Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA
Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116 E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com

Viti XXVI - Nr. 7787 E premte 8 Shkurt 2019

Opinioni

i

Ditës

N

ë janar Shqipëria mori kryesimin e radhës të një organizate
ekonomike që ndonëse pa jehonë
mediatike dhe politike. ka bërë e po
bën shumë për ...
Vijon në faqen 20

Nga JORGJI KOTE

Për një kryesim
efektiv të CEFTA

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)
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Ditës

dhe pse qeveria u tërhoq përkohësisht nga një prej koncesioneve
me formulën Partneritet PublikPrivat (PPP) ndër më të kushtueshmit (Thumanë-Vorë)... Vijon në faqen 21

Nga FATOS ÇOÇOLI

Ku do i gjejmë
paratë e PPP-ve?

PRESIDENTI TAKON SEKRETARIN AMERIKAN TE SHTETIT NE UASHINGTON

ALUIZNI: Lista e re e përfituesve

Legalizimet, emrat
që marrin tapitë
në Tiranë, Durrës,
Shkodër dhe Lezhë

META ME POMPEON NE SHBA:
PARTNERITET I SHKELQYER
Kreu i shtetit në Mëngjesin e Lutjeve, takon kongresmenin Eliot Engëll:
Marrëveshja Kosovë-Serbi të sigurojë stabilitetin në rajonin e Ballkanit
NISHANI E REFUZOI

Administrativja,
urdhër KLP: Emëro
prokuror burrin
e deputetes së PS
Në faqen 7

E SHKURTIT
MESPROTESTA
TYRE, BIRRA
“KORÇA”

Basha: Paratë e
shqiptarëve në
duart e 5 oligarkëve,
ja prioritetet tona

Ndërtimet pa leje, certifikata për truallin
merret brenda 5 ditëve. 200 pronarët e rinj
Qeveria miratoi dje kalimin e të drejtës mbi pronësinë për
parcelat ndërtimore ku janë ndërtuar objekte pa leje. ALUIZNI publikon listën me 200 pronarë që marrin certiﬁkatën
e pronësisë. Përﬁtuesit janë në pesë qarqe, në Tiranë, Durrës, Shkodër, Lezhë dhe Dibër dhe do të marrin certiﬁkatën
e pronësisë brenda 5 ditëve. ‘Gazeta Shqiptare’ publikon ...

Procedura që duhet
të ndiqni për të
Mateo Spaho: Problematikat në kompanitë shqiptare, mungon organizimi e likuiditeti
hequr masën
“apelas” në Greqi
Në faqet 10-12

DEBATI I PLOTE

Në faqen 6

FLET FATOS MALAJ

(Në foto) Presidenti Ilir Meta me Sekretarin e Departamentit të Shtetit, Mike Pompeo

Në faqen 5

“Luarasi” zhvillon forumin ekonomik mbi biznesin shqiptar

Sherr në Kuvend,
Berisha, replika me
Lleshajn. Kryemadhi
i ‘përvishet’ Gjonajt

Në faqet 2-4

Studimi i universitetit mbi birrën “Korça”: Performancë e lartë
NGA VOLTIZA DURO

M

enaxhimi dhe strate gjia efikase janë
çelësi i suksesit për
çdo biznes, pavarësisht problemeve që mund të shfaqin kompanitë në faza të caktuara. Për
të prekur nga afër situatën e
biznesit në Shqipëri, studentët

e Fakultetit Ekonomik në
universitetin “Luarasi” kanë
qenë të pranishëm për disa
muaj në 10 biznese në vend.
Për të ﬁnalizuar punën e tyre,
studentët të organizuar në disa
grupe kanë zhvilluar forumin
ekonomik me temë “Biznesi,
menaxhimi dhe ...
Në faqen 9

Në faqen 13

INTERVISTA

Endri Prifti, në
një rrëfim për
veten dhe muzikën:
Ulje-ngritjet e mia
Në faqen 14
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KUVENDI
PËRPLASJA
Mazhoranca s'ka marrë parasysh asnjë nga vërejtjet e presidentit

A

shtu siç edhe pritej,
mazhoranca nuk ka
marrë parasysh asnjë nga
vërejtjet që kreu i shtetit,
Ilir Meta paraqiste në relacionet që shoqëronin dy
dekretet e tjera, atë për
kthimin në Kuvend të ligjit
"Për Noterinë" dhe ligjin
tjetër "Për Kadastrën".
Kuvendi ka rrëzuar me 75
vota kundër dekretin e
Presidentit Ilir Meta "Për
Noterinë", duke mos pranuar asnjë ndryshim në
ligjin e miratuar në fund
të vitit të shkuar. Ndërkohë që Kuvendi votoi pro
dekretit tjetër, atë "Për
Kadastrën", por edhe
këtu vetëm për të bërë
disa ndryshime të detyruara në afate dhe pa marrë në konsideratë asnjë
sugjerim apo problematikë të konstatuar nga
Presidenti Meta.

Kuvendi rrëzon dekretin e Metës
për 'Noterinë', kalon 'Kadastrën'

Sipas Presidencës, përmbajtja e nenit 61 të ligjit "Për
noterinë" nuk është i qartë
dhe në har moni me disa
nene të tjera të këtij ligji.
Gjithashtu, sipas presidentit, në ligj nuk garantohet

trajtimi i barabartë i noterëve përballë kostos që duhet të përballojnë për sigurimin e veprimtarisë së
tyre dhe nuk ofrohet siguri
ligjore për mbrojtjen dhe
mbështetjen e shtresave të
pamundura të shoqërisë.
Ndërsa ai i 'Kadastrës',
në argumentimin e Presidencës kishte mangësi të
theksuara në kornizën ligjore, një argumentim i
aprovuar edhe në Kuvend.
"E gjithë varësia administrative hierarkike kalon
nën përgjegjësinë e kryeministrit dhe në këtë
mënyrë, dispozitat e nenit
6 pika 1, nenit 13 pika 6,
nenit 22 pika 2, të ligjit nr.

111/2018 'Për kadastrën'
bien ndesh në mënyrë flagrante me parashikimet
e nenit 198 të Kodit Civil.
Për të evituar këtë përplasje midis normave,
Këshilli i Ministrave dhe
Kuvendi i Shqipërisë duhet të vlerësonin këtë situatë dhe së bashku me
propozimin e këtij ligji, të
vlerësohej mundësia e
propozimeve
të
nevojshme për ndryshimin e Kodit Civil, ose
në të kundërt të përmirësohej propozimi dhe projektligji i paraqitur", argumentonte ndër të
tjera presidenti në dekretin e tij për 'Kadastrën'.

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për
Integrim, Monika Kryemadhi, gjatë
seancës së djeshme parlamentare

Kryetarja e LSI ka pyetur ministren për lidhje të burrit të saj me krimin

A

rrestimet e ndodhu
ra dy ditë më parë në
Ministrinë e Drejtësisë janë bërë shkak për një
përplasje të fortë dje në Kuvend mes kryetares së Lëvizjes
Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi dhe ministres
Etilda Gjonaj. Duke folur dje
në seancë, Kryemadhi ka qenë
shumë e ashpër ndaj Gjonajt,
duke e akuzuar atë se po u
bënte shantazh gjyqtarëve
dhe prokurorëve për të ndërhyrë në hetime dhe për të
hequr njerëzit nga puna. Kryemadhi i kujtoi Gjonajt një
lidhje farefisnore me bashkëshortin e saj, Ilir Metën, por
tha se ishte e papranueshme
që ajo kërcënonte gjyqtarë e
prokurorë për arrestimin e
zyrtarëve në Ministrinë e
Drejtësisë. "Shantazhet ndaj
gjyqtarëve dhe prokurorëve
quhen shkelje e ligjit. Dhe
shumë shpejt do ta ketë të faktuar sesi ajo shantazhon
gjyqtarët dhe prokurorët për
të arrestuar punonjës të Ministrisë së Drejtësisë, se vetëm
në këtë mënyrë do të largojë
punonjësit nga ministria,
sepse me gjyq janë kthyer të
gjithë në punë. Dhe gabimisht
ka futur në listë edhe motrën
e sekretares së përgjithshme
të njeriut të saj, apo edhe
shumë të tjerë bashkëshortë
deputetësh këtu në sallë, që
janë të Partisë Socialiste. A e
ka luftë personale të saj apo e
ka nga budallallëku? Unë për
hir të së vërtetës nuk e kam
sulmuar duke pasur parasysh që është kushërira e një
lidhjeje familjare të Ilir Metës,
për shkak të lidhjeve të mia
familjare me të. Por po i bëj
me dije që nuk ka asnjë lloj

Kryemadhi: Çlidhje ka burri yt me
Martinajn? Gjonaj: Po më shantazhon
"Opozita bën shantazhe dhe sulme personale"
KRYEMADHI
"Le t'u tregojë
shqiptarëve cilat janë
lidhjet e bashkëshortit
të saj me Elvis
Martinajn apo dhe me
shumë pika të tjera të
basteve. Dhe le t'u
tregojë shqiptarëve
cila është lidhja e saj
me pjesëtarë të
qeverisë apo dhe me
avokatët e saj që ka
në Kosovë. Prandaj i
them znj. Etilda
Gjonaj që të jetë
shumë e
kujdesshme në
telefonatat e saj".

Ministrja e Drejtësisë,
Etilda Gjonaj
mënyre që mund ta mbrojë
ministren e Drejtësisë duke
shantazhuar punonjësit e saj",
- tha Kryemadhi në fjalën e saj.
Ajo nuk e kurseu Gjonajn
edhe duke aluduar për lidhje
të bashkëshortit të saj me
Ervis Martinajn dhe kumarin. "Ajo mund ta dijë
shumë mirë që korrupsionin
e ka brenda në shtëpinë e saj,

në familjen e saj, le t'u tregojë
shqiptarëve pse është pushuar disa herë burri i saj nga
Drejtoria e Tatimeve. Le ti tregojë shqiptarëve cilat janë
lidhjet e bashkëshortit të saj
me Elvis Martinaj apo dhe me
shumë pika të tjera të basteve.
Dhe le t'u tregojë shqiptarëve
cila është lidhja e saj me
pjesëtarë të qeverisë apo dhe

me avokatët e saj që ka në
Kosovë. Prandaj i them znj.
Etilda Gjonaj që të jetë shumë
e kujdesshme në telefonatat
e saj apo dhe në mesazhet që
ju çon gjyqtarëve dhe prokurorëve", - u shpreh më tej
Kryemadhi. Pas kësaj deklarate të Kryemadhit, po nga
foltorja e Kuvendit ka reaguar
ministrja Etilda Gjonaj. Ajo

ka deklaruar se bashkëshorti i saj nuk ka asnjë lidhje me
Ervis Martinajn dhe bizneset
e tij, ndërsa sqaroi se për shkarkimin nga detyra te Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ai kishte fituar gjyqin.
Gjonaj i konsideroi shantazh
akuzat e Kryemadhit. "Nuk
isha prezent sot në Kuvend se
isha në një takim me ambasadorët, ku raportova për zbatimin e Reformës në Drejtësi,
kur dëgjova akuzat nga Kryemadhi që ishin në formën e një
shantazhi.
Ndihem
e
keqardhur që këtu flitet për
bashkëshortorin tim. Janë në
të drejtën e tyre të zgjedhin dhe
mënyrën që duan për të bërë
opozitën. Këtu duhet të ekzistojë debati për qytetarët, por
opozita bën shantazhe dhe
sulme personale. Nuk ka pasur asnjëherë të vetme një
akuzë për korrupsion dhe
nuk është larguar nga detyra
për këtë shkak, bashkëshorti
im nuk ka qenë i lidhur as me
banda dhe as subjekte të
lojërave të fatit. Por, përdorimi për shantazh nuk është e
tolerueshme", - tha Gjonaj.

Shehi, Ramës:
30 goca me kufje
në vesh na i
shet si qeverisje

K

reu i LZHK-së, Dashamir Shehi foli sërish
dje pa doreza në foltoren e
Kuvendit, duke ironizuar
qeverisjen e kryeministrit
Edi Rama. Ai u shpreh në
mënyrë ironike për qeverisjen e re të Edi Ramës. "Ky
zotëria këtu ka mbërritur
të na sundojë. E patë me
çfarë qetësie i ndryshoi
ministrat, para diktatorëve jemi të gjithë zero.
Ka ndërtuar me mendjen
e vet sistemin e kontrollit
qeverisës. Në cilin nen Kuvendi ti merr përsipër dhe
na vë 30 goca me kufje në
vesh dhe po na qeveris dhe
ato goca kanë të drejtë të
kontrollojnë dhe gjejnë në
gabim", deklaroi Shehi
duke iu referuar "Platformës për bashkëqeverisje". "30 goca me kufje në
vesh si 'call center' na i shet
si qeverisje. Mundësisht
thotë se është arritje që
nuk e ka as Zvicra e Franca dhe e paskemi arritur
ne", deklaroi z.Shehi.
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Ngjarja e Kavajës mbërrin në Kuvend, debat i ashpër mes PS dhe opozitës

N

PD: Pro
marrëveshjes
Kosovë-Serbi,
por pa copëtim
të territoreve

G

jatë seancës së djeshme në Kuvend, opozita ka sulmuar kryeministrin Edi Rama se po përpiqet të nxisë arritjen e një
marrëveshje Kosovë-Serbi
në favor të këtyre të fundit
dhe në dëm të territoreve
shqiptare. Nga foltorja e Kuvendit, Sali Berisha theksoi
se kryeministri Rama po
kërkon të krijojë Serbinë e
madhe, ndërsa bëri të ditur
se PD është pro një marrëveshje mes Serbisë dhe
Kosovës, por pa prekur territoret. "E mbë-shtesim
marrëveshjen Kosovë-Serbi, por pa copëtim të territoreve, pasi hap kutinë e
Pandorës, sjell bllokim automatik të procesit të integrimit. Gjatë vizitës së
Bushit në Shqipëri, presidenti më thotë cili është
mendimi juaj për Kosovën?
Unë mbrojta pavarësinë.
Me tha kur mendohet se duhet shpallur? Këta menduan se unë do të thosha
sot, jo! Unë i them, merrni
kohën tuaj se ne nuk duhet
të bëhemi mollë sherri mes
jush dhe BE-së, dihet se kë
kemi mik ne, dhe kush është destinacioni ynë. Dhe jo
sikur bën ky me argatët e
Beogradit", - tha Berisha.

gjarja e rëndë e
ndodhur në një nga
shkollat e Kavajës,
ku një e mitur u përdhunua
nga bashkëmoshatarët e saj
ka ndezur dje debatin në seancën plenare. Mazhoranca
dhe opozita janë përfshirë
në një debat të gjerë lidhur
me sigurinë në shkolla dhe
përpjekjen e policisë për të
fshehur krimin. Kryetari i
opozitës, Lulzim Basha në
fjalën e tij në fillim të seancës ka akuzuar ministrin
e Brendshëm se fshehu
krimin, ndërsa theksoi se
situata e rendit në vend po
përjeton një pasiguri të madhe. "Kriza ka arritur dimensione tragjike. Çdo ditë ka
lajme tragjike nga vendi.
Pasigurisë totale në shkolla dhe pacipësisë me të cilën
shprehet ministri i Brendshëm për ngjarjen tragjike
në Kavajë, të dëshpërimit që
i çon njerëzit drejt vetëflijimeve tragjike", tha Basha.
Por, ministri i Brendshëm,
Sandër Lleshaj hodhi poshtë akuzat, duke theksuar se
policia i arrestoi nxënësit që
abuzuan para se lajmi të
bëhej publik nga ish-kryeministri Berisha. "Policia i
arrestoi nxënësit para se
lajmi të bëhej publik", tha
Lleshaj. Por ish-kryeministri Sali Berisha, që edhe e
denoncoi i pari këtë ngjarje
këmbënguli duke theksuar
se policia ka fshehur ngjarjen dhe e bëri publike vetëm
pasi për këtë ngjarje janë
njoftuar të gjitha institucionet, madje edhe SHISH. "Sot
keni para jush maxhorancën e përdhunuesve, në një
krim të shëmtuar që ndodhi
në Kavajë. Përdhunim kolektiv, policia u njoftua, por
ishte në anën e përdhunuesve dhe heshti. SHISH njoftoi kryeministrin dhe ministrat respektivë. Kryeministri ishte në anën e
përdhunuesve. Policia reagoi vetëm pas denoncimit që
u bë në rrejtët sociale dhe ky
vasal që s'ka nder dhe dinjitet, merr përsipër të mashtrojë në vend që të marrë
masat. Ky krim ka ndodhur
në tetor dhe të gjitha informacionet kanë ardhur në
Tiranë, por vendosën të fshehin krimin se për ta fëmija i
tjetrit është për t'u përdhunuar", tha Berisha duke
iu drejtuar Lleshajt. Por ky
i fundit sërish ka replikuar
duke i kujtuar Berishës se i
kishte duart me gjak. Debati
ka qenë i ashpër edhe sa u
përket deputeteve të tjera
politike, teksa kreu i
opozitës u shpreh se Shqipëria si pasojë e korrupsionit dhe keqqeverisjes së majtë,
rrezikon që në qershor të mos
e marrë sërish statusin. "Disa
prej jush i kanë marrë mesazhet në Berlin këtë javë. Në
qershor nuk do të ketë hapje
negociatash për Shqipërinë.
Nuk do të ketë hapje negociatash me Shqipërinë në qershor dhe përgjegjësi i vetëm
për këtë është kryehajduti, që

Basha: S'ka negociata në qershor, populli
do ju spastrojë. Balla: Je antishqiptar
"Nuk ka asnjë rrugëzgjidhje tjetër politike"
NEGOCIATAT
"Disa prej jush i kanë
marrë mesazhet në
Berlin këtë javë. Në
qershor nuk do të ketë
hapje negociatash për
Shqipërinë. Nuk do të
ketë hapje negociatash
me Shqipërinë në
qershor dhe përgjegjësi
i vetëm për këtë është
kryehajduti, që tashmë
është ekspozuar si
njeriu që është ulur në
atë karrige jo me votën
e shqiptarëve, por më
votën e krimit", - tha
Basha.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha,
dje në seancën parlamentare

BERISHA: DO JU TËRHEQIM ZVARRË, KRIMINEL. LLESHAJ: I KE DUART ME GJAK
Basha: Kriza ka arritur dimensione tragjike. Çdo ditë ka lajme
tragjike nga vendi. Pasigurisë totale në shkolla dhe pacipësisë
me të cilën shprehet ministri i Brendshëm për ngjarjen tragjike në
Kavajë, të dëshpërimit që i çon njerëzit drejt vetëflijimeve
tragjike.
Lleshaj: Zoti Basha, kam parë që gishtin tregues e drejtoni
shpesh si njëlloj pistoletë butaforike, por duhet t'ju them që
mundohuni të mos e drejtoni kurrë kundër meje. Prandaj sa herë
ta drejtoni gishtin butaforik ndaj meje, duhet të mendoni historinë
që keni pasur. Keni 4 të vrarë në CV-në tuaj, keni rreth 100 të
plagosur dhe keni rreth 4 mijë të tjerë të mbetur në tentativë për
t'u vrarë. 4 mijë plumba të hedhur nga struktura që ju keni
drejtuar ndaj qytetarëve të Tiranës. Prandaj kur ta drejtoni
gishtin, mendohuni mirë.
Berisha: Ik andej, kriminel...
Lleshaj: Mua më thua kriminel ti? I kam duart e bardha unë, nuk i
kam të skuqura nga gjaku si puna jote. Nuk flas më për ty, por
për qytetarët. Policia i arrestoi nxënësit para se lajmi të bëhej
publik.
Berisha: Vasal, o puçist. Të jesh i bindur se bashkë me të do të
zvarrisim rrugëve.
Basha: Ka një shprehje të njohur për shqiptarët: kur gishti
tregon hënën, budallai tregon gishtin. Ndaj, ty të duhet pak kohë
të mësosh përmendësh tezat bajate të propagandës së Edi
Ramës, të cilin duhet ta pyesësh, përse i promovoi ata që u
akuzuan se shtinë mbi ata që i sollët për t'i vrarë dhe mbi të cilët
marshuat drejt pushtetit tuaj korruptiv.
Kryemadhi: Nuk ka asnjë lloj mënyre që mund ta mbrojë
ministren e Drejtësisë, duke shantazhuar punonjësit e saj, sepse
ajo mund ta dijë shumë mirë që korrupsionin e ka brenda në
shtëpinë e saj, në familjen e saj, le t'u tregojë shqiptarëve pse
është pushuar disa herë burri i saj nga Drejtoria e Tatimeve. Le
t'u tregojë shqiptarëve cilat janë lidhjet e bashkëshortit të saj me
Elvis Martinajn apo dhe me shumë pika të tjera të basteve.
Spiropali: Në seancën e parë u ngrit kryetari i opozitës dhe i
quajti kukulla ministret se janë gra. Dhe kush, një pupac i
vendosur në atë pozicion nga ky njeri, që del e flet këtu me
gjuhën e tij të shthurur. Një pupac që po merr në dorë opozitën
shqiptare. Një njeri që anëtarë kryesie të PD bëri atë të vezës,
këtë kokë vezën këtu që goditi me vezë e bëri anëtarë të
Kryesisë. E paimagjinueshme komisoni që drejtohet nga kjo
zonja, flitet për një të mitur. Por që të përdorni një vajzë të mitur
si mjet politik për të goditur kundërshtarin është turp për ju. Sa i
përket asaj që tha zonja Kryemadhi, dua të them se në atë kohë,

tashmë është ekspozuar si
njeriu që është ulur në atë
karrige, jo me votën e shqiptarëve, por më votën e
krimit", - tha Basha. Ndaj, ai
këmbënguli se zgjidhja e vetme për situatën është qeveria e tranzicionit dhe zhvillimi i zgjedhjeve pa Ramën
kryeministër. "Nuk ka asnjë

rrugëzgjidhje tjetër politike,
përveç një qeverie tranzitore
dhe zgjedhjeve të parakohshme, të garantuara në një
mënyrë të tillë, që në këtë
sallë të mos ketë asnjë parlamentar, që vjen si rezultat
i paktit me krimin. Ne shteruam çdo rrugë politike. Ne e
kemi fare të qartë se pse e

në 1999-ën, ju ishit duke vjedhur votat e FRESSH-it dhe duke u
bërë kryeministra dhe duke u marrë Shqipërinë, nga i pari tek i
fundit. Ju shkatërruat sistemin edhe brenda Partisë Socialiste.
Ruçi i drejtohet Hasës: Kush ta përmendi emrin ty? Mos dil si i
forti i lagjes aty, por përse do ta merrni fjalën?
Hasa: Kush flet, na bën moral 5 mln euroshi i doganës që i
vidhte me lezet, po kjo është e drenjë për të bërë filma, se vetëm
një nafije si kjo mund t'i thurë lavde shefit të saj, duke e
krahasuar me Skënderbeun.
Kryemadhi: I them kësaj Andronikës që i pëlqejnë filmat me
Skënderbeun që të mos flasë për Partinë Socialiste se nuk e
njeh fare. Elisa nuk e di në ka diplomë apo jo, por ne i kemi me
diploma inxhinierie, ndërsa ju i keni me diploma zhdërvjellësie
ose lëpirjeje ndaj kryetarit. Ndaj të mos përmendi më çështjet e
diplomave, se nuk e dimë si dalim. Vetëm me një diplomë na e
kaloni ju, për t'i lëpirë menderen kryetarit të partisë. Mblidhni
radhët e PS, mos shkatërroni këtë aset, sepse nesër do jetë
shumë vonë për shqiptarët. PS nuk është e Edi Ramës, as e
rilindjes, as e grupeve të tij financiare. PS është e socialistëve.
Basha: Problemi që parashtron zonja Kryemadhi është si
veterane e PS dhe e FRESSH-it është real dhe unë e mirëkuptoj
nostalgjinë e zonjës Kryemadhi. Problemi është se ka 5 vite që
s'ka më socialistë. Në vend që të shkojë në burg, del dhe
mburret që bëra milionë euro në dogana.
Vokshi: Turp për ty Elisa që po fshihni një krim si ai që ndodhi
në Kavajë. Pasi bëri para në doganë, tani jeton në luks dhe çdo
gjë që nuk është 'Guçi', i duket vulgare.
Ahmetaj: Sali, unë e di që ti më do dhe unë të dua ty, por e kemi
pak ndryshe dashurinë. Por mblidhi njerëzit e tu dhe të mos...
Berisha: Kjo seancë mund të quhet "Plasi peshku". Kjo është
aleanca e qelbësirave. Punon për krimin.
Balla: Ti dhe një herë tregove se je antishqiptar.
Berisha: Ky është njeriu që mban peng negociatat me 50
udhëtimet me Mond Begon. E njeh gjithë Europa me këtë emër
tani. Loja që bën Edi Rama për karrigen e tij përbën një kërcënim
të madh për sigurinë kombëtare dhe është fund e krye në favor
të Serbisë së madhe.
Noka: Taulant, përzihesh me çështje të mëdha që s'ke lidhje, si
peshkimi në oqean.
Braçe: Do doja që të lusja të gjithë ata pisa që nga foltorja e
Kuvendit të marrin kurajën dhe t'u drejtohen socialistëve të
ndershëm. Qepeni! Krimet barbare me banditë që dilnin nga
burgjet që i kanë ndjekur prapa këta njerëz këtu. Ju pushkatuat
pa gjyq 4 njerëz të ndershëm në bulevard.

rrëzuat vetingun politik.
Por, edhe ju duhet ta keni
farë të qartë se as Shqipëria
e as Europa nuk do t'ju lejojnë të vazhdoni më këtë
maskara- dë", - theksoi
Basha. Ndërkohë që në
përgjigje të tij, kryetari i
grupit socialist, Taulant
Balla, ndërsa ka akuzuar

Bashën dhe Berishën si antishqiptar, tha se negociatat
në qershor do të hapen. "Në
Bundestagun gjerman, me
gjithë përpjekjet tuaja antishqiptare ka një shumicë
bindëse për hapjen e negociatave. Komisioni do të
japë dritën jeshile për negociatat", - u shpreh Balla.
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NGJARJA E KAVAJES
DOSJA
DURRËS

N

jë histori dashurie
mes dy shokësh klase
përfundoi në tmerr për
13-vjeçaren nga Kavaja, e cila
u përdhunua në grup për
katër muaj nga 7 minorenë,
të cilët aktualisht janë qeli.
Përgjatë gjithë kësaj kohe,
minorenia ka përjetuar ferrin, pasi përveç dhunës seksuale, ajo është kërcënuar me
vrasjen e familjarëve të saj.
Vajza ka tentuar të vetëvritet
për të dalë nga vorbulla e
tmerrshme ku ishte përfshirë
që në tetor të vitit të kaluar.
Ngjarja e rëndë u mbyll me
denoncimin, para se 13vjeçaren ta prostituonin për
të blerë pajisje lojërash në
internet. Pak ditë pas publikimit të ngjarjes së rëndë që
tronditi jo vetëm banorët e
Kavajës, por të gjithë opinionin publik, skandali ka marrë përmasa më të mëdha. Kjo
për faktin se institucionet
shtetërore kanë fshehur për
5 ditë abuzimin seksual të
minorenes nga 7 nxënës të
shkollës "Rilindja" në Kavajë. "Gazeta Shqiptare" ka siguruar vendimin e plotë të
Gjykatës së Durrësit, ku tregohet kronologjia se si minorenia u përfshi në këtë vorbull. Gjithçka nisi në ditën
kur ish-i dashuri i së miturës
mbushte 14 vjeç. Ai i kërkoi
asaj të kryenin marrëdhënie
seksuale si dhuratë për
ditëlindjen e tij. Komunikimet mes tyre në "Instagram", prokuroria i ka në
dorë si provë. Kryerja e aktit
seksual në fund të tetorit të
vitit të kaluar do të çelte kalvarin e abuzimeve të vazhdueshme me vajzën. Njëri nga
shokët që i ruante jashtë ishbilardos së prindërve i kishte
filmuar. Të paktën kështu
pretendon ish-i dashuri i vajzës. Dhe nën kërcënimin për
publikimin e videos në internet, vajza kaloi "dorë më dorë"
tek 7 minorenë të tjerë, e
detyruar për të mos turpëruar veten dhe familjen. E ndërsa 13-vjeçarja kërkonte fshirjen e videos së turpshme nga
celulari, abuzimet vazhduan.
Njëri nga të miturit abuzues,
duke thënë se të afërmit kishin armë, e kërcënoi dhe se do
t'i vrasë dy motrat, nënën dhe
babain, nëse nuk do të kryente sërish marrëdhënie me
të dhe të tjerët. Ky ishte momenti ku e mitura ka menduar vetëvrasjen, megjithëse
ishte shumë sociale dhe e shkathët. Djemtë kishin bërë
plane që të fitonin para duke
e prostituuar shoqen e shkollës te djem të tjerë kundrejt pagesës dhe me paratë e
fituara, 14-vjeçari do të blinte
pajisje lojërash në internet.
Një SMS në telefonin e të birit të punonjëses së pastrimit
të shkollës ka zbuluar gjithçka. Duke iu shmangur publikimit të pjesëve të dosjes hetimore, "GSH" vë theksin te
shkeljet e kryera nga institucionet, që e bëjnë edhe më të
rëndë situatën, për shkak se
nuk morën asnjë masë për
mbrojtjen e minorenes.

Zbardhet vendimi i gjykatës, djemtë e kërcënuan vajzën se do i vrisnin familjarët

Drama e minorenes, tentoi vetëvrasje pasi
do e "shisnin" për të blerë lojëra në internet
Thellohet skandali në Kavajë, ngjarja e rëndë
u fsheh për 5 ditë nga institucionet arsimore

TENTATIVA PËR PROSTITUIM
Një tjetër fakt tronditës që bie në sy në dosjen hetimore
është mendimi kriminal i djemve të akuzuar. Në dosje
thuhet se djemtë po thurnin plane për ta shfrytëzuar vajzën
dhe me lekët që do të fitonin, i dashuri i saj do të blinte
pajisje lojë-rash në internet. Ajo e ka pyetur djalin, nëse po
ndodhte një gjë e tillë dhe ai i është përgjigjur se "sapo të
blinin pajisjet, do ta mbyllnin si muhabet". Në të gjithë këtë
histori tronditëse, të bën përshtypje fakti se vetëm njëri
nga djemtë, shoku i bankës së vajzës, jo vetëm nuk ka
abuzuar me të miturën, por i ka kërkuar asaj të fliste me
prindërit e të denonconte krimin.

Shkolla "Rilindja" në Kavajë

SKAND
ALI
SKANDALI

Në dokumentin zyrtar
thuhet se shkolla u vu në dijeni të skandalit, e megjithatë
mësuesja kujdestare, drejtoresha e institucionit dhe
psikologia, u mjaftuan vetëm
me informimin e nënës së vajzës dhe takimin me të, por
nuk bënë denoncim në polici,
sikurse kanë detyrimin ligjor.
Në vendim thuhet se mësuesja kujdestare u vu në dijeni
TIRANË - Policia e Shtetit
ka reaguar sërish dje për
ngjarjen e rëndë në Kavajë.
Nisur nga debatet e shumta të ditëve të fundit dhe
akuzat e opozitës se policia
tentoi të fshihte ngjarjen,
ka ardhur dhe sqarimi që
nga momenti i parë i marrjes së denoncimit nga nëna
dhe vajza. Sipas policisë, denoncimi është bërë më 29 janar (ndërkohë që ishkryeministri Berisha e
publikoi rastin më 2 shkurt).

të skandalit nga pastruesja e
shkollës, pasi kjo e fundit
kishte gjetur një mesazh në
telefonin e të birit, të cilit njëri
nga shokët e shkollës i
kërkonte që t'i gjente një vend
që të kryente marrëdhënie me
të miturën. Pastruesja mësoi
se vajza shantazhohej me një
video intime dhe njoftoi mësuesen. Pas njoftimit, mësuesja e thirri nxënësen minorene, duke i kërkuar t'i

kollës, i ka treguar gjithçka
kishte ndodhur. Institucioni
u mjaftua me kaq. Heshti për
ngjarjen, pasi nuk e denoncoi krimin tronditës në polici. Faktet në vijim janë edhe
më shokuese, për faktin se dy
ditë më vonë vajzën e telefonojnë nga shkolla dhe ajo
bashkë me nënën shkon në
institucion, ku takojnë mësuesen, psikologen, drejtoreshën e shkollës dhe drej-

Reagon policia: Denoncimi më 29 janar, nëna e vajza
pranuan të bëjnë kallëzim pasi iu garantua anonimati

SQARIMI I POLICISË
SË SHTETIT

Nisur nga keqinterpretimi dhe keqpërdorimi për
përfitime të ndryshme, që
iu bë dhe vijon t'i bëhet ngjarjes së ndodhur në Kavajë, sqarojmë opinionin publik se: Në datë 29.01.2019,
rreth orës 11:45 minuta është paraqitur në Komisariatin e Policisë Kavajë shtetasja e mitur e shoqëruar nga
nëna e saj. Pas marrjes së
garancisë absolute nga ana
policisë se do t'i ruhej anonimati vajzës, e ëma së bashku me vajzën pranuan të
bënin kallëzim në lidhje me
çfarë kishte ndodhur. Nisur
nga mosha e mitur, u vu në
dijeni Prokurorja e gatshme e Seksionit për të Mitur, pranë Prokurorisë Durrës, e cila me marrjen dijeni për këtë fakt, ka shkuar
menjëherë në Komisariatin
e Policisë Kavajë, duke asis-

fliste për marrëdhënien me
një nga djemtë e klasës. Në
bisedë, vajza i ka rrëfyer asaj
se ishte abuzuar seksualisht
nga disa prej djemve të shkollës, të cilët e kërcënonin
me publikimin e pamjeve filmike, në të cilat shfaqej duke
kryer marrëdhënie me të
dashurin e saj. Në këto kushte, mësuesja thirri nënën e
vajzës dhe në prani të drejtoreshës e psikologes së sh-

toreshën e Arsimit. Vajza iu
rrëfen atyre për të dytën herë
tmerrin që kishte përjetuar
dhe se kishte tentuar të kryente edhe vetëvrasje. Zëri i së
miturës ra në vesh të shurdhët, pasi edhe pse vetë drejtoresha e Arsimit u vu në dijeni të abuzimit të fëmijës, në
shkelje të ligjit e kaloi ngjarjen në heshtje, duke mos informuar policinë për ngjarjen. Ngjarja e cila zhvillohej
prej katër muajsh dhe për të
cilën fliste gjithë qyteti, çuditërisht nuk ishte dëgjuar
vetëm nga specialistët e policisë në zonë. Më 29 janar, kur
babai i vajzës, u kthye nga
Italia vendosi të bënte denoncimin, mbi bazën e të cilit
djemtë abuzues u arrestuan.
Një tjetër fakt tronditës që bie
në sy në dosjen hetimore është mendimi kriminal i djemve
të akuzuar. Në dosje thuhet
se djemtë po thurnin plane
për ta shfrytëzuar vajzën dhe
me lekët që do të fitonin, i
dashuri i saj do të blinte pajisje lojërash në internet. Ajo
e ka pyetur djalin, nëse po
ndodhte një gjë e tillë dhe ai i
është përgjigjur se "sapo të
blinin pajisjet, do ta mbyllnin
si muhabet". Në gjithë këtë
histori tronditëse të bën përshtypje fakti se vetëm njëri
nga djemtë, shoku i bankës
së vajzës, jo vetëm nuk ka
abuzuar me të miturën, por i
ka kërkuar asaj të fliste me
prindërit e të denonconte
krimin. Aktualisht për abuzimin seksual të nxënëses së
shkollës "Rilindja" në Kavajë
ndodhen në arrest 7-të minorenë, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim.

tuar në të gjitha veprimet procedurale të kryera. Gjithashtu gjatë procedurës, të miturës iu sigurua pjesëmarrja
e një avokati mbrojtës dhe një
psikologe, në zbatim të Kodit
të Drejtësisë Penale për të
Mitur. Pas marrjes së kallëzimit, nga ana e prokurores së
gatshme u lanë detyra me shkrim, lidhur me veprimet, që
do të kryheshin nga ana policisë në vijimësi. Në zbatim të
detyrave të lëna dhe me
qëllim dokumentimin ligjor
të veprës penale, u janë marrë deklarime personave, që
mund të kishin dijeni për ngjarjen: mësueses kujdestare,
psikologes së shkollës e drej-

toreshës së shkollës, si dhe u
kryen një sërë veprimesh procedurale të tjera. U bë identifikimi i të gjithë shtetasve të
dyshuar për këtë ngjarje dhe
në datë 30.01.2019, rreth orës
08:40, (pasi bazuar në paragrafin 3, të nenit 77, të Ligjit
Nr. 37/2017 "Kodi i Drejtësisë
Penale për të Mitur", ndalohet marrja në pyetje e të miturit gjatë natës, nga ora 22.00
deri në 08.00) është bërë intervistimi i tyre, si persona nën
hetim për veprën penale
"Marrëdhënie seksuale ose
homoseksuale me të mitur",
parashikuar nga neni 100 i
Kodit Penal, duke u pyetur në
prani të prindit, psikologut
dhe avokatit mbrojtës. Gjithashtu, me shtetasit e shoqëruar u kryen dhe veprime
me metoda speciale të hetimit dhe materiali u dërgua për
vlerësim pranë prokurorisë.
E dëmtuara u dërgua për ekspertim mjeko-ligjor pranë
Mjekësisë Ligjore Tiranë, e
shoqëruar nga shërbimi i policisë. Në vijim të komunikimit me prokuroren e çështjes,
materialet e përpiluara u
referuan pranë Prokurorisë
Durrës, në Seksionin për të
Mitur, në ngarkim të 8 të miturve si të dyshuar për ve-

prën penale "Marrëdhënie
seksuale apo homoseksuale
me të mitur", parashikuar
nga neni 100 i Kodit Penal.
Në datë 01.02.2019, rreth
orës 17:30, në Sallën Operative
të Komisariatit të Policisë
Kavajë ka mbërritur urdhri i
Prokurorisë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë Durrës,
për ekzekutimin e vendimit
gjyqësor të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës, datë
01.02.2019, së bashku me shkurtimin e vendimit të
gjykatës. Për këta shtetas
ishte marrë masa e sigurisë
"Arrest me burg". Nga ana e
strukturave policore është
organizuar puna dhe u morën
masat për ekzekutimin e vendimit gjyqësor të Gjykatës
Rrethit Gjyqësor Durrës,
datë 01.02.2019, dhe në datë
02.02.2019, në orën 07:00 të
mëngjesit filluan veprimet
për gjetjen e tyre. Si rezultat i
masave të marra, u bë i mundur shoqërimi dhe arrestimi
i 7 prej tyre, ndërsa 1 u shpall
në kërkim.
Me kërkesën e të dëmtuarës dhe të ëmës dhe duke
marrë në konsideratë interesin më të lartë të fëmijës, si
dhe në zbatim të dispozitave
të Ligjit Nr. 37/2017 "Kodi i

Drejtësisë Penale për të Mitur", e konkretisht: Neni 10
"Parimi i interesit më të
lartë të fëmijës" - "Organet
kompetente në çdo vendim
dhe veprimtari të ndërmarrë në zbatim të këtij Kodi,
duhet të vlerësojnë me përparësi interesin më të lartë
të të miturit". Nenit 21
"Mbrojtja e jetës private të
të miturit", Paragrafëve 2
dhe 4, ku përcaktohet se:
- Nuk publikohet asnjë
informacion që mund të
çojë në identifikimin e të
miturit në konflikt me
ligjin, të të miturit viktimë
ose dëshmitar i një vepre
penale.
- Ndalohet identifikimi
ose publikimi në çfarëdolloj
forme i të dhënave personale të të miturit, me përjashtim të rasteve të parashikuara në legjislacionin për
mbrojtjen e të dhënave personale. Policia e Shtetit,
nuk ka bërë njoftim mbi
rrethanat e detajet e ngjarjes, por në raportin ditor
ku pasqyrohen ngjarjet e
datës 02.02.2019, ka pasqyruar shumë shkurt pa të
dhëna e detaje ekzekutimin
e masave të sigurisë dhënë
nga gjykata.
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VIZITA NE SHBA
TAKIMET
Presidenti me kongresmenin Anderholt: Me rëndësi jetike, marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara

Meta takon Sekretarin e Shtetit:
Partneritet i shkëlqyer Shqipëri-SHBA
"Me rëndësi forcimi i stabilitetit në rajon"

TAKIMI
"Shumë i lumtur të
isha sot (dje) në
krah të Sekretarit të
Shtetit, Mike
Pompeo gjatë
Mëngjesit të Lutjeve
në Uashington.
Folëm për
partneritetin e
shkëlqyer të dy
vendeve tona dhe
rëndësinë e forcimit
të sigurisë dhe
stabilitetit në rajonin
tonë. Zoti e bekoftë
miqësinë shqiptaroamerikane!",shkruan Presidenti
Meta, në
'Facebook'.

Valentina Madani

G

jatë qëndrimit në
SHBA, Presidenti
Ilir Meta u takua me
Sekretarin e Departamentit
të Shtetit, Mike Pompeo me
të cilin bisedoi për partneritetin strategjik mes dy
vendeve, sfidave të përbashkëta globale dhe veçanërisht
për rolin e pazëvendësueshëm të SHBA për forcimin e
sigurisë dhe stabilitetit në rajonin e Ballkanit. "Shumë i
lumtur të isha sot (dje) në
krah të Sekretarit të Shtetit,
Mike Pompeo gjatë Mëngjesit të Lutjeve në Uashington.
Folëm për partneritetin e shkëlqyer të dy vendeve tona
dhe rëndësinë e forcimit të
sigurisë dhe stabilitetit në
rajonin tonë. Zoti e bekoftë
miqësinë shqiptaro-amerikane!", shkruan Presidenti
Meta, në 'Facebook'. Më herët,
Presidenti i Republikës Ilir
Meta u prit në Kongresin
Amerikan nga Kongresmeni,
Eliot Engel, njëkohësisht Kryetar i Komisionit për Politikën
e Jashtme. Presidenti Meta
falënderoi kongresmenin Engel për rolin e tij të pazëvendesueshëm, jo vetëm në forci-min
e marrëdhënieve shqiptaroamerikane, por veçanërisht
për angazhimin e tij të pakursyer për çështjen shqiptare në momentet më të
vështira historike për kombin, çlirimin e pavarësinë e
Kosovës dhe anëtarësimin e
Shqipërisë në NATO. Presidenti Meta shprehu besimin se
Engel do të vijojë angazhimin
e tij për të ndikuar në një vëmendje më të madhe të administratës amerikane, jo vetëm
në raportet dypalëshe, por
veçanërisht në sfidat euro-atlantike që po kalon rajoni.
"Një vëmendje e veçantë duhet të përfshijë Kosovën, që
ndodhet në një moment të
rëndësishëm për finalizimin
e një marrëveshjeje me
Serbinë, që do të jetë e qëndrueshme, afatgjatë dhe do të
sjellë siguri dhe stabilitet në
rajon", - u shpreh Presidenti
Meta. Kongresmeni Eliot Engel siguroi Presidentin Meta
për angazhimin e tij të vazhdueshëm për forcimin e arritjeve të derisotme në rajon
falë përkushtimit të SHBA
për paqen dhe lirinë. Në vijim
të vizitës së Tij në Uashington D.C, Presidenti i Repub-
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Roth: Shqipëria të përmbushë reformat
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Ministri gjerman i shtetit: Çoni
para drejtësisë zyrtarët e korruptuar

ër t'i dhënë dritën
jeshile Shqipërisë për
çeljen e negociatave në
qershor, vendet anëtare
presin që vullneti i reformave të mos ndryshojë në
mënyrë që edhe shtetet
skeptike të binden plotësisht. Këshilla vjen nga
ministri gjer man i shtetit, Michael Roth. "Shqipëria duhet të vazhdojë
të ndjekë reformat e saj,
në mënyrë që shtetet
anëtare të BE-së, të cilat
duhet ta marrin këtë vendim njëzëri, të jenë të bindur se përparimi i saj është i mjaftueshëm për
fillimin e negociatave të
anëtarësimit. Qeverisë
federale për një "Po", i
nevojitet drita jeshile
nga Bundestagu", tha z.
Michael Roth për DW.
Ministri gjerman nënvizon se çuarja para drejtësisë e zyrtarëve të përfshirë në korrupsion duhet të jetë përparësi për
Shqipërinë. "Këtë e shoh

me shqetësim. Lufta kundër
korrupsionit duhet të vijojë
me vendosmëri dhe është një
prioritet kyç për hapjen e
ne gociatave me BE-në",theksoi z.Roth. Në prag të
protestës së paralajmëruar

nga opozita më 16 shkurt,
ministri gjerman i shtetit
bën thirrje për tubim paqësor dhe thotë se në këtë moment Shqipërisë i nevojitet
dialog mes palëve. "Vendi
qendror i debatit politik mi-

dis qeverisë dhe opozitës
është parlamenti shqiptar
dhe jo rruga. Kjo është arsyeja pse i bëj thirrje
opozitës. Shqipëria ende ka
detyra të mëdha përpara, të
cilat kërkojnë një bashkëpunim të të gjitha forcave
politike", u shpreh ministri
gjerman. Z.Roth vlerësoi ecurinë e deritanishme të procesit të vetingut dhe theksoi
domosdoshmërinë e përfundimit sa më shpejt të reformës zgjedhore, kur roli i
opozitës sipas tij është tejet
i rëndësishëm për ta përmbyllur në kohë. Lidhur me
bisedimet Prishtinë-Beograd, ai tha se qëndrimi i
Gjermanisë është se një
marrëveshje mes Kosovës
dhe Serbisë duhet ta rrisë
stabilitetin në të dyja vendet dhe në rajon.

likës Ilir Meta, i shoqëruar
edhe nga delegacioni parlamentar i Shqipërisë, u takua
me kongresmenin Robert Aderholt, anëtar i Komitetit
Amerikan të Helsinkit dhe
bashkëkryetar i grupit të
miqësisë SHBA-Shqipëri. "Për
shqiptarët, SHBA janë dhe do
të mbeten partneri kryesor

strategjik. Marrëdhëniet mes
dy vendeve kanë një rëndësi
jetike për ne", - nënvizoi Meta.
Kreu i Shtetit shprehu mirënjohjen për mbështetjen e
SHBA në përpjekjet e Shqipërisë për konsolidimin e
demokracisë dhe shtetit ligjor,
për anëtarësimin në NATO, si
dhe për përmbushjen e aspi-

ratës euro-atlantike. "Është e
domosdoshme, - theksoi Presidenti Meta, - nevoja e një angazhimi edhe më të vendosur
të SHBA në rajonin tonë, si një
garanci për të gjithë investimin amerikan, por edhe
si ndihmesë e pazëvendësueshme për finalizimin me
sukses të marrëveshjes për-

fundimtare mes Kosovës dhe
Serbisë". Kongresmeni Robert
Aderholt siguroi Presidentin
Meta për angazhim të pandalur për forcimin e arritjeve
në Ballkanin Perëndimor falë
përkushtimit konstant të
SHBA për paqen, lirinë dhe
stabilitetin. Presidenti Meta,
pati, gjithashtu, një takim

KËRKESA
Ministri gjerman nënvizon
se çuarja para drejtësisë
e zyrtarëve të përfshirë
në korrupsion duhet të
jetë përparësi për
Shqipërinë. "Këtë e shoh
me shqetësim. Lufta
kundër korrupsionit duhet
të vijojë me vendosmëri
dhe është një prioritet
kyç për hapjen e
negociatave me BE-në",theksoi z.Roth.

Vizita në
SHBA, Mediu
takim me djalin
e presidentit
Trump

K

ryetari i Partisë Re
publikane, Fatmir
Mediu në turin e nisur në
SHBA, vijoi edhe dje axhendën e takimeve.
Përveç takimeve me senatorë dhe kongresmenët,
një shtrëngim duarsh
mjaft miqësor ka pasur
edhe me Donald Trump
Jr, djalin e presidentit
amerikan Trump. Gjatë
këtij takimi të shkurtër
dhe miqësor, zoti Mediu
dhe Trump Jr, shprehën
pikëpamjet e ndërsjella
mbi politikën amerikane
dhe rolin e saj kryesisht
në rajonin e Ballkanit.
Donald Trump Jr, është
aktualisht zv.presidenti
ekzekutiv i "Fondacioni
Trump", si dhe ka pasur
një rol mjaft aktiv gjatë
fushatës për zgjedhjet
presidenciale, ku babai i
tij u shpall president i 45të i SHBA, si përfaqësues
i republikanëve.

miqësor me kryetaren e Kongresit Amerikan, Nancy Pelosi, të cilën e uroi për zgjedhjen
e saj në këtë detyrë të rëndësishme duke nënvizuar rolin
e rëndësishëm që Kongresi
Amerikan ka në mbështetjen
e Shqipërisë dhe promovimin
e demokracisë dhe shtetit të
së drejtës.
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PROTESTAT
OPOZITA
Kreu i PD-së: Do ua marrim paratë oligarkëve dhe do ia kthejmë ekonomisë

Basha: Paratë e shqiptarëve,
në duart e pesë oligarkëve
"Punësimi, prioriteti kryesor i PD-së"
AKUZA
"Janë tri shtrëngesa
shumë të mëdha që po i
merr buxheti i shtetit, por
që nuk po kthehen në
investime. Këto janë
gosti për 5 oligarkë.
Oferta jonë është kjo:
Qeveria ka marrë paratë
për oligarkët, ne do ua
marrim oligarkëve dhe do
ia kthejmë ekonomisë
dhe njerëzve. Prioritet
është punësimi si politikë
e parë dhe objektiv i parë
i Partisë Demokratike",
tha Basha.

Valentina Madani

K

ryetari i opozitës,
Lulzim Basha, zhvil
loi dje një sërë
takimesh me bizneset dhe me
qytetarët në Tiranë, të cilët i
ftoi të marrin pjesë në protestën e 16 shkurtit. Teksa
përshkoi në këmbë të gjithë
Rrugën e Kavajës, kryedemokrati bashkëbisedoi me
një sipërmarrës në fushën e
"call center", të cilit i premtoi
se PD-ja do të ndjekë politika
lehtësuese për bizneset.
Z.Basha përmendi se punësimi është një ndër prioritetet
e partisë së tij dhe këtë do ta
aplikojë sapo të marrë pushtetin. Sipas Bashës, do të ketë
ulje të taksës së sheshtë, e cila
do të bëhet 9%, taksat e sigurimeve shoqërore do të
bëhet 9 për qind për punëdhënësin dhe po aq për punëmarrësin. Ndërkohë, që
premtim tjetër ishte dhe ulja
e çmimit të karburantit. "Do
të keni taksë të sheshtë 9%,
tatimi i fitimit dhe taksa e
kontriburit shoqëror që do të
jetë 9% punëdhënësi, 9%
punëmarrësi. E dyta, është
ulja me 300 lekë e çmimit të
karburantit që vetëm për
rrugë nuk shkon. Do të rivendosim fashën për shpenzimin e energjisë. Për biznesin
riprodhues ulet me 30-40% të
çmimin të energjisë, për biznesin e vogël 20% dhe për konsumatorët. Janë tri shtrëngesa shumë të mëdha që po i
merr buxheti i shtetit, por që
nuk po kthehet në investime.
Këto janë gosti për 5 oligarkë.
Oferta jonë është kjo: Qeveria ka marrë paratë për oligarkët, ne do ua marrim oligarkëve dhe do ia kthejmë
ekonomisë dhe njerëzve. Prioritet është punësimi si politikë e parë dhe objektiv i parë
i Partisë Demokratike", - deklaroi z.Basha. Kreu i opozitës
sulmoi politikat e qeverisë të
aplikuara për bizneset e vogla, ndërsa i ftoi tregtarët që
më 16 shkurt të mblidhen në
bulevard. Problemi kryesor
për Lulzim Bashën mbetet
grabitja e parave të shqiptarëve, të cilat sipas tij,
janë përqendruar te duart e 5
oligarkëve. Ai tha se këto
para që iu vidhen shqiptarëve
do t'u kthehen mbrapsht
sapo PD-ja të vijë në pushtet.
"Jeni në një nga rrugët krye-

Kreu i PD-së, Lulzim Basha,
dje në Njësinë Numër 7
sor të Tiranës. Kur qaheni ju,
imagjinon se çfarë ndodh në
vendet e tjera. Taksa do të
bëhet 0.5 për qind e xhiros vjetore. Asnjë inspektor tatimor
nuk do të këtë të drejtë të hyjë
në dyqanin tënd. Me këta taksa ata kanë mbledhur 2 miliardë lekë, por asgjë nuk është kthyer te qytetarët. Lekët

nuk janë në xhepin e qytetarëve, sepse janë në xhepat e 45 oligarkëve", theksoi
z.Basha. Ai akuzoi se biznesi
i vogël shihet nga qeveria si
kriminel. "Serbia ka për 32
zanate e ka çuar zero taksën.
Ku do e marrë kasën këpucari, 400 euro nuk i mbledh
me 500 lekësha. Biznesi i

vogël po shkatërron ekonominë. Nuk do kemi më të
vetëpunësuar në zanate. Ne,
familja Tufina, kemi qenë
orëndreqës. Qeveria duhet t'i
japë mbështetje biznesit të
vogël. Nëse shteti i ul taksat,
ai merr edhe dy punëtorë. Ne
kemi zanatçinjtë më të mirë",
theksoi kreu i PD-së.

"Protesta radikale, çdo gjë në dorën e qytetarëve"

16 shkurti, Ndoka: Rama të përgatitet,
pasi s'do të ketë shpulla, por grushte
D

eputeti i PD-së, Nard
Ndoka, deklaroi dje
se protesta do të jetë
radikale dhe se do të jenë
qytetarët, ata që do përcaktojnë kohëzgjatjen e
saj dhe nëse duan ta rrëzojnë këtë maxhorancë
qeverisëse, e cila sipas tij
deri më tani ka treguar që
nuk ka veshë për të dëgjuar interesat e qytetareve. "Protesta e 16 shkurtit pritet të jetë një protestë radikale, edhe pse
ende nuk ka një informacion për detajet e saj. Çdo
gjë që është në dorën e
qytetarëve, dëshira e tyre,
do të jetë si njësi matëse, e
cila do të vendosë vetë kohëzgjatjen e kësaj proteste, që mund të jetë edhe
e pafund deri në largimin
e Ramës. Të vetmen
kërkesë që kam është që
të mos na pengoni që të
protestojmë ashtu siç duhet, pafund. Çdo parti poli-

PROTESTA
"Çdo gjë që është në dorën
e qytetarëve, do të jetë si
njësi matëse, e cila do të
vendosë vetë kohëzgjatjen
e kësaj proteste, e cila
mund të jetë edhe e pafund
deri në largimin e Ramës.
Të vetmen kërkesë që kam
është që të mos na pengoni
që të protestojmë pafund",
tha Ndoka.
tike po merr masat e veta organizative, pasi po përgatitemi me një protestë popullore. Kryeministri duhet të
përgatitet, sepse nuk do të
ketë shpulla, por grushte,
bërryla që do të drejtohen
kundra kësaj keqqeverisjeje dhe në radhë të parë ndaj
vetë kryeministrit Edi
Rama. Rama rrëzoi qeverinë
e tij vetëm në një vit qeverisje. Nëse kryeministri i ven-

dit nuk do të tregojë një
vullnet gatishmërie për të
drejtuar vendin duke qene
i gatshëm për të plotësuar
kërkesat e qytetarëve që e
kanë zgjedhur, janë ata që
do të vendosin për të marrë në dorë fatet e tyre. Nuk
është fjala për një vendimmarrje të ngushtë politike, por do të jetë një protestë e pafund", tha
z.Ndoka.

Protesta e djeshme
para bashkisë


PREMTIMI
"Do të keni taksë të sheshtë 9%, tatimi i fitimit dhe
taksa e kontributit shoqëror që do të jetë 9%
punëdhënësi, 9% punëmarrësi. E dyta, është ulja
me 30 lekë e çmimit të karburantit, që vetëm për
rrugë nuk shkon. Do të rivendosim fashën për
shpenzimin e energjisë. Për biznesin riprodhues ulet
me 30-40% të çmimit të energjisë, për biznesin e
vogël 20% dhe për konsumatorët", deklaroi z.Basha.

Në protestë, banorët e Unazës dhe Bulevardit të Ri

Opozita, protestë para bashkisë:
Rama e Veliaj të ikin nga Shqipëria
Q

ytetarët e Tiranës iu përgjigjën dje thirrjes së
opozitës, duke protestuar në qendër të Tiranës. Dhjetëra
qytetarë kanë kërkuar largimin e kreut të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe kryeministrit Edi Rama, ndërsa u
shprehën se, "politikanëve të korruptuar u ka ardhur dita
për t'u larguar nga vendi". Me pankarta në duar "E duam
bashkinë pa Erion Velinë", "E duam Shqipërinë pa Edi Ramën",
"Rama e Veliaj të ikin nga Shqipëria", ata u shprehën se përballja e madhe me qeverinë do të jetë ajo e 16 shkurtit. Për më
shumë se 30 minuta, protestuesit bllokuan rrugën mes Bashkisë së Tiranës dhe Teatrit Kombëtar, duke hedhur parulla
kundër qeverisë. Banorët e Bulevardit të Ri dhe ata të "Astirit" janë bashkuar për të protestuar para Bashkisë së Tiranës.
Ata protestojnë për shembjen e banesave nga zgjerimi i bulevardit. Në mbështetje të tyre ishin edhe deputetë të opozitës.
Protestuesit bllokuan rrugën mes Bashkisë së Tiranës dhe
Teatrit Kombëtar, duke hedhur parulla kundër qeverisë, si
shkaktare për jetën gjithnjë e më të vështirë e më të shtrenjtë
në Tiranë. Gjithashtu, qytetarët ankohen për rritjen e çmimit të naftës, energjisë, por edhe për taksat e shtuara për shkollën, shëndetësinë, shtëpitë dhe spitalet.

Mustafaj: Opozita nuk do të
marrë pushtetin me dhunë

I

sh-ministri i Jashtëm, Besnik Mustafaj, deklaroi dje
në "Neës 24" se ka një valë pakënaqësie të qytetarëve dhe
se lideri i PD-së po pritet mirë në rrethe. Por, ai nuk është i
sigurt se çfarë do të sjellë kjo protestë. Mustafaj e ilustron
këtë me faktin se opozita nuk do të marrë pushtetin me
dhunë, ndaj e sheh mënyrën e vetme të suksesit të saj te
vazhdimësia. "Nuk kam qenë në këto protestat e vogla në
rrethe, por me çfarë duket, Basha po pritet mirë që do të
thotë se ka një valë pakënaqësie, që është e gatshme të
mishërohet në protestën e 16 shkurtit. Ne kemi një situatë
pakënaqësie të përgjithshme. Por kemi një eksperiencë jo të
mirë nga ana e protestave të PD. Kemi një deklaratë të qartë
publike të Bashës se 'nuk e marr pushtetin me forcë'. Kemi
edhe një sjellje në vazhdimësi të kryeministrit, i cili shpërfill
protestat për sa kohë janë paqësore. Kjo deklaratë e Bashës
që i drejtohet kryeministrit dhe opinionit publik, për mua
është e paqartë, se edhe një kryeministër që është i verbër
dhe i shurdhër dhe një opozitë që do manifestojë pakënaqësinë e saj, nuk besoj se do japin rezultatin që synohet, rrëzimin e kësaj qeverie, krijimin e një qeverie kalimtare, që do
të përgatisë vendin për zgjedhjet", tha Mustafaj.
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Ish-presidenti Nishani refuzoi emërimin e Bledar Valikajt se nuk ishte magjistrat

Gjykata Administrative, urdhër KLP:
Emëro prokuror burrin e deputetes së PS
TIRANE

B

ashkëshorti i ish-min
istres Ermonela Felaj
është emëruar prokuror ndonëse nuk është
magjistrat. Ky është vendimi
i Gjykatës Administrative, e
cila ka urdhëruar KLP të
emërojë prokuror bashkëshortin e ish-ministres Bledar Valikaj. Në vitin 2015,
Presidenti i Republikës, Bujar Nishani, pasi kreu verifikimet e tij, e rrëzoi "me heshtje" propozimin e Prokurorit
të Përgjithshëm, duke refuzuar në këtë mënyrë emërimin e bashkëshortit të deputetes socialiste Felaj në
detyrën e "prokurorit", Nishani i kishte mohuar Bledar
Valikajt dekretimin si
prokuror në rrethin gjyqësor
të Kukësit me arsyetimin se
nuk ishte magjistrat, pra
nuk kishte përfunduar shkollën e magjistraturës. Por,
Valikaj ngriti padi ndaj Nishanit në Gjykatën Administrative ku kërkonte "Konstatimin e paligjshmërisë së veprimit administrativ të Pres-

Ermonela Felaj me
bashkëshortin Bledar Velikaj

VENDIMI I NISHANIT
Ish-presidenti i Republikës, Bujar Nishani i kishte
mohuar Bledar Valikajt dekretimin si prokuror në
rrethin gjyqësor të Kukësit me arsyetimin se nuk
ishte magjistrat, pra nuk kishte përfunduar
shkollën e magjistraturës.
ident të Republikës; detyrimin e Presidentit të Republikës për të marrë në shqyrtim propozimin e Prokurorit të Përgjithshëm për emë-

rimin "prokuror" të kandidaturës së Bledar Valikaj.
Detyrimin për t'u shprehur
në lidhje me propozimin e
Prokurorit të Përgjithshëm

për emërimin prokuror të
kandidaturës të Bledar Valikaj". Gjykata Administrative, në maj 2016 pranoi
kërkesën e plotë të paditësit
Bledar Valikaj. Por pasi ishpresidenti Nishani nuk u
shpreh sërish, paditësi Valikaj i drejtohet me kërkesë
Gjykatës Administrative të
Apelit, në të cilën kërkon saktësimin e vendimit të shkallës së parë dhe, më
konkretisht, kërkon "Detyrimin e Këshillit të Lartë të
Prokurorisë të bëje emërimin
si prokuror të paditësit Bledar Valikaj". Tashmë Gjykata Administrative e Apelit e
pranoi edhe këtë kërkesë të
bashkëshortit të deputetes
Felaj, duke detyruar KLP-në
që ta emërojë prokuror. Por
me reformën e re të drejtësisë, Kushtetuta parashikon
që prokurorë mund të emërohen vetëm studentët që kanë
përfunduar Shkollën e
Magjistraturës. Tashmë,
pritet përgjigjja e Këshillit të
Lartë të Prokurorisë, për
vendimin e Gjykatës Administrative të Apelit.

Invitation to Quote (ITQ)
Albania
World Bank Loan/Credit Name: Citizen Centric Service Delivery Project;
8521- AL
“Branding of ADISA windows in Municipalities’ OSSHs”
Ref: AL-8521/G/SH/2.13.09

Vdekja e
43-vjeçarit,
pezullohen nga
puna dy mjekë të
spitalit të Fierit
FIER - Gjykata e Rrethit
Gjyqësor Fier ka pezulluar nga puna dy mjekë të
urgjencës së spitalit të
këtij qyteti, ndërsa ka
vendosur "detyrim paraqitje" për një tjetër. Dy
mjekët e pezulluar nga
detyra janë: Bledi Dhespollari dhe Emiljano
Myrtaj, ndërsa detyrim
paraqitje është vendosur
për kardiologun Viktor
Gjini. Urdhri i pezullimit
të mjekëve ka ardhur pas
vendimit të Gjykatës Fier
dhe denoncimit të familjareve të një 43-vjeçari, i
cili ndërroi jetë në dhjetor. Familjarët e Besnik
Ramajt akuzuan mjekët
për mosdhënie në kohë të
ndihmës mjekësore dhe
shërbimin e duhur.

1. The Government of Albania has received a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development towards the cost of Citizen Centric Service Delivery
Project and intends to apply part of the funds to cover eligible payments under the
Contract for “Branding of ADISA windows in Municipalities’ OSSHs”; Ref: AL8521/G/SH/2.13.09.
2. The Agency for Delivery of Integrated Services in Albania (ADISA) invites to quote
with regard
to the items under this Invitation. Price quotations will be evaluated for all the items
together and contract will be awarded to the firm offering the lowest evaluated total
cost of the items. The prices should be quoted in ALL (Albanian Lek) for the Total Cost
which includes all taxes, VAT, customs, duties, inland transportation and insurance,
loading and unloading.
3. The full Invitation to Quote document including Technical Specification may be
found to ADISA website (www.adisa.gov.al) or requested at the emails below by
interested suppliers. Quotation may be submitted by official mail, or electronically
at the following address:
Project Management Unit
Blvd: Zhan d’Ark,
Ish shtepia e oficerave, Kati V-te
Tirana, Albania
e-mail: roland.larashi@adisa.gov.al
and
informacion@adisa.gov.al
4. Interested suppliers may obtain further information at the same addresses.
5. The deadline for submission of Quotation is February 21, 2019, at 12:00 local
time.





Tentoi të trafikonte armë në Angli

Apeli lë në fuqi dënimin me
8 vite burg për Saimir Çullhajn
TIRANË - Gjykata e Apelit për Krime të Rënda la dje në në
fuqi vendimin e Shkallës së Parë për dënimin me 8 vite
burg të Saimir Çullhajt, i cili në gusht të vitit 2017 tentoi të
dërgojë të kalonte përmes aeroportit të Rinasit drejt Anglisë 3 armë automatike me anë të pakove postare. Pavarësisht se 32-vjeçarit Çullhaj iu gjetën gjurmët e gishtave
në pakot postare, ai e mohoi fillimisht përfshirjen e tij në
këtë rrjet duke pretenduar se nuk e dinte se çfarë kishte
brenda në pako dhe se po niste një dërgesë tek miku i tij në
Angli. Ndërkaq, bashkëpunëtori i tij Neritan Faria vijon
të jetë në kërkim. Ndonëse se Saimir Cullhajt iu gjetën
gjurmët e gishtave në pakot DHL, ai e mohoi fillimisht
përfshirjen e tij në këtë rrjet duke pretenduar se nuk e
dinte se çfarë kishte brenda në pako dhe se po niste një
dërgesë tek miku i tij në Angli. "Një miku im me emrin
Tani ma dha që ta postoja për në Britani. Unë nuk e di se
çfarë kishte brenda. Bëra dorëzimin në postë dhe u largova me makinën e shokut tim. Kur u arrestova u njoftova
edhe për atë që kishte brenda në pako",-tha Cullhaj para
gjykatës. Ndërkaq, prokuroria ka bërë me dije se dyshohet për përfshirje të dy personave të tjerë në këtë trafik
armësh, por për ta nuk ka ende prova të mjaftueshme.

Kreu i Gjykatës Administrative,
Eriol Roshi kalon vetingun,
konfirmohet në detyrë
TIRANË - Komisioni i Pavarur i Kualifikimit (KLP) dha
vendimin ditën e djeshme, për kreun e Gjykatës Administrative Tiranë. Trupi gjykues i përbërë nga Genta Tafa
Bungo, Lulzim Hamitaj dhe Valbona Sanxhaktari, vendosi konfirmimin në detyrë të kryegjyqtarit Eriol Roshi. Kjo
pasi Roshi u gjet i "pastër" nga verifikimet e kryera lidhur
me figurën e tij, në kuadër të procesit të vetingut. Gjatë
seancës dëgjimore të zhvilluar këtë të mërkurë, ndaj gjyqtarit nuk janë gjetur shkelje. Nga verifikimet e kryera
rezulton se të ardhurat e tij janë normale dhe nuk ka
fshehje pasurie. Roshi ka një apartament me sipërfaqe 110
metër katrorë, me vlerë 72 milionë lekë të vjetra, i cili është
blerë me anë të një kredie bankare, e cila është në proces
shlyerje. Rezulton se vlerësimi i pasurisë, deklarimi i saktë në përputhje me ligjin. U konstatua se makinën tip 'Benz',
e cila është blerë në vitin 2014 për 6 mijë euro, është siguruar me të ardhurat e bashkëshortes. Ndërsa një makinë
tjetër në vitin 2010, rezulton ta ketë blerë me të ardhurat e
të atit. Sa i takon vlerësimit të figurës, ka arsyetim ligjor,
proceset gjyqësore të tij janë të pastra.

Apeli i Krimeve të Rënda
lë në burg 2 anëtarët
e bandës së Shijakut
TIRANË - Hajri Seferi dhe Hekuran Hoxha, të cilët u
arrestuan gjatë operacionit të koduar "Volvo 4" si anëtarë
të bandës së Shijakut, dje u lanë në burg nga Gjykata e
Apelit të Krimeve të Rënda. Mësohet se gjykata ka refuzuar kërkesën për lirimin e tyre me argumentin se
prokuroria ka prova për të vazhduar hetimet ndaj tyre
për trafik narkotikësh, grup kriminal dhe pastrim
parash. Me argumentin se Hekuran Hoxha, i njohur si
"Roni" ka probleme shëndetësore është kërkuar liria
nga avokati i tij. Hoxha u arrestua pak ditë më parë si
personi që do trafikonte drogën që do të prodhohej në
laboratorin e Hasit. Ndërsa, Hajri Seferi dyshohet të jetë
një prej krerëve të grupit Avdylajve. Ai është një nga
personat që është përgjuar më shumë dhe që çoi në shkatërrimin e katër grupeve kriminale. Në dosjen e
prokurorisë thuhet se Seferi ishte urë lidhëse mes tyre.

8 -EKONOMI

E premte 8 Shkurt 2019

Aksioni për kontrollin e HEC-eve

M

inistrja e Infrastruk
turës dhe Energjisë,
Belinda Balluku dhe Ministri i Mjedisit, Blendi Klosi kanë zhvilluar një tjetër
bashkëbisedim, kësaj radhe
me banorët e fshatit Labinot Mal në qarkun e Elbasanit, për të dëgjuar
shqetësimet e tyre lidhur
me çështjen e ujit të burimit të fshatit për të ndërtuar
HEC. Gjithashtu, ministrat
i kanë informuar banorët
lidhur me aksionin më të
fundit të qeverisë për kon-

A

Ministrat Balluku e Klosi, dëgjesë
publike me banorët e Labinot-Mal
trollin e ligjshmërisë së zbatimit të kontratave të HECve në të gjithë vendin. Banorët janë shprehur se uji i
burimit është jetik për ta
dhe se marrja e tij do ta
bënte të pamundur jetesën
në një zonë të thellë malore
siç është ajo e Labinot Mal.
Ata kërkuan nga ministrat
që të problemi i tyre të traj-

tohet me seriozitet dhe në të
njëjtën kohë shprehën besimin se me vullnet të mirë
qeveria mund ta zgjidhë
këtë problem. Duke marrë
fjalën në takim ministrja
Balluku ka thënë: "Duhen
respektuar kontratat, të cilat
janë lidhur për krijimin apo
zhvillimin e këtyre HEC-eve.
Sepse shpesh ndodh, që

qipëri, për të mos lejuar në
mënyrë kategorike për-

dorimin e tyre në dëm të
mjedisit dhe qytetarëve.

Autoriteti i Konkurrencës i kërkon AMF-së të miratojë primin e riskut për çdo kompani

utoriteti i Konkur
rencës i kërkon Autori
tetit të Mbikëqyrjes Financiare të marrë një sërë
masash për rregullimin e
tregut të sigurimit të
detyrueshëm të automjeteve.
Përmes një njoftimi për mediat Autoriteti i Konkurrencës
bën të ditur se ka marrë në
shqyrtim tregun e sigurimeve
gjatë vitit 2018. "Komisioni i
Konkurrencës ka marrë vendime për tregun e sigurimeve,
ku ka dhënë rekomandimet
përkatëse për Autoritetin e
Mbikëqyrjes Financiare, i cili
është rregullatori i këtij tregu.
Vendimi i marrë nga Komisioni i Konkurrencës për tregun
e sigurimeve gjatë vitit 2018
është ai me nr. 561, datë
15.10.2018, "Për disa rekomandime dhe mbylljen e hetimit
paraprak në tregun e sigurimit të detyrueshëm motorik për
përgjegjësinë ndaj palëve të
treta për produktin TPL të
brendshme. Nëpërmjet vendimeve të mësipërme, Autoriteti i Konkurrencës, në zbatim të
nenit 70 të ligjit nr. 9121, datë
28.07.2003, "Për mbrojtjen e
konkurrencës", i ka kërkuar
Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare rregullimin e
tregjeve përkatëse, të cilat janë
objekt i veprimtarisë së tij, dhe
ku Autoriteti i Konkurrencës
kërkon vendosjen e një
konkurrence të lirë dhe efektive nëpërmjet marrjes së
masave konkrete"-thuhet në
njoftimin e Autoriteti të

Sigurimi i detyrueshëm i
makinave, rregullat e reja
AK: Të merren masat për ndalimin e tregtimit të TPL-ve në kundërshtim me ligjin

Konkurrencës.

VENDIMI

Pasi mbylli procedurën e
hetimit paraprak në tregun e
sigurimit të detyrueshëm motorik për përgjegjësinë ndaj

palëve të treta, për produktin
TPL e brendshme Autoriteti i
Konkurrencës vendosi t'i rekomandojë Autoritetit të
Mbikëqyrjes Financiare që
brenda afatit 90 ditor: a) Të

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BANKA E SHQIPERISE
DEPARTAMENTI I ADMINISTRIMIT
SEKTORI I PROKURIMIT

TENDER I HAPUR KOMBËTAR I SHOQERUAR
ME FTESA DIREKTE KANDIDATEVE TE HUAJ
Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shtypja e monedhave metalike përkujtimore
për qëllime numizmatike ‘200 Lekë’ dhe ‘100 Lekë’, pa kurs ligjor, për nevojat e Bankës së Shqipërisë”
‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur
kombëtar i shoqëruar me ftesa direkte kandidatëve të huaj”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër,
me fond limit 54,345,000 Lekë”.
Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të
Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve
mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke
tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:
Përfituesi:
BIC:
IBAN:

duke vënë HEC-et në punë
kanë ngelur fshatrat pa ujë,
pa ujë vaditje, pa ujë të
pijshëm dhe sidomos për sa
i përket blegtorisë. Nga ana
e tij ministri Klosi tha se
ministria e Turizmit dhe
Mjedisit ka ngritur një grup
pune, që po analizon të gjithë
problematikën e shfrytëzimit të burimeve ujore në Sh-

Banka e Shqipërisë
STANALTR
AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Shtypje e monedhave metalike përkujtimore
për qëllime numizmatike ‘200 Lekë’ dhe ‘100 Lekë’, pa kurs ligjor, për nevojat e Bankës së Shqipërisë”
Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 11 Mars 2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku
ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

miratojë primin e riskut për
çdo kompani sigurimi mbështetur në raportin e përgatitur
nga aktuari i kompanisë duke
mos miratuar dhe orientuar
një prim risku të njëjtë për të
gjithë tregun e MTPL dhe të
verifikojnë nëse tregtimi i TPL
në sistemet e tyre të shitjeve
është në përputhje me rregullat e sjelljes së tregut të miratuara nga AMF, me qëllim
shmangien e pasojave të
padëshiruara për konkurrencën në treg. Në vendim
thuhet se AMF duhet të marrë masat për ndalimin e
tregtimit të policave të sigurimit të detyrueshëm në
kundërshtim me përcaktimet
e Ligjit Nr. 52/2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit" dhe të marrë masat
për të lejuar shfaqjen në sistemet e tregtimit që përdoren
nga agjentët vetëm të kompanisë së sigurimit për llogari të të cilit vepron. Gjithashtu, AMF duhet të ndalojë
agjentët të tregtojnë për llogari
të kompanive të tjera të sigurimit për të cilat nuk janë të
licencuarsi dhe në sistemet e
tregtimit të policave të sigurimit të detyrueshëm të
shmangen ndërhyrjet që nuk
janë në përputhje me aktet nënligjore dhe rregullat e vendosura nga AMF, me qëllim shmangien e një koordinimi të mundshëm të sjelljes midis ndërmarrjeve konkurrente. Autoriteti i
Konkurrencës i rekomandon
AMF-së që agjentët/punonjësit
e kompanive të sigurimit të tregtojnë vetëm për llogari të kompanisë së sigurimit për të
cilën është licensuar dhe në
sistemet e tregtimit të policave
të sigurimit të detyrueshëm të
shmangen ndërhyrjet që nuk
janë në përputhje me aktet
nënligjore dhe rregullat e vendosura nga AMF, me qëllim
shmangien e një koordinimi të
mundshëm të sjelljes midis
ndërmarrjeve konkurrente.

Dëmet nga tenderat në 2018

Zbardhet raporti: Prokurimet, 120
mln USD të munguara në buxhet

P

rokurimet publike mbajnë barrën më të rëndë t abu
zimeve me buxhetin e shtetit gjatë vitit 2018. Kontrolli i Lartë i Shtetit të kryer auditime në 29 institucione qendrore shtetërore gjatë
vitit 2018, ku ka zbardhur rreth
120 milionë dollarë të ardhura të
munguara në buxhetin e shtetit,
si dhe keqmenaxhim të fondeve
për një vlerë totale prej rreth 14
milionë dollarësh. Sipas raportit
ndër problematikat e konstatuara
në auditimet e përputhshmërisë
analiza e KLSH veçon shkeljet në
procedurat prokurimit në kundërshtim me Rregullat e Prokurimit Publik, të cilat kanë ndikuar
negativisht në: rritjen e konkurrencës; në përdorimin e fondeve publike me eficiencë, ekonomicitetit dhe efektivitet; në
rishpërndarje fondesh të pa argumentuara dhe pa pasur
analiza specifike të detajuara; në llogaritjen dhe argumentimin e fondeve limite; në hartimi e kritereve të veçanta në
lidhje me përmbushjen e operatorëve ekonomik të kapaciteteve ekonomike, financiar dhe kapaciteteve teknike. Sipas raportit zyrtarë të Kontrollit të Lartë të Shtetit, pas këtyre auditimeve janë lënë 344 rekomandime për përmirësimin e veprimtarisë së institucioneve me karakter organizativ, në të cilat përfshihen edhe të ardhura të munguara
për buxhetin e shtetit me vlerë të përgjithshme rreth 12,3
miliardë lekësh dhe përdorim të fondeve buxhetore pa efektivitet dhe ekonomicitet në vlerën e përgjithshme rreth 1,4
miliardë lekësh. Po ashtu, janë lënë në 49 raste rekomandime për shpërblim dëmi ekonomik në shumën totale rreth
410,000,000 lekë. Për të gjithë këtë vlerë dëmi është kërkuar
nxjerrja e titujve ekzekutivë për kthimin e tij.

Njoftim për shitje me ankand te II
Shoqëria “Power & Justice” (P&J) sh.p.k në date 01.02.2019 ka shpallur ankandin e
dyte të pasurisë të palës debitore Shoqëria “”ARNI “ sh.p.k , Paeuria qe del ne ankand te
dyte përbëhet nga :
·“ Apartament “, me Nr pasurie 69/11/ND +1-14 ndodh Rr “Dodona”, Hyrja nr.1, Kati i 3 Ap
14, Orikum e rregjistruar ne ZVRPP- Vlore , Z K Nr.2832, volumi 16, faqe 120, me siper 43
m2 .
Ankandi i pasurisë fillon me çmimin fillestar në masën 1.344.000 lekëAnkandi do të
zhvillohet në datë 04.03.2019 në orën 15:00 në selinë Bul “Gjergj Fishta” Kulla 1,
Kati 2, Zyra nr.5 . Kontakt 0672082543, ilir_dervishaj@yahoo.com, faqen WEB
www.powerjustice-al.com.
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Pamje nga zhvillimi i forumit ekonomik në universitetin “Luarasi”

Mateo Spaho: Problematikat në kompanitë shqiptare, mungon organizimi e likuiditeti
Voltiza Duro

M

enaxhimi
dhe
strategjia efikase
janë çelësi i suksesit për çdo biznes, pavarësisht
problemeve që mund të shfaqin kompanitë në faza të caktuara. Për të prekur nga afër
situatën e biznesit në Shqipëri, studentët e Fakultetit
Ekonomik në Universitetin
"Luarasi" kanë qenë të pranishëm për disa muaj në 10 biznese në vend. Për të finalizuar punën e tyre, studentët
të organizuar në disa grupe
kanë zhvilluar forumin
ekonomik me temë "Biznesi,
menaxhimi dhe strategjitë",
nën praninë e pedagogëve
udhëheqës. Përgjegjësia e Departamentit të Menaxhim-Biznesit në fakultetin ekonomik
në këtë universitet, Aelita
Mani, tregon se nëpërmjet
kësaj praktike, studentët zhvilluar më tej dijet teorike të
marra në auditore. "Ne po zhvillojmë forumin ekonomik
me temën: "Biznesi, menaxhimi dhe strategjitë" ku studentët, në përmbyllje të njohurive të marra nga semestri
i parë deri më tani e shohin
veten të aftë dhe në gjendje
që të analizojnë biznese
konkrete të fushave të ndryshme. E shohin veten në rolin e analistit, në rolin e sugjeruesve, të konkluzioneve,
të rekomandimeve dhe të
strategjive. Këto janë përvoja
shumë të mira, pasi për disa
muaj ata kanë qenë pranë kompanive për të parë format e
organizimit, biznes planet e
tyre, strategjitë, të evidentojnë problematika dhe të
jenë dhe në rolin e konsulentëve në këto kompani me
propozimet e tyre për të qenë
biznese më të mira",-thekson
Mani.

STUDIMI

Studentët
kanë parë
mënyrën e funksionimit të
kompanive, projekt-planet,
menaxhimin e tyre, si dhe
kanë evidentuar problematikat e kanë dhënë sugjerime
për përmirësimin e punës së
bizneseve shqiptare. "Është
hera e dytë që unë marr pjesë
në një forum ekonomik, që po
zhvillohet nga 'Luarasi'. Kemi
mësuar shumë gjëra në forumin e zhvilluar gjatë studimeve të bachelor, por ky forum është më i avancuar, pasi
ne i prekim gjërat më nga afër.
Çfarë ne po studiojmë në universitet arrijmë ta praktikojmë direkt në biznese. Ne
kemi marrë në studim një kompani që operon në industrinë e prodhimit dhe elektro-

Universiteti "Luarasi" zhvillon forumin
ekonomik për biznesin shqiptar
"Studim për birrën ‘Korça’, performancë e lartë"
STUDIMI

Studentët kanë parë
mënyrën e funksionimit
të kompanive, projektplanet, menaxhimin e
tyre, si dhe kanë
evidentuar
problematikat e kanë
dhënë sugjerime për
përmirësimin e punës
së bizneseve shqiptare.
"Është hera e dytë që
unë marr pjesë në një
forum ekonomik, që po
zhvillohet nga 'Luarasi'.
Kemi mësuar shumë
gjëra në forumin e
zhvilluar gjatë
studimeve të bachelor,
por ky forum është më i
avancuar, pasi ne i
prekim gjërat më nga
afër.

MANI

SPAHO

STUDENTE

STUDENTE

PRAKTIKA
"Ne po zhvillojmë
forumin ekonomik me
temën: ‘Biznesi,
menaxhimi dhe
strategjitë’, ku studentët
në përmbyllje të
njohurive të marra nga
semestri i parë deri më
tani e shohin veten të
aftë dhe në gjendje që të
analizojnë biznese
konkrete të fushave të
ndryshme. E shohin
veten në rolin e analistit",
- thekson Mani.

PROBLEMATIKAT
"Një nga problemet
është mungesa e
likuiditetit, për kryerjen e
investimeve apo kryerjen
e aktivitetit të
përditshëm. Një tjetër
problematikë është ajo e
organizimit, jo vetëm për
bizneset private, por
edhe institucioneve
shtetërore. Pra, nuk
kemi një traditë
organizimi të
përbashkët", - thekson
Spaho.

BIRRA "KORÇA"
"Si pjesë e grupit
‘Hysenbelliu’, ne kemi
marrë në shqyrtim një
nga bizneset e tij, birrën
‘Korça’. Që në fillimet e
saj rezulton një kompani
mjaft fitimprurëse, me
klientelë si brenda edhe
jashtë Shqipërisë.
Biznesi i birrës ‘Korça’
ka ecur mjaft mirë.
Studimet që ne kemi
bërë kanë dalë me
rezultate dhe statistika të
larta", - shprehet një
tjetër studente.

DEPARTAMENTET
"Duhet të kenë ndarje
më të qarta midis
departamenteve, detyrat
duhet të jenë më të
përcaktuara, rolet më të
qarta që gjithsecili të
dijë mirë se çfarë duhet
të bëjnë brenda
kompanisë. Në pjesën e
strategjisë, bizneset
shqiptare nuk kanë
shumë eksperiencë", thotë një tjetër studente
e 'Luarasi'.

shtëpiakeve. Ne kemi shkuar
çdo ditë në kompani duke
parë nga afër shitjet, planifikimin, rekrutimin, marketingun, strategjinë. Kemi
evidentuar dhe problematika,
si ai i burimeve njerëzore që
nuk është i mirë strukturuar
dhe nuk funksionon ashtu siç
duhet",-thotë studentja Hasije

Kotarrja. Sipas studentëve,
në disa prej kompanive të
marra në studim, mungon një
ndarje e qartë mes departamenteve dhe vihet re një mosfunksionim i plotë i burimeve
njerëzore. "Duhet të kenë
ndarje më të qarta midis departamenteve, detyrat duhet
të jenë më të përcaktuara, ro-

let më të qarta që gjithsecili të
dijë mirë se çfarë duhet të
bëjnë brenda kompanisë. Në
pjesën e strategjisë, bizneset
shqiptare nuk kanë shumë eksperiencë, ata që janë më të
përparuar zgjedhin të kenë
audit të jashtëm",-thotë një
tjetër studente e 'Luarasi'. Një
tjetër biznes i shqyrtuar nga

studentët e ekonomikut, është
edhe kompania e Birrës Korça.
Sipas statistikave të studimit,
performanca e kësaj kompanie
ka qenë e kënaqshme jo vetëm
në tregun shqiptar, por edhe
më gjerë. "Si pjesë e grupit Hysenbelliu, ne kemi marrë në
shqyrtim një nga bizneset e tij,
birra "Korça". Mund të themi

që në fillimet e tij, viti 1928, rezulton një kompani mjaft fitimprurëse, me klientelë si brenda dhe jashtë Shqipërisë. Biznesi i birrës 'Korça' mund të
themi se ka ecur mjaft mirë.
studimet që ne kemi bërë kanë
dalë me rezultate dhe statistika të larta",-shprehet një tjetër
studente e ekonomikut në Luarasi.

PROBLEMATIKAT E
BIZNESEVE

Dekani
i
Fakultetit
Ekonomik në 'Luarasi', Mateo
Spaho, bën me dije se mungesa e likuiditetit për kryerjen e
investimeve dhe mungesa e
traditës së një organizimi të
përbashkët, janë dy nga problemet kryesore në biznesin shqiptar. "Një nga problemet është mungesa e likuiditetit, për
kryerjen e investimeve apo
kryerjen e aktivitetit të përditshëm. Një tjetër problematikë
është ajo e organizimit, jo
vetëm për bizneset private, por
edhe institucioneve shtetërore.
Pra, nuk kemi një traditë organizimi të përbashkët",-thekson
Spaho. Studimi tregoi se kompanitë shqiptare janë në
gjendje të përballojnë rreziqet
dhe të afta mjaftueshëm për të
shfrytëzuar mundësitë që
ofron tregu.
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ALUIZNI, përfituesit e së drejtës së pronësisë mbi parcelat e objekteve të legalizuara

Lista me 200 pronarët që
marrin tapinë për tokën

Q

everia miratoi dje
kalimin e të drejtën
mbi pronësinë për
parcelat ndërtimore ku janë
ndërtuar objekte pa leje.
ALUIZNI publikon listën
me 200 pronarë që marrin
certifikatën e pronësisë. Përfituesit janë në pesë qarqe,
në Tiranë, Durrës, Shkodër,
Lezhë dhe Dibër dhe do të
marrin certifikatën e pronësisë brenda 5 ditëve. 'Gazeta
Shqiptare' publikon listën e
plotë me përfituesit në të
gjithë vendin.

Ndërtimet pa leje, certifikata për truallin brenda 5 ditëve
63 parcela ndërtimore, me
sipërfaqe të përgjithshme 15
278 m². Për Qarkun Lezhë
ku përfshihen ZVRPP Lezhë
dhe Kurbin, numri i parcelave ndërtimore është 15,
me sipërfaqe të përgjithshme 4 781 m² dhe për Qarkun
Shkodër, numri i parcelave
ndërtimore është 3, me sipërfaqe të përgjithshme 614 m².
Përfituesit në Qarkun Tiranë janë 61 parcela ndërtimore, me sipërfaqe të
përgjithshme 17 639 m² dhe
për Qarkun Durrës, numri i
parcelave ndërtimore është

VENDIMI

Këshilli i Ministrave vendosi dje miratimin e kalimit
të së drejtës së pronësisë, në
favor të subjekteve përfituese, për 200 parcela ndërtimore të objekteve të legalizuara, që preken prej tyre,
sipas shtojcës që i bashkëlidhet këtij vendimi. Në vendim mësohet numri i parcelave ndërtimore për të cilat
miratohet kalimi i pronësisë për Qarkun Dibër (ZVRPP Dibër, Bulqizë, Mat), për

58, me sipërfaqe të përgjithshme 21 767 m². Këshilli i Ministrave vendosi që zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme Dibër, Bulqizë, Mat, Lezhë, Kurbin, Shkodër, Tiranë, Durrës, të
regjistrojnë, brenda 5 ditëve
nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, kalimin e së drejtës së
pronësisë së parcelave ndërtimore dhe hipotekën ligjore
mbi to, në përputhje me përcaktimet e pikave 15 e 16, të
vendimit nr.1095, datë
28.12.2015, të Këshillit të
Ministrave, "Për përcak-

timin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPPsë, si dhe të procedurave apo
kufizimeve që zbatohen për
efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara". Ndërkohë ngarkohen Ministria e
Drejtësisë, Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, Zyra Qendrore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe
zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, të për mendura në

pikën 3, për zbatimin e këtij
vendimi.

SIPËRF
AQET
SIPËRFA

Ndërkohë që nuk mund
të legalizohet më shumë se
3-fishi i bazës së objektit të
ndërtuar pa leje. Në rast se
një person ka ndërtuar 50m2
do të marrësh 150 metra dhe
kjo logjikë do të ndiqet për
të gjitha ndërtimet. Objektet tregtare që kanë bërë
ndërtime p.sh., 500 metra do
të marrin 1500 metra, por do
ta paguajnë me çmim tregu.
Ndërsa për llogaritjen e
vlerës së parcelës është mar-

DREJTORIA E ALUIZNI-t DIBËR
Qarku DIBËR, Bashkia DIBËR

rë gjysma e vlerës së tregut.

KALIMI I PRONËSISË

Në vendimin e Këshillit të
Ministrave përcaktohet që
kalimi i së drejtës së pronësisë mbi parcelën ndërtimore
të objektit pa leje bëhet sipas dispozitave të Kodit Civil. Në rastin e ndërtimeve me
funksion banimi, si rregull
sipërfaqja e parcelës për të
cilën miratohet kalimi i së
drejtës së pronësisë duhet të
jetë deri në masën e trefishit të bazës së ndërtimit, por
në çdo rast jo më e madhe se
500 (pesëqind) m². Për ndërtimet pa leje me funksion social-ekonomik
zbatohet
vetëm kriteri i trefishit të
sipërfaqes së bazës së
ndërtimit. Kur për shkak të
për masave ose konfiguracionit të parcelës ndërtimore
krijohen sipërfaqe të lira, që
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, ato i shiten poseduesit të ndërtimit pa
leje sipas vlerës së pronës, të
miratuar me vendim të
Këshillit të Ministrave.

QARKU DIBER, ZVRPP BULQIZ, ZONA KADASTRALE 3694
24

FLAMUR

ISUF

LAÇI

987073

09.01.2018

SHTETERORE

Nr. rendor

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 2932

1

QARKU DIBER, ZVRPP BULQIZ, ZONA KADASTRALE 8612

Të dhënat e Pasurisë së Legalizuar
Leja e legalizimit
Emër

2

Atësi

Mbiemër

3

4

Numer

Date

5

6

Gjendja juridike
(pronesia)

25

7

26

1

KURTISH

DALIP

HASI

987854

27.03.2018

SHTETERORE

2

FLAMUR

ZEQIR

SELA

9878844

31.07.2018

SHTETERORE

3
4

AJET
ARTUR

MEHMET

BAÇI

MUHAMET

MENGA

986819
987898

24.04.2017
25.04.2018

SHTETERORE
SHTETERORE

5

LULEZIM

HASAN

LILA

9878829

25.07.2018

SHTETERORE

6

ILJAS

BAFTJAR

ÇENGA

9878776

21.05.2018

SHTETERORE

7

ERLAND

AGIM

VRANIÇI

9878845

31.07.2018

SHTETERORE

8

KURTISH

MEHDI

GJURA

986978

18.09.2017

SHTETERORE

9

BAUDIN

ARIF

PIPERKU

987791

17.01.2018

SHTETEORE

10

PJATIM

MEHDI

MEDIU

9878807

29.06.2018

SHTETERORE

11

HASAN

NEZIR

SARAÇI

987884

22.04.2018

SHTETERORE

12

QANI

AVNI

PLAKU

8878834

26.07.2018

SHTETERORE

13

ULVIE

AHMET

LAMI

986634

20.12.2016

SHTETERORE

14
15

VASFI
DYLBER

REXHEP

CARA

FADIL

BEÇA

986982
986946

19.09.2017
03.08.2017

SHETERORE
SHTETERORE

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 2072
16

SADIK

REXHEP

HASI

9878915

30.04.2018

SHTETERORE

FARIZ

SADIK

KOÇI

SADIK

ZYBER

DAMZI

SAMI

RIZA

XHAFA

ARBEN

FIQIRI

ÇUPI

NAIM

SULEJMAN

BUCI

986948

22.08.2017

SHTETERORE

18

NAIM

SULEJMAN

BUCI

986949

22.08.2017

SHTETERORE

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 2533
19

LLESH

LEK

DOÇI

987841

28.02.2018

SHTETERORE

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 1675
20

LULZIM

HALIT

DOÇI

987020

27.10.2017

21

SAJMIR

MEVLAN

22

KUJTIM

MEDAT

OSMANI

9878810

29.06.2018

SHTETERORE

23

MAKSIM

MURAT

BEÇA

987074

09.01.2018

SHTETERORE

986993

20.09.2017

SHTETERORE

986942

01.08.2017

SHTETERORE

SHTETERORE

ZEQIR

JASHAR

LAZRI

ARTUR

LIMAN

MIFTARI

8878852

31.07.2018

28

MUSTAFA

NAZIF

DURIÇI

987071

09.01.2018

SHTETERORE

29

HALIT

MERSIM

DANI

9878789

27.06.2018

SHTETERORE

30

MUSTAFA

NAZIF

DURIÇI

987072

09.01.2018

SHTETERORE

QARKU DIBER, ZVRPP MAT, ZONA KADASTRALE 1646
31

ALI

MUSTAFA

FRISKU

987014

18.10.2017

SHTETERORE

32

KASEM

DEMIR

DEMIRLIKA

986944

01.08.2017

SHTETERORE

33

MEHMET

OSMAN

SUXHA

987793

18.01.2018

SHTETERORE

34

IBRAHIM

XHAFER

LIKA

9878910

27.04.2018

SHTETERORE

35

ISMAIL

FAIK

KOLA

987849

26.03.2018

SHTETERORE

36

TOFIK

HAQIF

KOLIÇI

986468

19.09.2016

SHTETERORE

37

MEXHIT

JAHE

SINA

986808

12.04.2017

SHTETERORE

38

NERIM

RAMADAN

PALLUÇI

9878772

21.05.2018

SHTETERORE

39

ELMAZ

RUSTEM

DIKA

987824

26.02.2018

SHTETERORE

40

VALBONA

AGIM

HOTI

987828

26.02.2018

SHTETERORE

QARKU DIBER, ZVRPP MAT, ZONA KADASTRALE 1326

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 2592
41

RAHIM

OSMAN

OSMANAJ

9878922

30.04.2018

42

GABRIEL

ISMAIL

TASHA

987890

23.04.2018

SHTETERORE

43

LEON

ISMAIL

TASHA

987891

23.04.2018

SHTETERORE

44

DASHAMIR

SURI

SELMANI

986794

28.03.2017

SHTETERORE

45

BASHKIM

ZEQIR

STAFA

9878932

22.05.2018

SHTETERORE

SHTETERORE

46

ARDIT

MYFTAR

47

SELAUDIN

RAHIM

SHTETERORE

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 1225

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 3570
AHMATI

26.06.2018

27

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 1041
17

9878784

SHTETERORE

CAPA

987885

23.04.2018

SHTETEORE

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 2138

QARKU DIBER, ZVRPP BULQIZ, ZONA KADASTRALE 8611

KOÇI

9878916

30.04.2018

SHTETRORE

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 1850
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QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 1384
49

HEKURAN

XHELADIN

KERKUTI

986480

24.09.2016

SHTETERORE

QARKU __LEZHE , ZVRPP _LEZHE , ZONA KADASTRALE _8632
78

HILE

PAL

BESTAR

RAMIS

MAZARI

987059

11.12.2017

51

NURI

SULEJMAN

SHAHINI

986304

20.04.2016

SHTETERORE

52

BEHAR

RIZA

HOXHA

987016

25.10.2017

SHTETERORE

53

HASHIM

SEFER

DEDOLLI

987881

30.03.2018

SHTETERORE

ERVIN

GANI

HANI

QARKU DIBER, ZVRPP MAT, ZONA KADASTRALE 2161

13/04/2017

Të dhënat e Pasurisë së Legalizuar
Leja e legalizimit

Shteterore

Gjendja
juridike
(pronesia)

Emër

Atësi

Mbiemër

1

2

3

4

5

6

7

79

PRENDE

GJON

GJOKA

96446

01.09.2016

SHTETERORE

Numer

Date

QARKU SHKODER, ZVRPP SHKODER , ZONA KADASTRALE 8593

ALUIZNI
54

9878914

27.04.2018

SHTETRORE

ALUIZNI

ANTON

GJIN

GEGA

MAJLINDA

ZEF

GEGA

80

ALUIZNI
55

REXHEP

ALLAMAN

ELEZI

986502

29.09.2016

SHTETERORE

56

HASHIM

SEFER

DEDOLLI

8878850

31.07.2018

SHTETERORE

57

ADMIR

SABRI

LALA

9878744

23.05.2018

SHTETERORE

94357

XHEVALIN

GJEGJI

PJETER

GJEGJI

986931

26.07.2017

SHTETRORE

SHTETERORE

102411

25.05.2018

SHTET

DREJTORIA E ALUIZNI-t TIRANA JUG
Qarku Tirane, Bashkia Tirane

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 8180
Nr. rendor

ERALD
DONIKA

25.03.2016

QARKU SHKODER, ZVRPP SHKODER , ZONA KADASTRALE 8592
LUANI SH.P.K

81

QARKU DIBER, ZVRPP MAT, ZONA KADASTRALE 3675
58

819900

QARKU SHKODER, ZVRPP SHKODER , ZONA KADASTRALE 1799

SHTETERORE
Nr. rendor

50

PREÇI

DREJTORIA E ALUIZNI-t SHKODER

QARKU DIBER, ZVRPP DIBER, ZONA KADASTRALE 2139

Të dhënat e Pasurisë së Legalizuar
Leja e legalizimit
Emër

Atësi

Mbiemër

2

3

4

Numer

Date

Gjendja
juridike
(pronesia)

ERIDON

XHEVALIN

GJEGJI

ERLINDA

XHEVALIN

GJEGJI

1

ADELINA

XHEVALIN

GJEGJI

82

60

PASHK

GJET

SHPANI

986598

26.11.2016

SHTETERORE

83

ARBEN

61

ARANIT

PASHK

SHPANI

987840

28.02.2018

SHTETRORE

84

ABDIL

ILJAZ

LALA

2623553

07.02.2017

SHTETERORE

85

NAIM

HAXHI

NDROQI

2624881

29.05.2018

SHTETERORE

987839

59

28.02.2018

SHTETERORE

QARKU DIBER, ZVRPP MAT, ZONA KADASTRALE2092
62

HAMZA

63

FATMIR

HAJDAR

NUZI

986596

RIZA
NUZI
987005
DREJTORIA E ALUIZNI-t _LEZHE
Qarku LEZHE , Bashkia LEZHE

26.11.2016

SHTETRORE

10.10/2017

SHTETERORE

Nr. rendor

QARKU __LEZHE , ZVRPP _KURBIN , ZONA KADASTRALE _2364

1

Të dhënat e Pasurisë së Legalizuar
Leja e legalizimit
Emër
2

Atësi

Mbiemër

3

4

Numer

Date

5

6

Gjendja
juridike
(pronesia)

ILIR

GJON

LEKGEGAJ

811648

13/03/2018

Shteterore

65

SHTJEFEN

PJETER

NDOCI

811727

15/03/2018

Shteterore

66

ARTAN

PREND

QARKU __LEZHE , ZVRPP _LEZHE , ZONA KADASTRALE _1099
811156

20/07/2017

816461

14/04/2016

HOUSE OF ARTS

86

87

BUKURI

HEKURAN

ARTIDA

MUHAMET

PASHAJ

ERMAL

DELO

PASHAJ

LUTFI

NAZMI

LULZIM

RAMADAN

RINA

BAJRAM

JAHE

MUSA

TEMO

BAJRAM

SELAMAJ

89
90

SUGARE

NDUE

PAPLEKAJ

MARINELA

ABDYL

PAPLEKAJ

PAVLA

ABDYL

PAPLEKAJ
PAPLEKAJ

91
ELSA

ABDYL

68

PJETER

ZEF

NDOCI

811352

17/11/2017

Shteterore

92

BESNIK

MUHARREM

69

PJETER

ZEF

NDOCI

811351

17/11/2017

Shteterore

93

PERPARIM

QAMIL

94

HEKURAN

FATMIR

95

ASGJEND

SHEFKI

QARKU __LEZHE , ZVRPP _LEZHE , ZONA KADASTRALE _1843

MHILL

KOLA

REINALDO

KASTRIOT

KOLA

LUIS

KASTRIOT

KOLA

818987

8/2/2017

Shteterore

811002

11/9/2017

Shteterore

VLADIMIR

LAZER

PERA

811261

20/10/2017

Shteterore

QARKU __LEZHE , ZVRPP _LEZHE , ZONA KADASTRALE _3641
BARDH

GJERGJ

MATRIZI

VJOLLCA

GJERGJ

MATRIZI

74

PJETER

NDUE

KOLA

816668

26/05/2016

Shteterore

75

FATMIR

PREÇ

NDOJ

818823

29/12/2016

Shteterore

73

818966

31/01/2017

QARKU __LEZHE , ZVRPP _LEZHE , ZONA KADASTRALE _8631
BASHKIM

XHAFERR

77

ELEZ

DURAKU

NDREC

GJERGJ

MARKU

SHTETERORE

2625115

30.07.2018

SHTET

2624868

25.05.2018

SHTET

2625132

31.07.2018

SHTET

2624955

18.06.2018

SHTET

2624953

18.06.2018

SHTET

LIKA

2624856

24.05.2018

SHTET

OMERI

2625005

19.07.2018

SHTET

ALLA

2624826

19.04.2018

SHTET

TOTA

2624958

18.06.2018

SHTET

Të dhënat e Pasurisë së Legalizuar
Leja e legalizimit

Gjendja juridike
(pronesia)

Emër

Atësi

Mbiemër

1

2

3

4

5

6

7

96

EMILJAN

THIMJO

JANI

Nr.263309

Dt.21.04.2017

Shtetrore

97

ASTRIT

SALI

DAHRI

Nr.261755

Dt.24.02.2017

Shtetrore

Numer

Date

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8512 , ZVRPP DURRES
98

YRJET

PETRIT

ALLIAJ

NAMIK

RUSTEM

PUJA

LUIZA

SHERIF

PUJA

100

SUAT

RUSTEM

PUJA

Nr.261740

Dt.24.02.2017

Shtetrore

101

ANA

NDRICIM

DELIALLISI

Nr.282379

Dt.31,08,2018

Shtetrore

99

DURAKU

SHPRESA

20.07.2018

Shteterore

QARKU __LEZHE , ZVRPP _LEZHE , ZONA KADASTRALE _3650

76

2625018

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8513 , ZVRPP DURRES

QARKU __LEZHE , ZVRPP _LEZHE , ZONA KADASTRALE _3351
72

TE
VET+SHTETERO

DREJTORIA E ALUIZNI-t DURRES

Nr. rendor

71

KOLA

ERJETA

22.09.2016

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 8190

Shteterore

QARKU __LEZHE , ZVRPP _KURBIN , ZONA KADASTRALE _2364

2622049

AVDIA

LOGA

FILIP

LLESH

SHTETERORE

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 8240

VINÇENS

VALENTIN

7

28.08.2018

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 8170
88

67

70

MUCAJ

6

2625165

QARKU TIRANE, ZVRPP TIRANE , ZONA KADASTRALE 8270

Shteterore

QARKU __LEZHE , ZVRPP _LEZHE , ZONA KADASTRALE _1716
FILIPI

HAREDIN

7

64

GJERGJI

KOMUNITETI MYSLIMAN I SHQIPERISE

5

811879

24/08/2017

Shteterore

811598

13/03/2018

Shteterore

Nr.222261

Dt.22.08.2016

Shtetrore

Nr.261741

Dt.24.02.2017

Shtetrore
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ELTON

JAKUP

MANSAKU

LULZIM

ISUF

XHYMERTI

Nr.282378

Dt.31,08,2018

Shtetrore

GENTIANA

XHEMAL

DOLLIJA

MYZAFER

SULEJMAN

DOLLIJA

137

GENTI

GANI

NDERJAKU

138

ARTJAN

IBRAHIM

SHEHAJ

139

ERION

SABRI

GEGA

140

SABRI

HASAN

GEGA

141

ALI

FERHAT

142

ZIJA

SELMAN

136

103

Nr.282384
HYSEN

ISUF

XHYMERTI

LULZIM

ISUF

XHYMERTI

HYSEN

ISUF

XHYMERTI

104

Dt.31,08.2018

Nr.282385

ERION

NAIM

KECI

Dt.31,08.2018

Nr.164244

Dt.25.08.2017

ARBEN

IBRAHIM

ELEZI

224433

01.03.2017

Shtetrore

SHTET

ANTONETA

RIZA

XEKA

SHKELQIM

HAMDI

XEKA

SHTET

269373

4/30/2018

12/13/2016

SHTET

282120

7/30/2018

SHTET

282140

7/30/2018

SHTET

282141

7/30/2018

SHTET

RUBIKU

280083

7/26/2018

SHTET

DASHI

269821

6/29/2018

SHTET

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8511 , ZVRPP DURRES

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8516 , ZVRPP DURRES
107

225880

Shtetrore

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8511 , ZVRPP DURRES
106

3/28/2017

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8513 , ZVRPP DURRES

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8518 , ZVRPP DURRES
105

262732

Shtetrore

SHTET

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8515 , ZVRPP DURRES

143

ASTRIT

AQIF

BAJRAMI

144

KUJTIM

ISUF

TAULLA

145

BLERTA

KUJTIM

TAULLA

146

FESTIM

LEORAT

DEDJA

5/28/2018

SHTET

269486

5/24/2018

SHTET

268485

5/24/2018

SHTET

280051

7/25/2018

SHTET

269517

108

NAFIJE

MUHARREM

HOTI

269118

12/15/2017

SHTET

109

BEQIR

HALIL

HOTI

269119

12/15/2017

SHTET

147

DONARD

LEORAT

DEDJA

280052

7/25/2018

SHTET

110

ZAMIR

MEHMET

RAMA

282313

8/27/2018

SHTET

148

BUJAR

RIZA

HOXHA

222530

9/1/2016

SHTET

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 1574 , ZVRPP DURRES

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 1522 , ZVRPP DURRES
111

RAIMONDA

ZYLYF

BEJA

225501

11/22/2016

SHTET

149

RIGERT

ESAT

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 3852 , ZVRPP DURRES
112

MIRLIND

ALI

BIÇAKU

282319

8/27/2018

SHTET

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 1038 , ZVRPP DURRES
113

NEXHMEDIN

BELUL

114

XHEVDET

ZYBER

BELULI

222472

8/29/2016

BALLA

223125

9/13/2016

FADIL

116

269132
ARTOR

FADIL

TAHIRI

ILIR

FADIL

TAHIRI

269133

12/15/2017

SHTET

12/15/2017

SHTET

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 3796 , ZVRPP DURRES
117

NAFIJE

DALIP

XHIXHA

263233

4/18/2017

HABER

ALLAJBEU

VANGJEL

HABER

KUSTA

PAL

KOL

PERGJEGAJ

151
152

SHTET

269707

ARIF

HYSEN

HOTI

262807

4/3/2017

SHTET

119

RAMAZAN

ARIF

HOTI

263477

5/2/2017

SHTET

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 3369 , ZVRPP DURRES
120

VITA

NEXHIP

BRAHIMI

121

SHABAN

NDRICIM

HAJRI

122

AGIM

HAMDI

FAJA

6/8/2017

SHTET

268432

5/8/2017

SHTET

220051

7/12/2016

SHTET

268788

SHTET

226107

27.12.2016

SHTET

269340

4/20/2018

SHTET

225103

11/1/2018

SHTET

VALDETE

HAJDAR

PAJA;

AGRON

ABAZ

SELITA

153

280055

7/25/2018

SHTET

DREJTORIA E ALUIZNI-T TIRANE RURALE
ZONA KADASTRALE 1622
154

AXHEM

MUHARREM

DOMI

131292

10.07.2018

SHTET

155

AGIM

MUHARREM

DOMI

130536

16.04.2018

SHTET

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 1925 , ZVRPP DURRES
118

6/26/2018

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8514 , ZVRPP DURRES

TAHIRI

115

MALVINO SH.P .K
PELLUMB

SHTET

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 1727 , ZVRPP DURRES
ILIR

150

SHTET

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 3339 , ZVRPP DURRES

HODOKU

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8518 , ZVRPP DURRES

ZONA KADASTRALE 2947
156

FLORJAN

NDOJ

MARASHI

130166

16.02.2018

SHTET

ZONA KADASTRALE 2735
157

ALTIN

ENVER

HOXHA

7003530

23.05.2017

SHTET

158

RESHAT

SHYQYRI

HAXHIU

7003705

13.05.2017

SHTET

159

GEZIM

REXHEP

ADEMI

7004784

20.11.2017

ZONA KADASTRALE 2962

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 3552 , ZVRPP DURRES

SHTET

ZONA KADASTRALE 2953

123

FLORJAN

ASLLAN

BEJA

262762

3/31/2017

SHTET

160

PERPARIM

HEKURAN

HYSI

7004926

22.11.2017

SHTET

124

FLORJAN

ASLLAN

BEJA

263377

4/26/2017

SHTET

161

SELMAN

VATH

CALI

7004966

26.02.3018

SHTET

125

RRUZHDI

RAMADAN

SHAHINI

262366

3/6/2017

SHTET

126

ARIF

RAMADAN

SHAHINI

262365

3/6/2017

SHTET

162

KUJTIM

MUSTAFA

MYRTA

131504

27.07.2018

SHTET

127

EDLIR

FEHMI

CERRI

3/31/2017

SHTET

163

ISMAIL

QAMIL

SHKRETA

7004957

23.11.2017

SHTET

130170

26.02.2018

SHTET

130525

30.03.2018

262761

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8517 , ZVRPP DURRES
128

FIQIRI

AVDULLA

MURRJA

5/29/2017

280109

7/28/2018

SHTET

134

135

MUCA

AVDI

MUCA

YLLI

RAMAZAN

CEKIRI

ALLAMAN

ÇELA

MUSTAFA

MYFTARI

XHEVAHIR

HAXHI

ISLAMUKAJ

ARTENIS

XHEVAHIR

ISLAMUKAJ

166

SHEFIKAT

ALI

KOSHI

7004021

03.08.2017

SHTET

MARTINI

167

FATOS

SKENDER

KOSHI

7004017

03.08.2018

SHTET

168

CLIRIMI

SKENDER

KOSHI

7004023

03.08.2018

SHTET

169

SOKOL

SKENDER

KOSHI

7004020

03.08.2018

SHTET

280108
FLAMUR

HAKIK

269994

7/28/2018
7/24/2018

SHTET
SHTET

QARKU DURRES , ZONA KADASTRALE 8512 , ZVRPP DURRES

133

RAMAZAN

LUAN

130

132

KADRI
FATBARDHA

164

HENA

129

131

268691

SHTET

ZONA KADASTRALE 3712

ELVIS

BAJRAM

SOFIJA

PANAJOT

KOSTANDIN

STRATI

ELISABETA

GRIGOR

STRATI

ERJON

KOSTANDIN

STRATI

KLITON

VALTER

BEDINI

ENI

BEDIN

BEDINI

ASEL

SOKOL

PETRO

LUAN

ISLAM

TEPSHI

282322

27.08.2018

SHTET

ZONA KADASTRALE 2776
165

SHTET

ZONA KADASTRALE 3292

ZONA KADASTRALE 1605
282176

7/31/2018

SHTET

170

HASAN

MEXHIT

HIDRI

7004519

16.10.2017

SHTET

171

REUF

SHEZIVAR

DOMI

130168

16.02.2018

SHTET

ZONA KADASTRALE 1604
269813

280039

6/29/2018

7/25/2018

SHTET

SHTET

DASHNOR

SULEJMAN

TOSHI

TAHIR

SULEJMAN

TOSHI

ARMEN

HAXHI

PALUSHI

172
173

7003446

30.10.2017

SHTET

131601

08.08.2018

SHTET
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EMIGRANTËT NË GREQI
PROBLEMATIKAT
Fatos Malaj: Njihuni me 7 mangësitë e strategjisë për integrimin e emigrantëve
Voltiza Duro

J

o në pak raste, emi
grantët
shqiptarë
kanë marrë të ashtuquajturin apelas apo espuls,
çka nënkupton dëbim apo deportim nga shteti ku kanë
shkuar për një jetë më të
mirë, në mënyrë ile gale.
"Gazeta Shqiptare" zbardh
sot procedurën ligjore që
duhet të ndjekin të interesuarit për të hequr këtë
masë ndëshkimore.

PROCEDURA

Procedura që duhet të ndiqni për
të hequr masën "apelas" në Greqi
Eksperti: Ja në cilat raste mund të favorizoheni
STRATEGJITE
Fatos Malaj evidenton
edhe 7 mangësitë në
integrimin e
emigrantëve.
"Konstatohet lehtë se
SYRIZA, në kaq vite
qeverisje, nuk ka
treguar aspak interes
ndaj qindra mijëra
emigrantëve që
jetojnë në vend.
Konkluzion ky që e
vërteton më së miri
dhe ky draft, pasi
strategjia Kombëtare
nuk referohet aspak
në çështjet e
sigurimeve
shoqërore dhe
pensionit
(emigrantët,
homogjenët dhe
refugjatët që kanë të
njëjtat ditë pune të
siguruara -ensima,
dhe përfitojnë
pension shumë herë
më të vogël se
vendasit)", nënvizon eksperti.

Në rastet kur dëbimi është vendosur nga shteti helen
për arsye dokumentesh duhet të bëhet një kërkesë për
heqjen e emrit nga lista e personave të padëshirueshëm
("Lista e zezë"), kjo pasi të
kenë kaluar 5 vjet. Pra, personat duhet të kenë mbaruar afatin e apelasit, e mos të
kenë probleme të tjera me
shtetin grek. "Por ka mundësi që heqja e "apelasit" të
kërkohet edhe pasi të ketë
kaluar vetëm një vit, për arsye familjare apo arsye të
tjera. Duke u drejtuar në
zyrat përkatëse fillimisht
bëhet një kërkesë në emrin
e individit që ka marrë
masën ndëshkimore për
heqjen e apelasit dhe brenda dy muajsh do të jepet një
përgjigje.

ZONA SHENGEN

"Në rast se "apelasi" është marrë nga një shtet i
ZONËS SHENGEN, për arsye
dokumentesh, ja se si veprohet për ta hequr: Nëse emigranti ka qenë prej vitesh
me dokumente në Greqi,
atëherë mund të vijë në shtetin grek dhe të bëjmë
kërkesë për heqjen e apelasit. Çdo dokument që mund
të jetë i nevojshëm nga shteti grek dhe shteti shqiptar,
avokati do të marrë përsipër
që t'i ketë në dispozicionin
dhe më pas do të nisin procedurat",-bëjnë me dije ekspertët në Greqi. Ndërkohë
të gjitha dokumentet duhet
të jenë me vulën Apostile
dhe përkthyer në gjuhën e
shtetit të Shengenit që ka
vendosur apelasin. Përkthimi realizohet në shtetin grek
e çdo dokument nga Shqipëria duhet të ketë vulën
Apostile. Avokati bashkëpunon me shtetin përkatës për çdo detaj dhe për
të arritur qëllimin, për
heqjen e apelasit dhe për
heqjen e emrit nga lista kombëtare e personave të
padëshirueshëm, në një
kohë që të gjitha veprimet
zgjasin deri sa të dalë
përgjigjja. "Për të gjithë ata
që kanë vendim dëbimi, është shumë e vështirë heqja e
dëbimit. Heqja e dëbimit
mund të arrihet vetëm për
arsye shumë serioze shënde-

Fatos Malaj

“

LEJET

Tashmë, emigrantët shqiptarë në Greqi po
hasin vonesa jashtëzakonisht të gjata në
procesin e marrjes dhe rinovimit të lejeve të
qëndrimit. Kjo bëhet me dije nga Fatos
Malaj, ndërmjetës ndërkulturor në
Ministrinë e Emigracionit në shtetin grek.
"Pas një periudhe normaliteti, në procesin e
marrjes dhe rinovimit të lejeve është
rikthyer prej disa kohësh situata e
dikurshme, me vonesa jashtëzakonisht të
gjata. Viti që sapo ka hyrë mbart shumë
punë për shërbimet e emigracionit. 2019-a
është viti kur duhet të rinovohet numri më i
madh i lejeve të qëndrimit të të gjitha
tipave.
tësore
dhe
familjare.
Mundësitë për heqjen e
dëbimit janë jashtëzakonisht të vogla",-theksojnë më
tej avokatët që merren me
çështjet e emigracionit.

LEJET E QËNDRIMIT

Tashmë, emigrantët shqiptarë në Greqi po hasin
vonesa jashtëzakonisht të
gjata në procesin e marrjes
dhe rinovimit të lejeve të
qëndrimit. Kjo bëhet me dije
nga Fatos Malaj, ndërmjetës
ndërkulturor në Ministrinë
e Emigracionit në shtetin

grek. "Pas një periudhe normaliteti, në procesin e marrjes dhe rinovimit të lejeve
është rikthyer prej disa kohësh situata e dikurshme,
me vonesa jashtëzakonisht
të gjata. Viti që sapo ka hyrë
mbart shumë punë për shërbimet e emigracionit. 2019-a
është viti kur duhet të rinovohet numri më i madh i lejeve të qëndrimit të të gjitha
tipave. Rrjedhimisht, volumi i pritshëm gjatë këtij viti,
duket se do ta rëndojë edhe
më shumë situatën",-bën me

dije Malaj. Ky i fundit shton
se periudha më e vështirë do
të jetë nga qershori i këtij
viti dhe në vijim. "Vazhdimisht paraqiten faktorë të
rinj në sistem. Një faktor
shumë i rëndësishëm në
këtë moment, që ka krijuar
bllokim dhe një problem
shumë të madh, është e ashtuquajtura "Vizë e Artë".
Janë investitorët e huaj që
blejnë pasuri të patundshme
në Greqi. Po të marrim parasysh se që nga qershori e tutje do të fillojnë të rinovohen
masivisht edhe lejet që ishin dhënë për arsye të jashtëzakonshme, plus lejet
trevjeçare që kishin dalë po
masivisht në 2016, rezultati
do të jetë një "koktejl shpërthyes", për të cilin nuk e di
se kush mund të na ndihmojë, sepse nuk shohim të
na shtohet personeli dhe
nuk shohim as të jepet
zgjidhje",-thekson eksperti.

PROBLEMET E
STRATEGJISË

Fatos Malaj evidenton
edhe 7 mangësitë në integrimin e emigrantëve. "Konstatohet lehtë se SYRIZA, në
kaq vite qeverisje, nuk ka
treguar aspak interes ndaj
qindra mijëra emigrantëve
që jetojnë në vend. Konkluz-

ion ky që e vërteton më së
miri dhe ky draft, pasi
strategjia Kombëtare nuk
referohet aspak në çështjet
e sigurimeve shoqërore dhe
pensionit (emigrantët, homogjenët dhe refugjatët që
kanë të njëjtat ditë pune të
siguruara -ensima, dhe përfitojnë pension shumë herë
më të vogël se vendasit)",nënvizon eksperti. Ai shton
se kjo strategji nuk i referohet legalizimit përmes bashkimit familjar dhe mbrojtjes
së statusit të familjes pasi ka
ende familje emigrante që,
pavarësisht
qëndrimit
shumëvjeçar në vend, nuk
mund të bashkohen ligjërisht. "Strategjia Kombëtare
nuk referohet aspak në promovimin e lejes së qëndrimit afatgjatë. Prej kohësh ekziston një pikëpyetje e madhe që shkakton pasiguri e
shqetësim në lidhje me të

drejtat e poseduesve të lejeve
pa afat apo me afat dhjetëvjeçar, ecurinë e dokumentacionit për këto dy kategori; procedurën për marrjen
e nënshtetësisë greke; realitetin e ri të formuar në vend, ku
në të njëjtën familje "emigrante" përfshihen tashmë
anëtarë me nënshtetësinë
greke",-bën me dije ndërmjetësi ndërkulturor. Ky i fundit
shton se është i domosdoshëm,
mësimi i gjuhës amtare të emigrantëve nga brezi i dytë e i
tretë, proces që parashikohet
në legjislaturën kombëtare,
por që qeveria e injoron.
"Strategjia Kombëtare nuk
referohet në parashikimin e
rasteve specifike dhe reforma
ligjore për emërimin/punësimin në sfera të caktuara për
shërbimin e emigrantëve apo
të huajve, në sektorin publik",-thekson më tej eksperti
Malaj.

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me përmbarues gjyqësor Enuar Merko me adresë
Rr. Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyrja 8, Ap 1, Tiranë, njofton se më date 06.03.2019 ora 8ºº - 16ºº
në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i II-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme,
Apartament me sipërfaqe totale 45.3 m², rregjistruar në Z.V.R.P.P Tiranë me Nr.pasurie 56/
28+1-25, Vol.13, Fq.41, Zk.3976 në pronësi të Hipotekuesit shoq. Sina Konstruksion 2008 sh.p.k
me adresë Skozë, Tiranë me vlerë fillestare në ankand 10,147.2 (Dhjetë mijë e njëqind e
dyzet e shtatë pikë dy) EUR dhe Apartament me sipërfaqe totale 63.3 m², rregjistruar në
Z.V.R.P.P Tiranë me Nr.pasurie 56/28+1-26, Vol.13, Fq.42, Zk.3976 në pronësi të Hipotekuesit
shoq. Sina Konstruksion 2008 sh.p.k me adresë Skozë, Tiranë me vlerë fillestare në ankand
14,179.2 (Katërmbëdhjetë mijë e njëqind e shtatëdhjet e nëntë pikë dy) EUR Të interesuarit
të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580, +355 4 22 31 888. email enuar.merko@gmail.com
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Rrëfehet këngëtari: Skena është ilaç për shpirtin, ja kur del projektit i fundit

Endri
Prifti:
Tregu në Shqipëri nuk ofron variante,
muzika jonë nuk del kurrë nga moda
"Kur harroj refrenin them: Më shkatërruat fare"
Egla Xhemali

S

erenatat nuk dalin kur
rë nga moda. Ata kanë
vendosur t'i risjellin
duke ruajtur ngrohtësinë e
vargjeve përgjatë performancës. Padyshim që e keni
kuptuar se bëhet fjalë për
vëllezërit korçarë, Endri dhe
Stefi Priftin. Një rrugëtim i
gjatë me kujtime të pacenuara nga pluhuri i kohës,
pjesëmarrës në festivale,
koncerte, gëzime familjare
dhe të kudogjendur atje ku
njerëzit duan të dëgjojnë
muzikë të mirë. Vite të
mbushura me dinamizëm,
duartrokitje dhe mbështetje
e fortë nga publiku. Për
"Gazeta Shqiptare" vjen në
një rrëfim plot ngjyra e herëherë me esenca humori Endri Prifti, për të ndarë me ne
momentet në skenë me Stefin, rastet kur e qeshura e
tyre i bën dhe fansat të
qeshin, komentet e njerëzve
si dhe projektet e fundit. I
pyetur nëse e ka menduar
ndonjëherë shkëputjen nga
muzika, Endri pohon se derisa rrahjet të trokasin, do
këndojë e do prodhojë
vargje. Më tej, Prifti thotë se
80% e produkteve muzikore
në Shqipëri janë të ngjashme dhe se ata kanë punuar
fort që t'ia mbërrijnë kësaj
dite. Këngëtari zbulon edhe
projektet e tyre të fundit. Të
gjithë fansat e vëllezërve korçarë duhet të bëhen gati për
surprizën që ata do të prezantojne shumë shpejt!
Pse serenatat nuk dalin
kurrë nga moda?
Bëni mirë që më pyesni
për serenatat, pasi ne i
risollëm, i riorkestruam dhe
i këndojmë bukur ato dhe jo
vetëm. Ne jemi edhe kalorës
të muzikës së lehtë në këtë
vend. Më duhet ta them vetë
që ta mësojnë të gjithë
njëherë e përgjithmonë, jo
vetëm të serenatave. Serenatat janë muzikë e ëmbël, e
dashur. Vijnë nga ngjarje të
vërteta dhe i përkasin çdo
njeriu që dëgjon vargjet dhe
muzikën e bukur e të
thjeshtë. Serenatat nuk kanë
ndonjë shpikje në muzikë,
nuk kopjohen nga asnjë
zhanër muzikor tjetër dhe
interpretohen ëmbël nga çdo

njeri që i këndon, si në
skenë, ashtu edhe në çdo sebep familjar apo me shoqërinë, kudo ndodhen dhe
këndohen. Kjo është edhe arsyeja që nuk dalin asnjëherë
nga moda.
Refr
eni të cilin e k
e har
efreni
ke
har-ruar një çast dhe kanë

shpër
th
yer të qeshura
t?
shpërth
thy
qeshurat?
Ka shumë çaste kur unë
harroj refrenin apo strofën.
Vjen nga shumë arsye.
Dikush më flet diçka në vesh
në skenë, unë përpiqem ta
dëgjoj dhe humb fillin e tekstit, nor male (qesh). Kur
bëhem gati për këngën

tjetër, duke u konsultuar me
Stefin, prapë edhe ky është
një moment tjetër kur mund
të harroj tekstin etj. Të qeshurat vijnë me raste, varet
nga momenti dhe vendi ku
performojmë. Hera e fundit
që harrova tekstin ishte para
një jave në Tetovë, në një
publik të mrekullueshëm.
Kisha shumë pranë disa sinjorina dhe po më pëshpëritnin në vesh, nuk po i kuptoja dhe për një çast harrova
tekstin. 'Prisni - u thashë se
më shkatërruat fare', e vazhdova me lalala këngën dhe
bashkë me gjithë sallën
plasëm së qeshuri.
Momenti më i sikletshëm me Stefin në skenë?
Kur nuk biem dakord për
ndonjë këngë që duhet kënduar në moment, ai thotë jo,
unë them po ta bëjmë tani
dhe në këtë moment. Të dy
jemi në siklet të paparë,
mbase edhe publiku e kupton që diçka ka ndodhur midis nesh, por punë minute
dhe kalon shpejt.
Oferta më e çuditshme
që ke marrë për hir të
punës?
Nuk e kuptoj për çfarë lloj
ofertash bëhet fjalë, megjithatë kemi marrë oferta
shumëllojshme gjatë karri-

erës sonë, nga më të ndryshmet, deri tek ajo që të na
fusnin aksionerë në shumë
biznese, jo vetëm lokale, por
edhe fabrikash.
Mosmarrëveshja me
Stefin, për të cilën i ke
mbajtur disa ditë mëri?
Këto janë mosmarrëveshjet tona private.
Shumë pak herë ka
ndodhur të mos flasim mbi
dy ditë.
Ku e gjen Endri gjithë
këtë energji?
Energjinë ma ka falur
Zoti dhe dashuria që kam
për muzikën. Jeta ime është e lidhur direkt me muzikën, djemkat e mi dhe mbeskat e mia. Në jetë kam pasur shumë halle, vështirësia, të përpjeta të paimagjinueshme, vuajtje të mëdha
shpirtërore, emocionale e
shumë e shumë halle të
tjera sikurse qëndron edhe
ana tjetër e medaljes, sa i
përket bukurisë dhe aventurave të mia duke shëtitur
në të gjithë botën. Të mbetemi në vështirësitë e jetës
sime. Çdo siklet dhe çdo gjë
që për atë moment më këputet shpirti dhe zemra, i
vetmi ilaç që harroj gjithë
këtë stres është kur ngjitem
në skenë dhe marr mikrofonin për të kënduar. Këtu
harroj gjithëçfarë problemesh kam dhe shijoj
këngët, muzikën tonë, vargjet tona. Mes atmosferës, energjia ime nuk ka kufij.
Çfarë do ndryshojë me
rrjedhën e kohës?
Do ndryshoj vetëm suksesi ynë, që do të jetë vetëm
në ngritje dhe asnjëherë
nuk do zhgënjejmë publikun tonë, duke e bërë që
të na dojë më shumë. Sa më
shumë të kalojë koha, aq më
shumë do na dojë publiku
ynë.
Komenti i parë që merr
nga njerëzit pasi të
takojnë?
Jeni fantastikë, jeni të
papërsëritshëm, jeni legjendat e këtij vendi, duke u
dridhur zëri nga emocionet
që kanë kaluar ato orë të
paharruara në koncertin
tonë.
E ke menduar ndonjëherë shkëputjen nga
muzika?
Po u shkëputa nga muzika, do ndalojnë rrahjet e

zemrës sime. Deri sa të
trokasin ato në gjoksin tim,
unë do këndoj, do prodhoj,
do shkruaj vargje e muzikë
që t'ia lë trashëgim këtij populli kaq të varfër dhe të cenuar nga muzika.
Projekti i fundit, kur do
të vijë për publikun?
Duhet të kishte dalë projekti i fundit. Është gati. Jo
vetëm që do dalë klipi, por
janë edhe mbi 7 këngë, 90%
të mbaruara, pjesë e albumit
tonë, që ka filluar që vjet në
këto kohë. Arsyet pse s'ka
dalë janë kryesisht obligimet
tona, koncertet që kemi. Ne
nuk kemi asnjë javë të vitit
pa minimumi dy koncerte
në javë. Këto mund të jenë
në Shqipëri, por janë edhe në
mbarë botën, kështu që
gjithë ajo lodhje që ne kemi,
po e them me minimumin e
koncerteve, 2 në javë, një ditë
tjetër e duam çlodhje. Ditën
tjetër një takim, një përkushtim me fëmijët, një takim për
punën, takime dasmash etj.
Festa me shokët, një tavolinë
që fillon e s'mbaron për qejf etj.
Së dyti, shqetësime të
pafundme nga gjithçka. Këto
bëjnë që projektet tona të shtyhen. Kur shkruaj këngë, më
marrin tri ditë kohë vetëm një
këngë. Ja konkretisht, javën që
shkoi shkrova dy këngë
madhështore në shtëpi. Kisha
lënë takim për videoklipin, por
nuk shkëputesha dot nga emocionet që më kishin pushtuar
trupin dhe duhet të rrija disa
ditë në shtëpi të përfundoja
këto kompozime të reja. Shumë
rrallë dhe shumë vështirë të
vijnë këto emocione. Unë
nuk kopjoj asnjëherë për të
shkruar muzikë. E nxjerr
muzikën nga lotët e mundit
tim, jo si këto damba-dumbat që kanë mbytur këtë vend.
Të gjitha këngët, njëlloj, një
ritëm, një ide, njëlloj me pak
fjalë. 80% e muzikës shqiptare nuk dallon fare kënga nga kënga tjetër. Shpresoj
që maksimumi në fundin e
këtij muaji do të dalë në klip
një ndër veprat e mia më të
mëdha. "Kënga magjike" titullohet, legjenda Endri Prifti. Ju faleminderit shumë
dhe si për mbyllje, të gjithë i
dinë fjalët e mia. Ju dua
shumë të gjithëve pa përjashtim dhe nuk do ju zhgënjej
asnjëherë në skenë. Të keni
shëndet e mbarësi të gjithë!
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“Me Noizyn do kaloja një natë”!
Këngëtarja thotë: Ledri është më seksi

Era apo Ronela? Ndryshimi drastik që bëri
këngëtarja i habiti të gjithë

L

K

Kush duket më bukur? Modelja e
"Victoria's Secret" kopjon Oriola Marashin

Pas ndarjes nga i shoqi, Arbana e
lumtur afër këtij personi

O

A

edri Vula është një ndër reperët më të mirë shqiptarë dhe
këtë e tregojnë fare mirë shifrat si në rrjetet sociale, ashtu
edhe në "Youtube". Ai ka një numër të madh fansash dhe koncertet e tij janë të tejmbushura. E sigurisht që nuk mungojnë as
fanset femra, por këngëtarja shqiptare, Ana Kabashi, është vënë
në një situatë të sikletshme teksa ishte e ftuar në emisionin "Mirage". E pyetur se kush është mashkulli më seksi në skenën tonë
shqiptare, Alban Skënderaj apo Ledri Vula? Kabashi zgjedh Ledrin
dhe përgjigja e saj ishte kjo: "Ledri Vula, Albani nuk më duket
seksi. Nuk është se Ledri më duket shumë, por më është më shumë
se Albani". Ndërkohë që për të kaluar një natë, ajo zgjodhi Noizyn
para Robert Berishës.

riola Marashi është padyshim një prej modeleve që ngacmon me format
bombastike dhe me fotot mjaft provokuese. Ditët e fundit ka qenë në
qendër të mediave rozë për shkak të një zënke të vogël me Noizyn, zënkë për
të cilën s'e morëm vesh kurrë se për çfarë ndodhi. Mirëpo tashmë gjakrat
mes tyre janë qetësuar dhe ata janë sërish miq. Oriola është një modele
mjaft e suksesshme në vendin tonë, por ja që një yll botëror si Alessandra
Ambrosio ka veshur të njëjtin fustan si i saji. Është vetë Oriola ajo që ka
publikuar fotot në "Instastory", ku tregon se modelja bukuroshe e "Victoria's
Secret" ka veshur të njëjtin fustan si të saj dhe duken identike. Gjithsesi,
ndjekësit janë të lirë të shprehen se kush nga të dyja duket më bukur.

ëngëtarja Ronela Hajati është një
ndër këngëtaret më të komentuara
në "show bizz"-in shqiptar. Jemi mësuar
që Ronelën ta shohim gjithmonë mjaft
ekstravagante në stil dhe ndër të parat
këngëtare shqiptare, e cila vizualisht
investon në videoklipet e saj duke u
kujdesur vetë në çdo detaj. Së fundmi,
ajo ka publikuar një foto në të cilën
pamja e këngëtares ka ndryshuar
drastikisht. Me flokë super të gjatë dhe
vetulla tërësisht të bardha, Ronela e ka
shoqëruar foton me përshkrimin
"Mbretëresha e akullit". Fotoja e postuar nga bukuroshja na kujtoi pamjen e Era Istrefit në videon e këngës "E dehun",
ku dhe aty bien në sy flokët e gjatë, 'make up'-i i bardhë me gurët e ngjitur në
ballë, teksa Ronela i ka në vetulla. Pavarësisht kësaj, mund të themi se të dyja
këngëtareve u shkon ky luk.

rbana Osmani është një nga modera
toret më të dashura për publikun
shqiptar. Ditët e fundit ajo ka qenë në
qendër të mediave rozë pas disa thashethemeve, të cilat thonë se ajo është në prag
ndarjeje nga bashkëshorti i saj. Mirëpo nuk
ka pasur ende asnjë reagim nga Arbana
lidhur me këtë lajm dhe po të shohim në
"Instagram"-in e saj, ajo duket më e lumtur
se kurrë. Foto e fundit e publikuar në
"Instastory" e tregon më së miri këtë. "Ky
mëngjes ka nisur në mënyrën më të
bukur", - shkruan Osmani. Dy mikeshat e
njohura të ekranit i shohim mjaft në
formë dhe të kuruara dhe mesa duket,
kanë pirë së bashku kafen e mëngjesit për
të vijuar më pas me aktivitetet e ditës.
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Stoltenberg: Rusia po përpiqet të ndërhyjë në vendet e Ballkanit

J

ens Stoltenber, në një in
tervistë ekskluzive për
Euronews në Bruksel, tha
se Rusia ka bërë përpjekje
për të ndërhyrë dhe
ndikuar te vendet e Ballkanit që duan t'i bashkohen
aleancës ushtarake të
mbrojtjes. Sekretari i
përgjithshëm i NATO-s ka
thënë se në ditën kur Republika e Maqedonisë së
Veriut nënshkroi një pakt,
do t'i hapë rrugë këtij vendi për anëtarësim në
NATO. "Rusia përpiqet të
ndërhyjë, Rusia përpiqet të
ndërhyjë në proceset politike në shtetet sovrane.
Mendoj se një gjë e tillë është gabim", tha Stoltenberg.

Ndikimi rus përshpejtoi NATO-n, Ramadani: Kemi
ende punë për të bërë, nën kontroll të Brukselit

"NATO i respekton, ne i respektojmë vendimet e shteteve të pavarura sovrane,

pavarësisht nëse duan të
hyjnë në NATO ose nëse nuk
duan të hyjnë në NATO",- shtoi ai. "Në Shkup kemi parë
se shumica në parlament,
shumica e partive politike e
duan anëtarësimin në
NATO. Ne e mirëpresim
këtë. Por në Serbi, për shembull, e kanë thënë qartë se
nuk duan të hyjnë në NATO
dhe ne e respektojmë këtë.
Andaj, Rusia duhet t'i respektojë vendimet e marra nga
kombet sovrane, edhe nëse
duan të anëtarësohen në

NATO, edhe nëse nuk
duan",-tha shefi i NATO-s.
Stoltenberg foli edhe për
largimin e Uashingtonit dhe
të Moskës nga Traktati i
Forcave Bërthamore me
Rreze të Mesme. Pakti, i cili,
sipas SHBA-së, është shkelur nga Rusia, i ka ndaluar
dy vendet të përdorin raketa me rreze të shkurtër dhe
të mesme. "Nuk duam një
garë të re armësh dhe do të
përpiqemi ta bindim Rusinë
që të kthehet në përputhje
me traktatin", tha Stolten-

Roth: Marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë rrit stabilitetin në rajon

Gjermania: Ndryshimi i
kufijve nuk sjell stabilitet
Vuçiç: Nuk ka dialog me Kosovën pa heqjen e taksës

M

inistri gjer man i
shtetit, Michael
Roth, në intervistën për 'Deutche Welle',
u shpreh se Gjermania është kundër korrigjimit të
kufirit mes Kosovës e Serbisë. Roth tha se përsiatje
të tilla janë të rrezikshme
për rajonin. Duke u ndaluar në rolin e Shqipërisë në
Ballkan, ministri gjer man
theksoi se pret nga vendi
ynë të vazhdojë të angazhohet në mënyrë konstrukt ive për stabilitet në të
gjithë rajonin. Opinioni shqiptar aktualisht është disi
i shqetësuar në lidhje me
përpjekjet diplomatike për
zgjidhjen e konfliktin midis Kosovës dhe Serbisë.
Ish-ministri i Jashtëm i
Shqipërisë, Ditmir Bushati, ka qenë kundër ndryshimit të kufijve në Ballkan. Kryeministri dhe de
jure ministri i Jashtëm i
Shqipërisë, Edi Rama, i
shmanget përgjigjes së
kësaj pyetjeje në publik,
por shumëkush mendon se
ai është pajtuar tashmë me
këtë plan. Si e shikoni ju
ndihmesën e Shqipërisë
për zgjidhjen e çështjes së
Kosovës? Integriteti territorial i vendeve të Ballkanit Perëndimor është i
rëndësishëm për ne. Përpjekja për zhvendosje
kufijsh ka shkaktuar vuajtje të pafundme në të
kaluarën. Prandaj, sipas
meje, këto përsiatje, jo
vetëm që nuk premtojnë
shumë sukses, por janë
edhe tejet të r rezikshme.
Çfarë na nevojitet, është
një
marrëveshje

MICHAEL ROTH
"Është e vërtetë se
ka qëndrime të
ndryshme në lidhje
me ndryshimet
kufitare. Qëndrimi
ynë është se një
marrëveshje mes
Kosovës dhe
Serbisë duhet ta
rrisë stabilitetin në të
dyja vendet dhe në
rajon. Unë nuk shoh
se si mund të arrihet
kjo me ndryshime
kufijsh. Përkundrazi,
Ballkani Perëndimor
nuk do të binte në
qetësi",- ka thënë
Roth.

Ministri gjerman i
shtetit, Michael Roth

gjithëpërfshirëse, e cila i
rregullon përfundimisht
marrëdhëniet, i mundëson
Serbisë dhe Kosovës të
anëtarësohen në BE dhe i
zgjidh me marrëveshje të
gjitha çështjet teknike që
janë ende të hapura. Nga
Shqipëria ne presim që kjo
ta përdorë në mënyrë konstruktive ndikimin e saj
politik dhe të vazhdojë të
a ng azh oh et n ë m ën y r ë
konstruktive për stabilitet
në të gjithë rajonin. Kjo
vlen veçanërisht për çështjet që kanë të bëjnë me
nor m a l i z i m i n n d ë r m j e t
Kosovës dhe Serbisë.
Mund të jetë vetëm në interes të Shqipërisë, si pjesë
e rajonit, që të parandalojë
me çdo kusht një destabilizim të ri të Ballkanit
Perëndimor, gjë që detyri-

misht do të vijonte nga
ndryshimi i kufijve. Gjermania është kundër ndryshimit të kufijve në Ballkan, por SHBA dhe Komisioni i BE-së nuk janë
kundër. Aktualisht ekziston një shtytje e madhe
nga ana e SHBA-së për të
arritur një marrëveshje
edhe para zgjedhjeve për
Parlamentin e Evropës. Si
do të ndikonte kjo marrëveshje në procesin e
anëtarësimit të vendeve të
Ballkanit në BE? Është e
vërtetë se ka qëndrime të
ndryshme në lidhje me
ndryshimet kufitare. Qëndrimi ynë është se një marrëveshje mes Kosovës dhe
Serbisë duhet ta rrisë stabilitetin në të dyja vendet
dhe në rajon. Unë nuk
shoh se si mund të arrihet

kjo me ndryshime kufijsh.
Përkundrazi,
Ballkani
Perëndimor nuk do të binte
në qetësi. Nga vendet fqinje dëgjoj vazhdimisht se ata
janë të shqetësuar për këtë
diskutim, sepse shohin rrezikun e efektit të dominosë.
Për proceset e anëtarësimit
në BE kjo me siguri që nuk
do të ishte aspak e dobishme. Nga ana tjetër, presidenti serb Aleksandar Vuçiç ka
zhvilluar një bisedë telefonike me Përfaqësuesen e
Lartë të BE-së për Politikë
të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogerini, me të cilën
diskutuan për situatën në
Ballkanin Perëndimor, e në
veçanti marrëdhëniet midis
Serbisë dhe Kosovës. Siç
bëhet e ditur nga mediat
serbe, që i referohen
kumtesës nga kabineti i

berg. "Është një periudhë
gjashtë mujore derisa procesi i tërheqjes të finalizohet.
Gjatë kësaj periudhe, Rusia
mund të kthehet. Përgjigjet
tona do të maten, ato do të
jenë mbrojtëse. Ne do t'i
shqyrtojmë jo vetëm pasojat
ushtarake, por edhe atë se si
mund të marrim iniciativa
të reja mbi kontrollin e
armëve. Duhet të sigurojmë
që NATO në një botë pa
Traktatin
e
Forcave
Bërthamore me Rreze të
Mesme dhe me më shumë
raketa ruse është në gjendje të ofrojë mbrojtje efektive",-tha Stoltenberg. Nga
ana tjetër, kreu i Këshillit të
Atlantikut të Veriut të Maqedonisë, Ismet Ramadani,
duke folur për ndikimin rus

në Maqedoni ka thënë se ky
ndikim ka përshpejtuar
procedurat për aderimin e
Maqedonisë në NATO. Ramadani shprehet se NATO
nuk duhet kuptuar vetëm
si forcë ushtarake, sepse,
siç thotë, aty ka politikë, diplomaci, ekonomi, arsim,
ekologji, që do të thotë se
NATO-ja është më shumë
se një organizatë ushtarake. Pavarësisht nënshkrimit të Protokollit për
anëtarësim, Maqedonia ka
ende punë për të bërë dhe
do të vazhdojë të jetë nën
monitorimin e Brukselit,
thotë
zv/ministri
i
Mbrojtjes Bekim Maksuti.
Maqedonia në vitin 1995
nënshkroi marrëveshjen e
"Partneritetit për paqe".
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Abuzuan me 16-vjeçaren, polici dhe
mësuesi dalin përpara gjykatës

V

esel Veseli, polici që abuzoi seksualisht me vajzën e mitur
nga Drenasi doli dje në gjyq. Një javë më parë zëvendësshefi
i hetimeve ka marrë mirënjohje nga eprorët e tij për punë të
mirë si polic i Kosovës. Por, në kohën e dhënies së kësaj mirënjohjeje, ai ka qenë duke shfrytëzuar si skllave seksi një nxënëse
nga Drenasi. 50-vjeçari ka shfrytëzuar detyrën e tij zyrtare
për ta futur nën kontroll dhe për ta shfrytëzuar seksualisht
një vajzë, e cila sapo kishte mbushur 16 vjet. Ai e kishte njohur vajzën ditën që ajo kishte shkuar në stacionin policor në
Drenas për ta denoncuar një mësues të saj për marrëdhënie
seksuale. Viktima ishte nën moshën 16 vjeçare. Prej asaj dite
kishte nisur historia e dhunës, kërcënimeve dhe shfrytëzimit seksual të kësaj nxënëseje nga hetuesi policor. Përveç
dhunës së ushtruar mbi të, ai e ka detyruar vajzën të abortojë
fëmijën e tyre nën kërcënim. Aborti i paligjshëm është kryer
më 15 janar të këtij viti në ordinancën e gjinekologut Fehmi
Ahmeti, në Prishtinë. 'Insajderi', ka hulumtuar disa javë këtë
rast në të cilin është implikuar Prokuroria e Shtetit. Pas informimit nga 'Insajderi', prokuroria ka vepruar të martën duke
bastisur dhe duke e arrestuar hetuesin policor. Njëkohësisht,
prokuroria ka bastisur ordinancën e gjinekologut Ahmeti, i
cili po dyshohet për kryerje të abortit të paligjshëm.

Maqedoni, humb jetën personi
i dytë i prekur nga gripi

R

egjistrohet viktima e dytë nga gripi sezonal. Pas
pesëvjeçares nga Shutka e Shkupit, rasti i dytë është
regjistruar në Ohër ku ka ndërruar jetë një 24 vjeçare, cila ka
qenë e shtruar në një klinikë në Shkup. Mësohet se vajza ka
ndërruar jetë para dy ditësh, por rasti është publikuar sot nga
autoritetet shëndetësore. Në të dy rastet pacientët përveç gripit
kanë pasur edhe simptoma të sëmundjeve tjera. "Te njëra konstatuam astmë, ndërsa të tjetra ka qenë sindromën down kështu që të dy rastet kanë ndërruar jetë pasi kanë pasur ndezje të
rëndë të mushkërive të bardha, dhe dëmtim të rëndë të mushkërive të zeza", tha Zharko Karaxhovski, nga Instituti i Shëndetit Publik. Gjatë javës së kaluar janë regjistruar 1752 raste
me grip që është dyfishi i numrit të regjistruar një javë më
parë. Epidemiologët janë shprehur se një numër edhe më i
lartë i të prekurve nga gripi pritet në periudhën që vijon. 85%
e të gjitha rasteve të izoluara në këtë moment janë të tipit
H1N1 e cila në opinion njihet si gripi i derrave. Rastet tjera
janë H3N1 dhe kemi dy raste të pa përcaktuara. Numri më i
madh i rasteve janë nga Gostivari dhe Tetova, por ka raste
dhe nga Shkupi, Kumanova dhe nga vendet më të vogla si
Dibra, Kriva Pallanka.

presidentit serb, Vuçiç ka
theksuar se "ndërprerja në
dialog mund të tejkalohet
vetëm atëherë kur Prishtina
të heq taksën ndaj mallrave
serbe dhe të ndalojë me provokime, siç është Ligji mbi
Statutin e Kombinatit
'Trepça', i cili, nuk është asgjë tjetër veçse gllabërim i
pronës serbe", ka thënë
Vuçiç. Ai theksoi se një gjendje e tillë është i paqëndrueshme dhe se masat e

njëanshme të Prishtinës dëmtojnë paqen dhe stabilitetin
në rajon. Presidenti serb i tha
shefes së diplomacisë evropiane se Serbia gjithmonë do të
jetë e përcaktuar të punojë në
interes të bashkëpunimit rajonal. Ai përsëriti gatishmërinë e tij për të vazhduar
dialogun me Kosovën në
kërkim të një zgjidhjeje të
drejtë dhe të qëndrueshme,
nëse krijohen kushtet e
nevojshme.
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Italia pro ‘jelekëverdhëve’, Franca thërret ambasadorin e saj në Romë

S

i pasojë e 'sulmeve të pa
precedentë', Ministria e
Jashtme franceze ka njoftuar se do të thërrasë ambasadorin italian, Christian Masset. Vendimi, shprehen nga
Parisi, vjen pas një serie sulmesh të paprecedentë dhe pa
baza nga Italia. Ajo që nxiti
edhe më shumë reagimin e
Francës ishte takimi në
Paruis i Alessandro di Battista dhe Luigi Di Maio me një
lider të protestës së 'jelekverdhëve', Christof Chalencon.

M

ëngjesin e 28 qer
shorit 1776, një tur
më e madhe njerëzish, mësyu në një fushë pranë
Baueri në Nju Jork, për të parë
ekzekutimin me vdekje të ushtarit të ushtrisë kontinentale,
Tomas Hikej. Një irlandez që
kishte shërbyer fillimisht në
ushtrinë britanike, përpara se
ta braktiste dhe të kalonte me
forcat rebele që tani po luftonte për pavarësinë, Hikej u
dënua se po komplotonte
trazira dhe kryengritje me
"armiqtë e kolonive të Bashkuara të Amerikës". Në librin
e tij "Komploti i parë: Komploti i fshehtë për të vrarë
Xhorxh Uashingtonin", Bred
Melcer dhe Xhosh Mensh pohojnë se Hikej jo vetëm që
mori pjesë në një plan për të
sabotuar mbrojtjen e Nju
Jorkut kur britanikët ishin të
gatshëm të sulmonin, por
mendoi diçka më të keqe vrasjen e komandantit të
shquar të revolucionit.
Megjithëse u harrua shpejt
nga ngjarjet më të rëndësishme - Deklarata e Pavarësisë dhe humbja e Xhorxh
Uashingtonit në Lartësitë
Bruklin - raportet e kohës mbi
"Komplotin Hikej",- tronditën
mbështetësit e pavarësisë
amerikane. Kirurgu ushtarak,
Uilliam Eustis, e përshkroi atë
si "përpjekjen më të madhe të
bërë ndonjëherë kundër vendit tonë", ndaj "njeriut më të
mirë në botë". Sipas Melcer,
një shkrimtar thriller dhe
Mensh, një regjisor dokumentarësh, reagime të tilla u justifikuan plotësisht nga një episode, që ata besonin se synonte të afronte fundin e Luftës
Revolucionare, e cila sapo
kishte filluar. Historia e tyre
përqendrohet në pranverën
dhe verën e vitit 1776, pasi
Uashingtoni i dëboi britanikët
nga Bostoni, dhe i transferoi
trupat e tij në Nju Jork, për të
pritur kundërsulmin e pashmangshëm. Gjatë atyre muajve të tensionuar, ai u përball
me sfidën e mbrojtjes së portit jetik të vendit, me një ushtri të shkatërruar nga lija dhe
dizenteria, dhe të joshur nga
tavernat dhe bordellot e Manhatanit. Melcer dhe Mensh,
ofrojnë një perspektivë të re
duke u fokusuar në ngjarjet e
çuditshme dhe të habitshme
që vijnë nga skemat e britanikëve, për të minuar urdhrat e
Uashingtonit nga brenda dhe
mbi iniciativat për të penguar
përpjekjet e tilla përmes
for mimit të një "Komiteti
Sekret", duke përdorur metoda që përkufizojnë sot

Di Maio: Politika franceze dhe italiane janë
bërë të shurdhra ndaj nevojave të qytetarëve

MATTEO SALVINI
"Unë mbështes qytetarët e ndershëm që
protestojnë kundër një presidenti qeverisës, i cili
është kundër popullit të tij", tha më herët
zëvendëskryeministri italian, Matteo Salvini.
Më herët zv.kryeministri italian, Matteo Salvini dhe partneri i tij i koalicionit në qever-

inë italiane kanë shprehur
hapur mbështetjen e tyre ndaj
"jelekverdhëve". "Unë mbësh-

tes qytetarët e ndershëm që
protestojnë kundër një presidenti qeverisës [i cili është]
kundër popullit të tij", tha
më herët zëvendëskryeministri italian. Nënkryetari i
Këshillit të Ministrave të
Italisë, Luigi Di Maio, i cili
është kreu i Lëvizjes Pesëyje (M5S), u bëri thirrje
demonstruesve në blogun e
partisë së tij "Të mos dobësohen". Di Maio tha se politika, si në Francë dhe në Itali, "është bërë e shurdhër
ndaj nevojave të qytetarëve
që janë mbajtur jashtë vendimeve më të rëndësishme
që prekin popullin".

Komploti anglez për atentatin, si u bindën vendësit për ngjarjen

Komploti “Hikej”, të pathënat
e luftës kundër britanikëve
Vrasja e Xhorxh Uashington, pavarësia e vetmja rrugë për SHBA
sueshëm, është se një dëshmi
e zmadhuar e komplotit, u përhap për të forcuar kauzën e
revolucionit. Në të njëjtën ditë
kur u ekzekutua Hikej, flota
britanike e pushtimit u pikas
nga Long Ajlend. Ky ishte momenti për të mbledhur patriotët, kundër kundërshtarëve
të tyre "tiranikë", për të dekurajuar
"armiqtë
e
brendshëm", dhe për të nënvizuar rëndësinë e udhëheqjes
së Uashingtonit. Ndërkohë në

Filadelfia, delegatët në Kongres kishin dëgjuar, gjithashtu, për "konspiracionin më të
ndyrë" që ishte gatuar në Nju
Jork. Në fillim të korrikut, teksa debatonin për hapin e pakthyeshëm të shpalljes së pavarësisë, dëshmitë për një komplot të tillë, ishin një kujtesë
në kohën e duhur, se deri ku
mund të mbërrinte Mbreti
anglez Xhorxhi III për të shtypur rebelimin kolonial.
Marrë nga Bota.al

NXIRRET TRUPI I PAJETË I EMILIANO SALA NGA AVIONI
Ish-presidenti i Amerikës,
Xhorxh Uashington
"kundërzbulimin". Një lojtar
kyç në "Konspiracionin e
Parë" është Uilliam Trion, guvernatori mbretëror i Nju
Jorkut, i cili ishte zhvendosur
për shkak të valës në rritje të
revoltës, por që me kokëfortësi u përpoq të përmbushë
detyrat e tij nga një anije tregtare e ankoruar në det. I
përkushtuar për të rivendosur
autoritetin mbretëror, Trion
krijoi kontakte midis simpatizantëve të kurorës (ose Lojalistëve), të cilët u grupuan në
Nju Jork dhe Luginën Hadson.
Në librin e Melcer dhe Mensh, ai del si një organizator dinak pas një plani kompleks
për të destabilizuar revolucionin e ri duke përdorur falsifikimet, armët dhe në fund të
fundit, një kryengritje të luajalistëve që të përkonte me
pushtimin e parashikuar britanik. Melcer dhe Mensh,
shqyrtojnë një gamë të gjerë
provash. Përfundimi i tyre se
Uashingtoni ishte objektiv i
një atentati, mbështetet mbi
zërat e një komploti "të
tmerrshëm" që nisën të

qarkullojnë disa ditë përpara
ekzekutimit të Hikej. Por asnjë nga të dhënat zyrtare, duke
përfshirë edhe gjykimin e
Hikej, nuk zbulojnë synime të
tilla gjakatare. I arrestuar fillimisht me akuzën e falsifikimit të parave, Hikej, një nga truprojat e Uashingtonit, u akuzua për përfshirjen e tij në një
plan për të vrarë komandantin e ushtrisë rebele. Por ai
nuk tha asgjë për vrasjen e
Uashingtonit. Kur Uashingtoni ia raportoi këto zhvillime
Xhon Hankok, presidentit të
Kongresit, ai nuk përmendi në
asnjë rast ndonjë kërcënim
për jetën e tij. Dhe ndërsa hetimet e Komitetit Sekret çuan
në dhjetëra arrestime, Hikej
ishte i vetmi i dyshuar që u
nxor në gjyq. Autorët thonë se
tolerime të tilla të çuditshme,
argumentohen me faktin se
detajet e plota dhe tronditëse
të komplotit u mbajtën fshehur nga udhëheqësit e Revolucionit, pasi ato do të kishin
dëmtuar moralin e Ushtrisë
Kontinentale në një moment
krize. Një shpjegim më i be-

SHKURT
Ngrohja globale
po hyn në fazë
kritike

T

oka jonë është në mes të
asaj që ka të ngjarë të
jenë 10 vitet më të ngrohta
që kur filloi matja e temperaturës botërore më 1850, njoftoi Shërbimi Kombëtar i
Motit në Britaninë e Madhe.
Shërbimi britanik parashikon se temperaturat në secilin nga pesë vitet e ardhshme do të jenë afër, ose 1
gradë Celsius, më të larta se
periudha para industriale.
Gjithashtu, ekziston një
mundësi e vogël që në njërin
nga pesë vitet e ardhshme
temperaturat globale të arrijë në mbi 1.5 gradë Celsius.
Ky nivel i temperaturës
vlerësohet si kritik për procesin e ndryshimeve të
klimës. Nëse të dhënat përputhen me parashikimin,
atëherë dekada nga 2014-2023
do të jetë më e ngrohtë në më
shumë se 150 vjet të mbajtjes
së të dhënave. Në tetorin e
kaluar, shkencëtarët e OKBsë publikuan një raport të
veçantë mbi ndikimet afatgjata të rritjes së temperaturës prej 1.5 gradë Celsius.
Analiza e ekspertëve britanikë thotë se ka një mundësi
prej 10 për qind që kjo të
ndodhë brenda pesë viteve të
ardhshme.

Presidenti ukrainas:
Maqedonia e Veriut prishi
planet e Rusisë

P

residenti i Republikës së
Ukrainës, Petro Poroshenko, u shpreh se Rusia është përpjekur që të pengojë
anëtarësimin e Maqedonisë
së Veriut në NATO. "Rusia
është përpjekur ta pengojë
anëtarësimin e Maqedonisë
së Veriut në NATO, por
Maqedonia e tejkaloi këtë
duke treguar unitet", tha Poroshenko. Ai shtoi se protokolli për pranimin e Maqedonisë në NATO u nënshkrua më 6 shkurt në Bruksel
dhe se vendi i Ballkanit së
shpejti do të bëhet veni i 30të i Aleancës. "Rruga e Republikës së Maqedonisë së
Veriut ishte shumë e vështirë, por vendi tregoi unitet
dhe i prishi planet e Rusisë,
e cila po përpiqej që ta pengonte këtë hap të rëndësishëm drejtë forcimit të sigurisë në Evropë. Ndërsa dera
e NATO-s është e hapur për
vendin e 30-të",-tha Poroshenko.

Gjermania ndalon
shpërndarjen e të
dhënave nga ‘FB’

FO

M
TOLAJ

Ekipet e kërkimit kanë nxjerrë nga thellësia e detit një
trup të gjetur dy ditë më parë brenda rrënojave të
aeroplanit të rrëzuar më 21 janar pranë brigjeve
franceze. Trupi që u gjet është dërguar për ekspertizë
mjeko-ligjore, ndërsa nuk ka informacion për
identitetin. Autoritetet nuk kanë përcaktuar ende nëse
i përket futbollistit Emiliano Sala apo pilotit David
Ibbotson. Aeroplani i vogël tip Piper Malibu ishte nisur
nga Franca dhe do të udhëtonte drejt Uellsit kur humbi
nga radarët dhe u rrëzua në det. Në bord ishin vetëm
dy persona, futbollisti 28-vjeçar dhe piloti.

A

utoritetet gjermane
kanë ndaluar këtë të
enjte kompaninë 'Facebook'
nga lidhja e të dhënave të përdoruesve të saj me aplikacione të tjera si What's app
dhe 'Instagram' për të limituar shpërthimin e informacioneve personale nga gjiganti amerikan. "Facebook
nuk mund të detyrojë përdoruesit e tij të japin informacione të palimitueshme",
ka deklaruar në një konferencë për shtyp shefi i Zyrës
gjermane për Mbrojtjen e të
Dhënave, Andreas Mundt.
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"Përrallë Mesdheu"
në Metropol
F

undjavat në Qendrën Kultur
ore Tirana - Teatri Metropol
përgjatë gjithë muajit shkurt do të ofrojnë një "Përrallë
Mesdheu". Muzikantë të njohur
nga Italia, Turqia, Greqia dhe muzikantë shqiptarë që karrierën e
kanë ndërtuar jashtë Shqipërisë do
të mblidhen në Metropol, për t'i
ofruar publikut kryeqytetas koncerte muzikore live. E nisim me violinçelistin e njohur Redi Hasa, i
cili prej vitesh jeton në Itali, por
aktiviteti i tij shtrihet edhe më tej
si në skenat londineze apo edhe
amerikane. Shoqëruar nga Rachele Andrioli në tamburë dhe Roço
Nigro në fizarmonika do të hapin
kështu netët e Metro Sounds Festival në Teatrin Metropol në datën
9 shkurt.
Programi i "Metro Sounds" përbëhet nga një përzgjedhje artistike, e cila është e ndërtuar për të
na vënë në kontakt me identitetin
dhe përkatësinë tonë Mesdhetare.
Për këtë arsye përpos emrit kryesor, festivali do të ketë dhe nënshkrimin "Përrallë Mesdheu". Si i
tillë ky program sjell copëza kulture nga fqinjët tanë më të afërt si
një formë për të vlerësuar dhe dialoguar me kulturat që na rrethojnë nëpërmjet muzikës. Një

P

ërbën një event të veçantë
fakti që në këto kohë për
pjekjesh për integrimin e
Shqipërisë e Kosovës në strukturat e Bashkimit Europian, një artist shqiptar i suksesshëm përfaqëson shqiptarët në Operën e Europës në Strasburg. Baritoni Gëzim Myshketa do të jetë protagonisti i operës "Beatrix cenci" në
një premierë absolute në Francë.
Opera e kompozitorit argjentinas Alberti Ginastera vënë në
skenë në vitin 1971 në Uashington
me rastin e inaugurimit të qendrës "Kenedi", do të vihet në skenë
për herë të parë në një teatër lirik
francez dhe për të interpretuar
rolin e kontit Francesco Cenci
është përzgjedhur artisti shqiptar.
Opera vë në skenë historinë makabre të familjes Cenci gjatë periudhës së rilindjes në Romë. Provat kanë filluar këto ditë dhe do
të zgjasin dy muaj për arsye të kompleksitetit të realizimit të një
vepre modern dhe të veshtarë nga
ana e dramaturgjisë dhe kompozicionit muzikor 'atonal'. Premiera do të shfaqet me datën 17
mars me regjinë e argjentinasit
Mariano Pensotti dhe drejtimin
muzikor të mjeshtrit Marco
Letonja.
Gëzim Myshketa konsiderohet
nga kritika e specializuar e muzikës lirike si një nga talentet më

Festivali "MetroSounds" me muzikë nga
Italia, Turqia, Greqia e Shqipëria
javë më pas, në skenën e Metropolit
do të ngjitet artisti i njohur italian Mario Mariani, një kompozitor, pianist, interpretues i njohur
për tingujt e tij të pazakonta. Stili
shkon nga muzika bashkëkohore
te shfaqjet teatrore, apo kolonat
zanore te filmi, në Kanë, Venecia,
Nju Jork dhe apo Berlin. Bërthama artistike e Marianit është e
rrënjosur në muzikën e improvizuar që shpesh performon me muzikantë, artistë, aktorë dhe interpretues të tjerë. Java tjetër do t'i
kushtohet Turqisë. Një grup
artistësh mes tyre edhe një shqiptar nga Mitrovica, Enver Muhamedi do të jenë në Tiranë për të
dhënë koncert në Teatrin
Metropol. Koncerti i pianistit
Etibar Asadli, Ekin Cengizkan
dhe Enver Muhamedi trajton muzikën xhaz të gërshetuar me motive
etnike shqiptare, turke dhe azerbajxhanase. Ai përmban kompozime si dhe riaranzhime të motiveve
të folkut të tri vendeve. Ritme të
përbëra dhe melodi të tri vendeve
gërshetohen nën hijen e xhamive
të atij që ishte metropoli i botës lin-

KALENDARI
Live Mediterranean
Music
Redi Hasa Trio
(Shqipëri- Itali), Data: 9
shkurt - Ora 20:00
Mario Mariani (Itali),
Data: 15 Shkurt - Ora
20:00
Etibar Asadili Trio
(Turqi), Data: 22 Mars Ora 20:00
Alcedo Folk Band
(Greqi), Data: 1 Mars Ora 20:00
Koncert nga Ansambli
Folklorik Tirana, Data:
8, 9 Mars - Ora 20:00
dore për 15 shekuj. Kulturat bashkohen, ndërveprojnë për t'u bërë
një sound i ri, një Metro Sound
Oriental. Ky projekti i Teatrit
Metropol do të organizohet në
bashkëpunim me Balkan World
Music Management. Më pas do të
vijojmë me javën greke dhe në fund
gjatë muajit mars do ta mbyllim

me dy koncerte nga Ansambli Tirana. Këtij projekti do t'i bashkëngjitet çdo javë, nga një natë
edhe projekti poetic "Sriptum
n'Sonus" i cili njëkohësishts dhe
koncertet do t'i kushtohet nga një
natë autorëve të huaj. Gjatë këtij

festivali muzikor do të na shoqërojnë mes tingujsh dhe projeksionesh edhe mbrëmjet poetike
nga Scriptum N' Sonus, të cilat do
të na sjellin përzgjedhjen e disa
prej poetëve dhe autorëve më të
mirë të Mesdheut.

Gëzim Myshketa në
Operën e Europës
interesante të brezit të tij. Diplomohet shkëlqyeshëm në Konservatorin "Arrigo Boito" - Parma e
më pas ndjek master me mjeshtrit
e Akademisë "La Scala" në Milano.
Fitues i disa konkurseve prestigjioze ndërkombëtare si:
Konkursi i Këngëtarëve të rinj
Europian "AS.LI.CO" (2006) dhe
"Paolo Francesco TOSTI" (2008).
Ndërmerr një karrierë të shkëlqyer, që e sheh protagonist në Romë,
Napoli, Verona, Arena "Sferisterio", Bilbao, Montpellier, "Massy
Paris Sud", Wien Konzerthause,
Marsejë, Tuluzë, Kyoto Japoni,
SHBA, Seul, Kore, Berlin, Bruxelles, Zurich, Salzburg, Bratislavë, Oman etj…
Ndonëse po ndërton një karrierë jashtë vendit, nuk i ka munguar skenës shqiptare përmes
rolesh dhe koncertesh dhe së
fundmi erdhi si regjisor i operës
"Carmen", si dhe solist i saj. Ndër
impenjimet për të ardhmen deri
në vitin 2021, përmendim Beatrix
Cenci Strasbourg, Fastaff,

Cannes, Lille e Luxemburg, Cavalleria Rusticana Torino, Carmen në Lipsia e Berlin, Don Carlo në Opera Real Madrid etj.

Ai u lind në një familje me
lidhje të forta me muzikën, po
ndoshta në fëmijëri nuk e kishte
menduar asnjëherë se muzika ose

më saktë të kënduarit do të bëhej
pjesë e pandarë e jetës së tij. Ndërsa këndonte gjithë ditën në shtëpi, madje nuk mungonin edhe
"koncertet" mbi tavolinë, prapë se
prapë ai nuk mendonte për
skenën. "Por rastësia e solli që në
klasë të pestë, kur ndiqja shkollën "Nënë Tereza", mësuese
Ana më mori dhe më çoi në Shtëpinë e Pionierit për të marrë
pjesë në konkursin "Zërat e rinj",
ku këndova të famshmen "Santa
Luçia". Aty u nderova me çmim
të parë, por në atë kohë nuk
ëndërroja të bëhesha këngëtar",
ka thënë ai.
Gjatë karrierës së tij artistike
Gëzimi është njohur me shumë
këngëtarë lirikë, muzikantë dhe
instrumentistë të njohur dhe me
një eksperiencë të gjatë në skenat
botërore. Ndërsa e pyes sesi është ndjerë në mesin e tyre ai nuk
ngurron të më tregojë një histori
të shkurtër që për të është kthyer në një leksion jete mjaft të
rëndësishëm
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EKSPOZITA

A

rtisti zviceran Thomas
Hunziker (lindur në 1972),
hap në Galerinë FAB të
Universitetit të Arteve ekspozitën
vetjake 'LABOR'. Ekspozita kurohet nga Genti Gjikola. Kjo është
hera e parë që ky artist shfaq veprat e tij në Shqipëri në një ekspozitë personale.
'LABOR' (shkurt për laborator
dhe jo metonim për punë) fokusohet në një seri punimesh eksperimentale në gjini, materiale dhe
teknika të ndryshme të cilat
shfaqen së bashku. Figurina akademike në bronz, skulptura abstrakte eksperimentale, kompozime grafike, dhe një grup vizatimesh (po aq eksperimentale) synojnë për - dhe ndajnë bashkë - të
njëjtën hapësirë. Kjo, jo vetëm jep
një panoramë deri diku shteruese
të natyrës së ndërlidhur të praktikës së Hunziker, por, gjithashtu,
hedh dritë mbi eksplorimin e tij të
vazhdueshëm të dialogut, (potencial) mes skulpturës dhe grafikës.
Sipas artistit, ky lloj dimensioni
rrjedh nga preferencat e tij që nisin nga Rilindja, (Michelangelo) e
Neoklasicizmi, (J. A. Houdon) e
shkojnë deri tek arti bashkëkohor
i Trisha Donnelly, Giuseppe Penonne, Monika Sosnowska, Peter
Doig e Gino de Dominicis (për të
përmendur vetëm disa).
'LABOR', ka veçantinë të paraqitet si një ekspozitë pa një qendër
gravitacionale nëpërmjet të cilës
të vetëzbulohet me një të parë,
duke i dhënë prioritet procesit dhe
jo 'veprës' sipas kuptimit de jure të
fjalës. E megjithatë, de facto, ekspozita është e mbushur plot me
'vepra'. Edhe pse, in toto, ajo paraqitet si një proces i gjatë dhe pa
pikë fundore, seri dhe elementë të
spikatur të saj janë lehtësisht të
dallueshëm.
Në fillim ishin grafikat. Konceptuar dhe ngjizur në dyshemenë e
studios së tij si akuarele natyrale
me ujë dhe pigment, këto grafika
(shumica në bardhë e zi) ndërthurin praktikën e famshme të ekspresionizmit abstrakt - duke e
ulur telajon nga kavaleti në tokë
dhe duke spërkatur e shpërndarë
bojë mbi të - me aktin postmodernist të lënies së veprës të dalë vetvetiu në dritë. Në këtë rast artisti
kthehet në një lloj agjenti, i cili me
qëllim fillon e më pas transformon
punën e proceseve organike
natyrale dhe e quan vepër artistike
të tijën. (Studioja e Hunziker, në
fakt, dëshmon një hulumtim serioz nga ana e tij në përftimin e veprës nëpërmjet kësaj qasje. Me një
rigorozitet thellësisht shkencor,
prova të panumërta prej tij
gjenden të radhitura njëra pas
tjetrës në stade të ndryshme evoluimi grafik, ku disa janë gati të papërceptueshme). Megjithatë, artisti deklaron se qëllimi fundor i këtij
akti nuk synon abstraksionin e
pastër, por reduktimin deri në minimum të ndërhyrjes së dorës së
artistit tek 'vepra'. Si rrjedhim,
duke mos pasur si synim në vetvete shprehjen përmes çfarëdolloj
abstraksioni formal, shumë grafika të tilla janë braktisur dhe janë
grisur si 'jo të suksesshme' (në këtë

THOMAS HUNZIKER
Kur artisti gris grafikat dhe
nuk ndërhyn në artin e tij
'LABOR' (shkurt
për laborator dhe
jo metonim për
punë) fokusohet
në një seri
punimesh
eksperimentale në
gjini, materiale
dhe teknika të
ndryshme të cilat
shfaqen së
bashku. sugjeruar
këtë gjë në një
shkrim të kohëve
të fundit, me
titull: "Nëse
mendoni që një
luftë civile është
pranë, largohuni
nga 'Twitter'-i".

rast si grisja, ashtu dhe moszgjedhja janë qëndrime artistike që dëshmojnë lidhjen konceptuale bazë,
mes idesë fillestare dhe imazhit
përfundimtar në kokën e artistit.)
Sipas kuratorit Genti Gjikola,
grafikat ndryshojnë nga njëra-tjetra sepse duke përdorur densitete
dhe hedhje të ndryshme të pigmentit - dhe jo derdhje rutinore
gjithmonë në të njëjtën pikë apo
hapësirë - Hunziker kalkulon një

“

'LABOR', ka
veçantinë të
paraqitet si një
ekspozitë pa një
qendër
gravitacionale
nëpërmjet të cilës
të vetëzbulohet
me një të parë,
duke i dhënë
prioritet procesit
dhe jo 'veprës'
sipas kuptimit de
jure të fjalës.

Ekspozita "LABOR", dialogu (potencial)
mes skulpturës dhe grafikës
lloj spektri vizual, jo krejtësisht
aksidental, por thellësisht individual. Nëpërmjet tyre kërkohet inicimi i një procesi dinamik informues
ndryshe mes imazhit dhe shikuesit, as sa shpesh përballë shenjës
grafike përfundimtare edhe vetë
artisti është po aq i befasuar sa
edhe një shikues që e sheh atë për
herë të parë. Shkurt, artisti 'na
zbulohet' tek këto ndërhyrje të
fundit. Tek to ai është vetvetja si
formim, qëndrim dhe tendencë.
E më pas, vijnë skulpturat, të
ndara në dy grupe: figurative dhe
krejtësisht abstrake. Skulpturat e
vogla, modele mashkullore në poza
tipike akademike të detyrave në
studio, zbulojnë haptazi dashurinë, (por dhe formimin) e Hunziker për skulpturën klasike (autori
përmend 'Pieta Rondanini' të Mikelanxhelos dhe 'Turtulli i ngordhur'
të Jean-Antoine Houdon (17411828) si vepra me shumë influencë
në formimin e tij). Mirëpo, ky qëndrim - sa i thjeshtë e i sigurt por
ndërkohë aq edhe problematik për
autorin - tejkalohet menjëherë
përmes një spontaniteti konceptual në vendosjen e tyre në disa kopje: ose rresht në linjë, ose bashkë
në grumbull.
Pikërisht, në këtë përsëritje të
qëllimshme të veprës klasike figurative lexohet qartë përpjekja e tij
për shtyrjen drejt bashkëjetesës të

skulpturës akademike (që mësohet
kryesisht përmes ritualit të transmetimit të mjeshtërisë si zanat dhe
kopjimit të verisimilitudës), me
artin konceptual që vlerëson më
shumë mendimin (cognito) se sa
punën (laborem) apo sforcimin,
shënon kuratori Gent Gjikola.
Një grup tjetër janë skulpturat
në for ma krejtësisht abstrakte
përmes të cilave artisti transmeton një ringjallje konceptuale të
topografisë dhe izohipseve abstrakte
dydimensionale
të
grafikave, në tredimensionalitetin
e objektit skulpturor. Si objekte të
gjetura në tokë pas përplasjes me
një meteor, gurë të çrregullt metali, kratere të sheshta pa peshë,
llavë e ngrirë me baltë, pllakëza
efemere me volum, por pa masë,
meteorë të vegjël plumb, korale
bronzi dhe fosile mesozoike në
metal, prehen pranë njëra-tjetrës
në një lloj qetësie gjeologjike si në
një laborator gjeofizike. Secila nga
punët në këtë grup-cikël eksperimental ka identitetin e vet, simbolikën dhe dinamizmin e vet, në
një prozë direkte, të sertë dhe pa
retorikë.
Me vendosjen e skulpturave
abstrakte bashkë me figurinat
akademike në një instalacion të
vetëm me përmasa të mëdha në një
prej hapësirave të ekspozitës duket
sikur artisti u kërkon gjuhëve të

ndryshme jo vetëm të tolerojnë
njëra-tjetrën, por të jetojnë pranë
njëra-tjetrës pa një hierarki estetike, pa një hendek ndarës, pa një
deklamim triumfi stilistik. Faktikisht, në thelb të kësaj vendosjeje
me përplasje mes gjuhësh dhe periudhash të ndryshme, është një
përpjekje serioze për të ndriçuar
dhe hequr qafe një nga problemet
madhore të krijimit artistik në
artin bashkëkohor: - në cilën pikë
duhet filluar, në cilën pikë duhet
ndaluar, çfarë është sot një vepër
arti?
Kuratori Genti Gjikola thotë se
te 'LABOR' Thomas Hunziker ka
investuar një përqendrim të thellë
konceptual mbi natyrën e veprës
së artit dhe paraqitjes së saj. Ai e
lë të lirë vizitorin të zgjedhë dhe të
interpretojë, se cila 'vepër' është
'vepër', se cila vepër 'bën' e cila
's'bën'. Nëse kjo zgjedhje është intriguese, pa titra në fund dhe disi e
vështirë për shikuesin për t' u kuptuar, është, sepse praktika heterogjene e punës së tij (vizatim,
grafikë, skulpturë, instalacion,
akademizëm, art bashkëkohor,
kërkim shkencor) i shpëton me
vetëdije tentativës për homogjenizim dhe lexim të artit bashkëkohor menjëherë, me një frymë. Bashkekzistenca e shumë rrymave dhe
gjuhëve artistike na jep një lloj
deklarate të artistit që puna pa
fund dhe pa fillim, në një proces
tranzicioni të pambarim, sjell në
vetvete një lloj lirie shpirtërore që
e çliron krijuesin nga përgjegjësia
fundore e prezantimit të një vepre
statike, finale.
Shpeshherë, kaq mjafton.
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Për një kryesim
efektiv të CEFTA
Nga Jorgji Kote

(vijon nga faqja 1)
... afrimin dhe bashkëpunimin
rajonal, si kusht i pazëvendësueshëm dhe për anëtarësimin në
BE. Është fjala për Marrëveshjen
e Tregtisë së Lirë të Vendeve të
Evropës Qendrore ( CEFTA) të
krijuar më 21 dhjetor 1992 nga Polonia, Hungaria dhe Çekosllovakia, pjesëtarë të grupit të Visegradit. Aty aderuan të gjitha vendet e
tjera të Evropës Qindore dhe
Juglindore që aspironin anëtarësimin në BE. Meqenëse sipas statusit të saj, kur një vend anëtar
hyn në BE largohet nga CEFTA,
aktualisht kjo e fundit ka shtatë
vende anëtare të Ballkanit Perëndimor plus Moldavinë.
Kjo është hera e dytë që Shqipëria kryeson CEFTA. Me këtë
rast, dje në Bruksel Misioni ynë
pranë BE-së në bashkëpunim me
Ministrinë e Financave/Ekonomisë dhe Sekretariatin e CEFTA
me seli në Bruksel organizuan
ceremoninë zyrtare të marrjes së
këtij kryesimi nga Kosova. Falë
përvojës së pasur, me një staf tejet
profesionist, me përvojë dhe të
përkushtuar, Misioni ynë në Bruksel kishte siguruar një audiencë
cilësore dhe të përzgjedhur për një
rast të tillë; aty ishin përfaqësues
të lartë të partnerëve dhe donatorëve kryesorë, Komisionit Evropian, dhomave/shoqata të tregtisë
belge, ambasadori i Kosovës, Bernard Nikaj, ambasadorë e diplomatë të tjerë nga rajoni, ekspertë,
etj.
Në përshëndetjen e saj, ambasadorja jonë pranë BE-së, Suela
Janina, krahas vlerësimit të kryesimit nga Kosova, mbështetjes nga
Komisioni Evropian, donatorët
dhe Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal ( RCC) në krye të të cilit këtë
vit është politikania Majlinda
Bregu dhe Zyrës së saj ndërlidhëse
në Bruksel evidentoi rolin dhe
rëndësinë praktike të CEFTA në
intensifikimin e bashkëpunimit
rajonal në këtë fushë jetike dhe për
përgatitjet për anëtarësimin në
BE.
Zv. ministrja e Financave dhe
Ekonomisë, Zonja Albana Shkurta foli, siç flitet në Bruksel, shkurt,
thjeshtë dhe qartë, duke ravijëzuar
tri shtyllat e kryesimit shqiptar që
janë, në fakt, dhe komponentët
themelorë të CEFTA: Lehtësimi i
tregtisë rajonale nëpërmjet zbatimit të masave dhe protokolleve
përkatëse dhe shtesë si dhe zgjerimi i katalogut të këtyre instrumenteve; nxitja dhe lehtësimi i
shërbimeve tregtare dhe për rrjedhojë i investimeve ndër mjet
vendeve të rajonit dhe nga investitorë të tjerë të huaj. Lidhur me lehtësimin dhe zgjerimin e shërbimeve tregtare, ndër të tjera zonja

Shkurta nënvizoi krijimin e një
platforme të shërbimeve tregtare,
përparime të mëtejshme në heqjen
e pengesave tarifore dhe jo-tarifore,
shkurtimin e kohës së përpunimit
të automjeteve me persona dhe
mallra në pikat e kontrollit doganor dhe kufitar e sidomos krijimi i
sistemit unik ( one stop shop) të
këtyre kontrolleve; lehtësimin e
lëvizjes së afaristëve, ratifikimi
dhe zbatimi i marrëveshjeve për
njohjen e ndërsjellë të operatorëve
ekonomikë, etj. Së treti, të gjitha
këto masa, krahas krijimit të Komâktit të Investimeve do t'i shërbejnë promovimit të investimeve
rajonale dhe me gjerë në rajon. Për
rrjedhojë, do të nxitet dhe procesi i
krijimit dhe funksionimit të Zonës
Ekonomike Rajonale.
Së fundi, por jo më pak e rëndësishme, kryesia shqiptare do të
shtojë kontaktet me donatorët dhe
shërbimet përkatëse të Komisionit Evropian për sigurimin e fondeve të nevojshme për zbatimin e
këtyre dhe të tjerave instrumenteve.
Lidhur me këto dhe aspekte të
tjera më të detajuara pati një kon-

sensus të plotë dhe nga zyrtarët e
lartë të Komisionit Evropian nga
të cilët u përmend mbështetja për
këto procese jetike që janë pjesë
përbërëse dhe të Strategjisë së
Zgjerimit në Ballkanin Perëndimor, duke vlerësuar hapat e dhe
predispozicionin pozitiv të treguar
gjatë kryesimit nga Kosova ; përjashtim bëri vetëm taksa e diskutueshme, të paktën nga këndvështrimi i CEFTA mbi mallrat serbe
që u përmend dhe në këtë takim,
me besim se do të zgjidhet në
kuadrin e dialogut me Serbinë. Po
ashtu, Përfaqësuesi i USAID u
shpreh me vlerësime për përvojën
dhe ekspertizën e treguar nga pala
shqiptare dhe rolin e saj në këto
fusha.
Ambasadori Veselin Valkanov,
Shefi i Zyrës Ndërlidhëse në Bruksel, veçoi bashkëpunimin efektiv të
CEFTA me Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal ( RCC) dhe Misionin e Shqipërisë në Bruksel.
Në fakt, kur je në takime të
kësaj natyre, krijon një ndjesi pozitive tek dëgjon të flitet me
vlerësime pozitive për vendin dhe
më konkretisht për ekspertët dhe

Kryesimi i CEFTA është dhe një lloj "
nxemje " e vogël përpara presidencës
sonë të OSBE-së më 2020. Ndonëse e një
formati shumë më të vogël dhe e një
natyre tjetër, pse të mos e themi se
CEFTA dhe kryesimi i saj këtë vit është
më e rëndësishme për ne

dikasteret tona të linjës. Për fat të
keq, pa mohuar problemet dhe sfidat në administratën tonë publike,
për shkak të politizimit dhe nihilizimit të tejskajshëm, krijohet në jo
pak raste perceptimi i gabuar
sikur gjithçka është e zezë. Harrohet se gjatë 30 viteve të fundit, është krijuar dhe një kastë me ekspertë
dhe teknicienë të përkushtuar e të
spikatur që të nderojnë me praninë dhe punën e tyre dhe në institucionet më të rëndësishme
ndërkombëtare; ndaj kujdes, ta
ndajmë "shapin nga sheqeri".
Në vijim, takimi vazhdoi me një
bashkëbisedim miqësor ndërmjet
të pranishmëve, ku vera shqiptare
kujtoi dhe njëherë rëndësinë e marketingut të produkteve tona cilësore. Ide e gjetur dhe vlerë e shtuar
që në forume të tilla të ofrohen pije
dhe delikatesat tona ushqimore.
Edhe Ministria e Financave e
kishte vlerësuar drejt këtë veprimtari, duke dërguar zv.ministren që
mbulon CEFTA-n, këshilltaren e
ministres, drejtoren përkatëse, etj.
Me ndonjë mangësi teknike që fare
lehtë mund të ishte shmangur, sidomos mungesa e një fletëpalosjeje të thjeshtë e ndonjë elementi
tjetër, ky takim rezultoi i dobishëm dhe u vlerësua nga të pranishmit. Ndërkohë, ata vazhdojnë deri
në fund të kësaj jave takime intensive në Bruksel për fillimin e zbatimit të projekteve dhe objektivave
që ka shpallur dhe në përgjithësi
kryesimin e CEFTA.
Le ta themi se sfidat dhe problemet e lartpërmendura nuk janë
aq të thjeshta dhe të bukura në zbatim sa kur thuhen. Sepse kanë të

bëjnë me ligje, procese dhe procedura të çdo vendi, që kërkojnë veç
të tjerash vullnet politik, konsensus publik dhe harmonizim me
korpusin ligjor të BE-së. Nga ana
tjetër, dinamika e tregtisë dhe
shërbimeve, investimeve, barrierave tarifore dhe doganore është e
tillë që arritjet dhe realizimet harrohen shpejt nga njerëzit, sepse
kërkesat dhe pretendimet e tyre
shtohen pa pushim, sidomos nga
subjektet afariste dhe investitore.
Së fundi, kryesimi i CEFTA
është dhe një lloj " nxemje " e vogël
përpara presidencës sonë të
OSBE-së më 2020. Ndonëse e një
formati shumë më të vogël dhe e
një natyre tjetër, pse të mos e
themi se CEFTA dhe kryesimi i saj
këtë vit është më e rëndësishme
për ne; sepse ka të bëjë me klimën
dhe bashkëpunimin' rajonal, me
hallet dhe jetën tonë të përditshme; aq më tepër, kur ky kryesim
përkon në kohë me periudhën kur
ne presim çeljen këtë vit të negociatave të anëtarësimit në BE.
Ndaj, ecuria dhe suksesi i kryesimit tonë të CEFTA, modest siç
mund të duket, ka vlerën e vet të
shtuar për një vlerësim pozitiv
nga BE-ja në qershor dhe brenda
këtij viti. Në këto kushte, na mbetet vetëm të shpresojmë që këto
rezultate të pritshme në CEFTA
dhe në fusha të tjera të shoqërohen detyrimisht me përparime në
plotësimin e kushteve dhe kërkesave kryesore e të njohura politike, të cilat janë dhe mbeten vendimtare për çeljen e negociatave.
Gjithsesi, takimi në Bruksel la një
shije të mirë dhe premtuese.
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Ku do i gjejmë paratë
e PPP-ve?
Nga Fatos Çoçoli

DEMI
Vullneti për të ndihmuar të tjerët do
t'ju ndihmojë që të hiqni mendjen nga
problemet tuaja. Kjo do t'ju japë një
perspektivë shumë më të shëndetshme. Bari nuk është gjithmonë i gjelbër në anën tjetër të gardhit.

BINJAKET

(vijon nga faqja 1)
... ngelen të tjerët, kryesisht
rrugë, me një vlerë totale 1.5 miliardë euro. Kjo shumë, gati 40 për qind
e shpenzimeve të buxhetit tonë të
shtetit për një vit, përfaqëson mbi
10 për qind të Prodhimit të
Brendshëm Bruto të Shqipërisë.
Është realisht një sasi kolosale
parash. Lind pyetja: ku do të
gjenden këto para? I kanë firmat e
ndërtimit që kanë marrë përsipër
rrugët? Jo! Në këto momente që
flasim, ato që të gjitha, të marra së
bashku, duke lënë çdo punë e
detyrim tjetër, mundet ose jo të mobilizojnë 280-300 milionë euro, ndërsa duhen pesë herë më shumë! Duke
konsideruar rrugët se si mund të
sigurohen këto para, mundësia e
realizimit të këtyre projekteve ngre
pikëpyetje të mëdha. Nuk mjafton
që këto para mendohet e shpresohet të merren (dhe nuk ka rrugë
tjetër) nga oferta për kredi e sistemit tonë të 14 bankave tregtare. Që
kompanitë ndërtuese vendëse të
këtyre rrugëve (disa i kanë siguruar PPP-të vetëm dhe thjesht duke i
paraqitur oferta të pakërkuara
qeverisë) kanë një kapital tejet të
vogël vetjak parash. Shumë më pak
se një e treta e vlerës së rrugës që
kompania po ndërton, standard ky
që kërkohet për projekte të tilla të
përmasave të mëdha. Për shembull,
kemi dhënë si shtet koncesion PPP
për një rrugë që vlen 160 milionë
euro, kur kompania që ka marrë
koncesionin para kesh gjendje ka
vetëm 16.5 milionë euro! Nuk mjafton që duke ua lënë në dorë kompanive ndërtuese vendase, ato të
vetmen mënyrë për të gjetur paratë
të bëjnë rrugën kanë t'ua marrin
hua bankave tregtare këtu tek ne.
Duke tharë burimet e huadhënies
për sipërmarrjet shqiptare dhe
qytetarët për këtë vit dhe për të
gjitha vitet e tjera që kërkon ndërtimi i këtyre rrugëve. Jo. Nuk mjafton kjo. Kjo është vetëm një pjesë e

A ju ka shkaktuar lodhje dëshira për
sukses? Nuk është keq që të tregoheni agresiv në arritjen e synimeve
tuaja, por duhet të jeni të
vetëdijshëm për faktin se jo të gjithë
janë në orarin tuaj dhe jo të gjithë
kanë qëndrueshmërinë që ju keni.

Sot mendja juaj është e hapur dhe
jeni i gatshëm për të eksploruar ide
të reja ose për të sfiduar mendimet
tuaja të vjetra. Duhet të tregoheni
më realist në lidhje me atë se sa kohë
keni për të realizuar qëllimet tuaja.

GAFORJA
Megjithëse kërkesat janë të mëdha
për takime shoqërore, ju mungon
dëshira për të qëndruar me të
tjerët. Njerëzit që duan të kalojnë
kohë me ju i respektojnë vendimet
dhe kufijtë tuaj.

LUANI
Ju jeni shumë i zgjuar për t'u mashtruar nga
një person që di të flasë bukur. Por sot, mund
të jeni shumë pranë këtij mashtrimi, kur disa
lajle do t'ju bëjnë të ktheni kokën. Nëse dikush
ju duket shumë i mirë për të qenë i vërtetë,
atëherë gjithçka shikojeni me dyshim.

VIRGJERESHA
Keni një parandjenjë të fortë për atë që mund
të bëni në jetën tuaj. Pikëpamja juaj rreth botës
është duke u zgjeruar, dhe për këtë duhet të
falënderoni vetëm veten. Filloni të flisni me
njerëz në pushtet dhe gjeni se çfarë duhet
të bëni për të fituar zemrën e tyre.

hallit të madh. Pjesa tjetër ka të
bëjë me mundësinë për këto kompani ndërtimi që të marrin paratë
që u duhet nga bankat. Me kontratë, qeveria kërkon, për të nisur
të paguajë, që një e katërta e rrugës
të ketë mbaruar. Pra, nëse një rrugë
kushton 160 milionë euro, duhet që
kompania që ka marrë koncesionin të ketë bërë 40 milionë eurot e
para nga kapitali i siguruar prej
saj. Mirëpo shumica e kompanive
fituese të këtyre PPP-ve kanë një
raport negativ të kapitalit të tyre
(mjeteve që zotërojnë vetë) me kapitalin borxh. Disa kapitalin borxh
(mjete ndërtuese të marra hua ose
para të thata) e kanë dy deri në pesë
herë më të lartë se sa kapitali vetjak. Në këto kushte, bankat e kanë
shumë të vështirë që këtyre kompanive të zhytura në borxhe të
tilla, t'u japin hua të reja. Por edhe

nëse kuturisen dhe ua japin, nuk
do të mjaftonte për të gjithë koncesionin. Sipas rregullit që aplikohet
në sistemin tonë bankar, një bankë
e vetme për një klient të vetëm (kompani apo individ) nuk mund të
japë më shumë se sa 20 për qind të
kapitalit të vet. Banka më madhe
në vend ka një kapital të vetin prej
rreth 300 milionë eurosh, pra nuk
mund të japë hua më shumë se 60
milionë euro për një klient të vetëm.
Ndonëse bankat vitet e fundit e
kanë rritur kapitalin, si kërkesë
rregullatore e bankës sonë qendrore, Bankës së Shqipërisë, ato
nuk janë të prira të rrisin shumën
e financimit për një klient të vetëm.
Atëherë, ku do të gjenden këto 1.5
miliardë euro nga sistemi ynë bankar? Ngelet që disa banka të bashkohen në një kredi për një klient të
vetëm, por në kushtet e shtrëngim-

it të kërkesave dhe garancive për
dhënien e kredisë, kjo ngjan si një
mision i pamundur. Pra, jo vetëm
thajmë burimet e huadhënies për
sipërmarrjet dhe qytetarët me këtë
aventurën e stërmadhe të PPP-ve,
por vendosim në rrezik të plotë realizimin e projekteve të kontraktuara, për arsye se paratë edhe këtej
nga brenda në sistemin tonë bankar, si zor të gjenden aq sa duhen.
Dhe në këto kontrata të PPP-ve,
rreziku nuk është ndarë i barabartë për privatin dhe shtetin tonë. Jo!
Rrezikun e mban gati të gjithin
shteti ynë. Prandaj edhe këto aventura të mëdha duhen riparë që të
gjitha. Kushtet kontraktuale duhen rishikuar, në mënyrë që jo
vetëm dhe gjithnjë shteti ynë të
dalë si rruar-qethur nga kjo
kënaqje pa cak e kompanive kryesore të ndërtimit në Shqipëri.

PESHORJA
Të harrosh të kaluarën mund të jetë
shumë e vështirë, por sot një person me përvojë do t'ju ndihmojë të
ndërmerrni një hap gjigant përpara
në të ardhmen tuaj. Modelet e kaluara në jetën tuaj nuk duhet të
përsëriten.

AKREPI
Jeni duke hyrë në një fazë në të
cilën ambicia juaj do t'ju nxisë për
të realizuar dëshirat më të thella. Vlerësojini njerëzit që ju rrethojnë dhe përpiquni t'i njihni më
mirë ata.

SHIGJETARI
Mos bini pre e premtimeve të rreme sot.
Pazaret nuk do t'ju ndihmojnë të shihni
ndonjë gjë me realizëm në këto momente!
Kërkoni disa kënaqësi të thjeshta - bëni
një shëtitje, hani një vakt të gatuar në shtëpi, ose luani sportin tuaj të preferuar.

BRICJAPI
Idetë e reja nuk janë gjithmonë ide të
mira. Mos e pranoni pa mend një teori
të veçantë të re që një person po
përpiqet t'jua imponojë. Sigurohuni që
ideja të jetë e shëndoshë para se ta
pranoni atë.

UJORI
Asnjë zinxhir nuk mund t'ju pengojë
për të realizuar qëllimet tuaja. Nuk
duhet t'i kushtoni vëmendje fjalës 'jo'
sot. Për sa kohë që ju i përmbaheni
ligjit dhe kodeve ju jeni të lirë të bëni
atë që dëshironi!

PESHQIT
Disa miq në poste të larta, do të
kërkojnë që t'ju përfshijnë në një projekt të veçantë. Është e rëndësishme
për të ruajtur dhe nxitur lidhjet me
njerëz të fuqishëm ose me ndikim
tani.
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RENDITJA E FIFA-s

Edhe Vilhemi i bën dalje,
Donis Avdijaj në pikiatë

D

onis Avdijaj, gjithnjë
e më larg skuadrës
holandeze Villem II. Mediet vendëse kanë raportuar se drejtuesit e kanë
nxjerrë në shitje futbollistin, pasi nuk bën më
pjesë në planet për të
ardhmen. Kujtojmë që
Avdijaj në fund të muajit dhjetor u pezullua
nga klubi për shkak të
thyer jes së r re gullave

dhe gjithashtu muajin e shkuar është larguar nga kampi stërvitor në Spanjë për
shkak të lëndimit të gjurit.
Sipas gazetës "Brabants
Dagblad", klubi po kërkon
blerës për Avdijajn në Rusi,
Poloni, Suedi, Zvicër e
SHBA, pasi në këto vende

afati kalimtar është ende i
hapur (do të nisë sezoni i
ri). 22-vjeçari i përfaqësueses së Kosovës para
fillimit të këtij edicioni iu
bashkua Villemit, me të cilin ka kontratë deri në fund
të sezonit, me mundësi
vazhdimi edhe për një vit

tjetër. Deri tani ka mundur të shënojë tetë gola
dhe ka asistuar gjashtë
herë në 19 paraqitje në të
gjitha garat. Kartoni i tij
vlerësohet rreth dy milionë euro. Avdijaj karrierë
ka bërë edhe te Shalke,
Roda e Shturmi i Grazit.
Ai në vitin 2017 ka debutuar me përfaqësuesen e
Kosovës, me të cilën ka realizuar dy gola në gjashtë
ndeshje.

Në detyrën e tij 4-vjeçare si zyrtar i Komitetit Ekzekutiv do të paguhet plot 620 mijë euro
Jeton Selimi

A

rmand Duka është
zgjedhur anëtar i Ko
mitetit Ekzekutiv në
UEFA në Kongresin e 43-të të
UEFA-s, i zhvilluar në Romë
dhe që kishte në rendin e ditës
zgjedhjen e presidentit të
UEFA-s dhe anëtarëve të Komitetit Ekzekutiv të UEFA-s,
pozicion për të cilin kandidonte dhe presidenti i FSHF, Armand Duka. Duka kandidonte kundër 8 kundërshtarëve
për 7 vende në Komitetin
Ekzekutiv dhe u rendit në vendin e 6-të në bazë të votave. Ai
ka arritur të zgjidhet në Komitetin Ekzekutiv të UEFA-s me
36 vota, duke marrë besimin e
delegatëve të shumë federatave të mëdha europiane për
një mandat 4-vjeçar. Një arritje
shumë e madhe kjo për Shqipërinë dhe futbollin shqiptar, që ka arritur të kalojë
kufijtë e përfaqësimit në institucionet më të rëndësishme
europiane sportive. Për herë të
parë në histori, futbolli shqiptar do të përfaqësohet nga
presidenti Duka në qeverinë
e futbollit europian. Në këtë
kongres, Aleksandër Ceferin u
rizgjodh president i UEFA-s,
duke marrë një mandat për
katër vitet në vazhdim.

REAGIMI I DUKËS

Presidenti i Federatës Sh-

Historike! Duka zgjidhet
në ekzekutivin e UEFA-s
Presidenti i FSHF-së mori 36 vota nga 54 vendet anëtare
e federatave anëtare, që më votuan në garën për një vend në
Komitetin Ekzekutiv të UEFAs. Një besim dhe një përgjegjësi e madhe për mua dhe futbollin shqiptar. Jam shumë i
nderuar që për herë të parë në
histori më takon mua të përfaqësoj në pozicionin më të
lartë qeverisës së UEFA-s",
shkruan Duka në rrjetet sociale.

PAGË
MARRAMENDËSE

qiptare të Futbollit, Armand
Duka, ka folur për herë të parë
pas zgjedhjes së tij si anëtar i
Komitetit Ekzekutiv në UEFA.
Në një status në "Facebook",

KAPITENI KUNDËR RRYMËS

Romanjoli: Nder të jesh te
Milani, Higuain më i miri në botë

A

lesio Romanjoli është kthy
er në një lider të vërtetë te
Milani. Kapiteni kuqezi është
treguar një udhëheqës i padiskutueshëm te kuqezinjtë, edhe
pse në moshë 24- vjeçare.
Mbrojtësi ka folur për disa nga
ndodhitë e fundit në kampin
kuqezi, ku fillimisht e nis me
largimin e Higuain. "E konsideroj ende më të mirin në botë.
Është zhgënjyese, por ai ka bërë
zgjedhjen e tij dhe ka vendosur të largohet. Është mik i
imi dhe nëse është i lumtur, atëherë çdo gjë është në rregull. Tani kemi të tjerë dhe nuk kemi pse të ndjejmë
keqardhje", shprehet fillimisht kapiteni. Më pas ai tregon edhe për ofertat në drejtim të tij. "Nuk kam dëgjuar
asgjë. Merkatoja është mbyllur dhe jam i lumtur këtu.
Nuk shoh asnjë arsye të ndërroj ekip. Është nder të jesh
te Milani dhe për më tepër kapiten. Dua të vazhdoj të
qëndroj këtu", përfundon Romanjoli.

numri një i qeverisë së futbollit në vend e ka cilësuar këtë
arritje si një fitore të madhe.
"Të dashur miq! Nga sot më
është besuar detyra e anëtarit

të Komitetit Ekzekutiv të
UEFA-s. Emocion i papërshkrueshëm, fitore e madhe për
futbollin e vendit tim. Duhet
të falënderoj të gjithë kolegët

ÇMENDURI PËR JUVENTININ

Reali jep Iskon dhe 60
milionë euro për Dibalën

D

uket e ekzagjeruar, por për "Don Balon" është përfun
dimtare. Bëhet fjalë për
dëshirën e çmendur të Florentino Perezit, që të ndërtojë një Real
Madrid të ri dhe është në kërkim
të lojtarit ideal për ta vënë në
qendër të projektit të tij. Sipas
medias spanjolle, Reali i Madridit ka gati një ofertë të çmendur
për Juventusin. 60 milionë euro
si dhe kartonin e Iskos për yllin
argjentinas të bardhezinjve, Paolo Dibalën. Juventusi është prej kohësh në gjurmët e fantazistit spanjoll, por gjithnjë ka gjetur të mbyllur derën e
madrilenevë, të cilët duket se duan ta shfrytëzojnë
dëshirën e torinezëve, për të veshur me fanellën e bardhe
Paolo Dibalën. Si Isko, ashtu dhe Dibala nuk po kalojnë
momente të mira me trajnerët e tyre. Solari e sheh Iskon
si një zëvendësues, ndërsa Alegri e ka zhvendosur shumë
metra pas Dibalën, me sulmuesin që tashmë luan në mesfushë dhe shumë larg zonës së rreptësisë.

Armand Duka u bë zyrtarisht shqiptari i parë që zgjidhet në Komitetin Ekzekutiv të
UEFA-s, organi më i lartë drejtues i qeverisë europiane të futbollit. Duka ka fituar një mandat 4-vjeçar sikundër edhe pjesa tjetër e ekzekutivit të Nionit. Por detyra e Armand Dukës
nuk do të jetë "qyl", teksa kontrata e tij me UEFA-an sa i
takon anës financiare është

Shqipëria bie
sërish, ngjitet
Kosova

N

uk ka zhvilluar as
një takim që pas
përfundimit të Ligës së
Kombeve, por Shqipëria
vijon të humbasë terren
në renditjen mujore të
publikuar nga FIFA. Arritja historike e Katarit,
ku fitoi Kupën e Azisë,
ka bërë që Kombëtarja
nga gadishulli arabik të
fitojë 38 pozicione në
renditjen e FIFA-s, një
rezultat që ka pasur
ndikim në shumë kombëtare të tjera. Me
1372 pikë, Shqipëria
pozicionohet në vendin
e 61-të duke humbur në
këtë mënyrë një tjetër
pozicion nga renditja e
fundit. Vijon progresin
në klasifikimin e FIFA-s
Kosova, e cila fiton një
tjetër pozicion. Me 1113
pikë dardanët renditen
në vendin e 130.

vërtet një shumë marramendëse. Mësohet se Duka do
të përfitojë plot 640 mijë euro
gjatë katër viteve të tij në Komitet Ekzekutiv, ose e thënë
ndryshe një pagë prej 160 mijë
eurosh në sezon. Natyrisht
këtu nuk përfshihen bonuset
dhe honoraret e ndryshme.
Presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin ka një pagë prej 1.6
milionë eurosh, ndërsa sekretari i përgjithshëm, Teodor Teodoridis përfiton thuajse 1 milion euro në vit pagë nga UEFA.

Sërish telashe për korçarët

Radas dhe Toskiç rrezikojnë të
humbasin ndeshjen me Laçin
M

e Ardit Hoxhajn dhe Halitin të larguar, apo dhe me
Bregun e dëmtuar, në Korçë nuk gjejnë qetësi nga
mungesat thuajse në çdo
ndeshje. Trajneri Shehi këtë sezon ka qenë i pafat në këtë aspekt. Sepse edhe në ndeshjen e
radhës me Laçin, korçarët veç
problemit të Bregut që do ende
kohë për të qenë gati kanë edhe
dy titullarë duket për momentin jashtë planeve. Kështu, Radas në gjendje gripale dhe mungoi ndaj Besëlidhjes. Edhe Toskiç, ndaj lezhjanëve e la
ndeshjen përgjysmë për shkak dëmtimi. Të dy lojtarët kanë
qenë në një formë mjaft të mirë, ndaj edhe trajneri Orges
Shehi po i vuan shumë për momentin. Mbrojtja duket me
probleme, sidomos pas largimit të Halitit, megjithatë në
Korçë shpresojnë që lojtarët të jenë gati deri ditën e
ndeshjes s radhës. Sfida ndaj Laçit do të luhet ditën e hënë
në orën 18:00 në stadiumin e qytetit të Korçës.
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Fjalëkryqi (2)
40. Pak imagjinatë.
42. Pikat pa kufij
43. Fillojnë aksionin.
44. Kërkohet nga poetët.
47. Nota e diapazonit.
48. I prin kolonës.
51. Eshtë filozofie moralit.
52. Ulet në dhomën e lartë.
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VERTIKAL
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44

49

40
45

41

46

50

51

52

1. Malet pa kufij.
2. Janë banorë imagjinarë të planetit të
kuq.
4. Inicialet e Altman.
5. Një sportist që arrin majat
6. Courier ish-kampion i tenisit.
7. Fillojnë testin.
8. Mund të jetë parabolike.
9. Bie me ballë.
10. Carnera, ish-kampion i ringut.
11. Lidhet mes punëtorit dhe punëdhën-

sit
12. I kanë rrënjët në tokë.
15. Eshtë pushkë.
16. Brown i Kodi i Da Vinci-t.
17. Takim Brezash Durrës.
21. Ishte lumi i Elizit
22. Eshtë kardinal.
24. Mbyllin një krah.
28. Artikull anglez.
30. Mbyllin fushatat.
31. Partia pa ara.
32. Zola që shkroi Nana
33. Nganjëherë duhen vënë mbi i.
34. Një fjalë kastile
36. Inicialet e Mann shkrimtar.
39. Maiden që këndojnë.
41. Ai i shtatë është kinemaja.
43. Fillojnë arsyetimin.
45. Eshtë nënë e Tironës.
46. Eshtë shahu i fundit.
48. Inicialet e Klee piktor.
49. Dy asa.
50. Mbarojnë fare

HORIZONTAL
1. Bëjnë arte me re.
2. Krijoi Arsene Lupin (inic).
3. Janë forma.
10. Në hyrje të plazhit.
11. Kapen të parat.
13. Janë ufot.
14. Mbahen nga ata që i thyejnë.
18. Inicialet e Mascagni-t.
19. Në krye të trupave.
20. Eshtë edhe ai i Këngëve dhe valleve.
22. Pak hemorragji.
23. U shkrua nga Jack London.
25. Institucione Ndërkombëtare Europiane.
26. Scarlet e Bashkë me erën.
27. Janë tituj në ekran.
29. Eric aktor.
31. Kështu e ka syrin vigjilenti
32. Janë nofka.
35. Një provë... inteligjence.
37. Mund të jenë me sahat.
38. Një pjesë e naivitetit.

39. Mbyllin një tender.
41. Një pjesë analogjisë.
42. Mjeku pa ju.
43. Nisin nga kreu.
44. Një racë kombi.
46. Një rapper i famshëm.
49. Një pikë... vaji.
50. Në fund majtas.
51. Ndizen me një çelës.
53. Emri i Delon
54. Janë të dërguar specialë

HORIZONTAL:
1. Patricia këngëtare.
5. I vocërr ai i Migjenit
9. Hari spiune.
12. Qyteti i Robespierre.
14. Phineas i famshëm i cirkut.
16. Pak latinisht.
17. Inicilet e Banderas.
19. Janë tek në rrota.
20. Pak efikasitet.
22. Eshtë shkolla fillore.
24. Arrihet duke aderuar
27. Pak iniciativë.
28. Një... art i Don Judd.
29. U kompozua nga Rachmaninov.
31. Diku në qendër.
32. Një është për të lidhur.
33. Jepet për hartim.
35. Sergej, poet i famshëm rus.
37. Veriu pa kufij.
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1. Eshtë edhe ai i sheqerit.
2. Eshtë lloj papagalli.
3. Një Pop i Andy Warhol.
4. Sapo fillojnë.
6. Qendër në Kubë.
7. Eshtë pluhuri si Dash.
8. Eshtë e hollë dhe therëse.
9. Fillojnë muzikën.
11
10. Një kontinent i ri.
11. Eshtë për medaljen e parë.
13. Kujtohet për një fitore të grekëve ndaj persëve.
15. Provinca e boerëve.
18. Eshtë qyteti i njëmbinjë dritareve.
21. Eshtë dukuria.
22. Eshtë hidrokarbur.
23. Griffith aktore.
25. Qe perëndesha e fitores.
26. Mbeten në fund.
34
30. Tregon çmimin.
34. Këndohet në opera.
36. Para Fe në New Mexico.
37. Eshtë princ arab.
38. Tony që këndon Quando, quando, quando.
40. Bën mëza.
45. Pak tolerante.
47. Modem pa zë.
48. Pak marramendëse.
50. Mbyllin një dyqan.
52. Fillojnë teorikisht.
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SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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• Nëse në botë do të kishte një
numër më të madh njerëzish që
dëshirojnë më shumë lumturinë e
tyre se sa jo-lumturinë e të
tjerëve, do të jetonim në parajsë
tani (Bertrand Russell).
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• Graviteti nuk është përgjegjës që njerëzit bien në
dashuri. Si mundet ta shpjegosh në terma kimikë
dhe fizikë një fenomen kaq të rëndësishëm sa
dashuria e parë? Vendose dorën mbi furrë për një
moment dhe të duket si një orë. Ulu me një vajzë
speciale për një orë dhe të duket si një minutë. Ky
është relativiteti (Albert Einstein)

E

R O M A K E T

7
13

hënçuiera
T
të men

6

11

• Imagjinata i është dhënë njeriut
për të kompensuar atë që ai nuk
është, dhe një sens humori për të
ngushëlluar veten për atë që
është (Oscar Wilde)

• Çdokush mund të zemërohet,
është e lehtë, por të zemërohesh
me njeriun e duhur në momentin
e duhur dhe me qëllimin e duhur,
dhe në mënyrën e duhur, kjo nuk
është në fuqinë e askujt dhe nuk
është aspak e lehtë (Aristoteli)
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• Asnjë s’mund të të bëjë të ndihesh inferior pa
lejen tënde (Eleanor Roosevelt)
• I fortë është ai që është në gjendje të kap çdo
komunikim mes shqisave dhe mendjes
(Napoleon Bonaparte)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

K

• Tregohu aq i fortë në veprime,
sa je në mendime (William
Shakespeare)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

R

FJALEKRYQI (2)

PËRGJIGJET E FJALËKRYQEVE TË NUMRIT TË KALUAR

A

Argëtim filozofik

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

KRIPTOSKEME

KRIPTOSKEME

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

rgëtiikm
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