
(Në foto) Ditmir Bushati dhe Nikos Kotzias duke nënshkruan marrëveshjen për njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit
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Suplement

BLUETOOTH

Merr pjesë në filmin 
italian për Oscar, 

Beniada Nishani: Unë, 
e dashura e Berlusconit
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“Flas për mikun ambasador siç flet ai për mua”

Diplomati amerikan: Kryeministri të mos deklarohet Diplomati amerikan: Kryeministri të mos deklarohet 
në emrin tonë. Xhafaj? Po shqyrtojmë pretendimetnë emrin tonë. Xhafaj? Po shqyrtojmë pretendimet

Rama replikon me 
Lu-në për Xhafajn: 
Unë flas për vete 

e them çka mendoj

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Tiranë, Donald 
Lu deklaroi dje se ata janë duke shqyrtuar pretendimet 
që janë ngritur në lidhje me vëllain e ministrit të Brend-
shëm, Fatmir Xhafaj. Në një reagim të tij, pas asaj çfarë...

 

Alarmi, talasemikëve 
u hiqen 2 ilaçet 

kryesore nga lista
e rimbursimit

FLET ELA PINGULI
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VENDIMI 

Rikthehet në 
Kuvend Spartak 
Braho, KQZ i heq 
mandatin Tahirit

Nga DARINA TANUSHI

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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Shkolla e mesme e kulturës dhe liceu 
artistik në Tiranën e viteve 70´ ishte 

nga të vetmet godina ku konkurset 
seleksiononin elementet artistë më të 
talentuar ...

Le të kujtojmë të 
shkuarën, na bën mirë

Nga RAIMONDA DERVISHI SHUNDI
Opinioni

 Ditësi
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DETAJET E SEANCES

Ish-kreu i Burgjeve,
Artur zoto dënohet
me 5 vjet burg nga

gjykata për korrupsion 

SAMITI I MINISTRAVE TE BE MBESHTET INTEGRIMIN E BALLKANIT PERENDIMOR

MARREVESHJA BUSHATI-KOTZIAS,
GREQIA NJEH PATENTAT SHQIPTARE

Në faqen 12

Kështu i 
humbëm 20 vjet

Kur më pyesnin gazetarët e huaj 
herët në vitet nëntëdhjetë për 

parashikimin se çka do të ndodhë, gjeja 
një shprehje që më nxirrte nga sikleti 
i fallxhiut: shpresoj ... Vijon në faqen 21

Opinioni 
 Ditës Nga VETON SURROIi

Përfitojnë dhe emigrantët, nuk u duhet më të rifillojnë procedurat 
e kualifikimit dhe të provës për marrjen e lejes së drejtimit greke

Studentët takim me këshilltarët e Bashkisë së Tiranës

Mateo Spaho: Sensibilizim i të rinjve për Mateo Spaho: Sensibilizim i të rinjve për 
t’u bërë pjesë e këshillave bashkiakët’u bërë pjesë e këshillave bashkiakë

Dalipi: Universiteti ‘Luarasi’, 
nga më të rëndësishmit në vend

Në faqen 12
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DENIMI PER DROGE
DEBATET

Partia Demokratike i
kërkon prokurorisë
të marrë në përgjegjë-

si penale ministrin e
Brendshëm, Fatmir Xhafaj,
duke e akuzuar për falsifikim
të dokumenteve dhe korrup-
sion të zyrtarëve të lartë pub-
likë. Por, për akuzat ndaj min-
istrit Xhafaj, PD ka infor-
muar kryeministrat e huaj,
zyrtarë të lartë, DASH, FBI
dhe DEA. Në "Tëitter", PD ka
postuar materialet, ndërsa
ka publikuar emrat e një sërë
zyrtarësh të rëndësishëm,
mes të cilëve Sebastian Kurz,
kryeministër i Austrisë;
Karin Kneissl, ministrja për
Europën e Austrisë, Juergen
Hardt, deputet i CDU; Flori-
an Hahn, deputet i Bunde-
stagut; Paul Ziemiak, deputet
i CDU; Manfred Weber, kreu i
grupit të PPE në Parlamen-
tin europian; Doris Pack, ish-
europarlamentare; Joseph
Daul, presidenti i PPE; Ger-
ard Collomb, ministër i
Brendshëm i Francës; Char-
les Michel, kryeministri i Bel-
gjikës; Malik Azmani, de-
putet në Holandë; Mario
Mauro, senator i Forza Ital-
ia; Pier Ferdinando Casini,
senator në Itali, Departamenti
i Shtetit në SHBA, Departa-
menti i Drejtësisë në SHBA
DEA, FBI, Ministria e Jasht-
me e Britanisë, Boris Jo-
hnson, sekretar i Shtetit për
marrëdhëniet me Jashtë në
Britani. Kurse në një dalje
tjetër nga selia e PD-së, En-
kelejd Alibeaj dhe Gazmend
Bardhi u shprehën: "Çdo
vonesë, çdo ditë e mosveprim-
it të saj ndaj fakteve dhe
provave të bëra publike për
kryerjen e veprave penale nga
ministri i Brendshëm e bën
këtë organ përgjegjës ligjër-
isht". PD shprehet se ndryshi-
mi i ligjit nga Fatmir Xhafaj
për të shpëtuar vëllain e tij,
Agron Xhafaj është bërë në
dhunim të standardeve euro-
piane. "Fatmir Xhafaj ka sh-
kelur ligjin dhe ka falsifikuar
aktet parlamentare. Këto ve-
pra të rënda penale i ka ndër-
marrë për në shërbim të vël-
lait të dënuar për trafik
ndërkombëtar droge", dek-
laruan zyrtarët e PD-së.
REPLIKAREPLIKAREPLIKAREPLIKAREPLIKATTTTT

Anëtarja e Komisionit par-
lamentar të Ligjeve, Vasilika
Hysi, reagoi pas akuzave të
PD-së ndaj ministrit të
Brendshëm, Fatmir Xhafaj,
duke i cilësuar si të pabaza.
Sipas saj, neni 491 pika f, ku
parashikohen rastet e mosek-
stradimeve është në për-
puthje me Konventën e Ek-
stradimeve. Hysi sqaroi se
ligji është produkt i punës së
ekspertëve të Komisionit të
Reformës në Drejtësi si dhe u
është nënshtruar konsulti-
meve publike, ndërsa thekson
se opozita atëherë nuk shpre-
hu kundërshti. "Ky variant i

AGRON SHEHAJ
"Ne rast arrestimi të
Agron Xhafajt, do
ishte e papranue-
shme që Fatmir
Xhafaj të jetë ministër
dhe i vëllai në burg
në pritje të
ekstradimit. Në rastin
e mosarrestimit,
ministri i Brendshëm
do humbiste çdo lloj
besueshmërie në
Shqipëri dhe me
ndërkombëtarët. Në
secilin rast, Xhafaj
duhet të japë
dorëheqjen", tha
deputeti i PD-së.

Akuzat për vëllain e ministrit të Brendshëm, PD informon kryeministrat e BE, FBI dhe DEA

PD: Prokuroria të hetojë
Xhafajn. PS: Akuzat të pabaza
Neni 491, Hysi: S'e kundërshtuat. Alibeaj: Krim i dënueshëm

Valentina Madani

"Vëllai i ministrit nga Agron u shndërrua në Geron"

Akuzat, Berisha: Xhafaj të dorëhiqet
dhe të përballet me ligjin

miratuar u është dërguar me
e-mail anëtarëve të komision-
it, Ministrisë së Drejtësisë
gjatë shqyrtimit të projek-
tligjit në komision dhe pas
miratimit të tij, para kalimit
në seancë, EURALUS-it, OP-
DAT, Prokurorisë së
Përgjithshme, deputetëve
LSI. PD ishte në çadër. Pse

opozita nuk e ngriti ketë prob-
lem gjatë 1 vit e më shumë,
por pikërisht tani kur refor-
ma ka hyrë në rrugë të mbarë
dhe ish-kolegu Tahiri nuk i
dha shansin opozitës të vazh-
dojë ta ketë si kauzë të saj",
tha z.Hysi. Deputeti i PD-së,
Enkeljed Alibeaj replikoi me
Hysin: "Vasilika Hysi dhe

Ulsi Manja, dhe çdo kamikaz
i Xhafajt dhe Ramës nuk
mund të fshehin të vërtetën
kriminale. Faktet dhe doku-
mentet zyrtare të publikuara
dje e tregojnë qartë. Ndryshi-
mi u kontrabandua nga Fat-
mir Xhafaj, me një qëllim të
vetëm që i vëllai t'i shpëtojë
drejtësisë. Ky është një krim

Paloka, Hysit: Xhafajn
sot e mbrojte, po të përdor

Nënkryetari i PD-së, Edi Paloka, përmes një statusi
në "Facebook" i ka kthyer përgjigje reagimit të de-

putetes socialiste Vasilika Hysi. Paloka e ka akuzuar Hys-
in se bën rolin e naives dhe është mjet që përdoret në dorën
e kryeministrit Rama kur çështja është diskredituese. Pal-
oka shkruan se ministrin e Brendshëm, Fatmir Xhafaj, në
lidhje me ndryshimin e nenit të ekstradimit, sot e ka mbroj-
tur Vasilika Hysi. "Dy 'avokate' përdor Rama për aferat e
pashpresa që qelbin dynjanë; të pafytyrin në krye të grupit
dhe 'naiven' nënkryetare parlamenti. Atëherë kur e kup-
ton se çështja është vërtetë e nxehtë dhe e ndyrë, aq fla-
grante sa çdo 'mbrojtje' thjesht të diskretiton, përdor pafy-
tyrësinë e Balleë, që nuk ka asnjë problem, madje përdoret
me kënaqësi (fundja karriera e tij aty është bazuar). Kur
çështja është edhe më diskretituese, sa as Balla nuk e merr
përsipër, përdor 'naivitetin' e Vasilikës. Xhafajn e ka mbroj-
tur Vasilika", shprehet z.Paloka.

Petrit Vasili: Ligji për
ekstradimet, të shfuqizohet

Akuzave të PD-së për ndryshimin e nenit 491 të Kodit
të Procedurës Penale për ekstradimet iu bashkua

edhe LSI. Kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili,
u shpreh se ligji duhet të shfuqizohet, ndërsa deklaroi se
LSI është e gatshme të japë votat për ndryshimin e këtij
neni. Sipas Vasilit, neni 491 tashmë është kthyer në le-
htësi për kriminelët dhe trafikantët që t'u shpëtojnë
dënimit. "Neni 491, tashmë është kthyer si një dritare, si
një alibi për kriminelët dhe trafikantët që t'u shpëtojnë
dënimit, LSI përcakton qartë që qëndrimi më i mirë dhe i
menjëhershëm do të ishte aborgimi i menjëhershëm i këtij
neni dhe të ulemi në tavolinë dhe të ribëjmë përcaktime
të reja, të cilat mbyllin alibitë për shpëtimin e kriminelëve
dhe trafikantëve dhe e kthejnë Kodin në një instrument
lufte të papajtueshme me krimin e organizuar dhe
trafiqet", tha z.Vasili.

i dënueshëm nga ligji sh-
qiptar. Në përpjekjen të dësh-
përuar për të mbuluar këtë
krim, Xhafaj dhe kamikazët
e tij kanë shpallur se shpëti-
mi nga vuajtja e dënimit për
Agron Xhafajn, të dënuar si
trafikant ndërkombëtar
droge, është standard europi-
an. Agron Xhafaj duhet t'i

shpëtojë drejtësisë, për shkak
se kështu thotë Konventa
Europiane e Ekstradimi?
Nuk ka shqiptar që beson
këtë gënjeshtër të trashë.
Nuk ka shqiptar që beson se
në Europë kur dënohesh me
7 vjet e dy muaj burgim për
trafik droge, nuk bën asnjë
ditë burg".

Për ish-kryeministrin
Berisha, Fatmir Xha-

faj nuk ka rrugë tjetër veç
dorëheqjes nga posti i min-
istrit të Brendshëm dhe
përballja me ligjin. "Minis-
tri Xhafaj jo duhet të japë
dorëheqjen, por duhet të sh-
kojë në kokërr të burgut
për veprimet që ka kryer.
Më dukej sikur po shihja
në krye të parlamentit
Agron Xhafajn me Aldo
Baren", tha Berisha për
"TV Klan". Mbrojtja poli-
tike për Agron Xhafajn
nga i vëllai ministër, Ber-
isha shprehet se daton që
në kohën kur Fatmir
Xhafaj drejtonte Minis-
trinë e Drejtësisë në kabi-
netin "Nano", për të vijuar
edhe pas marrjes së de-
tyrës si ministër i Brend-

shëm në qeverinë "Rama".
Një tjetër akuzë që sipas ish-
kryeministrit rëndon mbi
ministrin Xhafaj është edhe
ajo e falsifikimit të Kodit të
Procedurës Penale gjatë ko-
hës kur Xhafaj kryesonte Ko-
misionin e Reformës në
Drejtësi, duke mos lejuar ek-
stradimin në Itali të Agron
Xhafajt. "Ka falsifikuar ligjin
për ekstradimet. Ka hequr
paragrafin në të cilin thuhet

Ministria e Drejtësisë e Sh-
qipërisë fton Ministrinë e
Drejtësisë të Italisë të
sjellë kërkesën për zba-
timin e vendimit të gjy-
katave italiane në Sh-
qipëri", tha Berisha. Sipas
tij, mënyra për të rrëzuar
nenin është Gjykata Ku-
shtetuese. Por në kushtet
në të cilat ndodhet kjo
gjykatë, me vetëm dy
anëtarë, është e pamundur.

DOKUMENTI
Z.Berisha publikoi dje në
'FB' dokumentin me të
dhënat e gjendjes civile,
sipas së cilit vëllai i ministrit
Xhafajt e ka ndryshuar emrin
nga Agron, në Geron.

Seanca
e fundit
parlamentare

Deputeti Enkelejd Alibeaj dhe këshilltari
për çështjet ligjore, Gazmend Bardhi
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Profesori amerikan: Udhëheqësit
shqiptarë të distancohen
nga Turqia nëse duan BE

FAQJA E PARE

Alon Ben-Meir, një studiues në Qendrën për Çështje
Globale Universitetit të Nju Jorkut tha dje në një in-

tervistë për "Zërin e Amerikës" se udhëheqësit e Shqipërisë
e kanë akomoduar Turqinë për shkak të interesave re-
ciproke dhe se ata duhet të distancohen, nëse duan të afro-
hen me BE-në. "Shqetësimi që kemi ne qëndron tek axhenda
e Presidentit Erdogan dhe axhenda e tij është të nxisë is-
lamizmin ku të mundet, si edhe rikthimin e një varianti të
Perandorisë Otomane dhe ai e ka thënë vetë një gjë të tillë.
Ish-kryeministri i tij (Ahmet) Davutoglu dhe shumë zyr-
tarë me të cilët ne flasim rregullisht, tha se deri në vitin
2023, që përkon me 100-vjetorin e Republikës së Re Turke, do
të ketë një pushtet dhe ndikim të ngjashëm me atë që Peran-
doria Otomane kishte gjatë 500 vjetëve që kishte në kon-
troll gjithë këtë zonë. Prandaj sipas mendimit tim, axhenda
e tij është mjaft keqdashëse. Nuk jam i sigurt që ai po e bën
këtë për të mirën e Kosovës dhe Shqipërisë, por ai do t'i
tërheqë ato në orbitën e tij për t'i larguar nga Bashkimi
Evropian", u shpreh profesori Ben-Meir. "Ai (Erdogan) po
përdor fenë si instrument politik për të promovuar axhendën
turke, veçanërisht në vende me shumicë myslimane. Sh-
qipëria dhe Kosova janë kandidate të përkryera, pikërisht
sepse edhe gjeografikisht dhe gjeopolitikisht, këtë do të bëjë
Erdogani për të ushtruar kontrollin dhe ndikimin e tij në
gjithë Ballkanin", tha më tej ky profesor. Ai mendon se,
"udhëheqësit e Shqipërisë janë të nënshtruar dhe Erdogani
është shumë i zoti për të shfrytëzuar çdo lloj dobësie. Ky
është njëri element. Elementi tjetër është se ka shumë kor-
rupsion brenda qeverisë vetë dhe në këtë drejtim, tratati-
vat me Turqinë për të përfituar favore nga qeveria turke
dhe Erdogani vetë është diçka që atij i pëlqen dhe që do të
donte ta shihte të zgjerohej", tha profesori amerikan.

Ambasadori i Shteteve
të Bashkuara në Ti
ranë, Donald Lu dek-

laroi dje se ata janë duke
shqyrtuar pretendimet që
janë ngritur në lidhje me vël-
lain e ministrit të Brend-
shëm, Fatmir Xhafaj. Në një
reagim të tij, pas asaj çfarë
tha kryeministri Edi Rama
të enjten në parlament, am-
basadori Lu u shpreh:
"Kryeministri duhet të flasë
në emrin e tij dhe ne do të
flasim në emrin tonë. Ne jemi
duke i shqyrtuar preten-
dimet që janë ngritur në
lidhje me vëllain e ministrit
Xhafaj". Kryeministri Edi
Rama deklaroi në parlament
se ndërkombëtarët dhe sh-
qiptarët kishin dijeni për
akuzat që rëndojnë mbi vël-
lain e ministrit të Brend-
shëm, Fatmir Xhafaj dhe se
opozita i nxirrte në pah sa
herë donte të sulmonte so-
cialistët. Rama tha se ky ësh-
të një rast i njohur dhe se nuk
implikohet qeveria apo vetë
ministri Xhafaj. Sipas tij,
nëse ministri do kishte
përgjegjësi për këtë çështje,
do kishin folur SHBA dhe
BE. "Fakti është i njohur për
të gjithë shqiptarët, sepse
nuk janë të detyruar ta kenë
gjithmonë mendjen tek kjo
tollovi e madhe. Ky fakt ësh-
të njohur edhe nga partnerët
ndërkombëtarë. Përpara se
të flisnin këta, do kishte folur
miku unë, ambasadori i
SHBA dhe BE. Nëse Xhafaj
do kishte përgjegjësi, do kish-
in folur edhe ata që nuk kanë
lënë rast pa folur. Ata as
kanë folur dhe as kanë çfarë
të thonë fare. Për ata, ky ësh-
të një fakt i njohur dhe nuk
përbën asnjë implikim direkt
ose indirekt, qoftë të qever-
isë së këtyre, qoftë tonën", u
shpreh Rama në Kuvend. "E
vetmja referencë e be-
sueshme janë ata, të cilët na
vëzhgojnë na monitorojnë
dhe na kritikojnë, herë më të
drejtë dhe herë pa drejtë. Si
ka mundësi që ndërkohë që
shpërtheu ky zbulim, ambas-
adori amerikan nuk iu refer-
ua fare këtij fakti kaq tron-
ditës", tha të enjten Rama.
Ndërsa dje, pas këtij reagimi
të ambasadorit amerikan,
Rama shkroi në rrjetin socia-
li "Facebook". "Patjetër që unë
flas për veten time dhe miku
ynë Lu flet për veten e vet. Dhe
krejt normalisht, është puna
ime të them atë që mendoj kur
flas lidhur me të, siç është
puna e tij të thotë atë që men-
don kur pyetet lidhur mua",
shkroi kryeministri në "Fa-

cebook". Prej dy ditësh, opozi-
ta ka nxjerrë disa fakte që
sipas saj prekin rëndë minis-
trin e Brend-shëm, Fatmir
Xhafaj, për shkak të dënimit
të vëllait të tij, Agron Xhafaj
vite më parë. Partia Demokra-
tike publikoi tri ditë më parë
dosjen e plotë të gjykatës ital-
iane, ku tregohet se vëllai i
ministrit të Brendshëm, Fat-
mir Xhafaj, është dënuar për
trafik ndërkombëtar droge
në viti 2008 pas një arrestimi
të ndodhur në 2002. Nga ana
e tij, ministri i Brendshëm,

Fatmir Xhafaj sqaroi pozicio-
nin e tij duke thënë se kjo
është një histori e vjetër dhe
e sqaruar disa herë. "Duket e
thjeshtë, por akoma unë nuk
kam mundur të kuptoj se cili
është problemi i personali-
tetit tim si njeri dhe si zyrtar
në lidhje me çfarë bën, apo
akoma më shumë se çfarë ka
bërë para 15 vitesh im vëlla.
Ndërkohë që nuk kam se si të
kuptoj çfarë kërkohet sot
tjetër përveç baltosjes sime,
nëse në raport me këtë çësh-
tje as kam pasur e as kam

asnjë lloj pushteti për të
ndikuar në çfarëdolloj forme
mbi të", u shpreh nga ana e
tij ministri Xhafaj. "Kjo ësh-
të një çështje e zhvilluar në
Itali, në kohën kur këta që
sot e rizbuluan ishin në push-
tet dhe asnjëherë në asnjë
rast, as qeveria e tyre, as
qeveria tjetër më pas dhe as
kjo qeveri nuk janë kontak-
tuar as shkresërisht, as in-
formalisht nga autoritetet e
një vendi tjetër për të
kërkuar çfarëdo qoftë për
këtë çështje", tha Xhafaj.

"Reformat kanë ecuri pozitive, por mbetet shumë për t'u bërë"

Ministri i Merkel takon Ramën, Roth:
Mund të mbështeteni te ne për BE-në

Kryeministri e ambasadori amerikan replikojnë në distancë

Akuzat e PD për vëllain e Xhafajt, Lu:
Po shqyrtojmë pretendimet e ngritura
Rama: Unë flas për vete e them atë që mendoj

EDI RAMA
Të enjten në seancën
e parlamentit,
kryeministri Rama
tha: "Ky fakt është
njohur edhe nga
partnerët
ndërkombëtarë.
Përpara se të flisnin
këta, do kishte folur
miku unë,
ambasadori i SHBA
dhe BE. Nëse Xhafaj
do kishte
përgjegjësi, do
kishin folur edhe ata
që nuk kanë lënë
rast pa folur. Ata as
kanë folur dhe as
kanë çfarë të
thonë fare".

Darina Tanushi

Ministri i Shtetit për
Çështjet e Europi-

ane në Ministrinë e Jash-
tme gjermane, Michael
Roth ishte dje për vizitë në
Tiranë, pas Maqedonisë.
Ai ka reaguar pas takim-
it me kryeministrin Edi
Rama, përmes një statusi
në rrjetin social "Twitter",
duke u shprehur se ka një
ecuri pozitive në lidhje me
reformat e ndërmarra nga
qeveria, por se mbetet
shumë për t'u bërë. "Një
takim vërtet i mirë me
kryeministrin Edi Rama.
Përpjekjet për ecurinë e re-
formave të qeverisë po ecin
mirë. Megjithatë, nevojitet
shumë për t'u bërë. Le të
vazhdojmë. Mund të mbësh-
teteni tek ne", shkroi Roth.
Në vizitën e tij, Roth plan-
ifikoi takime edhe me min-

TAKIMI ME MACRON
Kryeministri Edi Rama do të takohet të martën në
Paris, me presidentin francez, Emanuel Macron.
Mësohet se takimi, i cili do të zgjatë 60 minuta, do
të zhvillohet në Elysee. Takimi i kreut të qeverisë
shqiptare me presidentin francez vjen disa javë
para se vendet e BE të shprehin qëndrimin e tyre
lidhur me hapjen e negociatave për Shqipërinë.



istrat Ditmir Bushati e Fat-
mir Xhafaj si edhe me kreun
e PD-së, Lulzim Basha, Genc
Pollon. Pak para vizitës së tij
në Tiranë, ministri i Merkel
tha: "Shqipëria ka arritur
shumë. Qeveria shqiptare e
di se mbetet shumë për t'u
bërë. Ka disa shqetësime në
lidhje me luftimin e krimit të
organizuar, por përsëri reko-
mandimi është pozitiv". Në

një intervistë për 'DW', min-
istri i Merkelit tha se, "ko-
misioni i BE-së dërgoi sin-
jale shumë pozitive për Sh-
qipërinë, rekomandime
pozitive për të filluar nego-
ciatat në të ardhmen e afërt,
por varet nga kryetarët e
shteteve dhe të qeverive të
vendeve anëtare të BE-së që
të marrin një vendim në
qershor".

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në
Tiranë, Donald Lu  dhe Kryeministri Edi Rama
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Greqia do të njohë pat
entat shqiptare. Kjo
u arrit dje në Athinë

pas firmosjes së marrëve-
shjes për njohjen e ndërsje-
llë të lejeve të drejtimit të
automjeteve nga ministri
shqiptar Ditmir Bushati e ai
grek, Nikos Kotzias. Njohja
e ndërsjellë e lejeve të
drejtimit është një zhvillim
pozitiv, pasi do t'u krijojë le-
htësi lëvizjeje dhe komuni-
kimi më të mëdha shtetasve
shqiptarë dhe grekë. Mar-
rëveshja do të lehtësojë
ndjeshëm jetën e qytetarëve
shqiptarë që jetojnë dhe
punojnë në Greqi, por edhe
atyre që udhëtojnë drejt ven-
dit fqinj dhe anasjellas. Mar-
rëveshja parashikon që
qytetarët shqiptarë, të cilët
kanë leje drejtimi shqiptare
nuk do të kenë nevojë të ri-
fillojnë procedurat e kuali-
fikimit dhe të provës për
marrjen e lejes së drejtimit
greke, e cila ka edhe një im-
pakt financiar nga 700 deri
në 1000 Euro për çdo leje
drejtimi të marrë në Greqi.
Qytetarët do të dorëzojnë le-
jen e drejtimit të marrë në
Shqipëri dhe do të marrin atë
greke, duke u krijuar mundë-
si të qarkullojnë ose të punë-
sohen si drejtues automjeti
në Greqi, me të drejta të ba-
rabarta me shtetasit grekë,
sqarohet në njoftimin e Min-
istrisë së Jashtme shqiptare.
Njohja e ndërsjellë e lejeve
të drejtimit është një rezul-
tat i prekshëm i paketës së
çështjeve dypalëshe të dis-
kutuara në Kretë dhe Korçë
nga dy ministrat e Jashtëm
dhe i një pune të gjatë nego-
ciuese mes ministrive të
Transportit të dy vendeve
tona. Pas nënshkrimit, kjo
marrëveshje do t'u nënsh-
trohet procedurave respek-
tive për hyrjen në fuqi. Pas
zgjidhjes së çështjes së

regjistrimit të fëmijëve sh-
qiptarë të lindur në Greqi,
tërheqjes së rezervës nga
Greqia për përdorimin e
Vulës Apostille, ky është një
tjetër rezultat i rëndësishëm
i angazhimeve që kanë ndër-
marrë dy qeveritë si pjesë e
çështjeve, që përbëjnë pa-
ketën e dakordësuar për
zgjidhje nga ministrat e Jas-
htëm. Pas nënshkrimit të
kësaj marrëveshjeje, minis-
trat rikonfirmuan anga-
zhimin për vijimin e punës
për zgjidhjen e çështjeve të
tjera dypalëshe.
MINISTRAMINISTRAMINISTRAMINISTRAMINISTRATTTTT

Ministri për Evropën dhe
Punët e Jashtme, Ditmir
Bushati po merr pjesë në
takimin e Ministrave të Jas-
htëm të Vendeve të Grupit

të Vishegradit (V4) dhe
Vendeve të Ballkanit anë-
tare në BE (Balkan 4), në
Sunio, Greqi. Vendet e Ball-
kanit Perëndimor, Sllovenia
dhe Qipro janë ftuar gjith-
ashtu të marrin pjesë në
takim. Ministrat e Grupit të
Vishegradit dhe B4, së bash-
ku me ministrin e Jashtëm
grek si mikpritësi i takimit,
rikonfirmuan mbështetjen e
plotë për rrugëtimin evropi-

an të vendeve të Ballkanit
Perëndimor. Në këtë kënd-
vështrim, ministrat përcol-
lën njëzëri mesazhin se poli-
tika e zgjerimit është një in-
vestim strategjik në zhvil-
limin dhe sigurinë e Evro-
pës si dhe ndikon në forci-
min e marrëdhënieve të
mira dhe bashkëpunimit në
rajon. Në fjalën e tij, minis-
tri Bushati nënvizoi nevo-
jën e shkëmbimit të mendi-

Ish-deputeti i LSI-së, Spar
tak Braho rihyn në par-

lament, por këtë herë si de-
putet i Partisë Socialiste.
Pas një hezitimi, siç ka
thënë ai, vendosi të pranojë
mandatin që i kaloi, pas
dorëheqjes së deputetit so-
cialist, Saimir Tahiri, pak
ditë më parë. Në unanimit-
et, me 7 vota pro, Komisio-
ni Qendror i Zgjedhjeve i
dha Spartak Brahos man-
datin e lënë bosh nga lista
shumemërore e Partisë So-
cialiste në Qarkun e Ti-
ranës. Sipas administratës
së KQZ, Braho rezulton i
dënuar më parë, por vepra
nuk e bën atë subjekt të
ligjit të dekriminalizimit. "I
dënuar me gjobë për shpi-
fje, por që nuk është sub-
jekt i dekriminalizimit",
tha sekretari i KQZ. Braho
shpjegoi përse nga ngurri-
mi fillestar, në fund vendo-

si ta pranojë mandatin. "Pa
dyshim që do ta pranoj. Nuk
kam arsye pse të mos e pra-
noj. Kam që në vitin 1996 që

jam prezent në listat e de-
putetëve të Partisë Social-
iste dhe deputet i saj në dy
legjislaturat e fundit. Kam

pasur dilema në fillim, por
sa kohë që aty qëndron Sali
Berisha, pse të mos shkoj
edhe unë", u shpreh Braho
për 'TCH'. Përfaqësuesi lig-
jor i PD-së, Ivi Kaso u
shpreh dje gjatë mbledhjes
së KQZ-së: "Në emër të PD
shprehim besimin dhe
inkurajim për prokurorinë
që t'i hapet rruga dhe të
zbardhë deri në fund he-
timet (për Tahirin)". Kle-
ment Zguri, kryetar i KQZ-
së tha se "vendimmarrja e
KQZ është për shkak të
ligjit. Ne nuk bëjmë asgjë më
shumë se kaq".

Deputeti: Nuk kam arsye pse të mos e pranoj, jam në Kuvend që prej '96

Spartak Braho rikthehet në parlament,
KQZ i jep mandatin e Saimir Tahirit

Dy ministrat firmosën njohjen e ndërsjellë të lejeve të drejtimit të automjeteve

Marrëveshja Bushati-Kotzias:
Greqia njeh patentat shqiptare
Samiti i ministrave të BE mbështet integrimin e Ballkanit Perëndimor

Darina Tanushi

Deputetja e PD: Zhvlerësimi i
euros vjen nga paratë e pista

Deputetja e PD-së, Jorida Tabaku u shpreh dje se mon
edha euro është zhvlerësuar, duke vendosur në pozi-

ta të vështira bizneset që bëjnë tregti dhe importojnë
produkte për t'i shitur në tregun vendës. Sipas Tabakut,
niveli më i ulët historik i euros nuk vjen si pasojë e
ekonomisë në rritje, por si pasojë e parave të pista që
vijnë nga trafiku i drogës. "Sot ndërtimi dhe turizmi
janë fatkeqësisht sektori ku paratë e drogës po investo-
hen", - thotë ndër të tjera deputetja e PD-së, përmes një
komenti në "Facebook". "Për muaj me radhë monedha
euro është zhvlerësuar duke vendosur në pozita të vësh-
tira bizneset që bëjnë tregti dhe importojnë produkte
për t'i shitur në tregun vendas. Qeveria pretendon se
zhvlerësimi, pra rënia, e euros në vend vjen si pasojë e
përmirësimit të zhvillimeve ekonomike në vend,
megjithëse të dhënat reflektojnë se përmirësimet
ekonomike nuk janë aq të mëdha sa të zhvlerësojnë eu-
ron në të tilla përmasa. Niveli më i ulët historik i euros
nuk vjen si pasojë e ekonomisë në rritje, por si pasojë e
parave të pista që vijnë nga trafiku i drogës. Janë këto
para që i bëjnë dëm biznesit të ndershëm, zhvlerësojnë
euron në mënyrë fiktive dhe njëkohësisht rreshtojnë
Shqipërinë mes vendeve me njollë në raportet e DASH
dhe EUROPOL", shkroi Tabaku.

Ish-deputeti i LSI-së,
Spartak Braho

Ministri shqiptar Ditmir Bushati e ai grek, Nikos
Kotzias gjatë nënshkrimit të marrëveshjes

meve midis vendeve të Ball-
kanit Perëndimor dhe
përgjegjësinë e tyre në for-
matimin e së ardhmes së
përbashkët në familjen evro-
piane. Duke e vënë theksin
te rëndësia e një bashkëvep-
rimi të përforcuar mes të
gjitha vendeve të Ballkanit
Perëndimor dhe vendeve
anëtare të BE-së, ministri
evokoi rëndësinë e zhvilli-
meve të reja për fuqizimin e
perspektivës evropiane të
rajonit, pas publikimit të
Strategjisë së KE-së dhe prit-

shmëritë në kontekstin e
samiteve të ardhshme të
Sofjes dhe Londrës. Ministri
Bushati vlerësoi se procesi
i zgjerimit duhet të jetë një
proces i dyanshëm jo vetëm
në aspektin gjeopolitik, por
edhe ekonomik. Në këtë
kuadër, ai nënvizoi rëndës-
inë e reformave struktur-
ore ekonomike në funk-
sion të ngushtimit të he-
ndekut zhvillimor që qën-
dron mes vendeve të Ball-
kanit Perëndimor dhe
Bashkimit Evropian.

DEKLARATA
"Negociatat do të na drejtojnë në kahun e

transformimit evropian që kemi ndërmarrë. Ne jemi
të vetëdijshëm se hapja e negociatave është vetëm

fillimi i një procesi të gjatë dhe sfidues të të
mësuarit, por ne duam ta përdorim këtë kohë për ta

shndërruar më tej vendin tonë dhe për t'i sjellë
qytetarët tanë më afër Evropës", - Bushati.

Negociatat

MARREVESHJA
Marrëveshja parashikon që qytetarët shqiptarë, të
cilët kanë leje drejtimi shqiptare nuk do të kenë
nevojë të rifillojnë procedurat e kualifikimit dhe të
provës për marrjen e lejes së drejtimit greke, e cila
ka edhe një impakt financiar nga 700 deri në 1000
Euro për çdo leje drejtimi të marrë në Greqi.



Shoqëria përmbarimore “STRATI BAILIFFS SERVICE” Sh.p.k.,
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Misja”, Pall. 141/1, Shkalla 1, Ap. 7. Tiranë.  Tel: 04 45 00 450,
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Statuti i ri, Basha urdhëron nisjen e procesit zgjedhor në seksione dhe grupseksione

Kriteret, si do zgjidhen
drejtuesit e rinj të PD-së
Zgjedhjet me "një anëtar, një votë" brenda 45 ditëve

Kreu demokrat Lulzim
Basha urdhëroi mbr-
ëmë nisjen e procesit

zgjedhor në strukturat e de-
gëve të PD-së në mbarë ven-
din. Ky proces nis pas mira-
timit të statutit të ri të PD-
së në mbledhjen e Kuvendit
Kombëtar. Zgjedhjet do të
zhvillohen në nivel seksio-
ni dhe grupseksioni sipas
statutit të ri të PD-së. Duke
nisur nga dita e hënë do të
ngrihen grupet e punës në
nivel qarku dhe degësh për
zhvillimin e zgjedhjeve në
bazë. Afati për mbylljen e
këtij procesi është 45 ditë dhe

Valentina Madani

zgjedhjet do të bëhen në bazë
të parimit "një anëtar, një
votë". Kryetari i PD, Lulzim
Basha, mblodhi mbrëmë kry-
etarët e degëve në rrethe për
nisjen e procesit të riorganiz-

imit të partisë dhe zgjedhjeve
brenda partisë. Mësohet se
z.Basha u prezantoi udhëz-
imin e ri drejtuesve lokalë, në
bazë të së cilit do të zhvillo-
het i gjithë procesi zgjedhor,

i cili pritet të mbyllet në fund
të muajit qershor. Ndërkohë,
sot pritet që deputetët
demokratë të delegohen në
bazë, ku do të mblidhen
kryesitë e degëve, për t’ju

prezantuar udhëzimi i nxjer-
rë nga kreu i PD-së. Udhëzi-
mi i kreut të PD-së përcak-
ton se cilat degë do të hyjnë
në zgjedhje dhe çfarë kriter-
esh do të ketë për ata që do të

zgjidhen. Basha pritet të cak-
tojë sërish të deleguar në të
gjitha degët e PD. Basha do
ta çojë procesin e riorganiz-
imit të forcës së tij politike
deri në fund, pavarësisht ak-
sionit politik të opozitës.
Disa degë kanë kërkuar që
kryetarët e degëve lokale të
zgjidhen përmes parimit
“një anëtar, një votë”, model
ky i ndjekur edhe për
zgjedhjen e kryetarit të par-
tisë dhe kreut të FRPD-së.
Gjithashtu, ka pasur reko-
mandime që kandidatët për
kryetarë bashkish t’i zgje-
dhin degët dhe jo kryesia e
PD-së në Tiranë.
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Mira Mihali: Si do ta vendos drejtësinë, ju lutem, më ndihmoni

Vrasja e Marvin Mihalit
për një karikues, lirohen

3 nga 4 të arrestuarit
Nëna e viktimës: Dhunuan djalin kur jepte shpirt

SHKURT

Krimet e Rënda kërkesë Ministrisë
së Drejtësisë: Të ekstradohet Arbër Çekaj

Prokuroria e Krimeve të Renda i ka dërguar një
kërkesë Ministrisë së Drejtësisë që kjo e fundit të

vihet në lëvizje për nisjen e procedurave për të kërkuar
ekstradimin e Arbër Çekajt, i cili akuzohet për trafik
droge. Administrator i firmës 'Arbi Gardën', kishte po-
rositur ngarkesën me banane, ku u kapën 613 kg ko-
kainë që vinte nga Kolumbia. Në kërkesën e saj Krimet e
Rënda i kanë dërguar bashkangjitur masës së sigurisë
për Çekajn edhe materiale të tjera. Ndërkohë, Ministria
e Drejtësisë bëri me dije se dosja po bëhet gati dhe do
niset në Gjermani. Çekaj u arrestua një javë më parë në
një provincë pranë Dyseldorfit në Gjermani, në sajë të
bashkëpunimit mes policisë gjermane dhe asaj shqiptare.
Çekaj do të ekstradohet në Shqipëri, ndërsa do të përbal-
let me akuzat që rëndojnë për trafik droge, ndërkohë që
gjykata ka caktuar ndaj tij masën 'arrest me burg' në
mungesë.

Mina me telekomandë në çantë,
arrestohet 36-vjeçari nga Tirana

KURBIN KURBIN KURBIN KURBIN KURBIN - Një 36-vjecar ka rënë në prangat e policisë, pasi
dy ditë më parë u kap me dy mina me telekomandë. Burime
nga policia bënë me dije se bëhet fjalë për Fatjon Llanajn.
Mësohet se Llanaj u kap afër Mbikalimit të Patokut, duke
drejtuar një motor tip "Piaggo" pa targë, ku në një çantë
kishte të fshehur 2 mina me telekomandë, të cilat u sekues-
truan në cilësinë e provës materiale. Fatjon Llanaj nga
Tirana akuzohet për veprën penale: "Mbajtja pa leje dhe
prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit".
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Rre-
thit Gjyqësor Kurbin, për veprime të mëtejshme.

Pas vendimit të gjykatës
së Tiranës, ku u vendos
të zëvendësohet masa e

sigurisë dhe të lihen të lirë tre
të rinjtë, që kanë qenë të pran-
ishëm në vrasjen e 22-vjeçarit
Marvin Mihali në kryeqytet,
reagon Mira Mihali, nëna e
viktimës. Përmes një postimi
në 'Facebook', pohon se liri-
mi i tyre është bërë në fshe-
htësi dhe kundrejt një pag-
ese. Ajo akuzon prokurorin
e çështjes Artan Lulaj, ndër-
sa e cilëson atë si 'një sharla-
tan të etur për para'. Kuj-
tojmë se vendimi për lirimin
nga qelia e Eugen Bitraj,
Kridens Alla dhe Marsel
Alla, është marrë pak ditë më
parë, pasi tre të rinjtë akuzo-
heshin për "Moskallëzim kri-
mi". Ndërkohë në qeli qën-
dron Dejvi Bitraj, i cili sipas
prokurorisë së Tiranës rezu-
lton të jetë njeriu i vetëm që
ka qëlluar me thikë në zemër
Marvin Mihalin, ngjarje e
ndodhur për një karikues tele-
foni. Ndërkohë nëna e Marv-
in Mihalit mes dhimbjes për
mungesën e djalit kërkon
drejtësi për vdekjen e të birit.

"Sot është një ditë e zezë për
mua! Marvin tim ma vranë
përsëri!. Tre nga kriminelët
që bashkëpunuan në vrasje
dhe dhunuan trupin e tij, në
momentet e fundit ndërsa djali
jepte shpirt, prokurori mon-
stër, vampire, demoni, sharla-
tani, maskarai Artan Lulaj i
etur për para, i kishte liruar
nga burgu pa e ditur askush!
O zot çfarë tmerri! Të shiko-
sh vrasësit e birit të vetëm
pa akuzë, të lirë në sallën e
gjyqit dhe tek i shihja më
dilte parasysh video e ng-
jarjes, shkelmat e tyre mbi
trupin e djalit tim! Sa më e
madhe se kaq duhet të jetë
dhimbja? Dhe çfarë tor-

turash të tjera duhet të kaloj!
Më thoni o njerëz, çfarë du-
het të bëj në këtë vend? Si do
ta vendos drejtësinë? Ju
lutem, më ndihmoni…"- shk-
ruan në profilin e saj Mira
Mihali, nëna e Marvin Mi-
halit. Marvi Mihali, 22 vjeç
nga Tirana humbi jetën
rreth një vit më parë pranë
stadiumit "Dinamo". Ai u
godit me thikë nga 24 vjeçari
Dejvi Bitraj. Policia tha se
sherri mes të rinjve ku u përf-
shinë disa persona ndodhi
për motive banale. 22-vjeçari
u gjet në rrugë me plagë të
shumta thike në trup. Ai u
dërgua në spital por nuk ar-
riti të mbijetojë.

E zuri masivi
shkëmbor, humb
jetën minatori

62-vjeçar, Medri Hidri
BULQIZË BULQIZË BULQIZË BULQIZË BULQIZË - Minatori Medi
Hidri dje humbi jetën në
minierën e Bulqizës, pasi
është zënë nga një masiv
shkëmbor. Burime nga
policia lokal bënë me dije
se ngjarja ka ndodhur
rreth orës 10:15 të ditës së
djeshme në zonën D të
minierës së kromit. Mëso-
het se 62-vjeçari, banues
në Bulqizë ishte duke kon-
trolluar frontin kur është
shembur një masiv shkëm-
bor dhe i ka shkaktuar
vdekjen e menjëhershme.
Menjëherë blutë kanë sh-
kuar në këtë minierë dhe
kanë nisur hetimet për
zbardhjen e plotë të rretha-
nave të kësaj ngjarjeje.

Viktima Marvin Mihali

REPUBLIKA E SHQIPERISE
INSTITUCIONI I KOMISIONERIT PUBLIK

N J O F T I M

Institucioni i Komisionerëve Publikë, bazuar në ligjin nr. 84/2016, “Për rivlerësimin kalimtar
të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe Vendimin e Kuvendit nr. 94/
2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të
personelit të institucioni i Komisionerëve Publikë”, rishpall vendet vakante për pozicionet:

DREJTOR NË DREJTORINË E MENAXHIMIT TË ÇËSHTJEVE DHE MARRËDHËNIEVE ME
MEDIAN DHE PUBLIKUN (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të ketë diplomë të nivelit “Master i shkencave”për drejtësi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të ketë të paktën 5 vite eksperienë pune në nivel drejtues e menaxherial.

SPECIALIST SEKRETARIE (paga IV-a) 2 pozicione

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit Bachelor në Drejtësi ose Gjuhë-Letërsi.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Dy vite përvojë në profesion.

PËRKTHYES (paga II-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Të zotërojë diplomë të nivelit master shkencor në gjuhë të huaja, dega Anglisht ose
Drejtësi dhe të ketë minimumi 5 vjet eksperiencë në përkthim shqip-anglisht-shqip.
b)Të ketë njohuri shumë të mira në terminologjinë ligjore në të dyja gjuhët.
c)Kanë përparësi kandidatët me eksperiencë pune pranë organizatave ndërkombëtare.
Preferohen kandidaturat e licencuara përkthyes zyrtar nga Ministria e Drejtësisë.

KOORDINATOR PËR MEDIAN DHE MARRËDHËNIET ME JASHTË (paga III-a)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në në Drejtësi/Gazetari/Gjuhë-Letërsi etj.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 5 vite përvojë pune në fushën e gazetarisë, marrëdhënieve me publikun,
marrdhëniet ndërkombëtare etj.

SPECIALIST PRITJE ME POPULLIN (paga IV-b)

Kandidati duhet të plotësojë kërkesat e posaçme si vijon:
a)Diplomë të nivelit “Master” në Drejtësi ose Shkenca Sociale.
b)Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c)Të paktën 1 vit përvojë pune në fushën e marrëdhënieve me publikun, administratë
publike, etj.

SEKRETAR PRANË KOMISIONERIT PUBLIK (kategoria e pagës sipas VKM nr.187/2017) 1
pozicion.

Kandidatët duhet të plotësojnë kërkesat e posaçme si vijon:
 Të zotërojë diplomë të nivelit “Bachelor”.
 Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
 Të ketë njohuri shumë të mira të programeve kompjuterike Microsoft Office.
Eksperienca në punë përbën avantazh.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME

Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për t’u pajisur me çertifikatë sigurie,
sipas vendimit Këshillit Ministrave nr. 188, datë 4.3.2015.

Kandidatët duhet të kenë aftësi për t’u përshtatur e punuar në grup, nën presion si dhe në
afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen në një nga format e dhëna më poshtë:
 Paraqitjes së kërkesës dorazi nga aplikanti nga data 21 deri 25 Maj 2018, së

bashku me dokumentet përkatëse, pranë institucionit të Komisionerëve Publikë,
në adresën: Godina e ish Lidhjes së Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë nga e
hëna në të premte, ora: 09:00-16:00.

 Dërgimin e kërkesës sëbashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës
pranë institucionit të Komisionerëve Publikë në adresën: Godina e ish Lidhjes së
Shkrimtarëve, Rruga e Kavajës, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet
brenda datës 25.05.2018 dhe të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga zyra
postare.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për të cilin është i interesuar.
Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon të mbyllura në zarf, 1 kopje të dokumenteve
të mëposhtme:

 Jetëshkrimin profesional përfshirë të dhënat e kontaktit, postën elektronike zyrtare
dhe adresën postare;

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit (letërnjoftim, pasaportë, kartë identiteti)
 Dokumentat (diplomë, librezë pune, vërtetime, dëshmi, vetdeklarim, certifikata,

trajnime etj) fotokopje ose të noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit,
duhet të jenë njohur paraprakisht pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e
diplomave, sipas legjislacionit në fuqi.

 Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim
penal (Vërtetim  nga Gjykata, Vërtetim nga Prokuroria, Dëshmi e gjendjes
gjyqësore)

 Vërtetim nga institucioni ku punon që nuk ka masë disiplinore në fuqi;
 Një rekomandim nga punëdhënësi;
 Raport  që verteton se eshte në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën

përkatëse;
 Çdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme.

Kandidatët që plotësojnë kriteret formale dhe kanë depozituar dokumenta të fotokopjuara,
përpara intervistës i parashtrojnë Komitetit ad-hoc dokumentat e njësuara ose ato origjinale.
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Dëshmia që fundosi Zoton, Labi: I dërgova drejtorit në zyrë shumën prej 20 mijë eurosh

Krimet e Rënda dënojnë me 5 vjet
burg ish-drejtorin e Burgjeve

Artur Zoto nën akuzë për abuzime me tenderët e ushqimeve

Prokurori Klodian Braho merr në dorë hetimin

Krimet e Rënda regjistrojnë çështjen "Llalla",
ish-kryeprokurori dyshohet për pastrim parash

AKUZAT

Refuzimi për deklarim, mosdeklarim, fshehje

ose deklarimi i rremë i pasurisë, interesave private

të zgjedhur dhe nëpunësve publikë ose i çdo

personi tjetër që ka detyrimin ligjor për deklarim

Mosdeklarim i shumave të të hollave në kufi

Pastrim i produkteve të veprës penale

Shpërdorim i detyrës

BRAHO
Pak ditë para
shkarkimit nga posti i
drejtuesit të këtij
institucioni, Besim
Hajdarmataj ka
organizuar shortin,
përmes të cilit është
përzgjedhur prokurori
Klodian Braho, për
ushtrimin e ndjekjes
penale ndaj ish-kreut
të organit qendror të
akuzës Adriatik
Llallës.

Gjykata e Krimeve të
Rëndë dënoi me 5 vjet
burg dhe pesë vjet

ndalim për të ushtruar funk-
sione publike, ish-drejtorin
e Përgjithshëm të Burgjeve,
Artur Zoton. Ai akuzohet
nga prokuroria për korrup-
sion dhe abuzime me ten-
derët e ushqimeve gjatë ko-
hës që ushtroi detyrën.

Zoto nuk ishte në sallë
kur togat e zeza lexuan ven-
dimin duke u përfaqësuar
vetëm nga avokati tij. Ish-
drejtori i Burgjeve Zoto aku-
zohet se së bashku me zv/
drejtorin e burgjeve Iljaz
Labin, tashmë i penduari i
drejtësisë, favorizonin një
grup biznesmenësh, të cilët
hynin në tenderë fiktivë dhe
i fitonin ato. Labi dhe Zoto i
fusnin biznesmenët në ten-
derime pa shpallje me fitues

të paracaktuar dhe në një
rast ka qenë zëvendësi që i
ka çuar drejtorit 20 mijë
euro në zyrë për një nga ten-
derët fiktivë. Më herët para
trupës gjykuese ish-drejtori
i burgjeve ka mohuar kate-
gorikisht akuzat dhe përf-
shirjen e tij në këtë aferë
korruptive. Ndërkohë kuj-
tojmë se gjatë dëshmisë së
tij, Labi theksoi se biznesme-

ni Shemsi Sinani i ka dhënë
20 mijë euro tek një lokal tek
Blloku, të cilat duhet t'ia
jepte ish-drejtorit. Ndërko-
hë Artur Zoto tha se mar-
rëdhëniet me Labin ishin të
ngrira. "Nuk kam asnjë faj.
Me Iliaz Labin kam pasur
komunikim të ngrirë. Ai
nuk ka qenë asnjëherë në
zyrën time. Madje nuk kam
pasur asnjë komunikim dhe

as takim me biznesmenët.
Nëse jam këtu për gjëra të
tjera, e dini ju. Gjykata të
ngrejë një komision të
veçantë që të verifikojë ten-
derin për të cilin akuzo-
hem", tha Zoto. I pandehuri
Zoto përjashtoi veten edhe
nga kontaktet me pesë bi-
znesmenët garues për ten-
derin, të pandehur në një
procedim të veçuar. "Nuk i

njoh pesë biznesmenët. Nuk
kam pasur ndonjëherë ko-
munikim me telefonik me ta.
As nuk i kam takuar ndon-
jëherë dhe as adresuar njeri
që t'i takojë",-tha më herët
Zoto.
AKUZAAKUZAAKUZAAKUZAAKUZA

Ish-drejtori i burgjeve,
Artur Zoto dyshohet se ësh-
të i përfshirë në korrupsio-
nin me tenderët e ushqi-
meve, për të cilat u arrestua
edhe zv/drejtori i burgjeve
Iljaz Labi. Një seri bisedash
të përgjuara nga Prokuroria
e Krimeve të Rënda, kanë ng-
ritur dyshime të forta për
implikimin të Zotos në aferat
korruptive në tenderët e ush-
qimit në burgje. Në dosjen
hetimore, ndodhen dhjetëra

procesverbale me biseda të
transkiptuara, të cilat tre-
gojnë se drejtori Zoto, tash-
më i dorëhequr ka qenë në
dijeni të këtyre aferave kor-
ruptive, dhe se Iljaz Labi nuk
bënte asnjë hap, pa mira-
timin e tij. Dy ditë pas opera-
cionit të arrestimit të zv/
ndësit të tij Iljaz Labi dhe
katër biznesmenëve Elidjan
Laskaj, Ylber Kalaja, Shemsi
Sinani e Nexhmi Balla, Drej-
tori i Përgjithshëm i Burgjeve
ka dhënë dorëheqjen, duke ja
justifikuar largimin minis-
trit të Drejtësisë Manjani
nëpërmjet një letre, ku i shk-
ruante se ishin motivet per-
sonale dhe familjare të tij, që
e çonin në largimin nga kjo
detyrë.

VJET BURG
Artur Zoto ish-drejtori i Përgjithshëm është dënuar më 5 vjet burg
nga Gjykata e Krimeve të Rënda. Gjithashtu, gjykata vendosi t'i
heqë të drejtën për të ushtruar funksione publike për 5 vite. Ai
akuzohet nga prokuroria për korrupsion dhe abuzime me ten-
derët e ushqimeve gjatë kohës që ushtroi detyrën.

5

 MIJË EURO
Zv/drejtori i burgjeve Iljaz Labi dhe Artur Zoto, dyshohet
se i fusnin biznesmenët në tenderime pa shpallje me
fitues të paracaktuar dhe në një rast ka qenë zëvendësi
që i ka çuar drejtorit 20 mijë euro në zyrë për një nga
tenderët fiktivë.

20

Ina Allkanjari

Prokuroria për Krime
të Rënda ka regjis
truar ditën e dje-

shme zyrtarisht çështjen
penale ndaj ish-kryepro-
kurorit Adriatik Llalla,
pas dyshimeve për përf-
shirje në veprimtari krimi-
nale. Mësohet se për fatin e
Llallës do të vendosë
prokurori Klodian Braho.
Konkretisht pak ditë para
shkarkimit nga posti i drej-
tuesit të këtij institucioni,
Besim Hajdarmataj, ka or-
ganizuar shortin, përmes
të cilit është përzgjedhur
prokurori Klodian Braho,
për ushtrimin e ndjekjes
penale ndaj ish-kreut të or-
ganit qendror të akuzës.
Më herët prokuroria e Dur-
rësit, pasi kreu disa veri-
fikime lidhur me këtë çësh-
tje shpalli moskompe-
tencën dhe kaloi dosjen tek
krimet e Rënda. Mbi ish-
kryeprokurorin rëndojnë
katër akuza: "Refuzimi për
deklarim, mosdeklarim,
fshehje ose deklarimi i
rremë i pasurisë, interesave
private të zgje-dhur dhe
nëpunësve publikë ose i
çdo personi tjetër që ka
detyrimin ligjor për dekla-
rim", "Mosdeklarimit të
shumave të të hollave në
kufi", "Pastrimit të produk-
teve të veprës penale" dhe
të "Shpërdorimit të
detyrës". Kujtojmë se aku-

za e pastrimit të parave, e cila
rëndon mbi Llallën, u parala-
jmërua nga Departamenti
Amerikan i Shtetit. Prej ko-

hësh ambasadori amerikan
Donald Lu ka mbajtur një
qëndrim të ashpër dhe kri-
tikues ndaj Adriatik Llallës,

të cilin e ka akuzuar publik-
isht si personi që ka dashur
të pengojë reformën në
drejtësi. Por akuzat kaluan
në një tjetër nivel dhe nuk
mbetem ne vetëm ne kuadrin
e personit anti-reforme. Ato
u formësuan pas vendimit te
Departamentit Amerikan te
Shtetit, i cili e shpalli non gra-
ta Adriatik Llallën, si person
i përfshirë në afera të mëdha
korruptive. Përplasjet vi-
juan pas publikimit të letrës
që Adriatik Llalla, gjate ko-

hës kur ishte kryeprokuror
i kishte drejtuar Kongresit
Amerikan. Ndër të tjera ai
akuzonte ambasadorin Lu se
i kishte kërkuar nominal-
isht, arrestimin e Ilir Metës.
I menjëhershëm ishte dhe re-
agimi i ambasadorit të Sh-
teteve te Bashkuara në Ti-
ranë, i cili i cilësoi si gënjesh-
tra këto pretendime me argu-
mentin se Adriatik Llalla i
trembet arrestimit për kor-
rupsion. Por debati Llalla-Lu
nuk u mbyll me kaq. Me anë

të një deklarate për mediat,
ish-kryeprokurori lëshoi
serish akuza ndaj diploma-
tit amerikan, duke u shpre-
hur se ai ka marrë rolin e
prokurorit, gjykatësit dhe të
jurisë, duke e shpallur atë si
fajtor për korrupsion, në ko-
hën kur, sipas vetë Llallës,
ndaj tij nuk ka asnjë provë.
Llalla kërkoi nga Lu që të
heqë dorë menjëherë nga
abuzimi me pushtetin dhe
ndërhyrjen ne punët e siste-
mit të drejtësisë shqiptare.

PËRPLASJET LLALLA-LU
Prej kohësh Donald Lu ka akuzuar publikisht Llallën,
si personi që ka dashur të pengojë reformën në
drejtësi. Ndërkohë ish-kryeprokurori ka lëshuar akuza
ndaj diplomatit amerikan, duke u shprehur se ai ka
marrë rolin e prokurorit, gjykatësit dhe të jurisë, duke
e shpallur atë si fajtor për korrupsion, në kohën kur,
sipas vetë Llallës, ndaj tij nuk ka asnjë provë.



Ish-drejtori iPërgjithshëm
i Burgjeve, Artur Zoto

Ish-kryeprokurori
 Adriatik Llalla



E shtunë 12 Maj  20188 - DURRES

Konflikti për tokën/ Reagon grupi tjetër dhe emigrantët: Është turp i madh për shqiptarët

Durrës, vdes politikania e njohur
iraniane, sherr për ta varrosur

Banorët e Manzës "ndahen" më dysh. Njëri grup: Të zhvarroset
nga varrezat, shteti t'u gjejë vend tjetër muxhahedinëve

KËRCËNIMI
Pak ditë më parë, një grup
banorësh të Manzës
kërcënuan se do të
intensifikojnë protestat deri
në bllokim rruge, nëse
iraniania nuk do të zhvarrosej
nga varrezat e vjetra të fshatit.
Mësohet se i gjithë ky debat
bëhet sepse një grup
banorësh duan të shesin
tokat që janë pranë kampit të
muxhahedinëve. Këta banorë
pretendojnë që në këtë
mënyrë të shesin tokat
bujqësore me çmime të
larta për varrezat e
muxhahedinëve.

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Më 4 maj u nda nga
jeta pas një sëmun-
djeje të rëndë, një

ish-politikane e njohur ira-
niane. Bëhet fjalë për Marz-
ieh Rezaie, e cila i doli
kundër sundimit të Shahut
në Iran. Vdekja e saj në
Manëz, ku jetonte prej mua-
jsh si azilante politike solli
një debat të madh e dy qën-
drime të kundërta midis një
grupi banorësh dhe komuni-
tetit të banorëve të kësaj
zone. Një grup nga banorët
e Manzës kundërshtuan
varrimin e saj në varrezat e
fshatit, madje trupi mbeti
për katër ditë në morg, ndër-
sa së fundi ky grup ka
kërkuar edhe zhvarrimin
nga këto varreza dhe kr-
ijimin e një varreze tjetër për
banorët muxhahedinë të
strehuar në kampin që po
ndërtohet në këtë fshat. Por
banorët e Manzës pasi janë
njohur nga media me këto,
qëndrime janë shprehur
kundër idesë së zhvarrimit
të së ndjerës nga varrezat e
fshatit. Ata deklaruan për
"Gazeta Shqiptare" se nuk
është në dinjitetin e sh-
qiptarëve të mos lejojnë
varrimin e të vdekurve, apo
të kërkojnë zhvarrimin e
tyre. "Na kanë marrë fëmijët
nga emigracioni në telefon
dhe na thanë çfarë bëhet
kështu në fshat. Ky është
turp i madh se edhe kafsha
varroset, jo më njeriu që ësh-
të njeri. Manziotët nuk
bëjnë të tilla gjëra, ata që i
bëjnë ka qëllime të tjera",
tha Zyra Huqi, banore prej
50 vjetësh në Manëz. Gjith-
ashtu, banorët u shprehën
se shqiptarët ndodhen kudo
në botë dhe po të kërkojnë
të gjitha shtetet të njëjtën
gjë, si do të ndjehen ata?
BANORËTBANORËTBANORËTBANORËTBANORËT

"Kemi varrosur push-
tuesit këtu, italianë e grekë
dhe serbë. Si nuk paska tokë
për ata që janë përzënë nga
atdheu"? "Mbi 100 banorë të
Manzës janë punësuar në
kampin që po ndërtohet për
muxhahedinët. Prej 6 mua-
jsh ata punojnë së bashku",
thanë disa banorë të Man-
zës. Ndërsa, pohuan se mar-
rëdhënia midis banorëve
vendës dhe muxhahedinëve
iranianë është shumë e mirë
dhe miqësore. Enver Ax-
hami, banor i këtij fshati
deklaroi: "Punoj që nga
tetori e deri tani te muxha-
hedinët. Janë njerëz shumë
të respektuar. Derisa i ka
sjellë shteti këtu, duhet t'i
ndihmojë dhe t'u gjejë edhe
një vend për varreza. Deri
tani, me ne janë sjellë
shumë mirë. Janë komu-
nitet shumë i afërt me ne.
Edhe ne do t'i respektojmë
aq sa na kanë respektuar
edhe këta. Përderisa na kanë
mbajtur me punë, edhe ne do
t'i mbajmë afër. U lutem edhe
një herë institucioneve sh-
tetërore, edhe bashkisë, për-
derisa i ka sjellë këtu, t'u gje-
jë edhe një vend për varreza

Iran, ai ka punuar në media.
REAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI IREAGIMI I
ISH-GAZETISH-GAZETISH-GAZETISH-GAZETISH-GAZETARITARITARITARITARIT
MUXHAHEDINMUXHAHEDINMUXHAHEDINMUXHAHEDINMUXHAHEDIN

Në një prononcim për
"GSH", ai pohoi se është
thellësisht i prekur nga ng-
jarjet që kanë rrjedhur,
sepse ata janë përzënë nga

vendi i tyre, por Shqipëria
është atdheu i dytë. "Unë
jam një nga banorët e këtij
vendi dhe erdhëm në Sh-
qipëri nga Iraku, bazuar në
marrëveshjen me qeverinë
shqiptare. Unë e njoh per-
sonalisht znj. Marzieh Reza-
ie dhe ajo ishte nga një famil-

je e njohur në Iran. Tre nga
vëllezërit e saj dhe një nga
motrat e saj u ekzekutuan
nga regjimi i Shahut dhe dy
nga motrat e saj u vranë nga
regjimi i Mullahut. Isha i
befasuar që një çështje e tillë
e thjeshtë e varrimit shkoi
në shtyp, sepse kemi një mar-
rëdhënie të mirë me banorët
e zonës dhe për këtë çështje
po punojmë me zyrtarët
lokalë dhe njerëzit dhe ne i
kemi zgjidhur shqetësimet e
tyre".
LOKALËTLOKALËTLOKALËTLOKALËTLOKALËT

Muharrem Sulo, adminis-
trator i njësisë vendore
Manëz në një lidhje telefon-
ike për "GSH" deklaroi se ka
zhvilluar takime me komu-
nitetin e banorëve dhe atë
muxhahedin. "Kemi zhvillu-
ar takime, pasi një grup ban-
orësh dolën kundër. Komu-
niteti muxhahedin është
treguar shumë bash-
këpunues. Ata na thanë na
vendosni një tokë në dispozi-
cion për varreza. Nëse nuk
doni, e bëjmë zhvarrimin e
zonjës dhe e varrosim në
varrezat, që do na jepni në
dispozicion. Ata janë
treguar shumë miqësorë",
tha Sulo.

mëparshëm i muxhahed-
inëve në Irak, Rezaei qën-
droi me guxim krah për krah
kolegëve të saj për të mbroj-
tur shtëpinë dhe të drejtat e
tyre. Në vijim të sulmit të
irakenëve, ajo u bashkua me
një numër të madh muxha-
hedinësh të tjerë në një grevë
urie për të protestuar ndaj
kësaj mizorie. Pavarësisht
përkeqësimit të shëndetit të
saj pas një greve të gjatë
urie, Marziah ishte gjith-
monë një frymëzim për miqtë
dhe kolegët e saj. Pas një kri-
mi të urryer nga mercenarët
e regjimit të Mullahut në

kampin Ashraf në Irak,
më 1 shtator 2013, gjatë të
cilit 52 muxhahedinë u
pushkatuan brutalisht
me gjakftohtësi, ajo së
bashku me qindra mux-
hahedinë të tjerë dhe
mbështetës nga e gjithë
bota filloi një grevë urie që
zgjati 92 ditë. Tre nga
vëllezërit e Rezaei dhe
njëra nga motrat e saj
janë ekzekutuar nga regji-
mi i Shahut dhe dy nga
motrat e saj si dhe shumë
familjarë të tjerë janë
vrarë nga regjimi i Mul-
lahut.

dhe mos t'i komprometojë
me popullin. Se edhe populli
i Manzës është shumë popu-
ll i mirë, është mikpritës. Por,
derisa nuk ka vend as për
vete për varrezat, i lutem
bashkisë të bashkëpunojë
për t'u gjetur varrezat".
Ndërkaq, Mentor Basha, një

tjetër banor i kësaj zone u
shpreh se shkak i debatit
është mungesa e hapësirës
në varrezat e fshatit dhe
tokës që duan ta shesin disa
bashkëfshatarë të tij. Nga
ana tjetër, Faramarz Safa,
njëri prej azilantëve politikë
tha se në vendin e tij në

Drama e 50-vjeçares Marzieh Rezaei, si iu shua
e gjithë familja në luftën kundër Shahut të Iranit

Klodiana Haxhiaj

KAMPI I MUXHAHEDINËVE
Aktualisht kampi i muxhahedinëve ka në
dispozicion 45 hektarë tokë që banorët e zonës e
shitën lirë disa vjet më parë, kur edhe u arrit
marrëveshja midis qeverisë shqiptare dhe asaj
amerikane për strehimin e rreth 3 mijë azilantëve
politikë nga Irani.



BESIMTARËT
"GSH" ishte edhe në xhaminë e fshatit Manëz, ku
më të moshuarit thanë se kanë marrëdhënie të mira
me muxhahedinët. "Problemi qëndron tek varrezat.
Nuk ka më vend, por kjo nuk do të thotë që duhet të
zhvarrosen të vdekurit. Bashkia duhet të zgjidhë
këtë problem. Meqë s'ka vend, të blejë tokë tjetër
për varreza për të huajt", u shprehën besimtarët.



Marzieh Rezaei ndër
roi jetë disa ditë më

parë, pas një lufte të gjatë
me kancerin. Lindur më
1968-n në familjen e njo-
hur Rezaei, e cila ka hum-
bur shumë anëtarë të saj
në luftën e popullit irani-
an për liri, Marzieh Reza-
ei u familjarizua me mux-
hahedinët dhe përkush-
timin e tyre për kombin e
vet që në moshë të re. Pasi
u bashkua me muxhahed-
inët, ajo ka pranuar vazh-
dimisht dhe në mënyrë
aktive një shumëllojsh-
mëri përgjegjësish. Gjatë
sulmit të forcave irakene,
në korrik të 2009-ës ndaj
kampit Ashraf - vendi i

Iraniania
Marzieh Rezaie

Banorët e Manzës
duke folur për “GSH”

Iraniani Faramarz Safa
duke folur për “GSH”

Muxhahedinët në
varrezat e Manzës
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Mateo Spaho: Sensibilizim i të rinjve për t'u bërë pjesë e këshillave bashkiakë

Studentët e Luarasit, takim me
këshilltarët e Bashkisë së Tiranës
Dalipi: Ky universitet, nga më të rëndësishmit në vend

Veliaj: Janë zgjeruar trotuaret, korsi edhe për biçikletat

Rikonstruktohet rruga e Dibrës në kryeqytet,
rehabilitim i fasadave të pallateve

ALDRIN
DALIPI
"Në këtë kuptim
mendoj se "Luarasi"
përfaqëson një
universitet shumë të
rëndësishëm në
Shqipëri si nga
pikëpamja e
pjesëmarrjes së
studentëve dhe nga
cilësia e stafit të
profesorëve.
Kështu që
diskutimi me
studentët ishte
tepër i vlefshëm",-
tha Dalipi.

Ka përfunduar rikon
struktimi i plotë i

rrugës së Dibrës në krye-
qytet, e cila tashmë ofron
edhe korsi të dedikuar për
biçikletat, si dhe një reha-
bilitim të fasadave të pallat-
eve përgjatë saj. Kreu i
Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj, theksoi se ky in-
vestim e ka transformuar
plotësisht një nga arteriet
kryesore rrugore të krye-
qytetit. “Rruga e Dibrës
është një arterie kryesore
e Tiranës dhe me ndërti-
min e Rrugës së Arbrit nga
qeveria, ajo do të jetë hyr-
ja kryesore në verilindje të
kryeqytetit. Ashtu siç
kemi bërë një hyrje dinji-
toze në rr. “Dritan Hoxha”
apo siç po fillojmë tani me
rrugën e Kombinatit, kjo
është një tjetër hyrje e Ti-
ranës, e cila ka dalë në dritë
dhe u jep mesazhin njerë-
zve se këtu ka një cilësi
tjetër të të bërit të punëve,
pastërti, hi-gjienë dhe rreg-
ull”,- tha kryebashkiaku

Veliaj. Ai nënvizoi faktin se
realizimi i këtij projekti ka
mundësuar shtyrjen e
mureve të Ministrisë së
Mbrojtjes, duke zgjeruar tro-
tuaret, çka i ka dhënë qy-
tetit një tjetër segment me
korsi të dedikuar për
çiklistët. Veliaj theksoi se
përfundimi i disa prej akseve
kryesore rrugore në Tiranë
i ka dhënë mundësi bashkisë
që të ndërhyjë në çdo lagje
të qytetit e paralajmëroi se

në pjesën e mbetur të man-
datit, Bashkia e Tiranës do
të punojë me të njëjtin
ritëm për të përmbyllur
fazën e emergjencës dhe
gjendjes kaotike ku e gjeti
kryeqytetin. Ndërkohë, de-
puteti i PS, Sadri Abazi
falënderoi Bashkinë e Ti-
ranës për punën e bërë në
Njësinë 4, duke mundësuar
një transformim që para
pak vitesh ishte i imagjin-
ueshëm.

Ditën e djeshme stu
dentët e Kolegjit Uni
versitar "Luarasi" zh-

villuan një takim me Ale-
ancën e Këshilltarëve të Rinj
të Bashkisë së Tiranës, ku
mori pjesë edhe kreu i këshil-
lit bashkiak, Aldrin Dalipi.
Ky i fundit iu përgjigj intere-
simit të të rinjve se si mund
të japin kontributin e tyre në
këshillat bashkiakë edhe pa
qenë e nevojshme që të jenë
pjesë e një forcë politike të
caktuar si dhe shprehu kon-
sideratat e tij më të mira për
këtë institucion elitar të ar-
simit të lartë. "Ne mendojmë
që studentët tanë duhet të
njohin rolin e qeverisjes ven-
dore, të këshillave bashkiakë,
vendimmarrjet në qeverisjen
vendore që lidhen drejtpër-
drejt me të rinjtë sot në ko-
munitetin e lagjen ku jetojnë.
Në këtë kuptim mendoj se
“Luarasi” përfaqëson një
universitet shumë të rëndë-
sishëm në Shqipëri si nga
pikëpamja e pjesëmarrjes së
studentëve dhe nga cilësia e
stafit të profesorëve. Kështu
që diskutimi me studentët
ishte tepër i vlefshëm",-tha
Dalipi. Më tej ky i fundit thek-
soi se gjatë takimit u ng-
ritën pikërisht ato çështje që
kanë të bëjnë me rolin e
këshillit bashkiak, pjesë-
marrjen e të rinjve dhe u
shkëmbyen eksperiencat,

mendimet e idetë mbi këtë
fushë. "Shpresoj në të ardh-
men që këta studentë të “Lu-
arasit” të aspirojnë për të
qenë pjesë e këshillave bash-
kiakë në territoret ku je-
tojnë apo dhe në atë të Ti-

ranës. Roli i të rinjve është
shumë i rëndësishëm kur
ata i përgjigjen nevojave që
komunitetet dhe qytetarët
kanë. Në këtë mënyrë do të
përmirësojnë edhe vetë rolin
e këshillave bashkiakë",-tha

më tej kreu i këshillit Bash-
kiak të Tiranës.
SENSIBILIZIMISENSIBILIZIMISENSIBILIZIMISENSIBILIZIMISENSIBILIZIMI
Ndërkohë dekani i Fakultetit
të Ekonomisë në Kolegjin
Universitar "Luarasi", Mateo
Spaho bëri me dije se qëllimi
kryesor i këtij takimi ishte
sensibilizimi i të rinjve për t'u
bërë pjesë e këshillave bash-
kiakë. "Në këtë takim u ftu-
an këshilltarë të tri forcave
politike në vend si Partia So-
cialiste, Partia Demokratike
dhe Lëvizja Socialiste për In-

tegrim. Objektivi i këtij taki-
mi është sensibilizimi i të rin-
jve duke filluar nga stu-
dentët, për të drejtën e tyre
për të parë çfarë mundet të
bëjnë, si mundet të jenë më
afër këshillit bashkiak për të
ushtruar kërkesat e tyre në
lidhje me tendencat për të
marrë një kredi me këste të
ulëta apo elementet që lidhen
me të drejtat që të rinjtë sot
duhet të kenë si dhe me trans-
parencën e këshillave bashki-
akë në mbarë vendin",-tha

Spaho në fjalën e tij. Më tej
ky i fundit theksoi se stu-
dentët duhet të informohen
se cilat janë rolet e
këshilltarëve, detyrat që ata
kanë dhe numri i të rinjve, në
mënyrë që të ketë një mirëin-
formim nga ana e të rinjve se
çfarë ndodh në këshillat bash-
kiakë. Gjatë takimit shumë të
rinj u informuan në lidhje me
fondet që bashkia u akordon
të rinjve dhe me mënyrat si
mund të ushtrojnë të drejtën
e tyre në qeverisjen vendore.

Voltiza Duro

SYNIMI I
TAKIMIT
"Objektivi i këtij
takimi është
sensibilizimi i të
rinjve duke filluar nga
studentët, për të
drejtën e tyre për të
parë çfarë mundet të
bëjnë, si mundet të
jenë më afër këshillit
bashkiak për të
ushtruar kërkesat e
tyre në lidhje me
tendencat për të
marrë një kredi me
këste të ulëta",
- tha Spaho

Studentët e “Luarasit” gjatë
takimit me këshilltarët bashkiak

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj
gjatë inspektimit të “Rrugës së Dibrës”

OPEN CALL FOR TENDER

PREQUALIFICATION

1. GENERAL CONDITIONS

1.1. Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
(GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej, No. 21/1.

1.2. Profile: German Development Cooperation, Office in Tirana supports Albania
on its path to European integration and development through projects
implemented in Economic development, Economic legal reform, Vocational
education and training, Reform of the water sector, Rural development, and
some other areas.

1.3 Subject: The GIZ Office Tirana invites qualified suppliers of waste
containers to express their interest in providing the below supply and
services

2. Companies should fulfill the following requirements:

2.1. Supplier of EU/DIN standard waste containers/bins of different sizes
2.2. Authorization of producer to act as supplier/distributor
2.3. Means to transport provided containers to the final destination.

All legal entities interested in application process should ask for an application
form to the address: giz-albanien@giz.de

3. The due date for submitting the application is 18 May 2018. The documents
should be submitted in a sealed envelope, marked “Application for
prequalification of supply of waste containers/bins”, addressed to:

German Development Cooperation Office (GIZ), Office in Tirana,
Rr. Skenderbeg, No. 21/1

Tirane

After the due date for submitting the application, the process of prequalification will
follow. The submitted applications will be evaluated, and only prequalified candidates
will be invited to answer to the bid.
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Hetuesit: Brenda magazinës gjetëm pajisjet që përdoren për përpunimin e kanabisit

Sekuestrimi i laboratorit
të drogës, punëtorët:
Po ndërtonim pulari

Gomonia "fundosi" biznesmenin Çilotaj
FIERFIERFIERFIERFIER

Një ditë pas zbulimit
dhe sekuestrimit të
një laboratori në

ndërtim e sipër në fshatin
Mbrostar të Fierit, i cili dys-
hohet se do të përdorej për
kultivim të bimëve narko-
tike, janë zbardhur dësh-
mitë e të afërmeve dhe punë-
torëve që punon brenda
magazinës në pronësi të bi-
znesmenit Vladimir Çilotaj.
Ata kanë mohuar kate-
gorikisht se laboratori ish-
te ngritur për kultivimin
dhe përpunimin e kanabisit.
Ndërkohë, nga burime të
sigurta thuhet se sipas infor-
macioneve të marra në
rrugë operative, hetuesit
kanë mësuar se në maga-
zinën 480 metra katrorë ku
Çilotaj kishte vendosur ba-
zën ushqimore për bagëtinë
që mbarështonte, mund të
ishte duke u ndërtuar një
laborator për kultivimin e
lëndëve narkotike. Kjo, pasi
pas gjetjes së gomones ditën
e hënë në bregdetin e Seman-
it nga policia kufitare, ësh-
të konkluduar paraprakisht
se pronari i saj mund të kish-
te lidhje me 50-vjeçarin nga
qyteti i Patosit. Në momen-
tin kur kanë mbërritur në
pronat që administron bi-
znesmeni në fjalë, hetuesit

kanë konstatuar se veç stal-
lave ku qëndronin dhjetëra
krerë lopë e derra, gjendej
edhe një magazinë e mbush-
ur nga të dyja anët me bazë
ushqimore për bagëtinë.

Por, kur oficerët e anti-
drogës kanë kërkuar që të
zhvendosin dengjet me bar
për të parë në brendësi të
magazinës, punëtorët dhe të
afërmit e Vladimir Çilotajt
janë shprehur se aty ishte
duke u ndërtuar një pulari
për rritjen e pulave. Pasi
hetuesit kanë hyrë në ambi-
entet e brendshme të asaj që
prej punëtorëve është quaj-
tur si një pulari në ndërtim,

kanë konstatuar se aty ish-
in montuar pajisje që dysho-
het se do të shërbenin për
kultivimin e drogës në një
sipërfaqe prej rreth 300 me-
trash katrorë. Menjëherë ka
nisur puna për zbulimin e
vendndodhjes së Vladimir
Çilotajt dhe kapjen e tij, por
deri tani kjo gjë ka qenë e
pamundur, pasi 50-vjeçari ka
mundur t'u shpëtojë pran-
gave. Gjithashtu, blutë e Fi-
erit janë duke hetuar inten-
sivisht për identifikimin dhe
kapjen e pronarit të gomones
12 metra të gjatë, e cila dys-
hohet se do të transporton-
te kanabis sativa.

Ja masat e sigurisë që vendosi gjykata dhe për 5 të tjerë

Korrupsioni, lihen në burg dekani i Fakultetit
të Shkencave dhe pedagogia Elvira Lumi

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Gjykata e Sh-
kallës së Parë e Elbasanit
dje ka vendosur masat e
sigurisë për 7 personat e ar-
restuar pak ditë më parë
për korrupsion. Pas para-
qitjes së provave materiale
nga prokurori i çështjes,
Ritvan Sukaj, trupi gjyku-
es i kryesuar nga gjyqtarja
Enkeleda Kapedani vendo-
si lënien në burg pa afat të
55-vjeçarit Albert Riska, de-
kan i Fakultetit të Shken-
cave Humane në Universite-
tin "Aleksandër Xhuvani",
Elbasan. Për shefen e De-
partamentit të Gazetarisë,
Elvira Lumi, gjykata ven-
dosi arrest me burg 60 ditë,
ndërsa pedagogia e jasht-
me, Eriola Calja u la në ar-
rest shtëpie. Gjithashtu, në

arrest shtëpie u lanë edhe dy
sekserët: Adem Ngjela dhe
Admirim Kala. Ndërkaq,
janë lënë në arrest me burg
sekseri Petrit Kodra dhe stu-
denti Marjus Calja. Burime
konfidenciale bënë me dije se
shefja e Departamentit të
Gazetarisë, Elvira Lumi, pas
arrestit ka pësuar gjendje
shoku. Sipas policisë dhe
prokurorisë, personat e ar-

restuar në bashkëpunim me
njëri-tjetrin dyshohet se në
kohë të ndryshme duke
shpërdoruar funksionin
publik kanë kërkuar dhe
ushtruar ndikim të pali-
gjshëm në rolin e sekserit
dhe pedagogut në Universite-
tin "Aleksandër Xhuvani"
për marrjen e notave kaluese
nga studentet gjatë sezoneve
të provimeve.

Laboratori i drogës në Fier

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
(CONSULTANING COMPANY)

ALBANIA
CITIZEN - CENTRIC SERVICE DELIVERY PROJECT
Loan Agreement Project ID No. 8521

Posted 12.05.2018

Assignment Title:  Advisory Support for Validation of Services provided with Information to multiple
platforms

Ref. No.  ALB-8521/CS/CQ/3.10.03

Under the Innovative Good Governance priority, the Program "Innovation against Corruption: Building a
Citizen Centric Service Delivery Model in Albania" (ISDA), launched in April 2014 and led by the Minister
of State of Innovation and Public Administration (MIPA), entails a multilayered reform that focuses on key
administrative central government public services to reduce the time and burden for citizens and busi-
nesses and improve service delivery quality, transparency and efficiency by using innovative solutions
and ICT.

The second pillar, the project aims to improve public service delivery in Albania through a citizen-centric
model, through improving access and availability of information to citizens on public services. This
improve predictability on the entire process to obtain a service, allowing for increased transparency and
reduction of citizens' time to receive information on public services. ADISA has taken several steps
toward this goal by first standardizing informative cards for at least 420 services for 10 institutions on
focus. The necessary information is presented in a well-organized format, and easy to understand
language. Each informative card includes information on necessary documents to apply for the service,
the respective legal framework on providing this services, the timeframe it takes to receive the service,
the fee, how to apply, ways to obtain information, where to file a complaint if any, etc.

ADISA is continually collaborating with each service providing institutions to clarify and validate the
necessary information to make sure the informative cards contain accurate, relevant, and updated
information. This is an ongoing process as the re-engineering process which is expected to be imple-
mented could affect the information on the informative cards.

The results of key activities are linked to Disbursement Linked Indicator (DLI#4) - Services with Informa-
tion Available on Multiple Platforms - that will be verified/ validated through a third party. For this purpose,
ADISA is seeking a consulting company (hereafter referred to as the Consultant) to conduct such
verification exercise. The Consultant is expected to develop the methodology, conduct data collection
and analysis, and prepare the findings /verification/ certification report.

The key tasks and main activities the Consultant is expected to carry out include, but not limited to, the
following:

1. Design a comprehensive and clear methodology proposing an appropriate method approach to
gather the needed information, in order to assess the availability, quality, ease of obtaining, and
relevance and completeness of the information.

2. The validation needs to encompass all platforms, and take place at multiple locations (all OSS)
and also the Call Center and e-Albania Portal.

3. Design the instruments for data collection to make sure all necessary data are collected. The
data collection instruments should be agreed upon with the Client/ADISA before implementation.

4. Implement the agreed methodology to collect the necessary data. Perform data analysis and
produce the verification report.

The Project Management Unit now invite eligible "Consultant" to indicate their interest in providing the
Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required
qualifications and relevant experience to perform the Services.

The Consultant shall possess and be able to prove the following qualifications, experience, skills and
competencies:
 At least 10 (ten) years of professional consulting experience with a focus on assessment,

in depth review of customer relationships, PR and marketing, communication, customer services
in public or private sector.

 Proven experience in designing and implementing assessment methodology, including both
qualitative and quantitative approaches.

 Experience in communication, public relations.
 Previous experience in World Bank funded projects and/or DLI verification will be an advantage.
 Fluency in Albanian and English language, spoken and written (for key members of the team);
 Availability of staff with necessary qualifications and experience to successfully carry out all

the tasks and deliverables of this assignment. These include but not limited to the following:

The Team Leader shall possess the following qualifications:
(a) Master's degree and demonstrated experience in economics, communication sciences,

marketing, development economics, or related fields;
(b) Minimum of  ten (10) years professional experience in designing and implementing of

assessment related to customer service in public or private sector as well as proven experience
as team leader;

(c) Proven experience in carrying out/ leading such assignments/ third party verification, working
for large institutional donor supported projects.

The Specialist/ Coordinator, who is expected to administer the foreseen activities, and provide
technical oversight and guidance to the field team to ensure collection of quality data, shall possess the
following qualifications:
(a) Master's degree or demonstrated experience in communication studies, marketing or related

fields;
(b) Minimum of  three (3) years professional experience in managing field activities and ensuring

compliance with the methodology at all levels of data collection;
(c) Very good understanding of customer service in public or private sector;

The attention of interested Consultants is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank's Guidelines:
Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank
Borrowers (January 2011 edition, revised July 2014) ("Consultant Guidelines"), setting forth the World
Bank's policy on conflict of interest.

The Consultant will be selected in accordance with Consultant Qualifications method set out in the
Consultant Guidelines.

Further information can be obtained at the address below during office hours from 08:00 to 16:00,
Mondays to Thursdays, and from 08:00 to 14:00 on  Fridays

The notification is posted on the website of the Agency for the Delivery of Integrated Services in Albania
(ADISA):  www.adisa.gov.al.

Expressions of interest (CVs, Letter of Interest and documentary evidence for fulfilling the qualifications)
must be delivered in a written form to the address below in person, or by mail, or by e-mail by May 26,
2018, at 12.00 local time

Project Management Unit Blvd: Zhan d'Ark,
Ish shtepia e oficerave, Kati V-te Tirana, Albania

E-mail: roland.larashi@inovacioni.gov.al; and
ccsdprojectalbania@gmail.com
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Ngjarja në Vaun e Dejës. Policia në kërkim të autorëve

S'i rregulloi makinën, plumba
vëllait të pronarit në servis

Plagoset Ermir Simoni: Nuk i njohim djemtë, s'i kemi klientë

SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR

Një 43 vjeçar ka mbe
tur i plagosur pas
një konflikti në

Vaun Dejës. Ndaj Ermir Si-
monit u gjuajt me pistoletë
nga disa persona ende të
paidentifikuar teksa ndod-
hej në një servis makinash
në pronësi të vëllait të tij.
Menjëherë i plagosuri është
dërguar në spital për t'i
dhënë atij ndihmën e parë
mjekësore. Sipas burimeve
spitalore Ermir Simoni ësh-
të jashtë rrezikut për jetën.
Ngjarja ndodhi në rrugën, e
cila të çon tek hidrocentrali
i Vau Dejësit. Në fillim të
këtij aksi në anën e majtë
ndodhet edhe servisi ku u
plagos 43 vjeçari. Fillimisht
sipas burimeve policore
konflikti ka ndodhur mes
autorëve të dyshuar dhe vël-
lait të Ermir Simonit. Ata
kanë bërë një debat me njëri-
tjetrin dhe ky debat është
kthyer në një konflikt. Au-
torët kanë goditur sipas buri-
meve vëllanë dhe më pas një
punonjës të servisit. Pas
kësaj ata janë larguar nga
vendi i ngjarjes. Nuk ka kalu-
ar shumë kohë kur janë rik-
thyer sërish aty. Fillimisht
autorët e dyshuar kanë
kërkuar vëllain e Ermirit,
por ai nuk ndodhej tek servi-
si, sepse ishte larguar. Per-
sona e paidentifikuar kanë
sjellë një makinë tip Benz tek
servisi. Ata i kanë kërkuar
Ermir Simonit, duke ia im-
ponuar me forcë që të ripa-
rojë mjetin në fjalë. 43 vjeçari
duke parë situatën dhe ur-
dhrin kërcënues nuk ka
pranuar që të merret me
makinën tip Benz. Debati ka
degjeneruar derisa autorët
e dyshuar shtinë me armë
duke lënë të plagosur Simo-
nin. Pas plagosjes men-
jëherë në vendngjarje kanë
mbërritur forcat e policisë.
Grupi hetimor ka kryer ve-
primet e para në vendngjar-
je për këtë plagosje të
ndodhur. Tashmë po hetohet
për ta zbardhur të plotë atë
që ka ndodhur dhe që çoi në
plagosjen e 43-vjeçarit Er-
mir Simoni. Forcat e policisë
kanë bërë kontrollin e kam-
erave të sigurisë të servisit
ku ndodhi plagosja por re-
zulton se kamerat ishin jas-
htë funksionit dhe nuk kanë
mundur që të regjistrojnë
ngjarjen. Në këtë mënyrë
policia po bën kryerjen e
kamerave të tjera të sigurisë
rreth zonës ku ndodhi pla-
gosja për të arritur në iden-
tifikimin e autorëve të pla-
gosjes të 43-vjeçarit.
DËSHMIA E DYDËSHMIA E DYDËSHMIA E DYDËSHMIA E DYDËSHMIA E DY
VËLLEZËRVEVËLLEZËRVEVËLLEZËRVEVËLLEZËRVEVËLLEZËRVE

Ermir Simoni që mbeti i
plagosur dhe vëllai i tij kanë
treguar për policinë se çfarë
ka ndodhur. Ata janë shpre-
hur se disa persona kanë
shkuar në servisin e tyre
duke kërkuar që t'i ripa-

Senad Nikshiqi

rojnë me forcë mjetet. Kjo ka
sjellë edhe debatin mes tyre
e më pas përdorimin e
armëve. Të dy vëllezërit janë
shprehur se nuk kanë asnjë
dijeni se kush janë person-
at në fjalë me të cilët janë
konfliktuar duke bërë që ata
për momentin të mbesin të

paidentifikuar për forcat e
policisë. "Ne nuk i njohim se
kush janë. Është hera e parë
që kanë ardhur tek servisi
jonë dhe nuk është se i kemi
klientë. Nuk i njohim me
emra. Kishin një sjellje jo
normale gjë e cila solli konf-
liktin. Më përpara nuk kemi

pasur probleme ndaj nuk e
dimë se cila është arsyeja e
gjithë kësaj ngjarje",-kanë
deklaruar vëllezërit Simoni.
POLICIA NË KËRKIMPOLICIA NË KËRKIMPOLICIA NË KËRKIMPOLICIA NË KËRKIMPOLICIA NË KËRKIM
TË AUTORËVE TËTË AUTORËVE TËTË AUTORËVE TËTË AUTORËVE TËTË AUTORËVE TË
DDDDDYYYYYSHUSHUSHUSHUSHUARARARARAR

Për herën e dytë autorët
e dyshuar kanë qenë me dy

mjete. Ata kanë shkuar me
makinën tip 'Benz' që kanë
kërkuar ta riparojnë me
forcë tek servisi dhe pas saj
shoqëroheshin nga disa per-
sona të tjerë që ndodheshin
në një fouristradë. Pasi kanë
kryer plagosjen e 43-vjeçarit
Ermir Simoni autorët e dys-



Greqi, policia kap mat
dy të burgosurit shqiptarë

3 ditë pas arratisjes
AAAAATHINETHINETHINETHINETHINE- Policia greke vuri në pranga mbrëmjen e
djeshme dy shqiptarët Xhulian Halilin dhe Alfons
Doçin, të cilët u arratisën 4 ditë më parë nga porti i
Pireut. Ata u arrestuan në lagjen 'Nea Filqdelfia' në
një apartament. Policia theu derën e banesës, ndër-
sa dy shqiptarët u përpoqën të shpëtonin duke ten-
tuar që të dalin nga ndërtesa, por pa sukses. Sipas
mediave greke ata kishin edhe një armë, por nuk bënë
rezistencë. Dy shqiptarët e arrestuar mbrëmjen e
djeshme ishin pjesë e një grupi me 12 të dënuar që po
transferoheshin nga Athinë në Hanian, Kretë. Katër
ditë më parë katër shqiptarë thyen prangat duke u
arratisur. Gjatë kohës që ka ndodhur arratisja më-
sohet se ka pasur edhe të shtëna me armë zjarri.
Petro Luçi dhe Robert Xhimaj u arrestuan menjëherë
në port. Dyshohet se 4 shqiptarët i priste një furgon
në hyrje të portit dhe mendohet se plani ka qenë i
mirëorganizuar. Juljano Halili rezulton i dënuar me
burgim të përjetshëm për vrasjen e një fëmije 3- vjeçar
së bashku me babain e tij. Krimi ishte i porositur
prej rivalit grek të viktimës Vasilis Varelas për çësh-
tje droge. Si dhe shqiptarët e tjerë Alfons Doçi, Rob-
ert Xhimaj dhe Petris Luçi të dënuar me 25 vjet burg
për trafik droge.

huar janë larguar nga ven-
di i ngjarjes. Ata dyshohet
se kanë marrë rrugën e Ko-
manit. Forcat e policisë po
punojnë për të bërë të mun-
dur identifikimin e tyre dhe
më pas gjetjen dhe ar-
restimin lidhur me pla-
gosjen e ndodhur.

Nis "vetingu" i psikologëve, të paaftët
largohen nga institucionet e drejtësisë

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE- Reforma në
drejtësi do të prekë edhe
psikologët që punojnë në in-
stitucionet e drejtësisë.
Psikologët e paaftë apo që
kanë marrë vendime
abuzive do të përjashtohen
nga sistemi, për t'u zëv-
endësuar me ekspertë të
certifikuar nga Urdhri i
Psikologut. Për herë të
parë do të këtë edhe një
regjistër me të dhënat e
psikologëve.

Institucionet e drejtë-
sisë do të pastrohen nga
psikologët që nuk kanë për-
gatitjen e duhur për të tra-
jtuar çështje që i përkasin
fushës së drejtësisë. Urdhri
i Psikologëve ka nisur një
cikël trajnimesh intensive
për ekspertet që do të asis-
tojnë në çështjet civile dhe
penale, ku janë të përfshirë
kryesisht të miturit. Sipas
presidentes së këtij urdhri,
kjo iniciative do t'i japë
fund situatës kaotike në
fushën e drejtësisë, ku nuk
kanë munguar vendimeve
abuzive nga psikologët jo-
profesionistë, me pasoja për
të miturit dhe familjarët e
tyre. Kanë punuar edhe per-
sona që nuk kanë qenë pro-

fesionistë të fushës, nuk
kanë qenë psikologë të mirë-
filltë, që do të thotë se janë
bërë edhe dëme. Nëse i refer-
ohemi divorceve mund t'i
kenë lënë fëmijën babait,
ndërkohë që mund t'i kishte
takuar nënës. Pra,
psikologë që nuk kanë arri-
tur të kuptojnë dinamikat e
familjes. Nëse nuk kupton
dinamikat e familjes bën
edhe dëme tek të miturit dhe
familjet e tyre, dëme që
shpesh janë të parikupe-
rueshme. Po për herë të parë
do të ndërtohet edhe një
regjistër me të dhënat e ek-
sperteve psikologë. Një ini-
ciative kjo që i vjen në ndih-

më edhe reformës në drejtë-
si. Po për herë të parë në Sh-
qipëri do të ndërtohet edhe
një database, një regjistër të
ekspertëve psikologë, të
cilëve mund t'iu referohen të
gjitha institucionet e drejtë-
sisë për të marrë ekspertë
për nevojat e tyre për të
gjitha proceset ku përfshi-
het i mituri, përfshirë edhe
proceset civile. Pas hyrjes në
fuqi te Kodi të procedurës
penale për të mitur lindi
nevoja për trajnimin e
psikologëve që do të përfshi-
hen në proceset e drejtësisë.
Një tjetër cikël trajnimi do
të filloi në muajin shtator.

Rashela ShehuRashela ShehuRashela ShehuRashela ShehuRashela Shehu

I plagosuri
Ermir Simoni

Vendi ku ndodhi ngjarja
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Kreu i Shoqatës: Ka mungesa gjaku, transfuzionin nuk e bëjmë në qendër të mirëfilltë

Alarmi, talasemikëve u hiqen 2
barna kryesore nga rimbursimi
Ela Pinguli: Zëvendësim me medikamente që nuk ia dimë efektet

Lista e re e barnave të
rimbursueshme për
2018-ën ka lënë jashtë

medikamentet që përdoren
për trajtimin e talasemisë.
Alarmi ngrihet nga Shoqa-
ta e Talasemikëve dhe Onko-
hemoglobinopative të Sh-
qipërisë, të cilët bëjnë me dije
se është hequr nga rimbur-
simi ilaçi Exjada (tabletë që
merret çdo ditë esëll e që
shërben për eliminimin e
hekurit të tepërt në gjak që
krijohet nga transfuzionet e
shpeshta). Në një intervistë
për "Gazeta Shqiptare",
kreu i kësaj shoqate, Ela Pin-
guli tregon se tashmë ky
medicament kaq i nevo-
jshëm mund të gjendet në
farmaci pa rimbursim, kun-
drejt një çmimi të papërbal-
lueshëm nga pacientët. Në
listën e barnave me rimbur-
sim këtë vit ka hyrë një
tjetër ilaç zëvendësues i Ex-
jades, por pacientët kanë
frikë ta përdorin pasi nuk i
dinë efektet e tij, ndërkohë
që një tjetër preparat (des-
feralin), është hequr përfun-
dimisht nga lista e rimbur-
simit. Më tej Pinguli thek-
son se prej disa kohësh pa-
cientët talasemikë në Ti-
ranë, nuk e kryejnë trans-
fuzionin në një qendër të
mirëfilltë, por në ambientet
e laboratorit të gjenetikës
në pavijonin e Pediatrisë.

Sa është numri i person-Sa është numri i person-Sa është numri i person-Sa është numri i person-Sa është numri i person-
aaaaavvvvve talesemikë në Sh-e talesemikë në Sh-e talesemikë në Sh-e talesemikë në Sh-e talesemikë në Sh-
qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?

Për të thënë të vërtetën ne
nuk kemi një numër të sak-
të pasi as Ministria e Shën-
detësisë dhe as Fondi, nuk
ka një regjistër me numrin
e pacientëve me Thalasemi
dhe hemoglobinopatitë e
tjera. Gjithsesi ajo që kemi
nxjerrë ne nga pacientët e
spitaleve ku ndiqen këta pa-
cientë mund të themi që me
përafërsi aktualisht në Sh-
qipëri ka mbi 600 pacientë
fëmijë dhe të rritur me
Thalassaemi dhe Hemoglo-
binopati që ndiqen krye-
sisht në Tiranë, Fier, Lush-
një. Nga të cilët 300 pacientë
(fëmijë dhe të rritur) që
ndiqen klinikisht në Lush-
një, 200 pacientë ndiqen në
Tiranë (janë pacientë nga
Tirana dhe shumica prej
tyre janë nga rrethe si Dur-
rësi, Vlora, Berati, Fieri,
Lushnja, Kavaja etj.) dhe pje-
sa tjetër në Fier.

A jeni të kënaqur ngaA jeni të kënaqur ngaA jeni të kënaqur ngaA jeni të kënaqur ngaA jeni të kënaqur nga
shërbimi spitalor?shërbimi spitalor?shërbimi spitalor?shërbimi spitalor?shërbimi spitalor?

Mund të them që mjekët
hematologë janë vërtet
shumë të kualifikuar. Por
kemi shumë raste kur
mjekët nuk kanë informa-
cionin e duhur mbi talasem-
inë, sidomos mjekët e parë-
sorit. Duhet theksuar që in-
formacioni duhet të jetë
bashkëkohor që nga dijet që
merren në Fakultetin e
Mjekësisë e më tej.

A ka mungesa gjaku?A ka mungesa gjaku?A ka mungesa gjaku?A ka mungesa gjaku?A ka mungesa gjaku?
Gjaku ka qenë dhe do të

mbetet një problem, fatkeqë-
sisht nuk prodhohet dhe
nuk mund të blihet në far-
maci, por vetëm dhurohet në
vullnet të lirë. Në Tiranë
mund të them që gjendja
deri diku ka ndryshuar, pasi
ka më shumë informacion,

promocion mbi dhurimin
vullnetar të gjakut. Më në
fund nuk ka më dhurues me
pagesë, në bazë të ligjit në
fuqi. Kjo për ne ishte një ar-
ritje shumë e madhe, dhe si-
domos me "rregullin", që
kush kryen operacion, lind-

je duhet të dhurojë një famil-
jar; ka ndryshuar deri diku
gjendjen e gjakut. Probleme
ka sidomos në Lushnjë dhe
në Fier, ku numri i dhu-
rueseve është shumë i ulët
për të mos thënë fare. Fat-
keqësisht kjo vjen si pasojë

edhe e "shprehjes" që ende
qarkullon ku shumë thonë
që: "nuk dhurojmë; se
shesim gjakun". Kjo shpre-
hje ne na lëndon shumë.

Para disa kohësh iuPara disa kohësh iuPara disa kohësh iuPara disa kohësh iuPara disa kohësh iu
kanë zhvendosur në njëkanë zhvendosur në njëkanë zhvendosur në njëkanë zhvendosur në njëkanë zhvendosur në një
qendër tjetër ku merqendër tjetër ku merqendër tjetër ku merqendër tjetër ku merqendër tjetër ku merrrrrrninininini

gjak. Si paraqiten kushtet?gjak. Si paraqiten kushtet?gjak. Si paraqiten kushtet?gjak. Si paraqiten kushtet?gjak. Si paraqiten kushtet?
Janë tri "qendra -ditore"

që marrin trajtim. Në Lush-
një mund të themi që është
një qendër e mirëfilltë, ku
pacientët kanë dhoma dhe
hapësirë për të marrë trans-
fuzion, me një staf të kuali-
fikuar dhe të përkushtuar
mjekësh dhe infermierësh.
Qendra është më vete për
pacientët e pediatrisë dhe
më vete për të rriturit dhe
ka një mini laborator, ku
bëhen analizat përpara
transfuzionit dhe pas tij. I
vetmi problem madhor që ka
Lushnja është mungesa e
theksuar e gjakut. Banka e
gjakut nuk funksionon si
duhet, sepse ka mungesë në
dhurues vullnetar të gjakut,
por edhe mangësi në funk-
sionim adekuat. Qendra e
transfuzionit në Fier, po ash-
tu është një qendër ku ka një
numër të konsiderueshëm
pacientësh dhe ka një staf
të kualifikuar, me kushte të
përshtatshme për pacientet.
Por edhe në këtë qendër ësh-
të po i njëjti problem, mung-
esa e gjakut. Ndërsa në Ti-
ranë, nuk ka një qendër të
mirëfilltë për transfuzion.
Është hera e tretë që ndry-
shojnë vend dhe fatkeqë-
sisht sa vjen e na zvogëlojnë
ambientet ku marrim
gjakun. Aktualisht jemi në
një nga ambientet e labora-
torit të gjenetikës në pavijo-
nin e Pediatrisë. Për të vaj-
tur në këto tre dhoma
shumë të vogla duhet të
hyjmë nga një spital dhe të
dalim në tjetrin. Ne kemi
edhe pacientë që kanë vësh-
tirësi në ecje, pra janë me
paterica dhe e kanë absolut-
isht të paaksesueshëm si
vend. Spostimi jonë u bë pa
na vënë në dijeni, por mbi të
gjitha pa marrë parasysh
mbi kushtet që duhet të ketë
një pacient për të kryer
transfuzionin, proces që zg-
jat 4 orë. Numri i pacientëve
në ditë është mjaft i lartë dhe
shumica e tyre janë fëmijë
që vijnë të shoqëruar nga
prindërit dhe në këto tri

dhoma bëhet e pamundur
për stafin infermieror të
kryejë manipulimet si dhe
për ne si pacientë që nuk
kemi qetësi në ato orë që
marrim gjak.

Me futjen në fuqi  tëMe futjen në fuqi  tëMe futjen në fuqi  tëMe futjen në fuqi  tëMe futjen në fuqi  të
listës së rlistës së rlistës së rlistës së rlistës së re të bare të bare të bare të bare të barnananananavvvvve mee mee mee mee me
rimbursim, a do të mund t'irimbursim, a do të mund t'irimbursim, a do të mund t'irimbursim, a do të mund t'irimbursim, a do të mund t'i
mermermermermerrrrrrni sërish po të njëjtani sërish po të njëjtani sërish po të njëjtani sërish po të njëjtani sërish po të njëjtattttt
medikamente me rimbur-medikamente me rimbur-medikamente me rimbur-medikamente me rimbur-medikamente me rimbur-
sim?sim?sim?sim?sim?

Kjo ishte goditja e radhës
që morëm. Fatkeqësisht ne
si pacientë do na bëhet një
dëm shumë i madh me listën
e re të barnave të miratuar.
Si për ironi të fatit farmacia
me rimbursim në QSUT u
krijua në 2017 ekskluzivisht
për të bërë të mundur futjen
e Exjadës në rimbursim,
nëpërmjet eliminimit të
marzheve të farmacive me
pakicë dhe ishte dhe është
një sukses. Ne kemi tre
preparate farmaceutik fer-
rokelant që janë shumë të
domosdoshme për jetëg-
jatësinë tonë. Dhe nga këto
tre preparate 1 e kanë hequr
fare: desferalin, ndërsa Ex-
jaden (deferasirox) që është
një nga trajtimet e fundit për
uljen e nivelit të hekurit e
kanë zëvendësuar me de-
rivatin që është një medika-
ment që Europa nuk e për-
dor. Duke u nisur edhe nga
përvoja e vendeve të zhvillu-
ar, varianti më i mirë i mund-
shëm është që pacientët të
marrin trajtimin e fundit
dhe atë që është më i miri në
treg. Exjaden e kanë lënë në
farmaci, por me pagesë. Ky
medikament ka vlerë në kos-
to shumë të madhe dhe në
mënyrën më absolute se
mund të përballohet nga
familjarët. Gjithsesi nuk
mund të jetë vetëm një
medikament me rimbursim,
pasi kjo lë pa mjekim ata
pacientë që përdornin prej
11 vjetësh Exjadën apo alter-
nativat e tjera të mjekimeve
që ishin deri dje me rimbur-
sim. Kjo është një shkelje e
të drejtës së kurimit dhe
zgjedhjes së alternativës më
të përshtatshme dhe të efekt-
shme.

Cilat janë veprimet që doCilat janë veprimet që doCilat janë veprimet që doCilat janë veprimet që doCilat janë veprimet që do
të ndërtë ndërtë ndërtë ndërtë ndërmermermermermerrrrrrni ju si Sho-ni ju si Sho-ni ju si Sho-ni ju si Sho-ni ju si Sho-
qatë e Talasemikëve dheqatë e Talasemikëve dheqatë e Talasemikëve dheqatë e Talasemikëve dheqatë e Talasemikëve dhe
Onko-hemoglobinopativeOnko-hemoglobinopativeOnko-hemoglobinopativeOnko-hemoglobinopativeOnko-hemoglobinopative
për t'i dhënë zgjidhje situ-për t'i dhënë zgjidhje situ-për t'i dhënë zgjidhje situ-për t'i dhënë zgjidhje situ-për t'i dhënë zgjidhje situ-
atës?atës?atës?atës?atës?

Normalisht që ky
shqetësim do të përcillet në
rangjet më të larta
ligjvënëse, të shpresojmë që
kërkesa jonë të merret para-
sysh, në të kundërt do të drej-
tohemi në instancat
botërore, pasi shëndeti dhe
e drejta e mjekimit sipas
standardeve dhe pro-
tokolleve të mjekimit është
një nga të drejtat e kon-
ventës europiane.

Voltiza Duro

AMBIENTET
NË QSUT
"Në Tiranë, nuk ka një
qendër të mirëfilltë për
transfuzion. Është
hera e tretë që
ndryshojnë vend dhe
fatkeqësisht sa vjen e
na zvogëlojnë
ambientet ku marrim
gjakun. Aktualisht
jemi në një nga
ambientet e laboratorit
të gjenetikës në
pavijonin e
Pediatrisë",-thotë
Pinguli.

Kreu i shoqatës së Talasemikëve dhe Onko-hemoglobinopative
të Shqipërisë, Ela Pinguli  me anëtarë të shoqatës

Presidenca bullgare e Këshillit të Bash-
kimit Europian filloi më 01 Janar dhe do 
të jetë në fuqi deri më 30 Qershor 2018. 
Presidenca e Këshillit kalohet nder 
vendet anëtare të BE-se çdo 6 muaj.

Prioriteti me i lartë i presidencës 
bullgare është Ballkani Perëndimor dhe 
Samiti i BE-së per Ballkanin Perëndimor 
do të mbahet më 17 maj në Sofje. Ky 
samit do të sjellë së bashku kryetarët e 
shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian 
dhe homologët e tyre nga rajoni i 
Ballkanit Perëndimor. Ambicia e Presi-
dencës bullgare është të arrijë një plan 
veprimi të qartë me secilin nga vendet, 
pa krijuar shpresa joreale, por hapa 
konkretë. 

Gjatë periudhës së Presidencës 
bullgare, qëllimi kryesor mbetet të 
sigurojë lidhjet me vendet e Ballkanit 
Perëndimor - transportin, ajrin, energ-
jinë, politikat arsimore dhe politikat 
dixhitale. Bullgaria ka investuar përpjek-
je të vazhdueshme në këtë drejtim duke 
promovuar të gjitha politikat dixhitale të 
BE-së midis vendeve të Ballkanit Perën-
dimor përmes reduktimit gradual të 
tarifave të roaming dhe duke rritur 
mundësitë për qasje në internet me 
shtrirje të gjerë.

Investitori më i madh bullgar në Shqipëri 
është Fibank, një bankë rajonale që 
vepron në tregun bullgar për më shumë 

se 25 vjet duke qenë një nga lojtarët më 
të rendesishem në aspektin e aktiveve, 
huave dhe depozitave. Fibank eshte 
banka më e madhe bullgare dhe banka e 
tretë më e madhe në Bullgari me një total 
prej rreth 5 miliardë eurosh, nje shifer e 
perafert me gjysmën e vlerës së 
përgjithshme të sistemit bankar shqiptar. 
Gjatë gjithë viteve, profili i saj i biznesit ka 
patur zhvillime pozitive, rritje të vazh-
dueshme dhe shërbim cilësor të 
konsumatorëve.

Fibank po synon të përqendrohet edhe 
më shumë në sistemin bankar shqiptar 
nëpërmjet rritjes se prezences ne 
Shqiperi si edhe ekspertizës dhe njohu-
risë së bankës mëmë në tregje të 
ngjashme. Kapacitetet njerezore jane 
vene ne funksion te zgjerimit te rrjetit dhe 
ofrimit te produkteve e shërbime inova-
tive per nje banke dinamike me vendim-
marrje shume te shpejte ne produkte e 
sherbime fleksibel te pershtatura per cdo 
tip klienti.

Fibank është investitori 
më i madh bullgar në Shqipëri
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Nuk ka si ta fshehë në ekran!
Moderatorja e njohur
4 muajsh shtatzënë
Që nga momenti kur morëm vesh për shtatzëninë e saj, Jona

Spahiu është vendosur në qendër të vëmendjes ditëve të fundit.
Jo vetëm kaq, por edhe për faktin që do të martohet së shpejti në

qershor me Frenkli Ymerin. Edhe pse asnjëri nga partnerët nuk e ka
konfirmuar si lajm, burime pranë çiftit bëjnë me dije se prezantuesja
bukuroshe është plot katër muajsh shtatzënë. Jona është treguar e
rezervuar lidhur me lajmet që po qarkullojnë për të, por pavarësisht kësaj ajo
ka nuk i ka mbyllur regjistrimet për programit që po drejton prej disa kohësh
në Digitalb, “Pa filtër”. Në serinë e fundit, edhe pse ishte përpjekur që të
fshihte barkun duke veshur një fustan të gjerë dhe sipër saj një xhaketë
mustardë, nuk ia ka dalë plotësisht mbanë. Barku i saj i rrumbullakosur vihej
re me lehtësi. Kjo shtatzëni i ka dhënë shumë nur Jonës, pasi me të vërtetë
dukej shumë bukur. Jona Spahiu prej disa kohësh është në një lidhje me
Frenkli Ymerin, i cili punon, gjithashtu, në Digitalb. Së shpejti thuhet se do të
lidhin kurorë, dhe ne mezi presim ta shohim nuse.

Provokon sërish Ilda Bejleri, del
në palestër me të brendshme
Nuk ka se si të ndodhë ndryshe. Moderatorja e “Supersport”, Ilda

Bejleri vijon me provokimet. Pas videos ku kërcente shumë
sensuale në një dhomë hoteli, e veshur me një këmishë nate, ditën

e djeshme ka postuar një tjetër video provokuese. Moderatorja e “Digitalb”
shfaqet pa make up në ambientet e palestrës, teksa regjistron veten.
Konkretisht, Ilda filmon gjoksin e saj teksa shfaqet e veshur me një palë
reçipeta dhe e djersitur teksa bën ushtrime fizike. Gazetarja sportive është
shprehur se çelësi i fizikut të saj perfekt janë ushtrimet fizike. E veshur me
reçipeta dhe superseksi, vetëm Ilda mund të shkojë në palestër!

Ditën e djeshme, këngëtarja 27-vjeçare
Rita Ora në bashkëpunim me Cardi B,
Charli XCX dhe Bebe Rexha publikuan këngën

më të re me titull “Vajzat”. Në këngën e shkruar nga
vetë Rita, dy vite më parë, ajo këndon: “Në këtë
moment, dua të puth vajza, vajza, vajza/Jam e
eksituar/ Jam mendje-hapur/ Jam 50-50/ Kurrë nuk do
e fsheh/ ti duhet ta dish/”. Menjëherë
fansat në rrjetet sociale kanë nisur
pyetjet nëse Rita po i referohet bindjeve
të saj seksuale. Dhe teksa refuzoi të
konfirmonte ose refuzonte se bëhej fjalë
për rastin e saj, Rita tha për revistën
“People” se do të jetë sa më e sinqertë
të jetë e mundur. “E dija që njerëzit do ta
shikonin në këtë mënyrë. Unë jam 50
me 50 dhe nuk do ta fsheh këtë gjë. Nuk
po fsheh çfarë jam unë, kush jam, nëse
dua ta bëj këtë gjë apo nëse dua ta bëj
atë gjë” – u shpreh Rita. E pyetur
konkretisht nëse ishte biseksuale, këngëtarja e hitit
“Your Song” refuzoi të jepte një përgjigje duke theksuar
se kënga prezanton se çfarë do të jesh, pa frikë nëse
do të gjykohesh nga të tjerët dhe të jesh i aftë të jetosh
jetën ashtu siç dëshiron. Këngëtarja me origjinë
shqiptare tregoi se ishte e frymëzuar nga hiti i Katy
Perry “I kissed a girl”. Një tjetër biseksuale krenare për
orientimin e saj. E çfarë ka të keqe ta pranojë?

Rita Ora biseksuale? Ja si qëndron e vërteta
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Turi braktisi “Vizion
Plus”-in? Producentja
tregon më në fund arsyet
Ajo është padyshim një ndër producentet më të suksesshme në

Shqipëri, por, gjithashtu, edhe bashkëshortja e njërit nga pronarët
e televizionit “Vizion Plus”. Kohët e fundit, një nga lajmet më të

bujshme në këtë televizion, ishte edhe largimi i moderatorit Turjan
Hyska drejt televizionit “Klan”. Më në fund dikush ka një përgjigje për
këtë thashetheme. E ftuar në një intervistë në “NRG Radio”, producentja
e “Vizion Plus”, Holta Dulaku tha se: “E para njëherë është akoma në
2XL. Çfarë doni të them për Turin? Turi është një djalë fantastik, ka
bagazh, është i prerë për televizion, është djalë i mençur, shumë
simpatik dhe i uroj të gjitha të mirat.” Por a ka pasur debate mes
drejtuesve të “Vizion Plus” dhe Turit, për largimin e këtij të fundit? “Jo,
nuk është rasti. Turi është rritur në Vizion. I ka dhënë shumë, ashtu siç
ka marrë, kështu që derën e ka të hapur dhe mënyra e lëvizjes ishte
korrekte”,- tregoi Holta Dulaku. Pra, më në fund lajmi u konfirmua, Turi lë
“Vizion Plus” për të shkuar në “Klan”.

Ditët e sotme, operacionet
plastike janë kthyer në një
trend dhe jo të paktë janë

personazhet e njohur të showbiz-it
shqiptar që kanë bërë jo vetëm një,
por edhe më shumë ndërhyrje
kirurgjikale në pamjen e tyre. Duke e
ditur këtë gjë, fansat në çdo moment
nuk ngurrojnë të akuzojnë
personazhet e famshme se kanë
bërë buzët, gjoksin apo vithet. E njëjta
gjë i ka ndodhur edhe këngëtares
Beatrix Ramosaj, e cila është akuzuar
nga fansat se ka bërë gjoksin. Në një
foto të postuar në Instagram ku shfaqet
me një veshje mjaft seksi që i vë në
dukje format e saj të rrumbullakosura,
fansat e kanë akuzuar se ka bërë
operacion plastik gjoksin. “E ke rrit
gjoksin apo push-up? Yll fare”, i
shkruan një fans. Dhe nuk ka vonuar
komenti i këngëtares: “Ja të pyes pak
mamin dhe të them”, ia kthen Beatrix
duke i bërë fansat të qeshin. Nuk do të
jetë i vetmi që do të dyshojë për një gjë
të tillë, duke na rritur të gjithë dyshimet
nëse i ka bërë vërtet apo ka dashur që
të dalë nga situata këngëtarja duke e
kaluar me humor?

Marina Fara super e
dashuruar, ja dedikimi prekës
që i bën të dashurit
Vajza bukuroshe e këngëtares së njohur, Eli Fara, Marina, ka arritur

të bëjë shumë fansa për vete me format e saj bombastike dhe me
pozat provokuese. Juristja dhe njëkohësisht modelja është

gjithmonë pjesë e shoëbizit me anën e postimeve të saj provokuese.
Kohët e fundit, nga postimet e saj kemi zbuluar se Marina është në një
marrëdhënie me një djalë misterioz dhe jo pak herë poston foto me të.
Por së fundmi, bukuroshja ka dashur t’i bëjë një dedikim prekës djaloshit
që na bëri jo pak përshtypje. “Nuk dua asgjë në këtë jetë nëse çmimi që
duhet të paguaj është mundësia për të të humbur ty. Ti kurrë nuk e
kuptove këtë...”- ka shkruar ajo në foton me djalin misterioz. Pse të ketë
frikë Marina ta humbasë? Mos diçka nuk shkon mirë mes tyre?

Komentuesi e akuzon se ka bërë gjoksin,
por përgjigjja e Beatrix Ramosaj s’pritej
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Flet mbesa e ish-presidentit të Shqipërisë: S’besoj se Nishani ka kundërshtim për punën që bëj

Merr pjesë në filmin italian
të regjisorit për Oscar,

BENIADA NISHANI:
Unë, e dashura e Berlusconit

“Nuk më
pëlqejnë
filmat erotikë
dhe nuk kam
parë asnjë të
tillë”

Ajo është padyshim
një nga vajzat që
tashmë me pak mun-

dim ka arritur të bëhet e njo-
hur në vendin fqinj, Itali.
Edhe pse ka ikur e vogël
nga vendlindja, mbesa e
ish-presidentit të Sh-
qipërisë, Beniada Nishani
tashmë për herë të parë do
të jetë pjesë e një prej fil-
mave më të lakuar në Itali,
ku regjisor është fituesi i
çmimit Oscar, Paolo Sor-
rentino. Filmi që flet për
jetën personale të njërit prej
politikanëve më të njohur
në Itali, Berlusconit, dashu-
rive që ka pasur në jetë dhe
shumë prapaskenave të
tjera. Në një intervistë ek-
skluzive për “Bluetooth” të
“Gazeta Shqiptare”, Benia-
da na rrëfen ndjesinë e të
qenit pjesë e një kasti kaq
të rëndësishëm. Ajo ka
folur, gjithashtu, edhe për
ndjesitë e saj në rolin e
njërës prej të dashurave të
politikanit të njohur si dhe
si u zgjodh të ishte pjesë e
këtij filmi.

Pamela Aliaj

Keni marrë pjesë në një
nga filmat më të lakuar në
Itali ku dhe pjesa e parë ish-
te premierë para disa
ditësh. Si ndiheni të jeni
pjesë e kastit të filmit?

Jam e nderuar që kam
marrë pjesë në këtë film me
një regjisor kaq të rëndë-
sishëm dhe me famë. Ishte
eksperienca ime e parë në
kinema dhe mund të them se
s’kishte si të niste më mirë.

Cili është roli i Beniadës
në film?

Në film jam një nga femrat
që Berlusconi ka dashur, flir-
tuar dhe frekuentuar. Një nga
shumë vajzat që e admironin.
Në film kam xhiruar edhe një
skene me një gjarpër të
vërtetë. Ishte një eksperiencë
me shumë emocion.

Si u përzgjodhët ju për
këtë rol?

Kanë bërë audicionet në
gjithë Italinë. Në fillim mora
pjesë për lojë, pastaj avash-
avash duke ecur përpara me
audicionet, u kthye në një
sfidë personale. U mundova
të luaj sa më mirë rolin tim dhe
Paolo Sorrentino (regjisori),
gjatë xhirimeve ishte trajneri
im i vërtetë. Kërkonin një va-
jzë që nuk kishte probleme
me gjarpërinjtë, kështu im-
provizova sikur isha ad-
miruese e tyre.

Ju do të kishit parapëlqy-
er të luanit tjetër rol? Cil-
in?

Sigurisht që do të më
pëlqente të kisha një rol si pro-
tagoniste, por si eksperiencë
e parë duhet të ndihem me fat

që luaj në krah të aktorëve më
të rëndësishëm të kinemasë
italiane dhe jo vetëm.

U përfol se filmi cenon-
te jetën personale të Ber-
luskonit. A është e vërtetë?
A dini të ketë pasur rea-
gime nga vetë personazhi
kryesor?

Në film flitet për Berlusco-
nin, por jo vetëm, flitet për
dashuri, për fuqi, për frikëra
dhe për ëndrra. Filmi nuk ësh-
të një dënim për Berlusconin
dhe në asnjë mënyrë një anal-
izë politike. Është një film që
nëpërmjet një prej personave
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më influentë flet për Italinë dhe italianët.
A ka pasur ndonjë problem filmi në publikimin

e tij?
Nuk ka pasur probleme për aq kohë sa s’kishte

arsye për të menduar për mospublikimin e filmit. Po
flasim për një nga regjisorët më të mirë të kinemasë
dhe një shtëpi produksioni si Indigo Film. Çfarëdo
tematike të trajtojë filmi, duhet parë si i tillë.

A ka pasur ndonjë incident që keni arritur ta
mbuloni mirë gjatë xhirimeve?

Në përgjithësi nuk ka pasur probleme, vetëm gjatë
xhirimeve duhet të puthja Riccardo Scamarcio dhe
gjatë xhirimeve ecja me taka në terren. Ndërsa më
ndodhi që taka ngeci dy herë në terren dhe na është
dashur ta xhirojmë skenën disa herë derisa të dilte
siç duhej. (Qesh) Mbase kanë menduar se nuk kam
dashur ta bëj këtë skenë.

A do të pranonit të merrnit pjesë në ndonjë
film erotik? A keni pasur propozime?

Nuk më pëlqejnë filmat erotikë dhe nuk kam parë
asnjë të tillë.

A keni pasur ndonjëherë ndonjë reagim nga
ish-presidenti Nishani lidhur me faktin se jeni
bërë pjesë e fotove dhe tashmë filmave që dilni
nudo ose gjysmë e zhveshur?

Nishani është një person shumë inteligjent dhe
nuk mendoj se ka ndonjë kundërshtim për këtë gjë.
Nëse është dikush që mbase mund të më thotë diç-
ka, ai është babai im. Por për fat vij nga një familje
që e ka kuptuar punën time dhe nuk më pengojnë,
por më japin kurajë për çdo hap e zgjedhje të jetës

sime. Mbase nga të gjithë, vellai im është ai më xhe-
lozi. Do më duhet ta punësoj si bodyguard për ta
bërë të jetë më i qetë.

Cili ka qenë komplimenti më i bukur që keni
marrë nga roli që keni pasur në film? Nga cili ka
qenë?

Komplimentet ishin të ndryshme, në veçanti nga

një person që s’do ta mendoja asnjëherë që do të
më thoshte fjalë të tilla. Fjalë të thëna plot me kurajë
e këshilla për të përballuar një rrugë të vështirë por
mbushur me shumë kënaqësi.

Në një intervistë për “Donna”, një revistë ital-
iane, keni thënë që simpatizoni Berluconin dhe
që do të donit ta takonit. Po në Shqipëri kë sim-
patizoni nga politikanët?

Thashë që e admiroj Berlusconin dhe, nëse do
më jepej mundësia për ta takuar, do të ishte një
nder i madh. Por në Shqipëri, sinqerisht nuk e di as
kush është në politikë për momentin. Politika sh-
qiptare pasqyron gjendjen e popullit dhe sinqerisht
nuk kam parë ndryshime të mëdha veçse ndërtime
me beton. Nëse do të jetë dikush që do të jetë i aftë
të bëjë ndryshime do të ketë sukses dhe do të arr-
ijë të përflitet nga të gjithë. Me siguri nëse do të
isha në Shqipëri do të mendoja të rizgjidhja Bujar
Nishanin, sepse i duhet dhënë kohë për të treguar
jo vetëm me fjalë, por edhe me fakte. Populli duhet
t’i jap kurajë politikaneve të pastër, sepse për fat të
keq, një person i vetëm nuk mund të bëjë difer-
encën. Nëse vërtet bashkimi bën fuqinë, të nisim
të gjithë së bashku ta kërkojmë këtë ndryshim.

Ju shohim shpesh me projekte nga më të
ndryshmet. Çfarë rezervon Beniada së shpej-
ti?

Do të më pëlqente të shkruaja një libër auto-
biografik. Si një demonstrim që sakrificat dhe vull-
neti të çojnë në vlerësime të mëdha. Kam ardhur
në Itali si emigrante dhe jam krenare për rrugën “e
vogël- të madhe” që kam bërë. Vitet e para në Itali
nuk ishin aspak të thjeshta. Kudo që do të më çojë
jeta, edhe nëse s’do të jem një person që ka arritur
suksesin, do të jetë një sukses për mua. Por, nëse
do të arrij të ngre lart emrin e shqiptarëve në Itali,
do të rikthehem në vendlindje për ta përmirësuar
atë. Siç thotë dhe babai im, si populli shqiptar në
botë, nuk është askush që ka vlerat tona.
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Prej shumë kohësh nuk i kishim parë të
publikonin së bashku foto. Por më në fund,
ditën e djeshme, motrat Vjollca janë parë në

shoqërinë e njëra-tjetrës. Marina dhe Luana Vjollca
janë dy nga moderatoret më të përfolura dhe këto
ditët e fundit ato kanë qenë kryefjalë e lajmeve rozë.
Pas përfundimit të secilës të programeve që
moderonin, të dyja janë shkëputur prej kohësh nga
ekrani. Ndërkohë që së shpejti pritet një rikthim në
muzikë i Luanës dhe bashkëpunimi do të jetë me
Bujar Qamilin, ndërsa, nga ana tjetër, vlojnë dyshimet
për një shtatzëni të mundshme të Marinës. Ky i fundit
është një nga lajmet më të lakuara në botën e
mediave rozë, ku shumë presin që të kapin detajin
që po u shpëton nga sytë të gjithëve. Kjo ka bërë që
moderatoret bukuroshe të ndajnë foto në rrjetet e tyre
sociale duke u dhënë sërish zë thashethemeve dhe
hipotezave për një shtatzëni të mundshme. Por
postimi i bërë nga Luana tregon barkun si prej
modeleje të së motrës duke zbehur fjalët lidhur me
shtatzëninë.  Marina ka mohuar të jetë në pritje të
fëmijës së parë, madje ka ndarë foto krah
bashkëshortit të saj Getoar Selimi ku tregonte barkun
zbuluar. Pra, për momentin nuk është shtatzënë. Të
shohim në vijim çdo të postojnë.

Klaudia Pepa provokon me
kërcime, mami i saj u hidhet
në fyt komentuesve
Postimet e fundit të balerinës Klaudia Pepa kanë ngjallur sërish

reagime të forta nga fansat e saj. Ajo u shfaq duke kërcyer në
mënyrë shumë provokuese, por në fund ndodh e papritura!

Në fund të videos ‘hot’
Klaudia rrëzohet dhe
kaq iu desh ndjekësve
të saj. Por nuk mungon
reagimi i nënës së
balerinës, e cila është
krah së bijës dhe nuk u
ka kursyer disa replika
komentuesve në videon
e balerinës. Lume Pepa
u bë pjesë e debateve
publike menjëherë pasi
filluan zërat kundër së
bijës pas divorcit të
bujshëm nga Albi Nako.

Vijojnë sukseset për Armina
Mevlanin, blogerja shqiptare
zgjidhet ambasadore e
‘Moet&Chandon’
Padyshim që Armina Mevlani është një ndër blogeret më të

njohura në Shqipëri dhe njihet tashmë për shijet e saj të viteve
’50 apo ’60 të ashtuquajtura “vintage”. Megjithatë emri i saj i ka

kapërcyer kufijtë dhe është bërë i njohur edhe në shumë vende të
Europës. Nuk janë të pakta bashkëpunimet e Arminës me disa nga
firmat më prestigjioze. Së fundmi, ajo ka bërë të ditur se sapo është
përzgjedhur si ambasadore e ‘Moet&Chandon’. Kjo firmë është një
nga më të njohurat në Francë për prodhimin e verave dhe
shampanjave dhe ndër pijet më të famshme të tyre është ‘Dom
Perignon’. Nuk është hera e parë që Armina merr rolin e
ambasadores përfaqësuese të një firme, sepse pak muaj më parë
ajo u zgjodh si ambasadore e firmës së bizhuterive italiane
‘Pomellato’. Të presim suksesin e radhës!

Marina Vjollca shtatzënë?
Ja fotoja që zbulon të vërtetën

Luana drekon me motrën dhe tregon detajin që na kishte shpëtuar të gjithëve
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“Ekrani i Artit” në Shkodër
flet disa gjuhë të botësFatmira Nikolli

Nga Rripi i Gazës te
Praga e pushtuar, si
pikënisje e udhëtim-

it për në Izrael e Palestinë;
vdekja e punëtorit dhe lind-
ja e makinerisë; perdja e
hekurt e monumenti i Gram-
scit, veç shteteve që kapërce-
hen, kapërcehen njësoj tem-
atika e politika. Diku me ki-
nemanë e avangardës e ma-
tanë me rrekjen për t’iu
kundërvënë politikave, besi-
mi në art nuk është vetëm
titulli i një prej filmave që
shfaqen, por edhe fuqia që
ka arti të ndryshojë, të
shndërrojë a të ndikojë mbi
tematikat që prek a iu qaset.
Edicioni i dytë i festivalit
“Ekrani i Artit”, që mbahet
në Shkodër më 25-27 maj,
është një bashkëpunim i
“Art House” me “Lo scher-
mo dell’arte” Film Festival.
Këtë vit, programi i
përzgjedhur sjell filma, do-
kumentarë e video që janë
shfaqur vitin e fundit në fes-
tivalin e filmit, i cili shënoi
edhe dhjetë vjetorin e
themelit të tij. Koordina-
torë të projektit janë Tea
Çuni, Melisa Paci dhe Arta
Nikolli, ndërsa për dizajnin
është kujdesur Lek
Gjeloshi. Më 27 maj do të
promovohet libri “Dhoma e
Dritshme” i Roland Bar-
thes, përkthyer në shqip
nga Zef  Paci.”Lo schermo
dell’arte”, është një festival
ndërkombëtar i filmit, i cili
organizohet që nga 2007 në
qytetin e Firences në bash-
këpunim me institucione
kulturore, qendra për artin,
akademi e universitete ital-
iane e ndërkombëtare. I lin-
dur si një projekt që kërkon
të promovojë lidhjet mes ar-
tit bashkëkohor dhe kine-
masë, në të prezantohen
çdo vit filma, dokumentarë
mbi artin bashkëkohor të
shoqëruar me instalacione
video, takime me artistë e
kuratorë, rezidenca për
artistë ndërkombëtarë,
produksione dhe shpërn-
darje të filmave. Të ftuar të
veçantë të “Ekrani i Artit”
do të jenë Silvia Luçhesi,
drejtoreshë e “Lo schermo
dell’arte” dhe Leonardo Big-
azzi, kurator i VISIO Euro-
pean Programme on Art-
ists’ Moving Images, Rä di
Martino, regjisore e “Con-
trofigura”, njërit prej fil-
mave që do shfaqen, Driant
Zeneli, artist pjesëmarrës
në programin VISIO 2017
me videon “It would not be
possible to leave planet
Earth unless it existed”.
Ditët e “Ekranit i Artit”,
krahas projeksioneve, do të

shoqërohen edhe nga mo-
mente muzikore, biseda e
prezantim libri.
TEMATIKA ANË E
KËND

“Equivalent units”(2017)
është rezultati i një serie të
gjatë takimesh mes punë-
torëve në portin e Gjeno-
vas, të ftuar për të bashkën-
darë, përmes teknikave të
përfshirjes (përfshirë këtu
edhe meditimin e drejtuar)
aspekte të rëndësishme të
punës së tyre e të ndryshim-
it të saj në vitet e fundit, si
pasojë e automatizimit.
Videoja e Danilo Correale
(Itali/SHBA 19’) përqendro-
het mbi kompleksitetin e
punës në port, e parë nga
pikëpamja e mallit që udhë-
ton: kontenieri bëhet lent-
ja përmes së cilës shihet
njeriu dhe lidhja e tij me
metalin e rëndë. Editing-u i
ngërthyer i videos na sug-
jeron natyrën e pandalshme
të logjistikës në shoqërinë
post-kapitaliste.

Fotografi çek, Josef
Koudelka u rrit pas Perdes
së Hekurt duke dashur
gjithmonë të dinte se “çfarë
ndodh në anën tjetër”.
Dyzet vite pasi fiksoi
imazhin ikonë të pushtimit
sovjetik në Pragë në vitin
1968, fotografi legjendar i
agjencisë Magnum mbërrin
në Izrael dhe në Palestinë.
Te “Shooting Holy Land”””””
(2015 Gilad Baram, Izrael
’72) me të parë murin nëntë
metër të lartë, të ndërtuar
nga Izraeli në Bregun
Perëndimor, Koudelka tron-
ditet dhe nis një projekt
katërvjeçar në këtë rajon, i
cili do ta ballafaqojë sërish
me realitetin e ashpër të
dhunës dhe konfliktit.

Mandej, “ “ “ “ “Ekrani i artit”
shfaq “ “ “ “ “Deep Sleep””””” të Bas-
ma Alsharif. . . . . Kur qe përko-

hësisht e ndaluar të udhë-
tonte në Rripin e Gazës për
shkak të konfliktit në kufi,
artistja ka ndërmarrë stu-
dimin dhe praktikën e au-
tohipnozës, me qëllim që të
gjendet njëkohësisht në
shumë vende të ndryshme.
Filmi i saj, i 2014-ës përfshin
një udhëtim Greqi-Maltë-
Palestinë..... Rezultati i kësaj
është lëvizja përmes rrëno-
jave të qytetërimeve mod-
erne në shkatërrim
(Athinë), ndërtesave të
braktisura të siteve anon-
ime (Maltë) si dhe një sit i

post-qytetërimit (Rripi i
Gazës). “Deep Sleep” merr si
pikënisje kinemanë e avan-
gardës historike për të na
ftuar që të tejkalojmë
kufijtë gjeografikë në një
akt kolektiv që eliminon
kujtesën në këmbim të një
të tashmeje të thellë.

“Monumenti i Gramsci-
t” është homazh ndaj njërit
prej mendimtarëve më të
rëndësishëm të shekullit
XX, një instalacion që artis-
ti zviceran Thomas Hir-
schhorn, ka realizuar gjatë
verës së vitit 2013 për Dia

Foundation në Forest Hous-
es, në lagjen Bronx të Nju
Jorkut. Monumenti u kon-
ceptua si një instalacion
ndërveprues mes ele-
mentëve të ndryshëm, si
laboratorë për punëtori mbi
artin dhe politikën, bib-
lioteka apo hapësira për
fëmijë. I njohur për veprat
e tija provokuese, të cilat
kane trajtuar shpesh tema-
tika sociale, Hirschhorn,
për realizimin e kësaj vepre
ka jetuar për pesë muaj me
banorë të Bronx-it, duke u
ballafaquar me realitete e
grupe etnike të ndryshme,
duke bashkëndarë me ta ek-
speriencën njerëzore në ten-
tativën për të përhapur ide-
të e Gramsci-t.

Filmi “In Art we Trust” i
vitit 2017 nga Benoît Rossel
(Zvicër/Francë) është një
film dokumentar mbi ditët
e fundit të shtëpisë së artit
Tacheles. Pas rënies së Mu-
rit të Berlinit, Tacheles
luan një rol të rëndësishëm
në jetën artistike të kryeqy-
tetit gjerman. E vendosur
në Oranienburger Strasse,
në lagjen Mitte, historia e
kësaj shtëpie reflekton mbi
ndryshimet sociale në Ber-
lin. Ishte një vend ku diver-
siteti gjeti shprehje të lirë,
ku u formuan artistë
ndërkombëtarë. Ishte gjith-
ashtu një shembull i mirë
për qendrat alternative
nëpër botë, të cilat po jeto-
nin gjithashtu pasojat e të
shkuarit kundër normave
të shoqërisë. “In Art we
Trust” eksploron faktorët
historikë dhe socio-politikë
që kanë ndikuar në vazh-
dimësinë e Tacheles, ndër-
sa portretizon shtëpinë e
artit si një refleksion sim-
bolik i kulturës alternative
bashkëkohore të Berlinit
(nga 1990-2012).

Nga Rripi i Gazës te Praga e pushtuar,
kinemaja e avangardës dhe besimi në art

“““““It would be impossible
to leave the earth unless
gravity existed” ” ” ” ” nga Driant
Zeneli që është i ftuar spe-
cial i festivalit, ka në fokurs
Marion. Një burrë i cili ka
pasur gjithmonë pasionin
për të fluturuar e për të
ndërtuar aeroplanë. Meta-
lurgjiku, është një hapësirë
industriale e braktisur me
sipërfaqe 250 hektarë, ku
12.000 vetë punonin në Sh-
qipëri gjatë viteve ’70. Mar-
io sot është bërë mjeshtër i
montimit të makinave flu-
turuese dhe ka një dëshirë
të paepur për të arritur ne
një vend të largët, diku në
hapësirë. Metalurgjiku,
nga ana tjetër, u boshatis
nga punëtorët e tani na
shfaq rrënojat e tija sikur
të ishin prova të prekshme
të falimentimit të një pro-
jekti, i cili ishte pjesë e një
shoqërie ideale, siç imagji-
nohej gjatë periudhës ko-
muniste. Filmi është një
takim mes utopisë dhe dis-
topisë dhe bashkon dy
dëshira: atë të një shoqërie
ideale me atë të ndarjes prej
saj.

Te filmi “Séance” Yuri
Ancaranit pasqyrohet taki-
mi mes psikologes Albània
Tomassini dhe Carlo Moli-
no, i cili ka vdekur në 1972.
Fulvio Ferrari, qiraxhiu i
Shtëpisë Molino, u shërben
darkën dy miqve, njëri i
dukshëm e tjetri i paduk-
shëm. Ancarani xhiron një
bisedë unike ku Molino flet
për kuptimin dhe qëllimin
e jetës së tij të kaluar dhe ori-
entimin e tij të ri drejt perfek-
sionit, që është i mundur
vetëm në dimensione të tjera.

“““““Controfigura” i ” i ” i ” i ” i Rä di
Martino (Itali/Zvicër/
Francë/ Marok 75’) është
një ekip i vogël aktorësh që
sillet në Marakesh dhe rre-
thinat e tij për të gjetur një
pishinë, e cila do të bëhet
vendi i një “remake” për një
film amerikan, ku një burrë
kalon përmes një konteje,
pishinë pas pishine, për të
arritur në shtëpinë e tij. Cor-
rado, një kontrofigurë, pro-
von inkuadraturat për të
gjetur rrugën përmes qy-
tetit dhe pishinat, ku per-
sonazhi kryesor të mund të
vrapojë dhe të notojë. Në të
njëjtën kohë, duket sikur e
kap nevoja për të qenë më
shumë se një kontrofigurë.
Ai ndjen të gjithë dinjitetin
e një aktori dhe dëshiron të
na tregojë që mund të jetë po
aq i aftë sa një aktor profe-
sionist. Ndërsa shohim për-
pjekjet e tija, fillojnë të
shfaqen aktorët e vërtetë që
punojnë në set mes dyshi-
meve dhe britmave. Një film
që kërkon të gjejë se cili prej
tyre është filmi i vërtetë.

ARTI VENECIAN I MJESHTRIT
GUERRINO LOVATO VJEN NË TIRANËNën kujdesin e

Muzeut Historik
Kombëtar, artistit
Vladimir Myrtezai
Grosha, kuratores Mige-
na Hajdari nga galeria
Blu Art Itali dhe Insti-
tutit Italian të Kulturës,
datë 14 maj 2018, ora 11.00,
organizohet një takim me
Mjeshtrin Guerrino Lo-
vato.

Guerrino Lovato ësh-
të diplomuar në Akadem-
inë e Arteve të Bukura të
Venecias. Që prej vitit
1983 ai ka studion e tij, ku
përveç maskave të fam-
shme veneciane, ideon
dhe krijon instrumente
dhe makineri për teatrin,

operën-kinemanë dhe në
këtë drejtim ai ka bash-
këpunuar me regjisorë të
famshëm si Stanley Kubrick
(për filmin "Eyes wide shut"
me aktor kryesor Tom
Cruise) dhe Paolo Sorrenti-
no.

Disa nga veprat e tij më
të njohura janë: Projekti
Presepe di Vennezia për Ko-
munën e Parisit në Paris,
tema e njohur që evokon
lindjen e Krishtit; është au-
tor i librit “Objekte dhe
skulptura në kartapestë”.
Disa skulptura për Parkun
Guliver në Tokio. Ka orga-

nizuar kurse për maskat
në disa shtete, si: Itali,
Gjermani, Francë, Siri,
Amerikë, Brazil, Rusi etj.
Një ndër skulpturat e tij
të njohura është një
statujë e Jezusit në stilin
e Mikelanxhelos, 6 metër
e lartë, kjo me kërkesë të
Vatikanit. Përvoja e tij
kombëtare dhe ndërko-
mbëtare është mjaft e pa-
sur, e shoqëruar vazhdi-
misht me një energji tip-
ike.

Për të gjithë të intere-
suarit aktiviteti do të
mbahet tek salla Unesco.
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Opinioni i   Ditës Le të kujtojmë të
shkuarën, na bën mirë Nga: Raimonda Dervishi Shundi

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... në vend.  Aty përgatiteshin
kuadrot që do të drejtonin  pallatet
e kulturës, shtëpitë e kulturës si
dhe vatrat e kulturës, në gjithë
Shqipërinë. Një punonjës i një
vatre kulture në një fshat e niste
ditën e punës duke lexuar, pa ni-
sur akoma puna, shtypin e par-
tisë, kryesisht gazetën “Zëri i Pop-
ullit” . Aty informoheshin fsha-
tarët kooperativistë për direktivat
e partisë dhe për luftën në Vjet-
nam.

Pasi përfundoi mësimi, klasat u
mblodhën për një takim të rëndë-
sishëm. Përveç drejtuesve të sh-
kollës ishin edhe ata, ata që lartë-
sonin fitoret e partisë; punonjësit
e Sigurimit të Shtetit. “Siç edhe e
dini, armiqtë Beqir Balluku dhe
Petrit Dume janë duke u gjykuar
nga drejtësia jonë. Ju si do të donit
që ne t’i dënonim?”  Në dorë mban-
in bllokun ku do të hidhnin atë që
nxënësit do t’u sugjeronin.
Nxënësit nisën sugjerimet:  “T’u
pritet mishi me thikë dhe t’u hid-
het kripë”  “Të varen dhe të lihen
një javë jashtë” “Të digjen të gjallë,
“Të …  Aktori N.Sh, në atë  kohë
15- vjeç, me dy persona të dënuar
në familje, dha alternativën e tij
pasi dëgjoi sugjerimet rrëqethëse
për dënimet e mundshme ndaj
gjeneralëve : “Të dënohen sipas
ligjeve në fuqi!”. „Të dënohet sipas
ligjeve në fuqi?!” ky sugjerim ishte
bombë. Sytë ndaluan tek nxënësi
N.SH, i cili qëndronte i qetë.  Ata
kuptuan se ky “dënim” tinzar, nuk
ishte brenda linjës së partisë. Ky
djalë duhej të mbahej në vëzhgim
pas kësaj që ai sapo deklaroi. Drej-
toria dhe “shokët” ndiqnin rigor-
ozisht çfarë bënte ai gjatë mësim-
it, mos fshihej rrëzave  me cigare
dhe pastaj…

Ai ishte gjithmonë korrekt pas
asaj dite. Në kafet miqësore tek
hoteli më i përfolur nga shqiptarët,
15-katëshi, flitej se kudo kishte
gjurmues. Tavllat ku shkundej
duhani, ishin me vrimë në fund,(
si vazot e luleve) pasi aty ven-
doseshin mikrofonat për t’u dëg-
juar gjatë gjithë kohës në katin e
14-të të atij hoteli, ku mendohej se
ishin instaluar aparaturat përg-
juese. Të rinjtë artistë (nisur nga
mosha e moskokëçarjes) i bënin
karshillëk aparaturave duke iu
afruar mikrofonit - tavull dhe cito-
nin me zë të lartë parullat e kohës:
“Rroftë klasa jonë punëtore”,
“Rroftë shoku Enver”, “Lavdi
marksizëm-leninizmit”, “ Të
luftojmë rehatinë personale”, sha-
ka të cilat fati i mirë i tyre nuk i
çoi në fundin dramatik. Siç duket
kanë pritur edhe më tepër.

- Me tre dëshmitarë futeshe
në burg në kohën e viteve më të
errëta të sistemit diktatorial 45-
vjeçar shqiptar. Por nëse ishte ven-
dosur dënimi, ose më keq akoma,
ekzekutimi, as ato nuk hynin në
punë. Janë të shumtë viktimat e
terrorit të kuq, aq sa drithërimat
ende tronditin kujtimet, sidomos
përjetuesit e tyre. Por ne, nuk do
qëndrojmë tek emrat, por te disa
metoda që pushteti përdorte për të
dënuar nëse rasti ishte i tillë.

- Mbledhjet e kolektivit ish-
in forma më rutinë dhe e zakon-

shme në të gjithë institucionet.
Metodë e cila i kishte dhënë mak-
simalisht frytet e punës. Nga këto
mbledhje, individit që i kishte sh-
karë situata, niste t´i bëhej presion
kolektiv dhe AI duhej të bënte filli-
misht një diskutim bindës, AU-
TOKRITIK, që të niste (nëse fati do
ish me të) pastrimi i figurës së tij.
Fletë-rrufetë  dhe fletë-lavdërimet
ishin vlerësimet e shpeshta ko-
hore të cilat vendoseshin në ven-
din e punës. Në qendrën e Tiranës
vendoseshin fotografitë nëse ishe
një punëtor model, diku pranë Sa-
hatit. Ndërsa për vlerësime mone-
tare, as që bëhej fjalë. Në fund të
fundit, „komunisti duhej të ishte i
pari në sakrifica dhe i fundit në pre-
tendime” (citimi i dashur i atyre
viteve).

Kërkimi i mendimit të të rinjve
se si duheshin ndëshkuar armiqtë
e popullit ishte më pak i njohur. Kjo
gjetje kreative kishte funksionin e
larjes së trurit si dhe evidentimin e
elementëve me “risk” për partinë.
Shkollat e kulturës ishin nga stre-
hëzat me më shumë elementë rebelë.
Arti si më pranë lirisë dhe të buku-
rës, por edhe më imponuesi në ko-
munitet, i  bënte shumë herë më të
ekspozuar nga veset e botës kapi-
taliste, ndaj vizitat apo kontrollet
e klasës punëtore apo organeve të
tjera kompetente ishin gjithmonë
me kleçka. Kontrollet e ashtuquaj-
tura „të klasës punëtore” ishin
grupe të caktuara partiakësh fana-
tikë, të cilët kishin për detyrë të
kontrollonin dokumentacionet e
institucionit, siç ishte edhe ai i te-
atrit (meqë sot po flasim për
artistët) dhe duhet të merrnin
masa për situatën që paraqiteshin.

Sekretari i partisë së rrethit ish-
te figura qendrore për politikat ar-
tistike. Ai me grupin e tij kishte si
një nga detyrat qendrore ndjekjen
e repertorit, madje deri në anulimin
e shfaqjes nëse  spektakli nuk ish-
te i publikueshëm.  Vinin dhe asis-
tonin në çdo provë gjenerale duke

depozituar ankesat. Vetëm nëse
produkti mund të korrigjohej, riv-
inte dhe shihte se si ishte finalizi-
mi i saj që qytetarët të mund të
merrnin mesazhet e duhura par-
tiake. Ndërsa  “kontrollet e klasës
punëtore”, duke qenë punëtorë të
thjeshtë dhe me artin nuk i lidhte
asgjë, (madje as edhe të qenit spek-
tator nganjëherë), pretendimet e
tyre ishin hera-herës edhe absurde.

Kishte nisur gjuetia e ushtar-
akëve të lartë të shtetit dhe një nga
këto emra ishte ai i Beqir Ballukut
(Ministri i Mbrojtjes për kohën)
apo Petrit Dume (gjeneral), të cilët
ishin në proces  gjykimi nga drejtë-
sia. Gjithçka ishte në kontrollin e
partisë, përfshirë edhe më të prefer-
uarin e tyre, GJYKIMIN (në atë
kohë ekzistonte dënimi me vdekje
në Shqipëri, vendim i cili u hoq nga
qeveria „Berisha” si kërkesë e ko-
munitetit europian). Armiqve par-
tia ua ndërronte vazhdimisht em-
rat, në varësi të direktivave dhe
eliminimeve momentale që koman-
danti kishte. Shkolla, si vendi i
formimit të të rinjve, përdorte au-
toritetin dhe format e saj
ideologjike diktuese për t’u infor-
muar mbi sjelljet e nxënësve  dhe
për t’u injektuar atyre komu-
nizmin „Hoxhian”. Lëndët me pikët
më të larta për të dalë e drejta e
studimit ishin ato partiake (mark-
sizëm- leninizmi, PPSH etj). Detyr-
imisht duhej të ishe një nxënës i
mirë për të qenë një aspirant për
arsimimin e lartë. Që këtu nis një
lojë e vështirë mes individit dhe
këtij realiteti për ata që talenti i
thërriste drejt skenës.

Fëmijët e atyre viteve nuk
rriteshin ashtu siç ndodhte me
fëmijët e botës së lirë, ku përrallat
dhe lodrat alternative të ishin
frymëzim. Në të gjitha dhomat,
korridoret apo ambientet e
ngrënies (nuk jam e sigurt në kish-
te edhe në banjë) vendoseshin por-
tretet e udhëheqësve të partisë  si
dhe ishin të shkruar me germa të

mëdha sloganet tipike komuniste:
“Partia është nëna jonë” “Të
luftojmë rehatinë personale” “Lart
frymën revolucionare”.

Ishin të shumëtë artistët e thir-
rur dhe kërcënuar nga zyrat e Sig-
urimit të Shtetit. Madje disa e për-
jetuan aq keq sa nuk mundën të
çliroheshin kurrë nga traumat që
i shkaktuan këto zyra. Pothuajse
të gjithë aktorët ishin në presione
jetike. Shumë prej tyre u gjykuan
keqas, shumë të tjerë u larguan…
dhe ata që i shpëtuan ishin nën
mbikëqyrje. Figura e sekretarit të
partisë në Teatrin Popullor (sot
Kombëtar) ishte pothuajse e njëjtë
me atë të drejtorit. Ky autoritet për-
dorej për të pasur nën hyqmin e vet
si politikat e repertorit (sekretari i
parë i rrethit) si dhe mesazhet që
do i përcilleshin popullatës art-
dashëse që ishin të shumtë, futur
këtu edhe moralin e pastër. Qyteta-
rët ndiqnin të vetmet zbavitje që
kishte,  duke i kaluar në filtra të
pafund deri në produktin final. Dhe
njerëzit intuitivisht hiqnin moral-
izimet e ideologjinë duke shijuar
veprën sipas mendësisë personale.
Figurat e sekretarit të partisë apo
punonjësve të sigurimit të shtetit
në filmat tanë ishin nga figurat e
qëndisura me më shumë dashuri
ku aktorët e mrekullueshëm Vang-
jush Furxhi, Sandër Prosi, Llazi
Serbo… i lanë shenja që nuk
mundën t´i kalojnë deri në fund.
Nga 14 filma në vit që Kinostudio
“Shqipëria e Re” realizonte, pjesa
më e madhe ishte figurat e heron-
jve. Vetëm pak ishin me temën e
ditës, por sërish partia, parullat e
morali komunist duhej të ishin pro-
tagonistë, ndryshe… film nuk ka.
Gjithçka që ndodhte në filmat e
kohës ishte një sajesë e neverit-
shme, ku askush nuk mund të
shihte veten. Ndjekja e të vetmit
argëtim artistik, filmi dhe teatri,
ishte si një përrallë që na duhej të
flinim në gjumin e territ elizir sh-
qiptar.

Kushtetuta e Hoxhës mbi të
drejtat dhe liritë qytetare

Neni 53 i Kushtetutës Shqiptare
të vitit 1976 garantonte “lirinë e
fjalës, shprehjes, organizimit,
grumbullimit” etj. Kjo liri në dukje
e garantuar nga Kushtetuta, kufi-
zohej dhe ndoshta anulohej në ne-
nin 39 të saj, i cili thoshte: “Të
drejtat dhe liritë e qytetarëve ven-
dosen në bazë të përshtatjes së in-
teresave të individit me ato të sho-
qërisë socialiste, ku prioritet i jepet
interesit të përgjithshëm. Të
drejtat e qytetarëve janë të pan-
dashme nga plotësimi i detyrave
tyre dhe nuk mund të ushtrohen
në kundërshtim me rendin social-
ist”. Situata e krijuar nga neni 39
në fakt mohonte nenin 53 duke i
dhënë qeverisë së Hoxhës justi-
fikimin për të udhëhequr qytetarët
drejt linjës së partisë, ose ndryshe
të përballeshin me dënime të ash-
pra.

Një mangësi serioze e Kush-
tetutës shihet në qartësimin e më-
poshtëm: “Lufta e klasave dhe dik-
tatura e proletariatit po bëhet gjith-
një e më e fortë në Shqipëri”. Kjo do
të thotë se sipas Kushtetutës, shte-
ti nuk nis dhe as nuk tërhiqet nga
qëllimi tradicional i komunizmit
por vetëm merr fuqi, prandaj Kush-
tetuta shpeshherë i referohet sh-
tetit dhe autoritetit të tij të gjerë.
Si për shembull “shteti organizon,
menaxhon dhe zhvillon ekonominë
dhe jetën shoqërore të vendit me
anë të planeve të përgjithshme dhe
të veçanta”. Ky kombinim i kon-
tradiktave kushtetuese dhe i kon-
ceptit të drejtësisë së njëanshme
është një standard tjetër nga ato
perëndimore dhe krijon një përzier-
je shumë të paqëndrueshme. Kodi i
ri Penal Shqiptar u prezantua më 1
tetor 1977 dhe edhe ai merrej krye-
sisht me objektivat politike dhe
ideologjike.

Neni 1 i Kodit është një reflek-
tim i mungesës së lirive të qyteta-
rëve gjatë qeverisë së Enver Hox-
hës: “Legjislacioni penal i Sh-
qipërisë shpreh vullnetin e klasës
punëtore dhe masave të tjera, si një
armë e diktaturës së proletariatit
dhe e luftës së klasave. Kodi penal
ka për detyrë të mbrojë shtetin so-
cialist dhe partinë e Punës si forca
kryesore drejtuese e shtetit dhe
shoqërisë. Një detyrë e rëndë-
sishme e legjislacionit është lufta
kundër burokracisë dhe liberaliz-
imit, si rreziqet kryesore ndaj sh-
tetit dhe diktaturës së proletari-
atit”. Një tjetër problem që me
shumë gjasa krijohej qëllimisht
nga qeveria në këtë mes, është gju-
ha e mjegullt e shumë statuteve të
kodit penal dhe mungesa e direk-
tivave specifike që lejon që çdo ve-
prim të përfshihet nga interpre-
time më të gjera ose të bjerë në
kundërshtim me vetë statutin e
deklaruar. Për shembull: “Veprimi
ose mosveprimi me qëllim dobë-
simin e shtetit ose të partisë, të
ekonomisë apo të shoqërisë, dëno-
het me 10 vjet burg ose me vdekje”.

E gjithë kjo mbulesë ligjore, në
fund, e bënte të pamundur gjithç-
ka jo ligjore.
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Kështu i humbëm 20 vjet
Nëse me par tner in  është  kr i juar  pak
tens ion,  mos e  vonon i  çësht jen  për
ta  sqaruar .  Për  të  k thyer  harmoninë,
do të  je të  më e th jeshtë  sesa mendo-
n i !  P ë r f i t o n i  n g a  m b ë s h t e t j a  q ë  j u
garanton fami l ja ,  për  të  përmbushur
zg jedhje t  që do të  bëni .

DEMI

Nën tërheqjen e Venusit dhe Marsit,
Hëna iu prish disi qetësinë dhe krijon
pengesa në rrugën tuaj të gjatë. Do
të merreni me promovimin e një pro-
jekti në punë, tek i ci l i  keni shumë
pritshmëri. Gjasat janë që të dalë me
sukses.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Rruga e gabuar dhe vonesat mund të
bëjnë që të dështojë një plan. Por mos
u dekurajoni, pasi keni mundësi të gjeni
zgjidhje më të mira akoma! Organizoni
një udhët im, do të bëjë që të kr i joni
kontak te  in teresante  me persona të
panjohur.

Për shkak të veprimit të Hënës, dita do
të jetë disi e vështirë, me shumë keqk-
uptime, ankesa dhe mendime jo shumë
optimiste. Sot në dashuri do të jeni pak
jashtë ritmi. Asgjë për t’u shqetësuar,
por dëshira për t’u larguar nuk e favori-
zon mirëkuptimin.

Perfeksionizmi ju gëlon në vena, por do
të ishte më mirë të liroheshit nga kjo,
pasi ju streson dhe çon në ndikime neg-
ative në raportet profesionale. Takimi me
dikë që nuk e keni parë prej shumë ko-
hësh do të bëjë që të ndizet një flakë e
vjetër pasioni.

Nëse ndiheni të kushtëzuar nga kërke-
sa t  dhe g jyk imet  e  n jë  fami l ja r i ,  vër i -
n i  ve tes  ob jek t i v  që  të  l i rohen i  për
të  mar rë  vend ime.  Duke  qenë  se  ju
p ë l q e n  t ë  j e n i  n ë  q e n d ë r  t ë  v ë -
mend jes ,  do  të  zbu lon i  se  kësh tu  do
të  nd ihen i  m i rë !

M b ë s h t e t j a  e  M ë r k u r i t ,  p o r  m e
armiqërinë e Venusit dhe Marsit do të
bëjë që të ndiheni fajtor në frontin e
dashurisë. Është e kotë të prisni ndry-
shime në punë. Jeni ju që duhet të bëni
d içka për  t ’u  ngr i tur  në detyrë.  Nuk
mund t’ ia lëni më rastësisë.

Jen i  të  hapur  për  bashkëpun ime dhe
të  ga tshëm të  jepn i  ide  të  re ja .  Sa
keq që  Mërkur i  angazhohet  duke  ju
vënë shkop in j  në  r ro ta .  Do  të  d in i  të
v le rëson i  p lo tës i sh t  pe rson in  që  j u
r r i  pë rk rah  dhe  t ’ i  kush ton i  vëmend-
jen  e  duhur .

Për shkak të Venusit, çështje të zemrës mund
të bëjnë që të lini pas dore punën. Por Saturni
ju tërheq vëmendjen dhe ju shtyn të keni
përqendrim dhe qartësi në mendime. Nëse e
kuptoni që personat që rrinë rreth e rrotull jush
nuk ju përshtaten, largohuni prej tyre.

Të jeni më të dashur nuk ju bën veçse
m i r ë .  P a d y s h i m ,  d o  t ë  l e h t ë s o n t e
ndjeshëm raportet me personin që keni
në krah. Mos e harroni! Ndërhyrja e një
familjari në punët tuaja do t’ju nervozo-
jë disi, por nuk keni çfarë bëni.

Me Jupiterin që ju mbështet, nëse keni
ndonjë ide të bukur që ju shkon ndërmend,
vëreni në veprim. Do t’ia dilni të gjeni
edhe aleatë. Nëse do të ketë fërkime bren-
da familjes, largojuni duke e kaluar me
sportivitet.

Loja e dashurisë do t’ju shtyjë të gënje-
heni disi, duke shpikur ëndrra dhe iluzi-
one, por do t’ju shërbejë për të pasur një
tak im edhe më të  mi rë .  Ngan jëherë
përpiquni të jini më të çlirët, kur nuk i
kuptoni nganjëherë gjërat nga këndvësh-
trimi i dikujt tjetër.

Nga Veton Surroi

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

... të mos ketë luftë, se po pati,
pos viktimave të shumta do të
humbasim edhe nja 20 vjet derisa
të vijmë në vete.

Numri njëzet, ai i viteve që do
të humbasim do të ketë dalë prej
nënvetëdijes. Ndoshta pse më
duken shumë, ndoshta pse janë
shumë. Për cilëndo kategori janë
shumë: për atë që i ka mbushur 20
janë tërë jeta, për dyzetvjeçarin
gjysma, për gjashtëdhjetëvjeçarin
një e treta, për tetëdhjetëvjeçarin
çereku i jetës.

Mbase kështu, duke përmen-
dur 20 vjetët që do të humbeshin
ndjellja paqe, me efekt të njëjtë
sikur kalimtarët e Sarajevës që
kalonin nëpër “rrugën e snaj-
peristëve” duke u mbuluar me
xhaketë e pulovër, si mburojë
kundër plumbave.

Çdo herë që shkoj në Sarajevë
hyj në tramvaj dhe i vështroj fy-
tyrat e njerëzve. Ato bartin bren-
da luftë që nuk kalon as pas njëzet
vjetësh.

Një mik amerikan që ishte në
Sarajevë dhe pastaj erdhi në
Prishtinë më tha që fytyrat në
Prishtinë janë më të gëzuara, ka
më shumë rini. “Por edhe ju i kini
punët lëmsh”.

Fytyrat e gëzuara, ato të rinisë
që i pa miku im amerikan, janë të
njëzetvjeçarëve që nuk kanë pikë
tjetër reference. Kanë jetuar tërë
jetën në lëmshin e pasluftës dhe
çdo vit është më i mirë se tjetri.
Por, natyrisht, ky del të jetë rezu-
ltat nëse pika krahasuese është
jeta jote e deridjeshme.

Dr. Branko Horvat ma tërhoqi
vërejtjen për këtë fenomen kur
takohesha me të, në fund të viteve
tetëdhjetë në Zagreb. Në Kosovë e
gjithandej Jugosllavisë u bë i fam-
shëm për librin e tij me të cilin i
dekriminalizonte kërkesat sh-
qiptare për avancim kushtetues,
por në nivel botëror ishte i fam-
shëm për shkak të kritikës së tij
ndaj socializmit jugosllav.
Ndonëse vetë ishte partizan dhe
anëtar i PKJ-së prej moshës gjas-
htëmbëdhjetëvjeçare – apo ndosh-
ta mu pse ishte i tillë – ai e kri-
tikoi udhëheqjen e vendit për
mungesë reformash ekonomike e
administrative në momentin e
duhur.

 Më 1965 ishte momenti i duhur,-
më tha. Kishin kaluar 20 vjet nga
lufta, mjaftueshëm për ta kon-
soliduar vendin…

Se çfarë duhet të ishin refor-
mat, ai ka shkruar libra, por me
rëndësi për këtë shkrim është
numri 20, ai i viteve që do kaluar
për t’u konsoliduar pas luftës.

Vitet pas atij 1965, dr. Horvat i
konsideronte si ato të shansit të
humbur.

Njëzet vjet pas Luftës së Dytë
Botërore u lind Komisioni i Komu-
niteteve Evropiane. Sot njihet si
Komisioni Evropian.

U themelua më 1965, pasi trak-
tatin për këtë e ratifikuan Fran-

ca dhe Gjermania, dy shtetet fqin-
je që njëzet vjet më parë kishin
përfunduar luftën e madhe të përg-
jakshme, njërën prej luftërave rit-
uale që ndodhnin mes tyre, duke
marrë me vete jetët e miliona
njerëzve.

Komisioni i Komuniteteve
Evropiane qe vazhdimësi logjike
e një koncepti të filluar me bash-
këpunim institucional në fushën
e çelikut dhe qymyrit. Koncepti i
qymyrit dhe i çelikut filloi 8 vjet
pas luftës. Njerëz të mençur në
Gjermani, Francë dhe posaçër-
isht në Amerikë, të mbledhur
rreth administratës së presiden-
tit Truman e sekretarit të shtetit

Marshall, vlerësuan se nuk mund
të prisnin 20 vjet që gjërat të re-
hatoheshin në Evropën e shkatër-
ruar. Dhe se nuk kishin as kohë e
as para për të mbajtur me ndihma
atë territor të madh, të shkatërru-
ar e të uritur të quajtur Evropë.

Vendosën se pos komunitetit të
qymyrit e çelikut kishin nevojë për
komunitet tjetër, atë të kohës, një
resurs të pakthyeshëm. Ashtu siç
nuk mund të linin pa shfrytëzuar
qymyrin e çelikun për nevoja të
rindërtimit të përbashkët indus-
trial, ashtu nuk mund të linin pa
e shfrytëzuar kohën.

Vitin e ardhshëm Kosova do të
mbushë 20 vjet nga fundi i luftës.

Intervista e   Ditës

Ndoshta pa u mbushur njëzetvjetori do të ishte mirë të
thuhej, kolektivisht, mjaft më me këtë vjedhje industriale të

resursit më të madh e të pakthyeshëm, kohë

Fytyrat e gëzuara, ato të rinisë që i pa
miku im amerikan, janë të

njëzetvjeçarëve që nuk kanë pikë tjetër
reference. Kanë jetuar tërë jetën në

lëmshin e pasluftës dhe çdo vit është më
i mirë se tjetri. Por, natyrisht, ky del të
jetë rezultat nëse pika krahasuese është

jeta jote e deridjeshme.

Tri funksionet bazike të shtetit
bashkëkohor evropian, të “shtetit
social” apo “welfare state”; arsi-
mi, shëndetësia dhe siguria so-
ciale, janë në nivel të njëjtë cilësie
sikur menjëherë pas luftës – fazë
imediate për ndihmë. Elitat poli-
tike të saj deri në njëzetvjetor,
datën e “stabilizimit” të shoqërive
të pasluftës, do të kenë shpenzuar
tre miliardë euro dhe 7.300 ditë për
asfalt dhe avancimin e interesave
të tyre familjare dhe klanore.

Kur ta kalojnë njëzetvjeçarin e
luftës qytetarët e Kosovës mund
të pyeten se a ekziston diku ndon-
jë plan i zhvillimit afatgjatë të
vendit?

Pyetja nuk do të jetë me rëndë-
si. Siç kishte konstatuar kaherë
ekonomisti John Maynard Key-
nes për planet afatgjata, ato edhe
ashtu nuk çojnë kandar se “në
afat të gjatë edhe ashtu që të gjithë
do të jemi të vdekur”.

Ndoshta pa u mbushur njëzetv-
jetori do të ishte mirë të thuhej,
kolektivisht, mjaft më me këtë
vjedhje industriale të resursit më
të madh e të pakthyeshëm, kohës.
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