
Ga z e t a  g j e r m a n e 
“Bild” ka publikuar 

6 audio-përgjime të reja 
mes kryetarit të Bashkisë 
së Durrësit, Vangjush 
Dakos dhe Astrit Avdy-
lajt, i dyshuari si kreu i 
bandës së Shijakut. Në 
këto biseda përmendet 
dhe emri i kryeministrit 
Edi Rama.  SAQRIMI 
I “BILD” PËR KËTË 
PËRGJIM - Përgjimet ...

• Reagon Dako:  Reagon Dako: 
Absurde, telefonin do Absurde, telefonin do 
ta mbaj hapur për këdo ta mbaj hapur për këdo 

• Elton Arbana:  Elton Arbana: 
Nuk kam pirë kurrë kafe Nuk kam pirë kurrë kafe 
me Astrit Avdylajn me Astrit Avdylajn 

Vijon në faqet 2-8

Banda e Shijakut, përgjimet e zgjedhjeve 2017
“T’I JAPIM PS FITORE 10 ME 0” 
BISEDA E PLOTE/ GAZETA GJERMANE “BILD” ZBARDH BISEDAT E ASTRIT AVDYLAJT ME VANGJUSH DAKON  

(Në foto:) Vëllezërit Avdylaj. Kryetari i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. Përgjimet e publikuara nga “Bild”

Nga VOLTIZA DURO

Udhëzimi, si rinovohet leja e qëndrimit në Greqi 

Në faqen 12

Procedura e plotë: Kujdes, aplikoni dy muaj para skadimit të lejes aktuale

Dokumentacioni i plotë që duhet të dorëzojnë emigrantët shqiptarë në zyrat e vendit fqinj 

Një ndër çështjet më të 
ndjeshme që prek emi-

grantët shqiptarë që jetojnë 
e punojnë në Greqi është 
edhe rinovimi i lejes së qën-
drimit. ‘Gazeta Shqiptare’ 
zbardh sot procedurat që 
duhet të ndjekin të gjithë të 

në periferinë e vendban-
imit dhe të përcaktojnë një 
takim. Në datën e caktuar 
për takim, duhet të kenë me 
vete gjithë dokumentacionin 
që kërkohet dhe sidomos, 
të mos harrojnë të kenë 
me vete edhe pasaportën e 
vlefshme...

PS: Përgjimet, 
nuk flitet për 
lekë dhe vota, 

hetim kush e nxori 

 

Në faqen 7

REAGIMET 

Basha: Bisedat 
te “Bild”, 

radiografia e 
pushtetit mafioz

 

Në faqen 5

KRYETARI I PD 

Shifrat e INSTAT, 
çmimet e shtëpive 
u rritën me 15% në 

6 vitet e fundit 
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NDERTIMI 

Pedagogu i 
“Luarasit” 

promovon librin 
për kërkimin shkencor 
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NAZMI XHOMARA 

interesuarit që janë në prag 
të rinovimit. Bazuar në leg-
jislacionin helen, emigrantët 
shqiptarë duhet të tregohen 
të kujdesshëm e të aplikojnë 
për rinovimin dy muaj para 
skadimit të lejes. Fillimisht, 
ata duhet të drejtohen në zy-
rat e shërbimit të shtetasve 
të huaj dhe emigracionit, 

Nga  BEN ANDONI 

Ka një kënaqësi gati perverse që 
këto ditë, kur Shqipëria gjendet 

në procesin e hapjes së negociatave, t’i 
kundërvihen të gjithë. I kundërvihen 
politikanët ...

Kriminelë rrini rehat! Prokuroria 
s’ruan dot materialet e veta

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21Vijon në faqen 21

Nga ANDI BUSHATI 

Vetëm pasi ke dëgjuar përgjimet e 
publikuara këtë të mërkurë nga 

gazeta gjermane “Bild”, e kupton se 
përse ajo e quajti Shqipërinë një shtet 
gangsterësh ...

Çfarë na tregoi “Bild” për 
shtetin e gangsterëve

Opinioni
 Ditësi
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• Prokuroria: Nxori  Prokuroria: Nxori 
sekretin, të ndalohet sekretin, të ndalohet 
gazetari gjerman gazetari gjerman 

GAZETARI PETER GAZETARI PETER 
TIEDE: JA SI I TIEDE: JA SI I 

MOREM PERGJIMET MOREM PERGJIMET 
NE SHQIPERI 
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DOSJA E PROKURORISË
MEDIA GJERMANE

Presioni mbi administratën: "T'i thirrim ata punonjësit që janë me PD, t'i tunim içik"

Përgjimet e kryetarit të bandës së
Shijakut: T'i japim PS fitore 10 me 0
"Bild" zbardh bisedat e Astrit Avdylajt me Vangjush Dakon

Gazeta gjermane "Bild" ka publikuar
6 audio-përgjime të reja mes kryetar
it të Bashkisë së Durrësit, Vangjush

Dakos dhe Astrit Avdylajt, i dyshuari si
kreu i bandës së Shijakut. Në këto biseda
përmendet dhe emri i kryeministrit Edi
Rama.
PËRGJIMI 1PËRGJIMI 1PËRGJIMI 1PËRGJIMI 1PËRGJIMI 1

SAQRIMI I "BILD" PËR KËTË PËRGJIM
- Përgjimet e mëposhtme janë pjesë e përgji-
meve zyrtare të dosjes '339/1' 2017 të zyrës së
antimafies në prokurori, lidhur me aktivi-
tetin kriminal të një organizate trafikimi
ndërkombëtar droge, e njohur si klani krim-
inal i Avdylajve në qytetin e Shijakut, në
Shqipëri. Gjatë disa muajve vëzhgimesh u
vu re se muaj përpara zgjedhjeve parlamen-
tare të qershorit të 2017-ës, klani i Avdylave
ishte i përfshirë në blerje votash dhe intim-
idim të votuesit për llogari të zyrtarëve të
lartë të partisë së kryeministrit Edi Rama,
përfshirë kryetarin e Bashkisë së Durrësit,
qyteti i dytë më i madh i Shqipërisë.

Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj - Ivylaj - Ivylaj - Ivylaj - Ivylaj - Ivo Docio Docio Docio Docio Doci
Astrit Avdylaj telefonon Ivo Docin dhe i

kërkon të mbledhë votuesit e PD që janë të
punësuar në Ujësjellësin e Durrësit. Kjo do
të bëhet që Astriti t'i shkundë ata, në
mënyrë që të votojnë për Partinë Socialiste,
ose do të humbin punën. Toni i zërit të drej-
torit të Ujësjellësit tregon se sa pushtet ka
Avdylaj në fushatën e Partisë Socialiste.

Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Mirëmbrëma, Astriti jam,
si ia çove?

Doci:Doci:Doci:Doci:Doci: Astrito si je, ça po bën?
Astrit: Astrit: Astrit: Astrit: Astrit: Mirë faleminderit, ti si je, na sh-

tëpia mirë?
Doci: Doci: Doci: Doci: Doci: Mirë faleminderit, sa erdha në sh-

tëpi.
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Dëgjo tashi, unë isha içik sot te

ai në Durrës, jam këtu me Elton Arbanën
(kryetari i PS në Shijak, në kohën e përgji-
meve dhe aktualisht kandidat për Bashkinë
e Shijakut) dhe me Dor Gallain këtu, edhe
nesër kur të kesh kohë ti du me fol içik, me
atë listën ça ke aty, punojs edhe kundra, që
mund t'i kesh të PD-së aty, na nji atje ke
puna.

Doci:Doci:Doci:Doci:Doci: E kuptoj.
Astriti:Astriti:Astriti:Astriti:Astriti: I du të gjithë ato emrat që mund

të kesh kundra.
Doci: Doci: Doci: Doci: Doci: I kam nda unë, i ke të gjitha të

ndame, komplet.
Astriti:Astriti:Astriti:Astriti:Astriti: Ashtu, kte kërkoja.
Doci:Doci:Doci:Doci:Doci: I kam bo para unë, kshu që i kam

gati.
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Ashu, kur të kesh kohë, që ne

duhet me i thirr atyre që t'i tunim ka içik. O
ke puna e t'na japin votën, ose të ikin ke
shpia.

Doci: Doci: Doci: Doci: Doci: S'bohet fjalë fare, i ke të ndame, ti
kam nda, i ke gati të gjitha. I kam nda të
gjitha kush ka hy në punë e kush ka qen, i
kam nda të gjitha komplet, i kam kshu me
kompjuter të punume.

Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Duhet ti qethësh me i fjalë dhe
du qe a m'kupton?

Doci:Doci:Doci:Doci:Doci: Patjetër të bëj unë telefon nesër.
Astriti:Astriti:Astriti:Astriti:Astriti: OK, mirë pra natën e mirë, na fal

p'r…
Doci: Doci: Doci: Doci: Doci: Ça thu mo burr, je i madh, ciao.
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- Astrit Avdylaj, kreu i grupit kriminal "Avdy-
laj" në Shijak - kreu i Bashkisë Shijak,
(0692069933-Ardian Kokamani). Astrit Avdy-
laj, kreu i grupit kriminal "Avdylaj" në Shi-
jak telefonon kreun e Bashkisë së Shijakut
për të lënë një takim me të, Vangjush Da-
kon kryebashkiaukun e Durrësit, me një
kandidat në peespektivë dhe të ardhme "Liri"
(Ilir Ndraxhi) një person që grupi kriminal
"Avdylaj" kërkon të caktohet si kandidat i
PS për deputet. Mbledhja bëhet për të bërë
vetëm këtë, për të finalizuar marrëveshjen
që Ilir Ndraxhi do të caktohet si kandidat
për deputet i PS në Durrës që të përfaqësojë
interesat e klanit kriminal "Avdylaj", ndër-
sa Avdylajt do t'i japin mbështetje maksi-
male PS-së në fushatë, në Durrës.

AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Alo!
Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Hë mo!
AAAAAvvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Si je kryetar?
Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Si ke qenë ti?
AAAAAvvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Mirë faleminderit, ça po bo!
Kyetari:Kyetari:Kyetari:Kyetari:Kyetari: Jam akoma ktej, sa kemi maru,

po hamë drekë.
AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Ee të boft mirë, po e di për ça të

mora unë?
Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Po...
AAAAAvvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Nesër kemi një takim në orën 10

të mëngjesit, aloo.
Kryetari:Kryetari:Kryetari:Kryetari:Kryetari: Po, po të dëgjoj, po po.
AAAAAvvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Unë, ti, Gjushi, Liri, vllai i lirit

dhe Jupi do pimë një kafe nesër në Durrës
në orën 10, pranaj të kam mor sot me i fjalë.

Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Atëherë në orën 10, më duket
është dhe një 5 minuta tek Pallati Kulturës
se ka vdek Niko Besplla, ish-futbollisti jonë,
shijaksi jonë. Kanë ceremoninë në Pallat të
Kulturës dhe do takojmë atje.

AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Takohemi te një kafe, do sjellim
edhe ritin, që të jemi nesër që, më kupton?

Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Pa merak.
AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Se erdhën sot ato, po disku-

tonim, ishte dhe Kuli, kshu që e kupton?
Ngaqë është dhe ai, edhe që të jesh edhe ti se

normal po s'ishe ti, më kupton.
Kryetari:Kryetari:Kryetari:Kryetari:Kryetari: Ee mirë.
AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Alo ça the?
Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Titi pa merak, se jam në Dur-

rës, takojmë në Durrës, se do jem edhe në
ceremoni, rri pa merak.

AAAAAvvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Mirë pra ngaqë do ashu që të
jesh dhe ti me këto, më kupton?

Kryetari:Kryetari:Kryetari:Kryetari:Kryetari: Po, po.
AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Mirë, pra faleminderit, mirupaf-

shim!
Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Kryetari: Hajt, hajt ciao!
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- Astrit Avdylaj- Arjan Ndraxhi (vëllai i Ilir
Ndraxhit, deputeti socialisti i Shijakut në
parlament) Astrit Avdylaj, kreu i grupit
kriminal në Shijak telefonin Arjan Ndrax-
hin, vëllai i Lirit (Ilir Ndraxhi), deputeti i
ardhshëm i PS-së në parlament. Klani krim-
inal Avdylaj i ka kërkuar kryeministrit
Rama nëpërmjet kryebashkiakut të Dur-
rësit, Vangjush Dako, që Ilir Ndraxhi të jetë
në listën e kandidatëve të PS-së për Dur-
rësin. Në këtë bisedë bosi i krimit, Astrit
Avdylaj, telefonon vëllain e deputetit në per-
spektivë dhe e pyet atë nëse vëllai i tij ka
marrë ndonjë telefonatë (nga lart) për t'u
konfirmuar si kandidat i PS-së. Më tutje
Astriti zotohet se ata do të punojnë shumë
fort që të mund të surprizojnë të gjatin (Edi
Rama) me një rezultat pozitiv 10 me 0.

Disa ditë më vonë Ilir Ndraxhi konfirmo-
het si kandidat i PS-së për Durrësin, duke
përfaqësuar interesat e klanin kriminal në
këmbim të suportit maksimal ndaj fushatës
së PS-së në Durrës. Elton Arbana, atëherë
kryetari socialist i Bashkisë së Shijakut
është i përmendur gjithashtu në bisedë si
kandidat për deputet që klani kriminal
"Avdylaj" është duke punuar që të futet në
listën e PS-së, pasi renditja që ata diskutojnë
për të nuk është shumë e favorshme (i 10-ti
ose 11-ti).

Më vonë marrëveshja ndryshoi, Elton
Arbana nuk ishte i përfshirë në listë, por iu
premtua diçka më e mirë. Elton Arbana ësh-
të sot kandidati për Bashkinë e Shijakut
për PS, për zgjedhjet elektorale të 30 qer-
shorit 2019.

Vëllai i Ilir Ndraxhit: Tito, të rujt Zoti,
mirë ça bone?

AAAAAvvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Mirë si je, ç'kemi?
Vëllai i Ilir Ndraxhit: Mirë, mirë.
AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Ça bohet?
Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Hiç mo mir, ja ktu

me çunin. Ça bën, mirë jeni?
AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Hiç vallai, mirë mo kalojmë, val-

lai t'mora për qejf, a e kanë thirr gjo, a naj
gjo a akoma?

Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit: Për ku?
AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: A i kanë bo naj thirrje, naj gjo

vëllait apo jo?
Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Jo more, ai pret që

të takohet me ty, po dje s'keni qenë, s'ka qenë
Juli a nuk e di. Ai tha, ka fol Juli, do vi nesër.
Mori në darkë e tha që do rrijë nesër me
Ridin, Astritin dhe Julin.

AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Po.
Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit: Edhe pastaj do u

takonte me atë, me Vangjushin në fakt do
takohen për punë pune, si i thonë ata, si me
i ra nga puna.

AAAAAvvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: OK, OK, mirë. Jo, unë po pres
me i fjalë. Nesër, pasnesër më tha mu ai kup-
ton, unë tha e kam, me i fjalë e kena në xhep
si me thonë, e kupton vëllain tat?

Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Po. Po.
AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Vetëm po presim, ai më tha mu

me 25, ishte dhe Eltoni aty, Eltonin e vuni o
të 10-tin o të 11-tin tha Eltonit, Arbanës.

Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit: Elton Arbanës ë?
E po mirë, mirë.

AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Unë jam duke punu ktu me i fjalë
ke lagja ime, mes njerëzve me i fjalë. Nuk
kam dal najher në pazar, po jam duke taku
njerëz, çdo njëri që jam duke ashu. E kam e
kam shumë, shumë kshu dhe du t'jemi
shumë të nderum dhe ke ai sipër që du të na
shofi me një kshu.

Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Është e vërtetë,
është e vërtetë.

AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Du t'i japim i 10-tshe me zero që
dhe ai vetë të habitet.

Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit: Boji i telefon Ju-
lit, mos shkoni me pi kafe aty te puna kur
t'ashu.

AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Mirë pra rob zoti.
Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit: E.
AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Mirë.
Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Vëllai i Ilir Ndraxhit: Ti e ke numrin e

Julit?
AAAAAvvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Po e kam. Jo, jo se e boj vetë pa

merak, hajde pra gjithë t'mirat!
Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit: Shumë falemind-

erit!
AAAAAvvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Ça flet re!
Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit:Vëllai i Ilir Ndraxhit: Ja kalofsh mirë!
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- Astrit Avdylaj , Elton Arbana, kryetari i
PS Shijak (0696309689) Astrit Avdylaj, koka
e grupit të grupit kriminal të Avdylajve në
Shijak, telefonon kryetarin e PS në Shijak,
Elton Arbana, i cili është aktualisht kandi-
dati i PS për Bashkinë Shijak. Me një zë të
irrituar, ai telefonon Arbanën dhe i thotë se
Inspektorati Shtetëror i Ndërtimeve është
duke u vënë gjoba disa njerëzve në Sukth
dhe ai nuk mund të lidhet dot me Gjushin
për t'i kërkuar që të ndalojnë këtë, sepse
kryetari i Bashkisë së Durrësit është me Edi
Ramën në një udhëtim në Zvicër. Kur Arba-

Peter Tiede

Kreu i Bashkisë së
Durrësit, Vangjush Dako Astrit Avdylaj
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na i thotë se nuk e ka gjë në dorë se nuk
punon më tek Inspektorati i Ndërtimit,
Avdylaj i kërkon të telefonojë inspektorët
të heqin gjobat dhe t'i "qortojë", ose ndry-
she do ta bëjë vetë këtë punë. Në fund krye-
tari i PS në Shijak bie dakord dhe i thotë
Astrit Avdylajt që do t'i telefonojë dhe do ta
zgjidhë këtë punë.

Arbana:Arbana:Arbana:Arbana:Arbana: Astrito?
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Si ia çove?
Arbana:Arbana:Arbana:Arbana:Arbana: Ça bone, si ia kalove?
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Mirë, si jeni?
Arbana:Arbana:Arbana:Arbana:Arbana: Mire mo, ça bohet si ke qenë ti?
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Vallaj mirë mo, ti si je?
Arbana:Arbana:Arbana:Arbana:Arbana: Hajt mo mirë, tu bo i loj murlan

me çunat.
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: A e di ku kisha halle?
Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Urdho!
Astritit: Astritit: Astritit: Astritit: Astritit: A e njef atë të INUK-ut, atë drej-

torin ti e?
Arbana:Arbana:Arbana:Arbana:Arbana: E njof e, Dallëndyshja?
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Ore leje Dallëndyshen, kët të

Durrsit, ça osht ky i Durrsit, Artur….
Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Artur Çela, i bashkisë.
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Eeeee
Arbana:Arbana:Arbana:Arbana:Arbana: Po e njof.
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: I kujt bashki, Shijakut eee?
Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Jo, jo i Durrsit, i Vangjushit.
Astriti:Astriti:Astriti:Astriti:Astriti: Po s'ka qenë aty Vangjushi se

osht atje me Edin o vlla. Merre vlla, ore
by...im thuj, se ke shku aty thuj tu i vu gjoba
në ferma sot na 5 milionë e vlla. Tashi, se
nuk o Vangjushi ktu…

Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Mu më kanë heq u bon nja 4 ditë.
Ta marr në telefon, ke kush?

Astriti:Astriti:Astriti:Astriti:Astriti: Ore ka shku në fermë të Suk-
thit. Ka shku tu vu gjoba. Po nuk është
Vangjushi, është me Edin në Zvicër, a më
kupton? S'kam ça me ashu, më lajmërun
tashi.

Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Epo ka na i emër konkret, ke na
i emër apo jo?

Astritit: Astritit: Astritit: Astritit: Astritit: Kujt konkret?
Arbana:Arbana:Arbana:Arbana:Arbana: Domethonë kujt i ka von që t'i

them megjithmenë i ke von ktij personi?
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Ore thuj i ke von atje në ferm

thuj, ke bo gabim thuj dhe kthe gjobat, mos
i vej gjobat thuj. Se nuk o Vangjushi aty a
m'kupton.

Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Ja ta mor tashi direkt.
Astriti:Astriti:Astriti:Astriti:Astriti: Je tu bo gabim thuj, or pis thuj,

s'du me e mor vetë në telefon.
Arbana:Arbana:Arbana:Arbana:Arbana: E mor un e mor un, po e more

vesh ti që para i jave më hoqën? Eee? Alo? A
e more vesh që më hoqën para i jave?

Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Un nuk e di vlla? Kush, si, qysh
tek.

Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Më hoqën se unë isha te INUKU
aty, edhe ndërhyna për këto, kshu a kup-
ton? Edhe fillun.

Astriti:Astriti:Astriti:Astriti:Astriti: Nuk e di vlla. Ma lajmëro içik
kte, thuj ke bo gabim që ke shku aty në fer-
më thuj, se nuk o Vangjushi, o sot me Edi
Ramën në Zvicër, e un s'kam ku me e ashu.

Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Arbana: Direkt e mor tashi.
Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Astriti: Mirë pra, falemnerit!
Arbana:Arbana:Arbana:Arbana:Arbana: Hajt ciao!

PËRGJIMI 5PËRGJIMI 5PËRGJIMI 5PËRGJIMI 5PËRGJIMI 5
SASASASASAQRIMI I "BILD" PËR KËTË PËRQRIMI I "BILD" PËR KËTË PËRQRIMI I "BILD" PËR KËTË PËRQRIMI I "BILD" PËR KËTË PËRQRIMI I "BILD" PËR KËTË PËRGJIMGJIMGJIMGJIMGJIM

- Astrit Avdylaj, kreu i klanit kriminal
"Avdylaj" në Shijak telefonon Gjushin
(Vangjush Dako, kryebashkiak i Durrësit).
Në atë moment, Astrit Avdylaj është në
Zyrën e Regjistrimit të Pasurive në Durrës,
në praninë e drejtorit të zyrës dhe Vath Al-
lës, një ish-i dënuar për vrasje për të "mbaru-
ar" një punë për llogari të Allës. Në këtë
telefonatë mes Avdylajt dhe kryebashki-

akut Dako është e qartë lidhja e ngushtë
mes tyre. Astrit Avdylaj e di që kryebashki-
aku Dako ishte deri vonë një natë më parë
me kryeministrin Edi Rama. Ai më pas i
thotë Dakos që të anulojë planet e tij për të
udhëtuar në Ishëm, për të siguruar që 'puna'
që Alla po kërkon, të përfundohet tek zyra e
hipotekës nga drejtori që telefonon Anin dhe
më pas Dakon për t'u takuar me të dhe më të
dënuarin për vrasje, Vath Alla. Kryebashki-
aku Dako pranon dhe ndryshon axhendën.

Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: A të ka zënë gjumi mrom
mo vlla, se ke takuar Ramën dje, keni ndej-
tur, jeni kënaqur.

VVVVVangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dako:o:o:o:o: Ça bone?
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Ça bëhet?
VVVVVangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dako: o: o: o: o: Mirë, mirë.
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Nga je vëllai…
VVVVVangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dako: o: o: o: o: Dëgjo...
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Hë vëlla…
VVVVVangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dako:o:o:o:o: Thuaj byrazerit që unë

po iki në Ishëm tek ata çunat atje.
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Jo pra tashi se do ta lemë

njëçik më vonë, se jam këtu me çunat unë
(Vath Alla).

VVVVVangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dako:o:o:o:o: Ku je ti?
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Këtej nga hipoteka me

Anin (Ani Dyrmishi, drejtor në Durrës), Ani
do vij të takoj një çik drejtorin apo…

VVVVVangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dako:o:o:o:o: Ato Allat janë aty apo…?
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Po Vath Alla është këtu

me mu drejtpërdrejtë, e kam këtu live, për-
ballë në tavolinë, po na dëgjon tashti.

VVVVVangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dako: o: o: o: o: Epo mirë takohemi në
Durrës atëherë.

Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj: ylaj: ylaj: ylaj: ylaj: Jo, do takohemi atje, e
kemi lënë orarin atje vëllai, mbaroi. Do tako-
hemi atje nga dreka se s'bën. Le të mbarojmë
një çik punë me Anin këtu, po presim Anin,
sa të shkojë te bashkia tha ai. Po e pret vëllai
këtu te hipoteka.

VVVVVangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dakangjush Dako: o: o: o: o: Mirë, mirë.
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Hajde të du fort vllai…
PERGJIMIPERGJIMIPERGJIMIPERGJIMIPERGJIMI
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli: yli: yli: yli: yli: Vëllai si ja çove?
VVVVVotuesi:otuesi:otuesi:otuesi:otuesi: A je mirë?
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli: yli: yli: yli: yli: Si je?
VVVVVotuesi:otuesi:otuesi:otuesi:otuesi: Mirë vëlla.
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli:yli:yli:yli:yli: Epo mirë. Më njef  mua? Po

kur thua do ta jap votën, nuk e njef as telefo-
ni.

VVVVVotuesi: otuesi: otuesi: otuesi: otuesi: Oooo shef  Astriti…
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli:yli:yli:yli:yli: Ça bëhet, si je?
VVVVVotuesi: otuesi: otuesi: otuesi: otuesi: A je mirë lale? Je i mirë për Zotin.
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli: yli: yli: yli: yli: Rrofsh edhe ti. Të kam mar-

rë për votën, e din vetë me një fjalë.
VVVVVotuesi: otuesi: otuesi: otuesi: otuesi: Ma the një dite tek shpija.
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli:yli:yli:yli:yli: Që ta kesh të qartë, nuk

duhet t'i thuash asnjërit, as Gon Dukës (de-
putet në parlament). Ne jena për PS-në, për
Ilir Ndraxhin.
PËRGJIMI 6PËRGJIMI 6PËRGJIMI 6PËRGJIMI 6PËRGJIMI 6

VVVVVotuesi: otuesi: otuesi: otuesi: otuesi: Unë me ta thënë, e marr për çdo
gjë.

Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli:yli:yli:yli:yli: Rrofsh faleminderit, kur
do e pimë një kafe?

VVVVVotuesi: otuesi: otuesi: otuesi: otuesi: Kur të duash o burrë. Ej dëgjo
tashti. Nuk njifem vetëm me ty (nga familja
Avdylaj në Shijak). Njifem edhe me Niçen,
Çimin. Unë me ju kam qenë përherë.

Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli: yli: yli: yli: yli: Faleminderit shumë!
VVVVVotuesi: otuesi: otuesi: otuesi: otuesi: Nuk bëhet fjalë njëherë.
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli:yli:yli:yli:yli: Desha me fol edhe një çik

me vëllain tat, me Jarin.
VVVVVotuesi: otuesi: otuesi: otuesi: otuesi: Me Jarin?
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli:yli:yli:yli:yli: Po.
VVVVVotuesi: otuesi: otuesi: otuesi: otuesi: E mirë, i them unë.
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli: yli: yli: yli: yli: Desha me fol edhe një çik

me Jarin, por edhe do folim, e kupton vet ti
me një fjalë, se kafja është… (duke ju referu-
ar pagesës për votat).

Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddylaj:ylaj:ylaj:ylaj:ylaj: Rrofsh, shumë falemind-
erit! Kur ke kohë që ta pijshim një kafe?

VVVVVotuesi:otuesi:otuesi:otuesi:otuesi: Kur të duash ti.
Astrit AAstrit AAstrit AAstrit AAstrit Avvvvvdddddyli: yli: yli: yli: yli: Unë në shpi jam, nëse do.
VVVVVotuesi: otuesi: otuesi: otuesi: otuesi: Mirë vëllai, mbase vij një ditë

kshu.

A lejohet të hyjë në BE ky vend? Sh
qipëria e dëshiron, Brukseli nuk ka
gjë kundër dhe Gjermania e mbësh-

tet në parim çeljen e negociatave të pranim-
it me shtetin ballkanik, duke i dëshmuar
atij përparim të madh në demokratizim. Por,
në të vërtetë, vendi po zhytet në kaos, gjen-
det në udhëkryq: ose në rrugën drejt kush-
teve demokratike, ose përfundimisht si re-
publikë e mafies.

Shqipëria - ky bastion i drogës në Europë!
Protesta masive çdo javë, policë dhe

prokurorë që largohen nga vendi, një
udhëheqje e korruptuar policore, pa
Gjykatë Kushtetuese, pa Gjykatë të Lartë
funksionale. Shqipëria është në një krizë të
madhe, pavarësisht disa përparimeve në
turizëm.

Një nga arsyet, që i ka nxjerrë masat në
rrugë: akuzat se qeveria e kryeministrit Edi
Rama ka blerë votat në mënyrë masive, me
ndihmën dhe paratë e mafies së drogës, që
dominon vendin. Që kur Edi Rama mori
detyrën, kultivimi i marijuanës është
përhapur në të gjithë vendin, duke u bërë
industria kryesore e vendit përveç trafikut
të drogës. Dhe paratë e drogës po qeverisin
vendin!

Kur "Bild" raportoi para pak kohësh për
një transkriptim të përgjuar, në të cilin
kryeministri Edi Rama e pyet një zyrtar
vendor të zgjedhjeve, nëse gjërat kanë sh-
kuar ashtu siç ishte rregulluar, qeveria u
zemërua: 'Bild' është një gazetë e blerë, pre-
tendimet (që në fakt bazohen në dokument-
et e hetuesve shqiptarë dhe të Evropës Perën-
dimore) janë krejtësisht të pabaza. Edhe
hetuesit shqiptarë e konfirmojnë vërtetës-
inë e telefonatave.

Por tani "Bild" ju sjell përgjimet telefon-
ike, duke treguar se si përpara zgjedhjeve
të vitit 2017, një baron famëkeq i drogës blen
votat për Partinë Socialiste të Ramës. Ai sig-
uron që një politikan i caktuar të futet në
parlament. Ne po u tregojmë gjashtë
përgjime konkrete. Përgjimet janë pjesë e
një hetimi të policisë shqiptare, të së ashtu-
quajturës dosja "339/1". Dokumentet e
bollshme u morën nga hetuesit shqiptarë
para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017
dhe që atëherë janë kryesisht të mbyllura
në dosje - pjesë të saj nuk mund të fshihen.

Sipas hetuesve, ky është vetëm një frag-
ment ekzemplar nga një tërësi komplekse
regjistrimesh, që janë mbledhur gjatë mua-
jve të vitit 2017. Rasti konkret është vetëm
një nga dhjetëra anembanë Shqipërisë. Shu-
mica e tyre janë akoma nën 'qilim'. Hetuesit
që punojnë për këto raste ose janë heshtur,
ose kanë ikur jashtë vendit.

Baroni i drogës në fjalë, mafiozi Astrit
Avdylaj,  sipas hetuesve kreu i një bande me
të paktën 44 persona, që organizon tregtinë
ndërkombëtare të drogës (kokainë dhe her-
oinë) në rajon rreth qytetit- port të Durrësit.
Ai dhe vëllezërit e drejtojnë bandën nga qy-
teti i vogël i Shijakut. Për të ia ka vlejtur
përpjekja: disa muaj pas zgjedhjeve ai u ar-
restua gjatë hetimeve ndërkombëtare së
bashku me anëtarët e tjerë të klanit dhe dy
vëllezër. Ai vetë është përsëri në liri - thuhet
se kishte depresion dhe se qëndrimi në burg
për të ishte i pamundur.

Përgjimet tregojnë se si mafia kujdeset që
një politikan i caktuar të bëhet kandidat i
Partisë Socialiste. Më pas, ata sigurohen që
ky politikan i partisë qeverisës të Ramës të
zgjidhet. Në hetime përfshihet kryebashki-
aku socialist i Durrësit, qytetit të dytë më të
madh në Shqipëri. Në përgjime mund të dëg-
josh se si bosi i mafies bie dakord me politi-
kanët lokalë, me kryebashkiakun e
vendlindjes së tij dhe qytetit të madh të Dur-
rësit, që të caktojnë një kandidat për Partinë
Socialiste dhe të blejnë dhe organizojnë vota
për të. Në një përgjim, shefi i ujësjellësit merr
një telefonatë nga mafia e drogës që të sig-
urojë që stafi i tij të votojë për Partinë Social-
iste të Edi Ramës dhe kandidatët e tyre. Dur-
rësi dhe qyteti tjetër port i Vlorës janë ven-
dimtarë për mafien. Sipas hetuesve, përmes
këtyre porteve në Shqipëri vijnë kokaina dhe
heroina. Nga atje, droga - duke përfshirë edhe
kanabisin e rritur në të gjithë Shqipërinë -
kontrabandohet në Itali dhe në Europën
Veriore dhe Qendrore. Fitimet janë gjigan-
de. Dhe ata duhet të sigurohen. Siç tha ish-
ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani për "Bild",
ekziston një pakt mes politikës dhe mafies
në Shqipëri. Politika siguron biznesin, ma-
fia sjell votat, mafia investon paratë e drogës

në pasuri të paluajtshme, politikanët bëjnë
një sy qorr për pastrimin e parave dhe
trafikun e drogës. Dhe në sistemin klanor të
Shqipërisë, edhe fermerët e marijuanës, që
kultivojnë bimët për bosët janë votues të lum-
tur, nëse qeveria u siguron pagën e drogës.

E gjitha kjo nuk është e pazakontë në
shumë shtete të Ballkanit, edhe në mesin e
paraardhësve të Ramës në Shqipëri, por
sistemi u perfeksionua si një program
mbarëkombëtar nën Ramën. Dy ish-minis-
tra të Brendshëm janë tashmë të ikur. Të dy
ishin të dyshuar si pjesë e bandave të drogës.
Aktualisht nën akuzë është ish-ministri i
Brendshëm, Saimir Tahiri. Dhe Rama, dhe
ekipi i tij e kanë mohuar tradicionalisht
kërkesën për të bërë testin e drogës përpara
zgjedhjeve.

Edhe Rama vetë konsiderohet si një njeri
me lidhje të ngushta me mafien e drogës,
hetuesit perëndimorë dhe opozita shqiptare
e akuzojnë atë se ka blerë votat me paratë e
drogës. Regjistrimi i një telefonate duhet ta
provojë këtë: Rama i telefonoi më 11 shtator
2016 drejtuesit të një komisioni rajonal
zgjedhor, duke e pyetur nëse gjithçka shkoi
në zgjedhje ashtu "siç ishte diskutuar".
Përgjigja e kreut të komisionit: "Po, shef,
siç është diskutuar". Ish-ministri i Drejtë-
sisë, Manjani, një profesor i respektuar i
ligjit, thotë për "Bild": "Organizata të ndry-
shme ndërkombëtare kanë konfirmuar se
ka pasur blerje të votave në masë". Ish-min-
istri sheh pas kësaj një projekt të përbash-
kët të Ramës dhe mafies: "Qeveria mbron
mafien dhe lejon biznesin e tyre të drogës.
Në këmbim, bandat dhe klanet blejnë vota
për qeverinë". Rama i mohon të gjitha, duket
si viktimë e një komploti. Vetëm se këto
regjistrime, që i kanë bërë hetuesit e tij, ai
nuk mund t'i pastrojë nga kjo botë.

Gazeta: Po sjellim përgjime, një baron famëkeq i drogës blen votat për PS-në e Ramës

"Bild": Ja se si i manipulon mafia
votimet. Qeverisin paratë e drogës

Peter Tiede
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HETIMET E PROKURORISË
REAGIMET

Reagon kandidati i PS në Shijak: Nuk kam pirë kurrë kafe me Astrit Avdylajn

Përgjimet e gazetës "Bild", Dako: Janë
absurde, telefonin do ta mbaj hapur për këdo

Ujësjellësi Durrës kërcënon me padi për
shpifje: Ivo Doçi s’ka qenë asnjëherë drejtor

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS

Pas publikimit të
përgjimeve të reja nga
dosja 339/1 nga gaze-

ta prestigjioze gjermane
"BILD", të cilat tregojnë për
afrimitetin që kishte krye-
bashkiaku i Durrësit Vang-
jush Dako me kreun e bandës
së Shijakut, Astrit Avdylaj
dhe ku aludohet për shit-bler-
je votash e përcaktim të kan-
didatëve për deputetë në
listat e PS-së, ka reaguar
Dako.  Sipas tij këto përgjime
i duken absurde. Në një
bisedë telefonike në Ora
News, ai tha ditën e djeshme
se ai është kryetar bashkie,
dhe si i tillë do t'i hapë telefo-
nin dhe do të flasë me çdo
qytetar. "I pashë dhe i dëgjo-
va përgjimet. Për mua janë
diçka absurde, sepse unë jam
kryetar bashkie dhe telefo-
nin do t'ua hap çdo qytetari.
Nuk kam asnjë koment. Kjo
është çështje mediatike", ësh-
të shprehur ai. Ndërkohë që
mësohet se ditën e djeshme,
Dako nuk është paraqitur në
ambientet e bashkisë që ai
drejton prej rreth 12 vitesh
apo 3 mandate. Gjithashtu,
në lidhje me audiopërgjimet
ka reaguar dhe ndërmarrja
e Ujësjellës Kanalizime Dur-
rës. Në një reagim për medi-
at, tha se personi që figuron
në përgjime, Ivo Doçi, nuk ka
qenë ndonjëherë drejtor i
Ujësjellës Kanalizimeve Dur-
rës dhe as është aktualisht.
Siç mësohet Doçi ka qenë
përgjegjës i repartit të Ujë-
sjellës Kanalizimeve në Shi-
jak në momentin që zëri i tij
del në përgjime, një detyrë që
vazhdon të mbajë edhe sot.
"Kolegë përshëndetje! Ju
lutem, bëni këtë saktësim
pranë redaksive që kanë bërë
botimin e lajmit në lidhje me
përgjimet: Ujësjellës Kanali-
zime Durrës sqaron se sh-
tetasi i përmendur në lidhje
me përgjime të mundshme që
përbëjnë vepër penale, Ivo
Doçi, nuk ka qenë asnjëherë
drejtor i Ujësjellës Kanaliz-
ime Durrës dhe as është ak-
tualisht. Ju lutemi redak-
sive që e kanë botuar lajmin
të bëjnë saktësimet e duhu-
ra, në të kundërt do të për-

ballen me padi për shpifje. Ju
faleminderit!", thuhet në
njoftim.

Ndërkaq, në një nga
përgjimet e "Bild" ishte edhe
biseda e Avdylajt me kryetar-
in e PS-së në Shijak, Elton
Arbana. Në një intervistë
dhënë për "Gazeta Sh-
qiptare", Arbana, tashmë
kandidat për kryebashkiak
shprehet se nuk ka pirë kur-
rë një kafe me Astrit Avdyla-
jn dhe telefonata i është bërë
duke menduar se ai ishte
ende në krye të INUK.
INTERINTERINTERINTERINTERVISTVISTVISTVISTVISTAAAAA

Ditën e sotme janë pub-Ditën e sotme janë pub-Ditën e sotme janë pub-Ditën e sotme janë pub-Ditën e sotme janë pub-
likuar përgjime, ku ështëlikuar përgjime, ku ështëlikuar përgjime, ku ështëlikuar përgjime, ku ështëlikuar përgjime, ku është
një bashkëbisedim i juajinjë bashkëbisedim i juajinjë bashkëbisedim i juajinjë bashkëbisedim i juajinjë bashkëbisedim i juaji
me Astrit Ame Astrit Ame Astrit Ame Astrit Ame Astrit Avvvvvdddddylajn. Kylajn. Kylajn. Kylajn. Kylajn. Kenienienienieni

një reagim lidhur me këtonjë reagim lidhur me këtonjë reagim lidhur me këtonjë reagim lidhur me këtonjë reagim lidhur me këto
përgjime?përgjime?përgjime?përgjime?përgjime?

Unë jam edhe kryetari i
Partisë Socialiste në Shijak
dhe si rrjedhojë njoh shumë
qytetarë të Shijakut. Kam
lidhje me shumë qytetarë dhe
iu përgjigjem të gjithëve. E
tillë ka qenë edhe biseda me
të.

E njihni nga afër AstritE njihni nga afër AstritE njihni nga afër AstritE njihni nga afër AstritE njihni nga afër Astrit
AAAAAvvvvvdddddylajn?ylajn?ylajn?ylajn?ylajn?

Jo, jo! E njoh si qytetar të
Shijakut, si njoh mijëra të
tjerë.

E keni takuar ndon-E keni takuar ndon-E keni takuar ndon-E keni takuar ndon-E keni takuar ndon-
jëherë ngjëherë ngjëherë ngjëherë ngjëherë nga afëra afëra afëra afëra afër, jeni ulur, jeni ulur, jeni ulur, jeni ulur, jeni ulur
ndonjëherë në kafe, përndonjëherë në kafe, përndonjëherë në kafe, përndonjëherë në kafe, përndonjëherë në kafe, për
dreka, darka, diskutimedreka, darka, diskutimedreka, darka, diskutimedreka, darka, diskutimedreka, darka, diskutime
për fushatë keni bërë mepër fushatë keni bërë mepër fushatë keni bërë mepër fushatë keni bërë mepër fushatë keni bërë me
të?të?të?të?të?

Jo kurrë. Nuk kam pirë
asnjë kafe me Astrit Avdylaj,
as nuk kam ngrënë drekë apo
të kem darkuar.

Nga përgjimet duketNga përgjimet duketNga përgjimet duketNga përgjimet duketNga përgjimet duket
sikur Asikur Asikur Asikur Asikur Avvvvvdddddylaj ju jeylaj ju jeylaj ju jeylaj ju jeylaj ju jep një po-p një po-p një po-p një po-p një po-
rosi për kreun e INUK që jurosi për kreun e INUK që jurosi për kreun e INUK që jurosi për kreun e INUK që jurosi për kreun e INUK që ju
duhet ta zbatonit…duhet ta zbatonit…duhet ta zbatonit…duhet ta zbatonit…duhet ta zbatonit…

Jo ai më ka thënë duke
menduar se jam unë kreu i
INUK, por unë nuk kam qenë
kreu i INUK në atë kohë, isha
larguar nga ajo detyrë.
Gjërat duhet të shihen pak
më me detaje, jo thjesht të
merren ashtu si janë. Kjo
është e gjitha.

Ju kanë thirrur nëJu kanë thirrur nëJu kanë thirrur nëJu kanë thirrur nëJu kanë thirrur në
prokurori të dëshmoniprokurori të dëshmoniprokurori të dëshmoniprokurori të dëshmoniprokurori të dëshmoni
rreth dosjes 339?rreth dosjes 339?rreth dosjes 339?rreth dosjes 339?rreth dosjes 339?

Jo kurrë. Rastin e mora
vesh nga mediat.

Mendoni se ky lajm do t'juMendoni se ky lajm do t'juMendoni se ky lajm do t'juMendoni se ky lajm do t'juMendoni se ky lajm do t'ju
dëmtojë fushatën, pasi ak-dëmtojë fushatën, pasi ak-dëmtojë fushatën, pasi ak-dëmtojë fushatën, pasi ak-dëmtojë fushatën, pasi ak-
tualisht ju kandidoni përtualisht ju kandidoni përtualisht ju kandidoni përtualisht ju kandidoni përtualisht ju kandidoni për
kryebashiak në Shijak?kryebashiak në Shijak?kryebashiak në Shijak?kryebashiak në Shijak?kryebashiak në Shijak?

Absolutisht jo! Qytetarët e
Shijakut do të zgjedhin alter-
nativët më të mirë për ta. Ne
kemi dhe kandidat tjetër, unë
nuk jam i vetëm në këtë garë.
Jam i sigurt që ata do të ven-
dosin më të mirën për ta.

Keni diçka që doni të sh-Keni diçka që doni të sh-Keni diçka që doni të sh-Keni diçka që doni të sh-Keni diçka që doni të sh-
toni lidhur me përgjimet etoni lidhur me përgjimet etoni lidhur me përgjimet etoni lidhur me përgjimet etoni lidhur me përgjimet e
publikuara?publikuara?publikuara?publikuara?publikuara?

E gjitha kjo është një lojë
e kazanit, që për fat të keq
tanimë është bërë pjesë edhe
opozita.

KRYEBASHKIAKU
"I pashë dhe i
dëgjova përgjimet.
Për mua është diçka
absurde, sepse unë
jam kryetar bashkie
dhe telefonin do t'ia
hap çdo qytetari.
Nuk kam asnjë
koment. Kjo është
çështje mediatike",
është shprehur dje
kryetari i Bashkisë
së Durrësit,
Vangjush Dako.
Ndërkohë që
mësohet se ditën e
djeshme, Dako nuk
është paraqitur në
ambientet e
bashkisë që ai
drejton prej rreth 12
vitesh apo 3
mandate.

Përgjimet sjellin përçarjet
e para, njëri mohon vëllain

e tjetri partinë
Deputeti i PS-së Ilir Ndraxhi dhe kryetari i Bash

kisë së Shijakut Ardian Kokomani, dy figura të
përmendura në përgjimet e publikuara nga gazeta
'Bild', kanë komentuar në media qëndrimet e tyre.
Ndraxhi ka thënë se ende nuk është vënë në dijeni të
përgjimeve dhe mohon çdo lloj njohjeje me Astrit Avdy-
lajn, pavarësisht se vëllai i tij komunikon në përgjim
me këtë të fundit në lidhje me futjen në listat e PS të Ilir
Ndraxhit. Ai mohon, gjithashtu, të ketë komunikuar
me vëllain në lidhje me përgjimet. Nga ana tjetër, krye-
tari i Bashkisë së Shi-
jakut ka deklaruar se ai
nuk ka asnjë lidhje me
Avdylajt dhe se nuk ka
qenë në takimin që për-
flitet në përgjimet e
nxjerra. Kokomani ka
kryer një telefonatë me
Astrit Avdylajn ku ky i
fundit i thotë "Nesër
kemi një takim në 10 të
mëngjesit, unë ti,
Gjushi, Liri (Ilir Ndrax-
hi, deputet i PS-së), vël-
lai i Lirit dhe Jupi. Do
të pimë një kafe nesër
në Durrës në orën
10:00". Për këtë telefonatë Kokomani është shprehur
në media se është ndjerë i bezdisur. Madje ai thotë se do
të ishte dorëhequr në qoftë se Avdylajt do të kishin
lidhje me fushatën e tij.

I pyetur për mosrikandidimin e tij për bashkinë
e Shijakut, Ardian Kokomani thotë se tashmë pas
këtyre përgjimeve është e qartë pse ai nuk është
rikandiduar. Kjo deklaratë është një shprehje pa-
kënaqësie ndaj PS në Durrës por gjithashtu thellon
dyshimet se Avdylajt kanë një ndikim të fortë në
vendimmarrje. /Opinion.al

Kryetari i Bashkisë
së Shijakut ka

deklaruar se ai nuk
ka asnjë lidhje me

Avdylajt dhe se
nuk ka qenë në

takimin që përflitet
në përgjimet e

nxjerra.

Kreu i Bashkisë së
Durrësit, Vangjush Dako

Kandidati i PS në Shijak,
Elton Arbana
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"Nëse Peter Tiede vijon të nxjerrë përgjime, mund të ndalohet dhe dënohet në Shqipëri"

Prokuroria: Po hetojmë për korrupsion në zgjedhje,
procedim penal për nxjerrësit e sekretit në media
Urdhri: Ndalohet publikimi i përgjimeve për dosjen ‘339’

Apeli ndaj vartësve: Hetoni pa humbur kohë

Kryeprokurorja Arta Marku: Prokurorët
bëjnë pazare për interesa personale

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Prokuroria e Krimeve
të Rënda ka reaguar
pas publikimit të gjas-

htë audiopërgjimeve nga
gazeta gjermane, BILD, në
të cilën përfshihet kryebash-
kiaku i Durrësit, Vangjush
Dako dhe zyrtarët të lartë të
PS-së, të cilët komunikojnë
me Astrit Avdylajn, kreun e
bandës së Shijakut. Organi
i akuzës njofton nëpërmjet
një deklarate për shtyp se
dosja "339" me përgjimet e
bandës së Avdylajve në Shi-
jak, po hetohet nga 3
prokurorë dhe 10 oficerë të
policisë gjyqësore. Ky insti-
tucion dënon publikimin e
përgjimeve lidhur me këtë
dosje dhe njofton se po he-
ton njëkohësisht edhe për
prokurorin apo oficerin e
policisë gjyqësore që ka zbu-
luar sekretin hetimor. Sipas
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, lidhur me dosjen
"339", po hetohet për veprat
penale "korrupsion aktiv/
pasiv në zgjedhje" dhe "kor-
rupsion aktiv/pasiv" i funk-
sionarëve të lartë apo të
zgjedhurave vendorë".  Në
përgjimet e publikuara nga
gazeta gjermane "Bild", në
bisedat telefonike dëgjohen
anëtarë të bandës së Avdy-
lajve në Shijak duke bisedu-
ar me zyrtarë për të
mbledhur vota. Kjo dosje,
thotë Prokuroria e Krimeve
të Rënda, është drejt
zbardhjes së plotë. Ndërkaq,
Prokuroria e Krimeve të
Rënda ka nxjerrë urdhër
ndalimi për publikimin e
përgjimeve të dosjes 339, ku
përfshihen një sërë zyr-
tarësh të Partisë Socialiste.
Sipas urdhrit të firmosur
nga prokurorët Dritan Pren-
ci dhe Vladimir Mara, nëse
gazetari gjerman, Peter
Tiede vijon të nxjerrë
përgjime, ai edhe mund të
ndalohet dhe dënohet në
Shqipëri.
DEKLARADEKLARADEKLARADEKLARADEKLARATTTTTA E PLA E PLA E PLA E PLA E PLOOOOOTËTËTËTËTË
E PROKURORISËE PROKURORISËE PROKURORISËE PROKURORISËE PROKURORISË

Më datë 26.10.2018 në
kuadër të procedimit penal
nr. 339 të vitit 2016 të regjis-
truar për veprat penale të
"Prodhimit dhe shitjes së
narkotikëve", "Trafikimit të
Narkotikëve" "Grupit të
strukturuar kriminal" si
dhe "Kryerjes së veprës pe-
nale nga organizata krimi-
nale dhe grupi i strukturu-
ar kriminal", ka regjistruar
dhe hetimin për veprën pe-
nale "Zbulimi i akteve ose të
dhënave sekrete" parash-
ikuar nga neni 295/a/3 i
Kodit Penal. Ky hetim është
regjistruar pasi në disa me-
dia janë publikuar të dhëna
sekrete që dëmtojnë rëndë
hetimin e procedimit penal.
Më datë 01.02.2019 nga ana e
Drejtueses së Prokurorisë
për Krime të Rënda, është
vendosur që ky hetim të kry-
het nga grup hetimorë i për-
bërë nga tre prokurorë,
duke i shtuar grupit heti-

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Pas publikimit të
6 audio-përgjimeve, pjesë e
dosjes 339 nga gazeta gjer-
mane ka reaguar Prokuro-
rja e Përgjithshme e Përko-
hshme, Arta Marku. "Pro-
kurorë dhe punonjës të
tjerë janë të gatshëm që për
interesa personale të bëjnë
pazare me dosjet penale",
është shprehur ajo. Ndër-
kaq, Marku i bëri thirrje
prokurorisë kompetente që
të hetojë publikimin e
sekretit hetimor, për të vënë
para përgjegjësisë proku-
rorë, oficerë të policisë
gjyqësore apo këdo tjetër që
ka poseduar CD-të e kësaj
dosje hetimore dhe ka bërë
publikimin e tyre, në vend
që të kryente një hetim ob-

Ja urdhri i Prokurorisë
së Krimeve të Rënda
për mospublikimin

e përgjimeve
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Më 05.06.2019, Dri-
tan Prençi dhe Vladimir
Mara, prokurorë në Pro-
kurorinë pranë Gjykatës së
Shkallës së Parë për Krime
të Rënda Tiranë janë njohur
me publikimin e pjesshëm në
disa media elektronike të disa
akteve hetimore, përfshi dhe
përgji-me audio, të kryera në
kuadër të procedimit penal
Nr.339 të vitit 2016. Ata kanë
nxjerrë urdhër ndalimi për
publikimin e përgjimeve të
dosjes 339. "Media të ndry-
shme kanë publikuar disa
transkriptime të realizuara
në kuadër të këtij hetimi dhe
së fundmi edhe përgjime au-
dio, të cilat na bëjnë të be-
sojmë se kanë dalë nga ko-
pjimi ose regjistrimi i bise-
dave që gjenden në CD-të bash-
këlidhur akteve të këtij pro-
cedimi penal nisur nga fakti
se publikimi i akteve të më-
sipërme, cenojnë sekretin e
hetimit paraprak lidhur me
procedimin penal Nr.339, të
vitit 2016, i cili nuk ka për-
funduar akoma, çmoj se du-
het ndaluar publikimi i tyre
nëpërmjet shtypit ose çdo lloj
forme tjetër informacioni
masiv. Në këto kushte, ba-
zuar në kërkesat e neneve
103, 104 dhe 105 të K.Pr.Penale;
urdhërojmë: Ndalimin e pub-
likimit të akteve të procedim-
it penal Nr.339, të vitit 2016,
nëpërmjet shtypit ose çdo lloj
forme tjetër informacioni
masiv. Ngarkohet me
ekzekutimin e këtij urdhri
Koordinatori për Mediat në
Prokurorinë pranë Gjykatës
së Shkallës së Parë për Krime
të Rënda Tiranë. Subjektet e
procedimit penal, avokatët
mbrojtës, etj., të cilët për sh-
kak të cilësisë së tyre njihen
me aktet e procedimit penal
Nr.339, të vitit 2016, ndalohen
t'i bëjnë publike ato. Shkelja
e këtij urdhri, personat
përgjegjës i ngarkon me
përgjegjësi penale, sipas nen-
it 295/a/3 të K.Penal.

SHKURT

Gjykata e Apelit
lë në fuqi lirinë

për Ervis Martinajn
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Ervis Martinaj do
të vazhdojë të qëndrojë në
liri, pasi  dje Gjykata e
Apelit të Tiranës vendosi të
rrëzojë kërkesën e prokuro-
risë dhe të lërë në fuqi masën
e garancisë pasurore prej 5
milionë lekësh. Seanca e
vlerësimit të sigurisë nisi në
orën 10:00  me trupë gjyqë-
sore të përbërë nga relator-
ja Flutura Skënderi dhe
anëtarë Gramoz Levanaj
dhe Artur Gaxha. Prokuro-
ri i Apelit, Dritan Peka
kërkoi rikthimin në qeli të
Martinajt; i cili po proce-
dohet për bashkëpunim në
vrasje të mbetur në tenta-
tivë për ngjarjen e ndodhur
më 4 tetor 2018 në lokalin
"Monopol" në zonën e ish-
Bllokut. Prokuroria ka ng-
ritur gjithashtu ndaj tij
akuzat për falsifikim të do-
kumenteve, organizim të lo-
tarive të palejuara dhe
pastrim parash. Por trupa
gjyqësore e Apelit të Ti-
ranës ka lënë në fuqi vendi-
min e gjyqtarit Artan Gjer-
meni, i cili vendosi në fillim
të majit lirimin e Martinajt
kundrejt një garancie pa-
surore prej 5 milionë lekësh.

Skema e falsifikimit
të certifikatave,
pranga policit

SHKODËR - Drejtoria e Shër-
bimit për Çështjet e
Brendshme dhe Ankesat
(SHÇBA) në bashkëpunim
me prokurorinë kanë zbulu-
ar skemën e mashtrimit me
certifikatat për SHPSF, ndër-
sa në pranga ka përfunduar
edhe një punonjës policie.
Hetimet e kryera zbuluan se
si disa shtetas që aplikonin
për përfitimin e certifikatave
si punonjës të shërbimit të
SHPSF-ve ishin pajisur me
dokumente të falsifikuara
duke anashkaluar proce-
durat verifikuese e trajnuese
të detyrueshme, si Akadem-
inë e Sigurisë, Shoqëritë Pri-
vate të Sigurisë të licencuara
për trajnime. Në vijim të pro-
cedimit, Gjykata ka vendo-
sur masën e sigurisë "Arrest
në shtëpi" (për arsye shënde-
tësore), ndaj punonjësit të
Policisë nënkomisar V.N., me
detyrë specialist për Shër-
bimin ndaj të Tretëve, në
DVP Shkodër.

morë ekzistues dhe një
prokuror dhe një oficer
tjetër të policisë gjyqësore të
prokurorisë, për rritjen e
efikasitetit të hetimit. Ky
procedim është në fazën e
hetimeve paraprake. Në
kuadër të këtij hetimi ju
njoftojmë se po hetohen 74
persona me masa sigurimi të
ndryshme, për vepra penale
të "Prodhim dhe shitje të
narkotikëve" "Trafikim i
narkotikëve" në formën e
"Grupit të strukturuar
kriminal" "Kryerja e ve-
prave penale nga organiza-
ta kriminale apo grupi i
strukturuar kriminal"
parashikuar nga nenet 283,
283/a, 333/a dhe 334 të Kodit
Penal. Gjithashtu, në kuadër
të këtij procedimi penal po

hetohet edhe për vepra të
tjera penale si "Korrupsioni
aktiv/pasiv i funksionarëve
të lartë, ose i të zgjedhurve
vendorë" parashikuar nga
nenet 245 dhe 260 të Kodit
Penal. Në kuadër të këtij pro-
cedimi penal po hetohet edhe
për veprat penale "Korrup-
sion aktiv/pasiv në zgjedhje"
parashikuar nga nenet 328
dhe 328/b të Kodit Penal, pasi
gjatë hetimit të procedimit
penal janë konstatuar të dhë-
na për dyshime për përfshir-
je të përfaqësuesve vendorë
të subjekteve të ndryshme
politike të gjithë spektrit
politik në vend në zgjedhjet
e përgjithshme të vitit 2017
në qarkun e  Durrësit dhe të
Lezhës. Ju bëjmë me dije se
për ushtrimin e ndjekjes pe-

nale të këtij procedimi penal
për shkak të kompleksitetit
të tij, janë ngarkuar 3
prokurorë dhe 10 oficerë të
policisë gjyqësore të cilët po
vijojnë kryerjen e veprimeve
hetimore në dinamikë.

Faktet e publikuara ditën
e sotme në mediat dëmtojnë
rëndë vijimin e ndjekjes pe-
nale të këtij procedimi penal
aq më tepër kur hetimet nga
ana jonë janë intensifikuar.

Prokuroria e Krimeve të
Rënda, duke u ndodhur për-
para një rasti të paprecedent,
të përsëritur të shkeljes së
rëndë të ligjit njofton se po
kryen me intensitet hetimet
për të vënë përpara
përgjegjësisë penale cilindo
prokuror, oficer policie gjyqë-
sore apo subjekte të tjera që
kanë abuzuar rëndë me
detyrën duke bërë pub-
likimin e akteve përpara se
të kryenin detyrën e tyre. Në
vlerësimin tonë kjo është
bërë me qëllim pengimin e
hetimit, paragjykimin e tij si
dhe komplikimin e mëte-
jshëm të hetimeve në këtë
procedim penal. Aktualisht
njoftojmë opinionin e gjerë
se Prokuroria për Krimet e
Rënda Tiranë, është drejt
zbardhjes së plotë të të
gjitha fakteve penale dhe
vënien përpara përgjegjësisë
penale të autorëve të çdo
vepre penale që do të konk-
ludohet nga ana e
prokurorëve se është kryer
në kuadër të këtij procedi-
mi penal ashtu sikurse nuk
ka hezituar të godasë dhe
subjekte të tjera të përfshirë
në krimin e organizuar në
kuadër të procedimeve të
tjera penale.

jektiv. Gjithashtu, ajo dek-
laroi se ka filluar një veri-
fikim administrativ të
mënyrës sesi kanë lëvizur
CD-të dhe DVD-të, si dhe çdo
material tjetër përgjimi, nga
Zyra e Përgjimeve në Pro-
kurorinë e Përgjithshme, në
drejtim të Prokurorisë së
Krimeve të Rënda.  Prokuror-

ja e Përgjithshme u kërkon
prokurorëve që kanë në
hetim këtë çështje dhe atë
184 që të hetojnë pa humbur
kohë për të vënë para për-
gjegjësisë penale këdo që
është i përfshirë në shkelje.
Gjithashtu, Prokurori i
Përgjithshëm, në zbatim të
kompetencave aktuale njof-
ton opinionin publik se ka
miratuar udhëzimin nr.4,
dt.26.10.2018 "Për përgjimet"
ku përcaktohen në detaje
rregullat për ruajtjen e
sekretit të përgjimit. Nxjer-
rja e sekretit ka ardhur jo
si pasojë e mungesës së
ligjeve apo akteve nënlig-
jore dhe administrative, por
për arsye të tjera larg çdo
norme ligjore apo morale.

Prokuroria e Krimeve të Rënda
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Gazetari i "Bild",
njërës nga gazetat
më prestigjioze në

Gjermani, i cili prej javësh
publikon fakte se si mafia
është e lidhur me qeverinë
socialiste për përfitime mul-
timilionëshe dhe që sot pub-
likoi një seri përgjimesh
skandaloze mbi shitblerjen
e votës në qarkun e Durrësit,
reagoi në një postim në llog-
arinë e tij në 'FB'. "Meqë
qeveria në Shqipëri mohon
dhunshëm se mafia bleu
vota për ta", shkruan ai ndër-
sa deklaron se burimi i tij
janë prokurorët dhe policët
që duan ta luftojnë krimin.
"Për shkak se qeveria në Sh-
qipëri mohon kaq dhun-
shëm se mafia ble vota për
ta: disa kaseta për të dëg-
juar - të marra nga policia.
Mbyll deri në këtë ditë. Bar-
oni i drogës që shfaqet këtu
u arrestua pak më vonë për
trafikimin e heroinës dhe u
lirua përsëri - e gjeti depre-
sionin në burg dhe mori një
certifikatë siç kërkohej. Të
mëdhenjtë duan të konkur-
rojnë në Shqipëri, ata pagua-
jnë shumë mirë dhe sig-
urojnë votat. Pyetja e vetme
është: mafia manipulon poli-
tikën apo e sundon vendin?
Përshtypja ime: ajo është
rregullatorja. Si një hetues
më tha, 'Ne e humbëm luftën,
mafia e drogës mori pushte-
tin tonë'. Për shkak se disa
policë dhe prokurorë nuk
duan të japin dorëheqjen,
sepse duan të veprojnë
kundër udhëheqjes së kor-
ruptuar të policisë, kemi
marrë materialin. Falënde-
rimet e mia për hetuesit e
guximshëm dhe gazetarët
inteligjentë në Shqipëri, të
cilët nuk po heqin dorë",
shprehet gazetari gjerman.
IRONIAIRONIAIRONIAIRONIAIRONIA

Gazetari i gazetës gjer-
mane "Bild" reagoi sërish
mbi publikimin e përgji-
meve për blerjen e votave në
Durrës dhe Shijak nga gru-
pi i Avdylajve, duke thek-
suar se njerëzit e qeverisë po
përpiqen përsëri ta bëjnë
gënjeshtar, njësoj si në ar-
tikullin e parë. Tiede shpre-
het se përgjimet e tij kanë
tronditur Shqipërinë, ndër-
sa thekson se qeveria po
mundohet që ta bëjë atë
gënjeshtar. Peter Tiede shk-
ruan me ironi se: "Unë jam
mirënjohës veçanërisht ndaj
zyrës së Prokurorit të
Përgjithshëm në Tiranë për
konfirmimin e vërtetësisë së
përgjimeve të kasetave të
bëra sot (dje) publike", shpre-
het gazetari gjerman Peter
Tiede. Sipas tij, prokuroria
paralajmëron prokurorët

PËRGJIMET
REAGIMET

"Mafia është e lidhur me qeverinë", publikoi përgjimet për Avdylajt dhe Dakon

"Bild", gazetari Peter Tiede: Si
i morëm përgjimet në Shqipëri
Ironizon Arta Markun: Faleminderit që vërtetuat përgjimet

për publikimin e materia-
leve hetimore, duke thek-
suar se në këtë mënyrë kon-
firmohet vërtetësia e tyre.
"Duke qenë se Shqipëria ësh-
të përmbysur përsëri për

shkak të një artikulli timin
dhe 'shpirtrat e këqij' të
qeverisë po përpiqen të më
nxjerrin gënjeshtar, unë i
jam veçanërisht mirënjohës
Zyrës së Prokurorit të

PUBLIKIMI
"Baroni i drogës që
shfaqet këtu u arrestua
pak më vonë për
trafikimin e heroinës
dhe u lirua përsëri e
gjeti depresionin në
burg dhe mori një
certifikatë siç kërkohej.
Të mëdhenjtë duan të
konkurrojnë në Shqipëri,
ata paguajnë shumë
mirë dhe sigurojnë votat.
Pyetja e vetme është:
mafia manipulon
politikën apo e sundon
vendin? Përshtypja
ime: ajo është
rregullatorja", shprehet
z.Peter Tiede.

REAGIMI
"Duke qenë se
Shqipëria është
përmbysur përsëri për
shkak të një artikulli
timin dhe 'shpirtrat e
këqij' të qeverisë po
përpiqen të më nxjerrin
gënjeshtar, unë i jam
veçanërisht mirënjohës
Zyrës së Prokurorit të
Përgjithshëm në
Tiranë, e cila konfirmon
qartë vërtetësinë e
përmbajtjes së
regjistrimeve të
përgjimit, të cilat i
kemi bërë publike sot
(dje)", - reagoi gazetari
gjerman.

Sfida ndaj lajmeve
të rreme, Leyla
Moses-Ones:
Keqinformimi

kërcënon mediat

Keqinformimi dhe pro
paganda po kërcëno-

jnë median. Ishte ky
shqetësimi i ngritur dje
nga Ambasada e Shteteve
të Bashkuara në Tiranë
përmes së ngarkuarës me
punë, Leyla Moses-Ones.
Ajo apeloi gazetarët të
kenë më shumë kurajë për
të mbrojtur lajmin e
vërtetë. Më shumë kurajë
për të thënë dhe mbrojtur
të vërtetën ka kërkuar e
ngarkuara me punë e Sh-
teteve të Bashkuar të
Amerikës në Tiranë. Ley-
la Moses-Ones deklaroi
se keqinformimi dhe pro-
paganda kërcënojnë me-
diat e pavarura në mbarë
botën. "Media e bazuar në
fakte është themel i
demokracisë. Media du-
het të tregojë të vërtetën,
keqinformimi dhe propa-
ganda kërcënojnë medi-
at e pavarura kudo në
botë. Këto fenomene
mund të jenë përçarëse në
Ballkan. Shqyrtimi i fak-
teve luan një rol ven-
dimtar ndaj SHBA-ve
vitet e fundit që ka inves-
tuar në gazetarinë inves-
tigative", u shpreh Leyla
Moses- Ones. Deklaratat
diplomatja amerikane i
bëri gjatë një aktiviteti
me temë "Kontrolli i fak-
teve në Ballkan dhe
përtej", ku siguroi se
SHBA-të do të vijojnë
mbështetjen për gazetar-
inë investigative.

Përgjithshëm në Tiranë, e
cila konfirmon qartë
vërtetësinë e përmbajtjes së
regjistrimeve të përgjimit, të
cilat i kemi bërë publike sot
(dje). Zyra në fjalë parala-

jmëron të bëhet kujdes në
publikimin e përgjimeve
(regjistrimeve audio), pasi
bëhet fjalë për materiale nën
hetim dhe të prokurorisë", -
shkruan gazetari gjerman.

Agron Duka: Nëse përgjimet
për Avdylajt vijojnë, del
edhe emri i Edi Ramës

Ish-deputeti Agron Duka, i njohur për ndikimin e tij në
zonën e Durrësit dhe Shijakut, shprehet se nëse

përgjimet për grupin e Avdylajve do të vijojnë, do të dalë
edhe emri i kryeministrit Edi Rama. "Unë këta të dy
nuk i ndaj. Dako është kapur në përgjime. Jam i sigurt
që nëse përgjimet do të vijojnë, lidhje dhe telefonata do
të ketë edhe me z. Rama. Nuk mundet kurrë që Dako të
bënte veprime pa bekimin e Edi Ramës. S'ka se si. Nuk
ka mundësi që të kenë pasur lidhje pa bekimin e shefit
të madh. Kanë pasur aq shumë kontakte fizike, telefon-
ike, verbale, Rama me Dakon, sa në
një mënyrë apo në një tjetër, a ta merr
mendja ty që të mendojë që ky nuk
dinte gjë se ç'bënte vaki këtej. Nëse e
mendon dot, them që është vetëm e
Dakos. Ai i inkurajoi deri sa kjo
punë mori dhenë e do i dalë era dhe
do të vazhdojë t'i dalë akoma më
shumë", u shpreh Duka për "TCH".
Teksa në përgjime përmendet në një
moment edhe emri i tij nga Astrit
Avdylaj, Agron Duka jep një koment
edhe për këtë. "Unë jam ndikuar negativisht. Për mua
nuk ka qenë ndonjë surprizë. Në përgjime dallohet që
unë jam kundërshtar i këtij krimi politik. Aty thuhet
mos i thoni Gon Dukës që unë jam kundër. Sipas meje,
duhet të ketë qenë ndonjë përkrahës i imi dhe do i jetë
bërë ndonjë farë presioni, që duke qenë se ti je përkrahës
i Gon Dukës të mos i thoni atij, për votën që do ia japë
PS-së. Besoj se konkurrenca është mes meje dhe kandi-
datit të PS (Ilir Drazhi), sepse ishim të dy në një zonë të
rrezikuar. E votat kanë shkuar për kandidatin që sot
është deputet", u shpreh Duka.

Gazetari i "Bild" ,
Peter Tiede

PD: Arta Marku dhe Donika Prela
janë e njëjta dorë kriminale

Pas përgjimeve të medias prestigjioze gjermane
"Bild", Partia Demokratike ka reaguar dje në

mbrëmje zyrtarisht, duke theksuar se heshtja dhe për-
dorimi politik i prokurorisë për të kërcënuar mediat
nuk e shpëtojnë dot kryeministrin Edi Rama për të
mbuluar blerjen e pushtetit dhe lidhjet e tij me grupet
e strukturuara kriminale. Në qëndrimin e saj, PD-ja
thekson se kryeministri Edi Rama duhet të dorëhiqet.
"Në vend që sot politikanët e kapur në shitblerje vot-
ash me krimin të ishin me pranga në duar; në vend që
kryeministri të jepte dorëheqjen dhe të vihej në dis-
pozicion të hetimit për zbardhjen e krimeve zgjedhore,
Edi Rama urdhëron shantazhimin dhe kërcënimin
ndaj gazetës gjermane 'Bild' dhe mediave shqiptare që
nxorën në dritë krimin zgjedhor. Kërcënimet e shërbë-
toreve të tij provojnë se Edi Rama dhe bashkëpunë-
torët e tij në krim, Vangjush Dako, Astrit Avdylaj,
garantët e mosndëshkimit të këtyre krimeve elekto-
rale, Arta Marku dhe Donika Prela janë e njëjta dorë
kriminale, pjesë e të njëjtit grup të strukturuar krim-
inal që vjedh votat, dhunon votuesit, manipulon he-
timet dhe kërcënon mediat", thuhej në deklaratën e
PD-së. Selia blu thotë se kryeministri Edi Rama ka
zgjedhur të heshtë, ashtu siç bën në të gjitha rastet
kur kapet në shkeljet e kryera, ndërsa inkurajon dhe
fton prokurorët të mos u binden urdhrave politikë.
"Edi Rama vetë po hesht, siç bën gjithmonë kur kapet
me fakte në krim. Këtë radhë as heshtja, as shërbë-
toret e tij në prokurori nuk mund të mbulojnë dot të
vërtetën që tani ka marrë përmasa europiane: Edi
Rama është një kryeministër ilegjitim, që e ka shndër-
ruar Partinë Socialiste në një strukturë të kriminali-
zuar, në shërbim të pushtetit të tij personal", - nënvizo-
hej në deklaratën e PD-së.

Kryeministri Edi Rama
dhe kreu i Bashkisë së
Durrësit, Vangjush Dako
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No Coment". Vetëm
kaq ka mundur të
shqiptojë Edi Rama

lidhur me publikimin e
përgjimeve të reja që im-
plikojnë kryetarin e Bash-
kisë së Durrësit, atë të Shi-
jakut dhe zyrtar të tjerë so-
cialist të këtij qarku në bler-
jen e votave dhe afera të
tjera të paligjshme me per-
sona që aktualisht ndodhen
prapa hekurave. I gjendur
në Korçë për të inspektuar
situatën e familjeve të preku-
ra nga tërmeti i fundjavës së
shkuar, kryeministri Edi
Rama është pyetur nga
gazetarët për audiopër-
gjimet e reja, por ndryshe
nga herrët e tjera kur i ka
hedhur poshtë vërtetësinë e
tyre, sot ai nuk ka pranuar
të bëjë asnjë koment. Por
ndërkohë në Tiranë, krye-
tari i Komisionit të Ligjeve,
socialisti Ulsi Manja ndo-
nëse nuk ka komentuar
direkt përmbajtjen e këtyre
përgjimeve, ka kërkuar nga
prokuroria që të hetojë
nxjerrjen e sekretit hetimor
dhe për këtë të vërë para
përgjegjësisë ligjore ata që
kanë mundësuar nxjerrjen
e këtij informacioni. Sipas
Manjas, bërja publike e
pjesëve të dosjes '339' përbënë
një thyerje të ligjit dhe cen-
on procesin hetimor për të
cilin ato përgjime janë kry-
er. Ai ka kërkuar që të kry-
hen hetime brenda vetë
prokurorisë dhe në Policinë
Gjyqësore, duke pretenduar
se punonjës në këto struk-
tura kanë tradhtuar
detyrën dhe kanë çuar infor-
macione te zyrat e PD-së. "Në
këndvështrimin tim janë
çështje të drejtësisë. Jam
këtu i shqetësuar për dy
gjëra. Është koha që
prokuroria dhe Policia
Gjyqësore të vlerësojnë çësh-
tjet e daljes në publik të
sekretit hetimor dhe të kthe-
hen në zbatimin e ligjit penal
dhe procedural jo vetëm për
të hetuar personat e përf-
shire në dosjen '339', por edhe
për të hetuar të gjithë
prokurorët dhe oficerët të
Policisë Gjyqësore, që kanë
braktisur detyrën duke mar-
rë dhe çuar dosjet penale në
zyrat e PD-së, duke thyer
sekretin hetimor. Sekreti he-
timor është vepër penale e
dënueshme. Është detyra e
prokurorisë të hetojë brenda
radhëve të veta. Koha për t'u
ndarë me prokurorë të pa-
përgjegjshëm është sot", - tha
Manja. Gjithashtu, anëtari i
kryesisë së PS-së ka shpre-

Kryeministri Rama nuk pranoi të komentonte audio-përgjimet e publikuara nga "Bild"

PS: Nuk flitet për lekë dhe vota, të
hetohet nxjerrja e informacionit

"Prokurorët kanë çuar dosjet penale në zyrat e PD"

hur shqetësimin e partisë që
ai përfaqëson edhe në lidhje
me përdorimin politik të
kësaj dosjeje, ndërsa u
shpreh se në përgjimet e pub-
likuara nuk flitet për lekë
dhe blerje votash. "Jam i
shqetësuar edhe për për-
dorimin politik të dosjes
'339', që e ka kthyer në kauzë
politike, që po na kthen si
në diktaturë në gjyqe pub-
like. Nuk e di nëse ka ako-
ma ndonjë gjë pa dalë nga
dosja '339', por megjithatë,
unë në fakt nuk kam dëg-
juar të flitet as për vota, as
për lekë, as për licenca.

Edhe pse janë në hetim dhe
persona të dënuar. Policia të
bëjë detyrën. Të pavërteta që
çojnë ujë në destabilizimin
e vendit. U bë normë që i
serviren opinionit publik
nëpër media të PD-së, që
kërkojnë të spostojnë vë-
mendjen e publikut", - shtoi
Manja. Po ashtu, ai shtoi se
çështje të tilla nuk e
nderojnë Shqipërinë, ndërsa
theksoi se është detyrë e
prokurorisë t'i japë zgjidhje
dosjes '339'. "PD e LSI të mos
merret me thashetheme dhe
me gjëra që shihen në filx-
han. Në mes të protestuesve

të PD-së kishte trafikantë të
dënuar. Asnjë nuk merret me
ça tha Niçja. Opinioni pub-
lik pret një opozitë alterna-
tivë. Siç duket, opozitës i
bëjnë punë vetëm copëzat e
përgjimeve. Kanë dalë edhe
përgjime me 200 mijë euro
copë, shpresojmë që SPARK
t'i çojë deri në fund. Por
kemi edhe 1 milion dollarë
për lobime, por kjo nuk për-
bën asgjë për opozitën.
Kushdo që është përfshirë
në vepra penale të marrë
ndëshkimin sipas ligjit.
Koha me thashetheme duhet
të marrë fund", - tha Manja.

Xhaferaj: Historia e blerjes
së votave, po aq e vjetër sa

karriera e Dakos
Lidhur me publikimet e reja të përgjimeve që janë

pjesë e dosjes "339", reagoi dje edhe Partia Demokra-
tike e Durrësit. Kryetari i kësaj force për këtë qytet,
Ferdinand Xhaferaj tha se përgjimet vërtetojnë se Dako
i ka vjedhur gjithmonë zgjedhjet. Sipas tij, historia e
vjedhjes dhe blerjes së votave nga Dako është po aq e
vjetër sa është edhe angazhimi i tij në politikë. "Sot u
publikua skandali i radhës i qeverisë 'Rama'. Tabloidi
prestigjioz 'Bild' vazhdoi me publikimin e fakteve të
kapjes së shtetit nga krimi i organizuar. Përgjimet mund
të jenë të reja, por historia e blerjes së votave të Dakos
në Durrës është aq e vjetër sa edhe vete karriera e Da-
kos në politike. Duket se fenomeni është zhvilluar grad-
ualisht nga një problematikë e përdorimit të krimit për
të blerë vota drejt marrjes së funksioneve politike nga
ana e krimit të organizuar. Pra, krimi i organizuar cak-
ton zyrtarë të shtetit, cakton deputetë dhe kryebashki-
akë të rilindjes", - tha Xhaferaj. Më tej, ai nënvizoi se
përgjimet e fundit tregojnë krimi është brenda shtetit.
"Kjo histori skandalesh pa fund mbart kryeskandalin e
mosdorëheqjes së Ramës, kur në Europë edhe për prob-
lem të mospërmbushjes së premtimeve, krerët e qever-
ive japin dorëheqje. Këto ngjarje tregojnë shumë qartë
se si është rrënuar demokracia, se si shteti ka marrë
fytyrën e krimit. Nuk mund të konceptohet që kjo situ-
atë e rrënimit të demokracisë dhe shtetit mund të kalo-
het me disa moskandidime", u shpreh Xhaferaj.

FRPD: BASHKIA E DURRËSIT, SKENË KRIMI
Pas publikimeve të reja nga dosja "339", të cilat implikojnë
edhe më shumë kryetarin e Bashkisë së Durrësit në afera
që bien ndesh me ligjin, të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë
Demokratike kanë protestuar pasditen e djeshme para
Bashkisë së Durrësit. Ata kanë mbajtur pankarta në duar
duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe
burgosjen e kryetarit të Bashkisë së Durrësit. Ata kanë
shkallmuar derën e bashkisë dhe e rrethuan godinën me
shirita skene krimi. Gjithashtu, ata goditën me vezë muret
e bashkisë në shenjë revolte ndaj kapjes së saj nga krimi.



Përgjimet, Ndreu: Me këtë logjikë
duhet të digjet e gjithë politika

Për kandidatin e Par
tisë Socialiste për kry-

etar bashkie të Lezhës,
Pjerin Ndreun, përgjimet
e publikuara nuk tre-
gojnë në asnjë vend se vo-
tat janë blerë në Durrës.
Ndërkohë që sa i përket
përfshirjes së elementëve
me precedentë penalë në
kohë zgjedhjesh, ai thek-
son se kjo ndodh në çdo
forcë. "Përgjimet nuk tre-
gojnë shitblerjen e votave
askund. Kushdo me çfarë-
do statusi ka preferencat
politike dhe mund t'i
shfaqë në mënyrën e tij.
Përdorimi i një emri për të
bërë pis gjithë zgjedhjet
është foshnjore. Se çfarë
aksesi kanë disa persona
të dyshimtë e me prece-
dentë penalë te partitë që
na bëjnë sikur jetojnë në
hënë, e di e gjithë Sh-

qipëria. Me këtë logjikë i bie
të digjet në turrën e druve e
gjithë politika shqiptare", -
shkroi Ndreu në një koment
të tijin në "Facebook". Ai
kërkoi që prokurorët që
kanë bërë përgjimin më së
paku duhet të hetohen për

moskryerje të detyrës,
sepse ligjërisht duhet të
fillonin çështje penale e të
faktonin me prova rastet
e jo t'i mbanin në sirtarë
apo t'i fotokopjonin e t'i
shpërndanin për presion
politik.

OPOZITA
"Opinioni publik pret
një opozitë alternative.
Siç duket, opozitës i
bëjnë punë vetëm
copëzat e përgjimeve.
Kanë dalë edhe
përgjime me 200 mijë
euro copë, shpresojmë
që SPARK t'i çojë deri
në fund. Por kemi edhe
1 milion dollarë për
lobime, por kjo nuk
përbën asgjë për
opozitën. Kushdo që
është përfshirë në
vepra penale, të marrë
ndëshkimin sipas ligjit.
Koha me thashetheme
duhet të marrë fund".

Kryetari i Komisionit të
Ligjeve, socialisti Ulsi Manja

Kandidati i Partisë Socialiste për
kryetar Bashkie të Lezhës, Pjerin Ndreun
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OPOZITA
AKUZAT

Për kreun e opozitës
Lulzim Basha, përgji-
met e publikuara nga

"Bild", janë dëshmi e qartë
se qeveria socialist ka
ardhur në pushtet nga krim
dhe bandat e organizuara.
Përgjimet e publikuara nga
gazeta prestigjioze "Bild", si-
pas Basha, u ka hequr çdo
shqiptari, miqve të huaj, dy-
shimin se për të mbajtur
pushtetin e kalbëzuar nga
korrupsioni, Edi Rama ka
bërë pakt me krimin, ka
blerë vota nëpërmjet ban-
dave dhe trafikantëve
ndërkombëtarë të drogës.
Nëpërmjet reagimit në rrje-
tet sociale, Basha thekson
se përgjimet tregojnë se për
të mbajtur pushtetin e kal-
bëzuar nga korrupsioni, Edi
Rama ka bërë pakt me
krimin, ka blerë vota
nëpërmjet bandave dhe trafi-
kantëve të drogës. Kreu i
opozitës, shkruan në 'Face-
book' se përgjimet janë ra-
diografia e pushtetit mafioz
dhe ilegjitim të Edi Ramës.
Z.Basha shprehet se tashmë
është konfirmuar me zë e fig-
urë se parlamenti i dalë nga
zgjedhjet e vitit 2017 është
produkt i krimit të organi-
zuar. "6 përgjimet e pub-
likuara nga media gjermane
si pjesë e dosjes 339/1 janë
radiografia e pushtetit ma-
fioz dhe ilegjitim të Edi
Ramës. Bisedat tregojnë fu-
qinë e krimit të organizuar:
Për të ndikuar në emërimin
e deputetëve dhe të krye-
bashkiakëve të PS. Për të
blerë votat për llogari të Edi
Ramës sipas objektivit të
caktuar prej tij. Për të ur-
dhëruar administratën pub-
like të identifikojë kundër-
shtarët politikë të Edi
Ramës, që t'i kërcënojë për
votën e tyre për të marrë fa-
vore shtetërore në kundër-
shtim me ligjin, për t'u infor-
muar për axhendën politike
brenda dhe jashtë vendit të
kryeministrit. Përgjimet që
mbahen peng nga prokuro-
ria e kontrolluar prej Edi
Ramës, janë konfirmim i pa-
kundërshtueshëm se: Parla-
menti i dalë nga zgjedhjet e
vitit 2017 është produkt i
krimit të organizuar. Qever-
ia e Edi Ramës është ilegji-
time. Me Edi Ramën nuk
mund të ketë zgjedhje të lira
e të ndershme. Përgjimet e
publikuara nga BILD janë
tregues i historisë politike
të Edi Ramës: ai ka ardhur
në pushtet nga krimi dhe e
mban pushtetin me krimin
e për krimin", shprehet
z.Basha. Kreu i PD-së  dek-
laron më tej se sot më shumë
se kurrë, vendi ka nevojë
për zgjidhje politike, e cila
kalon përmes largimit të

Kryemadhi: Koha e kryeministrit ka mbaruar! Dorëheqja, e vetmja rrugëdalje

Përgjimet, Basha: Radiografia
e pushtetit mafioz të Edi Ramës
"Qeveria tranzitore, garanci për zgjedhjet e lira"

Valentina Madani

ZGJEDHJET
"Bisedat tregojnë fuqinë
e krimit të organizuar
për të ndikuar në
emërimin e deputetëve
dhe të kryebashkiakëve
të PS. Për të blerë
votat për llogari të Edi
Ramës sipas objektivit
të caktuar prej tij. Për
të urdhëruar
administratën publike
të identifikojë
kundërshtarët politikë
të Edi Ramës, që t'i
kërcënojë për votën e
tyre", - shprehet
z.Basha.

kryeministrit Edi Rama, kr-
ijimin e një qeverie tranzi-
tore, që sipas tij garanton
zgjedhje të lira.
REAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMIREAGIMI

Kryetarja e LSI-së, Moni-
ka Kryemadhi, deklaroi dje
se faktet e bëra publike nga
gazeta gjermane 'Bild' i vënë
vulën tjetërsimit të votës
nga krimi i organizuar për
llogari të Rilindjes. Përmes
një reagimi në 'Facebook',
Kryemadhi deklaron se këto
fakte janë vetën një pjesë e
puzzle-it gjigand të bash-
këpunimit të krimit të orga-
nizuar me zyrtarët e Ril-
indjes, të të gjitha niveleve.
Kryemadhi përmendi se ka

denoncuar publikisht me
fakte që në tetor të 2017,
lidhje të tjera të elementëve
kriminalë direkt me Edi
Ramën. "Në fotografi mund
të shikoni Edin të rrethuar
nga "stafi" i tij elektoral në
qarkun e Durrësit. Këto in-
cizime nuk janë rastësi, as
të vetmet prova për tjetër-
simin e votës së shqiptarëve.
Ato shtrihen kudo nga Jugu
në Veri, nga Shkodra në
Dibër, nga Elbasani në
Lezhë, nga Vlora në Berat,
nga Tirana në Fier. Kudo në
të gjithë Shqipërinë" dek-
laron Kryemadhi. Kryetarja
e LSI-së thekson se tashmë
për çdo shqiptar është më se

e qartë se krimi i organizuar
është ulur këmbëkryq në
kutitë e votimit, në parla-
ment, në karrigen e kryemi-
nistrit, në qeveri. "Zgjedhjet,
parlamenti, kryeministri
dhe qeveria janë ilegjitime.
Koha e këtij Kryeministri ka
mbaruar! Dorëheqja është e
vetmja rrugëdalje e tij. Pop-
ullin nuk e ndal dot askush
të thotë sot fjalën e tij dhe t'i
rikthejë legjitimitetin
zgjedhjeve, parlamentit,
qeverisë, që sot janë marrë
peng nga bandat e Rilindjes"
përfundon Kryemadhi duke
nënvizuar se nga opozita
nuk do të ketë asnjë hap
pas", theksoi zj.Kryemadhi.

Përgjimet, Mediu:
Vjedhje votash nën
komandën e Ramës

Kreu i PR, Fatmir Me
diu, në reagimin e tij

pas audiopergjimeve të
publikuar në BILD, shpre-
het se ato treguan "Blerje,
vjedhje votash, kërcënim
jo nga bandat por drejtues-
it e PS-së nën komandën e
Ramës".   "Rama thotë do
bëjë zgjedhje prapë me
kriminel dhe banditë, bler-
je, vjedhje, kërcënime.
"Gjithë pushteti Sov-
jeteve" krimit dhe korrup-
sionit", shprehet z.Mediu.
Sipas tij, "nëse shqiptarët
ulin kokën sot dhe nuk
qëndrojnë për të mbrojtur
pluralizmin, të drejtën e
tyre të votës do të jenë te
humbur e të dhunuar nga
një diktature e re e krimit
dhe korrupsionit, Komu-
nizmi do të zëvendësohet
me Rilindjen e vrasjes së
të sotmes dhe të ardhmes".

Audio-përgjimet, LSI: Ora e hakmarrjes
popullore ka ardhur. Rama të largohet për 24 orë
Lëvizja Socialiste për In

tegrim reagoi përmes
Petrit Vasilit për përgjimet
e publikuara nga "Bild",
duke deklaruar se u faktua
qartë që kriminelët im-
ponojnë pushtetin. Shteti,
sipas Vasilit, ka vdekur
dhe sot është dita për t'u
ndarë njëherë e mirë nga
ky lloj pushteti. Vasili
paralajmëroi se ajo që e
quan hakmarrje popullore
po vjen, ndaj pushtetarët
duhet të largohen vetë nga
zyrat e tyre. "Nëse këta nuk
largohen urgjentisht nga
detyra është legjitime që
populli shqiptar nuk mun-
det dhe nuk do të pranojë

kurrë të qeverisen nga
kriminelët që është shumë e
qartë që janë ata që qeverisin
në këtë vend. Ndaj populli ka
të drejtën legjitime të mbajë
të gjitha qëndrimet që i sheh
të arsyeshme për të vendosur
pushtetin e tij në këtë vend.

Koha e kriminelëve në push-
tet ka mbaruar. Çdo sekond
është puç ndaj qytetarëve të
ndershëm"", deklaroi
z.Vasili. Nënkryetari i LSI-
së kërkoi që kjo e vërtetë
të dëgjohet edhe nga
ndërkombëtarët.

Tabaku: Parlamenti
është nul, vullnet i
krimit dhe mafies

Ai parlament është tan
imë nul! Nuk vjen si

produkt i demokracisë
dhe rendit kushtetues.
Përkundrazi, vjen si vull-
net i krimit, mafias,
strukturave kriminale
dhe kushtetutës së krim-
it të organizuar". Kështu
shprehet ish-deputetja e
PD-së, Jorida Tabaku, në
'Facebook' teksa reagon
pas përgjimeve te pub-
likuara nga gazeta BILD.
"Do të ishte e udhës që së
paku lista e deputetëve të
Durrësit, në emër të
demokracisë dhe institu-
cionit të parlamentit, të
dorëzonin mandatet e
tyre. T'i dorëzonin një
nga një pasi kanë dëgjuar
me veshët e tyre se ato
nuk janë produkt i vull-
netit të qytetarëve, por
produkt i vullnetit të gru-
peve kriminale. Për to
nuk kanë votuar as vetë
socialistët, përkundrazi
kanë qenë grupet krimi-
nale që u kanë siguruar
me mjetet e tyre votat"-
shprehet zj.Tabaku.

Audiopërgjimet, Berisha: Gazeta
gjermane ‘Bild’ shpartallon Ramën
Ish-kryeministri, Sali Berisha reagoi pas publikimit të

audiopërgjimeve të gazetës gjermane "Bild" mes krye-
bashkiakut të Durrësit, Vang-
jush Dako dhe Astrit Avdylajt
për blerjen e votave. Sipas Ber-
ishës këto audiopërgjime janë
shpartallim për Ramën. "Gaze-
ta gjermane Bild, më e madhja
në Europë shpartallon Ramën
dhe narkoshtetin e tij. Ajo pub-
likon për herë të parë përgjimet
të cilat faktojnë se bosi i mafies dhe vrasësi Astrit Avdyli
cakton deputetët dhe fitoren e tyre", shprehet z.Berisha.

Kreu i PD-së, Lulzim
Basha, dje në Berlin

Kryeministri Edi Rama në një foto
publikuar nga Monika Kryemadhi
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Kreu i demokratëve,
Lulzim Basha, gjatë
vizitës dy ditore në

Gjermani takoi zyrtarë të
lartë gjermanë dhe francezë.
Basha shprehet se ata dhanë
mbështetje për planet eko-
nomike të PD, të cilat do të
vihen në jetë kur Partia
Demokratike të vijë në push-
tet. Lideri i opozitës garan-
toi se PD nuk do të ndalet
derisa të bëjë realitet shte-
tin ligjor e funksional, duke
luftuar pa asnjë kompromis
korrupsionin. "Thithja e in-
vestimeve gjermane dhe
bashkëpunimi për trajn-
imin e të rinjve për t'i për-
gatitur për tregun e punës
në Shqipëri, Gjermani a
vende të tjera të Bashkimit
Europian janë objektivi ynë
prioritar. Sot biznesi shqiptar
dhe investitorët e huaj kanë
nevojë për shtet ligjor, siste-
me funksionale, konkur-
rencë të ndershme dhe luftë
pa kompromis ndaj korrup-
sionit. Unë dhe Partia
Demokratike nuk do të ndale-
mi derisa t'i bëjmë realitet
këto", deklaroi z.Basha. Gjatë
vizitës së tij në Gjermani ësh-
të takuar me Presidentin e
Këshillit Ekonomik Gjer-
man, Prof. Dr. Kurt J. Lauk dhe
drejtues më të lartë të ko-
mpanive dhe bankave të
rëndësishme gjermane si SI-
EMENS, ING, BMË dhe kor-
porata të tjera. "Pata mun-
dësinë të njoh sipërmarrës
dhe liderë të ekonomisë dhe
financave të Gjermanisë me
planin ekonomik të Partisë
Demokratike hartuar me
ndihmën e ekspertëve të
CDU-së, në veçanti me masat
për përmirësimin e klimës
për investime të huaja, funk-
sionimin e shtetit ligjor, sig-
urinë juridike, taksën e
sheshtë dhe luftën kundër
korrupsionit", theksoi kreu
i PD-së. Basha vuri në dukje
se arsimi, shëndetësia, bujqë-
sia, turizmi dhe teknologjia e
informacionit janë ndër pri-
oritetet kryesore, të cilat
kërkojnë vizion dhe mbësh-
tetje financiare për t'i nxjer-
rë nga gjendja e mjeruar ku
ndodhen sot. "Ne do të bëjmë
gjithçka në këtë drejtim,
duke bashkëpunuar dhe u
mbështetur tek përvoja
shumë e suksesshme e Gjer-
manisë. Në veçanti u ndala dhe
tek projektet infrastruktur-
ore, rrugore dhe portuale të
parashikuara në planin
tonë dhe që synojnë sh-
kurtimin e distancave dhe
rritje të shkëmbimeve treg-
tare mes vendeve të rajonit

Programi, kreu i PD me zyrtarë të lartë gjermanë: Gjeta mbështetje të plotë

Basha në Berlin: Shtet ligjor e
funksional kundër korrupsionit
"Nuk do ndalemi derisa t'i bëjmë realitet"

Valentina Madani

Kreu i grupit par
lamentar të PS, Taul-

ant Balla, po lobon tek de-
putetët e parlamentit gjer-
man (Bundestag) që këta
të votojnë pro çeljes së ne-
gociatave. Balla bëri të
qartë se kërkesat e PD nuk
mund të merren në konsid-
eratë nga qeveria. Në një
intervistë për DË, Balla u
shpreh se mazhoranca ka
qenë gjithmonë e gatshme
për dialog. Për "Deutsche
Welle" z.Balla tha se max-
horanca është e hapur për
dialog me opozitën, por lid-
ershipi i PD ka artikuluar
kërkesa që nuk mund të
merren në konsideratë.
"Ne gjithmonë kemi qenë
të hapur për një dialog dhe
besoj që jemi të maturuar
tashmë për të pasur një di-
alog pa qenë nevoja e
miqve të huaj për të ardhur
dhe për të na ulur në tav-

Mbi 50 diplomatë largohen ose transferohen,
Cakaj: Ndryshojnë 80% të konsullatave

Mbi 50 diplomatë shqiptarë në botë do të largohen ose
do të transferohen në kuadër të reformimit të diplo-

macisë. Lajmin e bëri të ditur ministri në detyrë për Evropën
dhe Punët e Jashtme Gent Cakaj, teksa sqaroi edhe arsyet
e këtij vendimi. "Shqipëria nuk meriton asgjë më pak se
meritokraci në institucione, profesionalizëm në detyrë dhe
shërbim cilësor në diplomaci", deklaroi z.Cakaj. Ministri
njoftoi se edhe 80% e stafit të konsullatave të përgjithshme
të Shqipërisë do të ndryshojnë. "Ato duhet të ndryshohen
rrënjësisht për shkaqe strukturore dhe për nevojën e rritjes
së shërbimeve. Fluksi i kërkesave të qytetarëve shqiptarë
nuk do të përballohet më as me dembelinë personale, as me
inercinë e rutinës ditore, e as me arrogancën e epërsisë
institucionale", tha ministri i Jashtëm. Cakaj njoftoi se
mbi 50% e pasaportave diplomatike dhe pasaportave të shër-
bimit do të shpallen të pavlefshme në mbledhjen e ardhs-
hme të qeverisë. "Numri i pasaportave diplomatike të Sh-
qipërisë dhe numri i pasaportave të shërbimit të Shqipërisë
shkon mbi 2500 dhe kjo është jo vetëm në norma të papran-
ueshme, por, në fakt është një praktikë e pabesueshme",
deklaroi Cakaj. Gjithashtu, mbi 20 Konsuj Nderi të Sh-
qipërisë nëpër botë, nuk do të jenë më të tillë.

MINISTRAT
Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj dhe ministrja e
Drejtësisë, Etilda Gjonaj mbajtën takime me
përfaqësues të Kancelarisë, Ministrisë së Brendshme
dhe Bundestagut. Në vijim të rekomandimit pa kushte
të Komisionit për hapjen e negociatave të BE-në me
Shqipërinë, delegacioni shqiptar informoi partnerët kyç
në Gjermani mbi ecurinë e reformave shtet-formuese të
ndërmarra nga qeveria, si dhe përmbushjen plotësisht të
kushteve të vendosura nga KE në qershorin e 2018.



Zgjedhjet, Erion Braçe:  Të
pakënaqurit të votojnë kundër

Zëvendëskryeministri, Erion Brace nisi dje takimet me
banorët e Divjakës, teksa deklaroi se Partia Social-

iste do të konsiderojë qytetarët si të barabartë pavarë-
sisht bindjeve politike. Sipas tij  kushdo që është i pa-
kënaqur nga qeverisja e sotme, duhet të shkojë në
zgjedhje dhe të votojë kundër saj. " Kundërshtarë par-
tiakë?! S'kanë rëndësi hiç! I rëndësishëm populli, të
rëndësishëm njerëzit dhe besimi i tyre! Ndaj në 30 qer-
shor, kush është i kënaqur me ne të votojë pro, kush
kërkon më shumë të votojë pro e qysh në 1 korrik të
rrisë presionin për të marrë pas punën e kryer, kush
është i pakënaqur të vijë e të votojë kundër; Ne do lex-
ojmë votën e gjithkujt",-shprehet z. Braçe.

TAKIMI
Z.Basha u prit në
ambasadën e
Vatikanit në Berlin.
Lajmin e ka ndarë
vetë me ndjekësit në
rrjetet sociale, teksa
shkruan për këtë
takim. "Mirënjohje
dhe falënderime për
pritjen në
ambasadën e
Vatikanit në Berlin
nga Nunci Apostolik
Mons. Dr. Nikola
EteroviI, në një
takim dhe
bashkëbisedim
shumë miqësorë", -
shprehet kreu i PD.

dhe me ato të Bashkimit Eu-
ropian. Ne do të bëjmë
gjithçka që Shqipëria të rifi-
tojë kohën e humbur e të kthe-
het në qendër të investimeve
rajonale të kompanive pres-
tigjioze gjermane dhe jo vetëm,
çka do të sjellë punësim dhe

zhvillim ekonomik për
qytetarët tanë", theksoi
kreu i PD-së. Po dje kryetari
i PD-së, Lulzim Basha u prit
në Ambasadën e Vatikanit
në Berlin. Lajmin e ka ndarë
vetë me ndjekësit në rrjetet
sociale, teksa shkruan për

këtë takim. "Mirënjohje dhe
falënderime për pritjen në am-
basadën e Vatikanit në Berlin
nga Nunci Apostolik Mons.
Dr. Nikola ETEROVI?, në një
takim dhe bashkëbisedim
shumë miqësor"- shprehet
kreu i opozitës Lulzim Basha.

PARALAJMËRIMI
"Vullkani është duke shpërthyer. Në datë 8 shqiptarët do të japin leksionin sesi nuk

pranohet një bandë krimi në pushtet dhe sesi duhet që shqiptarët të mësojnë një gjë,
sesi vota e lirë është ajo që të sjell në pushtet. Data 8 qershor do të hyjë në histori

për këtë leksion të madh", tha ish-deputeti i PD, Flamur Noka.

"Negociatat do të hapen brenda këtij viti"

"S'pranojmë kushte", Balla në Gjermani:
PS, e hapur për dialog me opozitën

olinë. Jo pa qëllim  kryemi-
nistri Rama në 7 letra të një-
pasnjëshme publike, në 6 prej
tyre i kërkoi z.Basha dhe e
shtata drejtuar demokratëve
të thjeshtë të vendit për të
shpjeguar arsyen dhe do-
mosdoshmërinë që ne në
këtë fazë të rëndësishme të
procesit të realizimit të aspi-

ratës historike për
anëtarësim në BE të jemi
bashkë, por kjo nuk ka
qenë e mundur për shkak
se lidershipi i PD vijon me
qasjen kundër reformës
në drejtësi dhe zhvillimit
normal të demokracisë në
Shqipëri duke artikuluar
kërkesa që në asnjë rast
nuk mund të merren në
konsideratë nga ana jonë",
deklaroi z.Balla. Lidhur
me hapjen e negociatave ai
u shpreh: "Unë kur i refer-
ohem qeverisë gjermane i
referohem Kancelares
Merkel, që mbetet një
luftetare e paepur për
mbajtjen gjallë të procesit
të zgjerimit të BE. Unë be-
soj se ka një shumicë të
cilësuar brenda Bunde-
stagut që do të mbështesë
fillimin e bisedimeve me
Shqipërinë dhe Maqedon-
inë e Veriut"- tha Balla.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha, me presidentin e
Këshillit Ekonomik Gjerman, prof. dr. Kurt J. Lauk
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Zbardhet urdhri që për
cakton kompetencat e
drejtorëve të drejtorive

në Agjencinë Shtetërore të
Kadastrës. Kreu i ASHK-së
mban të drejtën ekskluzive
për aktet dhe shkresat me
karakter vendimmarrës.
"Shkresat që trajtojnë prob-
lematika, mosmarrëveshje
administrative, apo civile,
ose që kërkojnë nxjerrjen e
akteve administrative/kry-
erjen e veprimeve adminis-
trative, nënshkruhen nga
drejtori i përgjithshëm", -
thuhet në urdhrin nr. 987,
dat? 24.5.2019 të firmosur nga
Artan Lame. Ndërkohë, drej-
torët e drejtorisë kanë të
drejtën për të trajtuar dhe
nënshkruar shkresat me
karakter njohës dhe infor-
mues, sipas fushës për-
katëse të përgjegjësisë, drej-
torëve të njësive në Drej-
torinë e Përgjithshme të
ASHK-së.
URDHRIURDHRIURDHRIURDHRIURDHRI

Urdhër nr. 987, datë
24.5.2019 për delegim kompe-
tence përcakton delegimin e
kompetencës për të trajtuar
dhe nënshkruar shkresat
me karakter njohës dhe in-
formues, sipas fushës për-
katëse të përgjegjësisë, drej-
torëve të njësive në Drej-
torinë e Përgjithshme të
ASHK-së, si vijon: drejtorit
të Njësisë së Titujve të Pronë-
sisë, z. Eljon Semanaj; drej-
torit të Njësisë së Kadastrës
dhe Hartografisë, z. Andi
Proko; drejtorit të Njësisë
Juridike dhe të Kontrollit,
zj. Jeta Velaj dhe drejtorit të
Njësisë së Financës, Buri-
meve Njerëzore dhe Shërbi-
meve, zj. Brikena Dervishaj.
"Shkresat informuese të
Drejtorisë së Përgjithshme
të ASHK-së, që u drejtohen
të tretëve (persona fizikë,
persona juridikë privatë dhe
publikë), si dhe ato drejtuar
strukturave të varësisë të
ASHK-së, në funksion të in-
formimit të të tretëve të nën-
shkruhen nga drejtorët e
njësive të përmendur në
pikën 1 të këtij urdhri, drej-
torëve të sipërcituar, sipas
detyrave funksionale dhe
përgjegjësive të secilës një-
si. Përjashtimisht, shkresat
që i drejtohen Presidentit të
Republikës, kryeministrit,
ministrave, sekretarëve të

Zhvlerëson lehtë ekonominë e rajonit

BB: Ekonomia shqiptare
projektohet të rritet me 3.7%

Banka Botërore ka
rishikuar projeksio-

net e rritjes ekonomike të
Shqipërisë gjatë këtij viti
dhe atij të ardhshëm. Për-
fundimet e institucionit
me bazë në Uashington
dalin në pah në raportin
më të fundit të projeksion-
eve të ekonomisë globale,
të sapopublikuara. Sipas
këtyre projeksioneve, eko-
nomia shqiptare projekto-
het të rritet me 3.7% këtë
vit dhe po kaq vitin e
ardhshëm. Në raportin e

kaluar, atë të prillit, vetëm
për Ballkanin Perëndimor,
rritja projektohej në 3.8% për
këtë vit dhe 3.6% për vitin e
ardhshëm. Pra, për këtë vit
projeksionet janë zhvlerë-
suar me 0.1 pikë përqindje,

ndërkohë që vitin e ardhs-
hëm janë rritur me po kaq.
Këto projeksione vijnë në një
periudhë krize politike të
rëndë që ka përfshirë vendin
dhe për të cilën shumë orga-
nizma po paralajmërojnë se

do të ketë impakt në ekonom-
inë e vendit. Për Bankën
Botërore duket se kjo nuk qën-
dron edhe aq, pasi zhvlerësi-
mi që i ka bërë ekonomisë ësh-
të minimal, ndërkohë që në pe-
riudhën afatmesme duket

madje të jetë edhe më opti-
miste se dy muaj më parë.
Institucioni ka rishikuar
me 0.3 pikë përqindje edhe
projeksionet e rritjes
ekonomike për 2021, në 3.8%
tanimë. Banka Botërore
publikon çdo 6 muaj projek-
sionet për ecurinë e ekono-
misë globale. Në raportin e
publikuar në muajin prill,
Banka Botërore parala-
jmëronte për rreziqet që i
kanosen ekonomisë nga kri-
za politike dhe ngadalësimi
i reformave.

Zbardhet urdhri për delegimin e kompetencave, drejtorët firmë vetëm për njohje dhe informim

Agjencia e Kadastrës, Artan
Lame "ndan punët" me vartësit

Shkresat për kryeministrin dhe presidentin, vetëm me firmën e Lames

5,200 biznese të vogla u mbyllën në 2018-ën

Më pak biznese të reja po hapen
në vend tri vitet e fundit

Më pak sipërmarrës po
marrin iniciativën që

të hapin një biznes të ri në
Shqipëri. Shifrat e INSTAT-
it treguan se në 2018-ën, rit-
mi i çeljes së bizneseve të
reja aktive në ekonomi ra
me 18%. Prej 2015-ës, vit i
cili përkon me aksionin e
famshëm anti-informalitet,
numri i ndërmarrjeve të
reja aktive në ekonomi ka
qenë në rënie. Në fund të
2018-ës sipas INSTAT-it, u
regjistruan rreth 20,200 bi-
znese të reja, nga afërsisht
25 mijë që u regjistruan një
vit më parë, duke shënuar
një rënie me 18%. Po ashtu,
edhe një vit më parë, numri
i bizneseve të reja të çelura
shënoi tkurrje me 20%,
ndërsa në 2016-ën, numri i

tyre u përgjysmua në raport
me një vit më parë. Kulmi i
bizneseve të reja të çelura
kulmoi në 2015-ën, ku sipas
të dhënave nga databaza e
INSTAT-it u regjistruan
rreth 56 mijë e 780 biznese të
reja, 2.2 herë më shumë se
një vit më parë. Si rrjedhojë
e aksionit informalitet të
nisur në shtator 2015,
shumë biznese ambulante
nxituan të regjistroheshin,
por një pjesë e madhe e tyre
dolën sërish nga tregu vitet
në vijim. Sipas sektorëve të
ekonomisë, tkurrje më të
madhe e kanë pasur
prodhuesit e shërbimeve, ku
në 2018-ën u hapën 13,549 bi-
znese të reja, nga mbi 17 mijë
që ishin hapur një vit më
parë, 20% më pak. Ndërsa

bizneset e reja në prodhimin
e të mirave shënuan ulje me
11%, nga 7,600 në 6730 bi-
znese. Regjistri i Ndërmar-
rjeve në fund të vitit 2018
numëron 162.835 ndërmar-
rje aktive, numër pothuajse
i njëjtë me vitin e kaluar,
raportoi INSTAT në pub-
likimin për Regjistrin e Ndër-
marrjeve Ekonomike 2018.
Në raport me një vit më parë
rezulton që personat fizikë,
kryesisht bizneset e vogla,
janë ulur me 5.216 subjekte,
duke zbritur në 93 mijë. Mby-
llja e bizneseve të vogla ësh-
të një dukuri që ka nisur
prej disa vitesh, si rrjedhojë
nga konkurrenca nga qend-
rat e mëdha dhe zinxhirët e
supermarketeve, por që në
2018-ën u përshpejtua dhe

më tej për shkak të uljes së
kufirit të TVSH-së nga 5 në
2 milionë lekë. Në raport me
dy vjet më parë, numri i bi-
zneseve të vogla të mbyllu-
ra arrin në 7,9000. Ndërko-
hë, janë rritur subjektet e
regjistruara si fermerë, me

4.400 më shumë, duke arri-
tur në 40.9 mijë fermerë si
rrjedhojë e masave për for-
malizmin e bujqësisë dhe
orientimin e fermerëve për
t'u pajisur me NIPT, në
mënyrë që të përfitojnë nga
subvencionet.

përgjithshëm të ministrive
si dhe kryetarëve të bash-
kive, nënshkruhen nga drej-
tori i përgjithshëm", - thuhet
në urdhrin që mban firmën

e drejtorit të përgjithshëm të
Agjencinë Shtetërore të Ka-
dastrës Artan Lame, i cili ka
hyrë në fuqi dy ditë më parë.
Në pikën tre të urdhrit thu-

het: "Delegimi i kompetencës
sipas këtij urdhri nuk përf-
shin aktet dhe shkresat me
karakter vendimmarrës.
Shkresat që trajtojnë prob-

lematika, mosmarrëveshje
administrative, apo civile,
ose që kërkojnë nxjerrjen e
akteve administrative/kry-
erjen e veprimeve adminis-

trative, nënshkruhen nga
drejtori i përgjithshëm".
TË DREJTTË DREJTTË DREJTTË DREJTTË DREJTAAAAATTTTT

"Pavarësisht delegimit të
kompetencave sipas këtij
urdhri, drejtorët e njësive
nëse e gjykojnë të
nevojshme, mund t'i përcjell-
in për

këshillim apo nënshkrim
drejtorit të përgjithshëm,
shkresat me natyrë infor-
muese që ata i vlerësojnë të
rëndësisë së veçantë. Në rast
mungese në detyrë të subjek-
teve të përmendura në pikën
1 të këtij urdhri, delegimi i
kompetencës konsiderohet i
ndërprerë për

periudhën e mungesës.
Gjatë mungesës, kompeten-
ca ushtrohet nga drejtori i
përgjithshëm i ASHK-së", -
thuhet në urdhër.

Drejtori i përgjithshëm të
Agjencinë Shtetërore të
Kadastrës, Artan Lame

Foto ilustruese
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Komisioni i Ekonomisë
dhe Financave ka ven-

dosur të përgjysmojë gjo-
bat për personat fizikë/ ju-
ridikë, si dhe organizatat
jofitimprurëse me xhiro
mbi 2 milionë lekë, që nuk
përmbushin detyrimin për
të hapur llogari bankare.
Propozimi është bërë nga
kreu i komisionit Arben
Ahmetaj, sipas të cilit, nive-
li i gjobave e përcaktuar në
projektligj është shumë e
ngarkuar. Kjo iniciativë
prek rreth 36 mijë biznese.
Ministrja e Financave
theksoi se ky ligj do t'i shër-
bejë formalizimit të ekon-
omisë dhe reduktimit të
parasë cash. Sipas draftit,
subjektet që regjistrohen
rishtazi  kanë afat 20 ditë
dhe ato që janë të regjistru-
ara, duhet të hapin llogari
bankare jo më vonë se 90
ditë nga hyrja në fuqi e
ligjit. Komisioni propozoi
që masa e penalitetit të
ulet nga 100 000 mijë lekë
në 50 000 mijë lekë. Minis-
trja Anila Denaj në fjalën
e saj theksoi dy çështje që
janë shumë të rëndësishme
dhe që u komentuan nga
ana e anëtareve të komi-
sionit. "E para ky nuk ta
të bëjë vetëm me një për-
qindje, për luftën kundër
terrorizmit. Kjo ka të bëjë
me reduktimin e ekono-
misë informale dhe pavar-
ësisht se është brenda pa-
ketës Moneyval, është
shumë e rëndësishme të
reduktohet ekonomia in-
formale dhe përdorimi i

Kostot në ndërtimin e
banesave kanë shënu-
ar rritje të lehtë në

tremujorin e parë të vitit me
0,4% në raport me të njëjtën
periudhë të një viti më parë,
të nxitura kryesisht nga zëri
"kosto të paspecifikuara".
Ndërkohë që kostot në
ndërtim janë pothuajse në
vendnumëro dhe kërkesa
për banesa po shfaq dobësi,
çmimet nga ana tjetër janë
rritur me shpejtësi. Sipas të
dhënave zyrtare nga Banka
e Shqipërisë, nga viti 2013
deri më 2018 çmimet e bane-
save janë rritur mesatarisht
me 15%.
RAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTI

INSTAT bëri të ditur se
krahasuar me të njëjtin
tremujor të një viti më parë,
indeksi i grupit "Kosto të
tjera" u rrit me 1.6%, nd-
jekur nga grupi "Shpenzime
për paga" dhe "Shpenzime
makinerie" përkatësisht me
1.3% dhe 1.0%. Ndërsa rënie
kanë shënuar grupet "Shpe-
nzime transporti" dhe "Shpe-
nzime materiale" përkatë-
sisht me 1.0% dhe 0.4%. Në
tremujorin e parë 2019, ndry-
shimi tremujor i Indeksit të
Kushtimit në Ndërtim shë-
noi rënie me 0.3%. Kraha-
suar me tremujorin e katërt
të vitit 2018, rënie kanë

shënuar grupet: "Shpenz-
ime transporti" me 1.0%,
"Shpenzime materiale" me
0.5% dhe "Shpenzime mak-
inerie" me 0.1%. Ndërsa
rritje ka shënuar grupi
"Kosto të tjera" me 0.3%.

INDEKSIINDEKSIINDEKSIINDEKSIINDEKSI
Indeksi i Kushtimit në

Ndërtim (për nanesa) (IKN)
mat ecurinë e çmimeve të
materialeve të ndërtimit, të
fuqisë punëtore dhe të
shpenzimeve të tjera kapi-

tale, që përdoren në
ndërtimin e një banese tip (8-
10 kate). IKN është një
tregues i rëndësishëm
ekonomik për sektorin e
ndërtimit. Indeksi përdoret
si deflator për llogaritjen e

Prodhimit të Brendshëm
Bruto dhe Indekseve të
ndryshme të volumit, për-
doret nga institucionet qe-
veritare, Banka Qendrore e
Shqipërisë, organizata të
tjera joqeveritare, Banka

Botërore, FMN etj. IKN
duke filluar nga tremujori i
parë i 2011-tës llogaritet me
shportën e re të materialeve.
Peshat e këtyre materialeve
janë llogaritur duke u ba-
zuar në preventivat e shpen-
zimeve për ndërtimin e një
banese shumëkatëshe mar-
rë nga firmat e ndërtimit.
Tremujori i parë i vitit 2011
shërben si periudhë bazë për
llogaritjen e indeksit (trem-
ujori i parë 2011=100). Shpor-
ta e re përbëhet nga 71 zëra
nga të cilat 66 janë materi-
ale ndërtimi. Çmimet për
materialet e ndërtimit mblid-
hen nga 165 distributorë dhe
shitës me shumicë të mate-
rialeve të ndërtimit. Ndërsa,
të dhënat për shpenzimet
për pagat, makineritë dhe
transportin merren nga 65
ndërmarrje të mëdha ndërti-
mi të përqendruara krye-
sisht në rrethin e Tiranës.

'cash'-it, prandaj hapja e llog-
arisë është absolute, sikurse
kryetari e përmendi", u
shpreh Ministrja. Sipas De-
najt, Ministria e Financave
dhe Ekonomisë është pro
rritjes se masave te pe-
naliteteve ndaj biznesit që
nuk respekton procedurat
dhe afatet ligjore në dekla-
rim, pasi jemi të fokusuar në
biznesin e ndershëm dhe
reduktimin e informalitetit.
Komunikimi do të bëhet
nëpërmjet sistemit dhe me
shërbimin e tatimpaguesit
dhe është shumë automatik
dhe shumë i thjeshtë. "Gjo-
ba nuk duhet të jetë qëllim
në vetvete as për biznesin, as
për ministrinë dhe kjo nuk
duhet të jetë kërcënim. Nëse
regjistrimi ndodh dhe bren-

da afateve të gjykuara të
arsyeshme çdo ortak regjis-
trohet, çdo ndryshim regjis-
trohet, kjo duhet të pre-
valojë dhe prandaj nuk du-
het të na trembë një gjobë
edhe 8-fish më e shtuar",
theksoi ministrja Denaj.
Gjithashtu, ministrja e Fi-
nancave dhe Ekonomisë,
Anila Denaj, prezantoi në
Komisionin parlamentar të
Ekonomisë dhe Financave
një paketë projektligjesh, që
synojnë përmbushjen e re-
komandimeve dhe
adresimin e problematikave
të evidentuara në raportin
e vlerësimit të Komitetit
Moneyval të Këshillit të Eu-
ropës, për çështjet e pastrim-
it të parave dhe financimit
të terrorizmit.

Rreth 36 mijë biznese, drejt bankave

Përgjysmohen gjobat në
rast se shkelen afatet

Nga viti 2013 deri më 2018 çmimet e apartamenteve u rritën me 15%

Kostot në ndërtimin e banesave
rriten vetëm 0.4 për qind

INSTAT: Shpenzimet për paga u rritën me 1.3%
SHPENZIMET
INSTAT bëri të ditur se
krahasuar me të njëjtin
tremujor të një viti më parë,
indeksi i grupit "Kosto të
tjera" u rrit me 1.6%,
ndjekur nga grupi
"Shpenzime për paga" dhe
"Shpenzime makinerie"
përkatësisht me 1.3% dhe
1.0%. Ndërsa rënie kanë
shënuar grupet "Shpenzime
transporti" dhe "Shpenzime
materiale" përkatësisht me
1.0% dhe 0.4%. Në
tremujorin e parë 2019,
ndryshimi tremujor i Indeksit
të Kushtimit në Ndërtim
shënoi rënie me 0.3%.

CALL FOR PROPOSALS ANNOUNCEMENT

Terre des hommes (Tdh) in partnership with Albanian Foundation for
Conflict Resolution & Reconciliation of Disputes (AFCR) and Terre des
hommes Foundation (Hungary) is implementing the project “Civil society
in action to build restorative approaches and practices for children & youth
in conflict or contact with the law”, funded by the European Union.
The initiative aims to build knowledge of the restorative approaches in the
new juvenile justice code by coalition building & awareness raising among
key stakeholders & in target areas; (ii) to strengthen capacities of competent
bodies & CSOs involved in the administration of justice to juveniles to
implement restorative approaches by carrying out a comprehensive
training programme & developing guidelines; and (iii) to enable CSOs to
support prevention of imprisonment of children/youth through restorative
practices.  In this framework a Call for Proposal under the Sub-Granting
Scheme is effective 17th May 2019-14th June 2019.
The overall amount made available under this Call for Proposals is EUR
100,000.
The total project budget for any grant requested under this Call for Proposals
must fall between the following minimum and maximum amounts:
Minimum amount - EUR 5,000
Maximum amount - 10,000
The deadline for the submission of applications is 14 June 2018 at 17:00.
The application package and related information must be found to the
following links:
https://www.facebook.com/notes/terre-des-hommes-albania/call-for-
proposal-cso-in-action-to-build-restorative-approaches-and-practices-
fo/2160368444017818/
www.cildhub.org
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LEJET
EMIGRANTËT NË GREQI

Dokumentacioni i plotë që duhet të dorëzojnë emigrantët shqiptarë në zyrat helene

Procedura e plotë për rinovimin e
lejes së qëndrimit në shtetin grek
Kujdes, aplikoni dy muaj para skadimit të lejes aktuale

Një ndër çështjet më
të ndjeshme që
prek emigrantët sh-

qiptarë që jetojnë e
punojnë në Greqi është
edhe rinovimi i lejes së qën-
drimit. 'Gazeta Shqiptare'
zbardh sot procedurat që
duhet të ndjekin të gjithë
të interesuarit që janë në
prag të rinovimit. Bazuar
në legjislacionin helen,
emigrantët shqiptarë du-
het të tregohen të
kujdesshëm e të aplikojnë
për rinovimin dy muaj para
skadimit të lejes. Fillimisht,
ata duhet të drejtohen në
zyrat e shërbimit të shteta-
sve të huaj dhe emigracion-
it, në periferinë e vendban-
imit dhe të përcaktojnë një
takim. Në datën e caktuar
për takim, duhet të kenë
me vete gjithë dokumenta-
cionin që kërkohet dhe si-
domos, mos të harrojnë të
kenë me vete edhe pasa-
portën e vlefshme.
LEJA FILLESTARE

Të gjithë ata që do të ap-
likojnë për të marrë lejen
fillestare të qëndrimit, du-
het të kenë kujdes të
paraqesin dokumentacion-
in e nevojshëm. Kështu
kandidatët duhet të dorë-
zojnë: Formularin e ap-
likimit; Katër (4) fotografi të
kohëve të fundit me ngjyra
në trajtë fizike, parametrat
teknikë të të cilave janë të
njëjta me ato të pasapor-
tave, si dhe në trajtë digji-
tale të ruajtura në CD në
format JPEG2000 si dhe një
kopje të vërtetuar të pasa-
portës apo një dokumenti
udhëtimi të vlefshëm të njo-
hur nga autoritetet greke,
ku të ketë, kur është e
nevojshme, vizë të vlef-
shme. Gjithashtu, duhet të
dorëzohet edhe tarifa 16
euro për printimin e lejes
së qëndrimit biometrike;
tarifa në formën e taksës
elektronike (paravolo) kur
është e nevojshme dhe si-
pas tipit të lejes së qën-
drimit. Ndërkohë do të për-
jashtohen nga pagesa e
tarifës, fëmijët e mitur (nën
18 vjeç). Aplikantët duhet
të dorëzojnë edhe një vër-
tetim që tregon se kandidati
ka paraqitur kërkesë në
entin e sigurimeve sho-
qërore të vendbanimit për
mbulimin e shpenzimeve
spitalore, mjekësore dhe
aksidenti ose kontratë sig-
urimi me një firmë private,
aty ku kjo lejohet nga ligji.
RINOVIMI

Ndërkohë për të bërë
rinovimin e lejes së qën-
drimit, emigrantët sh-
qiptarë duhet të paraqesin:
formularin e aplikimit;
katër (4) fotografi të kohëve
të fundit me ngjyra në tra-

jtë fizike, parametrat tekni-
kë të të cilave janë të njëjta
me ato të pasaportave, si
dhe në trajtë digjitale të ru-
ajtura në CD në format
JPEG2000 si dhe një kopje
të vërtetuar të pasaportës
apo një dokumenti udhëti-
mi të vlefshëm të njohur
nga autoritetet greke, ku të
ketë, kur është e
nevojshme, vizë të vlefshme.
Ata duhet të dorëzojë edhe
tarifën 16 euro për print-
imin e lejes së qëndrimit
biometrike si dhe tarifën në
formën e taksës elektronike
(paravolo) kur është e
nevojshme dhe sipas tipit të
lejes së qëndrimit. Gjithash-
tu, aplikantët duhet të kenë
me vete edhe një vërtetim
që tregon se ai ka paraqitur
kërkesë në entin e siguri-
meve shoqërore të vendba-
nimit për mbulimin e
shpenzimeve spitalore,
mjekësore dhe aksidenti ose
kontratë sigurimi me një
firmë private, aty ku kjo le-
johet nga ligji. Aplikanti du-
het të dorëzojë edhe një fo-

tokopje e të gjitha faqeve të
dokumentit të udhëtimit
për periudhën e vlefsh-
mërisë së lejes së fundit të
qëndrimit, para rinovimit
nëse ekziston.
BASHKIMI FAMILJAR

Në rast se njeri nga
prindërit, në momentin e
lindjes së fëmijës është i pa-
jisur me leje qëndrimi,
atëherë ka të drejtë të bëjë
bashkimin familjar dhe të
pajisë edhe bashkëshortin/
en me leje qëndrimi. Dy
kushtet kryesore që duhet
të plotësohen janë: doku-
mente që vërtetojnë se
prindërit jetojnë në shtetin
grek pas lindjes së fëmijës;
si dhe në momentin e fillim-
it të procedurave për bash-
kim familjar, shtetasi duhet
të jetë i pranishëm në shte-
tin helen. Ndërkohë, prindi
që aplikon për leje qëndri-
mi nuk duhet të ketë mun-
guar nga Greqia më shumë
se 6  muaj në dy vitet e fun-
dit. Kjo mund të vërtetohet
me librezën e vaksinimit të
fëmijës, me vërtetim nga

shkolla, nga kurset (frontis-
tirio) që ndoshta ka bërë
fëmija, si dhe nga aktivite-
tet që fëmija ka marrë pjesë.
"Në rast se do të filloni ap-
likimin sërish dhe do të pa-
jiseni me leje qëndrimi,
atëherë paravolo (tarifa)
është 150 euro. Në rast se do
të filloni sërish aplikimin
për leje dyvjeçare, paravolo
është 300 euro",-thotë Min-
istria e Emigracionit.

DOKUMENTACIONI

DHËNIA E LEJES FILLESTARE TË QËNDRIMIT
 Formulari i aplikimit
 Katër (4) fotografi të kohëve të fundit me ngjyra
në trajtë fizike, parametrat teknikë të të cilave janë
të njëjta me ato të pasaportave, si dhe në trajtë
digjitale të ruajtura në CD në format JPEG2000.
 Një kopje të vërtetuar të pasaportës apo një
dokumenti udhëtimi të vlefshëm të njohur nga
autoritetet greke, ku te ketë, kur është e
nevojshme, vizë të vlefshme.
 Tarifa 16 euro për printimin e lejes së qëndrimit
biometrike.
 Tarifa në formën e taksës elektronike (paravolo)
kur është e nevojshme dhe sipas tipit të lejes së
qëndrimit. Përjashtohen nga pagesa e tarifës,
fëmijët e mitur (nën 18 vjeç).
 vërtetim se ka paraqitur kërkesë në entin e
sigurimeve shoqërore të vendbanimit për mbulimin
e shpenzimeve spitalore, mjekësore dhe aksidenti
ose kontratë sigurimi me një firmë private, aty ku
kjo lejohet nga ligji.
RINOVIMI I LEJES SË QËNDRIMIT
 Formulari i aplikimit
  Katër (4) fotografi të kohëve të fundit me
ngjyra në trajtë fizike, parametrat teknikë të të
cilave janë të njëjta me ato të pasaportave, si dhe
në trajtë digjitale të ruajtura në CD në format
JPEG2000.
 Një kopje të vërtetuar të pasaportës apo një
dokumenti udhëtimi të vlefshëm të njohur nga
autoritetet greke, ku te ketë, kur është e
nevojshme, vizë të vlefshme.
  Tarifa 16 euro për printimin e lejes së
qëndrimit biometrike.
 Tarifa në formën e taksës elektronike (paravolo)
kur është e nevojshme dhe sipas tipit të lejes së
qëndrimit.
 Vërtetim se ka paraqitur kërkesë në entin e
sigurimeve shoqërore të vendbanimit për mbulimin
e shpenzimeve spitalore, mjekësore dhe aksidenti
ose kontratë sigurimi me një firmë private, aty ku
kjo lejohet nga ligji.
 Fotokopje e të gjitha faqeve të dokumentit të
udhëtimit për periudhën e vlefshmërisë së lejes së
fundit të qëndrimit, para rinovimit nëse ekziston.

2
MUAJ
Bazuar në legjislacionin
helen, emigrantët
shqiptarë duhet të
tregohen të
kujdesshëm e të
aplikojnë për rinovimin
dy muaj para skadimit
të lejes. Fillimisht, ata
duhet të drejtohen në
zyrat e shërbimit të
shtetasve të huaj dhe
emigracionit, në
periferinë e vendbanimit
dhe të përcaktojnë një
takim.

16
EURO, TARIFA
Gjithashtu, duhet të
dorëzohet edhe tarifa
16 euro për printimin e
lejes së qëndrimit
biometrike; tarifa në
formën e taksës
elektronike (paravolo)
kur është e nevojshme
dhe sipas tipit të lejes
së qëndrimit. Ndërkohë
do të përjashtohen nga
pagesa e tarifës, fëmijët
e mitur (nën 18 vjeç).

FOTOGRAFI
Ndërkohë për të bërë rinovimin e
lejes së qëndrimit, emigrantët
shqiptarë duhet të paraqesin edhe
katër fotografi të kohëve të fundit
me ngjyra në trajtë fizike,
parametrat teknikë të të cilave janë
të njëjta me ato të pasaportave, si
dhe në trajtë digjitale të ruajtura në
CD në format JPEG2000.

4


Për të bërë rinovimin
e lejes së qëndrimit,
emigrantët shqiptarë
duhet të paraqesin:

formularin e
aplikimit; katër (4)

fotografi të kohëve të
fundit me ngjyra në

trajtë fizike,
parametrat teknikë të
të cilave janë të njëjta

me ato të
pasaportave, si dhe në

trajtë digjitale të
ruajtura në CD në

format JPEG2000 si
dhe një kopje të

vërtetuar të
pasaportës apo të një
dokumenti udhëtimi
të vlefshëm të njohur
nga autoritetet greke,
ku të ketë, kur është e

nevojshme, vizë të
vlefshme.

Voltiza Duro
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Rektori Ethem Ruka vlerëson librin: Është unikal dhe shërben për shumë fusha

Pedagogu i "Luarasit" promovon "Metodat
e avancuara të kërkimit shkencor"

Nazmi Xhomara: Kërkimi shkencor, sfidë për Shqipërinë

Metodat e avancuara të
kërkimit Shkencor"
është libri më i ri që

i është shtuar radhëve të boti-
meve shqiptare nga pedagogu
i "Luarasi", dr. Nazmi Xhoma-
ra. Stafi akademik dhe stu-
dentët e universitetit ku pro-
fesori jep mësim, kanë pasur
mundësinë të jenë pjesë e pro-
movimit të këtij libri të
veçantë. Në fjalën e tij, Xhoma-
ra falënderoi të gjithë të ftuar-
it për pjesëmarrjen dhe më tej
u shpjegoi pse lindi nevoja e
publikimit të librit.
VLERËSIMET

Rektori i Luarasi, prof. dr.
Ethem Ruka e vlerësoi këtë
libër si unikal për sa i përket
kulturës së kërkimit në Sh-
qipëri. Ai shtoi se botimi do t'i
vijë në ndihmë studiuesve të
të gjitha fushave. "Një libër të
tillë nuk e kam parë asnjeri
deri më sot. I ka munguar kul-
turës së kërkimit në Shqipëri.
E them me bindje të plotë që
është libër unikal. Është i pari
i këtij lloji dhe nuk është i vlef-
shëm vetëm në një fushë, por
është një informacion meto-
dik i vlefshëm për të gjithë
kërkuesit e të gjitha fushave",-
tha Ruka në fjalën e tij. Ai bëri
me dije edhe vlerat e kërkimit
shkencor për studentët. "Sh-
kenca është ajo që i hap rrugë
shoqërisë njerëzore dhe zhvil-
limit të saj. Kërkimi shkencor
natyrisht që nuk mund të jetë
i çorganizuar, ka një metodikë
të caktuar, ka një logjikë të cak-
tuar të cilën e gjejmë të sin-
tetizuar në mënyrë të shkëlqy-
er te ky libër. Profesori me të
drejtë e ka shtjelluar kërkimin
shkencor në këtë libër në të
gjitha planet",-shtoi rektori i
universitetit Luarasi.
KËRKIMI SHKENCOR

"Metodat e avancuara të
kërkimit shkencor i drejtohet
studentëve të sistemit Bache-
lor, Master dhe Doktoraturë
dhe synon t'i mbështesë ata të
dizenjojnë dhe të zhvillojnë
tema të strukturuara me stan-
dardet më të përparuara
ndërkombëtare të kërkimit sh-
kencor. Libri përmban shumë
referenca të autorëve më në zë
të kësaj fushe, pra të fushës së
kërkimit shkencor",-theksoi
Xhomara në fjalën e tij. Autori
i "Metodat e Avancuara të
Kërkimit Shkencor", dr. Nazmi
Xhomara tha se kërkimet e
mirëfillta shkencore janë një

sfidë për Shqipërinë. Në ndih-
më të autenticitetit, profesori
sjell këtë libër si një udhërrë-
fyes për kryer hulumtime e
studime të mirëfillta. "Pre-
supozon trajtimin e të gjithë
metodave, qasjeve kërkimore,
teknikave që përdoren në
kërkimin shkencor, në shumë
disiplina akademike. Kërkimet
shkencore të mirëfillta janë
një nga sfidat që mendoj ka i
gjithë sistemi arsimor sh-
qiptar. Ne jemi duke u për-
pjekur që të përdorim dhe zba-
tojmë programe antiplagjia-
turë",-u shpreh Xhomara.
VIZIONI PËR TË
ARDHMEN

Pedagogu prof. dr Ëngjëll
Pere, i cili ka shkruar par-
athënien e librit tregon se cilat
janë elementët kryesorë për
një kërkim shkencor. "Ky
kërkim për mendimin tim ka
tri elemente kryesore. Kërki-
mi varet nga vetë individi, nga
intuita e tij. Së dyti, ajo që ka
të bëjë me kërkim shkencor
është ana materiale. Elemen-
ti i tretë dhe shumë i rëndë-
sishëm është rruga që duhet

Gjatë promovimit të librit “Metodat e avancuara të kërkimit shkencor”

të ndjekin",-theksoi Pere në
fjalën e tij. Ndërsa zv. rektorja
e Luarasi, Anni Dasho Sharko
thekson se universiteti ka
sjellë një vizion ndryshe për
pedagogët për sa i përket rolit
të studimeve e hulumtimeve.
"Kemi patur një vizion ndry-
she, të paktën këtë vit, për të
trajnuar pedagogët tanë në
metodat e mësimdhënies në
fillim të vitit. Ideja është që ne
duam të jemi lokomotivë ino-
vative kundrejt inovacionit në
kërkimin shkencor",-u shpreh
zv.rektorja e "Luarasi".
STUDIMET

 "Metodat e Avancuara të
Kërkimit Shkencor" synon të
zhvillojë tema të strukturuara
e madje  përmban shumë ref-
erenca nga autorët më në zë
të kësaj fushe. Libri do të shër-
bejë si një bazë e rëndësishme
metodologjike për të gjithë stu-
dentët Bachelor, Master dhe
Doktoraturë, si edhe për stu-
diuesit për të krijuar dhe zh-
villuar kërkime sasiore dhe
cilësore, bazike dhe të ap-
likuara në disiplina të ndry-
shme shkencore.

Voltiza Duro

ETHEM RUKA

"LIBËR UNIKAL"
"Një libër të tillë nuk e
kam parë asnjëherë deri
më sot. I ka munguar
kulturës së kërkimit në
Shqipëri. E them me
bindje të plotë që është
libër unikal. Është i pari i
këtij lloji dhe nuk është i
vlefshëm vetëm në një
fushë, por është një
informacion metodik i
vlefshëm për të gjithë
kërkuesit e të gjitha
fushave", - tha Ruka në
fjalën e tij.

NAZMI XHOMARA

SYNIMI
"Presupozon trajtimin e
të gjitha metodave,
qasjeve kërkimore,
teknikave që përdoren
në kërkimin shkencor,
në shumë disiplina
akademike. Kërkimet
shkencore të mirëfillta
janë një nga sfidat që
mendoj ka i gjithë
sistemi arsimor
shqiptar. Ne jemi duke
u përpjekur që të
përdorim dhe zbatojmë
programe
antiplagjiaturë", - u
shpreh Xhomara.

ËNGJËLL PERE

3 ELEMENTET
"Ky kërkim për
mendimin tim ka tri
elemente kryesore.
Kërkimi varet nga vetë
individi, nga intuita e
tij. Së dyti, ajo që ka të
bëjë me kërkim
shkencor është ana
materiale. Elementi i
tretë dhe shumë i
rëndësishëm është
rruga që duhet të
ndjekin", - theksoi
Pere në fjalën e tij.
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Edhe pse i përfshirë rastësisht në televizion, Bardeli kaEdhe pse i përfshirë rastësisht në televizion, Bardeli kaEdhe pse i përfshirë rastësisht në televizion, Bardeli kaEdhe pse i përfshirë rastësisht në televizion, Bardeli kaEdhe pse i përfshirë rastësisht në televizion, Bardeli ka
arararararritur që të lërë gjurritur që të lërë gjurritur që të lërë gjurritur që të lërë gjurritur që të lërë gjurmë në të, të cilamë në të, të cilamë në të, të cilamë në të, të cilamë në të, të cilat as kt as kt as kt as kt as koha noha noha noha noha nuk munduk munduk munduk munduk mund
t’i mbulojë me pluhurin e harresës. Ai pranon se do tët’i mbulojë me pluhurin e harresës. Ai pranon se do tët’i mbulojë me pluhurin e harresës. Ai pranon se do tët’i mbulojë me pluhurin e harresës. Ai pranon se do tët’i mbulojë me pluhurin e harresës. Ai pranon se do të
rikthehejë fuqishëm në ekran vetëm po t’i besohej njërikthehejë fuqishëm në ekran vetëm po t’i besohej njërikthehejë fuqishëm në ekran vetëm po t’i besohej njërikthehejë fuqishëm në ekran vetëm po t’i besohej njërikthehejë fuqishëm në ekran vetëm po t’i besohej një
projekt i rëndësishëm. Megjithatë, Klausi ndihet mjaftprojekt i rëndësishëm. Megjithatë, Klausi ndihet mjaftprojekt i rëndësishëm. Megjithatë, Klausi ndihet mjaftprojekt i rëndësishëm. Megjithatë, Klausi ndihet mjaftprojekt i rëndësishëm. Megjithatë, Klausi ndihet mjaft
mirë me angazhimet e fundit, ku punon si menaxhermirë me angazhimet e fundit, ku punon si menaxhermirë me angazhimet e fundit, ku punon si menaxhermirë me angazhimet e fundit, ku punon si menaxhermirë me angazhimet e fundit, ku punon si menaxher
tek “Natek “Natek “Natek “Natek “National Sportional Sportional Sportional Sportional Sport Pt Pt Pt Pt Pararararark Rk Rk Rk Rk Resoresoresoresoresort” dhe “t” dhe “t” dhe “t” dhe “t” dhe “Aloe VAloe VAloe VAloe VAloe Vera Alba-era Alba-era Alba-era Alba-era Alba-
nia”. Jo rrallëherë bëhet pjesë edhe e projekteve të Fed-nia”. Jo rrallëherë bëhet pjesë edhe e projekteve të Fed-nia”. Jo rrallëherë bëhet pjesë edhe e projekteve të Fed-nia”. Jo rrallëherë bëhet pjesë edhe e projekteve të Fed-nia”. Jo rrallëherë bëhet pjesë edhe e projekteve të Fed-
eratës Shqiptare të Tenisit. Një jetë tejet dinamike, meeratës Shqiptare të Tenisit. Një jetë tejet dinamike, meeratës Shqiptare të Tenisit. Një jetë tejet dinamike, meeratës Shqiptare të Tenisit. Një jetë tejet dinamike, meeratës Shqiptare të Tenisit. Një jetë tejet dinamike, me
pasionin për drejtësinë, për të vijuar me udhëtimet, li-pasionin për drejtësinë, për të vijuar me udhëtimet, li-pasionin për drejtësinë, për të vijuar me udhëtimet, li-pasionin për drejtësinë, për të vijuar me udhëtimet, li-pasionin për drejtësinë, për të vijuar me udhëtimet, li-
brat, palestrën dhe tenisin. I kudogjendur për miqtë, djalibrat, palestrën dhe tenisin. I kudogjendur për miqtë, djalibrat, palestrën dhe tenisin. I kudogjendur për miqtë, djalibrat, palestrën dhe tenisin. I kudogjendur për miqtë, djalibrat, palestrën dhe tenisin. I kudogjendur për miqtë, djali
shembull për familjen, Klausi ndan me ne çastet më tëshembull për familjen, Klausi ndan me ne çastet më tëshembull për familjen, Klausi ndan me ne çastet më tëshembull për familjen, Klausi ndan me ne çastet më tëshembull për familjen, Klausi ndan me ne çastet më të
bukura të fëmijërisë. Ai beson te qëllimet e tij dhe nebukura të fëmijërisë. Ai beson te qëllimet e tij dhe nebukura të fëmijërisë. Ai beson te qëllimet e tij dhe nebukura të fëmijërisë. Ai beson te qëllimet e tij dhe nebukura të fëmijërisë. Ai beson te qëllimet e tij dhe ne
kemi bindjen se shumë shpejt do i rezervohet një vendkemi bindjen se shumë shpejt do i rezervohet një vendkemi bindjen se shumë shpejt do i rezervohet një vendkemi bindjen se shumë shpejt do i rezervohet një vendkemi bindjen se shumë shpejt do i rezervohet një vend
aaaaatje lartje lartje lartje lartje lart, në Olimpt, në Olimpt, në Olimpt, në Olimpt, në Olimp.....

Nga puna si spiker lajmesh, cili ka qenëNga puna si spiker lajmesh, cili ka qenëNga puna si spiker lajmesh, cili ka qenëNga puna si spiker lajmesh, cili ka qenëNga puna si spiker lajmesh, cili ka qenë
ai edicion infai edicion infai edicion infai edicion infai edicion infororororormamamamamatititititiv që do e vv që do e vv që do e vv që do e vv që do e veçojeeçojeeçojeeçojeeçoje
nga të tjerët?nga të tjerët?nga të tjerët?nga të tjerët?nga të tjerët?

Pavarësisht edicioneve me
lajme nga më të goditurat apo
më të rëndësishmet për pub-
likun, edicioni më i veçantë
informativ për mua mbe-
tet hera ime e parë, që
prezantova lajmet në
televizion. Edhe pse
kisha pak kohë që
punoja në radio, dalja
para publikut me zë
dhe figurë ishte një
emocion i fortë dhe
unik.

Një situatë eNjë situatë eNjë situatë eNjë situatë eNjë situatë e
sikletshme në stu-sikletshme në stu-sikletshme në stu-sikletshme në stu-sikletshme në stu-
dio?dio?dio?dio?dio?

Situata më e siklet-
shme ka qenë një mo-
ment kur më kapi e qeshu-
ra me kolegen time
ndërkohë që, po jepej lajmi i
aktualitetit dhe në momentin,
që u rikthyem në studio duhej të
lexoja një lajm të rëndë nga kroni-
ka. Aty e kam gjetur veten në vësh-
tirësi edhe pse e menaxhova ta përfun-
doja prezantimin e lajmit me sukses.

Ke prezantuar “Ballkanika Folk Festival”. Si je pri-Ke prezantuar “Ballkanika Folk Festival”. Si je pri-Ke prezantuar “Ballkanika Folk Festival”. Si je pri-Ke prezantuar “Ballkanika Folk Festival”. Si je pri-Ke prezantuar “Ballkanika Folk Festival”. Si je pri-
tur nga publiku?tur nga publiku?tur nga publiku?tur nga publiku?tur nga publiku?

Publiku më ka pritur mjaft mirë. Gjatë prezantimit në
skenë kam qenë i mbushur me emocione pozitive, të cilat
janë reflektuar edhe tek sytë e publikut. Komplimentet e
ndryshme më kanë dhënë goxha ngrohtësi pasi publiku në
“Balkanika Folk Festival” ishte i gjerë duke qenë se për-
bëhej nga shikues nga të gjitha vendet e Ballkanit.

Je larguar nga bota e televizionit. Çfarë do të të  rik-Je larguar nga bota e televizionit. Çfarë do të të  rik-Je larguar nga bota e televizionit. Çfarë do të të  rik-Je larguar nga bota e televizionit. Çfarë do të të  rik-Je larguar nga bota e televizionit. Çfarë do të të  rik-
thente sërisht?thente sërisht?thente sërisht?thente sërisht?thente sërisht?

Në televizion jam përfshirë rastësisht, por e kam gjetur
veten mirë për aq kohë sa kam qenë aktiv. Televizioni nuk
ka qenë ndonjëherë objektiv i imi, pasi edhe studimet i
kam mbaruar për një tjetër drejtim. Mbase do të rikthe-
hesha në televizion po të më propozohej ndonjë projekt i
rëndësishëm, por nuk e mendoj ta ushtroj moderimin si
profesion të përhershëm.

Angazhimet e tua të fundit?Angazhimet e tua të fundit?Angazhimet e tua të fundit?Angazhimet e tua të fundit?Angazhimet e tua të fundit?
Aktualisht punoj si menaxher i përgjithshëm në “Na-

Emocionet në skenë, qëllimet ambicioze për të ardhmen

KLAUS BARDELI:
Jeta është sfidë, ja formula
e suksesit tim në biznes

“Familja është e
shenjtë për mua”

DDDDDisa njerëz janë të destinuar për të shkëlqyer ngaisa njerëz janë të destinuar për të shkëlqyer ngaisa njerëz janë të destinuar për të shkëlqyer ngaisa njerëz janë të destinuar për të shkëlqyer ngaisa njerëz janë të destinuar për të shkëlqyer nga
do. E ardhmja është e atyre që besojnë në ëndrratdo. E ardhmja është e atyre që besojnë në ëndrratdo. E ardhmja është e atyre që besojnë në ëndrratdo. E ardhmja është e atyre që besojnë në ëndrratdo. E ardhmja është e atyre që besojnë në ëndrrat
dhe potencialin e vetes, që priren drejt së mirësdhe potencialin e vetes, që priren drejt së mirësdhe potencialin e vetes, që priren drejt së mirësdhe potencialin e vetes, që priren drejt së mirësdhe potencialin e vetes, që priren drejt së mirës

dhe që nuk harrojnë të kthejnë kokën pas, aty ku e kanëdhe që nuk harrojnë të kthejnë kokën pas, aty ku e kanëdhe që nuk harrojnë të kthejnë kokën pas, aty ku e kanëdhe që nuk harrojnë të kthejnë kokën pas, aty ku e kanëdhe që nuk harrojnë të kthejnë kokën pas, aty ku e kanë
nisurnisurnisurnisurnisur. Ai është rasti i ar. Ai është rasti i ar. Ai është rasti i ar. Ai është rasti i ar. Ai është rasti i artistit në shpirtistit në shpirtistit në shpirtistit në shpirtistit në shpirt. Ngt. Ngt. Ngt. Ngt. Nga ra ra ra ra rrrrrrugëtimi siugëtimi siugëtimi siugëtimi siugëtimi si
spiker lajmesh, për të vijuar me skenën, si prezantues espiker lajmesh, për të vijuar me skenën, si prezantues espiker lajmesh, për të vijuar me skenën, si prezantues espiker lajmesh, për të vijuar me skenën, si prezantues espiker lajmesh, për të vijuar me skenën, si prezantues e
tanimë si menaxher vjen në një rrëfim ekskluziv përtanimë si menaxher vjen në një rrëfim ekskluziv përtanimë si menaxher vjen në një rrëfim ekskluziv përtanimë si menaxher vjen në një rrëfim ekskluziv përtanimë si menaxher vjen në një rrëfim ekskluziv për
“Gazeta shqiptare” një personazh krejt ndryshe nga të“Gazeta shqiptare” një personazh krejt ndryshe nga të“Gazeta shqiptare” një personazh krejt ndryshe nga të“Gazeta shqiptare” një personazh krejt ndryshe nga të“Gazeta shqiptare” një personazh krejt ndryshe nga të
tjerët, Klaus Bardeli. Tek rrëmon nëpër kujtime, ai ndantjerët, Klaus Bardeli. Tek rrëmon nëpër kujtime, ai ndantjerët, Klaus Bardeli. Tek rrëmon nëpër kujtime, ai ndantjerët, Klaus Bardeli. Tek rrëmon nëpër kujtime, ai ndantjerët, Klaus Bardeli. Tek rrëmon nëpër kujtime, ai ndan
me ne copëza momentesh nga edicioni më i veçantë in-me ne copëza momentesh nga edicioni më i veçantë in-me ne copëza momentesh nga edicioni më i veçantë in-me ne copëza momentesh nga edicioni më i veçantë in-me ne copëza momentesh nga edicioni më i veçantë in-
fffffororororormamamamamatititititivvvvv, suksesin si pr, suksesin si pr, suksesin si pr, suksesin si pr, suksesin si preeeeezantues në “Ballkanika Fzantues në “Ballkanika Fzantues në “Ballkanika Fzantues në “Ballkanika Fzantues në “Ballkanika Folk Folk Folk Folk Folk Fes-es-es-es-es-
tival”, angazhimet e fundit dhe detaje për jetën përtejtival”, angazhimet e fundit dhe detaje për jetën përtejtival”, angazhimet e fundit dhe detaje për jetën përtejtival”, angazhimet e fundit dhe detaje për jetën përtejtival”, angazhimet e fundit dhe detaje për jetën përtej
personazhit mediatik. E ndërsa rreket të ruaj modestinë,personazhit mediatik. E ndërsa rreket të ruaj modestinë,personazhit mediatik. E ndërsa rreket të ruaj modestinë,personazhit mediatik. E ndërsa rreket të ruaj modestinë,personazhit mediatik. E ndërsa rreket të ruaj modestinë,
Klausi na tregon për pritjen e ngrohtë të publikut, qëKlausi na tregon për pritjen e ngrohtë të publikut, qëKlausi na tregon për pritjen e ngrohtë të publikut, qëKlausi na tregon për pritjen e ngrohtë të publikut, qëKlausi na tregon për pritjen e ngrohtë të publikut, që
përbëhej nga shikuesit e të gjitha vendeve të Ballkanit.përbëhej nga shikuesit e të gjitha vendeve të Ballkanit.përbëhej nga shikuesit e të gjitha vendeve të Ballkanit.përbëhej nga shikuesit e të gjitha vendeve të Ballkanit.përbëhej nga shikuesit e të gjitha vendeve të Ballkanit.

Egla Xhemali

tional Sport Park Resort”, menaxher tek “Aloe Vera Alba-
nia”, ferma e parë me bimë Aloe Vera në Shqipëri si dhe
angazhohem në projekte të ndryshme në Federatën Sh-
qiptare të Tenisit. Gjatë kohës së lirë përpiqem të jem sa më
shumë në aktivitet, luaj tenis, bëj palestër, lexoj ndonjë libër
ose dal me shoqëri apo familje.

Përtej personazhit mediatik, si është Klausi në familjePërtej personazhit mediatik, si është Klausi në familjePërtej personazhit mediatik, si është Klausi në familjePërtej personazhit mediatik, si është Klausi në familjePërtej personazhit mediatik, si është Klausi në familje
dhe në rrethin shoqëror?dhe në rrethin shoqëror?dhe në rrethin shoqëror?dhe në rrethin shoqëror?dhe në rrethin shoqëror?

Mundohem të jem sa më i pranishëm në familje dhe rre-
thin shoqëror pasi i vlerësoj shumë njerëzit që më mbësh-
tesin. Jam i dashur, i drejtpërdrejtë dhe pozitiv. Familja për
mua është e shenjtë, por edhe në shoqëri tregohem tejet sele-
ktiv.

Si ja bën me njerëzit “mbytës”?Si ja bën me njerëzit “mbytës”?Si ja bën me njerëzit “mbytës”?Si ja bën me njerëzit “mbytës”?Si ja bën me njerëzit “mbytës”?
Vetë natyra ime më shtyn të tregohem i drejt-

përdrejt me këdo. Njëlloj ndodh edhe me
njerëzit e ashtuquajtur “mbytës”. Nëse

e ndjej se dikush po bëhet ngjitës nuk
përtoj t’ia them dhe t’i jap arsyet

përse mendoj ashtu.
Kompleksi më i fortë që keKompleksi më i fortë që keKompleksi më i fortë që keKompleksi më i fortë që keKompleksi më i fortë që ke

mundur ta kapërcesh?mundur ta kapërcesh?mundur ta kapërcesh?mundur ta kapërcesh?mundur ta kapërcesh?
Përpiqem të jem njeri pa

komplekse dhe të mos
vendos i barriera vetes.
Gjithsesi për momentin
më vijnë ndërmend dy
komplekse që janë: të
lahem në dushe publike
dhe të bëj duart me vaj
ndërkohë që ha, por
edhe këto komplekse
po përpiqem t’i superoj.

Pasionet që të thër-Pasionet që të thër-Pasionet që të thër-Pasionet që të thër-Pasionet që të thër-
rasin së brendshmi?rasin së brendshmi?rasin së brendshmi?rasin së brendshmi?rasin së brendshmi?

Gjithmonë kam qenë
me bindjen se çdokush du-

het të marrë atë që meri-
ton në këtë jetë. Prandaj pa-

sion i imi është drejtësia, mbi
të cilin kam zhvilluar edhe stu-

dimet e mija. Pasion tjetër kam
edhe biznesin dhe idetë inovative,

prandaj bëj punën që bëj aktualisht dhe
kam qëllime edhe më ambicioze për të

ardhmen.
Çfarë do të thotë “ta marrësh jetën siç të vjen”?Çfarë do të thotë “ta marrësh jetën siç të vjen”?Çfarë do të thotë “ta marrësh jetën siç të vjen”?Çfarë do të thotë “ta marrësh jetën siç të vjen”?Çfarë do të thotë “ta marrësh jetën siç të vjen”?

Ta marrësh jetën siç të vjen nuk do të thotë të jetosh pa
qëllime, por nënkupton që në situata të vështira të jesh i
përgatitur. Jeta është një sfidë dhe ne duhet të jemi gati për
të. Edhe unë e mbështes këtë thënie në përditshmërinë time.

Në retrospektivë, si ka qenë fëmijëria jote?Në retrospektivë, si ka qenë fëmijëria jote?Në retrospektivë, si ka qenë fëmijëria jote?Në retrospektivë, si ka qenë fëmijëria jote?Në retrospektivë, si ka qenë fëmijëria jote?
Fëmijëria ka qenë shumë e veçantë për mua. Kjo për ar-

sye se kam qenë i rrethuar me shumë familjarë. Kujtimet më
të bukura të fëmijërisë sime lidhen me motrën time, me
lojërat me shokët dhe shoqet, drekat me familjarët dhe me
kushërinjtë e mi të shumtë, fundjavat në mal, në plazh apo
tek shtëpia e gjyshes sime të dashur.

Një frazë që të ndihmon ta nisësh ditën mbarë?Një frazë që të ndihmon ta nisësh ditën mbarë?Një frazë që të ndihmon ta nisësh ditën mbarë?Një frazë që të ndihmon ta nisësh ditën mbarë?Një frazë që të ndihmon ta nisësh ditën mbarë?
“Qëndro i uritur! Qëndro i marrë!” Është një shprehje, të

cilën e kam dëgjuar për herë të parë nga fjalimi i Steve Jobs
në Universitetin Stanford në vitin 2005. Kjo frazë më mo-
tivon të kërkoj çdo ditë më shumë nga vetja dhe të jem aq i
marrë sa të besoj tek ëndrrat dhe qëllimet e mija edhe kur
bota mund të jetë kundër.
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Flaka Krelani thumbon keq kolegët:
Nuk hyj në kredi si ju
Nuk ka diskutim që Flaka Krelani është një prej zërave më

të mirë në Shqipëri. Talenti i saj ka spikatur që në filli-
met e karrierës kur merrte pjesë në spektakle të ndryshme
muzikore dhe tashmë numëron një numër të madh këngësh
në repertor. Së fundmi, ajo ka qenë e ftuar në emisionin
"gjesi" ku ka rrëfyer diçka më shumë për projektet e reja dhe
jetën private. Këngëtarja ka folur dhe për klikimet dhe ka
treguar se nuk ka bërë kurrë kompromise në karrierën e saj
dhe preferon që fansat dhe dëgjuesit t'i ketë gjithmonë real.
"Edhe nëse veç 10 vetave ju pëlqej unë jam e lumtur, sepse e
di që ata 10 janë realë. Unë tani në kredi nuk mundem të hyj
për të blerë klikime"- është shprehur Flaka. Këngëtarja e ka
thënë këtë gjë duke na lënë për të nënkuptuar kështu që të
shumtë janë artistët që i blejnë klikimet në ditët e sotme.

Ermali i bën dedikim dashurie
Amit, fjalët do ju bëjnë të qeshni

Padyshim që ai
është një prej

moderatorëve
dhe aktorët e
humorit më të
suksesshëm në
vend. Filmi i tij i
fundit "2 Gisht
Mjaltë" në bash-
këpunim me
këngëtaren e
njohur Elvana
Gjata, kanë arri-
tur një sukses
mjaft të madh jo
vetëm në Shqipëri
por edhe në sh-
tete të ndryshme
duke na bërë të
ndihemi krenarë
për ta. Ermali
është shumë aktiv në rrjetet e tij sociale, ku na bën të qeshim
me videot e tij gazmore. Përtej profesionit dhe pasionit të tij
të madh, Mamaqi poston edhe foto e video familjare, ku
duken një familje e mrekullueshme dhe e lumtur. Së fundmi, ai
ka postuar një foto në llogarinë e tij në 'Instagram', ku shihet
së bashku me bashkëshorten e tij Amardën, i cili i ka shprehur
dashurinë në mënyrën më të çuditshme duke i bërë të gjithë të
qeshin me atë shaka. "Edhe pse ma hëngre kosin e frutave që
kisha 2 ditë që e ruaja në frigo për ta ngrënë sot, unë prapë
të dua"- ka shkruar Ermali.

A janë bashkë Butrinti dhe Kiara?
Moderatorja u jep fund thashethemeve

Moderatorja Kiara Tito,
ditëve të fundit ka qenë

në qendër të mediave rozë
për shkak të publikimit të
disa fotove me këngëtarin
Butrint Imerin. E ftuar pas-
diten e së martës te 'Rudina',
Kiara ka sqaruar
domethënien e këtyre fotove,
të cilat janë shkëputura nga
klipi më i ri i Butrintit. 'Fotot
janë bërë gjatë xhirimeve të
klipit të Butrintit që do të
dalë së shpejti dhe mbetet
një surprizë dhe nuk mund të
zbuloj më shumë. Vetëm kaq
mund të them për momentin,
është një surprizë e bukur që
mbetet ta shihni, sepse do të
dalë së shpejti. Unë jam
modele në atë videoklip', tha
moderatorja. Më tej, ajo ka
sqaruar edhe raportin që ka
me këngëtarin, duke mohuar
faktin se mund të kenë një
lidhje. 'Fakti që unë kam
marrë pjesë tek klipi i tij nuk
do të thotë që mund të kemi
një raport më shumë se sa miqësor me njëri-tjetrin. Ne mend-
uam të sjellim diçka të bukur për fansat, por mes nesh nuk ka
asgjë më shumë se sa miqësi', tha Tito.

Kënga e tij nuk është pritur mirë,
reperi shpërthen, ja çfarë ka bërë

Ashtu si ne kemi
pritshmëri të

larta për këngët e
hitet e artistëve
tanë të preferuar,
po ashtu dhe ata
vetë kanë pritshmëri
të larta se si muzika
e tyre do të pritet
nga publiku. Ndon-
jëherë projektet e
tyre muzikore rezul-
tojnë të suksesshme
e herë të tjera edhe
pse një këngë mund
të jetë shumë e mirë
nuk merr vlerësimin
e duhur. Kështu ka
ndodhur dhe me
reperin e njohur
shqiptar Gashi. Ai
ka shpërthyer, së
fundmi në të qara
në një postim në
'Instagram' ku ka
rrëfyer se është i
mërzitur, pasi muzi-
ka e tij nuk po
vlerësohet ashtu siç duhet. "Po qaj sepse muzika ime kurrë nuk u
vlerësua. 'My year' duhet të kishte arritur më lart nga ç'është.
Shpresoj që kur të vdes të gjithë të luani këtë këngë çdo vit të
ri", ka shkuar reperi pranë videos, të cilën më pas u pendua dhe
e fshiu nga profili i tij.
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Shuhet ambasadori
austriak, Thaçi: Dha

kontribut për Kosovën

Diplomati austriak, Al
bert Rohan, ka vde-

kur në moshën 83-
vjeçare, ka njoftuar Min-
istria e Punëve të Jasht-
me e Austrisë ditën e
djeshme. Rohan së bash-
ku me të dërguarin e Ko-
mbeve të Bashkuara,
Marti Ahtisari, ka marrë
pjesë në negociatat për
statusin e Kosovës. "Aus-
tria ka humbur njërin
nga diplomatët më të
aftë. Për ministrinë dhe
mua personalisht, vdek-
ja e Rohanit paraqet
humbje të një modeli të
madh", tha shefi i diplo-
macisë austriake, Alex-
ander Schallenberg.
Gjithashtu edhe presi-
denti i Kosovës Hashim
Thaçi përmes një statu-
si në "Facebook" ka kuj-
tuar ambasadorin Albert
Rohan. Thaçi shprehet
se e kujton Rohanin si
një njeri, që ka dhënë
kontribut për Kosovën
dhe paqen në rajon. "Më
pikëlloi vdekja e mikut
tim dhe të Kosovës, am-
basadorit Albert Rohan.
Si negociator në dialo-
gun për statusin e Kos-
ovës dhe si diplomat aus-
triak. Albert Rohan kon-
tribuoi shumë për ven-
dosjen e paqes në rajonin
tonë. Do ta ruajmë
kujtimin për të si një dip-
lomat shembullor,  që
bëri shumë për popullin
e Kosovës",  shkruan
presidenti Thaçi.

Prokuroria kosovare:
Fotoja e Flora Brovinës

s'është e luftës

Prokuroria Speciale e
Kosovës ka njoftuar

se pas paraqitjes së një fo-
tografie nga deputetja Flo-
ra Brovina, është hapur
një hetim për të dhe rezu-
lton se foto nuk është
bërë në kohën e luftës.
"Fotografia në fjalë është
dërguar për ekspertizë në
Agjencinë e Kosovës për
Forenzikë, e cila ka kon-
statuar se fotografia e
paraqitur nga deputetja,
Flora Brovina, është e
printuar në format A4
kolor dhe nuk ka asnjë të
dhënë, e cila kishte
mundësuar hulumtimin
e origjinës së fotografisë
dhe nuk ka asnjë shenjë
nga është printuar", thu-
het në komunikatën e
Prokurorisë. Po Prokuro-
ria tha se  kjo fotografi
është krahasuar me një
fotografi tjetër të siguru-
ar nga interneti dhe u
konstatua se në të dy fo-
tografitë kemi të bëjmë
me të njëjtën pamje. "Ba-
zuar në të dhënat nga ek-
spertiza dhe provat tjera
të nxjerra gjatë hetimit,
Prokuroria Speciale e Re-
publikës e Kosovës ka
konkluduar se ngjarja nga
fotografia e paraqitur nga
deputetja Brovina, është
nxjerr nga interneti dhe
nuk ka të bëjë me ndonjë
rast të dhunës seksuale
gjatë luftës në Kosovë.",
thuhet në komunikatë.

Palmer: SHBA nuk vendos vija të kuqe në bisedimet Kosovë-Serbi

Sot takimi në Berlin, ‘DW’: Merkel do
i kërkojë Haradinajt heqjen e taksës

Kryeministri kosovar paralajmëron një varg takimesh në Gjermani

Kryeministri i Kos
ovës, Ramush Hara
dinaj dhe Kancelar-

ja gjermane, Angela Mer-
kel, pas samitit të Berlinit
do të takohen edhe një
herë gjatë kësaj jave, ku
temë qendrore e këtij taki-
mi pritet të jetë dialogu
mes Kosovës dhe Serbisë.
Takimi i 6 qershorit është
konfirmuar edhe nga kabi-
neti  i  Kancelares gjer-
mane. Sipas gazetarit të
Deutsche Welle,  Bahri
Cani, takimi Merkel-Hara-
dinaj, që do të mbahet sot
në Berlin, do të zgjasë rreth
një orë, ku temë diskutimi,
përveç dialogut, do të jetë
edhe taksa 100% si dhe për-
gatitjet për Samitin e Pa-
risit, i cili do të mbahet më
1 korrik të këtij viti. "Sipas
informacioneve ky takim
do të zgjasë një orë
përafërsisht dhe temë
kryesore do të jetë dialogu
Kosovë-Serbi dhe raportet
Kosovë-Gjermani si dhe
përgatitjet për Samitin e
Parisit, që do të mbahet me
1 korrik", tha ai. "Pamë
edhe një delegacion france-
zo- gjerman në vizitë në
Prishtinë pasi ata nuk
duan që çdo gjë t'ia lënë
rastit, por të përgatiten më
mirë për këtë konferencë.
Merkel është angazhuar
edhe vetë për zgjidhjen e
problemeve në Ballkan.
Merkel do të kërkojë shpje-
gime shtesë për mundës-
inë e heqjes së taksave ndaj
Serbisë.  Takimi do të
mbahet në dyer të mbyllu-
ra dhe nuk është parala-
jmëruar ndonjë konfer-
encë për shtyp", përfundoi
Cani. Ndërkaq kancelaria
gjermane tashmë ka pub-
likuar njoftimin zyrtar
rreth këtij takimi. Aty thu-
het se do të flasin raportet
mes Gjermanisë e Kosovës,
por edhe për raportet e Ko-
sovës me Serbinë.  "Me
datën gjashtë rreth kohës
së drekës, Kancelarja Mer-
kel pret Kryeministrin e
Kosovës, Ramush Haradi-
najn, në hapësirat e Kan-
celarisë.  Për mbajtja e
takimit të punës janë mar-
rëdhëniet bilaterale mes
Republikë së Kosovës dhe

Gjer manisë,  çështjet e
Politikës së Jashtme me
theks të veçantë procesi i
marrëdhënieve mes Ser-
bisë dhe Kosovës", shkru-
an në njoftimin e Kan-
celares gjermane. Nga ana
tjetër kryeministri i Kos-
ovës, Ramush Haradinaj
është nisur dje drejt Gjer-
manisë, për të zhvilluar
një varg takimesh me zyr-
tarë të këtij shteti, përf-
shirë kancelaren gjer-
mane, Angela Merkel.
Përmes një postimi në rr-
jetin social, 'Facebook', ai
ka thënë se në kuadër të
këtij takimi, do të marrë
pjesë edhe në lutjet  e
mëngjesit në Berlin. "Kjo
vizitë pune do të ketë për
qëllim thellimin e mar-
rëdhënieve dhe besimit në
mes të Kosovës dhe Gjer-
manisë si  partnere
strategjike. Bashkëpunimi
i bazuar në besim është i
domosdoshëm në
rrugëtimin e Kosovës për
zhvillim ekonomik, inte-

grime europiane dhe në
fushën e sigurisë",  ka
thënë ai. Sipas tij, Gjerma-
nia vazhdon të jetë një
ndër partnerët kryesorë të
Kosovës. Haradinaj dhe
krerë tjerë shtetërorë kanë
marrë pjesë më 29 prill, në
Samitin e Berlinit, i cili
është organizuar nga Kan-
celarja gjermane Angela
Merkel. Një tjetër takim i
natyrës së njëjtë pritet të
mbahet më 1 korrik në Par-
is, derisa mikpritës i takim-
it, përveç Kancelares Mer-
kel është edhe presidenti
francez, Emmanuel Ma-
cron. Si Samiti i Berlinit
ashtu edhe ai i Parisit janë
organizuar me qëllim të
nor malizimit të mar-
rëdhënieve në mes të Kos-
ovës dhe Serbisë. Dialogu
mes Kosovës dhe Serbisë,
me ndërmjetësim të Bash-
kimit Evropian në Bruksel
ka nisur më 2011. Aktual-
isht ky proces është
bllokuar pasi, presidenti
serb, Aleksandar Vuçiç ka

për mendur taksën prej
100, që, Qeveria e Kosovës
ka vendosur në importet e
Serbisë, si arsyetim për mos-
vazhdim të dialogut.
Kryeministri Haradinaj në
anën tjetër ka thënë se kjo
masë do të vazhdojë së ap-
likuari derisa Serbia të njo-
hë shtetësinë e Kosovës.
Heqjen e kësaj tarife e kanë
kërkuar edhe Shtetet e
Bashkuara dhe Bashkimi
Evropian. Ndërkaq, zëv-
endës ndihmës Sekretari
amerikan i Shtetit, Matthew
Palmer, tha se Shtetet e
Bashkuara nuk kërkojnë
një afat të caktuar për ar-
ritjen e një marrëveshjeje
për normalizimin e mar-
rëdhënieve ndërmjet Kos-
ovës dhe Serbisë, por do të
dëshironin një rifillim sa më
të shpejtë të bisedimeve. Në
një intervistë për programin
në gjuhën serbe të Zërit të
Amerikës, ai tha se Shtetet
e Bashkuara nuk vendosin
vija të kuqe në procesin e
bisedimeve, por kjo nuk

nënkupton se të gjithë
mundësitë janë të hapura.
"Ne nuk po kërkojmë ndon-
jë kuadër kohor të caktuar.
Ne mbështesim normaliz-
imin e marrëdhënieve mes
Kosovës dhe Serbisë, ne
duam të shohim që dialogu
për arritjen e këtij synimi
të rifillojë sa më shpejt që
të jetë e mundur dhe që
palët të arrijnë një mar-
rëveshje gjithëpërfshirëse
për normalizimin e mar-
rëdhënieve në kohë. Në se
kjo do të ndodh apo jo deri
në fund të vitit, nuk jam në
gjendje ta parashikoj," ësh-
të shprehur ai.

‘DEUTCHE
WELLE’
"Pamë edhe një
delegacion
francezo-gjerman
në vizitë në
Prishtinë, pasi ata
nuk duan që çdo
gjë t'ia lënë rastit,
por të përgatiten
më mirë për këtë
konferencë. Merkel
është angazhuar
edhe vetë për
zgjidhjen e
problemeve në
Ballkan. Merkel do
të kërkojë
shpjegime shtesë
për mundësinë e
heqjes së taksave
ndaj Serbisë.
Takimi do të mbahet
në dyer të mbyllura
dhe nuk është
paralajmëruar
ndonjë konferencë
për shtyp",
përfundoi Cani.

Brnabiç, akuza të reja për politikanët e Kosovës: S'duan paqe

'Njerëz nga mali', kryeministrja
serbe s'tërhiqet: E pamundur t'u flasëshKryeministrja e Serbisë,

Ana Brnabiç në një
emision në RTS ka dek-
laruar se nuk kërkon falje
për deklaratën e saj  që e
ka dhënë ditë më parë se
"qytetarët e Kosovës janë
njerëz të malit". Ajo thek-
son se nuk do të kërkojë fal-
je për këtë deklaratë, sepse
sipas saj është e vërtetë, sh-
kruan RTS. "Është e pam-
undur të flasësh me ta. Ësh-
të jashtëzakonisht e vësh-
tirë, dhe është dëshmuar
pothuajse e pamundur për

për dialog, për një kompro-
mis," tha Brnabiç. Kryemi-
nistrja e Serbisë, Ana Brn-

abiç ka ngritur akuza të reja
për liderët nga Kosova.
Ndërsa konfirmoi se deleg-
acioni i Beogradit do të jetë
i pranishëm në Samitin e ri
në Paris, tha se liderët nga
Kosova nuk kërkojnë paqe,
apo sundim të ligjit. Për
kryeministren serbe deleg-
acioni i Beogradit do të jetë
në Samitin e ri në Paris me
qëllimin kryesor zbritjen e
tensioneve dhe sigurimin e
parakushtit për dialog. Brn-
abiç, u ndal edhe te raporti
i Komisionit Europian për
Serbinë, të cilin e cilësoi si
pozitiv dhe të mbushur me
'informacione tendencioze'.

të dalë me këta njerëz, për të
negociuar", ka deklaruar ajo.
Brnabiç, më tutje tha se po

kërkon çdo mundësi për dia-
log dhe kompromis. "Ne jemi
duke kërkuar çdo mundësi

ANA BRNABIÇ
"Është e pamundur të flasësh me ta. Është
jashtëzakonisht e vështirë dhe është dëshmuar se
me ata njerëz është e pamundur të negociosh", -
ka deklaruar Brnabiç.



Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj
me kancelaren gjermane, Angela Merkel
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Policia australiane bastis transmetuesin ‘ABC’, reagime televizionet

"Sulmi në lirinë e shtypit", ‘BBC’: Shqetësuese,
hyrja me dhunë në shtëpinë e gazetarit

SHKURT

Presidenti amerikan:
Lufta SHBA-Iran, e

mundshme

Lufta mes Shteteve të
Bashkuara të

Amerikës dhe Iranit është
e mundshme. Kështu dek-
laroi në një intervistë me
gazetarin britanik Piers
Morgan, presidenti ameri-
kan Donald Trump,
megjithatë ai theksoi se
nuk po kërkon një konflikt
të armatosur me Tehera-
nin. Insistimit të Morgan
për tensionet në rritje me
Iranin dhe gjasave për një
luftë të mundshme, Trump
iu përgjigj duke thënë se
asgjë nuk mund të përjas-
htohet. Lideri amerikan
insistoi se do preferonte
bisedimet me Iranin, por
tha se do të merreshin të
gjitha masat për të paran-
daluar Teheranin që të
fusë në dorë armë
bërthamore. "E vetmja gjë
që nuk mund t'u lejojmë që
të kenë janë armët
bërthamore. Di shumë për
armët bërthamore. Jam ai
që trajnohet dhe duhet ta
studiojë këtë". Trump foli,
gjithashtu, për përgjegjës-
inë e madhe e të pasurit në
dorëzim arsenalin
bërthamor të Amerikës,
por e siguroi Morgan se ësh-
të një përgjegjësi të cilën
është i përgatitur për ta
përballuar. Intervista në
programin Good Morning
Britain vjen në ditën e fun-
dit të vizitës zyrtare të
Trump në Mbretërinë e
Bashkuar. Tensionet mes
SHBA dhe Iranit janë në
rritje. Washingtoni që ka
përforcuar trupat ushtar-
ake në Lindjen e Mesme, si
një paralajmërim ndaj Te-
heranit.

E përplas kamioni,
digjet makina me 5

persona brenda

Një aksident i rëndë ka
ndodhur këtë të

mërkurë në autostradën që
lidh Stambollin me
Edirnenë në Turqi, ku një
automjet ka shpërthyer në
flakë pas përplasjes duke u
marrë jetën 5 personave. Si-
pas "DHA", autovetura me
5 persona, identiteti i të
cilëve nuk dihet ende, po
udhëtonte për në Edirne në
ditën e dytë të Bajramit,
kur është përplasur nga pas
nga një kamion i drejtuar
nga Mehmet V. Si pasojë e
përplasjes së fortë, makina
me targa 67 AV 778 ka shpër-
thyer në flakë. Me gjithë
ndërhyrjen e dëshmitarëve
okularë për shuarjen e
flakëve, ato u përhapën me
shpejtësi dhe asnjë prej 5
personave në makinë nuk u
arrit të shpëtohet. Në vend-
ngjarje mbërritën ambu-
lancat dhe zjarrfikësit, të
cilët shuan zjarrin dhe dër-
guan në morg trupat e pa-
jetë. Autoritetet po punojnë
për identifikimin e vikti-
mave të aksidentit dhe
zbardhjen e shkaqeve të tij.
Festa e Bajramit, gjatë të
cilës miliona qytetarë
udhëtojnë për të vizituar
familjet e tyre brenda
Turqisë, sjell aksidente të
rënda me pasojë vdekjen
e dhjetëra personave.

Liderët botërorë përkujtojnë zbritjen e trupave në Normandi

Surpriza, Donald Trump takoi
Angela Merkelin në Britani

Britani, Johnson refuzon të takohet me Donald Trump

Pas bastisjes policore në
Korporatën e Trans-

metuesit Australian (ABC),
ka patur reagime të ndry-
shme nga televizionet dhe
grupet për të drejta të njeri-
ut. Zyrtarët policorë kanë
arritur në transmetuesin
publik në Sidnej, me doku-
ment për bastisje të dy
gazetarëve dhe të drejtorit
të lajmeve. ABC ka protestu-
ar lidhur me këtë bastisje.
BBC e ka konsideruar shumë
shqetësuese lajmin për bas-
tisje të shtëpisë së njërit
gazetar. Rrjeti i gazetarëve

në këtë shtet ka thënë se këto
bastisje kanë qenë shenjë e
"sulmit në lirinë e shtypit të
Australisë". Aksioni i policisë
është lidhur me disa artikuj
rreth sjelljes së pahijshme të
forcave australiane në Afgan-
istan. Sipas ABC-së, bastisjet
lidhen në një seri të raporti-
meve të vitit 2017 të njohura
si "Të dhënat Afgane", të cilat
kanë "prezantuar preten-
dimet për vrasje të
paligjshme dhe sjellje tjera të
këqija të forcave speciale aus-
traliane në Afganistan". Ky
transmetues ka thënë se
raportimet janë bazuar në
"qindra faqe të dokumenteve
sekrete që u janë dhënë buri-
meve të ABC-së".

‘ABC’
“Bastisjet lidhen në një seri të raportimeve të vitit
2017 të njohura si ‘Të dhënat afgane’, të cilat kanë
prezantuar pretendimet për vrasje të paligjshme
dhe sjellje tjera të këqija të forcave speciale
australiane në Afganistan. Ky transmetues ka
thënë se raportimet janë bazuar në qindra faqe të
dokumenteve sekrete që u janë dhënë burimeve të
‘ABC’-së”, është shprehur media.



Gjatë vizitave të tij në
Britaninë e Madhe,
presidenti amerikan

Donald Trump ka takuar
edhe kancelaren gjermane
Angela Merkel. Takimi është
bërë në qytetin e Ports-
mouth. Të dy liderët janë
parë duke buzëqeshur pasi u
takuan. Donald Trump gjen-
det në Britaninë e Madhe, ku
po zhvillon takime me liderë
të ndryshëm europianë.
Mbretëresha britanike, Eliza-
beta II, u është bashkuar
liderëve botërorë, përfshirë
presidentin amerikan, Don-
lad Trump dhe kancelaren
gjermane, Angela Merkel për
të shënuar pushtimin detar
më të madh në histori, çka i
ka kontribuuar përfundimit
të Luftë së Dytë Botërore.
Mbretëresha, Princi Çarls,
presidentë dhe kryeministra
kanë duartrokitur veteranët,
teksa së bashku me medaljet
e tyre janë nderuar, pas për-
fundimit të filmit që ka
treguar zbritjen e trupave në
Normandi. Kryeministrja bri-
tanike, Theresa May ka qenë
në shoqëri të presidentit të
Shteteve të Bashkuara,
Donald Trump në ngjarjet
përkujtimore në Portsmuth.
Presidenti francez, Emman-
uel Macron, kryeministri ka-
nadez, Justin Trudeau,
kryeministri australian, Scott
Morrison, dhe Kancelarja
gjermane, Angela Merkel, si
dhe liderë dhe figura tjerë
shtetërore kanë qenë pjesë e
këtyre organizimeve. Në orët
e para të 6 qershorit të vitit
1944, më shumë se 150,000 tru-
pave të aleatëve, Britanisë,
SHBA-së, Kanadasë dhe
Francës, janë angazhuar nga
Portsmuthi dhe zonat tjera të
afërta për të nisur sulmet
ajrore, detare dhe tokësore në
Normandi, që kanë rezultuar
me çlirimin e Evropës Perën-
dimore nga regjimi nazist.
Nga ana tjetër, politikani kon-
servator Boris Johnson, kan-
didat për kryeministër të ven-
dit nuk do të takohet me pres-
identin amerikan Donald
Trump, pavarësisht se presi-
denti amerikan kishte thënë
se dëshiron takim kokë më
kokë. Siç raporton "Mirror",
dy politikanët kanë zhvilluar
një bisedë të përzemërt 20-
minutëshe. Johnson nuk do e
takojë Trump, për shkak të
agjendës së ngjeshur, pasi do
të mbajë tubim elektoral.

"Trump telefonoi Johnsonin
dhe i ofroi një takim kokë më
kokë. Ky i fundit e falënderoi,
por e refuzoi ftesën, sepse
përkonte me një angazhim ele-
ktoral dhe e siguroi se mezi
priste ta takonte në një tjetër
moment", shkruajnë gazetat
britanike. Ndërkaq masat e
sigurisë për Donald Trump
gjatë vizitës së tij në Britani,
janë të jashtëzakonshme. Për
sigurinë e tij janë angazhuar
mijëra policë britanikë,
ndërkohë që qeveria e këtij
vendi ka shpenzuar rreth 25
mln paund vetëm për sigur-
inë e tij, siç shkruan 'Daily
Mail". Donald Trump sho-
qërohet nga 14 makina, ndër-
sa "bisha" presidenciale me të
cilën udhëton Trump, është e

vështirë të sulmohet. Bëhet
fjalë për makinën 1.5 milionë
dollarëshe, e cila iu prezantua
presidentit gjatë vitit të kalu-
ar, kur zëvendësoi një "Cadil-
lac One" që e kishte përdorur
ish-presidenti amerikan,
Barack Obama. Modeli më i ri
i "bishës" është i pajisur me
teknologjinë më moderne,
xhamat i ka të blinduar, gomat
nuk shpohen dhe brenda kab-
inës ka telefon satelitor. Ajo,
gjithashtu, është ideuar t'i rez-
istojë plumbave të pushkëve
automatike, gazit lotsjellës, e
në rast të ndonjë lëndimi,
brenda saj ka rezerva gjaku me
grupin Rh-negativ, siç e ka
edhe presidenti, raportojnë
mediat. Nëse dikush hap
derën e makinës dhe është i pa

autorizuar, pëson një goditje
prej 120 volt që mund të tron-
ditet dhe rrëzohet. Qindra
agjentë të shërbimit të fshehtë
amerikan dhe britanik, ishin
angazhuar ndërkohë në rrugët
e Britanisë. Gjithçka, për të
siguruar njeriun më të rëndë-
sishëm të planetit. I rrethuar
nga nëntë policë elitë të Met-
ropolitan Police, kolona përf-

shiu edhe një version të zogjve
të "The Beast", një SUV me
ngjyrë të zezë që mbante
agjentë mbrojtjes të armato-
sur rëndë dhe një automjet me
anëtarët e ekipit të kundërsul-
mit të elitës së Shërbimit
Sekret, të pajisur me gjithçka
nga syzet e shikimit të natës
dhe granatat e tronditjeve për
të mbrojtur presidentin.

Italia rrezikon sanksione
nga Bashkimi Europian
Italia rrezikon të përballet

me sanksione të paprece-
denta nga Bashkimi Euro-
pian, pasi qeveria shkeli
rregullat e buxhetit në
vitin 2018. Në raportin më
të fundit të Komisionit Eu-
ropian konstatohet se vitin
e kaluar niveli i borxhit
publik u rrit me 1% duke
prekur nivelin 132% të Pro-
dhimit të Brendshëm Bru-
to. Qeveria italiane shkeli
rregullat buxhetore të unionit që parashikojnë që borx-
hi publik duhet të qëndrojë nën 60% të Prodhimit të
Brendshëm Bruto. Rregullat u përcaktuan pas krizës së
vitit 2010 dhe synonin reduktimin e deficitit buxhetor.
Valdis Dombrovskis, Zv/President  i KE: Ne nuk i hapim
që sot procedurat për deficitin e tepruar. Por më tepër
se këto procedura, ne shohim dëmin që po i shkaktohet
ekonomisë italiane me politikat më të fundit që ata po
ndërmarrin. Raporti i KE-së vlerëson se politikat e ndër-
marra nga qeveria populiste italiane kanë çuar ekonom-
inë në stanjacion dhe kanë rritur borxhin. Megjithatë,
kryeministri Konte thotë se rregullat e masat ekonomike
të unionit janë jo-koherente e tepër të ashpra dhe e kanë
penguar zhvillimin ekonomik të Italisë që pas krizës. Zv/
kryeministri italian, Mateo Salvini, i përfshirë muajt e
fundit në polemika me KE-në kërkoi lehtësimin e tyre.
Italia është ekonomia e katërt e Eurozonës dhe zhytja e
saj në një krizë si ajo e Greqisë rrezikon të përfshijë gjithë
hapësirën e përbashkët monetare europiane në katas-
trofë ekonomike.

MEDIAT BRITANIKE
"Trump telefonoi Johnsonin dhe i ofroi një takim
kokë më kokë. Ky i fundit e falënderoi, por e
refuzoi ftesën sepse përkonte me një angazhim
elektoral dhe e siguroi se mezi priste ta takonte në
një tjetër moment",-shkruajnë gazetat britanike.



Donald Trump dhe Angela
Merkel në Britani
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Biblioteka Kombëtare e Sh
qipërisë dhe enti i Teksteve
dhe Mjeteve Mësimore në

Mal të Zi mbajnë sot në Tiranë fo-
rumin "Botimet shqip në Malin e
zi". I ftuar nderi në këtë forum ësh-
të Pavle Goranoviq, akademik dhe
poet, njëherësh edhe drejtor i En-
tit të Teksteve dhe Mjeteve Mësi-
more të Malit të Zi.

Teksa do të flitet për arsimin
shqip në Mal të Zi, bëhet me dije se
pas reformës arsimore evropiane,
e nisur në vitin 2004 dhe me shtrir-
je pothuaj 10-vjeçare, arsimi në
shqip zhvillohet rregullisht. Atje
ka 12 shkolla fillore, 4 të mesme,
një gjimnaz privat në Ulqin dhe një
fakultet të mësuesisë ku mësimi
zhvillohet në gjuhën shqipe.

Të gjithë librat shkollorë
nxënësit shqiptarë i kanë në shqip
dhe është miratuar dhe Abetarja
mbarëkombëtare shqiptare. Letër-
sia (në shqip) që mësohet në shkol-
lat tona nëntëvjeçare në Malin e
Zi, përfshihet sipas programit të
bërë nga mësuesit më eminentë
shqiptarë, program i cili është re-
alizuar me sukses në librat e letër-
sisë, po nga autorët shqiptarë, nga
klasa e parë e deri në klasën e
nëntë. Sipas programit të miratu-
ar në vitin 2006, për lëndët gjuhë
shqipe e letërsi në Malin e Zi, para-
qitet kjo strukturë në tekstet
letrare, pa llogaritur orët në dis-
pozicion brenda programit me
20%.

Kësisoj nga i gjithë programi
letërsi shqipe janë 169 tema ose
81%, letërsi e huaj janë 38 tema ose
19%. Nga vetë letërsia që zhvillo-
het brenda Malit të Zi, nga autorët
shqiptarë që jetojnë në Malin e Zi
ka 15 tema mësimore ose 7.5% dhe
letërsi nga autorët malazezë që je-
tojnë në Malin e Zi - 17 tema mësi-
more ose 8.5%.
LETËRSIA SHQIPE
NË MAL TË ZI

Liridona Sinishtaj do të flasë për
autorë dhe vepra të letërsisë sh-
qipe në Mal të Zi. Në një informa-
cion paraprak, Sinishtaj thotë se
zhvillimi i letërsisë shqipe në Mal
të Zi është parë nën ndikime his-
torike, gjeografike dhe kulturore,
elemente këto që e kanë bash-
këshoqëruar ecurinë e saj. Përf-
shirja e të gjitha botimeve shqip
në Mal të Zi është e pamundur për
një forum, prandaj ajo merret me
letërsinë dhe autorët e saj duke u
nisur nga disa piketa, të cilat i kon-
sideron të rëndësishme për të njo-
hur dhe kuptuar procesin letrar
në këtë letërsi.

Botimet e para. Në Mal të Zi fil-
lon të botohet me themelimin e re-
vistë "Koha" në vitin 1978, përveçse
promovoheshin krijuesit sh-
qiptarë të Malit të Zi, botoheshin

edhe përkthime të letërsisë
malazeze dhe të huaj. Për arsye të
mungesës së institucioneve
botuese, deri në vitin 1990 botohej
kryesisht në revista, ndërsa bot-
imet libër bëheshin në kuadër të
bibliotekave shkollore.

Shkrimtarët shqiptarë në Mal
të Zi. Autorët që krijojnë edhe sot
janë Asllan Bisha, Ibrahim Berjas-
hi, Fran Camaj, Haxhi Shabani,
Anton Gjuravçaj, Anton Gojçaj,
Hajredin Kovaçi, Lumnije Hoxha,
Enver Mollabeqiri, Suzana Llola,
Rrok Gjolaj, Nikollë Berishaj,
Syme Kokaj, Mark Lucgjonaj,
Argëzon Sulejmani, Flutur Mus-
tafa etj.

Të ikur në Kosovë. Përbërës i
rëndësishëm janë edhe autorët
shqiptar nga Mali i Zi që jetojnë
dhe botojnë në Kosovë dhe di-
asporë si: Esad Mekuli, Hasan
Mekuli, Nikollë Ivanaj, Nol Ber-
isha, Rexhep Qosja, Idriz Ulaj, Ali
M. Ahmeti, Ali Llunji, Mehmet
Kraja, Basri Çapriqi, Anton Ber-
ishaj, Ndue /Nokë Sinishtaj, Jaho
Kollari etj. Disa nga këta autorë
janë pjesë e autorëve më të mirë të
letërsisë shqipe, në këtë mënyrë
ata janë marrë si modele shkrimi.
Mund të themi se mungesa e tyre
në krijimtarinë dhe jetën intelek-
tuale në Mal të Zi ka shkaktuar
një boshllëk kulturor.

Shoqatat botuese. Sot kjo letër-
si ka dy qendra ku krijohet dhe
botohet: Tuz dhe Ulqin. Në Tuz
(Malësi) më parë ka pasur edhe
disa shoqata botuese përveç re-
vistës "Koha" që krijonin hapësira
për botime si "Illyricum", "Jeho-
na", ndërsa sot është vetëm një re-
vistë "Malësia". Ulqini si qendër
më e madhe vazhdon të botojë, dhe
çdo ditë e më shumë  krijon hapë-
sira të ndryshme për botimet
letrare dhe jo vetëm. Duke filluar

nga Shoqata e Botueseve  "Art
Club" me drejtues Ismet Kallaba,
"DITI E OLI", me botues Gazmend
Çitakun, i cili mbështet krijuesit e
rinj, revistat: "Lemba", "Dija" dhe
"Buzuku", të cilat promovojnë zh-
villimin e letërsisë dhe kulturës
shqipe në Mal të Zi.

Dhjetëvjeçari i fundit. Nëse për
një kohë të gjatë ka pasur një rënie
të shkrimit dhe botimit të letër-
sisë, ose më saktë ishin vetëm disa
emra që krijonin/njiheshin, sot
kjo gjë ka ndryshuar. Sot, kemi
disa shkrimtarë të rinj si në kr-
ijimtari ashtu edhe në moshë si:
Argëzon Sulejmani,  Mark Lucg-
jonaj, Flutura Mustafa etj., që janë

FORUMI

Biblioteka Kombëtarë mban forum për
letërsinë shqipe në shtetin fqinj

Fatmira Nikolli

Botimet shqip në Mal të
Zi, një hartë e vogël

zë i ri i domosdoshëm për zhvil-
limin e letërsisë shqipe në Mal të
Zi.
PAVLE GORANOVIQ

Akademik dhe poet Goranoviq
është shkrimtar malazez, i lindur
më 5 prill 1973 në Nikshiq. Shkru-
an poezi, prozë, eseistikë. Është
diplomuar në Fakultetin Filozofik
- sektori i filozofisë.

Është laureat i disa çmimeve
letrare, mes të tjerave, fitues i
çmimit "Risto Ratkoviq", për lib-
rin më të mirë të poezisë të botuar
në Mal të Zi, Bosnjë e Hercegovinë,
Serbi dhe Kroaci për vitin 2009 dhe
çmimin "Vito Nikoliq", si liriku më
i mirë malazez në vitet 2010-2011.
Ndërsa në vitin 2014 është dekoru-
ar me medaljen shtetërore "Ungjil-
li i Mirosllavit" për veprën më të
mirë letrare, historiografike, et-
nografike dhe publicistike të botu-

ar në Mal të Zi.  Është përkthyer e
botuar në shumë gjuhë të huaja si
në anglisht, gjermanisht, italisht,
frëngjisht, rusisht, sllovenisht, sll-
ovakisht, maqedonisht, polonisht,
bullgarisht, suedisht, shqip dhe
hebraisht.

Poezia e tij përfaqësohet në
shumë antologji malazeze, në an-
tologji shqipe si dhe në ato të më-
parshmet të ish-Jugosllavisë.

Pavle Goranovi është autori i
përzgjedhjes së letërsisë malazeze
të botuar në Itali, Sllovaki, Maqe-
doni, Slloveni etj. Është anëtar i
organizatave të ndryshme letrare
(CDNK, i PEN Qendrës malazeze).

Ka qenë përfaqësues i Malit të
Zi në Komitetin e Arsimimit pranë
Këshillit të Evropës në Strasburg
si dhe anëtar i Këshillit kuali-
fikues; anëtar i Këshillit për Pavar-
ësimin e Malit të Zi; kryetar i
këshillit drejtues të Forumit të
kulturave sllave, organizatës që
kujdeset për ruajtjen dhe promov-
imin e vlerave dhe traditave në
hapësirat e vendeve sllave me seli
në Lubjanë. Është anëtar i Këshil-
lit Kombëtar për Kulturën.

Nga viti 2003 deri më 2010 ka
qenë Këshilltar i Kryeministrit të
Malit të Zi. Në vitin 2010 emërohet
drejtor i Entit të shkollimit të
Malit të Zi. Në vitet 2015 - 2016 ka
qenë ministër i Kulturës, më vonë
deputet në parlamentin e Malit
të Zi dhe kryetar i Këshillit për
Arsimin, Shkencën, Kulturën dhe
Sportin. Më 18 dhjetor 2015 ësh-
të zgjedhur anëtar i jashtëza-
konshëm i Akademisë së Shken-
cave të Malit të Zi. Aktualisht
është drejtor i Entit të Teksteve
dhe Mjeteve Mësimore të Malit të
Zi. Ka statusin e Krijuesit të
shquar kulturor të Malit të Zi.

Presidenti i Republikës
Ilir Meta i dha dje titul-

lin "Kalorës i Urdhrit të
Skënderbeut" Moikom
Zeqos. Motivacioni ishte "Në
vlerësim të kontributit të tij
poliedrik në dobi të artit,
kulturës e historisë sonë
kombëtare. Me cilësitë e
shquara si studiues, talentin
dhe aftësitë krijuese i ka of-
ruar publikut shqiptar dhe
të huaj vepra të spikatura në
fushën e albanologjisë,
muzeologjisë, etnokulturës
dhe arkeologjisë, si dhe bot-
ime letrare në prozë dhe
poezi, të vlerësuara për
origjinalitetin krijues. Në
mirënjohje të publicistikës së

tij të mprehtë, studimeve shumëdi-
mensionale për ndriçimin e gjen-
ezës së kombit, mbrojtjen e monu-
menteve dhe identitetit tonë ko-
mbëtar me përkushtim, kurajë in-
telektuale, qytetari dhe profesion-
alizëm të lartë".

Titulli iu dorëzua në një ceremo-
ni të veçantë ku ishin të pranishëm
akademikë, shkencëtarë, diplo-
matë, arkeologë, studiues, sh-
krimtarë, kritikë, doktorë, botues
dhe përfaqësues të mediave, Presi-
denti i Republikës vlerësoi lart ve-
primtarinë e shquar dhe kontrib-
utet e shumta të arkeologut, sh-
krimtarit, eseistit, historianit, filo-
zofit dhe mendimtarit Moikom
Zeqo në dobi të historisë, artit, kul-
turës dhe historisë sonë kombëtare.

Moikom Zeqo, "Kalorës i
Urdhrit të Skënderbeut"
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Akademia e Shkencave po
rreket të futet në rrjedhë
normale, edhe pse ka

kundër opinionin publik. Zgjedh-
ja në krye të saj të Skënder Gji-
nushit, ka qetësuar qeverinë, por
ka shqetësuar publikun që ende i
hedh sytë drejt saj, si drejt një in-
stitucioni që duhet nderuar.
Pikëpyetjet janë ende në ajër, ndër-
sa memet mbushin rrjetet sociale.
Presidenti, ku pritet të dekretohet
kreu i ri i Akademisë, ardhur pas
30 vitesh karrierë politike, ende ka
heshtur. Në pamje të parë, duket
çdo gjë njësoj.

Salla është plot dhe shumë prej
të ardhurve janë nominuar për
çmimet vjetore, që Akademia ka
nisur të japë vitet e fundit. Me
pezmin e një institucioni në luftë
me gazetarët, prej se kreu i saj ka
fyer një prej tyre, duket sikur as-
gjë s'ka ndodhur. Ose të gjithë
sillen kësisoj.
ÇMIMET

Dje u vlerësuan më të mirët e
shkencës. Akademia e Shkencave
të Shqipërisë organizoi ceremon-
inë e ndarjes së Çmimeve Shken-
core Kombëtare Vjetore për vitin
2018. Me çmimin e karrierës u
vlerësua bashkëthemeluesi i fun-
dit që është gjallë i këtij institu-
cioni, akademiku Luan Omari.

Me motivacionin si: "Anëtar-
bashkëthemelues i Akademisë së
Shkencave edhe përurues e drej-
tues i suksesshëm institucional i
saj. Përfaqësues i denjë i botës ak-
ademike shqiptare, evropiane
edhe rajonale, që ka një veprim-
tari shkencore mbi 6 dekada...".
Çmimi iu dorëzua nga kryetari i
Akademisë së Shkencave Skënder
Gjinushi, i cili ndër të tjera u
shpreh se: "Është një nga ba-
ballarët e ASH, edhe nuk është
Akademia, që vlerëson sot këtë
çmim, por është profesori, që na

nderon duke pranuar këtë çmim.
Është një ndër emrat, që do të
krenohen brezat".

Ndërkaq, për bashkëtheme-
luesin e kësaj akademie, ky çmim

është një vlerësim i rëndësishëm,
që i bëhet për karrierën e tij, "Jetën
time të gjatë, kohën më të madhe
e kam kaluar në institucionet sh-

ÇMIMET

Luan Omari merr çmimin e karrierës, vlerësohen
autorët e “Historisë së Shqipërisë”

Fatmira Nikolli

Akademia u jep çmime
më të mirëve në shkencë

kencore. Kam pas fat të madh të
jem pranë njerëzve të shquar, si
Eqrem Çabej, Aleks Buda, etj.
Është kënaqësi e madhe që të mar-

rë këtë çmim, në fund të karrierës
sime. Do të mundohem, që forcat
që më kanë mbetur t'ia kushtoj
akademisë sonë",-u shpreh aka-
demiku Luan Omari që merr edhe
një vlerësim monetar prej 500 mijë
lekësh të rinj. Kujtojmë se Omari,
ndoqi dhe drejtoi procesin e
zgjedhjeve të dyshimta të datës 24
maj.

Në vijim, me çmimin "Eqerem
Çabej" për veprën më cilësore
origjinale monografike në shken-
cat shoqërore dhe albanologjike
u vlerësua  "Historia e shqiptarëve
gjatë shek. XX", nga një grup au-
torësh për të cilët u ndaj shuma
prej 1 mln lekësh.

Me çmimin "Petrit Radovicka"
për veprat apo kërkimet më të
rëndësishme në shkencat naty-
rore edhe teknike u vlerësua ve-
pra "Atlas i Florës së Shqipërisë"
e akademikut Jani Vangjeli, me
motivacionin: "Një vepër me kar-
akter koleksionues edhe në shër-
bim të florës shqiptare. E mbësh-
tetur në rezultatet e kërkimit në
terren mbi bimësinë shqiptare" që
mori shumën prej 1 mln lekësh.

Me çmimin "Kërkuesi i ri më i
suksesshëm", për shkencat sho-
qërore dhe albanologjike u  vlerë-
sua "La necropoli meridionale di
Phoinike. Le tombe ellenistiche e
romane." nga prof. asoc. Belisa
Muka dhe prof. asoc. Giuseppe
Lepore me motivacionin: "Bazuar
në trajtimin shumëdisiplinorë të
të dhënave, rëndësia e këtij boti-
mi shfaqet në paraqitjen e rezul-
tateve të gërmimeve, ekspeditave
në nekropolin jugor të qytetit an-
tik të Phoinikes".

Kërkuesve të rinj, çmimi iu
dorëzua nga ministrja e Kulturës,
Elva Margariti, e cila u shpreh se:
"Është shpresëdhënëse që të gjithë
të rinjtë t'i hynë rrugës kërkimo-
re, edhe të mos ngelin në sipër-
faqen të kërkimit. Serioziteti i tyre
na vë edhe më shumë para përgjegjë-
sisë, që të jemi mbështetës".

Juria e çmimeve përbëhej nga
10 anëtarë, përfaqësues të institu-
cioneve të ndryshme kërkimore
dhe kryesohej nga profesor Etem
Lika.

Në fjalën e tij, presidenti Meta u
shpreh: "Për kulturën tonë Moiko-
mi mbetet një nga penat më po-
liedrike dhe prodhimtare, i cili vazh-
don të japë një kontribut të jash-
tëzakonshëm si në fushën e letër-
sisë e të kulturës, ashtu edhe të
studimeve akademike. Rrallëherë
ndodh që një vend të ketë në gjirin
e vet njerëz me një profil kaq të
gjerë intelektual. Ai mbart bren-
da vetes historianin e antikitetit
dhe të Bizantit, poetin, arkeologun
dhe novelistin, piktorin dhe muz-

ikologun, politikanin, intelektua-
lin e angazhuar në jetën publike,
mendimtarin dhe eseistin".

Pasi mori në dorëzim titullin e
lartë, zoti Moikom Zeqo falën-
deroi Presidentin e Republikës për
vlerësimin në këtë përvjetor të sh-
tatëdhjetë të ditëlindjes dhe citoi
fjalët e Heroit tonë Kombëtar:
"Unë do të jem mik i virtyteve, por
jo i fatit".
JETESHKRIMI

Më 1967 nisi të ndiqte Fakulte-
tin Histori Filologji, duke u diplo-

muar në Universitetin e Tiranës
më 1971 në degën gjuhë-letërsi. Në
vitet 1971-1974 punoi si gazetar
dhe redaktor letrar i gazetës "Dri-
ta". Më 1974-76 punoi si mësues në
Rrogozhinë. Më pas, në vitet 1979-
1987 qe punonjës shkencor pranë
Muzeut Arkeologjik të Durrësit.
Më 1987-1990 punoi si specialist në
sektorin e artit antik në Akadem-
inë e Shkencave në Tiranë. Në qer-
shor të 1991 qe pjesë e grupit or-
ganizator të Kongresit të 10-të të
Partisë së Punës. Më 31 janar-10
maj 1991 u emërua kryetar i Komi-
tetit të Kulturës dhe po atë vit iu
dha portofoli i ministrit të Kul-
turës, Rinisë dhe Sporteve. Më 1991
dhe 1992 kandidat për deputet, kur
dhe u zgjodh dhe shërbeu deri më
1996 si deputet i PS-së. Më 1997-2005
ka qenë drejtor i Muzeut Ko-
mbëtar.

Është Doktor i Shkencave dhe
mban Urdhërin e Lartë "Mjeshtër
i Madh". Është autori i 62 librave
me poezi, studime arkeologjike,
për historinë e artit, si dhe të nje

numëri skenaresh për filma
kinematografike e televizivë
me karakter arkeologjik dhe
kulturor. Ka marrë disa herë
çmime të para për librat e tij.
Krijime të Moikom Zeqos
janë përkthyer në gjuhët an-
glisht, frëngjisht, greqisht,
italisht, sërbokroatisht, bull-
garisht, rumanisht, polon-
isht, danisht, esperanto, gjer-
manisht si dhe në gjuhën
tonë. Është autor i tre ek-
spozitave vetiake në pikturë.
Ka përfaqësuar Shqipërinë në
Konferenca Shkencore
Ndërkombëtare me dhjetra
herë dhe është vlerësuar nga
personalitete të larta të kul-
turës shqiptare dhe të huaj.
Moikom Zeqo është sot një
nga personalitetet e njohura
të kulturës sonë kombëtare.
Veprat e tij dallohen për një
stil lakonik, të ngjeshur dhe
eruditë dhe mbahet si pionier
i postmodernizmit në letrat
shqipe.
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Kina lëshon librin e bardhë mbi
pozicionin e saj në konsultimet
ekonomike dhe tregtare me SHBA-në

Deklerata e   Ditës

Pekin, 2 qershor (Xinhua) -
Zyra e Informacionit të
Këshillit të Shtetit lëshoi të

dielën një libër të bardhë për të
treguar kështu një tablo gjithëpërf-
shirëse të konsultimeve
ekonomike dhe tregtare, Kinë-
SHBA, dhe për të prezantuar pozi-
cionin e politikës së Kinës mbi këto
konsultime.

Libri i bardhë, e titulluar "Pozi-
cioni i Kinës në Konsultimet
Ekonomike dhe Tregtare Kinë-
SHBA", me tre seksione, sqaron
dëmtimet e shkaktuara nga
fërkimet tregtare të provokuara
nga SHBA-ja, tërheqjen e SHBA-
së nga angazhimeve e tyre në këto
konsultime, si dhe angazhimin e
Kinës në konsultime të besueshme,
të bazuara në barazinë dhe përfit-
imin e përbashkët.

Që kur mori detyrën, administra-
ta e re e SHBA-së ka përdorur
defiçitin tregtar dhe pronësinë in-
telektuale si justifikimet për të pro-
vokuar shpesh fërkimet ekonomike
dhe tregtare, për të vendosur në
mënyrë të njëanshme tarifa shtesë
kundër Kinës, duke e detyruar kësh-
tu Kinën që të marrë masa të forta
për të mbrojtur interesat e saj, u
shpreh zv. ministri i Tregtisë së
Kinës z. Wang Shouwen në një kon-
ferencë për shtyp në Pekin, ditën e
diel.

Ai u shpreh, gjithashtu, se vep-
rimet e SHBA-së kanë vënë në rrez-
ik interesat e dy vendeve dhe mbarë
botës dhe kanë injoruar natyrën
"win-win" të bashkëpunimit
ekonomik dhe tregtar midis Kinës
dhe SHBA-së.

Wang mohoi akuzat e SHBA-së
se Kina u tërhoq nga pozicioni i saj
në bisedimet tregtare. "Derisa të bi-
het dakord për gjithçka, asgjë nuk
është rënë dakord", shtoi ai.

Wang i bëri thirrje SHBA-së që të
takohet në gjysmë të rrugës me
Kinën, të përmbahet frymës së res-
pektit reciprok, barazisë, përfiti-
meve të përbashkëta dhe të promo-
vojnë bashkërisht zhvillimin e shën-
detshëm e të qëndrueshëm të mar-
rëdhënieve bilaterale ekonomike
dhe tregtare.
KINA NUK DËSHIRON, POR
NUK I TREMBET LUFTËS
TREGTARE

Marrëdhëniet tregtare midis
Kinës dhe SHBA-së shërbejnë si
kundërpeshë dhe helikë e mar-
rëdhënieve të përgjithshme bilat-
erale. Janë në rrezik interesat
themelore të dy popujve si dhe pros-
periteti dhe stabiliteti i botës, sipas
Librit të bardhë.

Që nga themelimi i mar-
rëdhënieve diplomatike midis Kinës
dhe SHBA-së marrëdhëniet
ekonomike dhe tregtare kanë për-
shkuar rrugë të gjatë, duke i zgjeru-
ar fushat e bashkëpunimit dhe duke
i ngritur në nivelet më të larta. Ësh-
të krijuar një marrëdhënie të përfit-
imit reciprok dhe "win-win", me ko-
mplementaritet të fortë dhe me in-
teresat e  ndërlidhura, duke i sjellë
përfitime jo vetëm të dyja vendeve,
por, gjithashtu, e gjithë botës, sipas
librit të bardhë.
MASAT TARIFORE TË
IMPONUARA NGA SHBA-JA
DËMTOJNË TË TJERËT
DHE NUK KANË ASNJË
PËRFITIM PËR VETEN

Administrata e SHBA-së ka ven-
dosur tarifa shtesë për mallrat kin-

eze që eksportohen në SHBA, duke
penguar tregtinë për të dy palët dhe
bashkëpunimin e investimeve, duke
minuar besimin në treg dhe stabili-
tetin ekonomik të dyja vendeve dhe
globalisht, sipas librit të bardhë.

Masat amerikane të tarifave
kanë çuar në rënien e volumit të
eksporteve kineze në SHBA, e cila u
ra prej 9.7% në katër muajt e parë
të 2019 duke krahasuar me të
njëjtën periudhë të vitit 2018, duke
u rënë për 5 muaj radhazi, libri i
bardhë tha, duke cituar të dhënat
nga faqja zyrtare e Administratës
së Përgjithshme të Doganave të
Kinës.
FËRKIMET TREGTARE TË
PROVOKUARA NGA
SHBA-JA RREZIKOJNË
TË GJITHË BOTËN

Fërkimet ekonomike dhe treg-
tare Kinë-SHBA të provokuara nga
SHBA-ja dëmtojnë interesat e të dy
vendeve dhe gjithë botës.

Duke trumbetuar "Amerika e
Para", administrata aktuale ameri-
kane  ka adoptuar një serë masash
unilaterale dhe proteksioniste,
duke përdorur rregullisht tarifa si
një "shkop të madh" dhe duke
detyruar vendet e tjera të pranojnë
kërkesat e saj. SHBA-ja ka nisur
hetimet e shpeshta  nën seksionin
201 dhe 232, të cilët nuk përdoren për
kohë të gjatë, kundër partnerëve të
tij kryesorë tregtare, duke shkak-
tuar përçarje në peizazhin global
ekonomik dhe tregtar. Specifikisht
duke shënjestruar Kinën, në gusht
2017, SHBA-ja lançoi një hetim uni-
lateral nën Seksionin 301. Duke
mbyllur sytë ndaj përpjekjeve të
palodhura dhe progresit të jash-
tëzakonshëm në mbrojtjen e pronë-
sisë intelektuale dhe përmirësimin
e mjedisit për investitorët e huaj,
SHBA-ja kanë lëshuar një mori vëzh-
gimesh e pjerrëta dhe negative, duke
vendosur tarifa shtese ekonomike

dhe kufizime në investimet në Kinë,
duke provokuar fërkime midis dy
vendeve, tha letra e bardhë.
AKUZA E SHBA-SË NDAJ
KINËS PËR VJEDHJEN E
IP-SË DHE TRANSFERIMIN E
DETYRUAR TË
TEKNOLOGJISË ËSHTË E
PABAZUAR

Të akuzosh Kinën për vjedhje të
pronësisë intelektuale për të mbësh-
tetur zhvillimin e vet është trillim i
pabazë, sipas librit të bardhë.

Të dhënat historike konfir-
mojnë se arritjet e Kinës në shkencë
dhe inovacion teknologjik nuk
janë diçka e vjedhur ose e marrë
me forcë nga të tjerët; ato janë fitu-
ar me përpjekjet e veta dhe punë të
zellshme, thotë letra e bardhë.
NGACMIMET TREGTARE
TË SHBA-SË DËMTOJNË
BOTËN

Globalizmi ekonomik është një
trend i vendosur fort të kohës, dhe
unilateralizmi i "fqinjës që lyp" dhe
proteksionizmi janë jopopullor, si-
pas librit të bardhë.

Masat proteksioniste tregtare
që ka ndërmarrë SHBA-ja kundër
rregullave WTO, dëmtojnë sistem-
in tregtar multilateral, përçajnë
seriozisht zinxhirët industrial
botëror dhe zinxhirët e furnizimit,
minojnë besimin e tregut, dhe
paraqesin një sfidë serioze për
rimëkëmbjen ekonomike globale
dhe një kërcënim për trendin e glo-
balizimit ekonomik, thotë letra e
bardhë.
TREGTIA, INVESTIMET
KINË-SHBA SJELLIN
PËRFITIMET RECIPROKE

Kina dhe SHBA janë partnerët
tregtar më të mëdhenj të njëra-
tjetrës dhe burim i rëndësishëm
investimi, dhe bashkëpunimi i tyre
tregtar ka sjellë  përfitime
domethënëse  për të dyja shtetet
dhe popujt e tyre, sipas librit të

bardhë.
Në vitin 2018, tregtia bilaterale

në mallra dhe shërbime i tejkaluan
750 miliardë dollarë amerikan, dhe
investimi direkt me dy drejtime ar-
riti 160 miliardë dollarë amerikanë-
, thotë letra e bardhë.
TËRHEQJA E SHBA-SË
NGA ANGAZHIMET E
KONSULTIMEVE TREGTARE
KINË-SHBA

Që prej lançimit në shkurt 2018,
konsultimet ekonomike dhe treg-
tare kanë përshkuar rrugë të gjatë
ku Kina dhe SHBA-ja të bien dako-
rd në shumicën e pjesëve të mar-
rëveshjes. Por konsultimet nuk ka
qenë pa pengesa, secila si rezultat i
prishjes së konsensusit e an-
gazhimit dhe tërheqjes së SHBA-së,
sipas librit të bardhë.

Në përgjigje të fërkimit tregtar
dhe ekonomik që nisi nga SHBA-
ja, Kina është detyruar për të mar-
rë kundërmasa, duke qenë se mar-
rëdhëniet e tregtisë dhe investi-
meve bilaterale u goditën. Për
mirëqenien e popullit kinez dhe
amerikan dhe zhvillimin
ekonomik të dy shteteve, të dyja
palët e gjykojnë të nevojshme për
tu ulur në tavolinën e negociatave
dhe të arrijnë një zgjidhje ndërm-
jet konsultimit, sipas librit të
bardhë.
ASNJË SFIDË NUK E
FRENON ZHVILLIMIN E
KINËS

Asnjë sfidë nuk e frenon zhvil-
limin e Kinës, megjithëse zhvilli-
mi i saj nuk është gjithmonë një
lundrim i qetë, vështirësitë  madje
edhe rreziqet janë të pashmang-
shme, tha letra e bardhë.

Çfarëdo që do të sjellë e ardhm-
ja, Kina ka besim se i pranon sfi-
dat me kokë, duke kthyer rreziqet
në mundësi, dhe duke hapur kapi-
tuj të rinj,  sipas librit të bardhë.

Kina nuk do të tërhiqet nga

çështjet parimore
Gjatë konsultimeve, sovranite-

ti dhe dinjiteti i një shteti duhet të
respektohet, dhe çdo marrëveshje
e arritur nga të dyja palët duhet të
bazohet në barazi dhe përfitime re-
ciproke, sipas librit të bardhë.

Libri i bardhë vuri në dukje se
çdo shtet ka çështjet e veta pari-
more dhe mbi çështjet e mëdha pa-
rimore, Kina nuk do të tërhiqet.

Kina është e angazhuar për kon-
sultime të besueshme bazuar në
barazi dhe përfitime reciproke

Qeveria kineze refuzon idenë se
kërcënimet për luftë tregtare dhe
rritja e vazhdueshme të tarifave
mund të zgjidhë çështjet
ekonomike dhe tregtare, thënë
nga letra e bardhë.

Udhëhequr nga fryma e respek-
tit reciprok, barazisë dhe përfitim-
it reciprok, të dyja shtetet duhet ti
shtyjnë përpara konsultimet duke
u bazuar në besimin e mirë dhe be-
sueshmërinë për një përpjekje për
të adresuar problemet, ngush-
timin e diferencave, zgjerimin e in-
teresave të përbashkëta, dhe bash-
kimit në mbrojtjen e zhvillimit dhe
stabilitetit ekonomik global, sipas
librit të bardhë.
QEVERIA E SHBA -SË
MBAN PËRGJEGJËSI PËR
PENGESAT NË
KONSULTIMET TREGTARE
ME KINËN

Akuzat e qeverisë së SHBA-së
për tërheqjen e Kinës janë total-
isht të pabazuara, sipas librit të
bardhë.

Letra e bardhë vuri në dukje së
është praktikë e zakonshme për të
dyja palët të bëjnë propozime të
reja për përshtatje të tekstit dhe
gjuhës në konsultime të vazh-
dueshme. Në më shumë së 10 raun-
det e mëparshme të negociatave,
administrata e SHBA-së i ndrys-
honte vazhdimisht kërkesat. Ësh-
të mungesë maturie të akuzosh
Kinën për "tërheqje" kur bisedimet
janë në zhvillim e sipër.
BASHKËPUNIMI ËSHTË
ZGJIDHJA E VETME E
DUHUR PËR KINËN DHE
SHBA-NË

Bashkëpunimi është zgjidhja e
vetëm e duhur për Kinën dhe
SHBA-në dhe "win-win" është e
vetmja rrugë për një të ardhme më
të mirë, sipas librit të bardhë.

Për sa i përket se ku po shkojnë
konsultimet tregtare dhe
ekonomike Kinë-SHBA, Kina po
shikon para, jo mbrapa. Mosmar-
rëveshjet dhe konfliktet për çësht-
jet ekonomike dhe tregtare, në fund
të ditës, kanë nevojë të zgjidhen
nëpërmjet dialogut dhe konsulti-
meve, tha letra e bardhë.

Qëndrim i Zyrës së InfQëndrim i Zyrës së InfQëndrim i Zyrës së InfQëndrim i Zyrës së InfQëndrim i Zyrës së Infororororormacion-macion-macion-macion-macion-
it të Këshillit të Shtetit të Kinës,it të Këshillit të Shtetit të Kinës,it të Këshillit të Shtetit të Kinës,it të Këshillit të Shtetit të Kinës,it të Këshillit të Shtetit të Kinës,
shpërshpërshpërshpërshpërndarë ngndarë ngndarë ngndarë ngndarë nga ambasada ea ambasada ea ambasada ea ambasada ea ambasada e
Kinës në Tiranë. “GSH” mbetetKinës në Tiranë. “GSH” mbetetKinës në Tiranë. “GSH” mbetetKinës në Tiranë. “GSH” mbetetKinës në Tiranë. “GSH” mbetet
e hapur për publikimin e qën-e hapur për publikimin e qën-e hapur për publikimin e qën-e hapur për publikimin e qën-e hapur për publikimin e qën-
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Nuk rekomandohet të reklamoni planet
personale. Nëse jeni përdorues aktiv i
mediave sociale, duhet të jeni dyfish
serioz për të marrë për bazë një këshillë
të tillë. Pjesa tjetër e ditës premton të
vijojë pa probleme.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje duhet të kujtojnë
fjalët e lamtumirës së një të afërmi. Këto
fjalë mund të shndërrohen në një litar shpëti-
mi. Mundohuni të mos dramatizoni dhe shih-
ni se çfarë po ndodh rreth jush. Ka gjasa të
merrni një mësim mjaft të ashpër.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Ekziston mundësia që të shfaqet një person,
i cili do të vlerësojë shumë njohuritë, përvojën
dhe cilësitë tuaja personale. Mos nxitoni të
merrni një hua të madhe për të zgjidhur prob-
lemet tuaja. Ndoshta shuma që mungon do
t'ju jepet nga miq të ngushtë ose një i afërm.

Këshillohet të përgatiteni maksimalisht për
disa negociata të rëndësishme ose për një
intervistë me një punëdhënës potencial. Nëse
jeni në proces arsimimi, duhen patjetër të
angazhoni tërësisht, përndryshe asgjë nuk
do të shkojë ashtu sikurse ju dëshironi.

Sharmi juaj do të tërheqë vëmendjen
e d iku j t .  Nëse jen i  në  n jë  mar-
rëdhënie romantike mos harroni nd-
jenjat e partneri t /partneres suaj.
Nëse jeni beqarë, mos ndalni kurrë
së kërkuari dashurinë.

Ka gjasa të përballeni me probleme finan-
ciare. Megjithatë do të keni disa ide të paza-
konta sesi mund ta kaloni këtë situatë. Në
fusha të tjera të jetës, do të mbizotërojë
thjeshtësia. Në fakt, kjo është një pikë neg-
ative nëse jeni në kërkim të dashurisë.

Do të ndaheni sikur kontrolloheni nga
forca të padukshme. Nuk ka gjasa të gje-
ni justifikime për ato vepra apo mëkate që
rrezikoni të kryeni, duke harruar kështu
vetëkontrollin ose logjikën. Mund të kërko-
ni ndihmën e dikujt për të zgjidhur disa
nga problemet që po ju mundojnë.

Do të merrni një lajm të mrekullueshëm sot,
i cili do të ketë lidhje me jetën tuaj profesio-
nale. Në fusha të tjera të jetës nuk parash-
ikohet asgjë që mund t'ju befasojë, kënaqë
apo t'ju mërzisë. Përpiquni të shmangni
konfliktet me partnerin/partneren tuaj.

Rekomandohet të kujdeseni më shumë për vet-
en. Mund të eksperimentoni me stilin tuaj të veshjes
apo flokëve. Gjithashtu, është një ditë e përshtat-
shme për reforma në familje. Edhe pse mund të
keni pakënaqësi për një prej familjarëve tuaj, ësh-
të e rëndësishme të mbani veten nën kontroll.

Gjatë ditës do të përballeni disa herë
me një situatë të caktuar, e cila do të
kërkojë, analizë dhe reflektim nga ana
juaj. Kushtojini vëmendje personave që
përpiqen t'ju ndihmojnë. Mbrëmjen do
ta kaloni në heshtje.

Nuk rekomandohet ta kaloni ditën duke
folur për të ardhmen. Do të ndiheni të
kënaqur me anën financiare, por gjithsesi
bëni shumë kujdes me shpenzimet gjatë
kësaj të enjte. Në mbrëmje është e rëndë-
sishme të qëndroni pranë familjarëve.

Nuk këshillohet të nxirrni konkluzione sa
i përket fatit personal. Teksa gjithçka
sot mund t'ju duket e zezë, shumë shpe-
jt gjithçka mund të ndryshojë. Ndërkohë
mund të mendoni sesi të rrisni të ardhu-
rat dhe të përmirësoni mirëqenien.

Çfarë na tregoi "Bild" për
shtetin e gangsterëve

Opinioni i   Ditës

Nga Andi Bushati

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

... Të pesta fragmentet e atyre
bisedave, që i përkasin dosjes së
famshme '339/1' tregojnë shumë më
tepër sesa thjesht vjedhja e
zgjedhjeve nga një bandë e trafikut
të drogës në bashkëpunim me
Partinë Socialiste.

Aty rrëfehet se si klani krimi-
nal i Avdylajve komandon të gjithë
piramidën shtetërore, duke nisur
nga drejtorët e ujësjellësit dhe
hipotekave e deri tek ata të bash-
kive në Durrës dhe Shijak.

Aty kuptojmë se ky klan kalon
nëpër duart e tij të gjithë punon-
jësit e ujësjellësit për të dedektuar
ndonjë PD-ist që mbahet ende me
rrogë dhe për t'i treguar qejfin me
mënyra aspak xhentile nëse nuk e
kthen votën.

Aty mësojmë se banditët e dinë
më para publikut, madje edhe vetë
socialistëve, listën e deputetëve të
qarkut dhe se ata kanë aty njerëz-
it e tyre.

Aty ndërgjegjësohemi se, si
shpërblim për këtë vjedhje të
zgjedhjeve, ata kanë marrë në dorë
të gjithë shtetin duke urdhëruar
INUK-un të heqë gjobat dhe duke
zgjidhur punë në zyrat e

hipotekave.
Aty konfirmojmë se lidhja e

tyre me kryebashkiakun Dako nuk
është thjesht një indicie, ashtu
sikurse përpiqet të fshihet pas gish-
tit Edi Rama, por një marrëdhënie
e fortë, e ngjizur mbi mëkatin dhe
krimin.

Aty vërtetojmë se ata janë
direkt të lidhur me interesat e
kryeministrit, të cilit ia dinë të
gjithë axhendën e udhëtimeve jas-
htë dhe ndaj të cilit zotohen se do
ta surprizojnë duke i dhuruar një
rezultat elektoral dhjetë me zero.

Po t'i ndërlidhësh edhe këto
përgjime të publikuara sot në Gjer-
mani, me ato të botuara më parë

në Shqipëri, ku flitej për blerje
direkt të votave të durrsakëve dhe
ku në fund Vangjush Dako i falën-
deronte Avdylajt për misionin e
përmbushur, nuk ka më asnjë dy-
shim se në zgjedhjet e 2017-ës në
Durrës as nuk ka garuar, as nuk
ka fituar PS-ja, por një bandë e
strukturuar trafikantësh droge,
që ka kapur krejt shtetin, sipas
shprehjes së preferuar të Edi
Ramës: "Vjedhin votat për të
vjedhur Shqipërinë dhe vjedhin
Shqipërinë për të vjedhur votat".

Pra, pasi ke dëgjuar përgjimet
tronditëse të "Bild", problemi nuk
është më të debatosh ashtu
sikurse na fton kryeministri për

të kuptuar nëse ajo është thjesht
një sallatë fjalësh apo një vepër
kriminale që duhet hetuar.

Ky fakt tashmë ekziston dhe
s'ka mendje, sado e marrë qoftë,
të mos besojë se në Durrës ka
ndodhur batërdia.

Pyetja që shtrohet tani është:
A ka ndodhur vetëm në qytetin
bregdetar, apo është përhapur në
të gjithë Shqipërinë i njëjti
fenomen që shkatërroi zgjedhjet
e 2017?

Ashtu sikurse bënë pas pub-
likimit të artikullit të parë të
"Bild", kur nga selia rozë Blerina
Gjylameti e quajti të blerë nga
opozita dhe Rama një sallatë
fjalësh, socialistët do të përpiqen
të sajojnë alibi të reja.

Por, ata do e kenë shumë të
vështirë të bindin ndokënd se
fenomeni ndodhi vetëm në feudin
e Gjushit, se aty qenkësh zhvillu-
ar një projekt pilot për të parë
efikasitetin e bashkëpunimit të
krimit me politikën në zgjedhje.

Ajo që dëgjuam me veshët tanë
na bën të besojmë se të njëjtën
skemë, me të cilën u kapën në
përgjime, socialistët e kanë vënë
në punë në të gjithë vendin. Pran-
daj ata e morën për vete të gjithë
tepsinë dhe prandaj "Bild" i quan
një shtet gangsterësh.

Nga Ben Andoni

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

... e opozitës, të huajt, e shkall-
mojnë njerëzit e PS-së me kin-
ezëritë e tyre të panumërta dhe i
vendosin në fund vulën e kaosit
njerëzit e prokurorisë me apatinë
e tyre. Sot, për habi, njerëzit kanë
e ndajnë të njëjtin mendim: Ne du-
het të administrohemi si protek-
torat!

Neveria më e madhe shkon te
politika dhe kinse pastërtia e tyre.
Akuzat se një palë ka vjedhur vo-
tat shkon ndesh me parimin bazë
që ne e dimë dhe e shikojmë: PD,
LSI dhe PS janë në garë të rrëmbe-
jnë gjithçka, kurse historia e tyre
me votat nuk ka fund. Jo se par-
titë e tjera nuk duan të bëjnë të
njëjtën, porse mundësia e tyre ësh-
të e limituar të futet në tavën e par-
tive kryesore. Përsëritja, në fakt,
ose të rejat e gjetjeve të përgjimeve
në median e huaj ka lënë shteg për
interpretime, por edhe të vërtetën
e dosjeve '339' dhe '184'. Prokurorët
që i kanë në administrim këto

dosje, autoritetet e vetme në nd-
jekjen penale për çështjet që lidhen
me to, realisht janë përgjigjur pub-
likisht dhe janë justifikuar, por
habitshmërisht u kanë rrjedhur
elementë, që askush nuk e thotë
deri më tani se cili është fajtor. Paç-
ka se është e vështirë të përcaktosh
qartë se çfarë po ndodh, një gjë
kuptohet mirë: shteti ynë është si
një anije e shkatërruar që fut ujë
nga të gjitha anët.

Gjithsesi, në ato përgjigje që
kanë dalë në këto përgjime, veç gju-
hës vulgare, nivelit nën-mediokër
kemi parë injorancën e thellë të
njerëzve që katapultohen dhe që
kanë në dorë të ardhmen e vendit
tonë, por edhe fytyrën e vërtetë të
pushtetit. Do duhen edhe disa
kohë të përcaktohen realisht
qëllimet e këtyre personazheve të
këtyre përgjimeve, për fat të tyre
prokuroria fle thellë, por një gjë
kuptohet fare mirë: ne jemi peng
i këtij takëmi që ka zënë rrënjë
thellë dhe paçka zhvillimeve, ata
do të mbesin protagonistë.

Për fatin e keq, Reforma në

Drejtësi nuk po realizohet,
kurse me nivelin aktual që ka
zonja Marku dhe e gjithë struk-
tura e saj e prokurorisë, duhet
të ndjehemi të shqetësuar. Thir-
rjet e saj në orët e fundit që
prokuroria të hetojë me shpejtë-
si nxjerrjen në publik të akteve
që përbëjnë sekret hetimor dhe
të vihet para përgjegjësisë pe-
nale kushdo, prokuror, oficer i
policisë gjyqësore apo dikush
tjetër që ka poseduar për shkak
të ligjit CD-të dhe në vend që të
ushtronte funksionet ligjore
dhe të kryente hetimin objektiv,
ka bërë publikimin e tyre, duket
qesharak. Kjo për arsye se ata
që i kanë dorëzuar kanë mend-
uar shumë mirë edhe mënyrën e
heqjes së gjurmëve, paçka se
protokolli i administrimit të
përgjimeve e përcakton men-
dojmë drejt procedurën e realiz-
imit dhe të ruajtjes dhe kështu
një prokurori funksionale do i
jepte përgjigje.

Maxhoranca po vuan gabimin
e madh që bëri me katapultimin e

një zonje të tillë si kryeprokurore,
që duan apo nuk duan ata, provoi
akuzën e opozitës për paaftësinë e
saj për këtë post kaq të lartë. Aku-
za e shtetit kurrë nuk ka qenë kaq
pa prestigj, ndërsa politika duhet
të turpërohet që po provon atë që
të huajt i kanë dedikuar vendit
tonë: një vend që nuk di të bëhet.
Përfundimi i hetimeve të dy
dosjeve me patjetër do të nxjerrë
realisht shumë problematika, por
një gjë kuptohet qartë: prokuror-
ia nuk e përballon dot, ose më sak-
të nuk kupton përgjegjësinë e
madhe që ka në këto momente për
të ndihur imazhin e vendit tonë.
Degradimi i funksionarit shqiptar
është që nga ata që blejnë votat,
por edhe këta qyqarët që kinse
nuk dinë të hetojnë, por dinë
shumë mirë që të shpërndajnë
materialet për të ndyrosur vendin
tonë. E gjitha mbetet pjesë e asaj
që e besojmë të gjithë: kriminelët,
hajdutët dhe keqbërësit duhet të
rrinë të qetë me këtë nivel që ka
prokuroria jonë.

(Javanews)

Kriminelë rrini rehat! Prokuroria
s'ruan dot materialet e veta

Opinioni i   Ditës
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Kushti që i vuri presidenti Gjici ishte ky: "Rinovo që të marrësh pagat e prapambetura"

Rexhinaldo: Kukësin
do ta thyej në FIFA

Mozambikasi, i prerë: Nuk më kanë dhënë paratë

E mbylli sezonin si "Kë
puca e Artë" e Superi
ores dhe u largua nga

Shqipëria me medaljen e
fituesit të Kupës së Shqipërisë.
Por, sulmuesi Rexhinaldo ka
marrë me vete edhe shumë
telashe që i kanë lindur me
klubin e Kukësit e më pak para
se sa kishin për t'i paguar ver-
ilindorët. "Rinovo që të mar-
rësh rrogat e prapambetura",
ky është kushti që sipas sul-
muesit i kanë vënë në zyrat e
klubit për ta paguar, gjë që ai
nuk e ka pranuar dhe insiston
se nuk pse ta bëjë një gjë të
tillë për sa kohë që ka doku-
mentacionin nëpërmjet të cil-
it FIFA u jep të drejtë preten-
dimeve të tij. Në një rrëfim të
gjatë për "Vip Sport", Rexhinal-
do u përgjigjet edhe pretendi-
meve nga kampi kuksian, ku
e presin të kthehet në verë të
luajë për ta, ndërsa zbulon të
gjitha bisedat me kreun e klu-
bit dhe paktin për të luajtur
në mënyrë të çuditshme pa
kontratë me verilindorët.
"Nuk e kuptoj se pse preten-
dojnë se do të kthehem të luaj
në Europa League. Unë nuk
kam kontratë, si mund të luaj
në Europa League? Unë kam

Jeton Selimi

shtyrë në datë 4 që të luaja
edhe finalen. Më tha 'rri të lu-
ash finalen me 2, me datë 3 eja
në zyrë të të paguaj rrogat dhe
bonuset e në datë 4 kthehesh
në shtëpi'. Pranova sepse de-
sha trofe dhe ia arritëm qëllim-
it, i dhashë një trofe Kukësit.
Më pyeti edhe çfarë premioje
doja për të luajtur në finale e
pas fitores i thashë se nuk isha
unë që e vendosja se ishte
punë e tij, nuk e kishim të
parashikuar në kontratë dhe
ishin paratë e tij. Por, kur shk-
ova të hënën të merrja paratë
që më takonin, më tha: 'Nuk
të paguaj po nuk rinovove kon-
tratë, rinovo kontratën që të të
paguaj'. Kjo nuk ka mundësi
të ndodhë askund, unë ato
para i kam merituar, janë dy
rroga  të padhëna dhe bonuset
e ndryshme. I thashë që të më
paguanin e më pas të disku-
tonim për pjesëmarrjen në
Europë, por nuk ishin dakord
dhe insistonin të rinovoja më
parë. I lajmërova që kam do-
kumentacionin e plotë dhe do
të shkoj në FIFA nëse nuk më
paguajnë, është shumë e
thjeshtë për mua se e di që do
të fitoj atje. I thashë edhe që
do e bëja publike gjithçka, jo
se dua të bëj luftë me presiden-
tin, por sepse ata janë para që
i kam merituar e kam punuar
për ta. Unë gjithçka e kam
bërë për familjen time, prano-
va edhe të rrija pa kontratë të
luaja që Kukësi të merrte tro-
fe e të festonim. Por, në vend
që të festojmë, ndodh kjo. Unë
kam luajtur për të mbajtur
familjen time dhe më besoni
që tani prindërit e mi qajnë,
pasi nuk jam paguar për atë që
kam punuar. Tifozët e Kukësit
e dinë se sa kam luajtur unë e
çfarë kam dhënë për të fituar.
Duhej të isha duke festuar këtë
trofe, në vendin tim të gjithë
shkruajnë për Kupën që fito-
va në Europë, por situata sh-
kon në këtë mënyrë e në vend
të festës ka lot. Ndoshta në Sh-
qipëri janë mësuar që bëhet
çfarë duan, por jo kështu. E

luajtur pa kontratë edhe në fi-
nalen e Kupës, vetëm se ma
kërkoi presidenti. Ai më tha

'Rexhinaldo, federata na e ka
shtyrë finalen ndaj kemi këtë
problem, qëndro të luash fina-

len'. Kisha biletë për t'u lar-
guar më përpara nga Tirana,
klubi më bleu biletën e re të

SHQIPËRIA U-19

Muçi dhe Borja vazhdojnë
"adetin", thyejnë sërish KosovënEkipi Kombëtar U-19 ka

fituar edhe miqësoren
e dytë ndaj Kosovës, me
shifrat 4-1 zhvilluar ditën
e sotme në stadiumin
"Fadil Vokrri" të Prish-
tinës. Shqipëria, e drejtu-
ar nga Nevil Dede dominoi
në pjesën e parë, ku që në

minutën e 23-të shifrat u
zhbllokuan nga një penallti
e shndërruar në gol nga
Ernest Muçi. Më tej, sul-
muesi që vjen nga Çelsi,
Armando Broja, gjeti edhe
golin e dytë në minutën e

40-të. Me nisjen e pjesës së
dytë, Bytyqi ngushtoi shi-
frat për Kosovën U-19, në
minutën e 48-të, por më
pas ishin sërish Muçi dhe
Broja,  përkatësisht në
minutën 56 dhe 65,  që

shënuan edhe nga një gol
tjetër, për të çuar shifrat
përfundimtare në 4-1. Kjo
ishte fitorja e dytë për Sh-
qipërinë U-19, që vetëm
dy ditë më parë fitoi 3-1,
sërish ndaj Kosovës, me
një dopietë të Muçit dhe
gol të Brojas.

70 mln euro Fiorentinës

Juve mposht Interin në
merkato, siguron Kiezën

Federiko Kieza ka
zgjedhur Juven-

tusin. Sipas "Sky Sport",
sulmuesi i Fiorentines
ka gjetur akordin e
plotë me "Zonjën e
Vjetër", duke firmosur
një kontratë 5-vjeçare
nga ku do të përfitojë 5
milionë euro neto në se-
zon. Drejtuesit e klubit
bardhezi tashmë duhet
të negociojnë me pr-
onarët e rinj amerikanë
të Fiorentinës për karto-
nin e Kiezas, një opera-
cion që mund të shkojë deri në 70 milionë euro. Ju-
ventusi djeg në këtë mënyrë dëshirën e parë të An-
tonio Kontes, pasi Kieza prej kohësh ishte kthyer në
objektivin e klubit zikaltër. Talenti italian zgjodhi të
vazhdonte karrierën e tij në Torino, duke qenë i
vetëdijshëm se nuk do ta ketë aspak të lehtë të sig-
urojë një fanellë titullari, diçka që tek Interi e kish-
te të sigurt.

E donin 28 milimetra të lartë

Kërkesa e kuqezinjve për
gjatësinë e barit çudit gjermanët
Kombëtarja shqiptare gjendet në Frankfurt e grumbul

luar për përgatitjet para ndeshjes me Islandën, por in-
teres ka shfaqur edhe te mediat vendëse. Në një reportazh
të kryer nga "Frankfurter Neue Presse", flasin dy lojtarë që
luajnë në Gjermani, Mërgim Mavraj dhe Amir Abrashi, por
gjithashtu edhe nga hoteli ku qëndron Kombëtarja. Menax-
heri i hotel "Rilano", Frenk Metlikar, në zonën Oberursel
tregon edhe një kërkesë të veçantë nga ekipi përfaqësues:
"Në fillim, 'Commerzbank Arena' në Frankfurt ishte plani-
fikuar si vendi i stërvitjes. Por, udhëtimi ishte shumë i gjatë
nga hoteli deri atje, për stafin dhe lojtarët. Tani lojtarët kanë
vendosur të stërviten në fushën e FC Oberstedten, ekip që
i ka vënë në dispozicion fushat e veta për Shqipërinë dhe
gjendet vetëm pak minuta larg hotelit. Ata patën edhe një
kërkesë të veçantë. Shqiptarët e donin gjatësinë e barit fiks
28 milimetra. Me punëtorët e fushës, i premë dhe e bëmë
gati për ekipin". Ndërkohë, është Amir Abrashi që e konsid-
eron si finale sfidën e radhës me Islandën dhe vetëm fitorja
i bën punë. "Për ne është si një finale e vogël. Nëse hum-
basim, vështirë se kemi një shans më pas për Europianin",
- shprehet lojtari i Frajburg në Bundseligë. Edhe një lojtar
tjetër i familjarizuar tashmë me Gjermaninë, Mërgim
Mavraj, që shprehet: "Unë jam rritur në këtë zonë, mamaja
ime jeton vetëm 30 kilometra më larg nga këtu. Unë jam si
në shtëpi këto ditë që po kalojmë këtu".

PRESIDENTI

Infantino
rizgjidhet në
krye të
FIFA-s
Nuk kishte si të

ndodhte ndryshe.
Pa asnjë rival në garë,
Xhani Infantino është
rizgjedhur si president i
FIFA-s për një mandate të
dytë dhe do të qëndrojë në
detyrë deri në vitin 2023.
Italo-zvicerani ishte kan-
didati i vetëm dhe në këtë
mënyrë 211 anëtarëve të
FIFA-s nuk iu desh të vo-
tonin në Kongresin që po
mbahet në Paris. Për të
konfirmuar Infantinon
në krye të qeverisë
botërore të futbollit mjaf-
toi vetëm miratimi. Infan-
tino mori drejtimin e
FIFA-s në vitin 2016, duke
zëvendësuar Sep Blaterin
të "shkatërruar" nga
skandalet. Në fjalën e ras-
tit, presidenti i rizgjedhur
preku këtë temë duke
thënë se tashmë në FIFA
nuk ka më vend për kor-
rupsion.

përsëris, nëse nuk më pagua-
jnë, do t'i drejtohem FIFA-s,
sepse kam dokumentet, kam
të gjitha mesazhet që kam sh-
këmbyer me presidentin apo
Nexhipin. Kam firmosur
vetëm kontrata në anglisht,
nuk kam firmosur kopje në
gjuhë të tjera dhe asnjë prej
tyre nuk ka ndonjë lloj klau-
zole rinovimi. Për më tepër,
kontratat tona ishin prej 10
muajsh, ndaj nuk ka si të vij
unë të luaj në Ligën e Europës
kur nuk kam kontratë me
askënd dhe ajo ka mbaruar më
31 maj. Më vjen keq, por kjo
është situata për para që janë
të miat dhe që i meritoj, pasi
kam luajtur në fushë për ta",
janë fjalët e Rexhinaldos në
këtë rrëfim të gjatë të situatës
që ka kaluar në javën e fundit
me klubin e Kukësit.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Satelit i Uranit.
6. Eshtë edhe ai i Pallës.
11. Tiran pa kufij
12. Në krye të armatës.
13. Një Ibrahim violinist.
14. Qendër ditore.
15. Mund të jenë fotografikë.
17. Inicialet e Einstein.
18. Një mbishkrim në kryq.
20. Janë si vite.
21. Thurman aktore.
22. Të parat në irritim.
23. I preu Seneka.
25. Fillojnë ilustrimet
26. Isaac Asimov.
27. Një Vladimir kompozitor.
28. Janë në modë.
30. Janë zyrat... qeveritare
32. Me të nxjerrin trarë.

HORIZONTAL
1. Eshtë babëzia.
8. Burton regjisor.
11. Skllavja e Abrahamit.
12. Një dite në mbledhje.
14. Tyson i boksit.
15. Rrethojnë ringun.
17. Beson pa kufij.
19. Zola që shkroi Nana.
20. Eshtë ankimim.
23. Pak elementared
24. Janë me para në bankë.
26. Matet pa kufij.
27. Janë ngrehina për reparte fabrikash.
28. Një zog i verdhë.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Qytet gjerman.
34. Një zonjë që ha gurë.
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35. Një shkop, thupër.
37. Eshtë Shqipëria e madhe.
39. U thyen në Salamina.
40. Një raport shumë i ngushtë.
41. Nota e diapzonit.
42. Fund heroi.
43. Një top në rrjetë.
45. Gjysma alarmi.
46. Herët pa zë.
47. Sampras i tenisit.
48. Me to bëjnë triko.
49. Një gjuajtje fluturimthi në tenis.
50. Janë kokrrat e lisit.

VERTIKAL

1. I famshëm ai i Sizifit.
2. Mund të jetë e hollë dhe therëse.
3. Fillojnë rastësisht.
4. Një pjesë e napolitanëve.

5. Janë situatat e rrezikshme para portave.
6. Mund të jenë kundërajrore.
7. Lindin në kokë.
8. Gjysmë shtegu.
9. Hidhen të parat.
10. Eshtë njeriu i përsosur.
13. Një fjalë për tutje.
15. Fundi i një samurai.
16. Mbyllen me epilog.
17. Bel i maupassant.
19. Inicialet e Redford.
23. I manifeston nxënësi i papërgatitur.
24. Në hyrje të tokës.
26. Pak impresioniste.
27. Janë metrat në sipërfaqe
29. Hapet një për ajër.
30. Gjysmë krenar.
31. Një hidrokarbur.
33. Vrau Hektorin.
34. Një film i rixhiruar.
36. Kupat pa kufij.
38. Inicialet e Nolte aktor.
41. Ullmann aktore.
43. Një brilantinë moderne
44. Hotel pa kufij.
46. Ekstremë në hall.

- Njeriu sa më pak
ëndërron aq më pak beson.

- Një libër i lexuar nga një
mijë njerëz të ndryshëm
janë një mijë libra të
ndryshëm.

- Lumin do ta njohësh në
qoftë se noton, njeriun në
qoftë se bisedon.

- Që të vendosni se çfarë të
lexoni, hapni një libër në
faqen 69 dhe lexoni. Nëse
ju pëlqen kjo faqe, blini
librin.

ZBAVITJE

- Unë ende nuk kam takuar njeri prej të
cilit nuk mund të mësoj diçka.
- Njeriu mund të ndalet duke u ngjitur,
por jo kur bie.

- Nëse grindesh me një budalla, është
mirë që të pyesni veten se mos dhe ai
bën të njëjtën gjë.
- Asnjë njeri nuk mund ta kuptojë atë që
nuk e ka përjetuar.

35. Pak analogji.
36. I ka plasur të paturpit.

37. Janë legjendat.
38. Nuk ka akoma një bebe.
39. Fillojnë mirë.
40. Janë brinjë në skuadër.
42. Shkruhet i shtati.
44. Nget edhe ajo e mirë
47. Mbahet në gisht.
48. Janë numrat 1, 3, 3...

VERTIKAL

1. Kanë shpate të tilla.
2. Janë edhe ato polare.
3. Janë mizorët.
4. Janë male në Rusi të tilla
5. Eshtë nusja me vello.
6. Një rreth pa ekstreme.
7. Mbyllin kuvendin.
8. Në kryr të titujve
9. Diku në qendër.
10. Markë cigaresh.
13. Janë rrëfimet e të pandehurit.
14. Janë penjtë për gjergjef.
16. Mbarojnë fare.
18. Janë stitët e... provimëeve.
20. Mund të jenë fotografikë të

tillë.
21. Vitet pa kufij.
22. Një fjalë për tutje.
24. Brown i Kodi i Da Vinci-t.
25. Eshtë e akuzuara... injorante
26. Baldwin aktor
27. Një pjesë e kandidatëve.
28. Krenar pa çift.
30. Grazia Cucinotta.
32. Paul këngëtar.
33. Janë pështjellat.
35. Inicialet e Moravia-s.
37. Pak makinacione.
38. Samuel bomber kamerunas.
40. Markë makine koreane.
41. Ente Kombëtare Durrës.
42. Fillojnë kurat.
43. Inicialet e Zemeckis regjisor.
45. Ekstreme në litar.
46. Fillojnë lejen.
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