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Nga VIRTYT GACAFERRI

Diplomacia polake ndërmerr 
nismën duke kërkuar nga min-

istrat e Jashtëm të vendeve anëtare 
të BE të nënshkruajnë një deklaratë 
të përbashkët ...

Nismë në BE për çeljen e negociatave 
me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut 

Dje
 “Deutsche Welle” në Nga  FATOS ÇOÇOLI

Gazeta e mirënjohur gjermane “Bild 
(në gjermanisht “Fotografia”) 

është gazeta më e madhe në Evropë, 
me 2 milionë kopje të shitura në ditë 
dhe e gjashtëmbëdhjeta...

Denoncimi i “Bild” dhe 
engjëjt e zbritur nga qielli
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MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 
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Lleshaj: Bisedat e publikuara nga “Bild” nuk prishin imazhin. Tërhiqet prokuroria: 
Urdhri për mospublikimin nuk prek gazetarët. Dako: S’kam folur me Avdylin

Ministria e Bujqësisë propozon që të ndryshojnë procedurat 
për kalimin e tokës nga bujqësore në truall me qëllim që 
t’i vihet në ndihmë personave që investojnë për ngritjen e 
sutrukturave bujqësore. Ministria e Bujqësisë ka dorëzuar në 
Kuvend projektligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr. 8752, datë 26.3.2001, “për krijimin dhe ...
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(Në foto)  Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Bashkisë Durrës, Vangjush Dako
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36 mijë maturantë 
në provim, QSHA: 
Ku duhet të bëni 
kujdes, pyetjet 
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GJUHA E HUAJ

Ministria: Do të 
ndërpriten 27 
kontrata për 

80 HEC-e në vend

 SEANCE E TENSIONUAR
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Inskenuan atentatin
tek “Ura e Mifolit”,

lihen në burg 
Alliaj dhe Veliko

Holanda, tjetër goditje Shqipërisë: Ka ende rrugë për të bërë 
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Cakaj takon homologun holandez: Kemi përmbushur kushtet
Shqipërinë dhe Maqedoninë 
e Veriut, duke i dhënë një 
shuplakë të fortë Tiranës 
zyrtare. Ministri i Jashtëm 
holandez, Stef  Blok, është 
shprehur në Dhomën e Ulët 
të parlamentit se qeveria 
holandeze nuk është dakord 
për hapjen e negociatave me 
vendin ...

Pas nismës për rikthimin e 
vizave për shqiptarët, Ho-

landa i jep një tjetër goditje 
Shqipërisë. Kësaj here në 
perspektivën e saj për pro-
cesin e integrimit. Qeve-
ria holandeze ka diskutuar 
ditën e sotme në parlament 
vendimin e saj në lidhje me 
hapjen e negociatave me 

 
DOSSIER
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Dëshmia, ja si 
Alizotët i shpëtuan 
jetën Ramiz Alisë 

gjatë luftës
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INTERVISTA

"Është thjesht një rrjedhje e paautorizuar nga një proces hetimor në zhvillim"

Dosja '339', Lleshaj: S’prishin imazhin
e vendit, presim fundin e hetimeve

"Përgjimet që nxori 'Bild' nuk janë prova, por indicie"

TIRANË -TIRANË -TIRANË -TIRANË -TIRANË -

Një ditë pas publikim
it të përgjimeve nga
gazeta gjermane

"Bild", ku zyrtarë të lartë të
Partisë Socialiste flisnin me
personazhe të botës së krim-
it dhe për presione mbi vo-
tuesit para zgjedhjeve të
përgjithshme të 2017-ës, min-
istri i Brendshëm, Sandër Lle-
shaj, ka folur për "Deutsche
Welle". Ai ka deklaruar për
'DW' se këto përgjime nuk
prishin imazhin e vendit, pasi
Shqipëria është shumë më e
madhe se një rast i shkëpu-
tur. "Unë nuk besoj që një pub-
likim i tillë prish imazhin e
Shqipërisë, sepse Shqipëria
është shumë më e madhe se
sa një rast i shkëputur i një
publikimi të një përgjimi të
caktuar. Asnjë lajm, sado i
vogël të jetë që s'është pozitiv,
nuk na pëlqen e s'i pëlqen
askujt, por besoj që çështja ka
nevojë të merret me qetësinë
e duhur se bëhet fjalë për një
çështje që është në proces he-
timor", deklaroi Lleshaj. Si-
pas tij, "është thjesht një
rrjedhje e paautorizuar nga
një proces hetimor në zhvil-
lim dhe duhet të presim fun-
din. Nuk duhet të kërcejmë te
konkluzionet shumë herët, se
kam frikë se i bëjmë dëm të
gjithë procesit". I pyetur nëse
inkriminojnë edhe politikën
këto përgjime, Lleshaj tha se
përgjimet nuk janë prova,
por indicie që të çojnë në pro-
va, ndaj duhet pritur sqarimi
nga organet përkatëse. "Unë
mendoj se ajo që është pub-
likuar në mediat gjermane
është pjesë e një dosjeje heti-
more që po zhvillohet, pra
bëhet fjalë për rastin konkret
dhe në të gjithë kuptimin e së
drejtës, përgjimet nuk janë
prova, janë thjesht indicie që
të çojnë të provat, kështu që
ne duhet të presim sa rasti të
sqarohet përfundimisht nga
organet përkatëse ligjore që
po hetojnë", deklaroi Lleshaj
për 'DË'.
INTERINTERINTERINTERINTERVISTVISTVISTVISTVISTAAAAA

'D'D'D'D'DW': Në GjerW': Në GjerW': Në GjerW': Në GjerW': Në Gjermani pamani pamani pamani pamani patititititi
një publikim që besoj ianjë publikim që besoj ianjë publikim që besoj ianjë publikim që besoj ianjë publikim që besoj ia
prish shumë imazhin Sh-prish shumë imazhin Sh-prish shumë imazhin Sh-prish shumë imazhin Sh-prish shumë imazhin Sh-
qipërisë, që është publikimiqipërisë, që është publikimiqipërisë, që është publikimiqipërisë, që është publikimiqipërisë, që është publikimi
i përgjimeve të prokurorisëi përgjimeve të prokurorisëi përgjimeve të prokurorisëi përgjimeve të prokurorisëi përgjimeve të prokurorisë
në çështjen "Vnë çështjen "Vnë çështjen "Vnë çështjen "Vnë çështjen "Vangjush Daangjush Daangjush Daangjush Daangjush Da-----
ko" dhe lidhjen e tij meko" dhe lidhjen e tij meko" dhe lidhjen e tij meko" dhe lidhjen e tij meko" dhe lidhjen e tij me
krimin.krimin.krimin.krimin.krimin.

Ministri Lleshaj:Ministri Lleshaj:Ministri Lleshaj:Ministri Lleshaj:Ministri Lleshaj: Me
thënë të drejtën, unë nuk be-
soj që një publikim i tillë prish
imazhin e Shqipërisë, se Sh-
qipëria është shumë më e
madhe se sa një rast i shkëpu-
tur i një publikimi të një
përgjimi të caktuar, këtë dua
ta ndaj. Sigurisht që asnjë
lajm, sado i vogël të jetë që
s'është pozitiv, nuk na pëlqen
dhe si pëlqen askujt, por be-
soj që çështja ka nevojë të
merret me qetësinë e duhur,
për arsye se bëhet fjalë për një
çështje, e cila është në proces
hetimor. Kjo thjesht është një
rrjedhje e paautorizuar nga

një proces hetimor në zhvil-
lim dhe duhet të presim fun-
din, nuk duhet të kërcejmë te
konkluzionet shumë herët, se
kam frikë se i bëjmë dëm
gjithë procesit.

Procesit hetimor kundërProcesit hetimor kundërProcesit hetimor kundërProcesit hetimor kundërProcesit hetimor kundër
krimit të orgkrimit të orgkrimit të orgkrimit të orgkrimit të organizuaranizuaranizuaranizuaranizuar, po, po, po, po, po
këtu ka dalë diçka tjetërkëtu ka dalë diçka tjetërkëtu ka dalë diçka tjetërkëtu ka dalë diçka tjetërkëtu ka dalë diçka tjetër
ndërkohë që inkriminon nëndërkohë që inkriminon nëndërkohë që inkriminon nëndërkohë që inkriminon nëndërkohë që inkriminon në
një farë mënyre dhe poli-një farë mënyre dhe poli-një farë mënyre dhe poli-një farë mënyre dhe poli-një farë mënyre dhe poli-
tikën apo jo?tikën apo jo?tikën apo jo?tikën apo jo?tikën apo jo?

Unë mendoj që ajo, e cila
është publikuar sot në medi-
at gjermane është pjesë e një
dosjeje hetimore që po zhvil-
lohet. Pra, bëhet fjalë për ras-
tin konkret dhe përgjithë-
sisht në të gjithë kuptimin e
së drejtës, përgjimet nuk janë
prova, janë thjesht indicie që
të çojnë te provat, kështu që
ne duhet të presim derisa ras-
ti të sqarohet përfundimisht
nga organet përkatëse lig-
jore, të cilat po e hetojnë.

Ju thoni se e keni pastru-Ju thoni se e keni pastru-Ju thoni se e keni pastru-Ju thoni se e keni pastru-Ju thoni se e keni pastru-
ar vendin nga kanabisi dhear vendin nga kanabisi dhear vendin nga kanabisi dhear vendin nga kanabisi dhear vendin nga kanabisi dhe
tani ka mbetur ndoshta her-tani ka mbetur ndoshta her-tani ka mbetur ndoshta her-tani ka mbetur ndoshta her-tani ka mbetur ndoshta her-
oina dhe kokaina, të paktënoina dhe kokaina, të paktënoina dhe kokaina, të paktënoina dhe kokaina, të paktënoina dhe kokaina, të paktën
sipas të dhënasipas të dhënasipas të dhënasipas të dhënasipas të dhënavvvvve të stae të stae të stae të stae të statis-tis-tis-tis-tis-
tikatikatikatikatikavvvvveeeee. Sa e madhe është. Sa e madhe është. Sa e madhe është. Sa e madhe është. Sa e madhe është
puna juaj, tani që keni përpuna juaj, tani që keni përpuna juaj, tani që keni përpuna juaj, tani që keni përpuna juaj, tani që keni për
ta hequr Shqipërinë dhe ngata hequr Shqipërinë dhe ngata hequr Shqipërinë dhe ngata hequr Shqipërinë dhe ngata hequr Shqipërinë dhe nga
kjo hartë?kjo hartë?kjo hartë?kjo hartë?kjo hartë?

Së pari, sa i takon kana-
bisit, e themi me plot krenari
që është bërë një punë e mad-
he për ta çrrënjosur këtë
fenomen, i cili e ka njollosur
Shqipërisë gjatë 3 dekadave të
fundit, ndërsa sigurisht që en-
ergjia kriminale nuk është
diçka që shteron sot. Lufta

vazhdon, edhe me kanabisin
lufta vazhdon.

Ka kanabis akoma?Ka kanabis akoma?Ka kanabis akoma?Ka kanabis akoma?Ka kanabis akoma?
Ka përpjekje, sigurisht që

ka përpjekje, sepse energjia
kriminale përpiqet të shfrytë-
zojë hapësirat e mundshme.
E rëndësishme është që en-
ergjisë kriminale ne i për-
gjigjemi me një angazhim të
jashtëzakonshëm të struk-
turave tona. Edhe me kanabi-
sin po luftojmë përditë për të
mbajtur kontroll, çdo centi-
metër katror të territorit të
Republikës së Shqipërisë dhe
po e arrijmë këtë me sukses
të madh dhe jam shumë i sig-
urt që ne do ta thellojmë edhe
në fushën e kanabisit. Sigur-
isht që Shqipëria tashmë nuk
është më pjesë e ndonjë harte
të madhe rreziku, por poten-
cialisht ekziston rreziku që të
rikthehet nëse ne zbehim
sado pak forcën goditëse,
kështu që këtë gabim nuk ia
lejojmë vetes. Sa u përket dro-
gave të tjera, drogave të forta,
sigurisht që kriminelët me
origjinë shqiptare e kanë zbu-
luar si të thuash këtë treg
kriminal dhe po mundohen të
futen në të, ndonëse ky treg
ka dhe aktorë të tjerë shumë
herë më të mëdhenj se sh-
qiptarët.

Ky trafik droge a kalonKy trafik droge a kalonKy trafik droge a kalonKy trafik droge a kalonKy trafik droge a kalon
nga Shqipëria?nga Shqipëria?nga Shqipëria?nga Shqipëria?nga Shqipëria?

Jo domosdoshmërish. Në
përgjithësi rrugët e drogës në
Europë janë tashmë të njohu-
ra, janë portet e mëdha. Portet
e mëdha evropiane janë ato

vende ku zhvillohet ky trafik,
pra nuk është Shqipëria në
këto hartat e trafikut të
madh.

Një nga rezervat e FranNjë nga rezervat e FranNjë nga rezervat e FranNjë nga rezervat e FranNjë nga rezervat e Fran-----
cës për sa i përket Sh-cës për sa i përket Sh-cës për sa i përket Sh-cës për sa i përket Sh-cës për sa i përket Sh-
qipërisë, neqipërisë, neqipërisë, neqipërisë, neqipërisë, negociagociagociagociagociatatatatatavvvvve mee mee mee mee me
Shqipërinë, është përveçShqipërinë, është përveçShqipërinë, është përveçShqipërinë, është përveçShqipërinë, është përveç
problemeve të brendshmeproblemeve të brendshmeproblemeve të brendshmeproblemeve të brendshmeproblemeve të brendshme
që ka, edhe rezerva konqë ka, edhe rezerva konqë ka, edhe rezerva konqë ka, edhe rezerva konqë ka, edhe rezerva kon-----
krete ndaj Gjeorgjisë dhekrete ndaj Gjeorgjisë dhekrete ndaj Gjeorgjisë dhekrete ndaj Gjeorgjisë dhekrete ndaj Gjeorgjisë dhe
Shqipërisë, sidomos ndajShqipërisë, sidomos ndajShqipërisë, sidomos ndajShqipërisë, sidomos ndajShqipërisë, sidomos ndaj
Shqipërisë që zë vendin eShqipërisë që zë vendin eShqipërisë që zë vendin eShqipërisë që zë vendin eShqipërisë që zë vendin e
dytë për sa i përket numritdytë për sa i përket numritdytë për sa i përket numritdytë për sa i përket numritdytë për sa i përket numrit
të azilkërkuesve në Francë.të azilkërkuesve në Francë.të azilkërkuesve në Francë.të azilkërkuesve në Francë.të azilkërkuesve në Francë.
Si shpjegohet që ShqipëriaSi shpjegohet që ShqipëriaSi shpjegohet që ShqipëriaSi shpjegohet që ShqipëriaSi shpjegohet që Shqipëria
ka një numër kaq të madhka një numër kaq të madhka një numër kaq të madhka një numër kaq të madhka një numër kaq të madh
azilkërkuesish? A mendoniazilkërkuesish? A mendoniazilkërkuesish? A mendoniazilkërkuesish? A mendoniazilkërkuesish? A mendoni
ju se e keni bërë punën tuajju se e keni bërë punën tuajju se e keni bërë punën tuajju se e keni bërë punën tuajju se e keni bërë punën tuaj
sqaruese në këtë drejtim, qësqaruese në këtë drejtim, qësqaruese në këtë drejtim, qësqaruese në këtë drejtim, qësqaruese në këtë drejtim, që
ata njerëz të mos shkojnë nëata njerëz të mos shkojnë nëata njerëz të mos shkojnë nëata njerëz të mos shkojnë nëata njerëz të mos shkojnë në
Francë?Francë?Francë?Francë?Francë?

Sigurisht që është një
problem specifik me Francën
sa i përket numrit të sh-
qiptarëve që kërkojnë azil.
Kjo lidhet me shumë arsye,
sigurisht që faktori kryesor
është fuqia tërheqëse e vetë
Francës për këto kategori
shqiptarësh, për arsye se
Franca aplikon politika më
liberale, të ndryshme nga
vendet e tjera të BE dhe kjo
bën që edhe qytetarët sh-
qiptarë ta zbulojnë si adresë,
prej së cilës mund të përfi-
tojnë. Po bëhet punë në Sh-
qipëri në shumë aspekte për
të ndërgjegjësuar qytetarët
shqiptarë që të mos e ndjekin
këtë opsion. Por nga ana
tjetër, ne po thellojmë masat
e bashkëpunimit me qeverinë
franceze. Unë kam qenë para
pak kohësh në Francë kur
kemi diskutuar për masa
konkrete për të adresuar këtë
problem me ministrin francez
të Punëve të Brendshme, me
qëllim që të rrisim bash-
këpunimin, shkëmbimin e të
dhënave midis dy qeverive, dy

policive dhe kjo po ndodh në
mënyrë intensive. Ne kemi sh-
këmbyer oficerë ndër vite,
kemi 4 oficerë në Francë tani
të cilët merren pikërisht me
këtë, kemi intensifikuar rik-
thimet ose riatdhesimet e
qytetarëve shqiptarë, të cilët
gjenden në kushte të pali-
gjshme në Francë. Po rrisim
punën hetimore në Shqipëri
për të vënë para drejtësisë
rrjete kriminale, të cilat nxi-
sin këtë trafik dhe përfitojnë
prej tij, të kamufluara në tra-
jtën e shoqërive turistike, në
trajtën e shoqërive të tjera, të
cilat prodhojnë certifikata
nga më të çuditshmet "certi-
fikata gjakmarrjeje", "certi-
fikata orientimi seksual", etj.,
nuk lënë gjë pa shpikur rrje-
tet e trafikut, për t'u krijuar
qytetarëve një iluzion sikur
do të përfitojnë azil në Francë.

Në 30 qershor do të ketëNë 30 qershor do të ketëNë 30 qershor do të ketëNë 30 qershor do të ketëNë 30 qershor do të ketë
zgjedhje. Opozita vazhdon tëzgjedhje. Opozita vazhdon tëzgjedhje. Opozita vazhdon tëzgjedhje. Opozita vazhdon tëzgjedhje. Opozita vazhdon të
jetë në protesta, të cilat herëjetë në protesta, të cilat herëjetë në protesta, të cilat herëjetë në protesta, të cilat herëjetë në protesta, të cilat herë
pas herë bëhen dhe të dhun-pas herë bëhen dhe të dhun-pas herë bëhen dhe të dhun-pas herë bëhen dhe të dhun-pas herë bëhen dhe të dhun-
shme. Këto protesta mundshme. Këto protesta mundshme. Këto protesta mundshme. Këto protesta mundshme. Këto protesta mund
të përshkallëzohen sepsetë përshkallëzohen sepsetë përshkallëzohen sepsetë përshkallëzohen sepsetë përshkallëzohen sepse
mesa duket ngërçi politikmesa duket ngërçi politikmesa duket ngërçi politikmesa duket ngërçi politikmesa duket ngërçi politik
nuk do të zgjidhet dhe zotinuk do të zgjidhet dhe zotinuk do të zgjidhet dhe zotinuk do të zgjidhet dhe zotinuk do të zgjidhet dhe zoti
Basha e tha dhe në interv-Basha e tha dhe në interv-Basha e tha dhe në interv-Basha e tha dhe në interv-Basha e tha dhe në interv-
istë me 'Distë me 'Distë me 'Distë me 'Distë me 'DW', që quajeni si tëW', që quajeni si tëW', që quajeni si tëW', që quajeni si tëW', që quajeni si të
doni kryengritje ose revolu-doni kryengritje ose revolu-doni kryengritje ose revolu-doni kryengritje ose revolu-doni kryengritje ose revolu-
cion, ne duam që të heqimcion, ne duam që të heqimcion, ne duam që të heqimcion, ne duam që të heqimcion, ne duam që të heqim
zotin Rama nga detyra. Si dozotin Rama nga detyra. Si dozotin Rama nga detyra. Si dozotin Rama nga detyra. Si dozotin Rama nga detyra. Si do
ta përballoni ju këtë sfidë?ta përballoni ju këtë sfidë?ta përballoni ju këtë sfidë?ta përballoni ju këtë sfidë?ta përballoni ju këtë sfidë?

Unë nuk e kam dëgjuar
zotin Basha t'i ketë thënë
këto. Po më çudit nëse paska
arritur deri në këtë regjistër
të komunikimit publik që flet
për revolucion. Fatkeqësi e
madhe që vjen në Gjermani
zoti Basha, takon Parti Kris-
tian-Demokrate apo Kristian-
Sociale dhe flet për revolucio-
nin, duke harruar që revolu-
cioni dhe vlerat kristiane
nuk kanë asgjë të përbashkët
me njëra-tjetrën. Por, për t'u

kthyer tek pyetja juaj, ne sig-
urisht i shohim me keqar-
dhje, urojmë që udhëheqësve
të këtij grupimi politik që ka
dalë nga parlamenti t'i kthe-
het arsyeja për t'u futur në
rrugën e ligjit e të arsyes.
Urojmë që ata të mbeten në
nivelin politik dhe mos të
afrohen drejt skajit kriminal
të sjelljes, sepse sulmet ndaj
policisë nuk mund të konsid-
erohen më si protesta poli-
tike, por janë sulme krimina-
le.

Qytetarët e Tiranës janëQytetarët e Tiranës janëQytetarët e Tiranës janëQytetarët e Tiranës janëQytetarët e Tiranës janë
ankuar nga gazo lotsjellës qëankuar nga gazo lotsjellës qëankuar nga gazo lotsjellës qëankuar nga gazo lotsjellës qëankuar nga gazo lotsjellës që
është hedhur gjatë proteështë hedhur gjatë proteështë hedhur gjatë proteështë hedhur gjatë proteështë hedhur gjatë prote-----
stastastastastavvvvve dhe e kanë quajtur ge dhe e kanë quajtur ge dhe e kanë quajtur ge dhe e kanë quajtur ge dhe e kanë quajtur gazazazazaz
helmues. A është e vërtetëhelmues. A është e vërtetëhelmues. A është e vërtetëhelmues. A është e vërtetëhelmues. A është e vërtetë
kjo, keni bërë analizat ju?kjo, keni bërë analizat ju?kjo, keni bërë analizat ju?kjo, keni bërë analizat ju?kjo, keni bërë analizat ju?

Nuk ka rëndësi për asnjë
analizë, për arsye se bëhet
fjalë për një gaz, i cili është në
standardet e përdorimit të
policive të së gjithë botës. Ai
gaz është një prodhim stan-
dard i certifikuar, i cili për fat
të mirë nuk është blerë nga
ne është blerë nga ata që sot
bëjnë opozitë përballë nesh.
Është blerë prej tyre. Policia
Shqiptare e ka përdorur në
minimumin e mundshëm,
por mund t'iu them janë 191
vende të botës, të cilët e kanë
të deklaruar në posedim të
Policive të tyre këtë gaz dhe
absurditeti për këtë është se
stilizohet politikisht ky gaz,
i cili është blerë po nga opozi-
ta e sotme, është blerë në ditë
mbas 21 janarit, ku u vranë
qytetarë.

Ju keni shkruar në njëJu keni shkruar në njëJu keni shkruar në njëJu keni shkruar në njëJu keni shkruar në një
status në "Facebook", ku estatus në "Facebook", ku estatus në "Facebook", ku estatus në "Facebook", ku estatus në "Facebook", ku e
keni akuzuar zotin Basha sikeni akuzuar zotin Basha sikeni akuzuar zotin Basha sikeni akuzuar zotin Basha sikeni akuzuar zotin Basha si
vrasës. Kjo është një akuzëvrasës. Kjo është një akuzëvrasës. Kjo është një akuzëvrasës. Kjo është një akuzëvrasës. Kjo është një akuzë
që kur del nga ministri iqë kur del nga ministri iqë kur del nga ministri iqë kur del nga ministri iqë kur del nga ministri i
Brendshëm pritet dhe që tëBrendshëm pritet dhe që tëBrendshëm pritet dhe që tëBrendshëm pritet dhe që tëBrendshëm pritet dhe që të
merren dhe masat e nevojmerren dhe masat e nevojmerren dhe masat e nevojmerren dhe masat e nevojmerren dhe masat e nevoj-----
shme ndaj një vrasësi?shme ndaj një vrasësi?shme ndaj një vrasësi?shme ndaj një vrasësi?shme ndaj një vrasësi?

Kjo është çështja e Proku-
rorisë shqiptare, unë di të
them vetëm këtë, që ministri
i Brendshëm nuk është or-
gani i akuzës që mund të bëjë
akuzë penale. '21 janari' është
çështje, është një rast shumë
i rëndë në historinë e vetë
Shqipërisë, i cili ka mbetur pa

DEKLARATA
"Unë nuk besoj që një publikim i tillë prish imazhin
e Shqipërisë, se Shqipëria është shumë më e
madhe se sa një rast i shkëputur i një publikimi të
një përgjimi të caktuar, këtë dua ta ndaj. Sigurisht
që asnjë lajm, sado i vogël të jetë, që s'është
pozitiv, nuk na pëlqen dhe s'i pëlqen askujt, por
besoj që çështja ka nevojë të merret me qetësinë e
duhur, për arsye se bëhet fjalë për një çështje, e
cila është në proces hetimor", tha ministri Lleshaj
për "Deutsche Welle".



Ministri i Brendshëm,
Sandër Lleshaj
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"Ky urdhër në vetvete e tradhton inteligjencën juridike të vetë prokurorisë"

Urdhri për ndalimin e publikimit të
përgjimeve, UGSH: Kërcënim për median
"E refuzojmë kategorikisht këtë urdhër të paprecedent"

"Ndalimi ligjor gjen zbatim për subjektet procedurale të çështjes"

Tërhiqen prokurorët e Krimeve të Rënda:
Urdhri për dosjen '339' nuk prek gazetarët

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Dy ditë më parë
Prokuroria e Krimeve të
Rënda nxori urdhër ndali-
mi për publikimin e përgji-
meve të dosjes '339', ku përf-
shihen një sërë zyrtarësh të
Partisë Socialiste, por dje dy
prokurorët Vladimir Mara
dhe Dritan Prençi duket se
janë tërhequr. Në një
njoftim të siguruar nga
"GSH", ata sqarojnë se ndal-
imi i publikimit të akteve
sekrete të dosjes '339' nuk
prek gazetarët dhe mediat.
"Ky ndalim ligjor synon të
ruajë sekretin hetimor dhe
gjen zbatim për të gjithë
subjektet procedurale të
çështjes penale nr. '339' të
vitit 2016, si prokuror, oficer
të policisë gjyqësore,
mbrojtës ligjor, të pandehur
dhe çdo subjekt tjetër që
është njohur apo merr dije-
ni për aktet e procedimit
penal për shkak të funk-
sionit që kryen", - sqarojnë
prokurorët. 6 përgjime u
publikuan dje nga gazeta
gjermane "Bild" dhe më pas
u sollën edhe nga "Balkan-

Web". Sipas urdhrit të firmo-
sur nga prokurorët Dritan
Prenci dhe Valdimir Mara një
ditë më parë, nëse gazetari
gjerman, Peter Tiede vijon të
nxjerrë përgjime, ai edhe
mund të ndalohet dhe dëno-
het në Shqipëri.

NJOFTIMI I PLOTËNJOFTIMI I PLOTËNJOFTIMI I PLOTËNJOFTIMI I PLOTËNJOFTIMI I PLOTË
Sipas urdhrit të proku-

rorëve, datë 05.06.2019, të
dërguar për njoftim në me-
dia, në lidhje me ndalimin e
publikimit të akteve sekrete
të procedimit penal nr. 339
të vitit 2016, sqarojmë se
ndalimi i publikimit, është i
bazuar në ligjin procedural
dhe atë material në fuqi,
(nenet 103, 104 e 105 të Kodit
të Procedurës Penale dhe
neni 295/a të Kodit Penal).
Ky ndalim ligjor synon të
ruajë sekretin hetimor dhe
gjen zbatim për të gjithë sub-
jektet procedurale të çësh-
tjes penale nr. 339 të vitit
2016, si prokuror, oficer të
policisë gjyqësore, mbrojtës
ligjor, të pandehur dhe çdo
subjekt tjetër që është njo-
hur apo merr dijeni për ak-

tet e procedimit penal për
shkak të funksionit që kry-
en. Në fazën ku ndodhet
hetimi i kësaj çështjeje,
nxjerrja e akteve me të dhë-
na të ndryshme që përbëjnë
sekret hetimor mund të
ndikojë në rezultatet e
hetimit, tjetërsimin apo de-
formimin e provave si dhe
sigurinë e shtetasve emrat
e të cilëve mund të bëhen
publike nga publikimi i
paautorizuar i akteve se-
krete, të cilët janë pyetur
apo do të pyeten për faktet
objekt hetimi. Duke vlerë-
suar rolin e mediave në in-
formimin e publikut, ju
bëmë me dije se ky urdhër
nuk ka për qëllim kufizimin
apo cenimin e lirisë së me-
diave, por vetëm arsyet lig-
jore të lartpërmendura.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Pas urdhrit të Prokuro-
risë për Krimet e Rën-
da, sipas të cilit ndalo-

hen publikimet që lidhen me
sekretet hetimore në media,
ka reaguar menjëherë edhe
Unioni i Gazetarëve Sh-
qiptarë. Këtë urdhër union-
in e cilëson si të paprece-
dentë, ndërsa shton se kjo
është logjikë që bie ndesh
edhe me vetë inteligjencën
juridike. Në deklaratë, kreu
i UGSH-së Aleksandër Çipa
shprehet se urdhri i pro-
kurorisë është një kërcenim
për mediat dhe gazetarët,
ndërsa shton se këta të fun-
dit nuk kanë asnjë arsye që
mos të ecin përpara.
DEKLARADEKLARADEKLARADEKLARADEKLARATTTTTA E PLA E PLA E PLA E PLA E PLOOOOOTËTËTËTËTË

"Deklaratë e plotë e krye-
tarit të UGSH-së, Aleksandër
Çipa, pas urdhrit të Prokuro-
risë së Krimeve të Rënda, si-
pas të cilit ndalohen pub-
likime që lidhen me sekrete
hetimore. Urdhri i Pro-
kurorisë së Krimeve të Rën-
da e kërcënon lirinë e medi-
as dhe bie ndesh me legjisla-
cionin shqiptar!

Tiranë më 6.06.2019
Në emër të Unionit të

Gazetarëve Shqiptarë e refu-
zojmë kategorikisht këtë ur-
dhër të paprecedent, i cili në
vetvete e tradhton in-
teligjencën juridike të vetë
prokurorisë! Organi i
prokurorisë mund të nxjer-
rë një urdhër të tillë vetëm
për stafet e tyre, për punon-
jësit që përfaqësojnë grupin
hetimor, por kurrsesi nuk
mund të urdhërojnë një push-
tet tjetër që nuk ka lidhje me
të, i cili kontribuon në trans-
parencën publike dhe rritjen
e informimit publik!

Në praktikën ndërko-
mbëtare ka shumë raste, në
Italinë fqinje kemi rastin e dy

gazetarëve, të cilët operojnë
shpesh me përgjimet e mar-
ra nga organi i prokurorisë,
nga strukturat e antimafies
dhe organet e tjera të hetim-
it! Dhe në asnjë rast organet
e akuzës italiane nuk i kanë
denoncuar gazetarët apo
nuk i kanë akuzuar për
nxjerrjen e sekretit hetimor
apo shtetëror. Refuzojmë
këtë lloj urdhri, i cili do të
shkaktojë reagime edhe nga
organizatat ndërkombëtare
të gazetarëve! Ky urdhër ësh-
të një kërcënim por, besoj se
gazetarët shqiptarë nuk do
të ndalen. Gazetarët do të

stimulohen më shumë për të
operuar në mënyrë maksi-
male në interes të informim-
it publik. Në historinë e Sh-
qipërisë nuk ka precedentë
të tillë, por reminishenca. Në
vitin 1997 kur u ngrit organi
i censurës dhe në rastin
famëkeq gjyqësor në rastin
e dy gazetarëve Martin Leka
dhe Aleksandër Frangaj,
ish-gazetarë të "Koha Jonë".
Ky rast përbën vetëm një
reminishencë, por nuk ka
lidhje me vendim apo ur-
dhër të ngjashëm, si ky i
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda", thuhet në reagim.

një përgjigje përfundimtare
ligjore, për të dhënë për-
gjegjësi atyre që duhet të
mbajnë përgjegjësi. Besoj
edhe zoti Basha s'e thotë dot
të kundërtën, që s'ka qenë ai
ministër i Punëve të Bren-
dshme në kohën kur në bu-
levard, nga strukturat që ai
drejtonte, u vranë 4 qyteta-
rë, u plagosën dhjetëra të
tjerë, u zbraz një arsenal i
tërë armësh dhe plumbash
në ajrin e Tiranës. Ne nuk po
i hyjmë më tepër kësaj histo-
ria, por kjo është thjesht një
fakt. Sigurisht që nuk i vjen
mirë ta dëgjojë, por s'kam
çfarë t'i bëj unë.

Ju sapo takuat dhe zotinJu sapo takuat dhe zotinJu sapo takuat dhe zotinJu sapo takuat dhe zotinJu sapo takuat dhe zotin
WWWWWadeadeadeadeadephul, që është ofrphul, që është ofrphul, që është ofrphul, që është ofrphul, që është ofruaruaruaruaruar
për ta zgjidhurpër ta zgjidhurpër ta zgjidhurpër ta zgjidhurpër ta zgjidhur, për të mar, për të mar, për të mar, për të mar, për të mar-----
rë pjesë në këtë zgjidhjen erë pjesë në këtë zgjidhjen erë pjesë në këtë zgjidhjen erë pjesë në këtë zgjidhjen erë pjesë në këtë zgjidhjen e
kësaj krizës politike në Sh-kësaj krizës politike në Sh-kësaj krizës politike në Sh-kësaj krizës politike në Sh-kësaj krizës politike në Sh-
qipëri, si mendoni, çfarëqipëri, si mendoni, çfarëqipëri, si mendoni, çfarëqipëri, si mendoni, çfarëqipëri, si mendoni, çfarë
sinjali morët prej tij, a kasinjali morët prej tij, a kasinjali morët prej tij, a kasinjali morët prej tij, a kasinjali morët prej tij, a ka
shans që Gjershans që Gjershans që Gjershans që Gjershans që Gjermania të ndë-mania të ndë-mania të ndë-mania të ndë-mania të ndë-
rhrhrhrhrhyjë ose zoti Wyjë ose zoti Wyjë ose zoti Wyjë ose zoti Wyjë ose zoti Wadeadeadeadeadephul tëphul tëphul tëphul tëphul të
ndërndërndërndërndërmjetësoj mesh jushmjetësoj mesh jushmjetësoj mesh jushmjetësoj mesh jushmjetësoj mesh jush
dhe opozitës?dhe opozitës?dhe opozitës?dhe opozitës?dhe opozitës?

Ne kemi pasur disa
takime me përfaqësues të
qeverisë gjermane dhe të
Bundestagut Gjerman dhe
pothuajse, për të mos hyrë në
emrat dhe diskutime individ-
uale ose emrat konkret, du-
het të them vetëm kaq, që në
unison unë shoh dy qën-
drime: së pari, qëndrimin e
qeverisë gjermane, i cili ësh-
të fare i qartë, i thjeshtë në
mbështetje të perspektivës
europiane të Shqipërisë dhe
në refuzim të të gjitha for-
mave të dhunës. Por të
njëjtën gjë shoh edhe të de-
putetët e Bundestagut gjer-
man, kryesisht ata me të cilët
unë jam takuar janë të
grupit CDU-CSU dhe po ash-
tu edhe tek ata sigurisht që
s'mund të ketë qëndrim
tjetër, për sa kohë ata janë
anëtarë të një Partie Popu-
llore, Partie Kristian Demo-
krate apo Kristian Sociale,
sigurisht që nuk mund të pres
asgjë tjetër përveçse mesazhet
më të mirat të mundshme që
kanë të bëjnë me maturinë
politike, me distancimin nga
dhuna, me dialogun e kërke-
sa të tjera të cilat janë ABC-ja
e demokracisë.

Letër-porosi për Avdylajt
në Gjermani, kërkohet

verifikim i pasurisë së tyre
TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Hetimi për grupin e Avdylajve është i
lidhur ngushtë me Gjermaninë, aty nga erdhën
përgjimet e para në vitin 2016 për trafikun e drogës,
një dosje e deleguar nga "Eulexi" për Prokurorinë
shqiptare. Po nga ky vend, gazeta e njohur "Bild"
publikoi edhe përgjime të vitit 2017, ku Altin Avdy-
laj fliste me zyrtarë lokalë në Durrës për të ndikuar,
sipas gazetës gjermane, në zgjedhjet parlamentare
të atij viti. Po në Gjermani, Prokuroria shqiptare
kërkon të sigurojë prova të tjera veç atyre të admin-
istruara në Shqipëri. Kjo për faktin se disa familjarë
të Astrit dhe Altin Avdylajt, të arrestuar në opera-
cionin "Volvo 4", ushtrojnë aktivitet në fushën e bi-
znesit në Gjermani. Burime nga Prokuroria e Kri-
meve të Rënda sqarojnë se drejt këtij vendi janë
nisur letër-porosi, ku kërkohet informacione për
pasurinë e tyre. Autoritet shqiptare kanë të dhëna
se këta persona jetojnë prej vitesh në Shtutgard
dhe kanë biznese të ndryshme atje, si hoteleri e ko-
mpani ndërtimi. Një tjetër letër-porosi është nisur
edhe drejt Italisë, nga ku priten të dhëna të tjera në
lidhje me përfshirjen e grupit në trafikun e drogës.
Gjithashtu, një hetim pasuror për grupin e Avdyla-
jve është duke u zhvilluar edhe në Shqipëri, ku në
sitë po kalohen të gjitha pronat dhe llogaritë ban-
kare të tyre dhe familjarëve të afërt. Ndërsa këtë të
enjte, në Gjykatën e Apelit të Krimeve të Rënda,
Altin Avdyli i njohur me pseudonimin "Niçja"
kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë, por seanca u
shty për një ditë tjetër. (TV "Klan")

Kreu i Bashkisë së Durrësit,
Vangjush Dako
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PERGJIMET
VOTAT

Kreu i qeverisë deklaroi se dosja është mbajtur në sirtar për shantazh politik

Rama lëshon Dakon: Tani është njeri
i lirë, të përgjigjet para drejtësisë
"Vangjushit i erdhi shpirti në majë të hundës"

Kryeministri Edi  Rama
ka folur dje për herë
të parë për përgjimet

e publikuara nga pres-
tigjiozja gjermane 'Bild' që
implikonin në aferën e blerjes
së votës dhe të veprime të
tjera antiligjore, disa nga
zyrtarë të lartë të Partisë
Socialiste në Qarkun e Dur-
rësit, përfshi edhe kryebash-
kiakun Vangjush Dako.
Ndryshe nga disa muaj më
parë ku ai hodhi poshtë
përmbajtjen e pjesës së parë
të këtyre përgjimeve të pub-
likuara nga 'Zëri i Amerikës',
kësaj here Rama në një inter-
vistë për "Real Story" ka
theksuar se pavarësisht
përgjegjësisë ligjore e cila si-
pas tij duhet të vërtetohet
nga drejtësia, ai ka pranuar
se nisur përgjegjësia morale
dhe politike Vangjush Dako
dhe kryetari i Bashkisë së
Shijakut nuk janë më sot
kandidat për t'u zgjedhur
sërish kryebashkiak. "Çësh-
tja ka disa aspekte, së pari e
kam thënë, unë kam neveri
nga përgjimet dhe përdorimi
i përgjimeve. Janë shumë të
rrezikshme në aspektin e
devijimit nga e vërteta.
Thënë kjo ka një aspekt mor-
al, jemi në kushtet kur krye-
tari i Bashkisë së Durrësit
nuk është më kandidat i
bashkisë, por është një njeri
i lirë, që duhet të përgjigjet
deri në fund lidhur me të
vërtetën. Përgjimet nuk janë
prova, por indicie që duhet
hetuar", - tha kryeministri
Edi Rama. Ai ka bërë të di-
tur se së bashku me Dakon
për shkak edhe të kësaj çësh-
tje kishin vendosur që ai të
mos kandidonte më. "Kjo ka
qenë një vendimmarrje në
bashkëpunim me Vang-
jushin që i erdhi shpirti në
majë të hundës për gjithë
këtë situatë. Kemi bërë një
vlerësim të të gjitha gjërave
dhe vetë ai e ka pasur edhe
këtë shqetësim, sepse u bë
tabelë qitje për diçka sipas tij
është inskenim mbi bazë mu-
habetesh. Ka lidhje me një
proces fushate në një zonë të
caktuar ku këta njerëz që sot
janë prapa hekurave kanë
qenë historikisht në shërbim
të Partisë Demokratike", -
theksoi Rama. Por përtej
përgjegjësisë morale dhe poli-
tike, ai ka theksuar përgji-
met nuk tregojnë në asnjë
pjesë të tyre që janë blerë apo
janë shitur vota. "Këto janë
muhabete që janë bërë his-
torikisht në Shqipëri, por
unë flas që shitje dhe blerje
votash në këto përgjime nuk
ka. Dhe nuk ka asnjë fakt,
zero, që ky grup kriminal të
ketë marrë një indulgjencë apo
favore nga Bashkia e Dur-
rësit", - deklaroi Rama. Nga
ana tjetër ai akuzoi opozitën
për shantazh politik, ndërsa
theksoi se segmente brenda
prokurorisë kanë bash-
këpunuar me të për të goditur

SHANTAZHI
"Unë besoj se kjo është një dosje që është mbajtur në
sirtar për shantazh politik. Kjo është një dosje që lidhet
me atë që unë e kam thënë "tërmeti" që do krijojë
Reforma në Drejtësi në këtë proces. Një material i tillë
nuk është përdorur as për të hetuar, as për të kapur në
flagrancë, por është përdorur për t`u mbajtur dhe për t'u
nxjerrë nga politika për qëllime politike"



Kryeministri Edi
Rama dhe kreu i
Bashkisë së Durrësit,
Vangjush Dako

qeverinë dhe imazhin e Sh-
qipërisë në kohë shumë të
rëndësishme për hapjen e ne-
gociatave. Kryeministri u
shpreh se përgjimet janë mbaj-
tur në sirtar për dy vjet vetëm
për shantazh politik. "Unë be-
soj se kjo është një dosje që
është mbajtur në sirtar për
shantazh politik. Kjo është një
dosje që lidhet me atë që unë e
kam thënë "tërmeti" që do kr-

ijojë reforma në drejtësi në
këtë proces. Një material i tillë
nuk është përdorur as për të
hetuar, as për të kapur në fla-
grancë, por është përdorur për
t'u mbajtur dhe për t'u nxjer-
rë nga politika për qëllime
politike. Këto copa materiali
merren dhe nxirren që të ek-
spozohen në një gazetë me
shumë tirazh shumë të gjatë
në Gjermani, që synon dy

gjëra: për të sugjestionuar
shqiptarët këtu nga që e nx-
ori Gjermania, dhe nga ana
tjetër kjo ekspozohet në mo-
mentin kur ne presim nga
gjermania të marrim një
dritë jeshile për negociatat.
Ky është ushqim që helmon
duke u dhënë argumente aty-
re që duan të kapen", - u
shpreh Edi Rama. Ndërsa py-
etjes së analistëve në studio

se pse nuk ndjek shembullin
e kancelarit austriak që dha
dorëheqjen për shkak se
aleati i tij në qeverisje u përf-
shi në një skandal të zbuluar
po nga një përgjim, Rama tha
se rastet s'kanë asnjë lidhje
dhe nuk mund të krahaso-
hen. Sa i përket datës së
zgjedhjeve, ai tha se Presiden-
ti nuk ka mundësi të shtyjë
atë pasi pala kryesore poli-

tike në vend nuk është dako-
rd, ndërsa u shpreh se deri në
30 qershor nuk ka më negoci-
ata. "Nëse zgjedhjet bëhen sot
ne fitojmë më thellë sesa në
2017. Këtë nuk e kam opti-
mizëm, por fakt të provuar në
gjitha anketimet. Mund të
ndodh çdo gjë, por deri në 30
qershor nuk ka shtyrje
zgjedhjesh dhe nuk ka asnjë
lloj negociate", - tha Rama.

Gjekmarkaj: Gjekmarkaj: Gjekmarkaj: Gjekmarkaj: Gjekmarkaj: Duket që
je pak ngushtë se ke një
hall...

Rama:  Rama:  Rama:  Rama:  Rama:  Ti mua më
merr të keqen se unë
s'kam asnjë hall. Unë e di
që ti punon për revolucio-
nin, ti je një shërbëtor i
revolucionit të Lulzim
Bashës. Në hall je ti që je
shërbëtor i revolucionit
të Lulzim Bashës. Ju du-
het t'ju vijë turp që mer-
reni me muhabete të ca
plehrave që janë në burg
dhe çfarë flasin disa ple-
hra që janë në burg mua
s'më duhet fare.

Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Fjalën
turp përdore me Vang-
jush Dakon jo me mua.

Rama: Rama: Rama: Rama: Rama: Qetësohu dhe
respekto tavolinën. Fol
pa prekur personin për-
ballë. Unë jam kryemi-
nistër këtu dhe qëndro
drejt dhe respekto tav-
olinën. Edhe një herë
tjetër se sa plehra ka në
Shqipëri dhe i tregojnë
njeri-tjetrin se njohin
kryeministrin unë nuk
mbaj përgjegjësi. Unë
mbaj përgjegjësi vetëm
çfarë them vetë.

Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Është

Gjekmarkaj: Mos më kërcëno mua;
Rama: Je shërbëtor i revolucionit të Bashës

bashkia numër dy e vendit.
Ata i kërkuan më sill listat
e votuesve të Partisë Demo-
kratike që t'i tundim dhe të
japin rezultatin 10 me zero
për ju.

Rama: Rama: Rama: Rama: Rama: Unë thashë janë
indicie.

Gjekmarkaj:Gjekmarkaj:Gjekmarkaj:Gjekmarkaj:Gjekmarkaj: Je shumë
ngushtë realisht. Nëse unë
jam shërbëtor, ju jeni shër-
bëtor i krimit të organizuar.

Rama: Rama: Rama: Rama: Rama: Ky është shërbimi
yt për revolucionin.

Gjekmarkaj:Gjekmarkaj:Gjekmarkaj:Gjekmarkaj:Gjekmarkaj: Shqipërinë
e keni kriminalizuar duke
çuar kriminelë në Parla-
ment dhe kryetarë bashkish.

Rama: Rama: Rama: Rama: Rama: Këta njerëz 20 vjet
kanë shërbyer atje si të Par-
tisë Demokratike.

Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Gjekmarkaj:  Mos bëj
monolog, por na lërë dhe në
të tjerëve të flasim

Rama: Duke folur si fyes
do t'i shërbesh revolucion-
it. Unë me njerëzit jam po,
jo, i bie shumë shkurt në
telefon.

Gjekmarkaj:Gjekmarkaj:Gjekmarkaj:Gjekmarkaj:Gjekmarkaj: Ndiheni
ngushtë.

Rama:Rama:Rama:Rama:Rama: Unë ndihem
ngushtë. Të them unë se je
i kuq nga fytyra. Por s'e
them unë këtë se nuk mer-
rem me cilësime person-
ale. Që ti je një shërbëtor
kjo nuk është e fshehtë kjo
dihet dhe nuk është ofen-
dim. Qetësohu, qetësohu
se jam kryeministër.

Gjekmarkaj: Gjekmarkaj: Gjekmarkaj: Gjekmarkaj: Gjekmarkaj: Mos më
kërcëno mua, nuk më
kërcënon dot mua se s'më
bëhet vonë fare.

Rama:Rama:Rama:Rama:Rama: Mos u impre-
siono se nuk kërcënoj
njerëz.

Vangjush Dako: Në përgjimet e
dala nuk flas me Astrit Avdylajn

Kryetari aktual i Bashkisë së Durrësit mohon që në
përgjimet e publikuara ai të ketë folur me një nga

të arrestuarit e bandës së Shijakut, Astrit Avdyljan.
"Nuk jam duke folur me Astrit Avdylaj. A më akuzon
ky gjermani? Unë nuk jam duke folur me të. Nuk jam
duke folur me atë, këtë ta sfidoj këtu", - deklaroi Dako
në emisionin 'Opinion'. Ai tha se historia është manipu-
luar për të bërë atë dhe qeverinë pis. "Kjo tregon se e ka
manipuluar për të krijuar gjithë këtë lidhje. Me mua
nuk është në asnjë vend Astrit Avdylaj",-theksoi më tej
Dako, i cili ka treguar dhe se çfarë ka thënë në prokurori.

"Në prokurori kanë dhënë shpjegimet e mia për 5 orë
dhe nuk më kanë pyetur për këtë telefonatë. Nuk janë
marrë në detaje, kanë ushtruar kontroll, kanë sekues-
truar materialet e bashkisë. Vlla, lale është shprehje e
gjithë shqiptarëve", tha Dako. Ai shtoi se asnjë nga per-
sonat e përgjuar nuk ka përcaktuar kandidimin e Ilir
Ndraxhit për deputet, por deklaroi se kandidimi i tij ka
nisur që në vitin 2013. "Kam qenë unë bashkë me mikun
tim të cilin ja kemi prezantuar edhe kryetarit të partisë
Edi Rama. Kur u vendos deputeti mori dheun. Unë nuk
mbaj përgjegjësi se çfarë thonë njerëzit, nëse njerëzit
jashtë prezencës sime dhe bëjnë plane për të ma futur
apo për të ma nxjerrë… Unë marr përsipër që në fush-
atën elektorale të mos ketë vjedhje votash, të mos ketë
blerje votash e të mos ketë kërcënime. Të më dalë një
kandidat, Agron Duka që të më thotë se kanë kërcënu-
ar një votues",-tha Dako më tej.

Kryeministri Edi Rama
dje në “Real Story"
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Pas të përditshmes gjer
mane 'Bild', e cila pub-

likoi edhe përgjimet e shit-
blerjes së votave në vendin
tonë dhe pazareve të krye-
bashkiakut Vangjush Da-
ko me pjesëtarin e grupit
të 'Avdylajve", një tjetër
media e huaj shkruan për
blerjen e votave nga krimi
në Shqipëri. Një media ka-
nadeze Shqipërinë e kon-
sideron si narko-shtetin e
parë në Europë. Një media
kanadeze shkruan për
krimin në vend. Në hyrje
të artikullit flitet për një
brez të ri mes krimit të or-
ganizuar, papunësisë dhe
parave të shpejta të drogës
së klasit A. "Një brez i ri
shqiptarësh janë kapur
mes krimit të organizuar
të politikës, papunësisë
dhe parave të shpejta të
drogës së klasit A"-shkru-
het në artikull. Më tej, për-
mendet raporti i Departa-
mentit Amerikan të Sh-
tetit, i cili e cilëson vendin
si shtëpi e krimit, ligjit të

dobët dhe qeverisë me insti-
tucione të dobëta dhe jashtë
kontrollit". "Në shkurt, poli-
cia kapi 613 kilogramë ko-
kainë të fshehur në një kon-
tejner bananesh  nga Kolum-
bia , e cila arriti në Shqipëri
përmes portit të Durrësit. Ka
pasur edhe rritje të krimit
nga konkurrenca e grupeve
kriminale të shqiptarëve  në
Amerikën e Jugut. Në 2017,
Remzi Azemi, një shqiptar i

Kosovës i lidhur me
trafikun e kokainës, u
vra ndërkohë që udhë-
tonte me familjen e tij në
Guayaqil, Ekuador. Vitin
e kaluar, Ilir Hidri, një
tjetër shqiptar i dyshuar
për përfshirje në trafikun
e drogës u vra në të njëj-
tin qytet. Paratë e drogës
janë një pjesë rrënjësore
e sistemit demokratik të
Shqipërisë, sepse mënyra
më e mirë për të siguruar
votat e njerëzve është
pagesa me para, dhe
mënyra më e mirë e sig-
urimit të parave është
tregtia e drogës. Në jan-
ar, u zbulua se bandat e
kokainës ndikuan në
mënyrë të suksesshme
në zgjedhje duke blerë
vota. Afrim Krasniqi,
koka e Institutit të Stu-
dimeve Politike tha se
roli i  grupeve kriminale
në zgjedhjet e 2017 ishte
më i madh se i partive
p o l i t i k e " - s h k r u a n
Vice.com.

Presidenti: Rikthimi i besimit te zgjedhjet e lira, vendimtar për negociatat me BE-në

"Përgjimet", Meta: Hetim çdo dosjeje
të manipulimit të zgjedhjeve

"Urdhri i prokurorisë kërcënon lirinë medias"

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta, i kujton
kryeministrit Edi Ra-

ma se rikthimi i besimit te
zgjedhjet e lira është ven-
dimtar për hapjen e negoci-
atave të Shqipërisë me BE-
në. Ndaj, kreu i shtetit
kërkon nga organi i proku-
rorisë që të hetojë me për-
parësi, paanësi dhe profe-
sionalizëm dosjen '339', ku
një pjesë e përgjimeve në
kuadër të kësaj dosjeje u
publikuan dy ditë më parë
nga gazeta gjermane "Bild"
sipas së cilës, zyrtarë të lartë
të PS-së ishin përfshirë në
blerjen e votave. Përgjimet e
publikuara nga gazeta gjer-
mane "Bild" bënë që pro-
kuroria të nxirrte një ur-
dhër ku ndalonte kategorik-
isht median që të publikojë
pjesë të përgjimeve, me pre-
tendimin se cenonin sekre-
tin hetimor. Ky vendim i
prokurorisë provokoi edhe
reagimin e fortë të Presiden-
tit të Republikës, Ilir Meta.
Në një njoftim për mediat,
Meta bën me dije se indirekt
ky vendim intimidon medi-
an e lirë, ç'ka është e papran-
ueshme për një shoqëri
demokratike. Ai përmend se
informimi i qytetarëve
mbrohet nga Kushtetuta e
vendit dhe ky urdhër nuk
mund të shkelë të drejtat e
tyre. "Asnjë urdhër nuk
mund të ketë autoritet mbi
këtë të drejtë themelore
kushtetuese të medias së lirë
e të pavarur. Presidenti i Re-
publikës inkurajon organin
e prokurorisë të hetojë me
përparësi, paanësi dhe pro-
fesionalizëm këtë dosje të
bërë publike por edhe çdo
dosje tjetër që ka të bëjë me
manipulimin e zgjedhjeve
apo intimidimin e qyteta-
rëve, me qëllim deformimin
e vullnetit të tyre të lirë dhe
shtrembërimin e rezultatit
të zgjedhjeve", deklaroi
z.Meta. Presidenti i Repub-
likës duke shprehur shqetë-
sim të thellë në lidhje me
këtë urdhër të Prokurorisë
pranë Gjykatës së Shkallës
së Parë për Krime të Rënda
thekson: "Referencat ligjore
të nenit 104 të Kodit të Pro-
cedurës Penale, nenit 295/a,
paragrafi i 3-të të Kodit Pe-
nal, të përdorura nga organi
i prokurorisë përcaktojnë
detyrime ligjore që i adreso-
hen për zbatim punonjësve

të shtetit dhe nxjerrja e një
urdhri të tillë indirekt intim-
idon median e lirë, ç'ka ësh-
të e papranueshme për një
shoqëri demokratike. Teksa
shprehet se po ndjek me
kujdes zhvillimet e fundit në
vend, Meta thekson se është
i shqetësuar për urdhrin e
prokurorisë për mospub-
likimin e materialeve të
dosjes 339. "Presidenti i Re-
publikës inkurajon organin
e prokurorisë të hetojë me
përparësi, paanësi dhe pro-
fesionalizëm këtë dosje të

bërë publike, por edhe çdo
dosje tjetër që ka të bëjë me
manipulimin e zgjedhjeve
apo intimidimin e qyteta-
rëve, me qëllim deformim-
in e vullnetit të tyre të lirë
dhe shtrembërimin e rezu-
ltatit të zgjedhjeve", thu-
het në reagim. Meta shpre-
het se, "çdo vonesë në
hetimin dhe zbardhjen e së
vërtetës nga ana e organit
të prokurorisë nuk i shër-
ben interesit publik të
përgjithshëm", ndërsa kër-
kon që përveç kësaj dosje-

je, të hetohet edhe çdo dosje
tjetër që ka të bëjë me ma-
nipulimin e zgjedhjeve apo
intimidimin e qytetarëve,
me qëllim deformimin e
vullnetit te tyre. "Rikthimi
i besimit te zgjedhjet e lira
dhe të ndershme është ven-
dimtar jo vetëm për bash-
këjetesën tonë të shëndet-
shme demokratike si sho-
qëri, por edhe për çeljen e
negociatave për anëtarë-
simin në Bashkimin Evro-
pian sa më parë", thekson
kreu i shtetit.

Valentina Madani

ZGJEDHJET
"Presidenti i
Republikës inkurajon
organin e prokurorisë
të hetojë me
përparësi, paanësi
dhe profesionalizëm
këtë dosje të bërë
publike, por edhe çdo
dosje tjetër që ka të
bëjë me manipulimin e
zgjedhjeve apo
intimidimin e
qytetarëve, me qëllim
deformimin e vullnetit
të tyre të lirë dhe
shtrembërimin e
rezultatit të
zgjedhjeve", thuhet
në reagim.

'Mes krimit të organizuar të politikës', media
kanadeze artikull blerjes së votave në Shqipëri

Aleatët e Bashës: Konflikti që po përgatit
Rama, kërcënim i interesave kombëtare
Pesë kryetarët e partive të opozitës i kërkojnë Presi

dentit të Republikës, Ilir Meta, të shtyjë me të paktën
5 muaj datën e zgjedhjeve. Gjatë një takimi dje me banorë
të Kamzës, ata bënë thirrje që të gjithë të bashkohen të
gjithë në protestë. Sipas tyre, Presidenti Ilir Meta është
autoriteti i vetëm kushtetutës që duhet të ndërhyje dhe
të shtyjë datën e zgjedhjeve. "Nëse Presidenti i Repub-
likës ka deklaruar se është i gatshëm nëse do të ketë
mirëkuptim politike, ne sot kuptojmë që nuk ka mirëk-
uptim nga pushteti i krimit. Prandaj është e rëndësishme
që të shtyjmë zgjedhjet për 6 muaj dhe të ndërtojmë një
qeverisje tranzitore", deklaroi z.Mediu. Sipas Mediut,
është kompetencë e presidentit të garantoje unitetin e
popullit dhe të shmangë atë që kreu i PR e quan, "konflik-
tin që po përgatit Edi Rama me 30 qershorin". "Konflikti
që po përgatit Rama në 30 qershor është kërcënim i hapur
i interesave tona kombëtare. Presidenti duhet të angazho-
het në qëndrueshmërinë e sistemit tonë demokratik, i
cili bazohet në pluralizëm dhe zgjedhje të lira dhe të nder-
shme. Rendi kushtetues ka rënë. Liritë politike janë peng
i krimit dhe korrupsionit. Me blerjen masive e votave,
kërcënimet nga krimi dhe Rama të provuara me faktet
që kanë dalë e bëjnë të detyrueshme shpërndarjen e par-
lamentit. Liritë ekonomike janë peng i parave të drogës,
krimit, korrupsionit të lidhur me qeverinë", thekson
Mediu. Aleatët e vegjël të PD-së akuzojnë kryeministrin
Rama për përfshirjen e Vangjush Dakos në përgjimet e
dosjes 339. "Ky lloj rrethi që merr lekët, për të blerë votat,
pasi merr votat merr pushtetit për të vjedh lekët, për të
vjedhur prapë votat. Nëse nuk e ndalojmë, do të na nd-
jekë gjithë jetën. Na takon të ngrihemi, të rezistojmë, kjo
është jeta e vdekje", deklaroi Dashamir Shehi.

Përgjimet, Çupi: Shqiptarët u
tronditën, qeveria të dorëhiqet
Ish-deputetja demokrate, Dhurata Çupi, reagoi dje pas

publikimit të përgjimeve nga e përditshmja gjermane
"Bild'. Sipas Çupit, shqiptarët qoftë të majtë apo të djathtë
janë tronditur nga këto përgjime që tregonin me zë sesi
kryebashkiaku i Durrësit, Vangjush Dako, diskutonte
përmes telefonit me grupin e Avdylajve pazare votash.
Ajo tha ndër të tjera se shqiptarët presin dorëheqjen e
menjëhershme të qeverisë. "Çdo tendencë për të minimi-
zuar atë që ndodhi, dua të shikoj anën tjetër që kryeminis-
tri bën thirrje për dialog dhe bën të paditurin. Nuk mund
të bëhen të dyja. Nuk ka nxjerrje të sekretit hetimor. Votat
e vitit 2017 janë të blera. 20% e votave është e blerë dhe e
shitur thjesht shqiptarët panë dje me zë dhe figurë atë që
PD ka denoncuar. Shqiptarët po përkrahin kauzën e PD që
ne kemi bërë vendimin më të mirë të mundshëm për të
qenë në krah të qytetarëve. Ajo që presin shqiptarët është
dorëheqja e menjëhershme e kësaj qeverie. Ajo çfarë ndodh
në fakt është një tendencë e kësaj qeverie për ta minimi-
zuar. Asgjë nuk e pengon këtë qeveri që të ikë një herë e
mirë. Po largon të rinjtë jashtë", - tha zj.Çupi.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta
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Partia Demokratike
dhe LSI reaguan sër
ish dje për përgjimet e

gazetës "Bild", duke akuzuar
kryeministrin Edi Rama se
është vënë në mbrojtje të
Vangjush Dakos. 6 audio-
përgjimet e publikuara nga
prestigjiozja gjermane "Bi-
ld", për Partinë Demokratike
do të mjaftonin që kryemi-
nistri Rama të kishte dhënë
dorëheqjen. Ish- deputeti
demokrat, Enkelejd Alibeaj,
deklaroi se ky skenar nuk po
ndodh, pasi blerja e votave
është bërë me bekimin e
Ramës. "Kryeministri il-
egjitim, i ardhur në pushtet
me votat e blera nga krimi,
siç konfirmuan edhe për-
gjimet e fundit të gazetës
'Bild', jo vetëm nuk po e kon-
sideron dorëheqjen, por ësh-
të vënë në mbrojtje të Vang-
jush Dakos, duke arritur deri
te kërcënimi publik i kujtdo
që nxjerr sekretin e bash-
këpunimit me krimin për
blerjen e votave", theksoi
z.Alibeaj. Ish-deputeti demo-
krat akuzon prokurorinë se
është vënë në shërbim të
kryeministrit. "Pas përgji-
meve të 'Bild', që faktojnë bler-
jen e pushtetit përmes krim-
it, është e qartë pse Edi
Ramës i duhej prokuroria
nën kontrollin e plotë të tij.
Një prokurori e pavarur do
të kishte zbatuar ligjin, do t'i
kishte vënë para drejtësisë
pushtetarët e lidhur me
krimin dhe të përfshirë në
afera të rënda korruptive",
u shpreh z.Alibeaj. E vetm-
ja mundësi për largimin e
kryeministrit, Alibeaj thotë
se është bashkimi popullor
për të mos pranuar paktin
e tij me krimin. Sipas tij,
largimi i Edi Ramës është
zgjidhja për të shkëputur
lidhjet e politikës me
krimin dhe për të çliruar
zgjedhjet nga pengmarrja e
krimit. "Me Edi Ramën,
synimi i vetëm i të cilit ësh-
të të mbrojë pasurinë dhe
pushtetin e tij të kalbëzuar
nga krimi dhe korrupsioni,
shqiptarët kanë vetëm një
zgjidhje: të bashkohen me
protestën kombëtare më 8
qershor. Pjesëmarrja dhe
vendosmëria e shumicës së
shqiptarëve për të mos pran-
uar paktin e tij me krimin
është përgjigja më e mirë për
kryeministrin ilegjitim të
votave të blera me krimin",
theksoi z.Alibeaj.
DORËHEQJADORËHEQJADORËHEQJADORËHEQJADORËHEQJA

Edhe LSI-ja kërkon
largimin e kryeministrit Edi
Rama. Ish-kreu i grupit par-
lamentar të LSI-së, Petrit
Vasili, përsëriti akuzat në
drejtim të kryeprokurores
së përgjithshme të përkohs-
hme, Arta Marku. Vasili
shprehet se prokurorja Mar-
ku për më shumë se një vit
nuk ka lëvizur fare gishtin
për dosjet e nxehta '339' dhe
'184'. "Prokurorja e Përgji-
thshme për një vit e gjysmë
nuk lëviz as gishtin për

OPOZITA
AKUZAT

LSI: Kryeministri dhe kryeprokurorja pranojnë të jenë pecet e këmbëve të kriminelëve

"Përgjimet e 'Bild'", PD: Rama nuk
ikën, por do e rrëzojë populli

"Blerja e votave, me bekimin e Ramës"

Valentina Madani

dosjen '339' dhe '184'. Dosja
'339' dhe '184' bllokohen me
urdhër të kryeministrit, që
e thërret prokuroren e
përgjithshme në zyrën e tij
sa herë do. E ka pranuar
vetë publikisht prokurorja
që asgjë nuk ka ndodhur me
dosjen '339'. Edi Rama duhet
të ishte larguar bashkë me
prokuroren e përgjithshme.
Këta pranojnë të jenë pecet
e këmbëve të kriminelëve,

ndërsa populli kurrë. Ndaj,
të mos vonojnë më asnjë
minutë, se populli tani i ka
shumë të qarta gjërat…",
shprehet z.Vasili. Kurse
nënkryetari i LSI-së, Luan
Rama, e quajti antikush-
tetues dhe të shëmtuar ur-
dhrin e prokurorisë për të
ndaluar publikimin e përgji-
meve. "Zbardhja e të vërtetës
përmes publikimit të disa
përgjimeve që lidhen me atë

që është njohur si dosja '339',
në fakt është vetëm maja e
ajsbergut të krimit sh-
tetëror! Krimi elektoral mb-
ulon qarqe të shumta të Sh-
qipërisë. Halli i madh i de-
putetëve nuk është nxjerrja
e sekretit, por përmbajtja e
dosjeve që mbahen të mbyl-
lura dhe pa u trajtuar ligjër-
isht. Urdhri për censurë i
prokurorisë është një akt
tjetër i shëmtuar shtetëror

për të cenuar lirinë e shtyp-
it dhe të drejtën e qytetarëve
për informim, është një akt
tjetër për të sabotuar çeljen
e negociatave me Bash-
kimin Europian", u shpreh
Luan Rama. Në një pronon-
cim nga selia e LSI-së, Rama
nënvizoi se krimi shtetëror
luftohet. "Shqipëria nuk e
meriton qeverisjen që ka dhe
nën thundrën e krimit sh-
tetëror. E vërteta është apel

për t'u ngritur, të gjithë
bashkë e më të vendosur
kundër krimit shtetëror! E
keqja nuk largohet, por
luftohet!", deklaroi zyrtari i
LSI. Ish-deputeti i LSI-së,
Përparim Spahiu thekson:
"Nxjerrja e përgjimeve legji-
timon çdo protestë bërë deri
më sot, por edhe vazhdimin
e tyre deri në rrëzimin e
kësaj qeverie kriminale dhe
të korruptuar".

Ish-kryeministri Sali Ber
isha e quan aktikush-

tetues vendimin për të
ndaluar publikimet e
përgjimeve. Në një status
në "Facebook", Berisha sh-
kruan se një vendim i tillë
është një aktakuzë tjetër
po kaq e rëndë sa edhe vetë
publikimet. "I goditur tash-
më në zemër për vdekje nga
publikimet e 'Bild', të cilat
rrëzojnë përfundimisht
narkozgjedhjet e qershorit
2017 dhe narkoparlamen-
tin e dalë prej tyre, Edvin
Kristaq Avdyli apo Lala, në
panik të plotë dhe në një
akt të pashembullt në tërë
historinë e pluralizmit ur-
dhëroi censurën në mediat
e vendit të publikimeve të
gazetës gjermane në Sh-
qipëri. Ky urdhër antikush-
tetues i kryekreut të me-
duzes, skizoidit, monstrës
së pluralizmit Edvin Kri-
staq Ndoka apo Brajeviçi,
është një aktakuzë tjetër
po kaq e rëndë sa dhe vetë
publikimet që nxori para
shqiptarëve dhe botës fy-

ALIBEAJ
"Largimi i Edi Ramës është zgjidhja për të
shkëputur lidhjet e politikës me krimin dhe për të
çliruar zgjedhjet nga pengmarrja e krimit. Me Edi
Ramën, synimi i vetëm i të cilit është të mbrojë
pasurinë dhe pushtetin e tij të kalbëzuar nga krimi
dhe korrupsioni, shqiptarët kanë vetëm një zgjidhje,
të bashkohen me protestën kombëtare më 8
qershor", tha z.Alibeaj.



AKUZAT E PD-SË PËR LIDHJET E
QEVERISË ME KRIMIN

Shqipëria u bë hambari i drogës në Europë.
Edi Rama kishte futur kriminelë në parlament.
Kryetari i Bashkisë së Kavajës, Elvis Roshi ishte
përdhunues dhe trafikant.
Saimir Tahiri mbështeste trafikun e drogës.
Vëllai trafikant i ministrit të Brendshëm, Fatmir Xhafajt,
vazhdonte trafikun e drogës në Vlorë.
Koncesionet gati 2 miliardë dollarë ishin të miqve dhe
financuesve të Edi Ramës.
Projekti i Unazës së Re ishte një skemë gjigante vjedhjeje
përmes një kompanie fantazmë dhe shumë e shumë skandale
e afera të tjera korruptive, që kanë zhvatur dhe varfëruar
shqiptarët.

Berisha i publikon foton: Dikur sodisnin detin,
sot Rama nuk ia hap më telefonin Gjushit!

tyrën e shëmtuar kriminale
të tij dhe narkoshtetit që ky
ngriti në Shqipëri. Kjo sepse
ky urdhër dëshmon se kreu i
narkoshtetit, Edvin Kristaq
Dajti apo Shullazi, për të
mbrojtur krimet e tij mon-
struoze elektorale të ndalim-
it, blerjes, dhunimit të vull-
netit të qytetarëve të shpre-
hur me votën e tyre vendos
në gijotinë fjalën e lirë duke
merituar tashmë jo vetëm
për shkak të Kristaq Xhela-

tit të quhet monstër e plu-
ralizmit politik dhe të men-
dimit, pra të thirret Edvin
Kristaq Xhelati", shprehet
z.Berisha. Po dje, ish-krye-
ministri postoi dhe në "Fa-
cebook" një foto ku kryem-
inistri dhe Dako ndodhen të
ulur në një lokal me pamje
nga deti. "Dikur sodisnin
detin si çift i dashuruar, sot
Rama nuk ia hap me telefo-
nin Gjushit", shprehet
z.Berisha.

PËRMBYSJA
"Publikimet e 'Bild' dhe akti i
Edvin Kristaq Droga provuan
para të gjithëve drejtësinë e
vendimeve dhe misionit të
opozitës shqiptare për
përmbysjen me çdo kusht
dhe me çdo çmim të
monstrës së pluralizmit,
kreut të narkoshtetit dhe
regjimin e tij të
kakistokracisë!", tha
Berisha.

"Përgjimet në 'Bild'", deputeti
Maliqi: Të shpërndahet parlamenti!

Deputeti i opozitës së re, Lefter Maliqi, kërkoi dje
shpërndarjen e parlamentit. Një ditë pas publiki-

meve të përgjimeve nga gazeta gjermane "Bild", Maliqi
në një status në "Facebook" shprehet se vendi duhet të
shkojë në zgjedhje të parakohshme. "Parlamenti duhet
të shpërndahet. Vendi të kalojë në zgjedhje të parakohs-
hme. Përgjimi i shitblerjeve të votave, ndërhyrja e gru-
peve kriminale tregon se deputetët, drejtorët, kryetarët
e bashkive etj., zgjidhen, vendosen dhe emërohen nga
krimi. Çdo institucion ka rënë. Jemi në dorë të krimit,
paaftëve, servilëve, oligarkëve. Shkaku është sistemi i
kalbur elektoral, korrupsioni dhe krimi i organizuar",
tha z.Maliqi. Ai kërkon që qytetarët të marrin vetë në
dorë fatet, duke bërë thirrje për protesta. "E ardhmja e
vendit është në rrezik, jemi të pasigurt nën kthetrat e
krimit. Shqiptarët të marrin në dorë o sot, o kurrë fatet
e vendit. Protesto fuqishëm kundër krimit të organi-
zuar, mos u ndal për drejtësi, për votë të lire, për të
ardhmen e sigurt", deklaroi z.Maliqi.

Ish- deputeti demokrat,
Enkelejd Alibeaj

Një nga protestat
e fundit të opozitës
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Pas nismës për rik
thimin e vizave për
shqiptarët, Holanda i

jep një tjetër goditje Sh-
qipërisë. Kësaj here në pers-
pektivën e saj për procesin e
integrimit. Qeveria holan-
deze ka diskutuar ditën e
sotme në parlament vendi-
min e saj në lidhje me
hapjen e negociatave me Sh-
qipërinë dhe Maqedoninë e
Veriut, duke i dhënë një shu-
plakë të fortë Tiranës zyr-
tare. Ministri i Jashtëm
holandez, Stef Blok, është
shprehur në Dhomën e Ulët
të parlamentit se qeveria
holandeze nuk është dako-
rd për hapjen e negociatave
me vendin tonë. "Shqipëria
ende ka një rrugë të gjatë
përpara", - tha Blok. Ndër-
kohë që ai u shpreh se vendi
i tij do ta linte derën të hapur
për Maqedoninë e Veriut,
duke theksuar se Shkupi
kishte bërë një sërë përpa-
rimesh. Sipas mediave
holandeze, ai është më pozi-
tiv në lidhje me hapjen e ne-
gociatave me Shkupin, ndër-
sa u shpreh i rezervuar për
Shqipërinë. "Hapa të mirë
janë marrë në Maqedoninë
e Veriut, por ata (Shqipëria)
nuk janë ende në nivelin e
duhur. Diçka ende duhet të
bëhet në fushën e sundimit
të ligjit dhe luftës kundër
korrupsionit", - deklaroi
Block. Sipas ministrit të Jas-
htëm holandez, asnjë ven-
dim nuk mund të merret në
BE nëse edhe një shtet del
kundër zgjerimit. Ashtu si
në Gjermani, edhe në Holan-
dë vendimi për hapjen e ne-
gociatave me Shkupin dhe
Tiranën do të merret nga
parlamenti dhe jo nga qever-
ia. Mediat holandeze shkru-
ajnë se parlamenti është te-
jet i ndarë për zgjerimin e
BE-së. Partitë D66, PVDA
dhe "GroenLinks" duan që
BE të fillojë bisedimet e pra-
nimit me Maqedoninë e Ver-
iut dhe Shqipërinë. Por dy
parti të tjera, PS dhe PVV
janë kundër. Nga ana tjetër,
partia "CDA" beson se Sh-
qipëria nuk është gati për
BE-në, ndërkohë që është më
pozitive për Maqedoninë e
Veriut, por ende nuk ka
marrë një qëndrim përfun-
dimtar për këtë çështje.  Vetë
ministri Blok kishte parala-
jmëruar që verën e kaluar se
Holanda nuk do të mbësh-
tesë bisedimet e pranimit në
BE për Shqipërinë, sepse si-
pas tij është ende herët të
Unioni të fillojë negociatat
me vendin tonë. Skepticizmi

i Holandës për negociatat
me Shqipërinë u parala-
jmërua disa ditë më parë
edhe nga një prej mediave më
të njohura në Bruksel, "Eu-
ractiv", e cila shkruante se
kërkesa e Amsterdamit për
vizat pritet të ketë im-
plikime të gjera në perspek-
tivën euroatlantike të ven-
dit tonë. Sipas medias së fi-
nancuar nga Parlamenti
Europian, kërkesa për rik-
thimin e vizave mund të
shndërrohet në një argu-
ment për vendet europiane
që nuk duan zgjerimin e BE-

së. Pozicioni i vendit tonë
bëhet edhe më i komplikuar
nëse marrim parasysh se
ishte pikërisht lufta kundër
grupeve kriminale që shtyu
me një vit hapjen e negoci-
atave të anëtarësimit për
Shqipërinë dhe nëse vende
skeptike si Holanda dhe
Franca shohin se nuk është
bërë përparim në këtë
drejtim, ato rrezikojnë të
shtyhen sërish. Sipas "Euro-
activ", lëvizja e fundit e
Holandës tregon se hapja e
negociatave me Shqipërinë
do të jetë tanimë edhe më e

vështirë. Akuzat e Holan-
dës se falë liberalizimit të
vizave, mafia shqiptare ësh-
të e lirë të lëvizë nëpër Eu-
ropë pritet të kenë impakt të
madh edhe tek vendet e tjera
anëtare. "Euroactiv" shkru-
an se tanimë BE-ja nuk ësh-
të gati të japë "dritën jeshile"
për negociatat me Sh-
qipërinë. "Burimet diploma-
tike thonë se Bashkimi Eu-
ropian nuk është gati të japë
dritën e gjelbër për hapjen e
bisedimeve të pranimit me
Shqipërinë", - shkruan me-
dia europiane.

"EUROACTIV"
Sipas "Euroactiv", lëvizja e fundit e Holandës tregon
se hapja e negociatave me Shqipërinë do të jetë
tanimë edhe më e vështirë. Akuzat e Holandës se
falë liberalizimit të vizave, mafia shqiptare është e
lirë të lëvizë nëpër Europë, pritet të kenë impakt të
madh edhe te vendet e tjera anëtare.





Hapja e negociatave,
Gjonaj dhe Lleshaj

lobojnë në Gjermani
Ndërsa Holanda ka bërë të qartë tashmë qëndrimin e

saj skeptik ndaj procesit të integrimit të vendit
tonë, Shqipëria nga ana e saj vijon të besojë për një çelje
zyrtare të negociatave në këtë vjeshtë, ashtu siç edhe
ka bërë më parë të ditur Gjermania. Por për të bindur
grupimet skeptike politike, përfaqësues të qeverisë dhe
Kuvendit të Shqipërisë prej ditësh kanë zbarkuar në
Gjermani, ku po lobojnë për të marrë një po të qartë
nga Gjermania. Në këtë kuadër, ministrja e Drejtësisë,
Etilda Gjonaj dhe ministri i Brendshëm, Sandër Lle-
shaj zhvilluan takime me deputetët e Bundestagut gjer-
man, Johann Wadephul, anëtar i Komitetit për Punët e
Brendshme dhe i Komitetit për Çështjet Evropiane në
Bundestag; Joaschim Falenski, këshilltar për Mar-
rëdhëniet me Jashtë i Partisë CDU dhe Christian
Schmidt, reporter për Shqipërinë në Bundestag. Minis-
tri i Brendshëm theksoi se Shqipëria ka bërë një pro-
gres të madh në luftën kundër krimit të organizuar,
duke prezantuar shifrat e larta të numrit të grupeve
kriminale të kapura gjatë kësaj kohe në Shqipëri. Nga
ana e tyre, përfaqësuesit e Bundestagut gjerman vlerë-
suan arritjet e reformave të ndërmarra nga Shqipëria
gjatë kësaj kohe, duke nxitur dhe inkurajuar më tej
vazhdimësinë e tyre në këtë kohë të rëndësishme për
integrimin e Shqipërisë në BE.

Ministri i Jashtëm holandez i ka hapur derën vetëm Maqedonisë së Veriut

Holanda, tjetër goditje Shqipërisë: Ka
ende rrugë për të bërë për integrimin
"Diçka ende duhet të bëhet në fushën e sundimit të ligjit"

Holanda skeptike, Cakaj takon homologun
holandez: Kemi përmbushur kushtet

Nisur pikërisht nga
qëndrimi aspak pozi-

tiv i Holandës ndaj Sh-
qipërisë sa u përket vizave
ashtu edhe procesit të in-
tegrimit, ministri në
detyrë për Evropën dhe
Punët e Jashtme, Gent
Cakaj, mbërriti dje në
Hagë ku u prit në takim
nga homologu i  tij
holandez, Stef Blok. Në
takim u diskutuan mar-
rëdhëniet bilaterale, re-
format e ndërmarra nga
qeveria shqiptare për
përmbushjen e pesë pri-
oriteteve kyçe,  në
kuadër të hapjes së ne-
gociatave me Bashkimin
Evropian, si dhe pritsh-
mëritë për hapjen e nego-
ciatave për anëtarësim.
Ministri Cakaj theksoi
nevojën për një vendim
pozitiv të Këshillit për
hapjen e negociatave të
anëtarësimit, i cili do të
ishte një mesazh inkura-

jues për Shqipërinë, rajonin
e Ballkanit Perëndimor dhe
perspektivën Evropiane të tij.
"Nëse diçka s'mund të vihet
në pikëpyetje është pikërisht
përmbushja e të gjitha kush-
teve teknike për hapjen e ne-
gociatave për anëtarësim në
BE nga ana e Shqipërisë", ka

thënë Cakaj në këtë takim.
Ndërkohë që homologu i tij
holandez theksoi se Sh-
qipëria dhe Holanda do të
vazhdojnë bashkëpunimin
strategjik dhe natyrisht,
bashkëpunimin intensiv në
fushën e procesit të inte-
grimit evropian.
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Plot 27 kontrata, që
p a r a s h i k o n i n
ndërtimin e 80 hidro-

centraleve janë gjetur me sh-
kelje të rënda kontraktuale,
që nuk kanë filluar punime
në terren, kanë filluar të ndër-
tojnë pa leje, ose janë brakti-
sur për një kohë të gjatë". Ky
është një prej përfundimeve
të dalë nga procesi i vlerësim-
it të ecurisë dhe zbatimit të
kontratave, i nisur nga Min-
istria e Infrastrukturës dhe
Energjisë në fund të muajit
janar, për të cilat do të bëhet
prishja e njëanshme e kon-
tratave. "Për të gjithë këto
praktika nga ana jonë do të
vijohet me procesin e komu-
nikimit me subjektin për ndër-
prerjen e kontratës në më-
nyrë të njëanshme duke iu
referuar shkeljeve të neneve
të saj dhe sipas procedurës
ligjore të parashikuar. Si-
kurse theksuar në çdo komu-
nikim publik, procedura që
do ndiqet nga strukturat
teknike dhe ligjore, nga njofti-
mi i fillimit të procedurës, deri
në ndërprerjen e njëanshme
të kontratës, do të jetë shumë
e kujdesshme për të minimi-
zuar çdo risk financiar që
mund t'i shkaktohet buxhetit
të shtetit"-u shpreh Hantin
Bonati, zv. ministër i Infras-
trukturës dhe Energjisë.
Ndërkaq, përveç këtyre kon-
tratave, 20 të tjera rezultojnë
se nuk kanë nisur ende
punimet apo kanë vënë në
punë vetëm një pjesë të hec-
eve të parashikuar në kon-
tratë. "Problematikat e më-
sipërme janë shkaktuar si
për arsye të burokracive ad-
ministrative, apo rrethanave
që nuk varen nga subjekti.
mospërmbushjes/ neg-
lizhencës/ paligjshmërisë në
veprim të subjektit. Për sa i
përket vijimit të trajtimit të
këtyre praktikave do të jetë:

KONTRATAT

Në tipologjinë e parë  janë përfshirë praktikat, subjektet
e të cilave janë ende brenda afateve kontraktuale për të
vënë në funksion veprën. Në këtë grupim përfshihen:
44 kontrata koncesionare për ndërtimin e 92 HEC-eve;
57 kontrata objekt i Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.
822, datë 7.10.2015, për ndërtimin e 61 HEC-eve; Për
sa i përket vijimit të trajtimit të këtyre praktikave, nga
ana jonë do të procedohet duke i përcjellë çdo subjekti
një shkresë ku do t'i përcaktohen: Afatet kohore të
mbetura në dispozicion për të respektuar kontratën;
Problematikat e evidentuara; Penalitetet për shkeljet e
konstatuara; Rekomandime lidhur me masat që do të
duhet të ndërmarrin për të përmbushur tërësisht
kushtet e kontratës; Penalitetet dhe masat me të cilët
do të përballen në rast të mosrespektimit të kushteve
në vijim;
Në tipologjinë e dytë janë përfshirë praktikat të cilave u
ka përfunduar afati kontraktual, subjektet e të cilave,
ose: a) Kanë vënë një, apo disa HEC-e në operim,
ndërsa një, apo disa të tjerë jo; Në këtë nëngrupim
përfshihen: 20 kontrata koncesionare për ndërtimin e
60 HEC-eve; 1 kontratë objekt i Vendimit të Këshillit të
Ministrave nr. 822, datë 7.10.2015, për ndërtimin e 3
HEC-eve; ose: b) Kanë bërë investime të pafinalizuara,
në mospërputhje me kontratën. Në këtë nën grupim
përfshihen: 11 kontrata koncesionare për ndërtimin e
21 HEC-eve. Problematikat e mësipërme janë
shkaktuar si për arsye të: burokracive administrative,
apo rrethanave që nuk varen nga subjekti;
mospërmbushjes/neglizhencës/paligjshmërisë në
veprim të subjektit.
Në tipologjinë e tretë përfshihen praktikat të cilat janë
konsideruar me shkelje të rënda kontraktuale, të cilat
ende nuk kanë filluar punime në terren, ose kanë filluar
të ndërtojnë pa leje, ose janë braktisur për një kohë të
gjatë. Në këtë grupim përfshihen: 27 kontrata
koncesionare për ndërtimin e 80 HEC-eve.

Përfundon skanimi i HEC-eve, arsyet që çuan në mbylljen e marrëveshjeve

Ministria: Do të ndërpriten
27 kontrata me 80 HEC

Bonati: Minimizojmë rreziqet për buxhetin

Ornela Manjani

nëse këto problematika janë
shkaktuar nga vonesat bu-
rokratike administrative, do
të vijohet me një proces nego-
cimi me subjektet me qëllim
rishikimin e kontratës bren-
da kuadrit ligjor, për ven-
dosjen e palëve në legjitimit-
et sa i takon afateve, apo
kushteve të tjera kontraktu-
ale. Nëse këto problematika
vijnë si pasojë e veprimeve,

apo mosveprimeve të subjek-
teve, do të vijohet me pe-
nalitete e deri në fillimin e
procedurës për ndërprerjen
në mënyrë të njëanshme të
kontratës"-tha Bonati.
KONTRAKONTRAKONTRAKONTRAKONTRATTTTTAAAAATTTTT

Ndërkaq, 101 kontrata të
tjera, të cilat parashikojnë
ndërtimin e 153 hidrocentra-
leve subjektet, janë ende
brenda afateve kontraktuale

për të vënë në funksion ve-
prën. Në këto raste, minis-
tria do i përcjellë çdo subjek-
ti një shkresë ku do t'i për-
caktohen: afatet e mbetura
në dispozicion për të respek-
tuar kontratën, penalitetet
për shkeljet e konstatuara si
dhe penalitetet apo masat me
të cilët do të përballen në rast
të mosrespektimit të kush-
teve në vijim.

"Moody`s" për ekonominë shqiptare

Rritja ekonomike e njëjtë,
inflacioni më i ulët

Agjencia e vlerësimit të
kreditit, Moody`s ka

rishikuar indikatorët
kryesorë makroekono-
mikë, e jo vetëm, të ekono-
misë shqiptare në tërësi.
Raporti i qershorit, i sig-
uruar nga "Scan" tregon
se, qasja e institucionit
ndaj rritjes ekonomike të
vendit mbetet e pandry-
shuar, në 3.8% këtë vit
dhe po kaq vitin e ardhs-
hëm. Kriza politike që ka
përfshirë vendin duket se
nuk e ka detyruar gjigan-
tin e vlerësimit të rish-
ikojë projeksionet për
rritjen ekonomike. Ndër
indikatorët kryesorë
makroekonomikë që ësh-

të rishikuar është ai i ec-
urisë së çmimeve të kon-
sumit. Sipas Moody`s, çmi-
met këtë vit do të rriten me
një hap ndjeshëm të të ngad-
altë se vlerësohej pak muaj
më parë. E njëjta gjë vlen
edhe për vitin e ardhshëm.
Këtë vit, projektohej që in-
flacioni të ishte në 2.9%,
ndërkohë që tani vlerësohet
në 2.2%, duke qëndruar sër-
ish poshtë objektivit të
Bankës Qendrore, që fikso-
het në 3%. Një tjetër indika-
tor i rëndësishëm që ka ndry-
shuar është ai i vulnerabili-
tetit të jashtëm, që i refero-
het rrezikut që i kanoset
nga jashtë aftësisë për të
shlyer detyrimet, duke pa-

sur parasysh luhatjet e
kursit të këmbimit në
borxhin në valutë. Ky in-
dikator është përmirë-
suar ndje-shëm për këtë
vit dhe atë të ardhshëm,
krahasuar me raportin e
kaluar, atë të Shkurtit.
Vlerësimi për borxhin
sovran të vendit mbetet i
njëjtë në B1 me perspek-
tivë të qëndrueshme.

Dërgesat e emigrantëve s'do të jenë
objekt hetimi për pastrim parash

Dërgesat e emigra-
ntëve shqiptarë tek

të afërmit e tyre në Sh-
qipëri, nuk duhet të jenë
objekt hetimi dhe dyshi-
mi nga ana e Drejtorisë së
Parandalimit të Pastrim-
it të Parave. Sugjerimi,
është bërë nga Kreu i Ko-
misionit të Ekonomisë,
Arben Ahmetaj, sipas të
cilit, nëse transfertat
bëhen nëpërmjet bankave
të certifikuara, nuk kanë
nevojë të hetohen. "Dërge-
sat e emigrantëve apo të
individëve që merren nga
bankat e bardha, në Bash-
kimin Evropian ose në Sh-
tetet e Bashkuara të
Amerikës ose në listën e
bardhë të bankave, pra që
janë banka të certifikuara,
që janë imune ndaj

pastrimit të parasë, nuk
kanë nevojë në sugjerimin
tim që kur këto dërgesa
vijnë nga këto banka të fu-
tet në një proces të ri të ver-
ifikimit të dërguesit dhe të
verifikimit të marrësit, deri
ku shkohet edhe për ndjekje
penale."- tha Ahmetaj. Ndër-
sa mori shembullin e një gru-
aje në moshë, që ishte vënë
nën hetim për vetëm 50
paund. "Drejtori i njërës nga
bankat më të mëdha të ven-

dit të nivelit të dytë, na sol-
li një shembull kur drejto-
ria e parandalimit të
pastrimit të parave, kishte
proceduar një grua diku
rreth 67 vjeç e kishte çuar
dhe në prokurori për 50
paund."- u shpreh Ahmetaj.
Një numër i konsiderue-
shëm qytetarësh shqiptarë
marrin dërgesa të rregull-
ta nga familjarë të tyre që
jetojnë dhe punojnë jashtë
kufijve.

PENALITETET
101 kontrata të tjera, të cilat parashikojnë ndërtimin e 153 hidrocentraleve subjektet, janë

ende brenda afateve kontraktuale për të vënë në funksion veprën. Në këto raste, ministria do
i përcjellë çdo subjekti një shkresë ku do t'i përcaktohen: afatet e mbetura në dispozicion
për të respektuar kontratën, penalitetet për shkeljet e konstatuara si dhe penalitetet apo

masat me të cilët do të përballen në rast të mosrespektimit të kushteve në vijim.

Hantin Bonati, zv. ministër i
Infrastrukturës dhe Energjisë
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Raporti i Autoritetit të Aviacionit Civil

Rritet numri i kompensimeve për muajin
maj, kompania me shifrat më të larta

Autoriteti i Aviacionit
Civil ka publikuar të

dhënat e muajit maj për
kompensimet e pasagje-
rëve në rast të vonesave
dhe anulimit të fluturi-
meve. Sipas të dhënave ka
rezultuar se numri total i
kompensimeve ka shkuar
në 2397. Gjithashtu, kra-
hasuar me muajin e kalu-
ar AAC tha se ka një rritje
të kompensimeve me 200.
Sipas njoftimit, kompania
me numrin më të lartë të

kompensimeve rezulton
Blue Panorama, e ndjekur
nga kompania Ernest dhe
British Airëays. Një numër i
konsiderueshëm kompen-
simesh janë në proces. Au-

toriteti i Aviacionit Civil,
përsëriti apelin ndaj gjithë
personave që kanë plotësuar
një formular ankimimi që të
kontaktojnë kompanitë
ajrore për të ndjekur me tej

procesin. Po ashtu me af-
rimin e sezonit turistik që
regjistron edhe pikun e flu-
turimeve dhe problema-
tikave në vonesa dhe an-
ulime, AAC i ka bërë thirrje

pasagjerëve që paqartësitë
ose problemet me kompan-
itë ajrore të kontaktojnë
sektorin për të drejtat e
Pasagjerëve që AAC në
Aeroport. Gjithashtu njo-
ftimi bëri me dije se
pasagjerët që kanë plotë-
suar formularët e anki-
mimit dhe ka kaluar afati
prej 6 javësh, të ri kontak-
tojnë përsëri kompanitë
ajrore që kanë pasur flu-
turimin për tu njohur me
statusin e fluturimit të tyre.

Ministria e Bujqësisë
propozon që të
ndryshojnë proce-

durat për kalimin e tokës
nga bujqësore në truall me
qëllim që t'i vihet në ndihmë
personave që investojnë për
ngritjen e sutrukturave
bujqësore. Ministria e Bujqë-
sisë ka dorëzuar në Kuvend
projektligjin për disa ndry-
shime dhe shtesa në ligjin
nr. 8752, datë 26.3.2001, "për
krijimin dhe funksionimin e
strukturave të administrim-
it dhe mbrojtjes se tokës", të
ndryshuar.
RELACIONIRELACIONIRELACIONIRELACIONIRELACIONI

Në realcionin që sho-
qëron projektligjin thuhet
se qëllimi i tij është lehtësi-
mi i procedurave dhe sh-
kurtimi i afateve kohore për
kalimin e sipërfaqes së
tokave bujqësore në tokë
truall për ndërtimin e objek-
teve për prodhimin, ruajtjen
dhe përpunimin e produk-
teve bujqësore dhe blegto-
rale, për struktura/objekte
në funksion të agroturizmit
si dhe veprimtari të tjera
ekonomike. Nëpërmjet sh-
tesave dhe ndryshimeve të
propozuara bëhet e mundur
që miratimi i kalimit të tokës
bujqësore në kategorinë
truall të realizohet në një
kohë më të shkurtër, dhe
sipërmarrësit të marin më
shpejt lejet e ndërtimit për
fillimin e investimeve. "Për
tokat bujqësore të kate-
gorive V-X të bonitetit, ndry-
shimi në kategori resursesh
të tjera si tokë urbane (tru-
all) si dhe për veprimtari
minerale dhe gjologjike për
gurore e kariera, për sipër-
faqe deri në 30 ha bëhet me
vendim të Këshillit të Minis-
trave. Po kështu, kalimi i
sipërfaqes së tokës bujqë-
sore në të gjitha kategoritë
e bonitetit, me destinacion
ndërtimin e objekteve për
prodhimin, ruajtjen dhe për-
punimin e produkteve buj-
qësore dhe blegtorale bëhet
me vendim të Këshillit të
Ministrave. Në procesin e
dhënies së lejeve të ndërtim-
it të lëshuar nga institucio-
net përkatës, të cilat kush-

Financimi i gjelbër i Ekonomisë

BERZH: Kreditim 1500 familjeve
në Ballkanin Perëndimor

Në të gjithë, 92 përqind
e popullsisë nuk je-

tojnë në ajër të pastër dhe
ndotja e ajrit godet
veçanërisht vendet e ra-
jonit të Ballkanit. Me ras-
tin e Ditës Botërore të
Mjedisit, ditën e djeshme,
BERZH ka deklaruar se,
u kërkon bizneseve, ko-
muniteteve dhe individëve
të bashkohen së bashku,
për të eksploruar en-
ergjinë e rinovueshme
dhe teknologjitë e gjel-
bra, që mund të përmirë-
sojnë cilësinë e ajrit në të
gjithë botën. Nëpërmjet
institucioneve financiare
vendore partnere, BERZH
deklaron se, edhe për Ball-

kanin, ka siguruar fonde
për investime në teknologji
energjie shumë efikase, sido-
mos për sektorin e banimit.
"Nxitja e investimeve të
Bashkimit Evropian deri në
20 përqind ndihmon që kre-
dia të jetë më e përbal-
lueshme për klientët. Pas
përfundimit të investimit
dhe verifikimit, klientët
mund të marrin stimulin në
formën e një cashback. Çdo
familje mund të kontribuojë
duke konsumuar energji në
mënyrë më efikase. Kjo nga
ana tjetër ndihmon në
reduktimin e ndotjes së
ajrit. Duke përdorur zgji-
dhje efikase për energji, siç
janë dritaret dhe dyert mod-

erne, sistemet e ngrohjes /
ftohjes dhe sistemet e për-
dorura për izolim, familjet
mund të ulin ndjeshëm gjur-
mët e tyre të karbonit, ndër-
sa në të njëjtën kohë të arr-
ijnë kursime të konsi-
derueshme."- ka bërë me
dije BERZH në një deklaratë
të fundit. Programi i
BERZH-it për Financimin e
Gjelbër të Ekonomisë në
Ballkanin Perëndimor (BB
GEFF),pre 1 viti e gjysmë,
mbron mjedisin duke in-
kurajuar përdorimin më të
mirë dhe më efikas të en-
ergjisë. Deri më sot, inves-
timet prej 8 milionë eurosh
në projekte kanë kon-
tribuar në kursimin e mbi 7

milionë kWh energji dhe më
shumë se 2.5 milion kg emi-
sioneve të CO2 në vit.  "Pro-
grami ka arritur tashmë
pothuajse 1,500 familje në
Ballkanin Perëndimor, duke
treguar kështu kërkesën e
fortë për kreditimin e gjelbër
në rajon. BERZH tregon se
programi ka përdorur mjetet

inovatore të teknologjisë së
re të BERZH-it. Kjo plat-
formë në internet liston mbi
18,000 produkte me efika-
sitet të lartë të energjisë, të
para-aprovuar për finan-
cim nga 13 kategori, të of-
ruara nga pothuajse 4,500
shitës në të gjithë Ballka-
nin Perëndimor.

Zbardhet projektligji i ministrisë, favorizohen investimet për bujqësinë

Kalimi i tokës bujqësore në
truall, afatet dhe procedurat

Të drejtat për sipërfaqet 5-30 ha vetëm me VKM

tëzohen me miratimin e
ndryshimit/kalimit të sipër-
faqes së tokës bujqësore në
truall,  janë evidentuar vone-
sa, që lidhen me kohën e mi-
ratimit të vendimeve të
Këshillit të Ministrave. Këto
vendime, propozohen  nga

ministritë përgjegjëse sipas
fushës së veprimtarisë që
mbulojnë dhe trajtohen  rast
pas rasti"-thuhet në relacion.
Sipas relacionit gjatë dy
viteve të fundit, pjesa më e
madhe e VKM-ve për sipër-
faqet e  tokës bujqësore që

kalojnë në kategorinë tokë
urbane (truall) kanë qenë
kryesisht nga 500 m2 deri në
3500 m2, të cilat përfshijnë
ndërtimet për objektet për
qëllime bujqësore dhe agro-
turizmin. Numri i kërkesave
për investime të tilla po rritet

ndjeshëm, sidomos për sh-
kak të mbështetjes me
grante nga programi IPARD
II dhe skemave kombëtare në
kuadrin e programit për zh-
villimin bujqësor dhe rural.
"Me qëllim lehtësimin e pro-
cedurave dhe shkurtimin e
afateve miratimi i ndryshim-
it për sipërfaqet e tokave
bujqësore deri në 5 ha që
kalojnë në kategorinë tokë
urbane (truall), të bëhet me
urdhër të ministrit përgje-
gjës për bujqësinë. I njëjti
ndryshim propozohet edhe
për pikën 5/2 të këtij neni,
por duke përfshirë në ti-
pologjinë e ndërtimeve edhe
strukturat/objektet në funk-
sion të zhvillimit të agrotur-
izmit, të cilat nuk janë të
parashikuara në ligjin në
fuqi.  Në pikën 3 të këtij neni,
ndryshohet shkronja "a"
dhe shtohet shkronja "a/

1"me përcaktimin që ndry-
shimi i tokave bujqësore në
kategori të resurseve të tjera
për sipërfaqe deri në 5 ha,
bëhet me urdhër të ministrit
përgjegjës për bujqësinë,
ndërsa nga 5-30 ha me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave"-thuhet në realacion.
Ndërsa pika 5/2, është rifor-
muluar duke përfshirë kra-
has ndërtimeve për qëllime
bujqësore edhe strukturat/
objektet në funksion të agro-
turizmit si dhe duke bërë
zevëndësimin e fjalëve "me
vendim të Këshillit të Minis-
trave" me fjalët "me urdhër
të ministrit përgjegjës për
bujqësinë". Institucionet që
ngarkohen për zbatimin e
këtij ligji janë Ministria e
Bujqësisë dhe Zhvillimit
Rural, organet e tjera të
planifikimit të territorit dhe
bashkitë.

Foto ilustruese
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Si do të bëhet korrigjimi i testit, 60 pikë në total. Rregullorja që duhet ndjekur

Sot provimi i gjuhës së huaj për mbi
36 mijë maturantë në mbarë vendin
QSHA: Ku duhet të bëni kujdes, pyetjet me alternativa



TESTIMI I PARË
MATURA SHTETËRORE 2019

Ditën e sotme, mbi 36
mijë maturantë në
mbarë vendin do t'i

nënshtrohen provimit të
parë të Maturës Shtetërore
2019, atij të gjuhës së huaj.
Në ndryshim nga një vit më
parë, këtë vit, gjuha e huaj
do të jepet në nivelin B2,
pasi Matura 2019 nuk e ka
më alternativë testin e gju-
hës së huaj. Ekspertët e
MASR bëjnë me dije se testi
i gjuhës së huaj që do të
jepet si provim i detyruar
(D3) do të hartohet në për-
puthje me gjuhën, e cila në
planin mësimor të arsimit të
mesëm të lartë (gjimnazit)
trajtohet si gjuhë e huaj e
parë. Testi i provimit do të
jetë në nivelin gjuhësor që
përcaktohet në kurrikul në
përfundim të studimeve të
shkollës së mesme që mat-
uranti kryen. Për mat-
urantët e viteve 2014-2018,
që kanë rezultuar jokalues
në provimin e detyruar të
gjuhës së huaj, saktësohet se
duhet që ta rijapin sërish
këtë provim në maturën e
vitit që vjen. Ndërsa për kan-
didatët e maturave të para
vitit 2014, bëhet me dije se
në rastin kur do të aplikojnë
për plotësimin e formularit
A1Z, nuk do të japin më
provim të detyruar të gjuhës
së huaj. Provimi do të nis në
orën 10.00 dhe do të zgjasë
dy orë e gjysmë.
TESTIMI

Ndërkohë nga data 7 deri
në 24 qershor të këtij viti, do
të zhvillohen provimet e
Maturës Shtetërore 2019.
Përkatësisht maturantët në
7 qershor (sot) do t'i nënsh-
trohen provimit të parë, atij
të gjuhës së huaj; në 12 qer-
shor do testojnë njohuritë
në lëndën Gjuhë Shqipe dhe
Letërsi, ndërsa provimi i
Matematikës do të zhvillo-
het në 17 qershor të 2019-ës.
Ndërkohë në udhëzim bëhet
me dije për të gjithë mat-
urantët e vitit mësimor 2018-
2019 se provimi me zgjedhje
do të mbahet në 24 qershor.
"Administrimi i provimeve
të Maturës Shtetërore 2019,
bazohet në Rregulloren e
Maturës Shtetërore 2019,
miratuar me urdhrin nr. 780,
datë 23.11.2018, të ministrit
të Arsimit, Sportit dhe Rin-
isë.  Drejtoria e Përgjiths-
hme e Politikave dhe Zhvil-
limit të Arsimit, Sportit dhe
Rinisë në MASR dhe Qendra
e Shërbimeve Arsimore, të
përcaktojnë testin për secil-
in provim të Maturës Sh-
tetërore. Provimet e detyru-
ara dhe me zgjedhje të
Maturës Shtetërore 2019 fil-
lojnë në orën 10:00 dhe zgja-
sin 2 orë e 30 minuta. Testet
e provimeve të detyruara
dhe me zgjedhje hartohen,
administrohen dhe vlerëso-

Voltiza Duro

hen nga QSHA-ja",-thekso-
het në udhëzimin e Minis-
trisë së Arsimit, Sportit e
Rinisë. Testi për secilin nga
provimet e detyruara dhe
me zgjedhje do të vlerësohet
me 60 pikë maksimale. Mat-
urantët/kandidatët që rezu-
ltojnë mbetës në provimet e
Maturës Shtetërore 2019, do
të rijapin provimet në sesio-
nin e dytë. Institucionet ar-
simore vendore, përgjegjëse
për arsimin parauniversitar,
do të marrin nga shkollat
listat e maturantëve mbetës
të vitit shkollor 2018- 2019,
dhe brenda datës 5 qershor
2019, do t'i pasqyrojnë ato në
sistemin elektronik Matura
online. "Listat e mat-
urantëve mbetës të dërgo-
hen në QSHA, në format të
printuar dhe elektronik.
Drejtoritë e shkollave njof-
tojnë maturantët mbetës, që
të mos paraqiten në
provimet e Maturës Sh-
tetërore 2019, pa likuiduar
më parë provimet e klasës.
Organizimi i konsultimeve
me maturantët të kryhet si-

pas procedurave të përcaktu-
ara në Urdhrin e ministrit të
Arsimit dhe Shkencës nr.
121, datë 25.2.2011, "Për or-
ganizimin e konsultimeve
në ndihmë të nxënësve mat-
urantë"",-thuhet në Fletoren
Zyrtare.
SEKSIONI
DYGJUHËSH

Ndërkohë, testi i provim-
it "Gjuhë dhe letërsi ital-
iane" (Lingua e literatura
italiana) për seksionet dygju-
hëshe shqiptaro-italiane ësh-
të përgatitur nga Ministria e
Arsimit e Republikës së Ital-
isë dhe provimi është zhvil-
luar më datë 24 maj 2019, në
shkollat përkatëse. Ndërsa
testi i provimit "Gjuhë
frënge" (DELF B2 scolaire)
për seksionet dygjuhëshe
shqiptarofranceze është për-
gatitur nga Ambasada
Franceze dhe provimi është
zhvilluar më datë 24 maj
2019, në shkollat përkatëse.
"Tërheqja e testeve të provi-
meve të Maturës Shtetërore
2019 bëhet sipas grafikut të
hartuar nga QSHA-ja dhe të

miratuar nga MASR-ja. Për-
faqësuesit e Postës Shqiptare
tërheqin në QSHA materialet
e provimit, një ditë para zh-
villimit të provimit përkatës.
Materialet e provimit paketo-
hen për çdo qendër më vete.
Shpërndarja dhe grumbulli-
mi i materialeve të provimit
bëhet mbështetur në Rreg-
ulloren e Maturës Shtetërore
2019, në Republikën e Sh-
qipërisë. Provimet kombëtare
të Maturës Shtetërore 2019
zhvillohen në qendrat e provi-
meve të përcaktuara nga Ko-
misioni i Maturës Shtetërore
në institucionet arsimore
vendore përgjegjëse për ar-
simin parauniversitar,
mbështetur në Rregulloren e
Maturës Shtetërore 2019, në
Republikën e Shqipërisë",-
theksohet në udhëzim.
PYETJET ME
ALTERNATIVA

"Pyetjet me zgjedhje (alter-
nativa), do të korrigjohen në
formë digjitale nga sistemi i
ngritur në QSHA. Në të katër
provimet e Maturës Sh-
tetërore 2019, maturantët/
kandidatët përveç testit, du-
het të plotësojnë dhe një fletë-
përgjigje për pyetjet me
zgjedhje (alternativa). Udhë-
zoni maturantët/kandidatët,
të lexojnë me vëmendje udhë-
zimet e dhëna në fletë-
përgjigje, para se ta plotësojnë
atë. Fletë-përgjigjet përm-
bajnë disa udhëzime të
përgjithshme për të ndih-
muar maturantin/kandidatin
në plotësimin e saj",-thekso-

het në udhëzimin e QSHA-së.
Në këtë të fundit bëhet me
dije se maturantët duhet të
plotësojnë në fillim testin,
pastaj të plotësojnë fletë-
përgjigjen për pyetjet me
zgjedhje. Pyetjet me alterna-
tiva mund të jenë të shpërn-
dara në test (jo njëra pas
tjetrës), por numrat e py-
etjeve në tabelën e fletë-
përgjigjes do të jenë në për-
puthje me numrin që secila
pyetje ka në test. "Udhëzoni

maturantin/kandidatin si të
veprojë saktë për të mbushur
rrathët e tabelës, për secilën
pyetje. Materiali t'u
shpërndahet sa më parë sh-
kollave, në mënyrë që
nxënësit të familjarizohen me
plotësimin e fletë-përgjigjes
për pyetjet me zgjedhje (alter-
nativa). Udhëzuesi bashkë me
modelin e fletë-përgjigjes, të
vendosen në këndin e
maturës të çdo shkolle",-bën
thirrje QSHA.

DATAT DHE TESTIMET

Lëndët dhe datat për provimet e Maturës
Shtetërore 2019,
a) Gjuhë e huaj: 7 qershor 2019;
b) Gjuhë shqipe dhe letërsi: 12 qershor 2019;
c) Matematikë: 17 qershor 2019;
d) Provimi me zgjedhje: 24 qershor 2019.
Provimet e detyruara dhe me zgjedhje të
Maturës Shtetërore 2019:
Fillojnë në orën 10:00.
Provimet e detyruara dhe me zgjedhje zgjasin 2
orë e 30 minuta.
Testet e provimeve të detyruara dhe me zgjedhje
hartohen, administrohen dhe vlerësohen nga
QSHA-ja.
Testi për secilin nga provimet e detyruara dhe me
zgjedhje vlerësohet me 60 pikë maksimale.
Maturantët/kandidatët që rezultojnë mbetës në
provimet e Maturës Shtetërore 2019, rijapin
provimet në sesionin e dytë.

SEKSIONI DYGJUHËSH
Ndërkohë, testi i provimit "Gjuhë dhe letërsi italiane"
(Lingua e literatura italiana) për seksionet dygjuhëshe
shqiptaro-italiane është përgatitur nga Ministria e Arsimit
e Republikës së Italisë dhe provimi është zhvilluar më
datë 24 maj 2019, në shkollat përkatëse. Ndërsa testi i
provimit "Gjuhë frënge" (DELF B2 scolaire) për
seksionet dygjuhëshe shqiptarofranceze është
përgatitur nga Ambasada Franceze dhe provimi është
zhvilluar më datë 24 maj 2019, në shkollat përkatëse.



PYETJET ME
ZGJEDHJE
"Pyetjet me
zgjedhje
(alternativa), do të
korrigjohen në
formë digjitale nga
sistemi i ngritur në
QSHA. Në të katër
provimet e Maturës
Shtetërore 2019,
maturantët/
kandidatët përveç
testit, duhet të
plotësojnë dhe një
fletë-përgjigje për
pyetjet me zgjedhje
(alternativa).

PROVIMET
Ndërkohë nga data
7 deri në 24
qershor të këtij viti,
do të zhvillohen
provimet e Maturës
Shtetërore 2019.
Përkatësisht
maturantët në 7
qershor (sot) do t'i
nënshtrohen
provimit të parë, atij
të gjuhës së huaj;
në 12 qershor do
testojnë njohuritë në
lëndën Gjuhë
Shqipe dhe Letërsi,
ndërsa provimi i
Matematikës do të
zhvillohet në 17
qershor të 2019-ës.
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Biznesmeni kërcënon gazetarët: Ju llafos unë kur të dal, plehra!

Inskenuan atentatin tek "Ura e Mifolit",
lihen në burg Romarjo Alliaj e Arben Veliko

SHKURT

Shtyhet sërish seanca gjyqësore
ndaj grupit të Emiljano Shullazit.

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Gjykata e Apelit ka shtyrë sërish dje seancën gjyqë-
sore ndaj grupi Shullazi, pasi shkak për këtë dështim të radhës
është bërë mosparaqitja e avokatëve të palës mbrojtëse, të
caktuar kryesisht nga gjykata. Seanca e radhës është vendo-
sur më datë 18 qershor në orën 12:30. Gjyqi u shoqërua mes
debatesh mes të pandehurve dhe trupës gjykues. Të pande-
hurit kërkojnë të mos gjykohen nga kryesuesja Saida Dollani.
Ndërkohë që gjykata vendosi të gjobisë 2 nga avokatët për
mos praninë e tyre me nga 5 mijë lekë.

Kryente shpërthime me eksploziv,
pranga të kërkuarit 42-vjeçar

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË - Policia e Vlorës në bashkëpunim me atë të Elbasan-
it ka vënë në pranga një 42-vjeçar nga Tirana, i cili rezultonte
i shpallur në kërkim. Sipas bluve, shtetasi me iniciale A.S.
nga Tirana dyshohet se është autori që ka kryer dy shpër-
thime me eksploziv në qytetin e Elbasanit dy vite më parë.
"Në vijim të punës intensive për kapjen e personave në kërkim,
shërbimet e policisë, bazuar në informacione në rrugë opera-
tive, në kuadër të operacionit "Eksplozivi", në rrugën "Janaq
Kilica", kanë  bërë kapjen dhe ndalimin e shtetasit në kërkim
A.S.. 42-vjeçari ka qenë i shpallur në kërkim, pasi në maj të
vitit 2017 në bashkëpunim me persona të tjerë dyshohet se
kanë vendosur eksploziv poshtë një automjeti, si dhe në derën
e një diskoje në Elbasan. Ndaj këtij shtetasi, i cili kohët e fun-
dit fshihej në Vlorë, Gjykata e Apelit Durrës ka caktuar masën
e sigurisë "Arrest në burg"

Falsifikimi, katër policë
kufitarë shoqërohen në komisariat
SARANDËSARANDËSARANDËSARANDËSARANDË - Katër punonjës të Policisë Kufitare janë shoqëru-
ar dje nga policia e Sarandës. Mësohet se efektivët e ndalur
janë kontrollorë të pikës së kalimit në Qafë-Botë. Shoqërimi i
tyre është bërë nga Shërbimi i Çështjes së Brendshme dhe
Ankesave (SHCBA). Burime për "Gazeta Shqiptare" bënë me
dije se Prokuroria e Krimeve të Rënda ka lëshuar tashmë
urdhër arrestet për katër efektivët e shoqëruar me iniciale
K.Ç; Th.Gj; Sh.G; N.L. Ndërkaq, burimet e mësipërme pohuan
se katër efektivët dyshohen të përfshirë në falsifikime doku-
mentesh për kalim ilegal të shtetasve dhe automjeteve të
ndryshme nga pika e kalimit kufitar Qafë-Botë.

REAGIMI I
UNIONIT
TË GAZETARËVE
Unioni i Gazetarëve
ka reaguar, pasi i
akuzuari Arben
Veliko ka kërcënuar
mediat në sallën e
gjyqit në Vlorë.
Unioni bën me dije
se mbetet i vendosur
në mbrojtje të së
vërtetës dhe nuk
toleron asnjë lloj
gjuhe kërcënuese,
në çdo lloj forme. Në
reagim nënvizohet se
kërcënimi do të
trajtohet nëpërmjet të
gjitha hallkave
përkatëse dhe do të
merren masat e
nevojshme.

VLORËVLORËVLORËVLORËVLORË

Gjykata e Shkallës së
Parë në Vlorë dje ka
vendosur masën e sig-

urisë "Arrest me burg", ndaj
Romarjo Alliajt dhe biznes-
menit Arben Veliko, të cilët
akuzohen se inskenuan ng-
jarjen e datës 12 maj tek "Ura
e Mifolit", ku u qëllua me
breshëri automatiku ndaj
automjetit në të cilin lëvizte
i riu Alliaj, një automjet tip
"Golf". Fillimisht u raportua
se ndaj 33-vjeçarit Alliaj u
krye atentat, por fakti që ndaj
tij ishte qëlluar me rreth 20
plumba auitomatiku dhe nuk
pati asnjë lëndim, shtoi dy-
shimet e policisë së Vlorës.
Katër ditë më parë, blutë ar-
restuan të riun Alliaj dhe 51-
vjeçarin Arben Veliko, 51
vjeç, një biznesmen në fush-
ën e ndërtimit në Vlorë, pasi
kishin inskenuar gjithçka me
qëllim për të shmangur borx-
het dhe për të përfituar azil
në një nga vendet e BE-së.
Ndaj tyre rëndonin akuzat
"Kallëzim i rremë", "Mbajtje

pa leje e armëve luftarake
dhe municionit" dhe "Largim
nga vendqëndrimi". Seanca
gjyqësore është drejtuar nga
gjyqtare Herila Cela, ndërsa
prokuror i çështjes ka qenë
Alfred Salih. Ky i fundit ka
kërkuar masën e sigurisë "Ar-
rest në burg", kërkesë e cila
është lënë në fuqi nga gjyka-
ta e faktit në Vlorë. Por diç-
ka e pazakontë ka ndodhur
në nisje të seancës. Në mo-
mentet e pritjes së nisjes së

seancës gjyqësore, kur Alliaj
dhe Veliko kanë hyrë në sallë,
në një moment Veliko ka
kërcënuar gazetarët që ndod-
heshin për pak minuta në
sallë. Ai mori tabelën ku sh-
kruhet "i pandehuri" për të
qëlluar gazetarët dhe opera-
torë, ndërsa është dashur
ndërhyrja e policisë për të
normalizuar situatën. "Hajde
se ju llafos unë kur të dal, ple-
hra", ishte shprehja e
kërcënimit të Velikos ndaj

mediave. Me gjithë ndërhyr-
jen e policisë deri në daljen
nga salla të mediave, situata
nuk ka qenë aspak e qetë.
Shihni momentin.

Romarjo Alliaj e Arben
Veliko në gjykatë

OPEN CALL FOR TENDER

PREQUALIFICATION

1. GENERAL CONDITIONS

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

1.2. Profile: The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH
(GIZ) is a federal enterprise that supports the German Government in achieving
its objectives in the field of international cooperation for sustainable development.

On behalf of the German Federal Ministry for Economic Cooperation and
Development (BMZ) GIZ has been actively engaged in Albania since 2008. Support
is provided through several GIZ projects in the fields of sustainable economic
development, employment and vocational education and training; rural development
and agriculture; infrastructure; environment and Climate Changes.

1.3. Subject: The GIZ Office Tirana invites qualified companies to express their
interest in providing design of soft version of templates with different logos and in
compliance with corporate design rules, in different formats, as well as design of
additional materials upon request.
All legal entities interested in application process should ask for an application
form to the address: giz-albanien@giz.de

2. The due date for submitting the application is 13 June 2019. The documents
should be submitted in a sealed envelope, marked “Application for prequalification:
Design of soft version of templates”, addressed to:

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

Tirane

After the due date for submitting the application, the process of prequalification
will follow.

The submitted applications will be evaluated, and only prequalified candidates will
be invited to answer to the bid.

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF)
Albania Country office

REQUEST FOR PROPOSAL FOR SERVICES

Subject:  Provision of services related to Media Monitoring and
Analysis on Issues Affecting Children in Albania.

The United Nations Children’s Fund (UNICEF) is seeking to receive
proposals from interested organizations/companies who wish to
be considered for the provision of the above-mentioned services/
works.

Please consult UNICEF Albania website (https://www.unicef.org/
albania/suppliers-and-service-providers) or UN Albania website
(http://www.un.org.al/employment-and-procurement) to
download the detailed RFPS document and other related
requirements.

The proposals will be evaluated and selected in accordance with
established UNICEF procedures.

The proposals must be delivered within the set deadline, in a sealed
envelope which must be clearly marked:

“LRPS-2019-9149580 - Provision of services related to Media
Monitoring and Analysis on Issues Affecting Children in Albania” to
the following address:

United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Rr. “Skënderbej”, ndërtesa e Agjencive të OKB-së, kati i tretë, Tiranë,
Albania
Tel. +355 44548400; Website: www.unicef.org/albania

Relevant Dates: All interested companies must submit their
application, not later than 24 June 2019, 16:00 hrs.
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Një problematikë universale që aktualizohet në ditët e sotme

Prap me zënka? "Shpellari"
si një terapi për çiftet

Regjisori: Na kanë kërkuar të jemi dhe nëpër rrethe

Shfaqja "Shpellari" u ven
 dos për katër mbrëmje
 me radhë në skenën e

Teatrit Kombëtar Eksperi-
mental "Kujtim Spahivigli".
Pjesën e shkruar nga autori
amerikan Rob Becker e sjell
në skenë regjisori Nelson
Mulla dhe u interpretua nga
aktori Erdit Asllanaj. Evoli-
mi i njeriut të shpellave deri
në ditët e sotme erdhi në
mënyrë komike nga inter-
pretimi i aktorit Erdit
Asllanaj në mbrëmjet e dat-
ave 30, 31 maj dhe në datat 1
dhe 2 qershor në teatër. A ka
ndryshuar mashkulli që nga
koha e shpellave? Nga se vijnë
keqkuptimet, zënkat, kon-
tradiktat në çift? Të gjitha
këto marrin përgjigje të shfaq-
ja "Shpellari". Në materialin
e veprës që u publikua nga te-
atri thuhet se "Shpellari" ësh-
të cilësuar si një terapi çifti.
"Nëse ke qenë të paktën një
herë në jetën tënde i lidhur
mos e humb. Nëse ke qenë dy
herë e më shumë e ke
detyrim. Nëse je beqar dhe
nuk ndjek telenovelat të
presim se kemi një surprizë
për ty", shkruhet për veprën
e përkthyer nga Artur Lena.
Regjisori Nelson Mulla është
shprehur se aktori i përshtatej
dhe me moshën e tij pjesës, që
u vendos në skenën e teatrit.
Sipas tij aktori në vepër ësh-
të një tregimtar, por që sjell
dhe shembuj të ndryshëm për
çfarë ndodh në shfaqje. "Ak-
tori Erdit Asllanaj, duke ditur
që është një personazh i njo-
hur dhe vetë natyra e tij që i
transmeton gjërat me atë
qetësinë dhe humorin  tij që
është pak fin përshtatet në
tekst shumë, sepse këto janë
gjëra që ndodhin përditë.
Duke parë Erditin si natyrë,
besoj se ai përshtatet shumë
mirë për të transmetuar me-
sazhet e veprës, por dhe vetë
mosha e tij është fiks për këtë
pjesë. Ai është one man show,
që thotë çfarë ka ndodhur dhe
interpreton situata, por është
tregimtar në vepër", pohon
mes të tjerave regjisori Mulla
në reagimin e tij.
PUNA PËR VEPRËN

Autori Rob Becker ka stu-
diuar psikologji, antropologji
para se të shkruante këtë ve-
për që në Amerikë ka thyer
rekorde. Becker filloi të per-
formonte në vitin 2009 dhe
shpejt gëzoi sukses në të
gjitha konkurset e reja të ko-
medisë, duke fituar katër në
vitin e tij të parë. Vepra e tij

vjen erdhi për katër net në
Teatrin Kombëtar Eksperi-
mental dhe regjisori Nelson
Mulla tregon se në veprën e
Becker është mbajtur vetëm
linja kryesore e saj. "Kjo ve-
për është pak më e zgjeruar,
por ne kemi mbajtur vetëm
linjën kryesore që ka ajo, që
është ajo mes zakoneve të fem-

rave dhe meshkujve. Kjo ësh-
të linja kryesore që i ndan të
mirat dhe të këqijat që i kanë
kundrejt njëri- tjetrit në mar-
rëdhënien e tyre, sidomos në
marrëdhënien në çift",-ka po-
huar regjisori. Por, sipas
regjisorit Nelson Mulla gjithç-
ka që sjell pjesa pasqyrohet
me nota komike. "Të gjithë

këto marrëdhënie që kanë,
përplasjet dhe debatet pasqy-
rohen në mënyrë komike nga
aktori Asllanaj, që është dhe
si tregimtar, por dhe si ilus-
truesi me shembuj të ndry-
shëm. Pra, në shfaqje është
bashkëjetesa në çift. Normal-
isht gjatë gjithë kohës sho-
qërohet me shembuj se si ve-

projnë femrat apo meshkujt,
çfarë ka në situatat më bazike
të jetës, që janë të përdit-
shme, dhe secili nga çiftet e
gjen veten, sepse janë gjërat
që janë përditë",-shton
regjisori Nelson Mulla. Pas
skenës së Tiranë sipas
regjisorit kjo pjesë pritet të
jetë dhe në qytete të tjera të

Egla Xhemali

vendit. "Ne kemi plane që të
vijojmë në disa rrethe me
shfaqjen tonë. Kemi pasur
kërkesa për në Fier, Korçë,
Pogradec, por të shohim si do
të vijojnë punët. Në fillim
duam të mbarojmë shfaqjet
në këtë teatër", shprehet
regjisori Nelson Mulla për
Sot.news
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Fansat e akuzojnë Aurela Hoxhën për
photoshop, ja detaji që i futi në dyshime
Aurela Hoxha është pady

shim një nga vajzat më
me stil në show bizz-in sh-
qiptar. Asaj gjithmonë i ka
pëlqyer të eksperimentojë në
veshje dhe ne e pamë si sh-
këlqeu në festivalin e Kanës
pak javë më parë. Tashmë,
Aurela duket se ka nisur
pushimet nga të cilat ka postu-
ar një foto. Ky imazh i fundit i
bukuroshes ka ngjallur debat.
Fansat e kanë pyetur Aurelën
se çfarë i ka ndodhur me këm-
bën e majtë duke aluduar se ka
përdorur photoshop. Por, nëse
shihni me kujdes, në fakt,
është vetëm pozicioni në të
cilin Aurela ka bërë foton që
duket sikur njëra këmbë është më e hollë se tjetra. Aurela ka
preferuar të mos japë asnjë koment mbi këtë.

Floriana Garo sapo ndau lajmin
e bukur: Jam në pritje të ëmbël

Floriana Garo është rikthyer në ekran ditën e djeshme në
një intervistë ekskluzive në 'Tv Klan'. Ajo ka rrëfyer të

rejat më të fundit nga jeta e saj në emisionin e pasdites me
Rudina Magjistarin. Bukuroshja shqiptare u largua nga Sh-
qipëria, për të vazhduar jetesën në Gjenevë, pranë partnerit të
saj, me të cilin ka dhe një vajzë me emrin Adia, e cila erdhi në
jetë në muajin mars të vitit 2018. Teksa vogëlushja po rritet,
Floriana ka rrëfyer lajmin e veçantë se tashmë është në pritje
të ëmbël sërish me fëmijën e dytë të saj. Ajo ka treguar, gjith-
ashtu, se është përshtatur shumë mirë me jetesën në Gjenevë
dhe se gjërat kanë shkuar shumë mirë. Kujtojmë se në vitin
2017, Floriana Garo u fejua, ndërsa fill pas këtij momenti u
zhvendos në shtetin e Zvicrës, për t'u gjendur pranë partnerit
të saj.

Ronela Hajati dhe Young Zerka sërisht bashkë?
Veprimi i këngëtares i zbuloi të gjitha

Ronela Hajati dhe
Young Zerka mesa

duket nuk kanë qenë dhe
nuk janë asgjë më shumë
se shokë. Dyshja e fam-
shme u vu në qendër të
vëmendjes së mediave
rozë, pasi shiheshin
mjaft të afërt me njëri-
tjetrin në daljet e tyre
publike. Përtej aludimeve
ata kurrë nuk e pranuan,
por e ftuar në pro-
gramin 'Trokit' në IN Tv,
pak kohë më parë ajo e
mbylli këtë çështje
njëherë e mirë kur tha se
Zerka nuk është i saji
dhe kjo punë ka marrë
fund! Ronela edhe pse
nuk e ndjek më Zerkën
në rrjete sociale vazhdon
ta mbështesë atë në
projektet e reja. Kështu
ka bërë me këngën e tij
të fundit të cilën
këngëtarja e ka shpërn-
darë
në 'Instastory', me për-
shkrimin "Super!" Ata duket se janë të ndarë miqësisht dhe
gjithçka vazhdon në rregull me miqësinë e tyre.

Bes Kallaku dhe Olsi Bylyku bashkë
për projektin e madh

Bes Kallaku dhe Ols Bylyku janë dy aktorë humori shumë të
preferuar për të gjithë publikun. Të dy aktorët janë shumë

aktivë në rrjetet e tyre sociale ku ndajnë me adhuruesit e tyre foto
dhe video të ndryshme, qoftë ato gazmore po ashtu dhe nga jeta
personale. Së fundmi, ata kanë postuar një foto me Suada Dacin,
kryeredaktoren e "BE Coffee", ndërkohë që prapa tyre shihet një
logo e "Loku Film". Disa burime për "Neës31.al", tregojnë se "Loku
Film" është kompania e Bes Kallakut që do të realizojë edhe një
film, ku sigurisht Besi do të jetë protagonist dhe zhanri i filmit
pritet të jetë komedi. Pjesë e filmit me sa duket do të bëhet edhe
Olsi, i cili prej "Portokallisë", i qëndron pranë Besit dhe çdo projekt
apo hap në karrierë po e bëjnë bashkë.



E premte 7 Qershor 201914 - RAJON

Daçiç shkruan "Kosova është Serbi", amerikania bën veprimin epik

Çitaku sulmon ashpër ministrin e Jashtëm
serb: Duhet të dënohet me ligjet e SHBA-ve

Kryeministri kosovar takon Angela Merkel: Mbështet heqjen e vizave

Vizita në Gjermani, Haradinaj:
Marrëveshje me Serbinë, në kufijtë ekzistues
Zbardhet axhenda në Berlin, Kosova përballë sfidës "taksë"

Pas takimit të djeshëm
me kancelaren gjer
mane Angela Merkel,

kryeministri Ramush Hara-
dinaj ka konfirmuar se Gjer-
mania vazhdon të mbrojë in-
tegritetin territorial të Kos-
ovës. Edhe pse nuk pati dek-
larata pas takimit, Haradinaj
nëpërmjet një statusi në "Fa-
cebook" ka bërë të ditur se
kanë diskutuar për çështjen
e dialogut Kosovë-Serbi dhe
liberalizimin e vizave. "Falën-
derova kancelaren Merkel
për konsistencën e shtetit
gjerman sa i përket mbrojtjes
së sovranitetit dhe integri-
tetit territorial të Kosovës si
dhe për vendimin e Gjerman-
isë për t'i thënë "Po" heqjes
së vizave për qytetarët e Ko-
sovës, të cilët edhe pse i
përkasin popullit më
proeuropian, gjatë kohë janë
mbajtur të izoluar", ka shkru-
ar Haradinaj. Analisti Ismail
Tasholli këtë takim e vlerë-
son të rëndësishëm dhe në
vazhdën e përpjekjeve për të
kthyer vëmendjen nga Ball-
kani. Takimi Haradinaj-Mer-
kel i ka paraprirë takimit
ndërmjet palës kosovare dhe
asaj serbe, që do të mbahet
më 1 korrik në Paris me ftesë
të presidentit francez, Eman-
uel Macron. Kryeministri i
Kosovës ka deklaruar se ësh-
të në favor të arritjes së një
marrëveshjeje me Serbinë, e
cila do të përfundojë me njo-
hje reciproke dhe që nuk
prek kufijtë ekzistues të të
dyja vendeve. Haradinaj i ka
bërë këto komente gjatë viz-
itës zyrtare që po zhvillon në
Gjermani, ku pritet të tako-
het edhe me kancelaren gjer-
mane, Angela Merkel. Filli-
misht, Haradinaj është pri-
tur në Berlin nga anëtarët e
grupit parlamentar për
Evropën Juglindore të Bund-
estagut. "Me deputetët gjer-
manë biseduam për zhvilli-
met e gjithmbarshme në
vend dhe rajon, për bash-
këpunimin e ngushtë Kos-
ovë-Gjermani dhe procesin e
dialogut me Serbinë", ka sh-
kruar Haradinaj në rrjetin
social "Facebook". "Kam
shprehur qëndrimin se Kos-

ova është pro dialogut për
arritjen e një marrëveshjeje
gjithëpërfshirëse, që rezulton
me njohje në kufijtë ekzis-
tues. Ritheksova se qytetarët
e Kosovës janë të vetmit në
rajonin e Ballkanit Perëndi-
mor që nuk gëzojnë lëvizje të
lirë për shkak të regjimit të
vizave dhe me të drejtë pres-
in që Gjermania t'i japë këtij
procesi epilog pozitiv", është
shprehur ai. Takimi i Haradi-
najt me kancelaren Merkel
pritet të trajtojë edhe çësh-
tjen e vazhdimit të dialogut
ndërmjet Kosovës dhe Ser-
bisë dhe përgatitjen e takim-
it ndërmjet Prishtinës dhe
Beogradit, më 1 korrik në
Paris. Si Samiti i Berlinit, i
mbajtur më 29 prill, ashtu
edhe ai i Parisit janë organi-
zuar me qëllim të normaliz-
imit të marrëdhënieve mes
Kosovës dhe Serbisë. Dialogu
mes Kosovës dhe Serbisë me

ndërmjetësim të Bashkimit
Evropian në Bruksel ka nisur
më 2011-ën. Aktualisht ky
proces është bllokuar, pasi
presidenti serb, Aleksandër
Vuçiç ka përmendur taksën
prej 100, që qeveria e Kos-
ovës ka vendosur në im-
portet e Serbisë, si arsyetim
për mosvazhdim të dialogut.
Kryeministri Haradinaj në
anën tjetër ka thënë se kjo
masë do të vazhdojë së ap-
likuari derisa Serbia të njohë
shtetin e Kosovës. Heqjen e
kësaj tarife e kanë kërkuar
edhe Shtetet e Bashkuara
dhe Bashkimi Evropian.
Përveç kancelares, Haradinaj
pritet të takojë edhe kryetar-
in e Bundestagut, Wolfgang
Schauble, deputetë të të
gjitha grupeve parlamentare,
ndërsa pritet të marrë pjesë
edhe në konferencën
"Takimet ndërkombëtare" si
në lutjet e mëngjesit në Ber-

lin. Pas mbërritjes mbrëmë
në Berlin, kryeministri koso-
var u prit me ceremoni usht-
arake. Ai është i shoqëruar
nga ministri i Jashtëm, Beh-
gjet Pacolli. Media gjermane
"Deutche Welle" ka theksuar

Vlora Çitaku, ambasa
dorja e Kosovës në Sh-

tetet e Bashkuara të
Amerikës ka dënuar aktin
e kryediplomatit të Serbisë,
Ivica Daçiç, i cili  provokoi
teksa shkroi në prerjen 100-
dollarëshe "Kosova është
Serbi". Sipas ambasadores
Çitaku, ky veprim i minis-
trit të Jashtëm të Serbisë
mund të dënohet me burg
dhe gjobë. "Do ta lë këtë
këtu: Kushdo që i dëmton,
i shpon, bashkon ose i
ndanë, ose bën diçka tjetër
në kartëmonedha, drafte,
shkresa ose mjete të tjera
bankare, të ndonjë shoqërie
nacionale bankare, Bankës
Federale të Rezervave ose
Sistemit Federal të Rezer-

vave, me qëllim që ato t'i bëjë
të papërdorshme duhet të
dënohet nën këtë ligj ose
mund të burgoset për jo më
shumë gjashtë muaj, ose
mund të marrë të dyja
ndëshkimet", ka shkruar
ambasadorja Çitaku.
Ndërkaq, fushatës "Kosovo is
Serbia" të mbështetur nga
ministri i Jashtëm serb, Iv-
ica Daçiç po i kundër-
përgjigjen kosovarët anem-
banë botës. Ata po i kujtojnë
Serbisë që Kosova s'është e
tyre, por që shteti i tyre ësh-
të i bukur dhe i shqiptarëve.

Veç kosovarëve, që po pos-
tojnë imazhe me monedha të
huaja në duar që shkruhet
"Kosovo is Beautiful", "Kos-
ovo is Kosovo" dhe "Kosovo

is Albania", edhe një
amerikane iu bashkëngjit
kësaj fushate. Jordan Dew-
ar, në llogarinë e saj "Twit-
ter" i është kundërpërgjig-
jur Daçiçit në një mënyrë
mjaftë kreative. Ajo këtë e
ka bërë duke i thurur disa
vargje, ku shkruan:
"Trëndafilat janë të kuq,
Kosova është sublime, sh-
katërrimi i monedhës
amerikane është një krim
federal". Kujtojmë që Daçiç
thirrjen "Kosovo is Serbia"
e bëri duke shkruar pikër-
isht në dollarin amerikan.

se kancelarja e Gjermanisë
do t'i kërkojë Ramush Hara-
dinajt heqjen e taksës për
mallrat serbe dhe ato bosh-
njake, veprim i cili deri tani
është kundërshtuar me çdo
mjet nga kryeministri i Kos-

ovës. Ky pritet të jetë një dis-
kutim jo i zakonshëm për Ha-
radinajn, pasi ai ka theksuar
më parë se Kosova nuk
tërhiqet nga aplikimi i taksës
pa njohur Serbia pavarësinë
e Kosovës.

Negociatat/ Zaev: Nëse nuk marrim
një datë, mund të bjerë qeveria

Ekziston rreziku që të
bjerë qeveria, nëse ven-

di nuk merr datë për fillim të
negociatave. Kështu ka dek-
laruar kryeministri i Maqe-
donisë së Veriut, Zoran Zaev.
Në takim me gazetarët në
Bruksel, Zaev ka thënë se
shtyrja e vendimit në parla-
mentin gjerman për hapjen
e negociatave rrezikon për-
forcimin e fuqive nacionaliste
dhe humbjen e shumicës në
Kuvend. "Nëse vendosin të
mos na japin datë, ka mundë-
si të bie qeveria. Kjo qeveri e
qëndrueshme me të gjitha
këto vendime pozitive ka
gjasa menjëherë ta humbë
shumicën në Kuvend. Kjo për
shkak se deputetëve u prem-
tuam se sigurisht do të mar-
rin vendim pozitiv nga BE-ja
nëse ecim përpara. Ajo do të
thotë se qytetarët do të
inkurajohen të mbështesin
nacionalizimin, radikalizmin
dhe ajo nuk është në të mirë
as të vendit tonë e as rajonit.
Ato janë opsionet dhe ne
frikësohemi nga ai variant", -
tha Zoran Zaev. Eurokomisa-

ri për Zgjerim, Johanes Hahn,
në një mëngjes pune me am-
basadorët e vendeve anëtare
të BE-së ka tentuar të nxisë
vendim pozitiv për dhënien e
pëlqimit që Maqedonia e Veri-
ut të fillojë negociata për
anëtarësim. Deri në këto mo-
mente nuk ka detaje nga taki-
mi. Kur na ndajnë rreth dy
javë nga takimi i ministrave të
Jashtëm të vendeve anëtare,
akoma nuk dihet qëndrimi i
tyre përfundimtar për Maqe-
doninë e Veriut. Takimi para
dy ditësh i kryeministrit Zo-
ran Zaev në Bruksel duket se
nuk ka ndryshuar asgjë. "Më
shumë vende anëtare të BE-
së refuzojnë fillimin e negoci-
atave me Shqipërinë dhe

Maqedoninë e Veriut", shkru-
an gazeta austriane "Die
Presse", e cila më tej vazhdon
se, "Franca dhe Holanda
kundërshtojnë fuqishëm
fillimin e negociatave me të
dyja vendet". Presidenti i Ko-
misionit Evropian, Zhan Klod
Junker, pas takimit me Zaev,
pranoi se disa vende akoma
janë kundërshtare të hapjes
së negociatave tani. Unë e di
se disa shtete anëtare kanë
shqetësime. Do të bëj gjithç-
ka që është në fuqinë time për
t'i bindur ato", - theksoi Zhan
Klod Junker, president i Ko-
misionit Evropian. Junker
megjithatë kishte theksuar se
në bazë të fakteve objektive,
Maqedonia e Veriut është e
gatshme për hapin e radhës.
Me eurokomisionerin Jo-
hannes Hahn ishin takuar
edhe përfaqësues të VMRO-
DPMNE-së, të cilët kishin
shprehur shqetësimet për
funksionimin e institucion-
eve në vend dhe ngecjen e re-
formave, por nga ana tjetër
kishin kërkuar fillim të nego-
ciatave për anëtarësim.

Prona dhe mijëra euro në bankë,
zbardhet pasuria e Hashim Thaçit

Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, në deklarimin e tij të

pasurisë në Agjencinë Antikor-
rupsion ka paraqitur detaje mbi
të ardhurat, pronat dhe kursim-
et që ka. Ai ka deklaruar se ka
në dy banka të kursyera mbi 10
mijë euro, ndërsa merr pagë vje-
tore 33,282 euro si President i Re-
publikës. Presidenti Hashim
Thaçi shprehet se ka edhe pasuri
të kursyer në emër të bashkëshortes mbi një mijë euro ndër-
sa 13,500 euro në emër të djalit të tij, Endritit. Në formu-
larin e dorëzuar në Agjencinë Antikorrupsion, Thaçi ka
shënuar se posedon një shtëpi në vlerë 350 mijë euro për të
cilën ka thënë se nuk e ka paguar ende, një shtëpi në fshat
në vlerë 80 mijë euro si dhe 7 hektarë tokë po ashtu në
fshat në vlerë 180 mijë euro. I pari i shtetit të Kosovës, Hash-
im Thaçi, gjithashtu ka deklaruar edhe një veturë e markës
"Audi Q5" në emër të gruas së tij në vlerë 15 mijë euro.
Bashkëshortja e presidentit merr pagë vjetore prej 19 200
euro nga Universiteti i Mitrovicës si pedagoge.

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj
dhe Kancelarja e Gjermanisë, Angela Merkel
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SHKURT
Në Izrael emërohet

ministri i parë
homoseksual

Për herë të parë në his
torinë e Izraelit është

emëruar një ministër i cili ka
deklaruar hapur se është ho-
moseksual, raporton BBC.
Kryeministri i Izraelit, Ben-
jamin Netanyahu e emëroi
Amir Ohana 43 vjeç, ministër
të Drejtësisë në detyrë. Oha-
na vjen nga partia Likud e
kryeministrit Netanyahu,
dhe konsiderohet si njëri
ndër zyrtarët me besnik të
Netanyahut. Emërimi i tij
vjen disa ditë pasi parlamen-
ti u shpërbë për t'i hapur
rrugë zgjedhjeve të reja. Net-
anyahu shkarkoi ministren e
mëparshme të Drejtësisë,
Ayelet Shaked, tre ditë më
parë. Partia e saj, ishte pjesë
e koalicionit të Netanyahut,
por nuk mori vende të mjaf-
tueshme për t'u kthyer në
parlament në zgjedhjet e
muajit maj. Izraeli pritet të
mbajë sërish zgjedhje pasi
kryeministri Netanyahu
nuk arriti të formojë koalicio-
nin qeverisës bazuar në rezu-
ltatet e zgjedhjeve që u
mbajtën në muajin, maj.

Nëna nuk shpëton dot
vajzën 16-vjeçare nga

aksidenti rrugor

Një 16-vjeçare humbi
tragjikisht jetën si pa-

sojë e një aksidenti me mak-
inë. Adoleshentja udhëtonte
së bashku me nënën e saj në
veri të Jandowae në Queen-
sland të Australisë, kur hum-
bi kontrollin e makinës dhe
u përplas me një pemë. 16-
vjeçarja, e cila besohet se ish-
te ende duke e mësuar mak-
inën, u shpall e vdekur në
vendngjarje. Ndërsa nëna e
saj, e cila ndodhej në sediljen
e pasagjerit po lufton për
jetën. Ajo ka marrë dëmtime
të rënda në kokë, fytyrë e
shpatull. 46-vjeçarja, sipas
asaj që shkruan DailyMail,
kishte arritur të dilte nga
automjeti i aksidentuar, por
kishte mundur të njoftonte
autoritetet vetëm 2 orë më
vonë, kur në rrugë kishte
kaluar një kamion.

Vrau 85 pacientë,
jepet dënimi për

infermierin

Një ish-infermier, i cili
pëlqente t'u shkaktonte

arrest kardiak pacientëve të
tij dhe më pas t'i "ringjallte",
është dënuar të enjten me
burgim të përjetshëm për
vrasjen e 85 personave. 42-
vjeçari Niels Hoegel besohet
të jetë vrasësi serial më i
madh i historisë moderne të
Gjermanisë. Hoegel punoi si
infermier në spitalin e Old-
enburgut mes viteve 1999-
2002 dhe në një spital tjetër
në Delmenhorst nga viti 2003
deri në vitin 2005. Vrasjet e
të paktën 85 pacientëve
ndodhën mes viteve 2000 dhe
2005, raporton agjencia gjer-
mane e lajmeve DPA, ndërsa
viktimat ishin të moshave
nga 34 deri në 96 vjeç. 42-
vjeçari ishte dënuar edhe në
vitin 2015 për dy vrasje dhe
dy tentativa për vrasje dhe
tashmë ndodhej në burgim
të përjetshëm. Gjatë sean-
cave gjyqësore, Hoegel pra-
noi se qëllimisht kishte sh-
kaktuar arreste kardiake tek
90 pacientë pasi i pëlqente t'i
"ringjallte". Ma pas ai pranoi
edhe se kishte vrarë pa-
cientët e tij në Oldenburg.

66% e amerikanëve, të pakënaqur me shpërndarjen e pasurisë në SHBA

Të shpëtojmë kapitalizmin
nga kapitalistët

Papunësia 3.8%, ja faktet që tregojnë 'krizën' botëroreKapitalizmi është në
krizë. Kush e thotë
këtë? Berni Sanders,

një senator i bardhë 77-
vjeçar nga Vermonti rural,
një shtet që krijoi një sistem
të kujdesit shëndetësor me
një pagues të vetëm, dhe
pastaj e braktisi atë, pasi
kërkonte një rritje të papër-
ballueshme të taksave. Ale-
ksandra Okasio-Kortez, një
kongresiste e re tele-
vangjeliste, që është bërë
udhëheqësja e së majtës; dhe
shumë analistë në media,
për të cilët "Kapitalizmi në
krizë" është një titull i fu-
qishëm. Por, kjo frazë shkak-
ton më shumë bujë, se sa ësh-
të, në fakt, e saktë. Karl
Marksi parashikoi se një
ushtri e madhe rezervë të
papunësh, dhe kontradiktat
e brendshme të kapitalizmit,
do ta varrosnin atë. Versioni
i kapitalizmit në SHBA, një
përzierje e tregjeve dhe rreg-
ulloreve, nuk po shfaq asnjë
simptomë krize. Radhët e
ushtrisë rezervë të pap-
unëve janë zvogëluar: Shkal-
la e papunësisë është 3.8 për
qind. Kapitalistët që do të
imitonin klasën punëtore, po
detyrohen nga mungesat e
vazhdueshme e krahut të
punës, që të ofrojnë paga më
të larta për të nxitur stafin
të mos arratiset tek konkur-
rentët. Dhe rritja e shëndet-
shme ekonomike e
Amerikës, e përgënjeshtron
konceptin se kontradiktat e
brendshme janë në veprim.
Për këtë shihni: ish-Bash-
kimin Sovjetik, ku Sanders
kaloi një pjesë të muajit të
mjaltit; Venezuelën, ku kap-
italistët që kanë frikë nga sh-
tetëzimet e pronave të tyre,
dhe punëtorët kanë frikë nga
uria, janë duke u larguar
përditë nga vendi; Gjerma-
nia Lindore, që nuk mundi
t'i mbante dot banorët e saj
të rrethuar me mure; dhe
Kubën, shtëpinë e makinave
të vjetra, pasi askush nuk
mund të përballojë blerjen e
një Tojote apo Volksvageni,
në dispozicion të tyre në
tregjet ndërkombëtare. Për-
shkrimi nga Donald Trump
i Amerikës, si një komb që
ka nevojë për t'u bërë sërish
i madh, ishte dhe është
thjesht i gabuar. Masat e
njerëzve të zhgënjyer në
SHBA, nuk janë, në fakt, në
një situatë të dëshpëruar.
Një sondazh i kryer së fundi
nga organizata Gallup, zbu-
loi se 86 për qind e ameri-
kanëve janë "shumë të
kënaqur", (56 për qind) ose
(30 për qind) "me shumicën
e aspekteve të jetës së tyre".
Një studim i mëparshëm, në
vitin 1995, nuk ishte aspak i
krahasueshëm, por sugjeron
që nivelet e kënaqësisë që
atëherë janë rritur. Dhe kjo

nuk është diçka e habit-
shme, pasi të ardhurat vje-
tore për frymë janë rritur me
288 për qind, ose nga 23.600
dollarë në pothuajse 54.000
dollarë vitin e kaluar, pas
rregullimit të inflacionit.
Një ecuri që do të ishte pam-
undur, për një sistem që pre-
tendohet se është në krizë.
Këto shprehje kënaqësie,
duket se nuk përputhen me
sondazhet e tjera, që tre-
gojnë se rreth 53 për qind e
amerikanëve, mendojnë se
vendi po shkon në drejtimin
e gabuar. Dhe, në fakt, nuk
është ashtu. Dikush mund
të jetë i kënaqur me rretha-
nat personale, por i pa-
kënaqur me gjendjen e ven-
dit, me kontrollin nga një
elitë që imponon kosto për
punëtorët, nga të cilët ai
vetë është i imunizuar, siç
janë vendet e punës të hum-
bura në tregti; nga financat
e vendit: dhe, ndoshta më e
rëndësishmja, nga gjendja e
asaj që ne mund ta quajmë
kultura e kombit. Sidoqoftë,
do të ishte gabim të men-
donim se shumica e ameri-
kanëve, janë të kënaqur me
ekonominë në përgjithësi.
Sikurse shkroi Irving Kris-
tol 40 vjet më parë: "S'ka dy-
shim se çështja e barazisë
është bërë në këto 2 dekadat
e fundit, një çështje e rëndë-
sishme politike dhe
ideologjike….".  Në njëfarë
mënyre, shqetësimi mbi pa-
barazinë, është një sim-
ptomë e një përkeqësimi më
të thellë, të një humbje të
perceptuar të kontrollit mbi
shumë aspekte të jetës, nga
gjetja e një vendi pune,
kushtet e punës, dhe deri
tek qasja në sistemin shën-
detësor. Prandaj, edhe sot
sondazhet e Gallup, tregojnë
se 66 për qind e ameri-
kanëve janë disi ose shumë

të pakënaqur me mënyrën
se si shpërndahen të ardhu-
rat dhe pasuria. "Politikanët
e dinë, se kjo është një çësh-
tje që bie realisht ndesh me
njerëzit, në të gjithë spek-
trin politik"- mendon Sarah
Anderson, politologe në In-
stitutin për Studime të Poli-
tikave. Dhe ajo ka të drejtë:
gati gjysma e amerikanëve,
kanë votuar në favor që
qeveria federale të ndërmar-
rë hapa për të kufizuar pagat
e drejtuesve në kompanitë e
mëdha. Nuk është se ameri-
kanët janë në përgjithësi
kundër njerëzve që fitojnë
shuma të mëdha parash.
Sipërmarrësit e mëdhenj si
Bill Gejt admirohen gjerë-
sisht. Por, ata shprehen
kundër korpokracisë. Siste-
met e kompensimit të korpo-
ratave janë jo transparente,
dhe ç'është më e keqja plot
me konflikte interesi. Vetëm
kohët e fundit, investitorët
institucionalë, me blloqe të
mëdha aksionesh, kanë fillu-
ar të detyrojnë kompanitë të
jenë më transparente, në
lidhje me përcaktimin e ko-
mpensimit të bordit ekzeku-
tiv, dhe për të lidhur pagën
me performancën, diçka që
është pa dyshim e lehtë të
bëhet. Është, gjithashtu, e
vështirë të mohohet, se në
disa aspekte sistemi është "i
manipuluar" kundër sh-
tresës së mesme dhe asaj të
varfër. Ashtu siç vinte në
dukje ekonomist dhe socio-
logu Mankur Olson: "Kur një
grup, që përbën vetëm një
segment të ngushtë të ka-
pacitetit fitimprurës të një
shoqërie, është në gjendje të
veprojë kolektivisht, motivi
i tij kryesor është shpërndar-
ja e pasurisë për vete,
nëpërmjet lobimit dhe
ndarjes së fitimeve, dhe
vazhdimin e aktiviteteve të

tilla edhe kur humbjet për
shoqërinë janë të mëdha, në
raport me shumën që fiton
ky grupim i ngushtë njerëz-
ish". Gjithsesi, kapitalizmi
nuk është ende i destinuar
të zhduket. Së pari, ai nuk ka
një sistem rival të aftë të
prodhojë dhe shpërndajë një
pasuri të tillë të madhe ma-
teriale. Familja tipike e klas-
ifikuar si "e varfër" nga
qeveria amerikane në vitin
2013, zotëronte një makinë,
ajër të kondicionuar në sh-
tëpi, dy televizorë me ngjyra,
televizor kabllor apo satel-
itor, dhe një furrë me mik-
rovalë, sipas Robert Rektor
të Fondacionit Heriteixh.
Ajo jeton, gjithashtu, në sh-
tëpi me një hapësirë më të
madhe, se sa mesatarja evro-
piane jo e varfër. Dhe 92 % e
amerikanëve me të ardhura
prej më pak se 30 mijë dol-
larësh në vit, zotëron një ce-
lular. Së dyti, kapitalizmi ka
dëshmuar historikisht një
aftësi mahnitëse për të refor-
muar veten, pa e shkatërru-
ar forcën e vet inovative. Kur
ndodhi Depresioni i Madh,
dhe shumë amerikanë i
hodhën sytë nga sistemet
ekonomike konkurruese:
nacional-socializmi i Hitler-
it, fashizmi i Musolinit, ko-
munizmi i Stalinit - Frenk-
lin Ruzvelt shpëtoi bankat e
mëdha në vend; siguroi en-
ergji elektrike falas për sh-
tresat më të varfra; hapi
vende pune të dobishme për
shumë njerëz, nga artistët
tek mbjellësit e pemëve; dhe
krijoi një sistem ligjor që i
lejoi sindikatat të balanco-
nin peshën e punëtorëve në
negociatat me
punëdhënësit. Ndërkohë, sot
janë mëse emergjente një
raund tjetër reformash. Kap-
italizmi duhet të shpëtohet
nga kapitalistët. Kapitalistët,

OKB: Mbi 2 milionë
somalezë mund të
vdesin nga uria

OKB paralajmëron se
mbi 2 milionë

njerëz mund të vdesin
nga uria në Somali nëse
urgjentisht nuk dërgo-
hen ndihma në këtë
vend afrikan, transme-
ton Anadolu Agency
(AA).  Koordinatori i
OKB-së për çështjet hu-
manitare dhe emergjen-
cat, Mark Lowcock, ka
deklaruar se më shumë
se 2 milionë njerëz në
Somali mund të vdesin
nga uria deri në fund të
verës, nëse nuk dërgo-
hen ndihma ndërko-
mbëtare sa më shpejtë
në këtë vend afrikan të
prekur nga thatësira.
Lowcock tha se Somalia
ka nevojë për rreth 700
milionë dollarë (rreth
620 milionë euro) pas
një sezoni pa shi që sh-
kaktoi ngordhjen e
bagëtive dhe shkatërroi
të mbjellat. Ai tha se
Fondi Qendror i OKB-së
për Ndihma dhe
Emergjenca ndau 45
milionë dollarë (rreth
40 milionë euro) për
ushqim, ujë dhe nevoja
të përditshme në Soma-
li, si dhe në disa pjesë të
Kenias dhe Etiopisë, të
cilat gjithashtu janë
prekur nga thatësira.
Në Somali, rreth 3 mil-
ionë njerëz,  edhe pa
thatësirën e këtij viti,
çdo ditë përpiqen të
plotësojnë nevojat min-
imale për ushqim.

që kanë ndikimin e duhur
politik për t'i nxitur këto re-
forma, do të duhet të pyesin
veten si t'ia përshtatin pre-
sionet e reja reformimit të
kapitalizmit. Dhe kjo mund
të nënkuptojë, pranimin e
më shumë dhe jo më pak
rregullave në fushën e lojës.

Nga Bota.al
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Nisin procedurat për kompensimin financiar, të pasurive që preken nga ndërtimet informale

Vendimi i qeverisë, 530 pronarët
përfitojnë kompensimin për truallin

Lista me përfituesit në të gjithë vendin

Publikohet lista me 530
pronarët që u është
prekur tona nga ndër-

timet pa leje dhe marrin ko-
mpensimin për truallin. Për-
fituesit janë në të gjithë ven-
din dhe 'Gazeta Shqiptare'
publikon  listën e plotë ku
përveç gjeneraliteteve të për-
fituesve është edhe shuma e
përfitimit për pronarët që ko-
mpensohen. Procedurat për
kompensimin financiar të
pasurive që preken nga ndër-
timet informale ndiqen nga
Agjencia e Trajtimit të
Pronave. Pas hapjes së proce-
durave nga ATP-ja pronarët
duhet të plotësojnë formu-
larin tip dhe gjashtë doku-
mente.
PRPRPRPRPROCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURAOCEDURATTTTT

Pronarët kompensohen
me vlerën e përcaktuar me
vendim të Këshillit të Minis-
trave në hartën e vlerës. Vlera
e kompensimit varion sipas
zonave. Sipas ligjit në fuqi
kur parcela e ndërtimit të le-
galizuar shtrihet mbi pasuri
të paluajtshme në pronësi
private, të subjekteve jopose-
duese të ndërtimit, nëpërmjet
të njëjtit akt administrativ
miratohet masa dhe vlera e
kompensimit financiar për
sipërfaqet takuese, pronë pri-
vate, që preken nga ndërtimi.
"Vendimi i Këshillit të Minis-

trave për kalimin e së drejtës
së pronësisë dhe miratimin e
masës e vlerës së kompensim-
it për sipërfaqet, pronë pri-
vate, që preken nga ndërtimet
e legalizuara, është i vlefshëm
për regjistrimin përfun-
dimtar të parcelës ndërti-
more në regjistrin e pasurive
të paluajtshme. Sipas ligjit në
fuqi janë një sërë rregullash
për kalimin e të drejtës së
pronësisë dhe miratimit të
masës e vlerës së kompensim-
it"-thuhet në aktin normativ
që rregullon kompensimin e
pronës së prekur nga ndër-
timet pa leje. Nëse poseduesi
është bashkëpronar në pa-
surinë ku ndodhet ndërtimi i
legalizuar, për rregullimin e
pronësisë në parcelën ndërti-
more zbatohen këto rregulla:
a) Kur pjesët takuese ideale
të bashkëpronësisë janë të

papërcaktuara, ato prezumo-
hen të barabarta (në për-
pjesëtim me numrin e të
gjithë bashkëpronarëve); b)
Pjesa takuese ideale e pose-
duesit llogaritet në sipërfaqen
e parcelës ndërtimore. Nëse,
pas kësaj, nuk plotësohet
sipërfaqja e parcelës ndërti-
more, për sipërfaqen e mbe-
tur të saj kryhet kalimi i
pronësisë në favor të pose-
duesit, si dhe kompensimi i
bashkëpronarëve të tjerë, si-
pas pjesëve të tyre ideale; c)
Mosmarrëveshjet për ndar-
jen e parcelës dhe për masat e
pjesëve takuese zgjidhen nga
gjykata. Nëse një nga bash-
këposeduesit e ndërtimit të le-
galizuar është pronar i vetëm
i pasurisë ku ndodhet parce-
la, krijohet bashkëpronësia
mbi parcelën ndërtimore,
duke u transferuar pose-

duesve të tjerë pjesët takuese
të parcelës. Ndërkohë që për
situatat e mbivendosjes së
titujve nuk pengon proce-
durat, sipas këtij vendimi.
Mbivendosja në parcelën
ndërtimore shuhet me hyrjen
në fuqi të vendimit të Këshil-
lit të Ministrave që miraton
kalimin e së drejtës së pronë-
sisë dhe vlerën e masën e ko-
mpensimit financiar. Në këto
raste, kompensimi financiar
miratohet pa përcaktuar
subjektin përfitues të tij,
duke pasqyruar faktin e mbiv-
endosjes së titujve në seksio-
nin e veçantë të vendimit të
Këshillit të Ministrave. Për
zbatimin e kësaj pike, Agjen-
cia e Trajtimit të Pronës dety-
rohet të caktojë, në një llog-
ari bankare të posaçme,
shumën e miratuar të ko-
mpensimit financiar.
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DOKUMENTET
1-Kërkesë për kompensimin e pronës, sipas formatit tip, që i
vihet në dispozicion nga ATP;
2-Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil;
3-Prokurë e posaçme, të nënshkruar nga të gjithë subjektet që
përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e
drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre. (Në
rastet kur nuk është e mundur të dorëzohet prokura e
posaçme, secili bashkëpronar apo një pjesë e tyre, paraqesin
kërkesë individuale apo të përbashkët, për pjesën takuese në
pronën që kompensohet. Në rastin e kërkesave individuale të
secilit bashkëpronar apo të një pjese të tyre, për çdo kërkesë
të kryer, paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2 000 (dymijë) lekë,
pavarësisht se i përket të njëjtës pasuri të paluajtshme);
4-Vërtetimin origjinal të lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë
për hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të
subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i llogarisë
bankare (IBAN), ku do të transferohet vlera financiare e
përfituar;
5-Fotokopjen e dokumentit të identifikimit;
6-Mandat pagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit
në vlerën 2 000 lekë. Subjektet përfituese, kërkesa e të cilëve
nuk është pranuar për mungesë dokumentacioni gjatë
procedurave të mëparshme, kanë të drejtë të riaplikojnë. Këto
subjekte nuk paguajnë tarifë shërbimi, nëse provojnë pagimin e
saj gjatë aplikimit të mëparshëm.

HAM
HAM
HAM
HAM

NAIL
NAIL
TEKI

SEFER KAZAZI

40 19,155 766,200.00

RIFAT KAZAZI
IKBALE KAZAZI
BUKURIJE KAZAZI
RIFAT KAZAZI

3 19,155 57,465.00

IKBALE KAZAZI
BUKURIJE KAZAZI
IDLIR KAZAZI
AIDA KAZAZI
ARDIAN KAZAZI
IDLIR KAZAZI

3 19,155 57,465.00

RIFAT KAZAZI
IKBALE KAZAZI
BUKURIE KAZAZI
IDLIR KAZAZI

283 19,155 5,420,865.00

RIFAT KAZAZI
IKBALE KAZAZI
BUKURIE KAZAZI
RIFAT KAZAZI

25 19,155 478,875.00

IKBALE KAZAZI
BUKURIJE KAZAZI
ARDIAN KAZAZI
IDLIR KAZAZI
AIDA KAZAZI

MEHILLI
MJAFTIM

NURI FEIMI 525 3,119 1,637,475.00
NURI FEIMI 407 3,119 1,269,433.00

HEKURA YMERI 68 3,119 212,092.00

AFERDIT MEHILLI

252 5530 1393560

AGRON MEHILLI
DILAVER MEHILLI

DRITA MEHILLI
ERMIRA MEHILLI
EVELINA CARA
FIORINA MEHILLI

GENIS MEHILLI
GEZIM MEHILLI
IRMA SKENDERI
ISMET MEHILLI

MIROSHE MEHILLI
MITAT

MEHILLI
RIKO MEHILLI

SULLTA MEHILLI

BALLKE BISHA

676.03 8300 5611049
LAVDIE BISHA
TATJAN BISHA

XHELA
XHELA
XHELA
XHELA
XHELA 71 3283 233093

ZENEPE RAMA
DEFRIM AHMATI
SHUKRIE TOTA

ALI AHMATI
HASIE KUPA

ZYBE
ZYBE

HAMIT
HALIM
HALIM
HALIM
HALIM

LUFTUL

Sali
Sali
Xhek
Xhek

Abdi

DUQ
ISMAIL
SHAB

HAJDAR
HAJDAR

SELAM

SINAN

ALI
ILJAZ

MUHARRE GERMIZI 404.73 203 82,160.19

SHAQIR NERGUTI 296.17 203 60,122.51
RAKIP ONUZI 96.23 203 19,534.69

JONUZ CENGU 9.14 5,280 48,259.20
JONUZ CENGU 35.97 5280 189,921.60

RAMIZ DOGJANI 291.92 203 59,259.76

AJET SHETA 500 2271 1,135,500.00
GANI GECA 309 2271 701,739.00

Meta
Naime Memko (Meta)
Tatjana Musa (Meta)
Zylf ije Dingu
Fahrie Hasanaj(Meta)
Fatbardh Meta

AVDYL SULAJ 377.1 160 60,336.00

HAJDAR MURATI 261 4242 1107162
SHOQERIA Elma Sh.p.k 68.6 20,916 1,434,837.60

Sefer Hyka

274 33755 9248870

Abdulla Hyka
Arben Maloku
Haxhi Hyka
Lulzim Zalta
Fatmira Kallushi (Hyka)
Suzana Hyka
Vjollca Take (Meta)
Kadri

NEXHMIJE SORRA

335 4242 1421070
ALBERT SORRA

PELLUMB SORRA
VJOLLC SULAJ
MYZEJE SORRA

DEMIR KARAJ 306 448 137088

LIMAN UKU 128.8 525 67620
BAJRAM UKU 171.2 525 89880

RAMIZBUKURIE AHMATI

RIFAT KAZAZI

25 19,155 478,875.00

IKBALE KAZAZI
BUKURIJE KAZAZI
ARDIAN KAZAZI
IDLIR KAZAZI
AIDA KAZAZI

NAIL
NAIL
TEKI

NURI FEIMI 525 3,119 1,637,475.00
NURI FEIMI 407 3,119 1,269,433.00

HEKURA YMERI 68 3,119 212,092.00

MEHMET

Zydi
Zydi

Feri
Feri

HASHIM
IMER

HAMIT

VJOLLC BARDHI 44.6 282 12,557.2

IBRAHIM DAKLI 284.4 14,192 4,036,204.8

SHYQYR ARAPI

156.3 12,764 1,995,013.2

HYQMET ARAPI
BESIM ARAPI

ZEGJINE ARAPI 
SHEFQET ARAPI
ALKETA ARAPI
ALMIDA ARAPI

FATMIR ZYBERI 350 293 102550
SABRI HARDHIA 292 293 85556

MARK GJONI 245 293 71785

Iris Ceku (Shijaku)
Elida Matathia (Stringa)

Manjola Rrapi (Stringa)
Islam Shijaku

LULEZIM ISMAIL ISLAMI 15.8 12223 193123.4

MUHAMET BEJTJA 310 293 90830

Nazmije Kuqi (Shijaku)

615.77 2560 1 576 371

Suzana Shijaku
Genta Shijaku

Albana Mustafaraj
Teuta Hoxha (Shijaku)
Kadrie Hasho (Shijaku)

Rebeka Muraj
Faik Dishnica

Jalldiz Shijaku
Ermira Struga (Shijaku)
Merita Durrsi (Shijaku)
Agim Nallbani

Adrian Nallbani
Lejla Shijaku

Gjuzi 360 1970 709200

FLAMUR TAHIR

KUJTIM

ISUF
ISUF
ISUF
ISUF
ISUF

BEDRI BALI

436.5 2560 1117440

LUMTURI BITRI
VJOLLCA RIBAJ

RAZIJE MYRAZI
FATBARD MATUKA
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MYRTEZ
MYRTEZ

TAHIR
ASLLAN

SEIT
SHEFK
RAMIS
VELI

HAKI
RAMI
RAMI

Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqeri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqeri

VELI

Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqeri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
Fiqiri
HAMITNJAZI HASANLLARI 445 472 210040

Servete Dyrmishllari(Qorri)Qo rri

46.0 8537 392,702.0

Fedane Qorri
Mirjete Qorri
Diana Qorri
Asllan Qorri

Perparim Qorri
Bukurie Qorri
Mesare Qorri

MIT"HAT MUÇOLLARI 56 1870 104,720

Servete Dyrmishllari(Qorri)

344.23 8537 293,869,151

Fedane Qorri
Mirjete Qorri
Diana Qorri
Asllan Qorri

Perparim Qorri
Bukurie Qorri
Mesare Qorri

Servete Dyrmishllar(Qorri)

86.4 8537 7,375,968

Fedane Qorri
Mirjete Qorri

Diana Qorri
Asllan Qorri
Perparim Qorri

Bukurie Qorri
Mesare Qorri

Servete Dyrmishllari(Qorri)

185 8537 1,579,345

Fedane Qorri
Mirjete Qorri

Diana Qorri
Asllan Qorri
Perparim Qorri

Bukurie Qorri
Mesare Qorri

FETI BANUSHI

100.7 10491 10,564,437

HAJRIJE BANUSHI
KADRIJE BANUSHI
FLORES BANUSHI
SHPETIM BANUSHI

FETI BANUSHI

100.8 10491 10,574,928

HAJRIJE BANUSHI
KADRIJE BANUSHI
FLORES BANUSHI
SHPETIM BANUSHI

SULEJM GALO 374 2145 802230

KIBE BERBERI

348 10491 3,650,868
BARDHY BERBERI

VERGJINU BERBERI

HYSEN PERA 175.8

1640

288.312
FERIT DERVISHAJ 315.3 517.092
ILMI DERVISHAJ 75.5 123,820

MIFTAR CENAJ 15.94 5280 84,163.20

ASTRIT LIÇKOLLARI

227,2 1640 372,608

PETIJE LIÇKOLLARI
DLEMKE LIÇKOLLARI
ERAND LIÇKOLLARI

AKIL LIÇKOLLARI
LIRIJE LIÇKOLLARI

VERGJINU LIÇKOLLARI

REXH GASHI 250.98 203 50,948.94
REXH GASHI 269.85 203 54,779.55

RASIM ONUZI 306.42 203 62,203.26

ERVEHE SULEJMANI
ARBEN MYSHKETA
GENTIAN MYSHKETA

BYLYKBASHI
MUSA BYLYKBASHI
NEXHMIJE KORGESHI
AJNISHA KAPXHIU
GJYLISHA ÇELA
ARIAN GUZA
MAKBULE MYSHKETA
YLLKA DHASKALI
MERIXHAN ÇARÇIU

MYSHKETA
YLLKA DHASKALI
MERIXHAN ÇARÇIU
ERVEHE SULEJMANI
ARBEN MYSHKETA
GENTIAN MYSHKETA
FATIME MESI

500 19,155 9,577,500.00

MEHMET BYLYKBASHI
ENVER BYLYKBASHI
DHURATA KURTI
ISMET BYLYKBASHI
KUMRIJE LAZIMI
MERDARE HOXHA
HAMZA JANINA
ISA

MEHMET BYLYKBASHI
ENVER BYLYKBASHI

DHURATA KURTI
ISMET BYLYKBASHI
KUMRIJE LAZIMI
MERDARE HOXHA
HAMZA JANINA
ISA BYLYKBASHI
MUSA BYLYKBASHI
NEXHMIJE KORGESHI
AJNISHA KAPXHIU
GJYLISHA ÇELA
ARIAN GUZA
MAKBULE

MAKBULE MYSHKETA
YLLKA DHASKALI
MERIXHAN ÇARÇIU
ERVEHE SULEJMANI
ARBEN MYSHKETA
GENTIAN MYSHKETA
FATIME MESI

289 19,155 5,535,795.00

447 19,155 8,562,285.00

ENVER BYLYKBASHI
DHURATA KURTI
ISMET BYLYKBASHI
KUMRIJE LAZIMI
MERDARE HOXHA
HAMZA JANINA
ISA BYLYKBASHI
MUSA BYLYKBASHI
NEXHMIJE KORGESHI
AJNISHA KAPXHIU
GJYLISHA ÇELA
ARIAN GUZA

GJERGJI

Laze
NASI
TONC
TONC
TONC

ISLAM
BAJR

REXHE

BAJR

HASA
FERRI

RRAHI
RRAHI

RAMAZAN DAKU 129.4 3283 424820.2
RAMAZAN DAKU 25.4 3283 83388.2

GEZIM SHEHAJ 292 472 137824

AHMET HAXHIA 367 472 173224
AVNI HOXHA 500 472 236000

RIZA NOKA 212 472 100064
ALI GRECA 361.8 472 170769.6

HAMIT MANI 361.2 3560 1285872

SOFIE Lushi

47.38 414 19615.32

JOSIF Lushi
LIZIAN Lushi
KRISTI Lushi

TRIFON THOM
A

MALO 360.4 472 170108.8

Petraq Laze Capuni 109.86 414 45482
Petraq Laze Capuni 1605.32 414 664602

Petraq Capuni 1034.62 414 428332.6

VANGJEL STEFA
162.8 12458 2028162.4ARSINI GJERGJI

Ali
Ali

Adem

Sulejman

MARK
NDUE

NIKOLL
NIKOLL

ADEM
MURAT

ESMERALD HYSENI 325 294 95550
GENT HYSENI

GJERGJ TOMA 146 337 49202
GJOK MARK DEDA 182 337 61334

GJOK MARK DEDA 130 337 43810

KANTO MARASHI 33 337 11121
GJEVAHIR GJOKA 39.4 337 13277.8
GJERGJ TOMA 94.6 337 31880.2

Peqere Fuga
Djana Buli

Dilf iruze Toptani
Fatmira Peqini

Xheladin Saraçi 393 327 128511 JAHO

BIDO

HAM
HAM
HAM
HAM

RIFAT KAZAZI

3 19,155 57,465.00

IKBALE KAZAZI
BUKURIJE KAZAZI
IDLIR KAZAZI
AIDA KAZAZI
ARDIAN KAZAZI
IDLIR KAZAZI

3 19,155 57,465.00

RIFAT KAZAZI
IKBALE KAZAZI
BUKURIE KAZAZI

YLLI IBRAHIMI 26 19,336 502,736.00
FETAH ISUFI 11 19,336 212,696.00

SEFER KAZAZI

40 19,155 766,200.00

RIFAT KAZAZI
IKBALE KAZAZI
BUKURIJE KAZAZI

ESMERA HAMZARAJ

468 19,336 9,049,248.00
MUSTAF HAMZARAJ

ISMAIL BESHIRI
ESMERA HAMZARAJ

378 19,336 7,309,008.00
MUSTAF HAMZARAJ

ISMAIL BESHIRI

JULIA PALI 161.8 11780 1906004
SPIRO PALI

DILAVER QAZIM DOMI 95 3,047 289,465.00

SUAT JAHO 250 3119 779750

ETHEM

MERITA QORRI

NAIM DAKLI
NEXHMIJ DAKLI
SULJAN DAKLI

ERIS DAKLI
LULEZIM DAKLI
ARBEN DAKLI
SKENDE QORRI

DASHAM QORRI
HAXHIRE PENI (QORRI)

HYSNI KOTHERJA
ENDRI KOTHERJA

HYQMET KOTHERJA
ZANA SHAMI (DAKLI)

SABIRE GABECI
PRANVE KARAPICI
ENGJELL DAKLI

DRITA DAKLI
ARJANA DAKLI (PAPAMIHALI)

DRITA DAKLI
LAURES DAKLI (TETA)

ELONA DAKLI
RUKIELA DAKLI

ARTAN KURTI
BURBUQ KOTHERJA
SILVANA DRACINI

MIRELA DRACINI
MINERVA KOTHERJA

RUZHDIE DAKLI
DRITA DAKLI

SAMI DAKLI
SHPRES DAKLI

VALENTI DAKLI
BESA DAKLI

BARDHU DAKLI

ALI
ALI
ALI
ALI

EMIN
EMIN
NEXHI
SPIRO
FIRDU
FIRDU

ABAS
FETAH
FETAH
FETAH
FETAH
FETAH

XHEM

KUJTIM DUMI 274 571 156454

FADIL GRORI 246.6 3283 809587.8

BERIJE DRIZA

297.9 175 52132.5

ROLAND DRIZA
MIGENA TOSKA
REDION DRIZA

MERI DRIZA
SAFIJE DRIZA

JAKUP SHEHU 109.4 12,764 1,396,381.6
MUSTAFA KOFSHA

HORTEN HAXHIADEMI
FIQIRI HAXHIADEMI
ELENI HAXHIADEMI

DORELA HAXHIADEMI
VIOLA HAXHIADEMI

SUZANA HAXHIADEMI
BRIKENA BAXHAKU

YZEDIN DERVISHI
BEGATO DERVISHI
ARJANA SHTINO
ADRIAN DERVISHI
ROLAND DERVISHI

SAMI STRINGA

225.2 12,764 2,874,452.8

SHEHRIAR STRINGA
VULE STRINGA

SELAUDIN HAXHIADEMI
ZYMYRYT HAXHIADEMI
MYZAFER HAXHIADEMI
ARMAND HAXHIADEMI

VJOLLC KRYEMADHI 106.3

12,764

1,356,813.2
SUZANA MURATAJ

LEJLA MARKU 49.2 627,988.8
SAIBE GOGA

ISUF
ISUF
ISUF
ISUF
ISUF

BEDRI BALI

436.5 2560 1117440

LUMTURI BITRI
VJOLLCA RIBAJ

RAZIJE MYRAZI
FATBARD MATUKA

ZYBE
ZYBE

HAMIT
HALIM
HALIM
HALIM
HALIM

LUFTUL

Sali
Sali
Xhek
Xhek

Abdi

DUQ
ISMAIL
SHAB

HAJDAR
HAJDAR

SELAM

SINAN

ALI
ILJAZ

MUHARRE GERMIZI 404.73 203 82,160.19

SHAQIR NERGUTI 296.17 203 60,122.51
RAKIP ONUZI 96.23 203 19,534.69

JONUZ CENGU 9.14 5,280 48,259.20
JONUZ CENGU 35.97 5280 189,921.60

RAMIZ DOGJANI 291.92 203 59,259.76

AJET SHETA 500 2271 1,135,500.00
GANI GECA 309 2271 701,739.00

Meta
Naime Memko (Meta)
Tatjana Musa (Meta)
Zylf ije Dingu
Fahrie Hasanaj(Meta)
Fatbardh Meta

AVDYL SULAJ 377.1 160 60,336.00

HAJDAR MURATI 261 4242 1107162
SHOQERIA Elma Sh.p.k 68.6 20,916 1,434,837.60

Sefer Hyka

274 33755 9248870

Abdulla Hyka
Arben Maloku
Haxhi Hyka
Lulzim Zalta
Fatmira Kallushi (Hyka)
Suzana Hyka
Vjollca Take (Meta)
Kadri

NEXHMIJE SORRA

335 4242 1421070
ALBERT SORRA
PELLUMB SORRA
VJOLLC SULAJ
MYZEJE SORRA

DEMIR KARAJ 306 448 137088

LIMAN UKU 128.8 525 67620
BAJRAM UKU 171.2 525 89880
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Në 20 dhjetor të vitit të kalu
ar në po këtë të përdit
shme, "Gazeta Shqiptare",

botuam një shkrim dyfaqësh mbi
disa ngjarje të fshehta dhe deri tani
të paditura, të cilat lidheshin, gjatë
Luftës së Dytë Botërore, me rolin e
prefektit të Beratit për motet 1942-
1943, Hasan Alizoti, bir i Fejzi Ali-
zotit.

Dëshmitë qenë marrë në bisedë
të drejtpërdrejtë me Abaz Alizotin,
djalë i Hasanit, tashmë një tetëdh-
jetëvjeçar që jeton në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.

Herën e shkuar rrëfyem mbi një
takim shumë të fshehtë mes En-
ver Hoxhës dhe kryeministrit
Mustafa Kruja (janar 1942-janar
1943). Biseda kokë më kokë mes të
dyve, kryer me ndërmjetësinë dhe
garancinë e Abaz Fejzi Alizotit në
banesën e një komunisti nga Libo-
hova në rrugën "Siri Kodra" në Ti-
ranë, pati përfunduar në mosmar-
rëveshje të plotë. Saktësojmë se
mbështetja që prefekti i Beratit i
jepte ato kohë Lëvizjes Nacionalç-
lirimtare nuk nxitej prej rretha-
nash që lidheshin me ndonjë bind-
je politike prokomuniste të tij. Në
të kundërt: qe mospajtues me këtë
ideologji.

Në shkrimin e dhjetorit të sh-
kuar i kemi rrëfyer lexuesit se ky
kurs i qëndrimit të Abaz Alizotit,
aspak në përputhje me objektivat
e qeverisë që e kish emëruar, vinte
prej një detyre të cilën ia kishte
dhënë një oficer i lartë britanik. Ky
pati zbarkuar fshehurisht me anë
të një nëndetëseje në bregdetin e
Myzeqesë dhe të dy bashkë qenë
takuar sekretisht në Manastirin
e Ardenicës.

Lëvizja NÇ, sipas oficerit an-
glez, ndërsa bisedonin me shpresë
të binin dakord, duhej mbështetur
fuqimisht sepse luftonte pushtues-
it italianë dhe tërë boshtin fash-
ist, aleancën e tyre me nazigjer-
manët në krye.

Britaniku sqaroi se ky qëndrim
përkrahës do të ish tranzitor, i
përkohshëm, vetëm taktik

Prej këtyre rrethanave u kush-
tëzuan, siç treguam në shkrimin e
herës së kaluar, përpjekja e Aba-
zit, madje me vetë të atin, Fejziun,
për të shpëtuar nga burgimi poli-
tik në Berat Alqi Kondin, të
ngarkuarin e PKSH-së për punën
me rininë në këtë qytet. Po ashtu, i
paraqitëm lexuesit historinë e një
bisede të refuzuar nga Fejzi Alizo-
ti, pak minuta para se të ndodhte,
midis tij dhe Miladin Popoviçit.
Herën e shkuar spikatëm edhe
kontaktimet e prefektit Hasan me
drejtues lokalë të rezistencës së ar-
matosur antifashiste komuniste
dhe jo si Kahreman Ylli, Mestan
Ujaniku, Gjin Marku, Zylyftar Ve-

leshnja, Ramiz Aranitasi.
Ndërkohë në këtë shkrim të

sotëm, përmbledhur më shkurt, do
t'i përkushtohemi dy episodeve të
tjera të panjohura deri tani për
historinë kombëtare. Burimi i in-
formacionit kryesor është sërish
ai i bashkëkombësit tonë në SHBA,
Abaz Fejzi Alizotit.

Ndërkaq, të dyja ngjarjet janë
verifikuar nga autori prej
burimesh gojore vendëse dhe të
shkruara, pjesërisht tërthorazi,
por që të japim besim mbi të
vërtetën e asaj që na ka kumtuar
Abazi. Shënojmë se i ati i tij, i lin-
dur në 1900, jetoi deri në motin 1978
dhe kemi gjetur një pikë të dytë,
person, të cilit ia ka pohuar çfarë i
ka thënë edhe të birit.
LOJA ME SINJALIN E TRE
ZJARREVE

Komanda ushtarake italiane, e
vendosur në kazermat e Uznovës
në Berat, në fund të pranverës 1943,
pas disa disfatave që kishte pasur
për ta shfarosur qëndresën e ar-
matosur kundër tyre, vendosi të
bënte një operacion të madh
spastrimi në krahinën e There-
pelit. Në mbledhjen planizuese
tepër sekrete, duke qenë se ishte
brenda detyrave dhe kompeten-
cave të tij të ngarkuara nga qever-
ia e Tiranës si edhe nga vetë
mëkëmbësi italian në Shqipëri,
mori pjesë prefekti Hasani.

Pasi u vendos edhe data e ora e
fillimit të operacionit ndëshkimor,
u shtua me këtë rast edhe një vep-
rim plotësues. Nga ajri njësitë par-
tizane dhe territoret mbështetëse të
tyre jo vetëm do të qëlloheshin me
mitralozë, por prej avionëve ushtar-
ake do t'u hidheshin edhe bomba.
Meqë do të ish prag mbrëmjeje, kjo
lypte saktësim të qartë të vendn-
dodhjes së trupave italiane në
mënyrë që mbi to të mos binte asnjë
cifël predhe.

Për këtë qëllim, për t'i ndihmuar
pilotët të mos gaboheshin, u ra da-
kord që komanda ushtarake ital-
iane në territorin e trupave të saj të

ndizte tre zjarre të mëdhenj, të dal-
lueshëm lehtësisht jo vetëm prej
flakëve, por edhe tymit. Kështu avi-
onët italianë duhej të qëllonin me
mitralozë dhe t'i hidhnin bombat në
krahun tjetër, ku ishte zona e errët.

Këtë kod sinjalesh Hasan Alizo-
ti ia dha Gjin Markut, kështu që tre
zjarret mbrojtës u përflakën më
shpejt në hapësirën ku ndodheshin
partizanët dhe vetëm më pas, pas
hutimit, tek italianët. Por hataja
ndodhi: shumicën e bombave pilotët
nisën t'i lëshonin mbi trupat e tyre.

Abazi në bisedën e disa muajve
më parë pohon se pasojat e kësaj
vetëkërdie, edhe pse fëmijë i vogël, i
ka përjetuar personalisht në Berat,
duke i parë nga dritarja e shtëpisë,
e cila ishte buzë rrugës kryesore.
Poshtë saj ecnin të shpartalluar si
mos më keq, me uniformat shqyer,
italianët, tek shkonin pa mundur
dot të qëndronin në rresht për të sh-
kuar drejt vendndodhjes së garni-
zonit të tyre në Uznovë.

Ngjarja e rëndë u hetua men-
jëherë nga italianët dhe u hamendë-
sua se nxjerrësi i sekretit të tre zjar-
reve duhej të qe i vetmi shqiptar i
ndodhur në topmbledhje, prefekti.
Pas fillimisht krijimit të dyshimit,
veçanërisht Shërbimi i Fshehtë Ush-
tarak Italian, SIMI, ishte mëse i bin-
dur që tradhtuesi qe Hasan Alizoti.
Kështu vendosën vrasjen e tij me
anë duarsh të tjera, larg Beratit.

I nisën izolimin. I vunë roje të
shumta, gjoja për siguri, në hyrje të
godinës së prefekturës. "Të mos hyjë
njeri!", bërtisnin këta italisht.
Atëherë Hasani foli në telefon me
kryeministrin Eqrem Libohova dhe
me të atin, Fejziun dhe ata e këshil-
luan të largohej sa më shpejt nga
Berati e të rikthehej në Tiranë. Kësh-
tu u organizua me dy kamionë të
mbushur me shqiptarë, skraparllinj
kryesisht dhe morën rrugën për në
kryeqytet.

Rrufeshëm italianët e gjetur në
befasi nga kjo lëvizje e Hasan Ali-
zotit lajmëruan bashkëpunëtorin e
tyre të punëve më të zeza, Isa Tosk-
ën. I thanë t'u dilte në rrugë, para
Urës së Kuçit, dy kamionëve me të
vetët dhe t'i asgjësonte me armë. Por
këtë pritë e mori vesh kryetari i
komunës Fier-Shegan, një kar-
bunaras, Ahmet Shehu, mik i Fe-
jzi Alizotit. Ky mori forcat e tij dhe
shkoi tek Ura e Kuçit. I tha Isa
Toskës "Ik, se ndryshe këtu vete
gjaku gjer në gju"!

Krimineli i njohur i mori të
vetët dhe iku. Nuk e zbatoi poros-
inë që i dhanë italianët, ata që edhe
e patën armatosur deri në dhem-
bë.
RAMIZ ALIA, I MBROJTUR
NGA PREFEKTI

Vetëm pak ditë më parë se të
ndodhte ikja e Hasan Alizotit për

në Tiranë dhe historia ndërkohë
do të regjistronte dorëheqjen e
Benito Musolinit në Romë dhe
shumë shpejt këtë ngjarje do ta
pasonte edhe kapitullimi i Italisë,
në Berat u kryen disa arrestime
dhe vrasje me të pabesë të anti-
fashistëve komunistë më të spika-
tur, mes tyre edhe të disa emrave
të njohur si Margarita dhe Kristaq
Tutulani, Kristaq Capo po ashtu,
të tjerë. Ishte goditja më e madhe
që autoritetet fashiste të pushtim-
it i dhanë njërës prej qendrave më
të mëdha të rezistencës në Sh-
qipëri, siç qe ky qytet.

Prej operacionit të rrufeshëm të
arrestimeve, më pas edhe të push-
katimeve pa gjyq, një pakicë qën-

DOSIER

Si ia doli të mos binte pre e karabinierëve të stërvitur për
gjurmime dhe prangime të kundërshtarëve të regjimitNga Ylli Polovina

Kur Alizotët i shpëtuan jetën
Ramiz Alisë gjatë luftës

SINJALI I TRI
ZJARREVE
"Këtë kod sinjalesh
Hasan Alizoti ia dha
Gjin Markut, kështu
që tre zjarret
mbrojtës u
përflakën më shpejt
në hapësirën ku
ndodheshin
partizanët dhe
vetëm më pas, pas
hutimit, tek
italianët. Por hataja
ndodhi: shumicën e
bombave pilotët
nisën t'i lëshonin
mbi trupat e tyre".

Abaz Alizoti

Hasan Alizoti
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RRËFIMI
"Ai thirri një
shkrues publik të
qytetit dhe i besoi
Ramiz Alinë si me
gjoja statusin e të
punësuarit në zyrën
private të këtij. Në
atë pozicion i riu
komunist do të qe
formalisht dhe
shkruesi publik nuk
duhej t'i kërkonte
llogari se ku
ndodhej".

ia doli të mos binte pre e karabini-
erëve të stërvitur për gjurmime
dhe prangosje të kundërshtarëve
të regjimit ka mjaft variante.
Njërin prej tyre e rrëfen edhe vetë
Alia në librin e tij të kujtimeve
"Jeta ime".

Në të pasi thotë se në Berat ish-
te që "nga gjysma e muajit prill deri
në fund të muajit qershor 1943",
saktëson "isha gjysmë ilegal". Më
tej Ramiz Alia shkruan se, "për të
mos rënë në sy të policisë fashiste,
detyrohesha të mos rrija gjithnjë
në të njëjtën bazë". Pastaj: "...në
fund të muajit qershor, vetëm dy
muaj e gjysmë pasi gjendesha në
Berat, rreziku i arrestimit u bë
konkret. Në ditën e fundit të qer-
shorit, autoritetet fashiste
shpallën shtetrrethimin e qytetit,
ndërsa policia u lëshua nga të
katër anët për të arrestuar kuadro
drejtues të Partisë dhe të Rinisë, si
edhe aktivistë të tjerë të Lëvizjes".

Për arrestimin e Kristaq dhe
Margarita Tutulanit, Alia shkru-
an se, "Ata qëndruan në qytet dhe
u strehuan në baza të sigurta, të
njohura prej tyre. Megjithatë pas
disa ditësh, policia arriti t'i zbulojë
se ku fshiheshin ata dhe i arres-
toi. Më 7 korrik, duke i transferu-
ar nga Berati për gjoja në kampin
e përqendrimit në Porto Romano,
rrugës, në afërsi të Kavajës, push-
tuesit fashistë i vranë mizorisht".

Ndërkaq, në libër nuk ka asnjë
rresht për një rrethanë tjetër,
rreth të cilës Alia nuk foli dhe
shkroi asnjëherë. Sipas Abaz Ali-
zotit, i ati i tij, prefekti Hasan, që
kur i ngarkuari për rininë i PKSH-
së u nis për në Berat, mori prej
udhëheqësve të saj porosinë për

drestarësh mundën të shpëtojnë,
mes tyre edhe Ramiz Alia, i cili, i
dërguar nga Tirana, ishte i
ngarkuari i PKSH-së për rininë. Si

Biblioteka Kombëtare e Sh
qipërisë, në bashkëpunim
me Entin e Teksteve dhe

Mjeteve Mësimore të Malit të Zi,
zhvilloi ditën e enjten, më datë 6
qershor, takimin me temë "Bot-
imet shqipe në Malin e Zi", me
praninë e të ftuarit të nderit,
akademikut dhe poetit Pavle
Goranoviq; ambasadorit të Re-
publikës së Malit të Zi në Tiranë,
Dusan Mrdoviç, si dhe pjesëmar-
rjen e studiuesve, poetë, stu-
dentë etj. I organizuar në
formën e një forumi, drejtuar
nga prof. dr. Persida Asllani,
drejtore e BKSH-së, poeti dhe bib-
liografi dr. Gazmend Krasniqi,
përkthyesi Dimitrov Popoviq si
dhe studiuesja Liridona Sinish-
taj, ky aktivitet erdhi për një
temë të rëndësishme të kulturës
e letërsisë shqipe, atë të boti-
meve shqipe në Malin e Zi. Në
fjalën e saj përshëndetëse, drej-
toresha e BKSH-së, Persida
Asllani u shpreh se "ne jemi dy
vende në fqinjësi shumë të gjatë,
të shtresëzuara në linja dhe në
periudha nga më të hershmet,
dhe gjithnjë kemi mbetur peng i
nevojës për të njohur më mirë
dhe për të kuptuar dhe pranuar
më mirë njëri-tjetrin. Rruga më e
sigurt dhe më cilësore është edhe
ajo e artit, veçanërisht e letërsisë.
Zërat dhe pena e poetëve dhe sh-
krimtarëve tanë, qasja që i bëjnë
thellësisë njerëzore dhe identi-
tetit tonë kombëtar, por edhe
privat, janë ato që na bash-
kojnë, por edhe na pasurojnë".
Duke theksuar rëndësinë e bot-
imeve shqipe në Malin e Zi, drej-
toresha e BKSH-së, Asllani sh-
toi se, "fokusi i parë ka qenë
autorët shqiptarë të Malit të Zi,
mënyra se si ata zhvillojnë
letërsinë e tyre në raport me
letërsinë shqipe, por mbi të
gjitha në raport me kulturën
dhe jetën e librit në Malin e Zi.
Vlen të theksojmë se botimet
shqipe në Mal të Zi prej shumë
vitesh, po realizohen përmes një
programi ambicioz, në kuadër
të njohjes së letërsisë shqipe dhe
autorëve shqiptar".

ta lehtësuar të vepronte dhe
njëkohësisht ruajtur prej
goditjes së italianëve. Kështu,
ai thirri një shkrues publik të
qytetit dhe i besoi Ramiz Alinë
si me gjoja statusin e të punë-
suarit në zyrën private të
këtij. Në atë pozicion i riu ko-
munist do të qe formalisht dhe
shkruesi publik nuk duhej t'i
kërkonte llogari se ku ndod-
hej. Ndryshe, rrëfen Abaz Ali-
zoti, prefekti i pati thënë: "Po
e hape gojën, do të të ikë
koka"!

Nga thëniet e të atit, Abaz
Alizoti mban mend se ky shk-
rues publik e kishte mbiemrin
Gallani dhe nuk mund të jetë
tjetër njeri veç Vangjel Gallan-
it, i cili këtë kohë qe avokat
dhe kishte me të vërtetë një
zyrë në qendër të qytetit të Be-
ratit.

Ndërkohë, duhet thënë se
kur ndodhën arrestimet e
krerëve të rezistencës së
Lëvizjes Nacionalçlirimtare
në qytet, Hasani nuk ndodhej
këtu, por me një vizitë pune
në Romë. SIMI, i cili këtë kohë
rezulton që ia njihte prefektit
punën e fshehtë dhe e mbante
të izoluar sa të mundte,
goditjen e kishte dhënë kur ky
nuk ndodhej. Kur Hasan Ali-
zoti u rikthye nga Roma mbe-
ti i tronditur nga çfarë i kish-
in punuar në pas shpine dhe
shkoi që të nesërmen në burg.
Atje fashistët ende mbanin
ende të arrestuar shumë vep-
rimtarë të tjerë të rezistencës.
I takoi të gjithë një për një e
qeli për qeli. Ata nuk kishin
bërë gjeste të rënda ndaj tru-
pave të pushtimit, por krye-
sisht "gjëra rinie", veprime më
shumë romantike. Dha ur-
dhër dhe u liruan të gjithë.

Kjo bëri bujë dhe pas kësaj
ndodhie vijon kronologjikisht
episodi i pritës në buzë të Urës së
Kuçit, të cilin e treguam më parë.

Si i rrodhi jeta prefektit
Hasan Alizoti dhe familjes së
tij të internuar pas çlirimit si
edhe të atit, Fejzi, të cilin edhe
pse qe shumë plak e pushkatu-
an pas Gjyqit Special, në 13
prill 1945, bashkë me 16 të tjerë,
e kemi rrëfyer në "GSH" në sh-
krimin e 20 dhjetorit 2018.

Ndërkohë, ambasadori i Malit
të Zi në Tiranë, Dusan Mrdovic,
duke falënderuar për organizimin
e këtij aktivitetit u shpreh se, "ësh-
të shumë e rëndësishme njohja e
punës që bëhet në fushën e boti-
meve në gjuhën shqipe. Në deka-
dat e fundit është arritur të përk-
thehen në gjuhën shqipe të gjithë
tekstet shkollore për shkollat fil-
lore dhe të mesme. Një qasje e
rëndësishme është ruajtja dhe
kultivimi i traditave, historisë
dhe kulturës së tyre, në një kon-
tekst të fqinjësisë së mirë, si një
urë e fortë lidhëse".

Në vijim të forumit, dr.
Gazmend Krasniqi duke vlerë-
suar krijimtarinë e poetit malazez,
Pavle Goranoviq, si dhe vëllimin
poetik "Stinët e humbura" (Onu-
fri, 2013), sjellë në gjuhën shqipe
nga përkthyesi dhe poeti Dimitrov
Popoviq, theksoi se "si te çdo poet
post-modern, poetika e kësaj kr-
ijimtarie nuk priret nga ngjarjet
apo sendet e shenjtëruara, siç jemi
mësuar me poezinë e traditës, por
me aspektet më të pavëna re të
përditshmërisë, që vjen e behtë
dhe e papritur, edhe pse jo bër-
titëse". Një poezi e emancipuar
dhe emancipuese, që ndërton një
raport besueshmërie me lexuesin,
na flet për një prani - gjithmonë e
ngarkuar me kujtesë - diku pranë
derës, në pritje të daljes, sigurisht
në mënyrën më të fisnikëruar.
Edhe pse e ardhur në mënyrën më
të nëndheshme, kjo ide synon lex-
uesin që do t'i ngulet në kujtesë.
Siç e kërkon poezia e mirë, pas
leximesh të përsëritura. E cila, fun-
di i fundit, është vetë sfida e letër-
sisë së mirë".

Ndërsa, studiuesja Liridona
Sinishtaj, në ligjëratën e saj u
ndal në zhvillimin e letërsisë sh-
qipe në Mal të Zi, parë nën
ndikime historike, gjeografike
dhe kulturore. Forumi u sho-
qërua edhe me një ekspozitë me
botime nga fondi arkivor i Bib-
liotekës Kombëtare të Shqipërisë,
e cila pasqyroi një pjesë të boti-
meve të autorëve shqiptarë të
Malit të Zi si dhe botime në gju-
hën shqipe të autorëve malazezë.

PERSIDA ASLLANI:
Rruga më e sigurt
drejt njohjes është

ajo letërsisë
Ramiz Alia
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Nga Virtyt Gacaferri

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

... që negociatat të çelen në mua-
jin qershor për Shqipërinë dhe
Maqedoninë e Veriut.

Në letër të siguruar nga 'DW', të
enjten (06.08) theksohet që BE-ja
"duhet të përmbushë premtimin e
qartë që i ka dhënë Ballkanit
Perëndimor për integrimet evropi-
ane". Në letër ftohen vendet
anëtare që në takimin e qershorit
të marrin vendime të "guximshme"
dhe "largpamëse", që do të ndih-
mojnë paqen dhe stabilitetin në
rajon.

"Ne u apelojmë palëve të inter-
esit në BE-së që të mbajnë dhe të
konsolidojnë çastin pozitiv, duke
çelur negociatat për anëtarësim
me Shqipërinë dhe Maqedoninë e
Veriut. Ne jemi të përkushtuar që
të marrim përgjegjësitë tona dhe
të reagojmë pozitivisht ndaj për-
parimit që është bërë në këto dy
vende".

Letra fton që vendet anëtare të
respektojnë rekomandimet e bëra
nga Raporti i Progresit, duke përf-
shirë edhe çeljen e negociatave.

Çështja e çeljes së negociatave
me Shqipërinë dhe Maqedoninë e
Veriut është peng i vendimeve nga
tri vende anëtare që janë kundër.

Aty përfshihen Franca, Holanda
dhe Danimarka. Ndërsa, Gjerma-
nia nuk po jep shenja të qarta,
pasi çështja një herë duhet të dis-
kutohet në Budestag.

Nga vendet kundërshtare më

negativja duket Holanda, e cila ka
shkuar një hap më tutje, duke
kërkuar që vendet anëtare të ini-
ciojnë një procedurë për riven-
dosjen e vizave për shtetasit sh-
qiptarë. Shteti i Beneluksit ka për-

mendur krimin e organizuar si
shkak për rivendosjen e vizave
për shtetasit e Shqipërisë. Holan-
da gjithashtu është hezituese
edhe për proceset e tjera të
zgjerimit brenda BE-së, duke

kundërshtuar edhe përfshirjen e
Bullgarisë dhe Rumanisë në
zonën Shengen. Ndërsa Franca ka
theksuar kryesisht numrin e
madh të azilkërkuesve nga Sh-
qipëria. Në Francë vetëm shteta-
sit afgan kanë kërkuar azil më
shumë se shqiptarët në vitin 2018.

Në një koment të vetin, për-
faqësuesja e BE-së për Politikën e
Jashtme, Federika Mogherini,
kur është pyetur se cilët do të jenë
lobuesit më të mëdhenj për zgjer-
imin e BE-së, ajo ka thënë se këtë
rol do ta marrin fqinjët e këtyre
vendeve. Më këtë iniciativë kon-
firmohet se Evropa Qendrore dhe
Lindore do të jenë lobuesit për
Ballkanin.

Letra e përgatitur nga diploma-
cia polake argumenton çeljen e
negociatave duke thënë se ky
proces "do t'u mundësojë këtyre
dy vendeve të fokusohen më
shumë në reformat e nevojshme
përderisa BE-ja do të përfitojë nga
një mjet shumë i vlefshëm për të
vështruar progresin e tyre".
Gjithashtu, thuhet në letër, se çel-
ja e negociatave "do të jetë një fak-
tor motivimi për tërë rajonin".
"Kështu sigurohet një situatë për-
fituese për të gjithë".

Deri tani nuk dihet se cilat
vende kanë pranuar ta nënshkru-
ajnë këtë letër.

Dje në “Deutsche Welle”

Poloni: Nismë në BE për çeljen e negociatave
me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut
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Nuk rekomandohet të bëni plane gjatë
ditës së sotme. Ka gjasa që gjithçka t'ju
anulohet në momentin e fundit. Gjendja
financiare do të jetë më mirë se ditët e
tjera. Ka gjasa që t'ju shlyejnë një borxh
të vjetër.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje do të përpiqen të
ndryshojnë sjellje. Do tentoni për të luftuar
zakonet e këqija. Ka gjasa të dëshpëroheni
për shkak të partnerit/partneres suaj. Re-
komandohet të nisni një jetë të re. Fillimisht
nisni një udhëtim për t'u relaksuar.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Binjakët duhet të mësojnë të punojnë në grup.
Nëse komunikoni ashtu siç duhet dhe res-
pektoni të tjerët, do të arrini rezultate per-
fekte. Bëni shumë kujdes në mbrëmje, pasi
mund të dëmtoheni fizikisht. Nuk rekoman-
dohet të përfshiheni në sporte ekstreme.

Sot mund të përfshiheni në një hobi të ri.
Gjithashtu mund të merrni një mësim të
veçantë, i cili në të ardhmen mund t'ju sjellë
të ardhura të mira. Rekomandohet të ushtro-
heni më shumë në profesionin tuaj për një
pozicion edhe më të mirë.

Sot mund të jeni në epiqendër të ngjarjeve
të rëndësishme. Megjithatë, bëni kujdes se
këto ngjarje mund të kenë edhe pasoja të
pakëndshme. Do të jeni në kërkim të të
ardhurave, por kjo nuk do të thotë të "sh-
kelni" mbi njerëzit tuaj të dashur.

Duhet të merrni parasysh këshillën e
personave të dashur. Mos kini frikë të
pranoni se ata kanë të drejtë, edhe pse
mund të tingëllojë si një kritikë e ash-
për. Në përgjithësi mund të përmbush-
ni çdo qëllim që keni vendosur për sot.

Gjatë kësaj ditë do të jeni shumë bash-
këpunues. Kjo do t'ju ndihmojë edhe
për të pasur sukses në disa negocia-
ta për biznes. Sa i përket anës per-
sonale, ekziston mundësia që të gjen-
deni mes një trekëndëshi dashurie.

Këtë të premte do të ndiheni mjaft të lodhur
dhe nuk do të keni dëshirë për të punuar.
Kjo nuk është aspak e pranueshme, nëse
do t'ju duhet të vendosni për të ardhmen e
karrierës suaj apo biznesit. Në mbrëmje do
të jeni nën praninë e miqve tuaj të ngushtë.

Nuk duhet të lejoni të tjerët të përfshihen
në privatësinë tuaj. Ndoshta dikush do
të tentojë të bëjë kompromise për të nd-
jekur qëllimet egoiste. Përpiquni të mbani
veten nën kontroll, relaksohuni dhe ndiq-
ni aktivitetet që ju dëshironi.

Nuk rekomandohet të bëni plane për push-
ime. Ajo çfarë duhet të bëni menjëherë
është një plan për suksesin tuaj profe-
sional. Përkushtojuni punës dhe merrini
gjërat me qetësi. Ka gjasa që në mbrëmje
të merrni një telefonatë me rëndësi.

Mos u tregoni më kritik seç duhet me njerëzit
përreth. Respektoni mendimin e të tjerëve dhe
mos u bëni imponues. Pasdite ka gjasa t'i përkush-
toheni tërësisht marrëdhënies suaj romantike.
Rekomandohet të ftoni partnerin/partneren tuaj
në një takim ndryshe nga herët e tjera.

Ka gjasa që sot të jeni të rrethuar nga njerëz jo
shumë pozitivë ndaj jush, me të cilët do t'ju duhet
edhe të bashkëpunoni. Ka gjasa që të gjitha telash-
et të përqendrohen në muret e mentalitetit tuaj.
Mund të irritoheni dhe të mërziteni gjatë ditës, por
përpiquni të mos i shfaqni këto emocione.

Denoncimi i "Bild" dhe
engjëjt e zbritur nga qielli

Opinioni i   Ditës

Nga Fatos Çoçoli

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

...në botë për nga tirazhi. Në këtë
gazetë, pas shkrimit të tij me titull
"Kryengritje në Shqipëri: përse dig-
jet Ballkani?" të datës 14 maj, gaze-
tari i "Bild", Peter Tiede publikoi
pardje shkrimin e dytë me titull "Si
mafia manipulon zgjedhjet në Sh-
qipëri". Në këtë shkrim, Tiede jep 5
fragmente përgjimesh telefonike
të prokurorisë shqiptare, në të
cilat një nga anëtarët e grupit të
strukturuar kriminal nga Durrë-
si që çonte drogë në Itali komuni-
kon në celular me kryetarin e
Bashkisë së Durrësit për veprim-
tarinë e tij në ndihmë të sigurimit
të votave për PS-në në qarkun e
Durrësit. Gazetari gjerman shpre-
het: "Në të vërtetë vendi po zhytet
në kaos. Është në udhëkryq - në
kushte demokratike apo në hum-
nere, si një republikë e mafies" (ht-
tps://www.bild.de/politik/inland/
politik-inland/bild-exklusiv-abho-
erprotokolle-der-ermittler-wie-die-
mafia-in-albanien-wahlen-ma-
62395878.bild.html). Më 29 maj 2019,
Komisioni Evropian publikon
raportin e tij vjetor për vendin tonë
(Progres-raportin). Në të thuhet:
"Në vitet e fundit, Shqipëria vazh-
dimisht ka treguar përkushtim
për të luftuar prodhimin dhe
trafikimin e kanabisit. Shqipëria
lejon monitorimin ajror nga një
shtet anëtar i BE-së (vrojtime
ajrore nga "Guardia di Finanza
(Roja Financiare)" italiane, bash-
këfinancuar nga BE). Në dy se-
zonet e kaluara të prodhimit,
pothuajse asnjë parcelë kanabis
nuk është kultivuar në ajër të
hapur në Shqipëri". (faqe 33, frag-
menti i dytë. https://ec.europa.eu/
neighbourhood-enlargement/
sites/near/files/20190529-albania-
report.pdf). Kujt t'i besojmë? Men-
doj se e vërteta qëndron diku në
mes. Zgjedhjet tona janë prekur
historikisht nga parelinj me të
kaluar të dyshimtë të të bërit të
parasë. Sipas partive që kanë qenë
në pushtet, i kanë mikluar fort ato,
duke u sjellë para për aktivitete
zgjedhore, por sidomos vota dhe
influencë në zonat ku vepronin.
Dhe duke kërkuar në këmbim fa-
vore në tendera apo leje ndërtimi,
kur kishin biznese të deklaruara,
ose në shitblerje pronash dhe
tokash, sidomos në bregdet. Kjo
është arsyeja pse në komunikimin
me kryetarin e Bashkisë së Dur-
rësit (viti 2016), përfaqësuesi i
grupit kriminal i përmend se po
priste të përfundonte punë me fila-
nin (emrin e një ish-drejtori të
Hipotekës Durrës, të ardhur nga
një parti më e vogël, me të cilën PS
ndante pushtetin në vitet 2013-
2017). Këto pazare të ndyra dhe
trafik influencash janë bërë rën-

dom tek ne. Edhe me përfaqësues
të grupeve ose klaneve që tregto-
nin drogë dhe askush nga politi-
kanët ose përfaqësuesit e pushtetit
vendor të tri partive tona kryesore
nuk mund të sillet sot si engjëll i
zbritur nga qielli. Partia socialiste,
mbi të cilën miklimi i elementëve
kriminalë në zgjedhjet e vitit 2017
ishte i jashtëzakonshëm (prej
këtej dhe ndijimi jo fare pa bazë i

Në këtë shkrim, Tiede jep 5 fragmente
përgjimesh telefonike të prokurorisë

shqiptare, në të cilat një nga anëtarët e
grupit të strukturuar kriminal nga

Durrësi që çonte drogë në Itali
komunikon në celular me kryetarin e

Bashkisë së Durrësit për veprimtarinë e
tij në ndihmë të sigurimit të votave për

PS-në në qarkun e Durrësit.

opozitës sonë të vetëmërguar nga
Kuvendi se zgjedhjet dy vjet më
parë ishin të trukuara) duhet të
bëjë urgjentisht shkëputjen nga
ish - "hambarët e votave", siç i qua-
nin me respekt e gati përkëdheli
të gjithë në PS drejtuesit-pashal-
larë në Durrës, Elbasan apo gje-
tiu, të mësuar me drejtim absolut
të pashallëqeve të tyre për 12 vjet
(tri mandate kryetari bashkie). Jo

vetëm këtë shkëputje të heshtur e
si fajtore që ka bërë kjo parti nga
ata, duke mos i rikandiduar, gjoja
se vetë pashallarët ishin të lodhur
e nuk pranuan të garonin për sa-
rajet(?!). Me denoncimin e "Bild",
partia socialiste nuk ka ç'të hum-
bë nga çjerrja e plotë e maskës së
drejtuesve-pashallarë të pushtetit
vendor. Duke deklaruar "mea cul-
pa"-n (faji është imi) se u mbështet
në mënyrë gati romantike mbi këta
"hambarë votash" apo gladiatorë
fals zgjedhjesh për disa mandate
rresht. Edhe duke pasur shumë të
dhëna ose indicie (gjurmë) se këta
pashallarë kishin lidhje me ele-
mentë me të kaluar të dyshimtë.
Qëllimi nuk justifikon mjetin, kur
kërkon zemrën e popullit. Nëse do
thjesht votën e tij të devijuar,
atëherë prano epitetet e gazetarit
fantazist e idealist (kjo nuk i sh-
këput asgjë nga nuhatja e tij
hetuese) Peter Tiede të gazetës gjer-
mane "Bild".
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I përfundon kontrata me Kozencën, teksa pret një ofertë nga elita e futbollit italian

Demarku: Dua sukses me
Islandën, pres të luaj në Serinë A
Mbrojtësi kuqezi shpreson të ketë minuta ndaj ishullorëve

Intensitet i lartë dhe
dëshirë për të bërë mak
simumin, kjo ka qenë

kryefjala e përgatitjeve të Ko-
mbëtares shqiptare në hapat
e para të epokës Edi Reja.

Futbollistët e thonë në
sinkron të plotë se kuqezinjtë
janë përfshirë nga një atmos-
ferë pozitive, që ndoshta mu-
ngonte më parë. Këtë e kon-
firmon për "Supersport" gji-
ganti i mbrojtjes, Kastrioti
Dermaku, i cili nuk ka asnjë
kritikë për mënyrën se Sh-
qipëria po i afrohet duelit
ndaj Islandës. "Ambienti ësh-
të shumë i mirë dhe jemi
duke punuar me intensitet
për të përgatitur sa më mirë
ndeshjen me Islandën. Per-
sonalisht jam duke u ambien-
tuar shumë mirë si me
grupin, ashtu edhe me stafin
teknik", tha Dermaku. 27-
vjeçari projektohet si titullar,
megjithatë edhe nëse nuk
ndodh, ai është gati t'i shër-
bejë me maksimumin e
mundshëm skuadrës, për aq
minuta sa mund t'i ofrohen.
"Me rëndësi është të japim
maksimumin në stërvitje dhe

Jeton Selimi

vendimtarë, sepse diferencën
e bën motivimi dhe jo skemat
taktike. "Kam luajtur edhe me
3, edhe me 4 në mbrojtje dhe
jam ndjerë mirë në të dy ske-
mat. Rëndësi ka që i gjithë eki-
pi të japë maksimumin në të
gjitha fazat e lojës. Nuk është
skema ajo që bën diferencën,
por besoj se kemi mundësi të
bëjmë shumë mirë", tha fut-
bollisti shqiptar. Sezonin e
mbylli si një titullar i padis-
kutueshëm te Kozenza, por e
ardhmja e Kastriot Dermakut
nuk do të jetë më në Serinë B
italiane. "Nuk besoj se do rri
më te Kozenca. Më mbaron
kontrata tani në qershor dhe
jam në bisedime me disa klube
të Serisë A, por edhe skuadra
turke. Megjithatë, besoj që do
të mbetem në Itali", deklaroi
Dermaku për "Supersport".

të jemi gati për të dhënë më
të mirën, nëse na vjen shan-
si të zbresim në fushë", tha

mbrojtësi. Formula me 3
mbrojtës duket se është
zgjedhja e Edi Rejës, pozitive

apo negative, këtë do ta tregoj
fusha, por për qendërm-
brojtësin, modulet nuk janë

HAZARD DREJT MADRIDIT

Akordi mes Realit dhe Çelsit,
vetëm bonuset vlejnë 40 mln euroEden Hazard shumë

shpejt do të zyrtari-
zohet si futbollisti më i ri
i Real Madrid, pasi skuad-
ra spanjolle ka gjetur
akordin me ekipin e Çel-
sit, që kishte bërë rezis-
tencë në vitet e kaluara
për të lënë të lirë sul-
muesin. Palët kanë renë
dakord për shifrat e

transferimit dhe ashtu siç
pritej, arkat e Çelsit do të
mbushën pasi të largohet
yllin e skuadrës. Sipas me-
diave angleze, ka një akord
të plotë për pagesën e një
shumë fikse prej 100 mil-
ionë eurosh për kartonin e
lojtarit, por nuk do të jetë
vetëm kjo. Në kontratën e
nënshkruar mes palëve,

transferimi i futbollistit
mund të arrijë deri në 140-
145 milionë euro në varësi
të plotësimit të disa klau-
zolave të ndryshme. Në
Spanjë insistojnë se ka klau-
zola, shumë prej të cilave

janë lehtësisht të arritshme,
të cilat do të çojnë vlerën e
Hazard gjithnjë e më shumë
e do të pasurojnë Çelsin.
Ato kanë lidhje me ndeshjet
e luajtura, numrat e golave,
renditjen në garën për

Napoli refuzon ofertën e Atletikos

20 mln euro për Hysajn janë
shumë pak, mbrojtësi pret Sarrin
Sezoni që sapo përfundoi

ishte i  fundit për
mbrojtësin e Kombëtares
së Shqipërisë, Elseid Hysaj
me ngjyrat e Napolit. Fut-
bollisti  shkodran është
vënë në kërkim të një eks-
perience të re,  ndërsa
kërkesat për të nuk mun-
gojnë. Së fundmi është për-
folur një interesim nga klu-
bi i Atletiko Madrid. Sipas
asaj që raportohet nga Ital-
ia, madrilenët kanë bërë
një kërkesë zyrtare për të transferuar mbrojtësin në
Spanjë. Por, oferta ka qenë e ulët dhe nuk ka kënaqur
presidentin Aurelio De Laurentis. Në këtë formë,
Hysaj mbetet ende futbollist i Napolit, të cilët po pres-
in për ofertën e duhur. Ndërkohë, nga ana tjetër vetë
Hysaj është ende në pritje të ish-trajnerit të tij, Mau-
ricio Sarri. Sarri me shumë mundësi do të rikthehet
në Itali dhe Hysaj mund të ribashkohet me trajnerin
që e transferoi te Napoli dhe e promovoi si një lojtar
të rëndësishëm duke i dhënë besim.

Ahmad akuzohet për korrupsion dhe ngacmime seksuale

Arrestohet në Paris presidenti i
Konfederatës Afrikane të Futbollit
Në Paris u mbajt kon

gresi i FIFA-s, ku In-
fantino u rizgjodh si
president dhe të pran-
ishëm ishin presidentët
e federatave nga të
gjitha vendet e mes tyre
ishte edhe Ahmad Aha-
md, presidenti i Feder-
atës Afrikane të Futbol-
lit. Ky i fundit ishte ako-
moduar në një hotel në
Paris, por gjërat nuk
kanë shkuar ashtu siç
pritej për të. "jeuneafrique.com" raporton se mëngjesin
e djeshëm, në hotel ka pasur forca të shumta policie dhe
kanë arrestuar presidentin Ahmad Ahmad, i cili akuzo-
het për korrupsion duke ndihmuar në firmosjen e disa
kontratave mijëra euroshe në mënyrë ilegale. Kjo ka bërë
që kundrejt Ahmad të ketë disa akuza për favorizime.
Në fakt, bëhet fjalë për një kontratë që arrin në 739 mijë
euro dhe e ka fituar Amr Fahmi i ndihmuar nga Ahmad.
Sakaq, Ahmad akuzohet edhe për ngacmime seksuale,
megjithëse të gjitha akuzat i ka hedhur poshtë.

"Topin e Artë", apo edhe
kualifikimet e sukseset në
Ligën e Kampioneve. Tash-
më mbetet vetëm zyrtariz-
imi i transferimit, sapo
Hazard të gjejë kohën e të
shkëputet nga grumbulli-
mi me përfaqësuesen e Bel-
gjikës, e cila ka ndeshje të
vlefshme për kualifikueset
e "Euro 2020".

Kanselo firmos për
Sitin, 50 mln euro

Juves

Është thuajse e kryer,
Zhoao Kanselo,

mbrojtësi i krahut të
djathtë te Juventusi, do të
kalojë te Mançester Siti.
"Zonja" e jep lojtarin te
anglezët për një shifër prej
50 milionë eurosh, plus 10
milionë që do i shkojnë Va-
lencias. "Sport Mediaset"
raporton se ishte folur
edhe për një operacion
prej 40 milionë eurosh,
plus Danilon, por çdo gjë
do të mbyllet vetëm me
para. Juventusi bën kësh-
tu një shitje të suk-
sesshme, pasi lojtari u ble
verën e shkuar për 40 mil-
ionë euro nga Valencia
dhe pas një sezoni shitet 10
milionë euro më shumë.
Kanselo luajti gjithsej 34
ndeshje, 25 prej tyre ishin
në kampionat dhe shënoi
një gol duke dhuruar
gjithashtu 8 asist.

71 mln paund për Pepen

Liverpuli hap 'thesin' për
yllin e futbollit francez

Nikolas Pepe ka qenë një
nga zbulimet e këtij sezo-

ni të kampionatit francez. Sul-
muesi anësor, i cili aktivizohet
me Lilën, arriti të shënonte 22
gola. Francezi ishte faktori
kryesor për skuadrën e Lilës,
duke e klasifikuar në vendin
e dytë të klasifikimit. Ndërkaq,
paraqitjet fantastike kanë
tërhequr vëmendjen e disa
klubeve europiane, të cilat kërkojnë shërbimet e 24-
vjeçarit, sidomos klubeve të Premier League, ku Arsenal
dhe Mançester Junajtid kanë shfaqur hapur interesimin.
Por, tashmë në garë është shtuar edhe Liverpuli. Kampi-
onët e saposhpallur të Champions League pretendojnë të
rrisin cilësinë e skuadrës, për të provuar sezonin e ardhs-
hëm triumfin në kampionat. Megjithatë, edhe me Salah,
i cili nuk është shprehur i sigurt mbi qëndrimin në Liv-
erpul sezonin e ri, trajneri Jurgen Klop ka një arsye më
shumë për të ndërhyrë në merkato, pasi nuk kërkon të
kapet i përgatitur nëse ylli i skuadrës vendos të largohet.
Liverpuli ka të gatshme 71 milionë paund për të mposh-
tur konkurrencën e Arsenalit dhe Mançester Junajtid.
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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
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)

HORIZONTAL
1. Fillojnën panikun.
3. Gibson aktor.
5. Në mes të cogito dhe sum e thën nga Des-
cartes.
9. Mund të jetë trofe.
11. Janë vendet si Katari
14. Maureen që qe aktore.
16. Janë kundërmuese.
17. Mund të fitojnë etapa.
20. Ushtojnë nga "ola".
22. Një thirrje
26. Janë ministritë.
27. Një rrugë në Paris.
28. Markë cigareje.
29. Eshtë nginjja.
32. Ricciarelli soprano.
33. Fillojnë sefte.

HORIZONTAL
1. Mund të jetë kursimi.
5. Ylli i Nostradamus.
8. Tamam pa kufij.
11. Ross këngëtare.
13. I lashtë.
15. Eshtë Aleanca ku sapoi kemi aderuar.
19. Kufijtë e lëvizjes
20. I ka tek plepi.
21. Paguhen për shërbim.
23. Fillojnë  lejen.
24. Kufizojnë trotuaret.
25. Bëjnë karrierë në parti.
27. Thahet me bonifikim.
28. Mund të  jetë unik një i tillë .
29. Preka komik shkordran.
31. Fund dhjetori.
32. Fillojnë aksionin.
33. Ente Operative Tiranë

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

34. Ente Ekonomike Sarandë.
35. Mbyllin një ditar.
36. Satelit i Jupiterit
37. I ka tek Luani.
38. Boldi komik italian.
42. Eshtë kolana në filma
43. Kush e thotë lutet.
44. Oxa këngëtare.
46. Inicialet e Nolte aktor.
47. Eshtë tokë që... fitohet.
48. Një... gjermane.

VERTIKAL

1. Një votë në favor.
2. Filozofi me eksperimentin e gomarit.
3. Në hyrje makinës.
4. Fillojnë lehtë.
5. Irlanda në Dublin.

6. Eshtë edhe ajo e historisë.
7. Një pjesë e gamiljeve
8. Notat pa kufij.
9. Ishin komitë.
10. Ka kryeqytet Islamabad.
12. Don... i Interpretuar nga Terence
13. Mbyllin aktet.
15. Janë përmasa.
18. Gjysma e lutjes.
19. Castellitto aktor.
20. Inicilat e Dalí, piktor.
21. Tanita këngëtare.
23. Eshtë trysni
24. Në hyrje të Europës.
25. Janë rrobat për t'u larë.
30. Bën mëza.
31. Moreau aktore.
32. Janë thika.
39. Një pjesë e satelitit.
40. Janë teke në sende.
41. Pak marramendëse.
42. I ka tek zdapi.
45. Inicialet e Nolte-s.

- Njerëzit më të shkolluar
nuk janë edhe më të
mençurit.

- Ne nuk i konsiderojmë
kafshët si qenie morale.
Por mos vallë mendoni se
ne kafshët na mbajnë për
qenie morale?

- Ju vuani dhe kërkoni që
ne të jemi zemërbutë ndaj
jush, në një kohë që vuajtja
juaj ju bën të jeni të padrejtë
kundrejt gjërave dhe
njerëzve.

ZBAVITJE

- Mikun, të cilit nuk mund t'ia
përmbushësh shpresat, më mirë uro që
ta kesh armik.
- Të jeni pronar i vullnetit tuaj dhe
shërbëtori i ndërgjegjes tuaj.

- Janë njësoj të parrezikshëm, njerëzit
e mençur dhe budallenjtë. Të
rrezikshëm janë vetëm gjysmë të
marrët dhe gjysmë të mençurit.

34. Agjenci Ajrore Durrës.
36. Një pjesë e dimensioneve.

39. Eshtë përfaqsuesja e Adriam
Mutu.
41. Kalimi në ekstreme.
42. Eshtë e re pas Krishtit.
43. Shkruhet për të mos vazhdu-
ar më.
44. Si i gjithë .
47. Kush e thotë lutet.
48. Kufij elementi.
49. Ishte nyja që preu Alekdans-
dri i Madh.
50. Një pjesë e titanëve.
51. Mund të jetë kundërmuese.
52. Pak titanike.

VERTIKAL
1. Si i përshtatëshëm.
2. Mund të  jenë fetare.
3. Ai i kuq e ka një huq.
4. Pak analogji.
6. Eshtë metri i rrobaqepësit.
7. Në hyrje të oazit.
8. Arte pa re.
9. Arthur që qe dramaturg.

10. Janë boshte.
12. Michelangelo regjisor.
14. Mund të  bëjë stil të lirë .
16. Ishin monedhe te Tobias.
17. Eshtë bas me katër tela.
18. Pak efikasitet.
22. Eshtë marrëveshje me nota.
25. Ishte babai i Akilit.
26. Fillojnë  nazet.
27. Në krye të kuadrove.
29. Eshtë faqe muri.
30. Një apendisit i menjëhershëm.
35. Kurosawa që qe regjisor.
36. Vriten nga espada.
37. Eshtë shtet aziatik.
38. Edouard piktor.
40. Një transporti është kamioni.
45. Uni i Freud.
46. Një cigan.
47. Fundi i një samurai.
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1 2 3 4 5 6 7 78 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28

29 30 31

32 33 34 35 36 37 38

39 40 41 42

43 44 45 46 47

48 49

50 51 52

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

17 18 19

20 21 22 23 43 25

26 27

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37

38 39 40 41 42

43 44 45 46

47 48

M A K U T E R I P I R T I M

A G A R I R E N D E M I K E

L I T A R E T E S O R

E M I L E K A P E L I M I

D E L E D E P O Z I T A T

A T E K A P A N O N E T

L U H K A N A R I N E T A M

E S S E N O D A M E T A N A

C I P A E M I T E K E M E R

M M I E K A T E T E T I I

K O R R I K U T E K O L L A

U N A Z A R E N D O R E A

M I R A N D A B I S H T I

I R A L A R M A D H I R D

T O A P A R A T E T A E

I N R I M O T E T I U M A

K I R D A M A R E T N I L

I A K O T A N I T O D E S

M K A B I N E T E E R A R

P U R T E K E E T N I K E

T P E R S E T T I N T I M

L A O I T L G O L L A L A

I T H R T I P E T E R I K

V O L E E R A L E N D E A E

K U L T M A P L A B

O R E K A S T I L E R

R U L A K T O R I A L E

B L K L E O P A T R A

I E K I T R E T E S

L A J M E K E R M A T

T E R M A T A R M I C E

O T O S C I R M A

B R E D H R I A I R K

I U L E I N E P H I L

A N A L I T I K E A M I

S E T E S K I C A T E O

3 1 7 2 7 3 13 2

2 7 5 8 4 3 5 7 2 6

7 3 1 9 1 6 5 10 6 2 6

3 5 8 2 3 5 6 1 7 5

12 5 13 5 10 1 7 6 13

2 7 18 5 11 2 6 5 8 2 6

8 2 6 2 2 1 8 5 11 1

1 6 8 17 9 5 7 2 9

3 1 5 8 2 16 2 7 1

2 3 2 6 5 9 2 1 13

6 2 7 2 3 7K 18U 3M 6 T
3 4 8 5 19 1 5 3 5 2
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