
Gjinushi: Lashë 
PSD, s’jam dekretuar.

Fuga: Zgjedhje 
kundër ligjit

Opozitarët do të rikthehen sërish sot në protestë, me 
kërkesën për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe 

krijimin e një qeverie tranzitore si garanci për zgjedhjet 
e lira. Një ditë para protestës së tetë mbarëkombëtare të 
opozitës së bashkuar, Partia Demokratike... (Në foto) Prokuroria e Krimeve të Rënda. Kryeprokurorja e Tiranës, Elizabeta Imeraj.

Sot protesta para Kryeministrisë 

Kryemadhi fton shqiptarët në shesh: Kryemadhi fton shqiptarët në shesh: 
Beteja jonë me qeverinë, jo me policinëBeteja jonë me qeverinë, jo me policinë

Basha: Rama, ik 
tani! Përgjigjja: 
Prokurori i çoi 

përgjimet në PD

Meta në Berlin: 
Bundestagu, rol 

kyç në integrimin 
e Shqipërisë
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PERGJIMET E PUBLIKUARA NGA ‘BILD’, DONIKA PRELA HESHT PER VANGJUSH DAKON

DOSJA 339, PROKURORIA: 
74 PERSONA NEN HETIM

Ç’pritet të ndodhë pas 
bombës së “Bild”? 

Opinioni
 Ditësi

Lejuan futjen e makinave kontrabandë, arrestohen 4 policë, 6 të tjerë pezullohen. 
Prokuroria: Shtetasi Arben Gravovari ka futur në rrugë tokësore në Shqipëri 54 automjete

Nga ANDI BUSHATI Nga FATOS ÇOÇOLI

Sa do të fitohej po të jetë 
sot protestë paqësore...

Të nesërmen e protestës së parë 
paqësore të opozitës më datë 26 

maj, bukëpjekësi i lagjes sime më tha: 
”Sikur t’i kishin bërë protestat të gjitha 
kështu, do të isha...

 i
Opinioni

Ditës

 “BLUETOOTH”

AKADEMIA

Historitë e 
VIP-ave që janë 
ndarë e më pas 
janë ribashkuar

 

Merkel kundër 
KE-së, negociatat 
për Shqipërinë 

diskutohen në tetor

REKOMANDIMI

 

Investitorët e 
huaj: Klima 
e biznesit, e 
pafavorshme

SHOQATA

Në faqen 8Në faqet 10-11

Mbi 36 mijë maturantë në 
mbarë vendin kanë zhvil-

luar ditën e djeshme provimin 
e parë të Maturës Shtetërore 
2019, atë të gjuhës së huaj. 
‘Gazeta Shqiptare’ zbardh sot 
përgjigjet e sakta të testimit në 
variantin A dhe B për gjuhët e 

Qendra e Shërbimeve Arsimore: Si të verifikoni përgjigjet tuaja nëse janë të sakta

Përgjigjet e sakta të provimit të Maturës Shtetërore
Skemat e vlerësimit për gjuhën angleze, franceze e italiane

huaja. Në këtë mënyrë matu-
rantët do të kenë mundësinë 
të ballafaqojnë përgjigjet e 
sakta me ato që kanë plotësuar. 
Përkatësisht maturantët në 
12 qershor do testojnë njo-
huritë në lëndën Gjuhë Shqipe 
dhe Letërsi, ndërsa provimi i 
Matematikës do të...

Vijon në faqen 20
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Përgjimet e tabloidit gjerman ‘Bild” 
që i dhanë dërrmën edhe më 

skeptikëve që hezitonin të besonin se 
Rilindja i ka vjedhur votat në bashkë-
punim me bandat e...
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DOSJA ‘339’
REAGIMI

Prokuroria e Krimeve të Rënda

Zbulimi i 19 rasteve të kontrabandimit pas sinjalizimit të autoriteteve franceze

Lejuan futjen e makinave kontrabandë,
arrestohen 4 policë, 6 të tjerë pezullohen
Prokuroria: Shtetasi Arben Gravovari ka futur

në rrugë tokësore në Shqipëri 54 automjete
TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Prokuroria e Tiranës,
Drejtoria e Doganave
dhe Shërbimi i Çësh-

tjeve të Brendshme dhe
Ankesave me një deklaratë
të përbashkët për mediat
kanë dhënë dje detaje për
goditjen e paligjshmërisë në
pikat kufitare të vendit,
kryesisht në atë të Qafë
Botës, por edhe në pikat e
tjera, ku janë dokumentuar
disa raste kontrabande. Si-
pas tyre, disa persona kanë
shkelur ligjin duke futur
mallra dhe makina kontra-
bandë në Shqipëri pa respe-
ktuar asnjë nga rregullat e
zhdoganimit. Nga ky hetim
janë zbuluar edhe 10 punon-
jës policie me shkelje të rën-
da, ndërsa ndaj tyre janë
marrë edhe masat për-
katëse. Katër prej tyre janë
lënë në burg dhe 6 të tjerë
janë pezulluar nga detyra.
Drejtuesja e Prokurorisë së
Tiranës, Elizabeta Imeraj
tha se ky kontrabandim
është sinjalizuar nga au-
toritetet franceze dhe më
pas edhe me bashkëpunimin
mes institucioneve sh-
qiptare, është bërë e mundur
dokumentimi i plotë i një
sërë rastesh abuzive. Ajo u
shpreh se punonjësit e poli-
cisë kanë shkelur ligjin dhe
janë bërë pjesë e procesit
kontrabandues. "Prokurori
ka kryer hetime intensive
për kontrabandën edhe për
shpërdorimin e detyrës.
Pjesë e kësaj veprimtaria
janë edhe punonjës të Poli-
cisë së Shtetit, të cilët kanë
shpërdoruar detyrën apo
duke u bërë pjesë e veprim-
tarive", deklaroi Imeraj.
Ndërsa, prokurorja e çësh-
tjes, Mirela Cano tregoi
skemën se si janë futur mak-
inat dhe si funksiononte rr-
jeti. "Dua të sqaroj që
prokuroria e Tiranës duke
marrë shkas nga autoritetet
franceze dhe doganore sh-
qiptare regjistroi procedi-
min për kontrabandë në
ngarkim të Arben Grabova-
rit. Në prill të 2019 ky per-
son duke hyrë në Qafë Botë

SHKURTE

Zv.drejtori i SHÇBA: Punonjës të policisë
janë të përfshirë në trafikun e drogës

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË - Pas arrestimit dhe pezullimit nga detyra të
disa efektivëve të policisë, të cilët lejonin ardhjen e mak-
inave kontrabandë në Shqipëri, ka reaguar edhe
zv.drejtori i Përgjithshëm i SHÇBA-së, Adriatik Ago. Në
një konferencë për shtyp, Ago deklaroi dje se punonjës të
Policisë së Shtetit janë përfshirë në trafikun e lëndëve
narkotike, ndërsa shtoi se kanë nisur hetimet duke
paralajmëruar arrestime në vijim. "Ministria e
Brendshme përpara një muaji bëri një vlerësim të situ-
atës së kultivimit të kanabisit në shkallë vendi dhe po e
trajton me seriozitet këtë fenomen. Në planin e marrjes
së masave për parandalimin e marijuanës është përfshirë
edhe SHÇBA. Ministria e Brendshme ka planin e saj të
masave, Policia e Shtetit dhe ajo lokale ka të sajin. SHÇ-
BA është e përfshirë në këtë proces dhe ka të dhëna që
punonjës policie janë të përfshirë në trafikun e lëndëve
narkotike apo kultivimin e saj. Jemi të hapur për të het-
uar ndaj çdo punonjësi policie dhe kemi informacione.
Në disa raste kemi nisur hetimet dhe në disa të tjera,
pritet që të nisin. Hetime po zhvillohen në Shkodër dhe
Vlorë, në lidhje me rastet e abuzimeve nga funksionarë
të ndryshëm të Policisë së Shtetit",-tha Adriatik Ago.

I dogjën makinat para pallatit, kryetarja e
PD-së së Ulzës: Sulm politik, kam frikë për jetën
ULËZULËZULËZULËZULËZ - Mbrëmjen e së enjtes janë shkrumbuar dy mak-
ina në pronësi të kryetares së Partisë Demokratike,
Gjelina Kalthi në Ulzë, e cila është njëkohësisht është
administratore e kësaj njësie. Makinat e djegura ishin
të parkuara pranë banesës së saj. Pas djegies së dy mak-
inave ka reaguar Gjelina Kalthi. Ajo u shpreh për
"Gazeta Shqiptare" se të enjten ka qenë në mbledhje të
kryesisë së PD-së së bashku me bashkëshortin e saj.
Kryetarja e PD-së në Ulzë e cilësoi ngjarjen si sulm poli-
tik, ku shtoi se pas kësaj ajo dhe familja e saj ndihen të
rrezikuar për jetën. "Pasi mbaruam mbledhjen u nisem
drejt Ulzës në njësinë administrative Baz. Në bashkës-
inë e Matit jam ndalur me bashkëshortin dhe kemi
darkuar te një kushëri i imi rreth orës 12 të natës kemi
shkuar në shtëpi në Ulzë dhe para pallatit parkuam
makinat si gjithmonë. Aty na bëri përshtypje që para
pallatit nuk kishte asnjë makine të parkuar. Kjo na
bën të mendojmë që është një skenar përgatitur poli-
tikisht dhe ndihemi të rrezikuar për jetën", - tha ajo.

ka përdor një pasaportë si
shtetas grek, po hetohet në
arrest me burg. Gjatë hetim-
it rezultoi se nga 2017-2019
në prill ka hyrë 53 herë me
mjete tokësore me makina të
ndryshme me lejim të
përkohshëm me shmangie të
detyrimeve 4.5 mln lekë, pasi
ka futur 54 makina. Nga
mjetet ka zhdoganuar
vetëm 5 prej tyre",-pohoi
Cano. Sipas saj, makinat
nuk janë zhdoganuar dhe
janë hedhur në qarkullim
duke krijuar mundësi për t'i
përdorur edhe për qëllime të
tjera. "Në 19 raste policët
kufitarë nuk kanë pasqyru-
ar numrin e shasisë duke i
bërë të paidentifkueshme

duke u shënuar vetëm au-
toveturë. Po hetohet për
identifikimin pasi makinat
mund të jenë përdorur në
ngjarje kriminale. Arben
Grabovari ka kryer zh-
doganimet në pika të ndry-
shme, Kapshticë, Qafë Botë
dhe Tre Urat. Policët kufit-
arë e kanë lejuar të kalojë
pa kryer procedurën për-
katëse. Po hetohet për shpër-
dorim detyre 10 punonjës
policie, 4 janë në burg nga
Qafë Bota, ndërsa 6 të tjerë
janë pezulluar nga Kapshti-
ca dhe Tre Urat. Ka edhe
punonjës të tjerë të përfshirë
që po hetohen", tha Cano.
Kjo e fundit tregoi edhe em-
rin e personit, i cili dysho-

het të këtë futur disa maki-
na kontrabandë duke
shmangur detyrimet dogan-
ore. "Shtetasi Arben Grabo-
vari e ka kryer këtë veprim-
tari në pika të ndryshme si
në Kapshticë, Qafë Botë dhe
në Morinë. Të përfshirë 10
punonjës policie, ku ndaj
tyre është caktuar masa ar-
rest me burg për 4 policë dhe
6 të tjerë janë pezulluar nga
ushtrimi i detyrës dhe po
hetohen për shpërdorim e
saj"- deklaroi ajo.

KONTRABANDA E MAKINAVE

POLICËT E ARRESTUAR
1.Inspektor Thanas Gjika me detyrë kontrollor në P.K.K Qafë-Botë,
Sarandë
2.Inspektor Nazif Lama me detyrë kontrollor në P.K.K Qafë-Botë,
Sarandë
3.Inspektor Klemend Çani me detyrë kontrollor në P.K.K Qafë-Botë,
Sarandë
4.Inspektor Shpëtim Gaziaj me detyrë kontrollor në P.K.K Qafë-Botë,
Sarandë

POLICËT E PEZULLUAR NGA DETYRA
1.Inspektor A.P., me detyrë kontrollor në P.K.K Qafë-Botë, Sarandë;
2.Inspektor A.H., me detyrë kontrollor në P.K.K Qafë-Botë, Sarandë;
3.Inspektore E.Sh., me detyrë kontrollore në P.K.K Kapshticë,
Korçë;
4.Inspektore E.D., me detyrë kontrollore në P.K.K Kapshticë, Korçë;
5.Inspektore F.M., me detyrë kontrollore në P.K.K Kapshticë, Korçë;
6.Inspektore J.K., me detyrë kontrollore në P.K.K Kapshticë, Korçë.

ME LEKË E CELULARË
NË QELI, NË PRANGA
6 GARDIANE TË
BURGUT NË PEQIN

PEQIN - Gjashtë punonjës të
burgut të Peqinit janë arres-
tuar në kushtet e flagrancës
nga Shërbimi i Kontrollit të
Brendshëm në Burgje  në
bashkëpunim me Prokuror-
inë e Rrethit Gjyqësor El-
basan.  Mësohet se arresti-
mi i tyre u bë për shkak se
gjatë shoqërimit të të
paraburgosurve në gjykatë
kanë mbajtur telefona celu-
larë dhe vlera monetare me
vete, veprim ky që bie në
kundërshtim me skemën e
sigurisë. Sipas Ministrisë së
Drejtësisë në pranga kanë
përfunduar shtetasit: F.K.(me
detyrë punonjës i rolit bazë,
grup i sigurisë dhe sho-
qërimit pranë IEVP Peqin);
J.C.(me detyrë punonjës i
rolit bazë, grup i sigurisë
dhe shoqërimit pranë IEVP
Peqin); L.C.(me detyrë
punonjës i rolit bazë, grup i
sigurisë dhe shoqërimit
pranë IEVP Peqin). A.T.(me
detyrë punonjës i rolit bazë,
grup i sigurisë dhe sho-
qërimit pranë IEVP Peqin);
B.K.(me detyrë punonjës i
rolit bazë, grup i sigurisë
dhe shoqërimit pranë IEVP
Peqin) dhe Y.P.(me detyrë
punonjës i rolit bazë, grup i
sigurisë dhe shoqërimit
pranë IEVP Peqin).

Kryeprokurorja e Tiranës,
Elizabeta Imeraj
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Dy ditë pasi e përditsh
mja gjermane 'Bild',
publikoi 6 përgjime të

tjera të dosjes 339, drejtuesja
e Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, Donika Prela në një
dalje për mediat bëri një
parashtrim të përgjithshëm
dhe të asaj çfarë ka ndodhur
në lidhje me hetimet e dosjes
339.  Dosje kjo e shumëpër-
folur që nisi  fillimisht si
hetim për një grup kriminal
të trafikut të heroinës dhe që
më tej gjatë përgjimeve doli
edhe përfshirja e kryebashki-
akut të Durrësit, Vangjush
Dako dhe disa zyrtarëve të
tjerë, me dyshimin për shit-
blerje të votave në zgjedhjet
parlamentare të 2017-ës. Ajo
bëri me dije se kjo është dosja
më e madhe që ka patur
prokuroria shqiptare në his-
torinë e saj. Ndërsa sqaroi  se
deri më tani, në këtë dosje
janë 74 persona nën hetim dhe
se ky numër pritet të rritet.
Drejtuesja e Prokurorisë së
Krimeve të Rënda  pohoi se
pjesa e përfshirjes së bandave
në zgjedhje nuk është hetuar
më parë. "Në një periudhë
kohore më pak se 20 ditë janë
regjistruar emrat e 40 subjek-
teve si të dyshuar të veprës
penale. Kanë kërkuar 44
masa sigurimi që janë vendo-
sur. Janë administruar 624
CD me përgjime elektronike
dhe mbi 150 DVD. Referuar in-
formacionit që më është në
dispozicion nga prokurorët e
çështjes, të gjitha CD-të kanë
qenë të patranskriptuara. Ka
pasur disa transkriptime të
pjesshme.  Janë kryer vep-
rime hetimor vetëm për kul-
tivim narkotikësh dhe abu-
zim me pronat në qarkun e
Lezhës. Nuk ka pasur hetime
të hapur për veprat e tjera, me
përjashtim të përgjimeve.
Duke parë rëndësinë e mad-
he dhe numrin e madh të per-
sonave nën hetim, ka arritur
në 74 persona dhe numri
pritet të rritet. Kjo është dos-
ja më e madhe e hetuar ndon-
jëherë. Hetimi i veçantë dhe i
pavarur i veprave penale në
fushën e zgjedhjeve ka qenë
objektivisht i pamundur, pasi
nuk mund të bëhej dhe nuk
mund të bëhet ndarja e tran-
skripteve, për këtë vepër pe-
nale sa kohë që element të
sajë janë konstatuar të
ndërthurura me subjekte të
përgjuar për veprimtarinë
kriminale të "Trafikimit të
lëndëve narkotike", kryer në
formën e grupit të strukturu-
ar kriminal sa kohë që kjo
ndarje nuk është bërë në mo-
mentin e konstatimit të tyre,-
u shpreh Prela.
DEKLARADEKLARADEKLARADEKLARADEKLARATTTTTA E PLA E PLA E PLA E PLA E PLOOOOOTËTËTËTËTË

Prokuroria pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
për Krime të Rënda Tiranë,
me datë 28.12.2016, ka regjis-
truar procedimin penal
nr.339, për  kryerjen e veprave
penale "Prodhimi dhe shitja
e narkotikëve", "Trafikimi i
narkotikëve", në bash-
këpunim, parashikuar nga
neni 283 dhe 283/a/2 i Kodit
Penal.

Hetimet në këtë procedim
penal nga momenti i
regjistrimit të tij dhe aktual-
isht, janë kryer nga disa
prokurorë, sipas periudhave
më poshtë:

1-Nga fillimi i procedimit
penal datë 28.12.2016, deri më
datë 20.11.2017 hetimet janë
kryer nga prokurori
z.Anton Martini dhe dy
oficerë të policisë gjyqësore.
Pas kësaj date prokurori
është transferuar në
Prokurorinë e Rrethit Gjyqë-
sor Shkodër.

Gjatë hetimeve të kryera
në këtë periudhë një vjeçare,
e cila përfshin dhe periudhën
kohore të zhvillimit të
zgjedhjeve të përgjithshme
për Kuvendin e Republikës së
Shqipërisë (periudha qershor
2017), janë regjistruar hetime
vetëm për veprat penale të
"Trafikimi i narkotikëve",  në
bashkëpunim, "Pastrimi i
produkteve të veprës penale
ose i veprimtarisë krimina-
le", parashikuara nga nenet
283/2, 283/a/2, 287 të Kodit
Penal.

2 - Nga data 20.11.2017, deri
më datë 21.09.2018, hetimet
janë kryer nga Prokurori
Besim Hajdarmataj, dhe 3
oficerë të policisë gjyqësore
të seksionit të prokurorisë
dhe të policisë së shtetit.

Me urdhrin e datë
05.03.2018, të prokurorit të
çështjes Z. Besim Hajdar-
mataj,  është vendosur
regjistrimi i veprave penale
"Grupi i strukturuar krimi-
nal", "Kryerja e veprave pe-
nale nga organizata krimi-
nale dhe grupi i strukturuar
kriminal", parashikuar nga
nenet 333/a dhe 334 të Kodit
Penal dhe po kështu me ur-
dhërin e datës 05.07.2018, nga
prokurori i çështjes z. Besim
Hajdarmataj, janë regjistru-
ar emrat për 13 subjekte, si
të dyshuar për veprat penale
"Prodhimi dhe shitja e
narkotikëve", "Trafikimi i
narkotikëve", " Korrupsion
aktiv në zgjedhje", "Grupi i
strukturuar kriminal", si
dhe me urdhrin e datës
14.08.2018 është regjistruar
emir i 8 personave si të dys-
huar për veprat penale të
"Korrupsioni aktiv i funk-
sionarëve të lartë shtetërorë
ose të zgjedhurve vendore",
"Korrupsioni pasiv i funk-
sionarëve të lartë shtetërorë
ose të zgjedhurve vendore",
"Prodhim dhe shitje narko-
tikeve", etj,  të parashikuara
nga nenet 283, 283/a, 333/a,
245, 260, 328 të Kodit Penal.

3-Pas largimit të
prokurorit Besim Hajdar-
mataj për shkak të caktimit
të përkohshëm pranë

prokurorisë Pogradec, me
vendimin e drejtuesit të
prokurorisë, datë 25.09.2018,
janë caktuar për hetimin e
procedimit,  prokurorët
Z.Vladimir Mara dhe
Z.Dritan Prençi, ku ky i fun-
dit rezulton se ka qenë
prokuror dhe në disa proced-
ime të tjera penale të bash-
kuara me procedimin penal
nr 339/2016 më parë.

Në një periudhë kohore
me pak se 20 ditë pas zëvendë-
simit të prokurorit, me ur-
dhrin e datës 18.10.2018, nga
prokurorët e çështjes, janë
regjistruar emrat e 40 subjek-
teve, si të dyshuar për kryer-
jen e veprave penale të ndry-
shme, të "Prodhimit dhe
shitjes së narkotikëve,
trafikimit të narkotikëve, në
kuadër të grupit të struktu-
ruar kriminal", "Pastrimit të
produkteve të veprës penale
ose i veprimtarisë krimina-
le", "Korrupsioni pasiv i per-
sonave që ushtrojnë funk-
sione publike", "Ushtrimi i
ndikimit të paligjshëm ndaj
personave që ushtrojnë funk-
sione publike, "Falsifikimi i
dokumenteve", " Falsifikimi
i vulave, i stampave ose i for-
mularëve", "Shpërdorimi i
tokës", etj të kryer në bash-
këpunim në kuadër të grupit
të strukturuar kriminal dhe
vepra penale të tjera.  Po
kështu në fund të muajit
tetor 2018, një muaj pasi dos-
ja është marrë në hetim, janë
nxjerrë gjithsej 44 masa sig-
urimi arrest në burg për per-
sona të ndryshëm për veprat
penale të sipërcituara.

Në kuadër të hetimeve,
janë administruar gjithsej
624 CD me regjistrime të
përgjimeve elektronike dhe
115 DVD. Nga këto, janë 110
CD për vitin 2017, 479 CD për
vitin 2018 dhe 35 CD për vitin
2019.

Sqarojmë se referuar in-
formacionit që më është vënë
në dispozicion nga dy
prokurorët e çështjes, në mo-
mentin e ngritjes së grupit
hetimor nga ana e drejtuesit
të prokurorisë tetor 2018, të
gjitha CD e administruara

kanë qenë të pa transkriptu-
ara në tërësi dhe vijimësi, por
ka patur transkripte të
pjesshme, vetëm të disa num-
rave të veçantë, dhe në
mënyrë sporadike.

Po kështu, në këtë mo-
ment është konstatuar se
janë kryer veprime hetimore
të hapura vetëm në drejtim
të veprave penale të trafikim-
it të lëndëve narkotike të
kryera në qytete të ndry-
shme të vendit dhe abuzi-
meve me pronat në zonën e
Qarkut Lezhë, ndërsa për
veprat e tjera penale, duke
përfshirë dhe veprat penale
në fushën e zgjedhjeve nuk
ka patur hetime të hapura,
me përjashtim të përgjimeve,
të cilat, siç dhe theksova, nuk
kanë qenë të transkriptuara
në tërësi.

Duke parë rëndësinë e
madhe të çështjes, por dhe
sensitetin e saj, numrin
shumë të madh të personave
në hetim me masa të ndry-
shme sigurimi, ku aktualisht
numri i personave në hetim
ka shkuar në 74 persona,
janë sekuestruar 300.000 m2
tokë, resort turistik, etj. pra
është kryer në volum i kon-
siderueshëm hetimesh, nga
Drejtuesi i Prokurorisë në
zbatim të detyrimeve ligjore,
por dhe njëkohësisht të ko-
mpetencave që  lejon ligji,
janë marrë masa të shumta
organizative me qëllim lehtë-
simin e punës së
prokurorëve të ngarkuar me
hetimin e çështjes me qëllim
përfundimin sa më të shpe-
jtë në kohë të tyre dhe
konkretisht: -Duke filluar
nga periudha kohore muaji
tetor 2018, dy prokurorët që
janë caktuar me hetimin,
janë përjashtuar nga grafiku
i gatishmërisë mujore si dhe
nga pjesëmarrja në shortet e
organizuara për shpërndar-
jen e materialeve të reja heti-
more apo të procedimeve të
tjera penale të reja, për një
periudhë 6 mujore me urdhra
të veçantë të drejtuesit të
nxjerrë me afat përjashtimi
çdo muaj ose çdo dy muaj.

-Po kështu është kërkuar
nga të dy Prokurorët, që për
shkak të volumit të madh të
punës që paraqet kjo dosje,
të bëjnë dorëzimin e disa
dosjeve të tjera me qëllim për
t'u shpërndarë tek
prokurorë të tjerë kundrejt
shortimit, kërkesë kjo e bërë
në mënyrë verbale, por dhe
shkresore.

Është rritur numri i
oficerëve të policisë gjyqë-
sore në hetim, sipas kërkesës
së prokurorëve duke parë
dhe rëndësinë e intensitetit
dhe shtrirjes territoriale të
veprimeve në rrethe te ndry-
shme, si Shkodër, Lezhë, Ti-
ranë, Durrës, Fier, Sarandë.
Aktualisht kjo dosje hetohet
nga 11 oficerë të policisë

gjyqësore, të cilëve u janë
caktuar detyrat përkatëse
për hetim nga grupi i
prokurorëve.

Aktualisht, prokurorët
kanë përfunduar hetimet
dhe kanë dërguar për gjykim
12 persona, dhe janë në për-
fundim dhe 6 persona të tjera,
për veprat penale të sipër-
cituar.

Bëmë një parashtrim të
përgjithshëm dhe të hollë-
sishëm të asaj çfarë ka
ndodhur në lidhje me hetimet
e dosjes nr 339/2016, në këto
8 muaj, por dhe më parë për
t'u bërë të ditur se nuk mun-
det askush të anatemojë
punën e prokurorëve në këto
muaj, kushdo qofshin ata me
arsyetimin apo logjikën se
nuk po bëjnë detyrën, po
flenë mbi dosje, apo kanë
frikë të bëjnë detyrën e tyre.

Kemi zgjedhur të heshtim
në debatin e madh që po zh-
villohet këto ditë pasi i qën-
drojmë bindjes dhe detyrim-
it tonë ligjor dhe kushtetues
që një prokuror i mirë, profe-
sional dhe me integritet flet
kryesisht nëpërmjet vendi-
meve të veta, përmes akteve
të ndryshme, mjeteve jurid-
ike, pra nëpërmjet punës.

Hetimi i veçantë dhe i pa-
varur i veprave penale në
fushën e zgjedhjeve ka qenë
objektivisht i pamundur, pasi
nuk mund të bëhej dhe nuk
mund të bëhet ndarja e tran-
skripteve, për këtë vepër pe-
nale sa kohë që element të
sajë janë konstatuar të
ndërthurura me subjekte të
përgjuar për veprimtarinë
kriminale të "Trafikimit të
lëndëve narkotike", kryer në
formën e grupit të struktu-
ruar kriminal sa kohë që kjo
ndarje nuk është bërë në mo-
mentin e konstatimit të tyre.

Theksojmë se paralelisht
me kryerjen e veprimeve he-
timore për veprat penale në
fushën e zgjedhjeve, prej
datës 18.10.2018, janë duke u
kryer hetime edhe për faktet
penale të nxjerrjes dhe pub-
likimit të akteve sekrete he-
timore dhe të përmbajtjes së
tyre, fakte të cilat jo vetëm
janë të dënueshme penalisht,
por edhe dëmtojnë seriozisht
vazhdimin e hetimeve. Në
këtë periudhe për hetimin e
tyre është caktuar si pjesë e
hetimeve dhe një prokuror
tjetër. Sigurojmë opinionin
publik se Prokuroria për
Krimet e Rënda Tiranë, gjatë
kësaj periudhe është duke
kryer veprime intensive he-
timore për të gjitha veprat
penale të cilat dyshohen se
janë kryer në kuadër të këtij
procedimi penal, veçanërisht
për episodet që lidhen me ve-
prat penale në fushën e
zgjedhjeve për të cilat është
intensifikuar puna pas
zbardhjes së transkripteve të
përgjimeve.

"Hetimi i veçantë i veprave penale në zgjedhje ka qenë objektivisht i pamundur"

Dosja ‘339’, më e madhja në historinë
e prokurorisë, nën hetim 74 persona

Donika Prela: Në total dosja ka 624 CD me
regjistrime të përgjimeve elektronike dhe 115 DVD

DEKLARATA
"Hetimi i veçantë dhe i
pavarur i veprave penale
në fushën e zgjedhjeve
ka qenë objektivisht i
pamundur, pasi nuk
mund të bëhej dhe nuk
mund të bëhet ndarja e
transkripteve për këtë
vepër penale sa kohë
që elementet e saj janë
konstatuar të
ndërthurura me
subjekte të përgjuara
për veprimtarinë
kriminale të ‘Trafikimit
të lëndëve narkotike’,
kryer në formën e grupit
të strukturuar kriminal
sa kohë që kjo ndarje
nuk është bërë në
momentin e konstatimit
të tyre", - tha dje
drejtuesja e Prokurorisë
së Krimeve të Rënda,
Donika Prela.

PËRGJIMET
“Në një periudhë kohore
më pak se 20 ditë janë
regjistruar emrat e 40
subjekteve si të dyshuar
të veprës penale. Kanë
kërkuar 44 masa
sigurimi që janë
vendosur. Janë
administruar 624 CD me
përgjime elektronike dhe
mbi 150 DVD. Referuar
informacionit që më
është në dispozicion nga
prokurorët e çështjes, të
gjitha CD-të kanë qenë
të patranskriptuara. Ka
pasur disa transkriptime
të pjesshme. Janë kryer
veprime hetimore vetëm
për kultivim narkotikësh
dhe abuzim me pronat
në qarkun e Lezhës.
Nuk ka pasur hetime të
hapura për veprat e tjera,
me përjashtim të
përgjimeve.

Drejtuesja e Prokurorisë së
Krimeve të Rënda, Donika Prela
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KRIZA POLITIKE
AKUZAT

Opozitarët do të rik
thehen sërish sot në
protestë, me kërke-

sën për largimin e kryeminis-
trit Edi Rama dhe krijimin e
një qeverie tranzitore si ga-
ranci për zgjedhjet e lira. Një
ditë para protestës së tetë
mbarëkombëtare të opozitës
së bashkuar, Partia Demokra-
tike publikoi edhe spotin e
radhës. Nën moton "Shqipëria
si Europa", selia blu fton
qytetarët t'i bashkohen ak-
sionit opozitar kundër asaj që
ajo e quan qeveri e kriminali-
zuar dhe që ka ardhur në
pushtet përmes blerjes së vo-
tave. Protesta e sotme e
opozitës, e cila vjen në një
moment kritik për vendin dhe
për mazhorancën, pas pub-
likimit të përgjimeve nga gaze-
ta gjermane "Bild", starton në
ora 19:00 dhe zhvillohet para
selisë së Kryeministrisë.
DENONCIMIDENONCIMIDENONCIMIDENONCIMIDENONCIMI

Lideri demokrat, Lulzim
Basha, i sapokthyer nga
Berlini, përmes një dek-
larate për mediat akuzoi fort
qeverinë për lidhje me
krimin e organizuar. Para
mediave, ai foli lidhur me atë
që ai e quan ardhje në push-
tet të PS-së në bashkëpunim
me krimin. Ai u ndal
veçanërisht në qytetin e Dur-
rësit. Ai akuzoi se, "bandat
janë shtabe elektorale të PS-
së, ku administrata publike
njeh si shefa bandat krimi-
nale. Çdo veprim politik dhe
elektoral - theksoi krye-
demokrati, - koordinohet
nga bandat. Shkrirje e sh-
tetit dhe krimit në një".
Kreu i PD e konsideroi
Ramën si një kriminel llog-
aritës dhe manipulator gjak-
ftohtë, teksa një mesazh u
përcolli të gjithë aktorëve
ndërkombëtarë, që kërkojnë
futjen e opozitës në zgjedh-
jet vendore. Basha ishte i
qartë kur tha se me
kriminelët dhe banditët nuk
mund të përdorësh stan-
darde perëndimore. "Me të
fortët dhe kriminelët nuk
konkurrohet në zgjedhje. Ne
nuk mund të konkurrojmë
politikisht me Avdylajt në
Durrës, me Habilajt dhe
Xhafajt në Vlorë, me Shul-
lazët në Tiranë, me Rrajat
dhe Bushët në Krujë, me
Bajrat në Shkodër, me Lalat
në Peshkopi, me Sanxhak-
tarët dhe Sejdinët në El-
basan, me Ndokët dhe Pren-
gat në Lezhë, me Rroshët në
Kavajë. Ata që mendojnë
ndryshe janë të verbër, ose
naivë. Ata që nuk kanë prob-
lem që Edi Rama të qeverisë
me standarde mafioze dhe
diktatoriale, ata që mbyllin
sytë përditë përballë krimit,
korrupsionit dhe kapjes së
shtetit nuk mund t'i

Kreu i PD, mesazh ndërkombëtarëve: Nuk mund të konkurrojmë me kriminelë në zgjedhje

Sot protesta e opozitës, Basha: Koha
është tani, Rama duhet të ikë

"Durrësi, shembulli si u shkri shteti me krimin e bandat"

Valentina Madani

kërkojnë opozitës që të kthe-
het në Kuvend apo të marrë
pjesë në zgjedhje. Askush
nuk duhet të ketë asnjë iluz-
ion. Askush nuk duhet të
gënjejë veten asnjë çast. Edi
Rama do të përdorë çdo push-
tet, çdo qindarkë, çdo
mundësi për të manipuluar
zgjedhjet në bashkëpunim
me krimin dhe këdo", dek-
laroi z.Basha. Sipas tij: "Ata
që mendojnë se Edi Rama
mund të kufizohet, mund të
reformohet apo mund të
emancipohet janë naivë. Edi
Rama është i zhytur në krim
dhe nuk ka më as fuqinë

morale dhe as mendore për
të respektuar as standardet
më minimale demokratike
politike. Edi Rama duhet të
ikë. Edhe pas ikjes së tij,
Shqipërisë do t'i duhen
shumë përpjekje për të çr-
rënjosur modelin kriminal
që ka instaluar ai dhe për të
kuruar plagët e korrupsion-
it. Sytë e botës janë drejtuar
nga ne, për të parë sesi ne si
vend, si popull i bashkuar
rreth vlerave do ta zgjidhim
këtë krizë". Lulzim Basha
përmendi se: "Ne e bëjmë
këtë betejë për standardet
europiane, një vend të vler-

ave dhe mirëqenies për të
gjithë. Boll më me Sh-
qipërinë që duan vetëm ata
që janë në pushtet. Koha ësh-
të tani për Shqipërinë e
gjithë shqiptarëve! Të përfi-
tojnë të gjithë nga pasuritë
tona publike. Sa më parë të
fillojmë t'i bëjmë këto për-
pjekje realitet, aq më mirë
është për njerëzit. Sa më
parë të largohet Edi Rama,
aq më pak kosto e aq më
mirë do jetë për të ardhmen
e vendit". Kreu i PD-së ftoi
shqiptarët që t'i bashkohen
protestës së sotme para
selisë së qeverisë.

SHKURTE

Listat të manipuluara, PD: 10 për qind e të
dhënave të votuesve, të modifikuara

PD-ja denoncoi dje faktin se të dhënat e 10% të
zgjedhësve janë modifikuar pa asnjë dokumentacion.

Ish-deputeti Endri Hasa duke u ndalur te raporti final i
auditimit akuzon kryeministrin Rama dhe ministrin
Lleshaj se po bëjnë çdo gjë me qëllim manipulimin e
zgjedhjeve. Sipas Hasës, modifikimi i të dhënave ka cen-
uar rëndë sigurinë e regjistrit dhe integritetin e listës së
zgjedhësve, pasi është në kundërshtim me ligjin e Kodit
Zgjedhor. "Janë mbi 100 raste në të gjithë Shqipërinë, ku
kodet e banimit rezultojnë me mbi 300 banorë. Në Korçë
Qendra e Votimit 3636 ka 1051 zgjedhës të regjistruar në
banesën 141, që është godinë e Fakultetit të Shkencave
të Natyrës. Po kjo qendër ka 495 zgjedhës të regjistruar
në banesë, 529 që siç duket qartë në 'Google map' është
lulishte. Në Durrës QV 1470, në godinën e vogël me nr. 22
banojnë plot 944 zgjedhës. Në Elbasan QV 2350 banojnë
408 zgjedhës në një hyrje të vetme pallati, të ndërtuar
para vitit '90", tha z.Hasa.

Pas publikimit të audiopërgjimeve nga gazeta gjer
mane "Bild" dhe gazetari Peter Tiede, anëtari i krye-

sisë së PD-së, Jamarbër Malltezi, tregon se cilat janë 8
mësimet që nxorëm nga ky artikull. Malltezi rendit 8
pika, që tregojnë sipas tij çfarë mësuam nga përgjimet
e botuara nga media gjermane. Sipas tij, "bandat e
krimit të organizuar komandojnë të gjithë piramidën
shtetërore, ndaj gazetari gjerman e shkurtoi në 'ma-
fia drejton shtetin'. "Çfarë mësuam nga përgjimi që
botoi gazetari? 1. Bandat e krimit të organizuar dhe
jo kryesia e PS cakton deputetët dhe vendosjen e tyre
në lista. 2. Bandat e jo kryesia e PS cakton emrat e
kandidatëve për kryetar bashkish të PS. 3. Bandat
caktojnë drejtorët e çdo institucioni. 4. Drejtorët e
institucioneve përgjigjen tek bandat. 5. Drejtorët
mbledhin stafin para bandave, që bandat t'i parala-
jmërojnë për heqje nga puna e shtetit nëse nuk vo-
tojnë për partinë e bandave. 6. Bandat caktojnë nëse
duhet të vijë INUV/INUK apo jo, nëse duhet vendosë
gjobë apo jo. 7. Bandat kërcënojnë qeveritarët 'mër
pis'. 8. Bandat e jo partitë, programet apo votuesit
përcaktojnë rezultatin e zgjedhjeve. Pra, bandat e
krimit të organizuar komandojnë të gjithë piramidën
shtetërore, ndaj gazetari gjerman e shkurtoi në 'ma-
fia drejton shtetin'", shprehet z.Malltezi.

"Krimi komandon shtetin", Malltezi:
Mësimet që nxorëm nga përgjimet e "Bild"

DASHAMIR SHEHI
"Vetë shtyrja është një situatë e re politike,
sepse shtyrja duhet për të bërë ndryshime të
mëdha politike, ndaj duhet kohë. Nëse shtyrja
bëhet për të ndenjur me Edi Ramën, jemi kot.
Një shtyrje pa ndryshim s'ka asnjë lloj vlere. Po
bëmë zgjedhje si në 2017-ën, bëjmë të njëjtin
gabim", shprehet kreu i LZHK-së.



Kreu i PD-së,
Lulzim Basha

Protesta, Kryemadhi fton shqiptarët: Ejani në
shesh, beteja jonë me krimin, jo me policinë

Kryetarja e LSI-së,
Monika Kryemadhi

takoi strukturat e partisë
një ditë para protestës së
organizuar nga opozita e
bashkuar. Kryemadhi ftoi
qytetarët në protestën e
sotme. Sipas saj, pushteti
i kryeministrit Rama ësh-
të në grahmat e fundit.
"Beteja jonë nesër (sot)
nuk është as me uni-
formën e policisë. Mos
harro që godinat dhe dhu-
na që ushtrohet ndaj tyre
paguhet nga xhepat e tak-
sapaguesve. Edi Rama
nuk është viktima, vikti-
ma janë shqiptarët. Bete-
ja jonë nuk është me PS-
në, as me institucionet e
shtetit shqiptar. Beteja
jonë është me krimin e or-

ganizuar. Largimi i Edi
Ramës do të sjellë largimin
e tranzicionit shqiptar. Më
shumë se kurrë jemi të bin-
dur se jemi në rrugë të
mbarë. Petrit vasili denon-
coi krimin e organizuar me

paratë e të cilëve bliheshin
votat e shqiptarëve. Sot
jemi përballë një rrënoje, e
cila është në grahmat e fun-
dit dhe kërkon sadopak
oksigjen. Nuk ka kompro-
mis me një njeri që jo
vetëm ka punuar për
grupin e tij të klientëve
prej 5 vetash, por edhe po
varfëron shqiptarët. Ai rri-
ti taksat, koston e jetesës
dhe rrogat i la aty ku ish-
in, duke u krijuar sh-
qiptarëve një siguri
ekonomike. Më lejoni t'u
bëj thirrje të gjitha vajzave
shqiptare që të jemi nesër
në protestë. Kushdo nga ne
që bën kompromis me të
ardhmen e shqiptarëve
nuk është vetëm
tradhtar", - tha Kryemadhi.
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Fushata elektorale për
zgjedhjet e 30 qer
shorit e kryeministrit

Edi Rama është ndalur dje
në qarkun e Beratit, ku ai
prezantoi edhe dy kandi-
datët e koalicionit "Aleanca
për Shqipërinë Europiane"
në Urën Vajgurore dhe
Kuçovë. Natyrisht që edhe
në këto takime, një hapësirë
të madhe në fjalën e kreut të
mazhorancës zuri dosja he-
timore '339' dhe në mënyrë të
veçantë përgjimet e pub-
likuara së fundi, ku impliko-
hen një sërë zyrtarësh të
lartë socialistë që qeverisin
pushtetin vendor dhe insti-
tucionet lokale në qarkun e
Durrësit. Kreu i qeverisë
tha se kjo çështje është mbaj-
tur në sirtar për një ditë të
zezë të opozitës dhe për t'u
përdorur politikisht për të
goditur qeverinë. "Dëgjova
Prokuroren e Krimeve të
Rënda, e cila bëri një pan-
oramë të përgjimeve, është
e mjaftueshme për të parë se
çfarë ka ndodhur dhe si ka
ndodhur. Ndërkohë, kjo
çështje duhet të kishte për-
funduar dhe çdo fajtor të ish-
te dënuar. Kjo çështje është
mbajtur në sirtar në një ditë
të zezë të partisë tjetër, për
t'u përdorur si shantazh, si
muhabete për të çoroditur
dynjanë me muhabete që
duhen hetuar. Mjafton të
dish atë që e dinë të gjithë.
Është nxjerrë dosja për pro-
pagandë politike në vend që
të hetohen fajtorët. Ajo që
është më e rënda, është fakti
që ky maskarëllëk bëhet jo
vetëm për të sulmuar qever-
inë, por për të përbaltur Sh-
qipërinë në sy të të gjithë
ndërkombëtarëve", - tha
Rama në fjalën e tij. Më tej,
ai theksoi se gazetës gjer-
mane "Bild" i ka shkuar dos-
ja dhe CD e përgjimeve të
gatshme nga Shqipëria.
"Gazetës së huaj i kanë sh-
kuar llokum për të treguar
se është mafia në pushtet.
Nuk e di nëse këta i bëjnë
gjërat me vetëdije të plotë,
por urrejnë forcën e sukses-
it tonë me vetëdije", - tha
Rama. Më tej, ai theksoi se
prokurorët e mëparshëm të
çështjes kanë shkelur ligjin
dhe materialet që përmban-
te dosja i kanë çuar te Par-
tia Demokratike për t'i pub-
likuar më pas në mediat e
huaja. "Dëgjojini dhe lexoji-
ni kush janë personat që i
kanë mbajtur në sirtar këto
zbulime të mëdha. Njëri nga
ata, apo dy, i kanë çuar tek
partia për t'i përdorur për

politikë. Sepse ata i bash-
kojnë shumë gjëra, lufta
ndaj reformës në drejtësi.
Kemi prokurorë që tmerro-
hen nga vetingu dhe politi-
kanë që tremben nga
vetingu", - vijoi ai. Nga ana
tjetër, z. Rama edhe një herë
ka bërë të ditur se PS-ja dhe
qeveria nuk do të marrë
askënd në mbrojtje përpara
drejtësisë, duke lënë të kup-
tohet se Vangjush Dako
tashmë duhet të vërtetojë se
është i pafajshëm. "Askush
nuk na ka parë të marrim

në mbrojte këdo qoftë që du-
het të përgjigjet para drejtë-
sisë. Drejtësia për ne ka
punën e vet, duhet ta bëjë
punën e vet. Ndaj do ta
çojmë deri në fund atë re-
formë në drejtësi që ata nuk
e duan", - tha Rama. Ai nuk
la pa shigjetuar edhe kreun
e opozitës, i cili sipas tij ësh-
të një i hetuar nga SHBA dhe
për këtë arsye nuk mund të
flasë për moral politik. "Ata
duan gjyqe popullore si në
kohën e luftës pa avokat, pa
prova, pa hetime, pa asgjë. Ai

që i udhëheq nuk është i dys-
huar, por i akuzuar dikur
kur ishte ministër nga
prokuroria me 270 faqe akuzë
për korrupsion. Sot është
person nën hetime edhe në
SHBA për 1 mln dollarë, që
s'dihet nga erdhën e s'dihet
kujt i shërbyen. Del ai tani e
kërkon revolucion. Luli, Luli
për atë po them. Nuk po flas
për atë plakun e marrë, që e
ka një kokërr tespihe Lulin
dhe tespihet e tij do të shpër-
bëhen si tespihet e plakut
Mere", - tha Rama.

PËR BASHËN
"Sot është person nën hetim edhe në SHBA për 1
mln dollarë që s'dihet nga erdhën e s'dihet kujt i
shërbyen. Del ai tani e kërkon revolucion. Luli,
Luli për atë po them. Nuk po flas për atë plakun e
marrë, që e ka një kokërr tespihe Lulin dhe
tespihet e tij do të shpërbëhen si tespihet e plakut
Mere", - tha Rama.





Shitblerja e votave,
Kodheli: Në politikën

shqiptare nuk ka puritanë
Ish-ministrja e Mbrojtjes dhe anëtarja e kryesisë së PS-

së, Mimi Kodheli nuk e konsideron një fenomen të ri
shitblerjen e votave në Shqipëri, duke i dalë kështu në
krah kryebashkiakut Vangjush Dako. E ftuar në ru-
brikën "Opinion" në "News 24", Kodheli tha se fenomeni
që diskutohet ka 30 vjet në Shqipëri. "Politika duhet të
vihet në presion që të ndryshojë. Ka ekspertë, ka aka-
demikë, ka shoqëri, e cila nëse nuk është e kënaqur, të
mos votojë. Problemi nuk është sistemi se është i marrë
nga tjetërkund, por në Shqipëri me çdo lloj sistemi, poli-
tika ka gjetur mënyra abuzive. Në politikën shqiptare
nuk ka puritanë. Dhe këtë e them unë që nuk kam
vjedhur. Ne jemi këtu për të ndryshuar sistemin për mirë.
Ne duam dialog me opozitën për një Shqipëri më të mirë.
Asgjë nuk është e pamundur dhe këtë e thotë Shekspiri
dhe unë vazhdoj ta besoj këtë gjë", - tha ajo. Mimi Kodhe-
li vlerësoi se marrëveshja e 2017-ës ishte një risi për poli-
tikën shqiptare. Ajo tha se nëse PD-ja do të ishte në push-
tet, nuk do të kishte lëshuar e s'do kishte asnjë lloj mar-
rëveshje. "Marrëveshja e 2017-ës ishte një risi në poli-
tikën shqiptare. Nëse PD-ja do të ishte në pushtet, nuk
do ta kishte bërë, aspak. Për zgjedhjet e vitit 2017-ës, nuk
kishte kontestime. Sado që të vidhen votat, prapë nuk
ndryshohet situata në vota. Në Kukës kam qenë dhe as
edhe një njeriu një kafe nuk ia kam dhënë. Kudo ka pozi-
tivitet ndaj qeverisë. Në Kukës, qark thellësisht i djath-
të, jemi 9000 vota më tepër", deklaroi Kodheli.

Rama prezantoi kandidatët për kryetar bashkie në Urën Vajgurore dhe Kuçovë

Rama: Prokurori ia çoi përgjimet
PD-së, Basha në hetim nga SHBA-të
"Ata duan gjyqe popullore si në kohën e luftës, pa avokat"

Veliaj: Në 30 qershor të largojmë
përfundimisht Sali Berishën

Kandidati socialist për
Bashkinë e Tiranës,

Erion Veliaj, nga Kombina-
ti ku vijoi fushatën e tij ele-
ktorale, u bëri thirrje
demokratëve që të distan-
cohen nga drejtuesit e
opozitës, që për interesa të
tyre të pushtetit duan të
shkatërrojnë Tiranën dhe
Shqipërinë. Veliaj tha se
Shqipëria duhet të ndahet
njëherë e mirë nga Sali Ber-
isha, duke e akuzuar këtë
të fundit për krime të
shumta kundër popullit
shqiptar. "Saliu ka futur
vendin në luftë civile më
1997, kur u vranë 4000 veta
për çmendurinë e tij. Ka 30
vjet që ky njeri mban peng
Shqipërinë. Më 30 qershor
përfundimisht ndahemi
nga ajo periudhë. Një
mallkim që duhet t'i themi
shporru. Një plak zevzek që
nuk do të mirën ndaj
askujt", tha Veliaj. Më tej,
duke u ndalur te protestat,
ai theksoi se shumë prej

kryetarëve të bashkive opozi-
tare që furnizojnë me protes-
tues tubimet e opozitës nuk
kanë asnjë të drejtë të sh-
katërrojnë atë që është arri-
tur të bëhet në Tiranë në këto
4 vite, ndërkohë që sipas tij,
qytetet që kanë drejtuar vetë
janë sot në një gjendje të
mjerueshme. "Teksa ne jemi
duke folur këtu, ka edhe një
grup tjetër shumë më i vogël
sigurisht, si gjithmonë, i cili
është gjithashtu duke folur

në ndonjë vend tjetër, duke
bërë planet. Ne po bëjmë
planet për Tiranën 2030. Ata
po bëjnë planet për 30 orët
e ardhshme. Cilat janë plan-
et, besoj e dëgjuat
Voltanën: Ta kisha një mo-
lotov, i kisha rënë edhe unë.
E dëgjuam Xhelalin, i dëg-
juam gjithë këta të tjerët.
Kam një pyetje për këtë
grupin që vjen dhe bëhet
gjithmonë dhe më i vogël e
më i dhunshëm. Pyetja ime
për çdo qytetar shkodran
që vjen nesër të na shkatër-
rojë Tiranën me molotov
është kjo: Keni shkolla si
kjo në Shkodër, keni fusha
si ajo në Shkodër, keni
kënde lodrash si këto tonat
në Shkodër, keni park te liq-
eni juaj si parku te liqeni
ynë në Shkodër, keni çerd-
he dhe kopshte siç i kemi
bërë ne këtu në Kombinat,
në Shkodër? Nëse përgjigj-
ja evidente është 'jo', për
çfarë vini dhe shkatërroni
Tiranën?", tha Veliaj.

Kryeministri Edi Rama,
dje në Kuçovë
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NEGOCIATAT
LOBIMI

Presidenti citon Merkelin: Edhe gjërat që duken të pandryshueshme, mund të ndryshojnë

Meta në Berlin: Negociatat me
BE-në të hapen brenda qershorit
"Bundestagu, rol kyç në integrimin e Shqipërisë"

Presidenti i Republikës
Ilir Meta, mori pjesë
dje në Takimin e 24-të

Ndërkombëtar të Berlinit,
ku mbajti edhe një fjalë në
Mëngjesin e Lutjeve me
temë: "Kërkojeni paqen dhe
mos iu ndani asaj", të
moderuar nga anëtarët e
parlamentit gjerman (Bund-
estag-ut) Albert Weiler dhe
Bernd Rützel, me pjesëmar-
rjen e zotit Joachim Her-
r man, ministrit të
Brendshëm të Landit të Ba-
varisë dhe shumë politi-
kanëve, deputetëve dhe për-
faqësuesve të fushave të
ndryshme. Shqiptarët pres-
in hapjen e negociatave për
anëtarësim në Bashkimin
Europian, është mesazhi i
qartë që Presidentit Ilir
Meta dha nga Berlini. "Bash-
katdhetarët dhe bashkatd-
hetaret e mia presin që ne-
gociatat e pranimit me Bash-
kimin Europian të hapen sa
më shpejt, shpresoj këtë
muaj, ashtu siç dua t'ju sig-
uroj se ata mbeten po aq
kërkues edhe ndaj qeverisë
së tyre që ajo të përmbushë
detyrimet e të kryejë punët
që i takojnë", theksoi Presi-
denti Meta në fjalën e tij në
Mëngjesin e Lutjeve u
shpreh se NATO është një
vlerë e shtuar e paqes së ko-
mbeve europianë. "Ne e kemi
konsideruar gjithmonë kufi-
rin e zgjeruar të NATO-s në
rajon si një vlerë për të nd-
jekur paqen e bashkësisë
sonë të popujve, të cilët për
një kohë të gjatë e shikonin
si të pamundur bashkë-
jetesën me njëri-tjetrin. Ne
duhet të jemi fuqimisht të
vendosur në mbrojtje të këtij
partneriteti, në forcimin e
aleancës transatlantike, në
ruajtjen e vlerave thelbësore
që lidhin e bëjnë bashkë
veçanërisht, të rinjtë tanë", -
shprehet presidenti i Sh-
qipërisë. Po dje Presidenti
Ilir Meta postoi një citat nga
Kancelarja gjermane Ange-
la Merkel. Në postimin e tij,
Meta citon Merkelin dhe
thotë se edhe gjërat që duken
si të pandryshueshme, në
fakt, mund të ndryshojnë.
"Siç u kujtoi Kancelarja An-
gela Merkel njohësve të mirë
të historisë: "Çdo gjë, dhe
nëse duket e gdhendur në
gur dhe e pandryshueshme,
në të vërtetë mund të ndry-
shojë"- tha z.Meta.
TAKIMETTAKIMETTAKIMETTAKIMETTAKIMET

Gjatë qëndrimit në Ber-
lin, ku mori pjesë në takimin
e 24 ndërkombëtar të Berlin-
it, Presidenti i Republikës
Ilir Meta u takua edhe me
përfaqësues të grupeve par-
lamentare kryesore në Bund-
estag, për të diskutuar lidhur

Valentina Madani

me perspektivën europiane
të vendit, dhe veçanërisht për
çeljen e negociatave të
anëtarësimit me Bashkimin
Europian sa më parë. Në
takimin që pati me Nënkrye-
tarin e Grupit Parlamentar
CDU/CSU, z.Johann Wade-

phul dhe Raporterin për Sh-
qipërinë për CDU/CSU në Ko-
misionin e Jashtëm, z.Chri-
stian Schmidt, ku u diskutua
mbi perspektivën e çeljes së
negociatave të anëtarësimit,
Presidenti Meta vlerësoi an-
gazhimin e tyre si dhe gatish-

DEKLARATA
"Bashkatdhetarët dhe
bashkatdhetaret e
mia presin që
negociatat e pranimit
me Bashkimin
Europian të hapen sa
më shpejt, shpresoj
këtë muaj, ashtu siç
dua t'ju siguroj se ata
mbeten po aq
kërkues edhe ndaj
qeverisë së tyre që
ajo të përmbushë
detyrimet e të kryejë
punët që i takojnë", -
theksoi Presidenti
Meta.

Kreu i PR-së Fatmir
Mediu u takua në

Bundenstag me anëtare të
Parlamentit Gjerman të
CDU dhe SPD prej të cilëve
mori mbështetjen e Gjer-
manisë sipas tij për t'i
dhënë fund marrëzisë së
Edi Ramës. Në një njoftim
për shtyp, ai tha se shqetë-
simi i Gjermanisë për ko-
rrupsionin dhe krimin e
organizuar në Shqipëri
janë prezentë në çdo
takim. Ndërsa shtoi se si-
pas informacioneve zyr-
tare gjermane dhe britan-
ike krimi i organizuar,
trafiku i drogës me
ndikim dhe lidhje në
qeverinë shqiptare është
një problem serioz qe ka
tejkaluar Shqipërinë dhe
është prezent në shumë
vende të Europës. Mediu
gjatë takimit theksoi se:
"Në Shqipëri sistemi
kushtetues është sh-

mërinë për të ndihmuar në
kapërcimin e krizës dhe për
rivendosjen urgjent të dia-
logut politik. Presidenti
Meta u takua, gjithashtu, me
zëdhënësin për Politikën e
Jashtme të Grupit Parlamen-
tar SPD në Komisionin e Poli-

tikës së Jashtme, z.Nils
Schmid, të cilin e falënderoi
për mbështetjen për çeljen e
negociatave të anëtarësimit,
dhe në tërësi për procesin e
integrimit europian. Kreu i
Shtetit zhvilloi një takim të
veçantë dhe me deputeten e

CSU, Raportere për Sh-
qipërinë në Komisionin e BE-
së në Bundestag, znj.Katrin
Staffler me të cilën, gjithash-
tu, bisedoi mbi perspektivën
e çeljes së negociatave të
anëtarësimit të Shqipërisë
me BE.

"Mbështetje për ndalimin e marrëzisë së Edi Ramës"

Mediu në Berlin: Krimi e futi
Shqipërinë në një krizë të paprecedent

katërruar qëllimisht, po sh-
katërrohet pluralizmi poli-
tik dhe se vjedhja e votave
nga bandat me urdhër të Ril-
indjes në 2017 e kanë futur
Shqipërinë në një krizë të pa-
precedent". Ai shtoi se Rama
po kërkon të zhvillojë
zgjedhje farse ne 30 qershor,
vetëm me një kandidat të

zgjedhur prej tij. "Sh-
qipëria është në prag kon-
flikti prandaj mbështetja
e Bundestagut, veçanër-
isht deklarata e Johann
Wadephul, dhe Christian
Schmidt janë një mbësh-
tetje për ndalimin e mar-
rëzisë së Ramës,"-tha Me-
diu në takim.

KONFLIKTI
"Shqipëria është në
prag konflikti prandaj
mbështetja e
Bundestagut,
veçanërisht deklarata
e z. Johann
Wadephul dhe
Christian Schmidt
janë një mbështetje
për ndalimin e
marrëzisë së
Ramës", - shprehet
Mediu.



Deputetët austriakë, thirrje BE-së:
Mbaj premtimet për negociatat

Eurodeputetët e djathtë austriakë, Othmar Karas
dhe Lukas Mandl i kërkojnë BE-së që të  marrë para-

sysh rekomandimin e Komisionit Europian dhe të hapë
negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. "Ne
duhet të eksportojmë stabilitetin në mënyrë që të mos
importojmë paqëndrueshmërinë", deklaruan ata në medi-
an austriake "Vienna International News". Sipas tyre:
"Është e qartë se vendet e Ballkanit Perëndimor duhet
vazhdimisht të zbatojnë reforma me një ndikim më të gjerë,
veçanërisht në fushën e drejtësisë, të drejtave themelore,
mbrojtjes së pakicave, luftës kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar. Duke hapur negociatat me këto dy
vende, ne mund të përforcojmë përgjithmonë vlerat euro-
piane dhe miqësinë e ndërsjellë në Ballkanin Perëndimor.
Nëse BE nuk ndërmerr hapin e radhës, ndikimi i Rusisë,
Kinës apo vendeve të tjera mund të kërcënojë të ardh-
men tonë". Deklarata e dy europarlamentarëve austri-
akë vjen në të njëjtën ditë kur diplomacia polake ka inic-
uar një nismë, e cila kërkon nga Ministrat e Jashtëm të
vendeve anëtare të BE të nënshkruajnë një deklaratë të
përbashkët që negociatat për Shqipërinë dhe Maqedon-
inë e Veriut të çelen në muajin qershor.

Presidenti Ilir Meta,
 gjatë  Mëngjesit të
Lutjeve në Berlin
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Soreca: Shqipëria ka
bërë progres, partitë të

kapërcejnë ngërçin

POLITIKE

Në vijim të turit të tij
të takimeve në prag të

vendimmarrjes së vendeve
anëtare të BE-së për propo-
zimin për hapjen e negoci-
atave për Shqipërinë, min-
istri në Detyrë për Evropën
dhe Punët e Jashtme, Gent
Cakaj, zhvilloi një takim me
Përfaqësuesen e Lartë të
Bashkimit Evropian, Feder-
ica Mogherini. Gjatë këtij
takimi të mbajtur në Bruk-
sel u diskutua mbi avan-
cimin e procesit të integrim-
it të vendit tonë pas reko-
mandimit të Komisionit
Evropian për hapjen e bised-
imeve për anëtarësim. Për-
faqësuesja e Lartë Mogheri-
ni përgëzoi ministrin Cakaj
për përsëritjen e rekoman-
dimit të qartë të Komision-
it, duke theksuar se ky
është një vlerësim i meri-
tuar dhe rezultat i refor-
mave gjithëpërfshirëse të
ndërmarra nga vendi ynë,

Shqipëria merr një tjetër
"jo" për hapjen e nego
ciatave tani në qershor,

kësaj here më të rëndë-
sishme se ajo e Holandës.
Është Gjermania, ajo që
nuk është e gatshme të
mirëpresë rekomandimin e
Komisionit Europian për të
hapur këtë muaj negociatat
për Shqipërinë dhe Maqe-
doninë e Veriut. Media pres-
tigjioze gjermane "Süddeut-
sche Zeitung" ka raportuar
dje se të premten kancelar-
ja gjermane, Angela Merkel,
i ka bërë një refuzim të qartë
kërkesës së Komisionit Euro-
pian për hapje të shpejtë të
negociatave të anëtarësimit
me Shqipërinë dhe Maqedon-
inë e Veriut. Këtë ajo e ka
thënë në një seancë të komi-
sionit parlamentar të Bunde-
stagut për Europën, sipas in-
formacioneve të "Süddeut-
sche Zeitung". Merkel ka bërë
të qartë se një vendim për këtë
pritet jo më parë se tetori i
ardhshëm. Me këtë qëndrim
kancelarja gjermane del qar-
tazi kundër partnerit në ko-
alicion, Partisë Social-
demokrate, SPD, që përkrah
votimin pro për hapjen e ne-
gociatave në Këshillin e BE-
së më 18 qershor. Ministri gjer-
man i Shtetit për Europën në
Ministrinë e Jashtme, Micha-
el Roth, që është përfaqësuesi
i SPD-së është një nga politi-
kanët gjermanë që është an-
gazhuar fort javët e fundit për
hapjen e negociatave me dy
vendet e Ballkanit. Ai ka thek-
suar në intervista të ndry-
shme se angazhimi i Sh-
qipërisë për reforma duhet të
vlerësohet dhe se negociatat
duhet të hapen. Por, kjo nuk
është hera e parë që dy par-
titë brenda koalicionit qever-
isës mbajnë qëndrime të ndry-
shme lidhur me këtë çështje.
Mospërputhja e qëndrimeve
brenda koalicionit qeverisës
gjerman u vu re hapur pas
publikimit të progres-rapor-
tit të Komisionit Europian
në fund të majit. KE kërkoi
hapjen e shpejtë të negoci-
atave si me Shqipërinë, ash-
tu edhe Maqedoninë e Veri-
ut. Por, CDU/CSU është e
rezervuar edhe këtë vit, ajo
ka nevojë për analizë të
kujdesshme raportit. Depute-
ti gjerman i CDU dhe krye-
sues i grupit parlamentar për
Ballkanin Perëndimor në
Bundestag, Johann Wadepu-
hl, tha para pak ditësh se
CDU/CSU do duhet të shqyr-
tojë me kujdes raportet e pro-
gresit mbi Shqipërinë dhe
Maqedoninë e Veriut. "Vetëm

"Süddeutsche Zeitung" ka raportuar se kancelarja ka refuzuar rekomandimin e KE-së

Merkel kundër KE-së, negociatat
për Shqipërinë diskutohen në tetor
Pas Holandës, edhe Gjermania nuk është gati për negociatat

QËNDRIMI
Merkel ka bërë të
qartë se një vendim
për këtë pritet jo më
parë se në tetor. Me
këtë qëndrim
kancelarja gjermane
del qartazi kundër
partnerit në
koalicion, Partisë
Socialdemokrate,
SPD, që përkrah
votimin pro për
hapjen e
negociatave në
Këshillin e BE më
18 qershor.

në këtë mënyrë mund të mar-
rim një vendim të përgje-
gjshëm nëse janë plotësuar
me të vërtetë kushtet e fillim-
it të negociatave për anëtarë-
sim të këtyre dy vendeve në
BE", - tha Wadephul në një
deklaratë të publikuar men-
jëherë pas publikimit të pro-
gres-raportit të KE-së në fund
të majit. Për Wadephul, Sh-
qipëria nuk ka plotësuar as-
një nga kushtet e caktuara në
Këshillin e Ministrave të Jas-
htëm, të datës 28 qershor 2018.
Por, për shkak të kalendarit
të punës të CDU/CSU nuk
besohet se kjo temë do të
shqyrtohet para vjeshtës.
Ndërkohë që dy ditë më parë

edhe Holanda u shpreh
kundër hapjes së negociatave
për Shqipërinë. Por, ndryshe
nga Gjermania, e cila kërkon
shtyrjen e vendimmarrjes në
vjeshtë, Holanda nëpërmjet
ministrit të saj të Jashtëm
bëri të ditur se Shqipëria nuk
ishte ende gati dhe se kishte
rrugë ende për të bërë deri në
arritjen e këtij stacioni në
procesin e integrimit, ndërsa
vlerësoi rastin e Maqedonisë
së Veriut. Ministri i Jashtëm
holandez, Stef Blok, u shpreh
të enjten në Dhomën e Ulët të
parlamentit se qeveria holan-
deze nuk është dakord për
hapjen e negociatat me ven-
din tonë. "Shqipëria ende ka

një rrugë të gjatë përpara", -
tha Blok. Ndërkohë që ai tha
se vendi i tij do ta linte derën
të hapur për Maqedoninë e
Veriut, duke theksuar se Sh-
kupi kishte bërë një sërë për-
parimesh. 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.

duke veçuar arritjet e prek-
shme në reformën e drejtë-
sisë dhe luftën kundër kor-
rupsionit dhe krimit të or-
ganizuar. Bashkëbiseduesit
ndanë vlerësimin se Sh-
qipëria është e gatshme dhe
i ka bërë të gjitha detyrat e
kërkuara për të hapur nego-
ciatat me BE-në dhe është e
nevojshme që Këshilli Evro-
pian të reagojë pozitivisht në

linjë me rekomandimin e
Komisionit. Ndërkohë që
duke folur në numrin e
sotëm të gazetës më të
madhe Holandeze "Het
Financieele Dagblad",
Cakaj thekson se Sh-
qipëria dëshiron të nisë ne-
gociatat me Brukselin për
t'u anëtarësuar në Bash-
kimin Europian sot dhe jo
nesër.

Mongherini: Shqipëria e meriton
hapjen e negociatave në qershor

Bashkimi Europian vlerëson progresin e bërë nga
Shqipëria në përmbushjen e detyrave të lëna një

vit më parë sa i përket procesit të integrimit, ndërsa
thekson se është duke vlerësuar kërkesat e opozitës.
Ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri, Luigi
Soreca, në një intervistë të dhënë për "Euronews" ka
deklaruar se Shqipëria ka bërë progres në fusha të cak-
tuara, ndërsa evidenton reformën në drejtësi. "Sh-
qipëria ka bërë progres të rëndësishëm që nga qershori
2018. Së pari, progres ka pasur në fushën e drejtësisë,
ku janë bërë hapa me
rëndësi. Këtu vlen të
përmendet edhe refor-
ma në drejtësi, si kry-
ereformë e vendit. Kemi
të bëjmë me një re-
formë të pashembullt
të reformimit të gjyqë-
sorit në Shqipëri, që
nuk është parë në Eu-
ropë e në botë", - thotë
Soreca në këtë interv-
istë. Ndërkohë që duke
folur për opozitën sh-
qiptare, e cila ka kohë
që proteston nëpër
rrugët e Tiranës dhe
Shqipërisë, ai shprehet
se megjithëse preten-
dimet e saj janë të
njëanshme, ato po shqyrtohen. "Opozita ngre preten-
dime të njëpasnjëshme. Pretendimet e opozitës po shqyr-
tohen", - ka deklaruar Soreca. Ai shton se opozita ka
publikuar përgjime dhe të tjera materiale që duken ko-
mpromentuese. Soreca shprehet se opozita duhet ta
dëshmojë me fakte se kemi të bëjmë me shkelje ligji e
nëse vërtetë ka thyerje ligjore, atëherë BE mbështet
tërësisht zbatimin e ligjit. Ndërkaq, ambasadori i BE
në Tiranë, Luigi Soreca, jep edhe një mesazh të rëndë-
sishëm për palët politike në Shqipëri. Ai bën thirrje për
bashkim të të gjitha partive që t'i japin fund krizës dhe
të dërgojnë Shqipërinë drejt BE-së. "U bëj thirrje të
gjitha partive politike që të kapërcejnë ngërçin aktual
dhe të marrin në konsideratë interesin kombëtar të
shqiptarëve si drejtimin më të mirë për vendin", tha
Luigi Soreca, ambasador i BE-së në Shqipëri.

Kancelarja gjermane,
Angela Merkel
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Korrupsioni, mono
polet, ekonomia in
formale dhe bu-

rokracitë e qeverisë janë
problemet që shqetësojnë bi-
zneset e huaja që operojnë
në Shqipëri. Shoqata e Inves-
titorëve të Huaj (FIAA) ka
prezantuar rezultatet e vëzh-
gimit për mjedisin e biznes-
it 2019, të zhvilluar me
anëtarët e saj, që janë sipër-
marrjet më të rëndësishme
në vend, si banka, kompani
që veprojnë në fushën e in-
dustrisë, naftës, telekomuni-
kacionit, energjisë, konsu-
lencës etj. Sipërmarrjet
vlerësojnë se klima e bizne-
sit në 6 muajt e parë të vitit
ishte e pafavorshme. Bi-
zneset janë pyetur të vlerë-
sojnë klimën nga 0 në 100,
ku zero është e pafavorshme
dhe 100 shumë e favorshme
dhe rezultati ishte 39. Prit-
shmëritë janë pak më pozi-
tive për pjesën e dytë të vitit,
me treguesin që rritet në 45,
por gjithsesi mbetet poshtë
nivelit 50. Bizneset janë pye-
tur  se sa problem janë këto
pengesa për aktivitetin e
tyre: monopoli & konkur-
renca e pandershme; korrup-
sioni; burokracia e qeverisë
dhe ekonomia informale,
duke vlerësuar nga zero kur
nuk ka pengesë, deri në 100
që është një pengesë e madhe.
Pengesa kryesore e identi-
fikuar nga bizneset është
monopoli dhe konkurrenca e
pandershme, me 68 pikë, e
ndjekur nga korrupsioni me
67, burokracitë e qeverisë me
64 dhe në fund ekonomia in-
formale, me 61. Bizneset vlerë-
sojnë se përkeqësimin më të
madh e ka shënuar klima poli-
tike (32 pikë, ku zero tregon
përkeqësim domethënës), e
ndjekur nga transparenca
në procedurat qeveritare
(38), rregulli e siguria (41)
dhe sistemi dhe procedurat
e prokurimit publik (42).
Procedurat që janë vlerë-
suar që kanë pasur përmirë-
simin më të madh janë poli-
tikat në sistemin bankar
(52), aksesi në financë, rreg-

Qeveria do të mbështesë
propozimet e deputetit

Ilir Beqaj, në lidhje me lehtë-
simin e barrës fiskale për
lëndët e para primare, të cilat
importohen për prodhimin e
artikujve të plastikës, duke
e ulur nga 25 lekë/kg në 10
lekë/kg. Pas ankesave të
prodhuesve shqiptarë mbi
efektet negative që solli ndry-
shimi i saj me paketën fiskale
2019, qeveria deklaroi se do
ta rishikonte taksën. Minis-
tri i Shtetit për Mbrojtjen e
Sipërmarrjes, Eduard Shal-
si thotë se do të mbështetet
amendamenti i dorëzuar pak
ditë më parë nga deputeti
Beqaj. Ndërkaq, i pyetur në
lidhje me rimbursimin e kos-
tove të shkaktuara deri më
tani nga  aplikimi i kësaj
takse, Shalsi tha se po mer-

Pas ankesave të prodhuesve, ulet taksa e plastikës

Ministri: Mbështesim propozimin
e Beqajt, do të ulet në 10 lekë/kg

Bizneset e huaja: Problem korrupsioni, monopolet dhe ekonomia informale

Shoqata e Investitorëve të Huaj:
Klima e biznesit, e pafavorshme

Denaj: Qeveria është e hapur për dialog me sipërmarrjet

ren në shqyrtim disa mundë-
si. Përveç reduktimit,  propoz-
imi i Beqajt parashikon dhe
rimbursimin e taksës, jo vetëm
për ambalazhet që eksporto-

hen, por edhe për çdo artikull
tjetër plastik që del jashtë ven-
dit. Gjithashtu, një tjetër pro-
pozim lidhet edhe me përjash-
timin nga kjo taksë për disa

kategori biznesesh, ku lëndët
e para përdoren për procese
teknologjike për prodhimin e
mallrave jo plastike. Këtu përf-
shihen lëndët e para që për-

doren për prodhimin e
sfungjerëve, në industrinë e
prodhimit të mobilieve, lëndët
e para me përmbajtje protein-
ike apo celuzoike që përdoren

në industrinë e prodhimit të
sallameve, si dhe ato që për-
doren në industrinë e ndërtim-
it në funksion të eficiencës së
energjisë.

PROPOZIMI
Propozimi i Beqajt parashikon dhe rimbursimin e taksës jo vetëm për

ambalazhet që eksportohen, por edhe për çdo artikull tjetër plastik që del
jashtë vendit. Gjithashtu, një tjetër propozim lidhet edhe me përjashtimin nga
kjo taksë për disa kategori biznesesh, ku lëndët e para përdoren për procese

teknologjike për prodhimin e mallrave joplastike.

ullat e punës, të drejtat e
pronësisë intelektuale,
furnizimi me energji. Më
mirë në marrëdhëniet me
autoritetet shtetërore vlerë-
sohen doganat dhe qeveria
qendrore (50 pikë), të nd-
jekura nga qeverisja lokale,
autoritetet tatimore dhe në
fund më dobët vlerësohen

marrëdhëniet me gjykatat
(49).
MINISTRJAMINISTRJAMINISTRJAMINISTRJAMINISTRJA

Ministrja e Financave
dhe Ekonomisë, Anila De-
naj, e pranishme gjatë pre-
zantimit të rezultateve të
mjedisit të biznesit, tha se
qeveria është e hapur për
dialog të vazhdueshëm me

sipërmarrjet. Ajo shtoi që
burokracitë janë ulur
ndjeshëm, siç konfirmohet
dhe në raportin e "Të bësh
biznes" të Bankës Botërore.
Denaj tha se është e vërtetë
që janë larguar 2-3 kompani
të huaja, por sipas të
dhënave të 5-mujorit nga
Qendra Kombëtare e Bizne-
sit janë hapur 89 biznese të
reja me aksionerë të huaj.
Denaj prezantoi projektin e
Fiskalizimit, të cilin Minis-
tria e Financave e ka nisur
këtë vit, me synimin që në
vitin '20-'21 të gjitha pagesat
të mund të kryhen në
mënyrë elektronike. Kjo do
të kontribuojë në një ulje
shumë të ndjeshme të infor-
malitetit. Ajo u bëri të ditur
bizneseve rezultatet e refor-
mave të ndërmarra nga qever-
ia, si ato që kanë të bëjnë me
reformën e deregulimit, me
licencat, të cilat sot jepen 99%
online. Denaj i ftoi anëtarët e
shoqatës të vizitonin shkol-
lat profesionale dhe zyrat e
punës në çdo vend ku ata op-
erojnë, në mënyrë që të
ndërmjetësojnë më mirë nevo-
jat e të dyja palëve, të
punëkërkuesve dhe të
punëdhënësve. Një vend të
veçantë në fjalën e saj minis-
trja i kushtoi edhe reformës
në arsimin profesional dhe
zyrat e punës, të cilat sot kanë
një ndërlidhje më të mirë mes
tyre në funksion të rritjes së
punësimit. Ministrja ftoi inves-
titorët e huaj që të vizitojnë
shkollat profesionale dhe
zyrat e Punës në zonat ku ata
operojnë, në mënyrë që të
ketë një bashkëveprim më të
mirë mes punëkërkuesve dhe
punëdhënësve.

Rriten interesat e obligacioneve të
qeverisë, shkak kërkesa për borxh të ri

Interesat  e letrave të borxhit qeveritar kanë rinisur
rritjen gjatë dy muajve të fundit, teksa efektet e Euro-

bondit janë drejt përfundimit dhe kërkesa për financimin
e deficitit buxhetor me borxh po rriten. Sipas të dhënave
zyrtare të Ministrisë së Financave, interesi fiks i obliga-
cionit dyvjeçar arriti më 6 qershor 1,99%, niveli më i lartë
i shënuar këtë vit për këtë afat maturimi. Në raport me
ankandin e mëparshëm, interesi shënoi rritje me 0.35 pikë
përqindje. Pak a shumë ecuri të ngjashme kanë pasur
edhe emetimet e maturimeve të tjera, teksa shihet se qever-
ia ka shtuar emetimin e bonove të thesarit 12 mujore.
Interesi në këtë maturim shënoi 1.61% në ankandin e datës
3 qershor, me një rritje 0.16 pikë përqindje  në raport me
ankandin e mëparshëm. Oferta për blerjen e borxhit ka
qenë më e lartë se kërkesa e qeverisë por diferenca ka
ardhur duke e ngushtuar, për shkak se qeveria ka rritur
kërkesën për borxh sqarojnë burimet nga tregu. Në trem-
ujorin e parë të vitit, interesat e instrumenteve të borxhit
të qeverisë pothuajse u përgjysmuan në raport me të
njëjtën periudhë të një viti më parë. Ulja e interesave po
ndikohet nga emetimi i Eurobondit vitin e kaluar, me vlerë
500 milionë euro. Nga kjo shumë, 350 milionë euro sh-
kuan për rifinancimin e Eurobondit aktual, ndërsa pjesa
tjetër prej 150 milionë eurosh po përdoret për financimin
e deficitit buxhetor. Për rrjedhojë, qeveria pati pak hapë-
sirë se vitin e kaluar për financim nga tregu i brendshëm,
teksa oferta e bankave mbeti e njëjtë. Ky fenomen ka sjellë
rënien e interesave për të gjitha maturimet. Drejtimet
kryesore ku bankat shqiptare i investojnë kursimet e
qytetarëve janë huaja për ekonominë dhe blerja e borxhit
të qeverisë. Për shkak të nivelit të lartë të kredive me
probleme dhe kërkesës së vakët të ekonomisë për kredi,
bankat kanë limituar huanë, teksa kanë rritur interesin
për të blerë borxhin e qeverisë.

A A A

Ministrja e Financave dhe
Ekonomisë, Anila Denaj
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Indeksi i çmimeve të pro
dhimit frenoi edhe më
shumë në tremujorin e

parë të këtij viti, duke u rik-
thyer sërish në territor neg-
ativ. Sipas INSTAT, çmimet e
prodhimit ranë me 0.2% kra-
hasuar me të njëjtën peri-
udhë të vitit të kaluar. Kjo
është rënia e parë vjetore e
çmimeve të prodhimit që
prej mesit të vitit 2016. Inde-
ksi i çmimeve të prodhimit
mat çmimet e produkteve
vendëse në hallkën e parë të
tregtimit, ose e thënë ndry-
she, çmimin me të cilin ato
hidhen në treg nga
prodhuesit. Rënia e çmimeve
të prodhimit është në linjë
edhe me uljen drastike të
çmimeve të konsumit në
tremujorin e parë të vitit.
Banka e Shqipërisë e ka
shpjeguar këtë dobësim
drastik të çmimeve krye-
sisht me efektin e kursit të
këmbimit. Mbiçmimi i lekut
ndaj euros duket të ketë ulur
kostot e industrisë për-
punuese dhe rrjedhimisht,
edhe çmimet e prodhimit.
RAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTIRAPORTI

Në tremujorin e parë të
vitit 2019, Indeksi i Çmimeve
të Prodhimit arriti 103.1,
duke shënuar një ulje me
0.2%, në krahasim me trem-
ujorin e parë 2018. Indeksi i
Çmimeve të Prodhimit në
tremujorin e parë 2019
shënoi ulje me 0.2%, kraha-
suar me tremujorin e katërt
2018. Ndryshimi vjetor i in-

Ulje më e madhe vërehet në aktivitetin "Përpunimi i produkteve ushqimore"

Çmimet e prodhimit ranë në
tremujorin e parë me 0.2%
INSTAT: Kostot më të lira, në industri

deksit të çmimeve të pro-
dhimit në seksionin "Indus-
tri përpunuese" në tremu-
jorin e parë 2019 shënoi ulje
me 0.7%, krahasuar me
tremujorin e parë 2018. Bren-
da këtij seksioni, ulja më e
madhe vërehet në aktivite-

tin "Përpunimi i produkteve
ushqimore" me 1.9%, pasuar
nga aktivitetet "Prodhimi i
produkteve minerale jomet-
alike" me 0.5%, "Metalur-
gjia" me 0.2%. Indeksi i Çmi-
meve të Prodhimit, në sek-
sionin "Industri Nxjerrëse"

ka shënuar ulje me 0,1%.
Brenda këtij seksioni, ulja
më e madhe vërehet në ak-
tivitetin "Nxjerrja e nxjer-
rëse". Indeksi i Çmimeve të

Prodhimit për Produktet
Vendase krahasuar me trem-
ujorin e parë të vitit 2018
shënoi një rritje me 0,2%.
Indeksi në seksionin "Indus-

tri nxjerrëse" shënoi një
rritje prej 1,7%. Krahasuar
me tremujorin e parë të vitit
2018, indeksi shënoi një ulje
prej 1,6%. Ulja më e madhe
prej 1.5 % vërehet në seksio-
nin "Industri nxjerrëse". In-
deksi i Çmimeve të Prodhim-
it krahasuar me tremujorin
e katërt 2018 shënoi ulje me
0,2%. Ulja më e madhe prej
1,7% vërehet në seksionin "In-
dustri Nxjerrëse", pasuar nga
seksioni "Energjia elektrike,
gaz, avull dhe ajër i kondi-
cionuar" me 0,4%. Ndërsa in-
deksi në seksionin "Industri
përpunuese" ka shënuar
rritje me 0,1%, ku mund të
veçojmë rritjet në aktivitetet
"Prodhimi i produkteve met-
alike të fabrikuar, përveç
makinerive dhe pajisjeve" me
0.9%, "Prodhimi i lëkurës dhe
produkteve prej lëkure" me
0.8%, "Konfeksionimi i ve-
shjeve" me 1.0%, etj.

"Paratë janë bërë për t'u harxhuar"

BSH: 38% e shqiptarëve jetojnë
momentin, nuk mendojnë për nesër
Të kthehesh në shtëpi

ka "kusur" dmth., të
shpenzosh pa menduar
çdo të ndodhë nesër të
gjitha lekët që ke. Kjo ësh-
të mënyra e jetesës që
kanë zgjedhur 38% e sh-
qiptarëve. Kjo e dhënë ka
dalë nga një vrojtim i
Bankës së Shqipërisë, i cili
testoi njohuritë financia-
re të shqiptareve dhe gjeti
se 42% e kampionit janë
dakord ose plotësisht da-
kord me pohimin "Paratë
janë bërë për t'u harx-
huar", kundrejt vetëm 1 në
3 individë (36%) që shpre-
hen kundër ose plotësisht
kundër tij. Vetëm 16% e in-
dividëve shprehen më të
gatshëm t'i shpenzojnë
paratë, (dakord dhe plotë-
sisht dakord me pohimin
"Preferoj t'i harxhoj
paratë se sa t'i ruaj ato për
të ardhmen"), kundrejt
67% që shprehen se pref-
erojnë t'i ruajnë ato për të
ardhmen. Vetëm 22% e in-
dividëve janë dakord ose
plotësisht dakord me po-
himin "Jam i/e prirur të je-
toj momentin, pa u shqetë-
suar shumë për të nesër-
men", kundrejt 61%, të
cilët priren të shqetësohen
më tepër për të ardhmen.

Rezultatet e përftuara mbi tri
pohimet që synojnë të matin
qëndrimet financiare të të in-
tervistuarve, analizuar sipas
karakteristikave demogra-
fike apo nivelit të njohurive
financiare, tregojnë se ky i
fundit është në marrëdhënie
të zhdrejtë me prirjen për t'i
harxhuar. Gjithashtu, në
përgjithësi, të intervistuarit
femra, individët e moshës 35-
59 vjeç, banorët e zonave ur-
bane si dhe ata me nivel të
lartë të ardhurash familjare
shprehen më të kujdesshëm
ndaj parasë dhe më të prirur
për t'u shqetësuar për të
ardhmen. Sa i përket zhvil-
limit të qëndrimeve finan-
ciare të shqiptarëve në
harkun kohor 2011-2015, të
dhënat dëshmojnë se për-

qindja e qëndrimeve të duhu-
ra ka pësuar rënie për po-
himet "Paratë janë bërë për
t'u harxhuar" dhe "Jam i pr-
irur të jetoj momentin, pa u
shqetësuar për të ardhmen",
me respektivisht 8% dhe 5%,
dhe rritje me 6% për pohimin
"Preferoj t'i harxhoj paratë
se sa t'i ruaj ato". Të tria këto
pohime synojnë të matin qën-
drimet e kujdesshme ose jo
ndaj parasë dhe rezultatet e
vrojtimeve nxjerrin në pah
një rënie të përgjithshme të
përqindjes së qëndrimeve të
duhura nga viti 2011 në atë
2015, që megjithëse e vogël
(3%) tregojnë për një ndry-
shim në kohë në kahun e
padëshiruar, që duhet mar-
rë parasysh gjatë hartimit të
politikave në të ardhmen.

ÇMIMET
Indeksi i Çmimeve të
Prodhimit për
Produktet Vendëse:
Çmimet kanë ruajtur
të njëjtin nivel me
tremujorin e
mëparshëm.
Krahasuar me
tremujorin e
mëparshëm, indeksi
shënoi një ulje me
1,0%. Ndikimin
kryesor në këtë ulje
e kanë dhënë
çmimet e prodhimit
të produkteve në
seksionin "Industri
Nxjerrëse"
me 3.0%.Foto ilustruese

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.
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Qendra e Shërbimeve Arsimore: Si të verifikoni përgjigjet tuaja nëse janë të sakta

Zbardhen përgjigjet e sakta të
provimit të parë të Maturës Shtetërore
Skemat e vlerësimit për gjuhën angleze, franceze e italiane

Mbi 36 mijë mat
urantë në mbarë
vendin kanë zh-

villuar ditën e djeshme
provimin e parë të Maturës
Shtetërore 2019, atë të gjuhës
së huaj. 'Gazeta Shqiptare'
zbardh sot përgjigjet e sakta
të testimit në variantin A dhe
B për gjuhët e huaja. Në këtë
mënyrë maturantët do të
kenë mundësinë të bal-
lafaqojnë përgjigjet e sakta
me ato që kanë plotësuar. Për-
katësisht maturantët 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.
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, ba-
zohet në Rregulloren e
Maturës Shtetërore 2019,
miratuar me urdhrin nr. 780,
datë 23.11.2018, të ministrit të
Arsimit, Sportit dhe Rinisë.
Drejtoria e Përgjithshme e

Politikave dhe Zhvillimit të
Arsimit, Sportit dhe Rinisë
në MASR dhe Qendra e Shër-
bimeve Arsimore, të përcak-
tojnë testin për secilin
provim të Maturës Sh-
tetërore. Provimet e detyru-
ara dhe me zgjedhje të
Maturës Shtetërore 2019 fil-

lojnë në orën 10:00 dhe zgjas-
in 2 orë e 30 minuta. Testet e
provimeve të detyruara dhe
me zgjedhje hartohen, admin-
istrohen dhe vlerësohen nga
QSHA-ja",-thekso-het në udhë-
zimin e Ministrisë së Arsim-
it, Sportit e Rinisë. Testi për
secilin nga provimet e detyru-

ara dhe me zgjedhje do të
vlerësohet me 60 pikë maksi-
male. Maturantët/kandidatët
që rezultojnë mbetës në
provimet e Maturës Sh-
tetërore 2019, do të rijapin
provimet në sesionin e dytë.
Institucionet arsimore ven-
dore, përgjegjëse për arsimin

parauniversitar, do të marrin
nga shkollat listat e mat-
urantëve mbetës të vitit sh-
kollor 2018- 2019, dhe brenda
datës 5 qershor 2019, do t'i
pasqyrojnë ato në sistemin
elektronik Matura online.
"Listat e maturantëve mbetës
të dërgohen në QSHA.

Voltiza Duro

PËRGJIGJET E SAKTA TË PROVIMIT TË PARË TË MATURËS SHTETËRORE

 
     QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE 

 

SKEMA E VLERËSIMIT 
 

GJUHË ANGLEZE (Niveli B2)          Varianti B
      

READING SECTION  
 

For the open-ended questions, answers may be brief or may be written in full sentences. Accept 
either provided the information in the key is included. Do not take marks off for incorrect grammar or 
spelling in a longer answer. Do not accept answers which are too long and contain irrelevant 
information. For Reading Comprehension questions, accept answers which are similar in meaning to 
those given in the key. 

 
Question Answer Points 

1 B 1 

2 D 1 

3 B 1 

4 B 1 

5 C 1 

6 C 1 

7 A 1 

8 D 1 

9 C 1 

10 A 1 

11 d 1 

12 e 1 

13 f 1 

14 a 1 

15 b 1 

16 c 1 

17 j 1 

18 k 1 

19 g 1 

20 h 1 

21 They are about beliefs and superstitions.           1 

22 demon 1 

23 Opal market crashed and Opal prices dropped by 50%. 1 

24 Bells are always related to weddings and special occasions. 1 

25 Ringing bells frighten evil spirits away. / When bells ring they 1 

frighten evil spirits away. 

26 originate 1 

27 At the foot of the bed. 1 

28 Black cat 1 

29 A witch 1 

30 Association 1 

 
 
USE OF LANGUAGE SECTION 
 

31a C 1 

31b D 1 

31c A 1 

31d B 1 

31e B 1 

31f A 1 

31g C 1 

31h C 1 

31i B 1 

31j C 1 

32 a) Help   b) make   c) problem   d) be   e) gets 5 

 
 
B2 Level Examination Writing Section 
 

The writing section is scored out of a total of 15 points.  
 

33. Task 1 
 

There are five criteria, each of which receives two points. 
 

Candidates whose writing ability for a criterion is considered to be below the minimum acceptable 
standard for B2 level receive zero points for that criterion. Candidates whose writing ability is 
judged to be at the minimum standard for B2 level receive one point for that criterion, while 
candidates whose ability for a criterion is considered to be above the minimum level for B2 receive 
two points for that criterion. 
 

The number of points for each criterion is added together to give a total score out of ten. 
A successful candidate at minimum B2 level can: 
 

 Can convey simple information of immediate relevance, getting across the point he/she feels to 
be important 

 Can produce continuous writing, which is generally intelligible throughout.  
 Can write straightforward connected texts on a range of familiar subjects within his field of 

interest, by linking a series of shorter discrete elements into a linear sequence. 
 Can write personal letters describing experiences, feelings and events in some detail. 

Writing Descriptors 
 

Points Description 
Task 

Completion 
Organization Grammar Vocabulary Mechanics 

0 
Below 

minimum B2 
level 

 
Text is often 
irrelevant to 
the task 
 
Text is much 
too short 
 
The topic is 
not 
sufficiently 
developed 
and little or 
no supporting 
detail is 
provided 

 
No beginning 
or end to the 
text. Text 
often jumps 
from topic to 
topic 
 
Very few or 
no 
connectors 
used 
 

 
Very frequent 
errors often 
impede 
communication, 
confusing the 
reader 

 
Lack of 
vocabulary 
resources 
often impedes 
communication 

Frequent 
errors in the 
spelling of 
words which 
may cause 
confusion for 
the reader 
 
Sentences 
may lack full 
stops and 
capitalization 
is used 
inappropriately 
or is absent 

1 
At minimum 

B2 level 

 
Text is 
relevant to 
the task in 
parts 
 
The topic is 
sufficiently 
developed, 
but without 
much 
supporting 
detail 

 
A beginning 
and end is 
provided. 
Topics in the 
text are 
sometimes 
grouped 
together 
 
Some 
connectors 
are 
sometimes 
used 
appropriately 
 

 
Errors 
sometimes 
occur in basic 
structures, but 
only sometimes 
impede 
communication  
 
Errors may 
often occur in 
more complex 
structures 
 

 
Vocabulary 
resources are 
often used 
appropriately 
to convey 
communication 
 
Errors may 
often occur in 
more 
advanced 
vocabulary 

Few errors in 
the spelling of 
basic words, 
but errors may 
often appear 
in more 
complex 
words 
 
Sentences 
have a full 
stop and are 
followed by 
capitalization. 
Commas are 
sometimes 
used 
appropriately 

2 
Above 

minimum B2 
level 

 
Text is mostly 
relevant to 
the task 
 
The topic is 
fully 
developed 
and has 
appropriate 
supporting 
details 

 
An 
introduction 
and 
conclusion is 
provided.  
 
Topics are 
mostly 
grouped 
together 
 
C t

 
Errors mostly 
do not occur in 
basic structures 
 
Errors in more 
complex 
structures may 
occasionally 
impede 
communication 
 

 
Sufficient 
vocabulary 
resources are 
mostly used 
appropriately 
 
Some more 
advanced 
vocabulary is 
sometimes 
used 

i t l

Very few 
errors in the 
spelling of 
basic words, 
but errors 
sometimes 
appear in 
more complex 
words 
Punctuation is 
usually used 
appropriately. 
C

34. Task 2 
 

There are five criteria, each of which receives 1 point. 
 

Candidates whose writing ability for a criterion is considered to be below the minimum acceptable 
standard for B2 level receive zero points for that criterion. Candidates whose writing ability is 
judged to be above the minimum standard for B2 level receive one point for that criterion. 
 

The number of points for each criterion is added together to give a total score out of five. 
A successful candidate at minimum B2 level can: 
 

 Can convey simple information of immediate relevance, getting across the point he/she feels to 
be important 

 Can produce continuous writing, which is generally intelligible throughout.  
 Can write straightforward connected texts on a range of familiar subjects within his field of 

interest, by linking a series of shorter discrete elements into a linear sequence. 
 Can write personal letters describing experiences, feelings and events in some detail. 
 Spelling, punctuation and layout are accurate enough to be followed most of the time. 

 

Writing Descriptors 
 

Points Description 
Task 

Completion 
Organization Grammar Vocabulary Mechanics 

0 
Below 

minimum B2 
level 

Text is often 
irrelevant to 
the task 
 
Text is much 
too short 
 
The topic is 
not 
sufficiently 
developed 
and little or 
no supporting 
detail is 
provided 

No beginning 
or end to the 
text. Text 
often jumps 
from topic to 
topic 
 
Very few or 
no 
connectors 
used 
 

Very frequent 
errors often 
impede 
communication, 
confusing the 
reader 

Lack of 
vocabulary 
resources 
often impedes 
communication 

Frequent 
errors in the 
spelling of 
words which 
may cause 
confusion for 
the reader 
 
Sentences 
may lack full 
stops and 
capitalization 
is used 
inappropriately 
or is absent 

1 
Above 

minimum B2 
level 

Text is mostly 
relevant to 
the task 
 
The topic is 
fully 
developed 
and has 
appropriate 
supporting 
details 

An 
introduction 
and 
conclusion is 
provided.  
 
Topics are 
mostly 
grouped 
together 
 
Connectors 
are mostly 
used 
appropriately 

Errors mostly 
do not occur in 
basic structures 
 
Errors in more 
complex 
structures may 
occasionally 
impede 
communication 
 

Sufficient 
vocabulary 
resources are 
mostly used 
appropriately 
 
Some more 
advanced 
vocabulary is 
sometimes 
used 
appropriately 

Very few 
errors in the 
spelling of 
basic words, 
but errors 
sometimes 
appear in 
more complex 
words 
Punctuation is 
usually used 
appropriately. 
Commas are 
often used 
appropriately 

 
     QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE 

 

SKEMA E VLERËSIMIT 
 

GJUHË ANGLEZE (Niveli B2)         Varianti A 
      

READING SECTION  
 

For the open-ended questions, answers may be brief or may be written in full sentences. Accept 
either provided the information in the key is included. Do not take marks off for incorrect grammar or 
spelling in a longer answer. Do not accept answers which are too long and contain irrelevant 
information. For Reading Comprehension questions, accept answers which are similar in meaning to 
those given in the key. 

 
Question Answer Points 

1 B 1 

2 D 1 

3 B 1 

4 B 1 

5 C 1 

6 C 1 

7 A 1 

8 D 1 

9 C 1 

10 A 1 

11 They are about beliefs and superstitions. 1 

12 demon 1 

13 Opal market crashed and Opal prices dropped by 50%. 1 

14 Bells are always related to weddings and special occasions. 1 

15 Ringing bells frighten evil spirits away. / When bells ring they 
frighten evil spirits away.  

1 

16 originate 1 

17 At the foot of the bed. 1 

18 Black cat 1 

19 A witch 1 

20 Association 1 

21 d           1 

22 e 1 

23 f 1 

24 a 1 

25 b 1 

26 c 1 

27 j 1 

28 k 1 

29 g 1 

30 h 1 

 
 
USE OF LANGUAGE SECTION 
 

31a C 1 

31b D 1 

31c A 1 

31d B 1 

31e B 1 

31f A 1 

31g C 1 

31h C 1 

31i B 1 

31j C 1 

32 a) Help   b) make   c) problem   d) be   e) gets 5 

 
 
B2 Level Examination Writing Section 
 

The writing section is scored out of a total of 15 points.  
 

33. Task 1 
 

There are five criteria, each of which receives two points. 
 

Candidates whose writing ability for a criterion is considered to be below the minimum acceptable 
standard for B2 level receive zero points for that criterion. Candidates whose writing ability is 
judged to be at the minimum standard for B2 level receive one point for that criterion, while 
candidates whose ability for a criterion is considered to be above the minimum level for B2 receive 
two points for that criterion. 
 

The number of points for each criterion is added together to give a total score out of ten. 
A successful candidate at minimum B2 level can: 
 

 Can convey simple information of immediate relevance, getting across the point he/she feels to 
be important 

 Can produce continuous writing, which is generally intelligible throughout.  
 Can write straightforward connected texts on a range of familiar subjects within his field of 

interest, by linking a series of shorter discrete elements into a linear sequence. 
Can write personal letters describing experiences feelings and events in some detail
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Writing Descriptors 
 

Points Description 
Task 

Completion 
Organization Grammar Vocabulary Mechanics 

0 
Below 

minimum B2 
level 

 
Text is often 
irrelevant to 
the task 
 
Text is much 
too short 
 
The topic is 
not 
sufficiently 
developed 
and little or 
no supporting 
detail is 
provided 

 
No beginning 
or end to the 
text. Text 
often jumps 
from topic to 
topic 
 
Very few or 
no 
connectors 
used 
 

 
Very frequent 
errors often 
impede 
communication, 
confusing the 
reader 

 
Lack of 
vocabulary 
resources 
often impedes 
communication 

Frequent 
errors in the 
spelling of 
words which 
may cause 
confusion for 
the reader 
 
Sentences 
may lack full 
stops and 
capitalization 
is used 
inappropriately 
or is absent 

1 
At minimum 

B2 level 

 
Text is 
relevant to 
the task in 
parts 
 
The topic is 
sufficiently 
developed, 
but without 
much 
supporting 
detail 

 
A beginning 
and end is 
provided. 
Topics in the 
text are 
sometimes 
grouped 
together 
 
Some 
connectors 
are 
sometimes 
used 
appropriately 
 

 
Errors 
sometimes 
occur in basic 
structures, but 
only sometimes 
impede 
communication  
 
Errors may 
often occur in 
more complex 
structures 
 

 
Vocabulary 
resources are 
often used 
appropriately 
to convey 
communication 
 
Errors may 
often occur in 
more 
advanced 
vocabulary 

Few errors in 
the spelling of 
basic words, 
but errors may 
often appear 
in more 
complex 
words 
 
Sentences 
have a full 
stop and are 
followed by 
capitalization. 
Commas are 
sometimes 
used 
appropriately 

2 
Above 

minimum B2 
level 

 
Text is mostly 
relevant to 
the task 
 
The topic is 
fully 
developed 
and has 
appropriate 
supporting 
details 

 
An 
introduction 
and 
conclusion is 
provided.  
 
Topics are 
mostly 
grouped 
together 
 

 
Errors mostly 
do not occur in 
basic structures 
 
Errors in more 
complex 
structures may 
occasionally 
impede 
communication 
 

 
Sufficient 
vocabulary 
resources are 
mostly used 
appropriately 
 
Some more 
advanced 
vocabulary is 
sometimes 
used 

Very few 
errors in the 
spelling of 
basic words, 
but errors 
sometimes 
appear in 
more complex 
words 
Punctuation is 
usually used 
appropriately. 

34. Task 2 
 

There are five criteria, each of which receives 1 point. 
 

Candidates whose writing ability for a criterion is considered to be below the minimum acceptable 
standard for B2 level receive zero points for that criterion. Candidates whose writing ability is 
judged to be above the minimum standard for B2 level receive one point for that criterion. 
 

The number of points for each criterion is added together to give a total score out of five. 
A successful candidate at minimum B2 level can: 
 

 Can convey simple information of immediate relevance, getting across the point he/she feels to 
be important 

 Can produce continuous writing, which is generally intelligible throughout.  
 Can write straightforward connected texts on a range of familiar subjects within his field of 

interest, by linking a series of shorter discrete elements into a linear sequence. 
 Can write personal letters describing experiences, feelings and events in some detail. 
 Spelling, punctuation and layout are accurate enough to be followed most of the time. 

 

Writing Descriptors 
 

Points Description 
Task 

Completion 
Organization Grammar Vocabulary Mechanics 

0 
Below 

minimum B2 
level 

Text is often 
irrelevant to 
the task 
 
Text is much 
too short 
 
The topic is 
not 
sufficiently 
developed 
and little or 
no supporting 
detail is 
provided 

No beginning 
or end to the 
text. Text 
often jumps 
from topic to 
topic 
 
Very few or 
no 
connectors 
used 
 

Very frequent 
errors often 
impede 
communication, 
confusing the 
reader 

Lack of 
vocabulary 
resources 
often impedes 
communication 

Frequent 
errors in the 
spelling of 
words which 
may cause 
confusion for 
the reader 
 
Sentences 
may lack full 
stops and 
capitalization 
is used 
inappropriately 
or is absent 

1 
Above 

minimum B2 
level 

Text is mostly 
relevant to 
the task 
 
The topic is 
fully 
developed 
and has 
appropriate 
supporting 
details 

An 
introduction 
and 
conclusion is 
provided.  
 
Topics are 
mostly 
grouped 
together 
 
Connectors 
are mostly 
used 
appropriately 

Errors mostly 
do not occur in 
basic structures 
 
Errors in more 
complex 
structures may 
occasionally 
impede 
communication 
 

Sufficient 
vocabulary 
resources are 
mostly used 
appropriately 
 
Some more 
advanced 
vocabulary is 
sometimes 
used 
appropriately 

Very few 
errors in the 
spelling of 
basic words, 
but errors 
sometimes 
appear in 
more complex 
words 
Punctuation is 
usually used 
appropriately. 
Commas are 
often used 
appropriately 

Gjuhë Angleze (Niveli B1)                                                                                      MSH 2

QENDRA E SHERBIMEVE ARSIMORE 
 
 

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2019 
 

I DETYRUAR  

SKEMA E VLERËSIMIT 
 

GJUHË ANGLEZE (Niveli B1)          Varianti B  
        

   
READING SECTION  
 
For the open-ended questions, answers may be brief or may be written in full sentences. Accept either provided the
information in the key is included. Do not take marks off for incorrect grammar or spelling in a longer answer. Do not
accept answers which are too long and contain irrelevant information. For Reading Comprehension questions, acce
answers which are similar in meaning to those given in the key. 

 

Question Answer Points 
1 C 1 

2 D 1 

3 C 1 

4 B 1 

5 A 1 

6 C 1 

7 C 1 

8 D 1 

9 D 1 

10 C 1 

11-20 11. Fish  12. deadly  13. the same  14. animal  15. made up   
16. habitat  17. falling   18. unique  19. someone   10. us 

10 

21 He lived in Paris. / In Paris 1 

22 The story takes place during the 2nd World War. / It takes place during the 
World War II. / During the 2nd World War. / In the 2nd World War. (and other 

similar answers) 

1 

23 He has written two/2 other history books. / Two other history books./ Two/2 
other books. 

1 

24 In France. 1 

25 Doubts about Chanel's loyalties during World War II./ Doubts about 
Chanel's loyalties during 2nd World War. 

1 

26 fashion industry / the comfort industry/ the industry of comfortable things sth 
that provides pleasure / sth that provides comfort / sth that provides 

satisfaction / great comfort / (and other similar answers) 

1 

27 She contributed to luxury industry. / She contributed to fashion industry./ 
She contributed to industry of comfort and luxury. (and other similar 

1 

9 More than four (4) years. 1 

0 An accidental find in France's national police archive (made him start writing 
the book). 

1 

 LANGUAGE SECTION 

1 a-D   b-A  c-A   d-B  e-C   f-A   g-D   h-A   i-D   j-B 10 

a ATTENTION 1 

b OBLIGATIONS 1 

c PAYMENT 1 

d ABILITIES 1 

e FITNESS 1 

B1 Level Examination Writing Section 

ting section is scored out of a total of 15 points.  

k 1            10 points 

re five criteria, each of which receives two points. 

tes whose writing ability for a criterion is considered to be below the minimum acceptable standard for B1 
ceive zero points for that criterion. Candidates whose writing ability is judged to be at the minimum standa
vel receive one point for that criterion, while candidates whose ability for a criterion is considered to be 

he minimum level for B1 receive two points for that criterion. 

mber of points for each criterion is added together to give a total score out of ten. 
ssful candidate at minimum B1 level can: 

convey simple information of immediate relevance, getting across the point he/she feels to be important 
produce continuous writing, which is generally intelligible throughout.  
write straightforward connected texts on a range of familiar subjects within his field of interest, by linking a

es of shorter discrete elements into a linear sequence. 
write personal letters describing experiences, feelings and events in some detail. 

lling, punctuation and layout are accurate enough to be followed most of the time. 

Descriptors 

nts Description 
Task 

Completion 
Organization Grammar Vocabulary Mechanic

Below minimum 
B1 level 

 
Text is often 
irrelevant to the 
task 
 
Text is much too 
short 
 
The topic is not 
sufficiently 
developed and

 
No beginning or 
end to the text. 
Text often jumps 
from topic to 
topic 
 
Very few or no 
connectors used 
 

 
Very frequent 
errors often 
impede 
communication, 
confusing the 
reader 

 
Lack of 
vocabulary 
resources often 
impedes 
communication 

 
Frequent erro
in the spelling
words which m
cause confus
for the reader
 
Sentences m
lack full stops
and capitaliza
is used

At minimum B1 
level 

parts 
 
The topic is 
sufficiently 
developed, but 
without much 
supporting detail 

p
Topics in the text 
are sometimes 
grouped together 
 
Some 
connectors are 
sometimes used 
appropriately 
 

in basic 
structures, but 
only sometimes 
impede 
communication  
 
Errors may often 
occur in more 
complex 
structures 
 

often used 
appropriately to 
convey 
communication 
 
Errors may often 
occur in more 
advanced 
vocabulary 

p g
words, 
may oft
appear
comple
 
Senten
a full st
are follo
capitali
Comma
sometim
approp

Above minimum 
B1 level 

Text is mostly 
relevant to the 
task 
 
The topic is fully 
developed and 
has appropriate 
supporting 
details 

An introduction 
and conclusion is 
provided.  
 
Topics are 
mostly grouped 
together 
 
Connectors are 
mostly used 
appropriately 

Errors mostly do 
not occur in 
basic structures 
 
Errors in more 
complex 
structures may 
occasionally 
impede 
communication 
 

Sufficient 
vocabulary 
resources are 
mostly used 
appropriately 
 
Some more 
advanced 
vocabulary is 
sometimes used 
appropriately 

Very fe
in the s
basic w
errors s
appear
comple
Punctu
usually
approp
Comma
often u
approp

k 2              5

re five criteria, each of which receives 1 point. 
tes whose writing ability for a criterion is considered to be below the minimum acceptable standard fo
eive zero points for that criterion. Candidates whose writing ability is judged to be above the minimum

d for B1 level receive one point for that criterion. 
mber of points for each criterion is added together to give a total score out of five. 

Descriptors 

ts Description 
Task 

Completion 
Organization Grammar Vocabulary Mec

Below minimum 
B1 level 

Text is often 
irrelevant to the 
task 
 
Text is much too 
short 
The topic is not 
sufficiently 
developed and 
little or no 
supporting detail 
is provided 

No beginning or 
end to the text. 
Text often jumps 
from topic to 
topic 
 
Very few or no 
connectors used 
 

Very frequent 
errors often 
impede 
communication, 
confusing the 
reader 

Lack of 
vocabulary 
resources often 
impedes 
communication 

Freque
in the s
words w
cause c
for the r
 
Sentenc
lack full
and cap
is used 
inappro
is absen

Above minimum 
B1 level 

Text is mostly 
relevant to the 
task 
 
The topic is fully 
developed and 
has appropriate 
supporting

An introduction 
and conclusion 
is provided.  
 
Topics are 
mostly grouped 
together 

Errors mostly do 
not occur in basic 
structures 
 
Errors in more 
complex structures 
may occasionally 
impede

Sufficient 
vocabulary 
resources are 
mostly used 
appropriately 
 
Some more 
advanced

Very few
the spe
basic w
errors s
appear 
complex
Punctua
usually
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19 More than four (4) years. 1 

20 An accidental find in France's national police archive (made him start writing 
the book). 

1 

-30 21. Fish  22. deadly  23. the same  24. animal  25. made up   
26. habitat  27. falling   28. unique  29. someone   30. us 

10 
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2c PAYMENT 1 

2d ABILITIES 1 

2e FITNESS 1 

B1 Level Examination Writing Section 

riting section is scored out of a total of 15 points.  

sk 1            10 points 

are five criteria, each of which receives two points. 

ates whose writing ability for a criterion is considered to be below the minimum acceptable standard for B
ceive zero points for that criterion. Candidates whose writing ability is judged to be at the minimum stand
evel receive one point for that criterion, while candidates whose ability for a criterion is considered to be 
the minimum level for B1 receive two points for that criterion. 

mber of points for each criterion is added together to give a total score out of ten. 
essful candidate at minimum B1 level can: 

n convey simple information of immediate relevance, getting across the point he/she feels to be important
n produce continuous writing, which is generally intelligible throughout.  
n write straightforward connected texts on a range of familiar subjects within his field of interest, by linking
ries of shorter discrete elements into a linear sequence. 
n write personal letters describing experiences, feelings and events in some detail. 
elling, punctuation and layout are accurate enough to be followed most of the time. 

g Descriptors 
 

ints Description 
Task 

Completion 
Organization Grammar Vocabulary Mechan

0 
Below minimum 

B1 level 

 
Text is often 
irrelevant to the 
task 
 
Text is much too 
short 
 
The topic is not 
sufficiently 
developed and 
little or no 
supporting detail 
is provided 

 
No beginning or 
end to the text. 
Text often jumps 
from topic to 
topic 
 
Very few or no 
connectors used 
 

 
Very frequent 
errors often 
impede 
communication, 
confusing the 
reader 

 
Lack of 
vocabulary 
resources often 
impedes 
communication 

 
Frequent er
in the spelli
words whic
cause confu
for the read
 
Sentences 
lack full sto
and capitali
is used 
inappropria
is absent 

At minimum B1 
level 

to the task in 
parts 
 
The topic is 
sufficiently 
developed, but 
without much 
supporting detail 

end is provided. 
Topics in the text 
are sometimes 
grouped together 
 
Some 
connectors are 
sometimes used 
appropriately 
 

sometimes occur 
in basic 
structures, but 
only sometimes 
impede 
communication  
 
Errors may often 
occur in more 
complex 
structures 
 

resources are 
often used 
appropriately to 
convey 
communication 
 
Errors may often 
occur in more 
advanced 
vocabulary 

spelling of ba
words, but err
may often 
appear in mo
complex word
 
Sentences ha
a full stop and
are followed b
capitalization
Commas are 
sometimes us
appropriately 

Above minimum 
B1 level 

Text is mostly 
relevant to the 
task 
 
The topic is fully 
developed and 
has appropriate 
supporting 
details 

An introduction 
and conclusion is 
provided.  
 
Topics are 
mostly grouped 
together 
 
Connectors are 
mostly used 
appropriately 

Errors mostly do 
not occur in 
basic structures 
 
Errors in more 
complex 
structures may 
occasionally 
impede 
communication 
 

Sufficient 
vocabulary 
resources are 
mostly used 
appropriately 
 
Some more 
advanced 
vocabulary is 
sometimes used 
appropriately 

Very few erro
in the spelling
basic words, 
errors someti
appear in mo
complex word
Punctuation is
usually used 
appropriately
Commas are 
often used 
appropriately 

k 2              5 poin

re five criteria, each of which receives 1 point. 

tes whose writing ability for a criterion is considered to be below the minimum acceptable standard for B1 
ceive zero points for that criterion. Candidates whose writing ability is judged to be above the minimum 
d for B1 level receive one point for that criterion. 
mber of points for each criterion is added together to give a total score out of five. 

Descriptors 

ts Description 
Task 

Completion 
Organization Grammar Vocabulary Mechanics

Below minimum 
B1 level 

Text is often 
irrelevant to the 
task 
 
Text is much too 
short 
The topic is not 
sufficiently 
developed and 
little or no 
supporting detail 
is provided 

No beginning or 
end to the text. 
Text often jumps 
from topic to 
topic 
 
Very few or no 
connectors used 
 

Very frequent 
errors often 
impede 
communication, 
confusing the 
reader 

Lack of 
vocabulary 
resources often 
impedes 
communication 

Frequent erro
in the spelling
words which m
cause confusi
for the reader 
Sentences ma
lack full stops 
and capitaliza
is used 
inappropriatel
is absent 

Above minimum 
B1 level 

Text is mostly 
relevant to the 
task 
 
The topic is fully 
developed and 
has appropriate 
supporting 

An introduction 
and conclusion 
is provided.  
 
Topics are 
mostly grouped 
together 
 

Errors mostly do 
not occur in basic 
structures 
 
Errors in more 
complex structures 
may occasionally 
impede 

Sufficient 
vocabulary 
resources are 
mostly used 
appropriately 
 
Some more 
advanced 

Very few error
the spelling of
basic words, b
errors sometim
appear in mor
complex word
Punctuation is
usually used 
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QENDRA E SHERBIMEVE ARSIMORE 
 
 

PROVIMI I MATURËS SHTETËRORE 2019 
 

I DETYRUAR  

SKEMA E VLERËSIMIT 
 

GJUHË ANGLEZE (Niveli B1)          Varianti A  
        

   
READING SECTION  
 
For the open-ended questions, answers may be brief or may be written in full sentences. Accept either provided the 
information in the key is included. Do not take marks off for incorrect grammar or spelling in a longer answer. Do not 
accept answers which are too long and contain irrelevant information. For Reading Comprehension questions, accept 
answers which are similar in meaning to those given in the key. 

 

Question Answer Points 
1 C 1 

2 D 1 

3 C 1 

4 B 1 

5 A 1 

6 C 1 

7 C 1 

8 D 1 

9 D 1 

10 C 1 

11 He lived in Paris. / In Paris 1 

12 The story takes place during the 2nd World War. / It takes place during the 
World War II. / During the 2nd World War. / In the 2nd World War. (and other 

similar answers) 

1 

13 He has written two/2 other history books. / Two other history books./ Two/2 
other books. 

1 

14 In France. 1 

15 Doubts about Chanel's loyalties during World War II./ Doubts about 
Chanel's loyalties during 2nd World War. 

1 

16 fashion industry / the comfort industry/ the industry of comfortable things sth 
that provides pleasure / sth that provides comfort / sth that provides 

satisfaction / great comfort / (and other similar answers) 

 
1 

17 She contributed to luxury industry. / She contributed to fashion industry./ 
She contributed to industry of comfort and luxury. (and other similar 

answers) 

1 

18 He was from America. / He was American. (and other similar answers) 1 

 
     QENDRA E SHËRBIMEVE ARSIMORE 

 

SKEMA E VLERËSIMIT          Varianti B 
 

GJUHË FRËNGE (Niveli B2) 
 
COMPREHENSION DES ECRITS  
 

le point si le candidat a mentionné le mot clé. Il ne faut pas pénaliser les fautes de grammaire ou de 
pter les réponses longues qui contiennent des 
 

 

Question Réponses  Points 
1 B 1 

2 D 1 

3 B 1 

4 B 1 

5 B 1 

6 C 1 

7 A 1 

8 A 1 

9 D 1 

10 C 1 

11 5 1 

12 3 1 

13 8 1 

14 4 1 

15 6 1 

16 1 1 

17 2 1 

18 10 1 

19 7 1 

20 9 1 

21 
. 

1 

22 On mémorise beaucoup pendant la nuit, donc  étudier tard le soir 
 

1 

23 Faux « la règle reste de ne pas trop changer ses habitudes». 1 

24 Non : passer une  nuit blanche à réviser  ne sert à rien. 1 

25  1 

26 Il est conseillé de pratiquer une activité de détente physique. 1 

27 La caféine est un bon stimulant, mais  il ne faut pas en boire dix 1 

vijonvijonvijonvijonvijon
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Fibank Albania në bashkëpunim me Vas Tour Operator ose agjencitë nënkontraktore të tij,
nis sezonin e verës me produkt të dedikuar për të gjithë ata që kanë dëshirë të udhëtojnë
në destinacionet e tyre aq shumë të dëshiruara!
"Kredi e shpejtë për pushime" është një mundësi e shkëlqyer për të gjithë ju që dëshironi
të kaloni pushimet pa prekur kursimet tuaja personale.
Është produkti me fantastik me zero interes dhe jo vetëm,
sigurimi i shëndetit për periudhën e udhëtimit mbulohet
nga Fibank.
Çdo person i interesuar për të kaluar pushimet në ndonjë
destinacion të largët ose që ka kosto ekstra nga ato të
cilat ata kanë parashikuar, mund të paraqiten pranë agjen-
cisë së udhëtimeve Vas Tour Operator ose nënkontrak-
torët e tij, të zgjedhin paketën e dëshiruar, dhe të preno-
tojnë pushimet nëpërmjet Fibank. Është kaq e shpejtë!
Ky produkt ofrohet me 0 interes për të gjithë ata indi-
vidë, të cilët janë të punësuar në organizata ose institu-
cione të ndryshme shtetërore, private apo me të ardhura
lehtësisht të verifikueshme. Kredia kalon nëpërmjet transfertës bankare direkt në llogarinë
e agjencisë së udhëtimit.
Fibank është gjithmonë pranë jush si partneri juaj më dinamik, me produkte të dedikuara,
duke ju ndihmuar të plotësoni kërkesat tuaja dhe të realizoni dëshirat në çdo moment.

Kredi e shpejtë për pushime -
vetëm nga Fibank!

SHKELJET

Gjykata pranon dorëheqjen
nga partia 14 ditë pasi ai është
zgjedhur kryetar Akademie

Skënder Gjinushi thekson në deklaratën për median se ka shpallur që në datën 18 maj 2019 se do të
ngrinte detyrën e tij politike. Me këtë, ai rivërteton se edhe fushatën për t'u zgjedhur si kryetar i A
kademisë së Shkencave e ka kryer në kundërshtim flagrant me ligjin, pra e ka nulifikuar juridikisht.

Gjinushi: Lashë PSD, s'jam dekretuar.
Fuga: Zgjedhje kundër ligjit

Nga Fatmira Nikolli

Në foto:
Skënder Gjinushi

Njoftim!
Nesër, datë 7 qershor 2019,

ora 11.00, kryetari i zgjedhur
i Akademisë së Shkencave,
akademik Skënder Gjinushi
jep një komunikatë për medi-
at. Në sallën "Aleks Buda".

Ky njoftim u shpërnda të
enjten në orën 21:00 nga faqet
zyrtare të Akademisë së Sh-
kencave. Dje, në orën 11:00,
Gjinushi bëri një komunikatë
5-minutëshe, ku tha se "është
zgjedhur nga asambleja si
kryetar i Akademisë, çka
ende nuk është bërë efektive,
sepse nuk është dekretuar.
Kështu që ndryshe nga
ç'rendin të thonë, nuk kryej
prej kohësh as funksionin e
PSD-së as funksionin e krye-
tarit të Akademisë". sipas
Gjinushit, zgjedhja e të cilit
në krye të Akademisë më 24
maj është pritur me polemi-

Fuga: Fundosur në paligjshmëri.
Gjinushi: Nuk e di pse nuk më ka
dekretuar Meta

ka, "ligji ndalon ushtrimin në
një kohë të dy funksioneve.
Kush kupton nga papajtuesh-
mëria, duhet të dijë që ndalo-
het ushtrimi në një kohë i dy
funksioneve të papaj-
tueshme, çka s'ka ndodhur
asnjë sekondë. Veprimet e
mësipërme janë çuar për
regjistrim në gjykatë dhe në
KQZ. Dje gjykata pranoi de-
pozitimin për dorëheqje dhe
zëvendësimin tim me Engjëll
Bejtja dhe KQZ ka marrë ve-
primet e veta. Që dje nuk fig-
uroj as formalisht, as në ak-

tet e gjykatës, as në ato të
KQZ si kryetar i Partisë  So-
cial-Demokrate. Ata që
ngatërrojnë jo pa dashje
datën e marrjes së një vendi-
mi me fillimin e efekteve të tij,
me atë të regjistrimin i kujtoj
se datëlindja është dita që
fëmija del në dritë dhe merr
frymë i pavarur për herë të
parë dhe jo dita e regjistrimit
në gjendjen civile". Kjo qe ko-
munikata e shkurtër e Gji-
nushit. Pyetjes për de-
kretimin, ai iu përgjigj: "Nuk
ka afate të shkruara. Afati

për ministrat është për 6 ditë,
ndërsa Akademia është or-
gan që zgjidhet dhe është në
vullnetin e tij (presidentit) që
ta kryejë këtë vendimmar-
rje". Kryetari i zgjedhur i
Akademisë së Shkencave,
Skënder Gjinushi, megjithëse
doli para mediave për të sqaru-
ar pozicionin e tij, pas dek-
laratave se ka shkelur ligjin
duke mbajtur njëherazi pozi-
cionin e kryetarit të Partisë
Socialdemokrate dhe krye-
tarit të Akademisë së Shken-
cave, nuk arriti të shuajë kri-
tikat. Vetëm pak më vonë ak-
ademiku Artan Fuga përmes
një reagimi tha se Gjinushi
është zgjedhur kundra ligjit.
REAGIMI I FUGËSREAGIMI I FUGËSREAGIMI I FUGËSREAGIMI I FUGËSREAGIMI I FUGËS

Përse gazeta "Bild", as
prokuroria nuk kanë nevojë
të bëjë përgjime për paligjsh-
mërinë e zgjedhjeve (dhe jo
vetëm) në Akademinë e Sh-
kencave të Shqipërisë!

Deklaratë për mediat:
Sofizmat juridike të Aka-

demisë së Shkencave do e tur-
përonin çdo student të vitit
të parë juridik në universite-
tin më të humbur të Sh-
qipërisë.

Sikurse e thotë vetë, as
kryetari i Partisë Social-
Demokrate dhe as kryetari i
Akademisë së Shkencave,
Skënder Gjinushi ka bërë sot
një deklaratë për mediat. Me
të ai deklaron se partia që ai
drejton, Social-Demokrate, në
aleancë zgjedhore me forcat
politike qeveritare për
zgjedhjet lokale, paska çuar
në gjykatë kërkesën për ta
hequr atë si kryetar i asaj
partie, e pas kësaj, Komisioni
Qendror i Zgjedhjeve ka mar-
rë të gjitha masat juridike për
të qenë në përputhje me këtë
akt gjyqësor. Deklaroj publik-
isht se ky veprim, nëse është
bërë, dhe kjo deklaratë për
median e fundos edhe më
rëndë në paligjshmëri Aka-
deminë e Shkencave të Sh-
qipërisë, kryesinë e saj si edhe
e tregon edhe një herë në dritë
të diellit për mbarë opinionin
publik se zgjedhja e kryetar-
it të Akademisë të Shkencave,
por jo vetëm ajo, është krejt
në kundërshtim me ligj dhe
një shkelje ligjore e rëndë.

Arsyetimet paradoksale
dhe sofiste në këtë deklaratë
nuk qëndrojnë dhe nuk kanë
asnjë vlerë juridike sepse:

Sipas ligjit në nenin tash-
më të cituar 6/1 për Akadem-
inë e Shkencave theksohet
qartë se kryetari i një partie
politike nuk mund të ishte as
anëtar i asamblesë të Akade-
misë së Shkencave dhe jo më
të zgjidhej kryetar i saj. Pra,
ligja është shkelur qysh më
parë, kur z. Skënder Gjinushi
është kandiduar si kryetar i
Akademisë së Shkencave kur
nuk mund të ishte as anëtar i
asamblesë së saj nga del edhe
kryetari. Mua më vjen keq,
por jam i detyruar të them se
i interesuari në ato kushte,
në respektim të ligjit, duhej
prej kohësh të kishte
zgjedhur nëse do të bënte kar-
rierë të lartë politike, apo do

të ndiqte rrugën akademike.
Tani është shumë vonë për të
riparuar një shkelje ligjore
flagrante.

Skënder Gjinushi thekson
në deklaratën për median se
ka shpallur që më datën 18
maj 2019 se nuk do të ishte a
se do të ngrinte detyrën e tij
politike. Me këtë ai rivërteton
se edhe fushatën për t'u
zgjedhur si kryetar i Akade-
misë së Shkencave e ka kryer
në kundërshtim flagrant me
ligjin, pra e ka nulifikuar ju-
ridikisht.

Po ashtu, edhe ditën e
zgjedhjeve të paligjshme në
Akademinë e Shkencave të
datës 24 maj 2019, ai sikurse e
pohon tashmë edhe vetë, ka
qenë juridikisht kryetar i PSD
dhe figuronte në KQZ si kry-
etar i një partie politike në
aleancë me forca qeveritare
për zgjedhjet vendore. Është
e drejta e tij të zgjedhë kamp-
in e vet politik, pak rëndësi
ka, por ka rëndësi që me sta-
tusin e tij antiligjor, ai nuk u
ka siguruar akademikëve,
sikurse e kërkon ligja,
mbrojtjen nga presionet e
tërthorta ose të drejtpërdrej-
ta politike. Ligja me normat
e tij pikërisht prandaj ndal-
on që kryetari i një partie poli-
tike të jetë anëtar dhe jo më
pastaj të kandidojë për kry-
etar i Akademisë së Shken-
cave.

Prandaj, të gjitha veprimet
juridike sot, pasi shkeljet lig-
jore janë konsumuar, nuk
kanë asnjë vlerë dhe janë ju-
ridikisht nul. Ka një parim
juridik që askush nuk mund
të përfitojë nga veprime ose
mosveprime, të cilat në kohën
që janë kryer përbëjnë shkel-
je të hapura ligjore. Ky është
rasti. Kryetari i Akademisë së
Shkencave nuk mund të
zgjidhet në kundërshtim me
ligjin dhe pasi zgjidhet në këtë
mënyrë joligjore, të preten-
dojë se postfactum të ven-
doset brenda ligjit!

Do të ishte njësoj sikur një
kryeministër të zgjidhej ta
zëmë president republike
duke qenë edhe kryeministër
dhe pasi ta shkelte Kush-
tetutën me të dyja këmbët,
njëherë në fronin e presiden-
tit, pastaj të thoshte se unë
nuk jam më kryeministër! Ja
absurditetet juridike dhe
logjike që gëlojnë në dek-
laratën për shtyp të as-krye-
tarit të zgjedhur në më shkel-
je të ligjit në fronin e kryetar-
it të Akademisë së Shkencave!

Deklarata e z. Skënder Gji-
nushi tregon edhe njëherë
sesa të sakta kanë qenë të
gjitha denoncimet për
paligjshmërinë që sundon në

Akademinë e Shkencave të
Shqipërisë. Kjo bën me
përgjegjësi ligjore edhe z. Va-
sil Tole dhe Salvatore Bus-
hati, si të zgjedhur po atë ditë,
në një proces zgjedhor të
paligjshëm dhe si anëtarë të
këshillit ekzekutiv të asaj
akademie. Por, nuk është
vetëm ky rast. Ja përse unë
vazhdoj të insistoj të kërkoj
një komision parlamentar,
ku të mund të dëshmoj për
gjendjen në këtë institucion
të rëndësishëm të shtetit sh-
qiptar! A dëgjoni zotërinj dhe
zonja deputetë? Akademia e
Shkencave është në hall dhe
në ankth. Deklarata e as-kry-
etarit të saj e dëshmon këtë
më së miri. A thua se nuk
pritej dot që zgjedhjet të kry-
heshin pasi ndarja e çdokujt
nga poste politike të ishte
kryer ligjërisht dhe juridik-
isht! A thua se duheshin bërë
zgjedhjet për të uzurpuar në
mënyrë të paligjshme pushte-
tin në Akademinë e Shken-
cave përpara sesa ligjvënësi
të kishte vënë në fuqi kuadrin
ligjor reformues për atë insti-
tucion të kalbur nga koka te
këmbët dhe të zhytur në
paligjshmëri!

Dhe më në fund: është ul-
ëritëse injoranca juridike e
atij institucioni dhe e ju-
ristëve në të saqë lejojnë që
në deklaratën për mediat e as-
kryetarit të saj paradokset
dhe sofizmat juridike të jenë
të një niveli që do ta kishin
turpëruar edhe një student të
vitit të parë juridik në univer-
sitetin më të humbur sh-
qiptar!

Unë e konsideroj këtë dek-
laratë për mediat dhënë nga
as-kryetari i Akademisë së
Shkencave si një presion që
kërkohet t'i bëhet Presidentit
të Republikës në çastin kur
është ai që do të ndajë nëse do
ta ketë Shqipëria edhe këtë
precedent, që lëre të tjerat, por
edhe kryetarin e Akademisë
së Shkencave ta zgjedhë në
mënyrë antiligjore!

Gazeta "Bild" me siguri që
në këtë rast nuk do të kishte
nevojë për përgjime. Po ash-
tu, Prokuroria e shtetit do ta
kishte të lehtë të hapte
hetimin për uzurpim të
paligjshëm të një posti pub-
lik!

Unë kam besim të plotë se
Presidenti i Republikës do të
dijë të vendosë drejt dhe me
paanësi!

Akademia e Shkencave të
Shqipërisë është zhytur kokë
e këmbë në paligjshmëri. Nuk
ka deklaratë për mediat që e
zhbën dot këtë.

Me konsiderata,
Artan Fuga



Nr. 664

E shtunë 8 Qershor 2019

SUPLEMENT I PERJAVSHEM Redaktore: Pamela Aliaj - Art Designer: Nevila Samarxhi

ZEMRA TË PAVENDOSURA, VIP-ZEMRA TË PAVENDOSURA, VIP-at at 
QË NDAHEN DHE QË RIBASHKOHEN

S’FSHIHEN DOT! FJORALBA S’FSHIHEN DOT! FJORALBA 
PONARI KAPET MAT ME PONARI KAPET MAT ME 

PERSONIN E ZEMRESPERSONIN E ZEMRES

hi

STËRMBESA E SKËNDERBEUT PUBLIKON 
KËNGËN E PARË, SHFAQ DETAJE NGA SHQIPËRIA

SIRIO BERATISIRIO BERATI
 ‘Lamborghini’ dhe  ‘Lamborghini’ dhe 

‘Goss Magazine’, ‘Goss Magazine’, 
shqiptari shqiptari 

sjell sjell 
fushatënfushatën

promocionale promocionale 
për ‘Formula 1’për ‘Formula 1’

EKSKLUZIVE

STËRMBESA E SKËNDERBEUT PUBLIKON 
KËNGËN E PARË, SHFAQ DETAJE NGA SHQIPËRIA

Rebecca Perez



14 - SPECIALE E shtunë 8 Qershor 2019

Jo vetëm këngëtar dhe
humorist, ja projekti i ri i
Bes Kallakut
Pas një sezoni të mbushur me të qeshura, këtë vit aktori i njohur i

humorit, Bes Kallaku, së bashku me Erion Isain dhe Olsi Bylykun
sollën rubrikën “B.E Coffee” në spektaklin “E diela shqiptare”. Emisioni
u prit mirë nga publiku, mirëpo po afron drejt fundit dhe Besi së bashku
me kolegët e tij do të sjellin një projekt të ri. Burime për “News 31” kanë
zbuluar se Bes Kallaku do të sjellë së shpejti një film që do të
prodhohet nga kompania e tij, “Loku Film”. Filmi do të jetë komedi dhe
thuhet se do të xhirohet gjatë verës. Po ashtu, Olsi Bylyku ka publikuar
së fundmi dhe një foto ku shihet me Besin dhe Suadën, teksa mbrapa
tyre vërehet logoja e kompanisë, duke treguar kështu që  aktorët e
kanë nisur punën që tani.

Sa i ëmbël! Almeda Abazi
zbulon për herë të parë
fytyrën e djalit
Para një muaji bukuroshja shqiptare, Almeda Abazi dhe Tolgahan
Sayisman u bënë prindër. Bukuroshja shqiptare solli në jetë djalin, të
cilin çifti e pagëzoi me emrin Efehan. E vetëm një muaj pas lindjes,
Almeda Abazi ka publikuar fotografi me djalin, duke i zbuluar kështu
për herë të parë fytyrën. Almeda Abazi dhe Tolga Sayisman kanë vite
që janë në lidhje dashurie. Çifti dasmën e organizuan në Los Angeles,
duke qenë se familja e Almedës ka vite që jeton atje.

S’fshihen dot! Fjoralba
Ponari kapet mat me
personin e zemrës
Ajo është treguar gjithmonë diskrete për jetën private, por më në

fund Fjoralba Ponari ka pranuar se është në një lidhje dashurie prej
disa vitesh. E rezervuar edhe për ta zbuluar profilin e partnerit të saj,
moderatorja e njohur e “Top Channel” ngacmon miqtë virtualë me disa
foto. Por, këtë herë nuk është vetë Fjoralba. Disa foto të saj në një
qendër tregtare në Tiranë janë postuar dje nga “Inlife”. Siç duket,
Fjoralba është e fokusuar te telefoni, ndërsa i dashuri është duke
ndjekur veprimet e saj. Edhe pse jo shumë i qartë imazhi, partneri i
Fjoralbës duket që plotëson gjysmën tjetër të moderatores dhe të dy
bashkë krijojnë një çift simpatik. Të dhëna të tjera për personin që i ka
rrëmbyer zemrën Fjorit nuk dimë, por kur të flasë Fjoralba, të gjithë do
të jenë sy e veshë nga kureshtja.

Këngëtarja i kërkon kontakt
publikisht ish-të dashurit:
Më shkruaj...
Ajo është një ndër artistet më të preferuara të “showbiz”-it shqiptar.

Enca Haxhia gjithmonë tërheq vëmendjen e publikut me çdo
veprimtari të saj, sidomos me postimet e shpeshta në rrjetet sociale.
Mirëpo për jetën sentimentale nuk është komentuar shumë, sepse nuk
ka lënë shumë “gjurmë”. Para pak ditëve, Enca na tregoi se po përgatit
një këngë të re, të cilën do ta publikojë së shpejti. Ajo postoi në
“Instastory” një foto të fletores ku kishte nisur të shkruante tekstin e një
këngë, e cila duket se në qendër do të ketë vargun: “Zemër t’ban keq ty
dashnia”. Por, këngëtares i ka ngelur kënga përgjysmë vetëm për një
strofë dhe ajo i bën thirrje publike ish-partnerit që t’i shkruajë, pasi
vetëm kjo gjë do ta shpëtonte që të mbaronte më në fund këngën e
nisur. “I dashur, ish-i dashur. Na shkruaj ndonjë mesazh që të
frymëzohemi për këtë strofën e fundit që më ka ngelur. Faleminderit!”, -
ka shkruar Enca në “Instastory”.
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Ardit Gjebrea festoi dje
56-vjetorin, ja dhurata e
veçantë që i ka mbërritur
nga jashtë vendit
Ditën e djeshme moderatori i dashur për publikun shqiptar, Ardit

Gjebrea festoi 56-vjetorin. Mes shumë urimesh dhe dhuratash që
Gjebrea ka marrë në një ditën speciale, ka zgjedhur të veçojë njërën
prej tyre. Ai ka publikuar në llogarinë e tij në “Instagram” disa foto ku
dallohet se ka marrë si dhuratë bluzën e futbollistit Thomas
Strakosha, të shkruar me
disa autografe nga
pjesëtarët e klubit të
futbollistëve të Lacios. “A
super dhuratë nga
@dritan_shakohoxha dhe
@thomas_strakosha.
Faleminderit skuadra e
Lazio-s, prej 40 vitesh
skuadra e zemrës”, -
shkruan ai. Siç duket,
Gjebrea është surprizuar
duke marrë një dhuratë
speciale nga skuadra e tij
e preferuar e futbollit dhe
nuk ka nguruar ta zbulojë
këtë edhe për ndjekësit e
tij. Menjëherë pas këtij
postimi, në llogarinë e
Arditit kanë mbërritur të
tjera urime nga të gjithë dashamirësit dhe fansat e moderatorit.
Kujtojmë se mëngjesin e djeshëm Gjebrea mori dhe urimin më të
veçantë nga djali i tij, Jon Gjebrea, i cili e ka quajtur ndryshe figurën e
dashur të babait, heroin e jetës së tij.

E pëlqen e gjithë bota, surpriza
e reperit shqiptar në Zvicër
Ai është një nga reperët më të suksesshëm shqiptarë, i cili ka

zgjedhur që karrierën ta vazhdojë në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës. Herë pas here Gashi publikon në rrjetet sociale ndodhitë
më të veçanta me të cilat i duhet të ndeshet,
ndaj së fundmi në llogarinë e tij në “Instagram”
ka zbuluar njërën prej tyre. “Sapo mbërrita në
Zvicër dhe jepet kënga ‘Creep On Me’
ndërkohë që zbres nga avioni”, - ka shkruar
Gashi në postimin e tij më të fundit në rrjetet
sociale. Siç duket, kënga e cila ishte
bashkëpunim me French Montana dhe DJ
Snake vazhdon të mbetet ndër të preferuarat
e publikut. Kujtojmë se ajo është publikuar në
muajin shtator të vitit 2018 dhe deri më tani
numëron 13 milionë klikime në “Youtube”. Ndërsa vetëm 2 ditë më
parë, Gashi solli projektin e tij më të fundit muzikor, me titull “Roses”, i
cili ka pasur komente tepër pozitive nga ndjekësit e reperit.

E lidhur me këngëtarin e
njohur? Dojna Mema i
bën lëmsh gjërat me
përgjigjen
Që para publikimit të videoklipit të Vlashent Satës, “Copëzat”,

moderatorja bukuroshe e ekranit lajmëroi ndjekësit për atë që po
vinte, dyshimet nisën se diçka kishte mes tyre. Kaq u desh dhe lajmi
bëri bujë. Ama dje, nga studio
e “Rudina” ku ishte e ftuar,
Dojna tha një të vërtetë, që
shumë shpesh shoqëron
thashethemet për personazhet
e njohur. Pyetjes se ç’lidhje ka
ajo me këngëtarin, pas
realizimit të klipit të tij, Dojna iu
përgjigj: “Në fakt, edhe unë i
kam dëgjuar të tilla lajme dhe
kam thënë: Si dreqin nuk më
mori askush në telefon dhe të
më pyesë për këtë? Askush!”.
Duke përfituar nga rasti për ta
sqaruar një herë e mirë këtë
raport me Vlashent Satën,
Dojna tha se për lidhjen e saj
të dashurisë do të flasë kur të
jetë momenti i duhur, kur të
jetë gati dhe kur të jenë të dy
gati për ta pranuar atë
publikisht. Me këtë përgjigje,
moderatorja nuk mohoi, as nuk
pohoi se është në një lidhje, por meqenëse nuk ka folur ende
publikisht, atëherë mbeten thashethemet të gjitha, derisa ajo të dojë të
flasë dhe derisa të dojë të tregojë kush mund të jetë princi i kaltër i
syve blu.

E bukur e plot nur, Sara Hoxha
shfaqet në daljen e parë
shtatzënë në Tiranë
Sara Hoxha po përjeton për herë të dytë pritjen e ëmbël dhe shumë

shpejt ajo dhe bashkëshorti Ledion Liço do të bëhen prindër për
herë të dytë. Trashëgimtarja e “Top Media”, mbrëmjen e së enjtes ka
shijuar pak orë nën shoqërinë e mikeshave të saj në një event në
Tiranë. E veshur me një fustan të zi, me supet e hapura, mami në
pritje dukej tejet rrezëllitëse, teksa nuk i ka thënë ‘jo’ fotografit të
“Bordo” për të shkrepur një foto. Nuri i shtatzënisë ia ka shtuar edhe
më hijeshinë trashëgimtares së “Top Media”, ndërsa pritet të sjellë në
jetë bebushin në vjeshtë.
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Butrint Imeri nxjerr këngën e
re, por Kiara Tito tërheq
vëmendjen në videoklip
Dihej që kënga e fundit “Hajt Hajt” e Butrint Imerit që solli si

“protagoniste” Kiara Titon do të rrëmbente gjithë vëmendjen këtë
javë. Kjo video kishte shumë vajza, një klip tipik veror, që mezi pritej
edhe për shkak të Kiarës. Dyshja janë përfolur jo rrallëherë që janë në
një lidhje dashurie, mirëpo ata nuk e kanë pranuar asnjëherë që kanë
pasur një romancë. Gjithsesi, në klip, Kiara mori të gjithë vëmendjen,
edhe pse u shfaq vetëm disa sekonda. E veshur me të bardha, me një
kombinim tipik për të luajtur golf, Kiara u prit me kuriozitet për të parë
se çfarë roli kishte ajo në klip. Dyshja arriti të bëjë zhurmë në rrjetet
sociale me këtë klip. Ia arritën qëllimit apo jo?

Enca shfaq variant të ri të
këngës me Noizyn, por
reperit s’ka për t’i pëlqyer
Kanë kaluar vetëm 2 vite kur Noizy i tha Encës “shporru nga OTR”,

sepse ajo nuk e falënderoi në një intervistë. Përpara këtij momenti
historik në historinë e lavdishme të “showbiz”-it shqiptar, Enca dhe
Noizy e quanin veten “mbreti dhe mbretëresha” e muzikës shqiptare.
Kënga e tyre “Bow Down” u shndërrua në superhit dhe luhet ende në
klube, edhe pse ata s’flasin më. Por, Enca nuk ka qejf ta dëgjojë siç
është varianti origjinal. Kur gazetari i “Thumb” i afrohet dhe i këndon
refrenin “Bow Down to the King and The Queen” (Përulju mbretit dhe
mbretëreshës) ajo ia kthen me një variant të ri të këngës: “Bow down
to myself and myself”- “I përulem vetes dhe vetëm vetes”. Dhe kjo
mund të jetë përgjigja përfundimtare e Encës pas gjithë dramës me
Noizy-n. Kujtojmë se tek “Xing me Ermalin”, Enca u shpreh optimiste
për një pajtim, por s’ka më! S’ka kthim pas!

Baba i veçantë, ja ç’këshillë ka
Blendi Fevziu nëse vajza e tij
do të lëndohej nga një djalë
Të gjithë e njohim si një ndër gazetarët më të zotët në fushën e vet

dhe i palëkundur ndaj situatave të “zjarrta”, që mund të krijohen në
studion e debatit të “Opinion”, por
si është Blendi Fevziu jashtë
kuintave? Për sa u përket vajzave
të tij, me siguri nuk është një baba
xheloz dhe e pranon se dy vajzat e
tij i përkasin një brezi tjetër, që nuk
mund ta analizosh me
eksperiencat e tij kur ishte në
moshën e tyre. Në një rrëfim
ekskluziv për “Bordo”, gazetari ka
folur për projektet e radhës dhe
marrëdhënien me dy vajzat e tij. Ai
ka rrëfyer se Mishel, vajza e
madhe nuk flet më të për çështjet
e zemrës, e megjithatë as ai nuk e
pyet. Nëse ajo do t’i rrëfente se një
djalë e ka lënduar, atëherë ai tha
se do t’i sugjeronte që të mësohet
t’i përballë vetë situatat e saj në
jetë: “Besoj do t’i sugjeroja që të
mësohet t’i përballë vetë situatat e
saj në jetë dhe mbi të gjitha, të
mos u qahet dhe të mos presë
zgjidhje nga të tjerët”. Sa i përket të
ardhmes së fëmijëve të tij, Blendi
tha se nuk e projekton vetë, por
mund t’i këshillojë dhe në fund ato do të vendosin vetë. Shkrimtari dhe
gazetari do të sjellë një botim dedikuar fëmijërisë, periudhës më të
bukur, por edhe vendimtare të jetës së tij, e cila përcaktoi të ardhmen
drejt gazetarisë.

Kida shfaqet më seksi se
kurrë, me bikini ngre
‘temperaturat’ në “Instagram”
Pasi solli këngën e radhës, “Deja Vu”, këngëtarja e njohur Orhidea

Latifi, e njohur si Kida ka vendosur të pushojë në një nga vendet më
të bukura të Turqisë. Edhe pse në Shqipëri ditët e nxehta ende nuk kanë
filluar, Kida ka ndezur “temperaturën” e rrjeteve sociale. Ajo ka pozuar
vetëm me bikini ngjyrë të zeza, të cilat i nxjerrin në pah linjat e trupit dhe
me flokët të derdhur mbi supe. Sa do donin të ishin në vend të saj?
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Pamela Aliaj

Ai është një ndër artistët
më të rinj shqiptarë, i cili
po korr sukses të duk-

shëm çdo ditë e më shumë në
Kanada. Në fillim me revistën
prestigjioze “Vogue” dhe tani
ka arritur të ketë një bash-
këpunim me “Formula 1” në
Kanada si fotograf. Por, të tjera
detaje i shtohen lajmit duke
qenë se së fundmi burime për
“Bluetooth” të “Gazeta Sh-
qiptare” na njoftuan se fotografi
i njohur Sirio Berati ka kryer një
bashkëpunim tjetër, ku kësaj
radhe bëhet fjalë për makinën
luksoze të famshme “Lambo-
rghini”. Por, ne donim të dinim
më tepër, kështu që e kontak-
tuam vetë Sirion për të tjera
detaje. “Ditën e enjte, në
kuadër të ‘Formula 1’, duke
qenë se jam fotografi i eventit,
si një fushatë promocionale,
kam realizuar një ‘photoshoot’
dhe ‘videoshoot’ për ‘Lambo-
rghini’-n në bashkëpunim me
‘GOSS Magazine’ për të pro-
movuar brendin në Montreal.
Disa nga fotot do të publiko-
hen të shtunën në faqen e
parë të gazetës ‘Montreal
Times’. Më poshtë po ndaj me
ju pamje ekskluzive të sh-
krepura në event”, është
shprehur Sirio.

Si erdhi propozimi nga
“Lamborghini” për të qenë
pjesë e tij?

Unë jam videograf dhe fo-
tograf për “Formula 1” këtu në
Kanada. “Lamborghini” mori
vesh që do të bëja video dhe
foto për ‘F1’ dhe më ofroi një
bashkëpunim bashkë me

Rrëfehet fotografi: Kam realizuar ‘photoshoot’ e ‘videoshoot’ të eventit më të përfolur në Kanada

Ekskluzive/ ‘Lamborghini’ dhe ‘Goss
Magazine’, Sirio Berati sjell fushatën

promocionale për ‘Formula 1’
Fotot ekskluzive të makinave luksoze në Montreal, pamje nga shfaqja

Stërmbesa e Skënderbeut publikon
këngën e parë, shfaq detaje nga Shqipëria

“GOSS Magazine”. Ditën e
djeshme kishim sërish një
bashkëpunim me “Lambo”
dhe “Goss”, më shumë artis-
tik. Këto 3 ditë, në datat 7-9
është “Formula 1” këtu në
Kanada. Ndërkaq, më poshtë
po ndajmë pamje ekskluzive
të fotografit nga eventi i “Lam-
borghini”-t dhe “Formula 1” në
Montreal të Kanadasë. Suk-
sese të mëtejshme shqiptarit
Sirio! Sophie Castrioti u bë shumë e njohur për publikun shqiptar

dhe vazhdimisht komentohet në media. Ajo është
stërmbesa e heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu dhe

ka tërhequr vëmendjen
shpeshherë me pamjen e
saj. Siç dihet, Sophie
merret me muzikë dhe së
fundmi ka publikuar
këngën e saj të re të
titulluar “Gone for the
night”. Kënga është pritur
mjaft mirë nga publiku dhe
detaji që u ka tërhequr
vëmendjen të gjithëve
është flamuri kuqezi që
qëndron pas Sophies. Siç
dihet, Sophia dhe familja e
saj janë larguar nga
Shqipëria, mirëpo Sophie
ka arritur të bëhet e njohur
në muzikë dhe zëri i saj
pëlqehet shumë.

Rebecca Perez
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Pamela Aliaj

Çështjet e zemrës
askush nuk ka arri
tur deri më sot t’i

shpjegojë e t’i kuptojë,
por një gjë mund ta themi
me siguri: jeta e të fam-
shmëve është po aq lëm-
sh sa edhe e jona! Nuk po
merren më vesh se me kë
janë, me kë përfundojnë e
me kë dashurohen sërish.
Ndërsa në botë na “tron-
diti” paksa lajmi i ndarjes
së Bradly Cooper me
modelen bukuroshe Irina
Shayk, ku kjo e fundit lar-
gohet me valixhe nga sh-
tëpia e tyre miliona dol-
larëshe, asgjë nuk na bën
më përshtypje. E vërteta
nuk kuptohet asnjëherë
me çështjet e zemrës dhe
njerëzit, në këtë rast edhe
VIP-at tanë kaq shumë të
ndjekur,  vendosin të
sillen ashtu siç e ndjejnë.
Pra, këtë javë si përfun-
dim kemi çifte që ndahen
pas një ribashkimi dhe ata
që ribashkohen pas një
ndarjeje, por kemi edhe
nga ata që mbase janë
ndarë, por nuk e dimë
ende! Ndiqni më poshtë
historitë e disave prej tyre

ANGELA
MARTINI DHE

DARGO
SAVULESCU

Ceremonia e tyre e mar-
tesës ishte pa bujë dhe u bë
e ditur vetëm nga publikimi
i fotove në rrjete sociale nga
Angela. Në dhjetor modelja
shqiptare dhe bashkëshorti
i saj, aktori me prejardhje
rumune Dragos Savulescu
festuan njëvjetorin e mar-
tesës në Itali, ku kaluan disa
momente romantike, të cilat
Angela preferoi t’i ndante
gjithashtu në rrjete sociale.
Modelja publikoi asokohe në
“InstaStory” disa video nga
festa e tyre intime, duke
ndarë me fansat pamje nga
darka dhe nga dhoma e saj
e hotelit. Por, së fundmi tek-
sa po i hidhnim një sy pro-
filit të Angelas në “Insta-

Ç’po ndodh kështu?! Rita Ora rikthehet e Angela Martini s’është më me miliarderin?

Zemra të pavendosura, VIP-at
që ndahen dhe që ribashkohen
Kush u deklarua ‘single’ dhe kush po ‘fsheh’
statusin aktual, jeta kaotike e të famshmëve

gram”, pamë që ndryshe
nga muaj më parë kur mod-
elja nuk linte rast pa postu-
ar foto me partnerin e saj
dhe ishte goxha aktive, së
fundmi publikime të ti l la
mungonin. Postimi i fundit i
modeles me bashkëshortin
daton më 1 nëntor të vitit të
kaluar në festën surprizë
për ditëlindje që ajo i orga-
nizoi atij. Ndërkohë që hera
e fundit që Angela ka folur
publikisht për martesën ka
qenë në një intervistë për re-
vistën “Who” në muajin sh-
kurt. Por në një kërkim të fun-
dit në “Instagram” shohim që
edhe bashkëshorti e ka mby-
llur “Instagram”-in. Të jetë ky
një tjetër detaj përveç atij të
postimit të fotove vetëm të
modeles me mesazhe
vërtetë interesante si: “Hak-
marrje apo Drejtësi?”, “Nuk
është ende e sigurt asgjë.
por dyshimet qëndrojnë!”.

DUA LIPA
DHE ISAAC

CAREW
Dua Lipa dhe Isaac Carew

i dhanë fund romancës së
tyre 18 muaj pasi u rikthyen
bashkë. Dhe ashtu siç
ndodh në çift, pas ndarjes ka
mjaft dëshpërim, por këtë
herë jo nga Dua Lipa. Shefi
i njohur i kuzhinës, Isaac
Carew, po e përjeton shumë
keq ndarjen dhe këtë mun-
dohet ta tregojë në çdo
postim të tij in në “Insta-
gram”. Ai bën me dije se ka
përfunduar në spital pas
ndarjes. Në një video të dytë,
Isaac shihet duke u ngush-
ëlluar me dëshpërim te kar-
bohidratet. Pica dhe “Waf-
fles” në shtrat dhe “Netflix”
para, dita e tij ka kaluar
kështu. Burime për “The
Sun” kanë zbuluar se çifti u
munduan ta bënin lidhjen e
tyre të funksiononte, por nuk
ia dolën. “Dua dhe Isaac u
përpoqën me të vërtetë që
të takoheshin me njëri-
tjetrin. Ata donin t’i bënin
gjërat të funksiononin dhe
gjërat ishin shumë mirë mes
tyre për një farë kohe, por
ajo sa vjen edhe po bëhet
shumë e zënë me punë dhe
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Një ndër komeditë dramatike muzikore e kthyer në
fenomenin botëror, në historinë e teatrit muzikor. Ba
zuar në Fumettin Komik (letërsia e vizatuar) të Harold

Gray, titulluar, “Jetimja e vogël Annie”, 1924, si një pamflet
social dhe politik, i cili publikohej në Nju Jork nga “Daily
News”, Annie the Orphan hyri në zemrat e publikut duke
inspiruar edhe një “radio show” shumë të rëndësishëm ra-
diofonik në 1930. Premiera e parë botërore
u shfaq në 1976, nga “Goodspeed Opera
House” e më pas në “Broadway”, në vitin
1977 e deri në ditët e sotme. “Annie”, kjo
mrekulli skenike u soll për publikun edhe në
formën e filmit, në gjashtë produksione, duke
nisur nga ai i vitit 1932 e deri tek më i fundit
me regjisor Will Smith në 2014. “Annie” ka
rrëmbyer shtatë çmimeve “Tony Award”,
duke përfshirë edhe “Best Musical”.

“Annie” është historia e një vajze të vogël
9-vjeçare jetime, e cila nuk e ka humbur
shpresën se një ditë ajo do t’i gjejë prindërit
e saj. Ndryshe nga vajzat e tjera të jeti-
mores, Annie, me një kombinim perfekt të
inteligjencës dhe optimizmit ngroh zemrat
e audiencës, teksa e shohim ngjitjen e saj
nga një jetë që nuk i dha asgjë përveçse një shtrat në një
jetimore, në një jetë plot dritë dhe me një të ardhme, që e
meriton çdo fëmijë. “Annie” është vepra perfekte jo vetëm
për të argëtuar fëmijët, por edhe për të mësuar prej saj. Të
gjitha problematikat që trajtohen në këtë vepër janë një
mesazh i madh që vjen nga fëmijët e u drejtohet në radhë
të parë të rriturve e më pas më të vegjëlve. Sepse ashtu si
edhe në vepër, janë fëmijët ata, që me dritën e tyre, en-
ergjinë, çiltërsinë, shpresën, dashurinë dhe nevojën e mad-
he që kanë për të falur dashuri e për ta parë jetën plot

“Annie”, një shfaqje
për të gjithë familjen

ngjyra arrijnë të na mësojnë, apo rikujtojnë ne të rriturve vler-
at e vërteta të jetës. Angazhimi në këtë shfaqje i disa fëm-
ijëve jetimë dhe atyre me aftësi ndryshe është një tjetër risi
në skenën shqiptare. Kjo, për t’u dhënë atyre e për të kujtu-
ar gjithkënd se vetëm me shpresë, dashuri e besim çdo re
që është lart në qiell do të ketë padyshim një rreze drite
dhe një ditë dielli do të shkëlqejë për të gjithë. Jemi të

nderuar që ne do të jemi rrezja e parë për
ta.

Kjo vepër është projektuar për një publik
familjar dhe është shfaqja perfekte për të
bërë bashkë të gjithë brezat jo vetëm në një
sallë, por edhe në skenë, duke bashkuar
aktorët e vegjël të talentuar dhe fëmijë jetimë
e me aftësi ndryshe me aktorët më të njohur
të Teatrit.

GERT FERRA, ERJONA KAKELI, MONIKA
LUBONJA, DONALD SHEHU, JAHO GUMA,
XHULIANO BRISKU, VLADIMIR SALIU.

NOHA CULI NE ROLIN E ANNIE.
21 AKTORE TE VEGJEL NGA MOSHA 6

DERI 13 VJEÇ.
32 BALERINE NGA SHKOLLA E BALETIT.

REGJISORE, ADELINA MUÇA
KOREOGRAFE, BLERINA ARBANA
KOSTUME, SKENOGRAFI LAEDIA HAJDARI
PRODUKSIONI MUZIKOR, SAJMIR ÇILI
LIBRETI, LAERT VASILI
AS.REGJISOR, XHULIANO BRISKU
PRODUKSION I BLUART DHE NOHART
NE ARTURBINA
DT.8.9.13.14.15.16 QERSHOR, ORA 19.00
BILETAT SHITEN PRANE ARTURBINA

Historia e një
vajze të vogël

9-vjeçare jetime,
e cila nuk e ka

humbur shpresën
se një ditë ajo

do t’i gjejë
prindërit e saj

karrierën muzikore”. Në qer-
shor të vitit të kaluar, Isaac
ishte fotografuar me një
grua misterioze duke vallë-
zuar në një klub nate në
Londër, ndërsa kënga hit e
Duas “One Kiss” ishte në
sfond. Pavarësisht zërave
se ai ishte treguar i pabesë

ndaj Duas, dyshja i hodhi
pas krahëve thashethemet
dhe u bashkuan sërish, por
me sa duket jo për një kohë
të gjatë. Sa keq, dukeshin
vërtet një çift shumë i bukur!

RITA ORA DHE
ANDREW WATT

Kohët e fundit është spe-

kuluar mjaft  shumë për
lidhjet e saj të dashurisë.
K ë n g ë t a r j a  s h q i p t a r e ,
Rita Ora, duket se është
bashkuar sërish me muz-
ikantin Andrew Watt pas
p e s ë  m u a j s h  q ë  n g a
ndarja e tyre. Ajo të mar-
tën është parë duke dark-

uar me këngëtarin në Ibi-
za të Spanjës, ndërkohë
që  shq ip ta r ja  mor i  vë -
mendje me fustanin e saj
n g j y r ë  t ë  v e r d h ë .
Këngëtar ja  e h i t i t  “The
Hot Right Now”, 28 vjeçe,
është gjithnjë në hap me
trendet e reja të modës

dhe veshjet e saj komen-
tohen pothuajse gjithnjë
nga publiku. Mesa duket
ç i f t i  ka  dashur  t ’ i  j apë
edhe një herë mundësi
dashurisë së tyre. Mbase
kësaj radhe janë më të
f o r t ë  s e  i m p e n j i m e t  e
largësia!
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Sa do të fitohej po të jetë
sot protestë paqësore...

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

...pari që do të kisha dalë". I kishte
ardhur në majë të hundës nga
gjobaxhinjtë e shumtë kontrollorë
të administratës sonë tatimore dhe
bashkiake dhe me zor duronte pa
bërë zë. Opozita reale e vendit deri
tani ka kujtuar se me shfaqje re-
volte të dhunshme mobilizon jo
vetëm ithtarët e saj, por edhe
qytetarët e thjeshtë që nuk anojnë
politikisht dhe që kanë shumë për
t'i thënë qeverisjes së sotme. Ka
kujtuar gabim! Është me protesta
paqësore, me një gandizëm sakrifi-
cash që mund të bëjë për vete atë
masë me dhjetëra e qindra-mijëra
qytetarësh, që nuk janë dakord me
këtë qeverisjen e sotme. Që nuk e
tërhoqi dot rrugëve që nga protes-
ta e parë e 26 shkurtit të këtij viti.
Është me gandizëm (protestë të
gjatë paqësore) që opozita mund të
dëshmojë se kauzat që thotë se
mbron e u përkushtohet i ka me të
vërtetë brenda zemrës dhe frymës
opozitare. Është durimi dhe këm-
bëngulja me mjetet e revoltës paqë-
sore (le të thonë të huajt se mani-
festimi i 25 majit iu duk si një kon-
cert masiv festiv sa të duan) që
mund të ngjisin te njerëzit. Që
mund t'u lënë atyre të kuptojnë se
e ke seriozisht me idetë dhe
shqetësimet që shfaq. Dhe nuk i ke
shashka për të fituar gjasa për
zgjedhje të jashtëzakonshme
nëpërmjet shantazhit të dhunës në
përshkallëzim. Denoncimi i përgji-
meve të telefonatave të anëtarit të
një grupi kriminal eksportues
droge në Durrës me kryebashki-
akun socialist të Durrësit nga gaze-
ta më e madhe evropiane, gjerma-
nia "Bild" mund të duket se do ta
karikojë edhe më shumë opozitën
sot të kërkojë me dhunë të drejtën
e saj të protestës. Në të vërtetë, me
gjithë forcën që u ka dhënë argu-
menteve të opozitës denoncimi i
kësaj gazete me emër në kontinen-
tin tonë, me gjithë ndjeshmërinë e
ngritur të opinionit se ka diçka të
vërtetë nga miklimet e dy viteve
më parë të parelinjve me të kaluar
të dyshimtë pranë pashallarëve so-
cialistë të qyteteve tona, do të për-
bënte gabim fatal nëse opozita jonë
do t'i mëshonte më shumë pedalit
të dhunës. Nuk do të arrijë asgjë
me të. Nuk është më maji i dy
viteve më parë, kur opozita kishte
pas edhe shumë përfaqësues nga
faktori ndërkombëtar. Tani, për sh-
kak të harakirit politik që bëri (dal-
jes pa kthim nga parlamenti), opozi-
ta ka humbur frymën opozitare, që
është kapitali më i shtrenjtë në një
lëvizje demokratike për ndryshim.
Padurimi i mjeteve pirotektnike,
molotovëve dhe fishekëve plasës
vetëm e largon masën e madhe të
njerëzve të pakënaqur nga qever-
isja e sotme. Ja përse opozita i ka të

të madh. Unikal. T'ia dalë dhe në
momentin kur të gjithë thonë se
do të jetë e dhunshme, të fitojë
zemrat e qindra-mijëra sh-
qiptarëve pikërisht me mos-
dhunën e saj. Është takim shumë
i rëndësishëm për të, ky i sotmi me
qytetarët e vendit. Pikërisht nga
karikimi i marrë nga denoncimi i
gazetës gjermane "Bild". Pavarë-
sisht se sa herë ka hyrë apo ka dalë
në dy vitet e fundit nga vendi ynë
gazetari gjerman Peter Tiede, au-
tori i denoncimit. Shkrimi i fundit
i "Bild" është i rëndësishëm, sepse
mëton një të vërtetë që edhe pse e
kemi jetuar dy vite më parë, e kemi
pasur përpara hundës, e kemi kup-
tuar pak. Të vërtetën se sa të kapu-
ra janë fushatat tona zgjedhore,
nga skifterët parelinj që u sillen
rrotull pushtetarëve të sotëm dhe
të ardhshëm, të etur për abuzime
me tenderat publikë dhe gjuetinë
e vendeve të punës në adminis-
tratë. Se sa prej këtyre skifterëve
kanë të kaluar të dyshimtë dhe
pasurinë e kanë bërë me miellin
apo mishin e bardhë kontrabandë.
Opozita e tregoi veten vite më parë
pionieren e dekriminalizimit të
parlamentit dhe kjo i bën nder asaj.
Tani nderi i saj është të japë
shpresë për qytetarët vetëm me
mjete paqësore. Sot më shumë se
kurrë.

Opinioni i   Ditës

Nga Fatos Çoçoli

gjitha gjasat sot të tregojë me
durimin dhe vetëpërmbajtjen e saj
se ka një kauzë dhe se e mbron atë
fort. Me sinqeritet e pastërti. Se
nuk i duhen kapuçonët me maska,
hedhës molotovësh dhe plumbash

plasës. Se i mjafton fryma opozi-
tare dhe po kërkon fort ta rifitojë
këtë frymë të humbur. Se për të
është i huaj padurimi i rifitimit të
pushtetit me çdo mjet, pavarësisht
nga gjuha guerilase që ka përdorur

dhe përdor. Nëse ua provon këtë sh-
qiptarëve sot, nëse realizon
mrekullisht protestën e dytë paqë-
sore në këtë pranverë dhe verë të
nxehtë revolte dhe pasigurie,
opozita reale e vendit ka një shans
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Ç'pritet të ndodhë pas
bombës së "Bild"?

Nga Andi Bushati

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

...trafikantëve të drogës, në Sh-
qipëri, ashtu sikurse në çdo vend
të botës, nuk mund të kalojnë pa
pasoja. Por ndryshe nga standardi
austriak që pamë së fundi kur një
qeveri rrëzohet dhe pse krimi i
përgjuar ka mbetur në tentativë,
këtu zakoni është gjetja e alibive
për çfarëdo lloj mëkati.

Kjo qasje e denjë për demokrac-
itë iliberale nga Ankaraja në Moskë
edhe efektet i ka të tjetërllojta. Le
të tentojmë t'i parashikojmë se si
do të përthyhen ato në Shqipëri.
1- SI DO TË SILLET1- SI DO TË SILLET1- SI DO TË SILLET1- SI DO TË SILLET1- SI DO TË SILLET
RAMA?RAMA?RAMA?RAMA?RAMA?

Sipas të gjitha gjasave Edi Rama
as nuk e mendon dorëheqjen edhe
pse vjedhja nga e cila ai ka përfitu-
ar pushtetin është vërtetuar katër-
cipërisht. Ai do të prodhojë mash-
trime të reja pavarësisht se ban-
ditët pohojnë se grabitjen po e
kryejnë për të "surprizuar" atë,
pavarësisht se deputetët e grupit
të vet i ka të infiltruar nga krimi,
pavarësisht se axhendën e tij per-
sonale dhe politike e pati dorëzuar
në duart e Avdylajve.

Në vend që ta yshtë të mendojë
për tërheqjen nga zgjedhjet lokale,
apo largimin nga posti, kjo ngjarje
do ta shtyjë atë edhe më tepër drejt
radikalizimit.

Ashtu si të gjithë autokratët,
Rama i beson parimit se sa më
shumë të kapesh me duar në krim,
aq më tepër duhet të ndezësh situ-
atën. Një tërheqje, tani, për të do
të qe e barabartë me kapitullimin,
një pranim i tërthortë faji, pasojat
e të cilit nuk lidhen më me dyert e
pushtetit, por me ato të qelisë.

Pikërisht, kjo frikë nga e ardh-
mja e detyron kryeministrin të zh-
garravitet si një karikaturë pas kar-
riges, më keq se Berisha i '97, dhe
t'i drejtohet i vetëm 30 qershorit.
Ai do të shpresojë të tubojë sa më
shumë pushtete të pamerituara
drejt vetes, në mënyrë që ditën që
do të ulet në negociata, t'i shkëm-
bejë ato me kokën e vet: edhe par-
lamentin monist edhe 61 bashkitë
e rilindjes, kundrejt një amnistie
për jetën e tretë si artist, që aq
shumë e reklamon në media.

Pra, që të gjitha ata që me një
mendje normale e kanë parë këtë
skandal si një mundësi të kryemi-
nistrit për reflektim do të zhgënje-
hen. Edhe për një kohë të gjatë
Rama ka të vetmen mundësi
mbajtjen veshur të xhaketës së
luftës.
2-SI DO TË REAGOJË
OPOZITA?

Nga pikëpamja morale kjo që
ndodhi, qe një dhuratë e paim-
agjinueshme për strategjinë e PD
e LSI për të djegur mandatet dhe
ku arbitër janë trafikantët e
drogës. Por, njëkohësisht ajo justi-
fikoi edhe çdo lloj mjeti ekstralig-
jor që mund të përdorë opozita, pas

Mos anashkaloni kërkesën e dikujt për ndi-
hmë, pasi mund të jetë në një moment mjaft
të vështirë. Mos lejoni askënd t'ju manipu-
lojë, drejtojë ose t'ju detyrojë të përmbushni
kërkesa kapricioze. Do të ishte mirë të hiqnit
dorë nga një marrëdhënie 'toksike' sa më
shpejt të jetë mundur.

DEMI

Do të kaloni një ditë dinamike. Çdo aktivitet
në të cilin do të përfshiheni, do të jetë i
mirëpritur. Duhet të harroni biznesin duke
favorizuar kështu  romancën. Përpiquni të
mos prishni atmosferën duke bërë shaka
të papranueshme. Është momenti i duhur
për të ndërmarrë një hap drejt ëndrrës suaj.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Gjatë kësaj dite do të jeni shumë larg sh-
tëpisë. Ndoshta do të jeni në një udhëtim
ose në një vizitë tek një miku juaj i vjetër. Kjo
ditë do t'ju bëjë të ndiheni si udhëtar dhe kre-
jtësisht i lirë. Megjithatë, nëse nuk do të bëni
një gjë të tillë, ka gjasa të merreni me disa
çështje të rëndësishme familjare.

Sot do të jeni në qendër të vëmendjes.
Dikush do t'ju pëlqejë stilin dhe do të
vlerësojë rënien tuaj në peshë. Ka gjasa
të merrni aprovimin e familjes për një
çështje të rëndësishme. Shmangni qën-
drimin e gjatë në hapësira të hapura.

Mund të bëheni pjesë e një situate të cak-
tuar, ku duhet të tregoni autoritetin e duhur.
Gjatë ditës mund të keni takime me perso-
na të rëndësishme dhe është e rëndë-
sishme të tregoni aftësitë tuaja. Është dita
e duhur për të bërë ndryshime në stil.

Ekziston rreziku i skandaleve dhe konflik-
teve në familje. Megjithatë mund ta shmang-
ni këtë nëse mbani veten nën kontroll. Nuk
rekomandohet të diskutoni çështje kontro-
verse apo të bëni plane për pushimet. Ësh-
të e rëndësishme të përfshiheni në sporte
të ndryshme apo të bëni ushtrime fizike.

Mund të ndiheni të lodhur nga telefonatat e
shumta apo mesazhet. Do të keni shumë
nevojë për këshillën e një miku të ngushtë.
Mund t'ju vijë ftesë për një takim në mbrëmje.
Planet nuk janë të mirëpritura, pasi do ta
keni të vështirë të menaxhoni ditën.

Do të ndiheni të kënaqur nga rezultatet e
kësaj dite. Pjesa më e madhe e eventeve
të planifikuara do të realizohen me suk-
ses me ndihëm e miqve apo  të afërmve.
Sa i përket marrëdhënies suaj romantike,
nuk do të jetë dita e duhur. Ka gjasa të
vendosni për t'i dhënë fund lidhjes suaj.

Ngjarjet e ditës së sotme ka gjasa të mos
ju krijojnë ndonjë emocion të veçantë.
Megjithatë nëse vendosni për pushimet ver-
ore, gjërat mund të ndryshojnë. Rekoman-
dohet që këtë të shtunë të udhëtoni dhe të
vizitoni vende ku nuk keni qenë më parë.

Do të jeni shumë të ashpër gjatë ditës së
sotme me kritikat tuaj. Rekomandohet të
mendoheni mirë para se të kaloni tek kri-
tikat. Stresin përpiquni ta kaloni me ushtri-
me fizike apo sporte të ndryshme dhe jo
me mënyra të tjera si alkooli, pasi vetëm do
ta përkeqësojë situatën.

Kjo ditë premton të kalojë me qetësi dhe
produktivitet. Nëse keni në plan të bëni
riparime në shtëpi, është dita e duhur për
të nisur punimet. Bëni kujdes dhe shën-
detin dhe përmbajuni regjimit ushqimor.
Lidhja juaj romantike nuk parashikohet
të shkojë ashtu sikurse ju dëshironi.

Sot mund të përballeni me indiferencën e
një personi mjaft të veçantë për ju. Nuk për-
jashtohet mundësia që të bëhet fjalë për
mikun tuaj të ngushtë. Nëse ndiheni shumë
të ofenduar, duhet të mos komunikoni më
si zakonisht me të në mënyrë që të shmang-
ni shkatërrimin e kësaj marrëdhënieje.

veprimeve paqësore të braktisjes
së parlamentit dhe bashkive.

Nëse refreni i Ramës dhe social-
istëve deri më tani ka qenë nuk
digjet jorgani për një plesht, nuk
dilet nga sistemi për një sallatë
fjalësh, nuk radikalizohet një par-
ti politike pa lënë më parë të flasë
drejtësia, këto alibi tashmë kanë
rënë.

Socialistët e zgjodhën me votat
e tyre Arta Markun, ata e kaluan
me ndihmën e njeriut që qëndron
në paradhomën e kryeministrit,
vetingun e Donika Prelës, ata bënë
gjithçka për të penguar dënimin e
grabitësve të votave. Jo se i dhimb-
sej limoni i shtrydhur Dako që e
hoqën qafe nga politika me të
njëjtën shpërfillje si Saimir Tahi-
rin, por sepse donin të ruanin kul-
tin e pandëshkueshmërisë për ata
që vjedhin në emër të pushtetit të
Ramës.

Dhe pyetja është: ç'duhet të bëjë
opozita kur faktet e krimit janë
sheshti dhe drejtësia e kapur i
shpërfill ato?

Në këtë kuptim, nëse ka fuqinë
dhe muskujt, pas skandalit të
"Bild", Basha është në të drejtën e
tij për të mbajtur premtimin për
moslejimin e zgjedhjeve, por edhe
për më shumë, për ti vënë flakën

çdo kërpudhe që ka mbirë përreth
Ramës.
3- SI MUND TË
SHPËTOHET ÇKA KA
MBETUR PA PËRDHOSUR
NGA REFORMA NË
DREJTËSI?

Skandali i shpërthyer nga "Bild"
i dha dërrmën përfundimtare edhe
propagandës së shpifur për re-
formën në drejtësi. Jo vetëm se
ndërkombëtarët, me anë të sharla-
tanëve të Euralius dhe OPDAT
hapën dritën jeshile për zgjedhjen
e një kryeprokuroreje kamikaze si
Arta Marku, e cila tregoi se është
vënë aty për të mbrojtur krimin.

Por për shumë më tepër se kaq.
Arritja deri në absurditete që do ti
ëndërronin edhe në tokën e Kim
Jong Unit, si ato për të penguar
mediat të botojnë materialet tash-
më të dala në Gjermani, tregon
shumë. Ajo dëshmon se drejtësia
e re po përdoret nga rilindja, SI për
të siguruar pandëshkushmërinë e
saj, po aq edhe si WC propagandis-
tike për të konsumuar politikën e
ditës. Fakti se të dy prokurorët,
Vladimir Mara dhe Dritan Prençi,
që teorikisht duhet të jenë in-
dipendentë në hetimin e kësaj
çështjeje, vunë nënshkrimet e tyre
për atë gomarllëk censurues, pas

kërkesës politike të Ulsi Manjës dhe
urdhrit të së shtypurës prej tij Arta
Marku, i jep fund debatit për pavar-
ësinë e institucionit të parë të ngri-
tur pas reformës në drejtësi.

Ky është shembulli flagrant se
çfarë është ndërtuar deri tani po
kapet.

Prandaj kjo histori duhet të shër-
bejë për ti thënë stop ngritjes së
institucioneve të reja që pritet të
konstituohen. Nëse ato do të lindin
në klimën dhe ankthin e një regji-
mi të zënë në krim, ato vetëm të
pavarura nuk do të jenë më. Ato do
t'i shërbejnë njësoj deri në fund
Ramës sot, me të njëjtin zell që do
ta bëjnë këtë për atë që do ti zërë
vendin nesër.

Sa të jetë Rama në zyrë, në
mënyrë që të shpëtohet, reforma në
drejtësi, si investimi më i madh i
ndërkombëtarëve në Shqipëri, du-
het të ngrijë. Për të shpëtuar çka
mund të shpëtohet prej saj, do të
duhej vetëm një qeveri teknikësh,
afatgjatë dhe pa liderë të fortë. Në
kushtet e regjimeve absolute është
marrëzi të ëndërrosh për drejtësi të
pavarur. Këtë na e provojë dhe
njëherë dosja 339/1, që na u trans-
metua nga Gjermania, si pasqyrë e
një dështimi për atë që perëndi-
morët po bëjnë këtu.

Opinioni i   Ditës
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Sot Islanda. Italiani do që ta nisë me këmbën e duhur, por kërkon nga grupi i lojtarëve impenjim

Reja: Në Kombëtare asnjë
nuk është i pazëvendësueshëm
Italiani "çmonton" konfliktin me Eros Grezdën

Edi Reja është gati për
të parën si kuqezi.
Sot, në Rejkjavik, ku-

qezinjtë do të ndeshen me
Islandën dhe trajneri veter-
an kërkon ta nisë me këm-
bën e duhur, por, për ta bërë
këtë, shpreson nga ekipi që
të jenë "pjesëmarrës në të
gjithë repartet". Reja shpre-
son të ndajë forcën island-
eze në topat e gjatë, ndërsa
nuk jep asnjë detaj për for-
macionin me të cilët do të
ndeshë ishullorët. Në fund,
ai i vë kapak çështjes "Grez-
da", duke ia faturuar të
gjitha përgjegjësitë lojtarit.

Ju ka mjaftuar koha përJu ka mjaftuar koha përJu ka mjaftuar koha përJu ka mjaftuar koha përJu ka mjaftuar koha për
të njohur grupin?të njohur grupin?të njohur grupin?të njohur grupin?të njohur grupin?

Unë në fushë gjatë stër-
vitjes i kam shprehur
lojtarëve filozofinë time të
cilën e kanë kuptuar. 15 ditë
nuk kanë mjaftuar, në fushë
shpresoj të marrim një rezu-
ltat të mirë dhe do i jepte
besim lojtarëve që filozofia
funksionon dhe puna e tyre
nuk ka shkuar dëm.

Jeton Selimi

mirë. Kanë një organizim të
mirë në të gjithë fushën.
Ata kanë Sigurdson që ësh-
të një lojtar shumë i mirë
dhe kyç si në teknike dhe në
fizik. Ne do të shkojmë në
fushë për të bërë ne lojën
tonë, nëse do presim lojën e
tyre do të bëhen shumë të
rrezikshëm.

Ka një çështje "Grezda"?Ka një çështje "Grezda"?Ka një çështje "Grezda"?Ka një çështje "Grezda"?Ka një çështje "Grezda"?
Nuk ka një çështje "Grez-

da". Ai ka marrë një vendim
të tillë dhe është një
përgjegjësi e tij. Kemi pasur
pikëpamje të ndryshme.
Është në planet tona dhe do
të diskutojmë për të ardh-
men. Mbi të gjitha ai është
shprehur dhe nuk besoj se
mund të jem unë pjesë e
këtij diskutimi dhe as Fed-
erata. Më mirë të mendojmë

Morali dhe taktika?Morali dhe taktika?Morali dhe taktika?Morali dhe taktika?Morali dhe taktika?
Pres nga ekipi të jetë i

ekuilibruar në fushë, të

ketë ndjenjën e pjesëmar-
rjes në të gjitha repartet.
Duam të jemi mirë dhe në

sulm, dhe jo vetëm të
mbrojmë. Të shkojmë në
fushë dhe të shohim nëse do
jetë filozofia ime rezultative
apo jo.

Do shkojmë për një pikëDo shkojmë për një pikëDo shkojmë për një pikëDo shkojmë për një pikëDo shkojmë për një pikë
apo për të fituar?apo për të fituar?apo për të fituar?apo për të fituar?apo për të fituar?

Filozofia do të jetë gjith-
monë për të fituar. Elemen-
ti thelbësor është të dalim
në fushë dhe të besojmë që
do fitojmë. Islanda do rrez-
ikojë shumë në topat e gjatë
që do të fusë ne zonë. Ne do
të mundohemi të shfrytë-
zojmë rastet e cilësive të
lojtarëve tanë. Do të më
pëlqente që ekipi ime të sh-
konte në fushë vetëm për të
fituar.

Keni pasur kohë të njih-Keni pasur kohë të njih-Keni pasur kohë të njih-Keni pasur kohë të njih-Keni pasur kohë të njih-
ni Islandën?ni Islandën?ni Islandën?ni Islandën?ni Islandën?

Të gjithë grupin e njoh

FLET KAPITENI

Hysaj: Jemi gati, nuk është
më Islanda e Europianit

Elseid Hysaj ndjen se
grupi kuqezi është gati

të përballet me Islandën
ditën e sotme. Shkodrani
beson se puna e bërë nga Edi
Reja do të japë frytet e saj
që në këtë përballje. "Besoj
që jemi të gjithë gati. Kemi
pasur kohë që të punojmë
bashkë. Jemi të gjithë gati
si skuadër për të luajtur

këtë ndeshje. Unë e gjej vet-
en më shumë në krah. Jam
gati t'i bëj të gjitha pozicio-
net. E vendos trajneri. Islan-
da është një skuadër shumë
e  fortë. Ka lojtarë shumë të
mirë, që luajnë në skuadra

të mira. Nuk duhen nënv-
lerësuar. Duhet të jemi të
kujdesshëm në lëvizje. Do
arrijmë të bëjmë diçka të
mirë në fushë. Islanda nuk
është si në Europianin e
kaluar, ku tregoi që kishte

shumë potencial. Na ka
dhënë kurajo edhe tra-
jneri. Me ardhjen e tij, ka
ndryshuar klima e Ko-
mbëtares. Na ka bërë të
besojmë që jemi më të
fortë. Ndryshe nga Panu-
ci",-theksoi ndër të tjera
kapiteni i kuqezinjve, sh-
kodrani Elseid Hysaj.

Partizani ka gati kontratën

Kukësi zyrtarizon largimin
e Uilliam Kordeiros

Ulliam Kordeiro nuk ësh
të më lojtar i Kukësit!

Anësori brazilian, i cili sh-
këlqeu në sezonin e fundit
në radhët e skuadrës verilin-
dore, nuk ka pranuar të rino-
vojë kontratën e tij me
nënkampionët për të nisur
një aventurë të re, kësaj rad-
he me Partizanin, kampionët
e rinj të superligës. Kukësi ka
njoftuar dje "divorcin" me
anësorin të aftë të mbulojë të
dyja fashat e lojës, ndërsa një ditë më parë është për-
folur se braziliani ka nënshkruar me Partizanin një
kontratë dy-vjeçare me 4 mijë euro në muaj, kontratë e
cila do të zyrtarizohet në ditët në vijim. "F.K. Kukësi
njofton përfundimin e bashkëpunimit me William Cor-
deiro. Mbrojtësi, i ardhur te skuadra jonë gjatë merka-
tos së verës, arriti të shënonte 5 gola në 41 ndeshje zyr-
tare në të gjitha kompeticionet. Klubi falënderon bra-
zilianin për kontributin e dhënë në skuadrën tonë dhe
i urojmë suksese në karrierë!" shkruan klubi verilin-
dor në komunikatë.

Sulmuesi drejt Iranit

E kërkon Tirana, Dunga
refuzon bardheblutë

Paraqitja te Luftëtari
gjatë sezonit të shkuar

i ka vlejtur shumë sul-
muesit nga Kenia, Ismail
Dunga. Me plot 9 gola të
shënuar, ku ka luajtur si
titullarë vetëm në pjesën
e dytë të sezonit, Dunga u
kthye në personazh në
Gjirokastër, por edhe në
Superiore. Ka lënë Luftë-
tarin për shkak të proble-
meve të theksuara finan-
ciare, ndërsa ka pasur ne-
gociata edhe me klubet
tona të Superiores. Teuta
e Tirana, por duket, e siç
e pohon edhe vetë sulmuesi, bardheblutë nuk e bindin
për shkak të anës financiare. Ndërkohë, Dunga konfir-
mon për "Vipsport.al" sepse për të ka oferta edhe nga
kampionate të ndryshme të Europës, e madje deri edhe
nga Irani. Kështu që tashmë ai do të zgjedhë për ofertën
më të mirë, si nga ana financiare ashtu edhe për kampi-
onatin duke qenë se është në kulmin e karrierës.

ndeshjen, pasi është më e
rëndësishme. Unë pres të
bëjmë një lojë të mirë dhe
kjo është më e rëndësishm-
ja. Diskutimi duhet të shtri-
het në rang grupi. Janë të
gjithë të vlefshëm dhe
askush nuk është i pazëv-
endësueshëm.

FFFFFororororormacioni?macioni?macioni?macioni?macioni?
Këtë nuk e dinë as

lojtarët, nuk ia kam thënë
atyre, kështu që duhet të
pritet e nesërmja. Mirë ësh-
të të dinë ata të parën dhe
pastaj ju. Me dy sulmues,
është një projekt, por nesër
(sot) do të duket çdo gjë.

AAAAAvvvvvantazhet e Islandës…antazhet e Islandës…antazhet e Islandës…antazhet e Islandës…antazhet e Islandës…
Krosimet dhe goditjet

standarde do të krijojnë
shumë probleme për ekipin
dhe unë i kam marrë masat.

KAPITENI I ISLANDËS

"Vikingu" Gunarson: Duam
tifozët, duam t'i kënaqim

Kapiteni i Islandës, Aron Einar Gunarson, një prej
lojtarëve më me eksperiencë në radhët e kësaj për-

faqësueseje, është i ndërgjegjshëm se rezultatet e fundit
të "vikingëve" kanë zbehur disi entuziazmin që mbi-
zotëronte rreth këtij ekipi. Paraqitjet e shkëlqyera në Eu-
ropian dhe kualifikimi në Botëror e kishin bërë çdo ndeshje
në Islandë të luhej me stadium të tejmbushur, gjë që nuk
pritet të ndodhë me Shqipërinë pasi disa bileta nuk janë
shitur ende. "Kur kemi suksese, marrim komplimente. Por
kur gabojmë, kritikohemi dhe është e kuptueshme. Por ne
jemi shumë të vendosur që të kthejmë përsëri stadiumin
"Laugardalsvol" në fortesën tonë. Kjo është ajo që kërkojmë,
ka shumë rëndësi për ne. Interesimi varet nga rezultate
dhe padyshim ne duam që të mbushim stadiumin. Duam
që njerëzit të argëtohen me ne, ndaj do të bëjmë maksi-
mumin që të japim gjithçka dhe të jenë tribunat e mbush-
ura përsëri. Duam të kthejmë atë atmosferën që ekziston-
te",- tha Gunarson. Sipas kapitenit, trysnia që ndjen ekipi
nuk vjen nga tifozët, por nga vetë lojtarët që duan të para-
qiten sa më mirë. "E ndjejmë trysninë, por vjen më shumë
nga ne. Ne i vendosim shumë trysni vetes, pasi duam që të
paraqitemi mirë, Duam të fitojmë vetëbesim, ai vjen me
rezultate të vazhdueshme",-deklaroi në konferencën e
djeshme për shtyp Gunarson.
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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. Bunuel regjisor.
4. Të parat në sport.
6. Rodrigues që këndonte fado.
11. I famshmi Pacino.
12. Kujdeset në... ekstreme.
14. Eshtë skllavëri.
16. Eshtë shtypi jo përditshëm.
18. Janë tek në banka.
20. Eshtë ndeshje e... fundit.
21. Lumi i Bernës.
23. Janë me numër ato ushtarake.
24. Nesti pa pa çifte.
25. Si gjithë.
26. Sipërfaqe e shkurtër.
27. Ato të peshkut janë pa vlerë
28. Janë marifete… me grim.
31. Ethet e tij zunë kërkuesit.

HORIZONTAL
1. Ishte dekret i sulltanit.
8. Fillojnë nazet.
9. Eshtë bosht.
10. Eshtë studio e Barack Obama-s.
13. Fillojnë romanin.
14. Pak nepozitëm.
17. Mbahen për të ndaluar.
18. Janë njerëz me dy faqe.
21. U mbiquajt Princi i oratorëve.
22. Nofka e Eisenhoëer.
24. Janë ministri.
25. Pak normalitet.
26. Rodrigues, që u quajt mbretëresha e fado-s.
27. Kush është... nuk është i lirë.
29. Bën be pa u betuar një e tillë.
30. Kështu mbyllet dera.
33. Eshtë për medaljen e parë
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32. Skuadra merengue.
33. Eshtë trofet që fitohet.
34. Ndahen nga ortakët.
36. Një biçikletë dyshe.
39. Qetësonte detin.
42. Kanë dhoma që zihen.
44. Eshtë ekulibri në palestër.
46. Në krye të jurisë.
47. Numri i kuartetit.
48. Gjysmë armate.

VERTIKAL

1. Gjysma  e lapsit.
2. Përfundojnë pingul
3. Shkruhen për filma.
5. Duhen realizuar.
6. Gabim pa kufij.

7. Portokalli i Stanley Kubrick.
8. Në krye të artistëve.
9. Eshtë edhe ai i rekordeve.
10. Fleming që krijoi James Bond.
13. Janë binarë.
15. Janë dhoma.
16. Eshtë i zi... pikant.
17. Institucione Lokale Tiranë.
19. Pagëzoi Shën Palin.
20. Eshtë besimi i besimtarëve.
22. Janë pamje nga puna.
26. Janë aksione për... gol.
27. Një fjalë për më vonë.
29. Maria Rilke, shkrimtar.
30. Fillojnë turnin.
32. Kupa e fituar gjithmonë nga Brazili.
34. Eshtë copë... torte.
35. Mbyllin një tender.
34. Ndo në kufij.
38. Një pëlhurë.
40. Lidh dy brigjet.
41. Një pije piratësh.
43. Fillojnë lehtë.
45. Të fundit në sirtar.

- Dhurata më e madhe
është pasioni për leximin.

- Një nga përdorimet më të
këqija të kohës, është të
bësh diçka shumë mirë që
nuk është e nevojshme të
bëhet.

- Njerëzit duhen kur nuk
njihen.

- Për të fituar para duhet
talent, por për të shpenzuar
paratë duhet kulturë.

ZBAVITJE

- Roli i vërtetë i njeriut është të jetojë, e
jo të ekzistojë.

- Ata që lexojnë kanë botën, dhe ata që
shikojnë TV, e humbasin.

- Më shumë e dua njeriun e paarsimuar
por të çiltër, se sa të arsimuar dhe i
poshtër.
- Që të dukesh idiot në sytë e budallait
është një kënaqësi estetike.

34. Janë nofka.
38. Satelit i Jupiterit.

39. Fillojnë matjet.
41. Në krye tëv idealisatëve.
42. Një Ibrahim violinist.
44. Ekstreme në sirtar.
45. Kështu shtë lojtari i under 21.
47. Eshtë gjuajtja personale.
49. Mund të ushtrohet edhe
psikologjik
50. Gëlonin nga gladiatorët.
VERTIKAL
1. Eli këngëtare.
2. Pak ekologjike.
3. Rastis në kufij.
4. Janë tempereturat më të ulë-
ta.
5. Inicialet e Lendl.
6. Jetojnë në kryeqendrën pie-
monteze.
7. Campion regjisore.
8. Gabim rrjete në tenis.
11. Janë si cilësi.
12. Ishte gjuha e romakëve.
15. Flet për bëmat e kreshnikëve.
16. Janë shërbimet me... korre-

spondencë.
17. I vihet kalit.
18. Rrapo i luftëtarëve.
19. Aktet pa kufij.
20. Mbyllet me dorezë.
21. Eshtë periudha e ftohtë.
23. Në krye të komandës.
24. Një artist si Tristan Tzara.
28. Janë sportistët që bëjnë stil të lirë.
31. Hapin pa kufij.
32. Qethen me qen.
35. Një mendim.
36. Kusturica, regjisor.
37. Parajsa e humbur.
39. Një stacion i famshëm orbital.
40. Pak aromatike.
43. Pak interesante.
46. Lirë në qendër.
48. Nota e diapazonit.
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