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Sot, 26-vjetori i PS, kush janë të ftuarit
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nëse administrata do të jetë peng i partivenëse administrata do të jetë peng i partive

Rama: Koalicioni 
PS-LSI ka bërë 

shumë, tani duam 
timonin e reformave

Kryeministri Edi Rama e tha dje, “troç” se nuk mund 
të rrijë më në karrigen e kreut të qeverisë duke vijuar 

që administrata të jetë peng i partive. Në rubrikën e tij 
“Komunikimi javor”, që e bëri nga Mallakastra...
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Lulzim Basha: 
Me timon, pa
timon, asnjë
s’flet për ju

Nga DARINA TANUSHI

Lazimi: LSI, plan konkret për 170 mijë vende pune
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“Programi i LSI, ulje drastike taksash dhe luftë informalitetit”

Model suksesi: 
Angela Merkel

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com

    Viti XXIII - Nr. 7439   E hënë 12 Qershor 2017      Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Gjithnjë e më shpesh, Angela Merke-
li emërtohet si “liderja e botës së 

lirë”. Por ajo nuk është se e do këtë 
titull. Ajo që e karakterizon atë nuk 
janë pretendimet...

Nga KAY-ALEXANDER SCHOLZ

Pse ky inat disproporcional 
rus me Malin e Zi?

Me asnjë shtet tjetër, që ka hyrë në 
NATO qysh nga viti 1999, kur u 

bënë pranimet e para të shteteve ish- 
komuniste, Moska nuk ka shprehur 
inat kaq të madh...

Opinioni
 Ditësi Nga SHABAN MURATI

Dje
 ‘Deutsche Welle’në

Sekretari për Çështjet 
Ekonomike të LSI-së, Ma-

jlind Lazimi sqaroi dje, në 
një intervistë për “Gazeta 
Shqiptare”, të gjitha pikat e 
programit elektoral të partisë 
së tij. “Ne ishim kundër rri-
tjes së taksave me 50% siç u bë 
në 2013, pra nga 10% në 15%, 
apo deri në 23% në rastin...

KUSH ESHTE MIKEL SHALLARI DHE DETAJET QE ÇUAN NE ZBULIMIN E TIJ

ARRESTOHET VRASESI ME
PAGESE I ARTAN CUKUT

Librazhd, 
te fëmijët 

me sy drejt 
humbëtirës
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Ekzekutimi i ish-komisarit të policisë, Haki Çako: Nuk e dimë kush është 
porositësi. Prokuroria: I ofruam bashkëpunim, nuk e pranon krimin
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edhe në Greqi me rrjet mjekësor
për të gjithë klientët e saj!
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FUSHATA
DEKLARATAT

Kryetari i PD-së, Lul
zim Basha ironizoi
deklaratat e përsërit-

ura nga rivalët e tij, Edi
Rama dhe Ilir Meta, sa i
takon 'makinës me një ti-
mon'. Nga Fieri, Basha u
shpreh se ata flasin për ti-
mon dhe frena, por asn-
jëherë për hallet e qyteta-
rëve. "Me timon, pa timon,
më duhet në prehër, s'më du-
het në prehër, timoni,
marshi, asnjë s'flet për hal-
let tuaja", - tha Basha. Ai u
bëri thirrje qytetarëve që të
rrëzojnë me votë republikën
e vjetër. "Sado i zoti të jesh,
është e pamundur të çash
nëse nuk e ke mirë me rrotën
e pushtetit. Kjo nuk është
demokracia e standardit eu-
ropian, të cilin unë e kam
njohur në Holandë dhe
s'kam çarë përpara prej njo-
hjeve, por prej përpjekjeve.
Kjo është si shumë histori
suksesi shqiptarësh jashtë
vendit, por jo këtu, sepse
këtu kush çan është miku i
dikujt. Të shembim repub-
likën e politikanëve që kon-
trollojnë gjithçka", - u
shpreh kreu i opozitës.
"Nesër si kryeministër do
anuloj çdo projekt ogurzi që
ndot ajrin e Fierit dhe të
Shqipërisë", - premtoi ai,
ndërsa tha se deputetët do
zgjidhen drejtpërdrejt nga
populli, pa filtra partiakë
apo politikanësh. "Politi-
kanët do shkarkohen nga
qytetarët nëse nuk mbajnë
premtimet sipas mundësive
kushtetuese dhe ligjore", -
pohoi Basha.

Ndërkohë më herët,
Basha bisedoi me banorë të
Unazës së Re në Tiranë. Lul-
zim Basha u ka shpjeguar
nga afër sot qytetarëve pla-
nin e tij ekonomik që do të
çlirojë energji, do të rrisë
konsumin, do të sjellë të
ardhura në xhepin e sh-
qiptarëve, do të krijojë
vende pune e do nxisë pro-
dhimin. Në zonën e Unazës
së Re, Basha u takua me
pronarë të biznesit të vogël,
të cilët i siguroi se detyrimi
i tyre do të jetë vetëm 1.5 për
qind e xhiros vjetore, dhe
një pullë në xham që tregon

Kryeministri Edi Rama, dje në Mallakastër

Kreu i PD-së: Politikanët do shkarkohen nga qytetarët nëse nuk mbajnë premtimet

Basha, qytetarëve: Me timon, pa
timon, asnjë s'flet për hallet tuaja
"Të rrëzojmë me votë republikën e vjetër"

shlyerjen e kësaj shume, do
të mbajë larg tatimorët dhe
abuzuesit që kanë lodhur e
grabitur dyqanet e njësitë
tregtare gjithë këto vite.
Bizneseve Basha u tha se
nuk do të shqetësohen më
nga tatimorët. "Nuk do sho-
hësh më inspektor me sy.
Vetëm po erdhi jashtë
orarit të punës, të blejë by-
rekë, përndryshe, po erdhi
me detyrë zyrtare dhe u fut
brenda biznesit kur ti ke
pullën aty, ai shkon për nd-
jekje penale", - tha Basha.
Kryetari i opozitës u tha
qytetarëve se Shqipëria po
vuan jo vetëm mosmbajtjen
e premtimeve nga Edi
Rama, por sidomos faktin se
ai nuk bëri asnjë përpjekje

në 4 vite, dhe i braktisi
premtimet që ditën e parë,
dhe zgjodhi prioritete të
gabuara që nuk ishin në
interesin e njerëzve, por të
lidhura me tekat e tij. "Eko-
nomia do të jetë prioriteti
im i palëkundur", - tha
Basha. Ndërsa në Burrel
ai u takua me biznesmenë
të vegjël. "Ulje të taksave,
subvencione për fermerët,
sepse këtu kemi më shumë
fermerë. Rritje konsumi që
sjell rritje të kërkesës në
treg, rritje të prodhimit,
rritje të kreditimit, dhe
paratë e shtetit nuk do të
hidhen më për investime
koti për palma, do të hidhen
për investime që ndih-
mojnë ekonominë", - tha ai.

BATUTAT
Gjatë takimeve me banorë në Unazën e Re në kryeqytet,

gjatë ecjes dhe takimit me qytetarë të zonës, para
kryetarit të PD-së u shfaq një fëmijë me timon. Basha

nuk i ka kursyer batutat, duke thënë: "O, shih kush
erdhi, erdhi ky i timonit. Po më shpjegon si funksionon

timoni. Ky është sinjali, muzika, buria; po ekonominë, ku
e ke? E paska si timoni i Edi Ramës, pa ekonomi".

Timoni

PROGRAMI
"Ulje të taksave,
subvencione për
fermerët, sepse
këtu kemi më
shumë fermerë.
Rritje konsumi që
sjell rritje të
kërkesës në treg,
rritje të prodhimit,
rritje të kreditimit,
dhe paratë e
shtetit nuk do të
hidhen më për
investime koti për
palma, do të
hidhen për
investime që
ndihmojnë
ekonominë".

KQZ
Anëtarët e KQZ-së pritet të debatojnë sot, për
caktimin e partive politike që do të propozojnë
anëtarin e tretë dhe të katërt të grupeve të
numërimit të votave për zgjedhjet e 25
qershorit. Nga opozita numëruesit do t'i
përkasin PD-së e PR-së; për të majtën, veç
PS-së diskutohet mes LSI-së dhe PDIU-së për
të marrë një numërues.



Zv.kryeministrja sqaron se asnjë ministër teknik nuk ka dhënë urdhër

Zgjedhjet, Mandija: Nuk pengojmë
impenjimin e zyrtarëve si komisionerë

Zëvendëskryeministrja
Ledina Mandija dek-

laroi dje, se nuk ka asnjë
pengesë për punonjësit e ad-
ministratës që të angazho-
hen si komisionerë në
zgjedhjet e 25 qershorit.
Duke iu përgjigjur KQZ-së,
zv.kryeministrja u shpreh
në një deklaratë të shpërn-
darë nga zyra e saj, se min-
istrat teknikë nuk do t'i pen-
gojnë këta punonjës. "Zyra
e shtypit e zv/kryeministres
Ledina Mandija deklaron se,
nuk ka asnjë pengesë nga
ministrat teknikë për an-
gazhimin e punonjësve të ad-
ministratës si komisionerë
në nivele të ndryshme të ad-
ministrimit në zgjedhje",
thuhet në njoftimin e
djeshëm. "Nisur nga një
lajm se ministrat teknikë po
bëhen pengesë për punon-
jësit, të cilët janë në mar-
rëdhënie pune, si dhe janë të
angazhuar edhe si komi-
sionerë në KZAZ, sqaron se,
jo vetëm nga ana e minis-

trave teknikë, por asnjë min-
istër nuk ka dhënë urdhër për
të penguar angazhimin e kë-
tyre personave si komisionerë
në KZAZ", - sqaron zv.kryemi-
nistrja. "Vendimi i Këshillit të
Ministrave nr.473, datë
1.06.2017, në pikën 5, përcak-
ton qartë dhe saktë se punon-
jësi i administratës ka të
drejtë të angazhohet si komi-
sioner në KZAZ, KQV dhe në
grupet e numërimit të votave.
Zv/kryeministrja Mandija
përfiton nga rasti t'iu bëjë

thirrje të gjithë punonjësve të
administratës, të cilët ndesh-
en me pengesa të kësaj naty-
re, ta adresojnë shqetësimin
pranë zyrës së zv.kryemini-
strit dhe ministrive të linjës",
vijon deklarata. Zv/kryemi-
nistrja Mandija përfiton nga
rasti t'iu bëjë thirrje të gjithë
titullarëve të institucioneve
dhe drejtuesve të adminis-
tratës që të mos paraqesin
pengesa për punonjësit të
cilët janë të angazhuar si ko-
misionerë zgjedhorë.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

Zëvendëskryeministrja Ledina Mandija
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Kryeministri flet "troç": Koalicioni ynë ka bërë shumë reforma, e pamohueshme

Rama: Nuk rri kryeministër nëse
administrata do jetë peng i partive
"Fatosi e tha bukur: Nuk është punë timoni, por destinacioni"

Sot 26-vjetori
i PS-së, të

ftuar aleatë
e kundërshtarë

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me
adrese Rr e Bogdaneve,Pall 15, Kati 2,Tirane, Njesia 10 njofton se me date
13.06.2017 ora 8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi i I per
shitjen e pasurive te paluajtshme Apartament me Nr.pasurie.7/101+1-38 me
sipërfaqe totale 112 m², Zona Kadastrale Nr.8515, rregjistruar në rregjistrin
hipotekor Nr.73 datë 13.03.2002 me adresë Plazh, Lagja 13, Shkalla 1, Kati 8,
Durrës në pronësi të _Shoqërisë “ALBA ROAD” sh.p.k_ me vlere fillestare ne
ankand  35,840 (Tridhjetë e pesë mijë e tetëqind e dyzet) EURO . Të interesuarit
të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580 ,
email ENUAR.MERKO@GMAIL.COM

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me adrese Rr e Bogdaneve,Pall
15, Kati 2,Tirane, Njesia 10 njofton se me date 15.06.2017 ora 8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te
zhvillohet: Ankandi i I per shitjen e pasurive te paluajtshme Apartament me sipërfaqe totale 61.5 m², me
numër pasurie 90/199+4-2, volumi 20, faqe 164, zona kadastrale 1791 me adresë Golem, Kavajë në
pronësi të Z.Minir Arif Rruga dhe Znj.Servete Behexhet Rruga__ me vlere fillestare ne ankand  19,680
(Nëntëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë) EURO dhe Apartament me sipërfaqe totale 56.5 m²,
me numër pasurie 90/199+4-1, volumi 20, faqe 163, zona kadastrale 1791 me adresë Golem, Kavajë në
pronësi të Z.Minir Arif Rruga dhe Znj.Servete Behexhet Rruga me vlere fillestare ne ankand 18,080
(Tetëmbëdhjetë mijë e tetëdhjetë) EURO . Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit 0672027580
, email ENUAR.MERKO@GMAIL.COM.

PREMTIMI

Balla në Greqi:
Parlamenti i ri
do garantojë

votën e emigrantëve

Kryeministri Edi Rama
 e tha dje, "troç" se nuk
 mund të rrijë më në

karrigen e kreut të qeverisë
duke vijuar që administrata
të jetë peng i partive. Në ru-
brikën e tij "Komunikimi ja-
vor", që e bëri nga Mallakas-
tra, Rama u shpreh: "Lejomë-
ni sot t'jua them sinqerisht,
fare troç: nuk kam më asnjë
motiv të rri në karrigen e
kryeministrit si deri më sot
duke pranuar që administra-
ta e shtetit të vazhdojë të rr-
ijë peng i partive, duke pran-
uar që për të marrë votat për
një reformë për të bërë shtet
të pranojmë shantazhet dhe
listat e kërkesave të partive
të koalicionit për t'u lëshuar
drejtorinë në këmbim të
votës, dhe deri te vende pas-
truesesh nëpër institucione
për votën për një reformë.
Duke pranuar dorëzimin për-
ballë këtij kanceri sfilitës në
trupin e shtetit që duhet ope-
ruar rrënjësisht sot për të
vazhduar ngritjen në këmbë
të shtetit shqiptar". "Për mua
është më e qartë se kurrë,
Shqipëria kërkon një ven-
dim historik më 25 qershor.
Nga ai vendim nuk do varet
kush do të qeverisë në katër
vitet e ardhshme, por si do të
jetë ky vend. Pas katër vitesh,
administrata e shtetit do të
kthehet, nga halli juaj i
madh sa herë niseni për te një
zyrë, në shërbëtorin më të
madh tuajin të zhvillimit
ekonomik dhe social, punë-
simit dhe mirëqenies ko-
mbëtare dhe familjare sh-
qiptare, dhe këtë e vendos
vota", - u shpreh kryeminis-
tri. Sipas tij, "kanë shumë për
të humbur punonjësit e
përkushtuar të këtij shteti
në çdo sektor nëse nuk bëhen
bashkë për të vazhduar në
rrugën ku jemi nisur dhe nga
ku duan të na zmbrapsin sot
më shumë se kurrë partitë
e tepsisë së pushtetit, sepse
sot më shumë se kurrë ven-
doset e ardhmja". "Partitë
duan medoemos të futen në
oborrin e pushtetit për të
vazhduar të ushqehen, të
rriten, të forcohen duke
mbajtur duart në tepsinë e
pushtetit. Nuk e kërkoj ti-
monin e qeverisjes pa të
tjerë në prehër për të luaj-
tur shoferash në kurrizin
tuaj, por për të rritur shpe-
jtësinë e reformave, ekono-
misë, punësimit dhe inte-
grimin e Shqipërisë në BE",
- shpjegoi kryeministri.
Duke kërkuar një votë pop-
ullore në mbështetje të PS-
së në 25 qershor, Rama ga-
rantoi se porta e drejtësisë
do të hapet deri në fund në
katër vitet e ardhshme,
sikundër edhe porta e shër-
bimit në zyrat e shtetit. "U
kërkoj sot ndihmë të gjithëve
pa dallim bindjesh politike që
të bëjmë për këtë vend atë që
na kanë lënë amanet të gjithë
njerëzit që e deshën këtë
vend. Unë e kam ndarë mend-
jen për të luftuar deri në
ditën e fundit në këtë detyrë
për Shqipërinë që frymëzue-
sit e mi, rilindësit tanë donin
për ne dhe që ne duam për
fëmijët tanë", - u shpreh
Rama.

TAKIMETTAKIMETTAKIMETTAKIMETTAKIMET
Ndërkohë, dje pasdite në

Mallakastër, para banorëve
ai u shpreh se  koalicioni PS-
LSI ka bërë shumë punë për
reformat, dhe kjo sipas tij
është e pamohueshme. "Ne
kemi bërë shumë reforma,
koalicioni ynë ka bërë shumë
reforma; kjo është e pamo-

hueshme! Por sot është mo-
menti që t'ju kërkojmë hapur
një votë që do garantojë
përgjegjësi të plotë për PS-
në. Një votë që do na japë
timonin e reformave pa
qenë të detyruar që të ulim
të tjerë në prehër. Të tjerë
që s'duan përgjegjësi, por
dorën në tepsi", - tha Rama.

"Sfida jonë është ta rrisim
ekonominë mbi 5%", - tha
më tej ai. Më herët, në
takimin elektoral në Rro-
gozhinë, Rama foli edhe për
takimin me ish-kryetarin e
PS-së, Fatos Nano. "Shpr-
esoj shumë që t'ia dalim në
zgjedhje dhe, në fakt, Fato-
si e tha bukur mbrëmë: Nuk

është punë timoni, është
punë destinacioni. Ai ësh-
të edhe shofer i sprovuar,
kështu që i ka të gjithë për-
bërësit e nevo-jshëm të ek-
speriencës dhe të teknikës
së dhënies së makinës, për
të kuptuar se këtu s'është
qëllim në vetvete", - tha
Rama.

Darina Tanushi

Socialistët do të festojnë
sot 26-vjetorin e theme-

limit të partisë. Me qindra
të ftuar, mes tyre edhe ale-
atë e kundërshtarë, kanë
marrë prej ditësh ftesën
për t'iu bashkuar ngjarjes
në orën 19:30, në selinë e
PS-së, në Tiranë. Ashtu siç
shkruhet në ftesën e nisur
edhe për ish-kryetarin so-
cialist Fatos Nano, por
edhe për Ilir Metën e Lul-
zim Bashën, ky është një
moment "në mes të betejës
për Shqipërinë që duam".
"Kushdo që nuk vjen ësh-
të i mirëpritur, kushdo që
vjen është i mirëpritur",
thuhet në ftesë. Nuk dihet
nëse këtë do ta respek-
tojnë sot presidenti i
zgjedhur Meta apo kreu i
LSI-së, Petrit Vasili. Po
ashtu, ndoshta këtë herë
kreu socialist pret që të
paktën paraardhësi i tij,
Nano, me të cilin patën
edhe një takim në Durrës,
të shtunën në darkë, të
bëhet pjesë e 26-vjetorit.

Gjatë një takimi elek
toral me qytetarët në

Fier, qark ku kandidon për
deputet, kreu i Grupit Par-
lamentar të PS-së, Gramoz
Ruçi u shpreh se pas
zgjedhjeve nuk do të ketë
asnjë koalicion me PD-në
apo LSI-në. "Shpreh bind-
jen dhe ju garantoj se nuk
do të ketë koalicione as me
PD-në dhe as me LSI-në në
qeverisjen tonë pas 25 qer-
shorit. Të votojmë të gjithë
PS-në për të pasur në krye
të qeverisë tonë Edi Ramën,
projektuesin e reformave
më të mëdha të vendit, për
të qeverisur të vetëm dhe
siç dimë ne të ndërtojmë
shtet", - u shpreh kreu i
grupit të PS-së. Ndërkohë
ai ka komentuar edhe mar-

Kryetari i Grupit Parlamentar të PS: Pakti me PD ishte në të mirë të vendit

Gramoz Ruçi: Koalicion as me PD dhe
as me LSI, votoni për Edi Ramën

rëveshjen e 18 majit Rama-
Basha, për të cilën tha se ish-
te një marrëveshje në të mirë
të vendit. "Marrëveshja me
PD-në ishte një marrëveshje
në të mirë të vendit. Askush
nuk dëshiron prishjen e sta-
bilitetit që kemi arritur,
askush nuk do të dëshironte
të vihej në diskutim rezultati
zgjedhor. Për herë të parë në
këto zgjedhje nuk ka ankth
dhe frikë. Pas numërimit të

votave, humbësi të pranojë
humbjen dhe fituesi të
menaxhojë fitoren", - për-
fundoi ai. Ruçi u kërkoi
qytetarëve të votojnë për
Partinë Socialiste dhe për
vijimin e reformave të nisu-
ra që prej katër vjetësh.
Edhe ai i mëshoi faktit që
këtë herë PS-ja kërkon një
mandat vetëm, për të thel-
luar reformat dhe për të mos
pasur pengesa gjatë rrugës.

Drejtuesi Politik i PS-së
për qarkun e Elbasanit për
zgjedhjet e 25 qershorit,
Taulant Balla zhvilloi
takime me shqiptarët që je-
tojnë e punojnë në Greqi.
Balla, i shoqëruar nga
skuadra e Elbasanit për
këto zgjedhje dhe Sekretari
për Emigracionin në PS,
Stefan Cipa, u prit nga sh-
qiptarët e Selanikut dhe të
Kozanit, të cilëve u garan-
toi se kjo është hera e fun-
dit që shqiptarët nuk
mund të votojnë në vendet
ku aktualisht jetojnë.
"Këto janë zgjedhjet e fun-
dit që shqiptarët që jetojnë
jashtë territorit nuk do
munden të votojnë aty ku
jetojnë.  Në shtator do të
ngrihet menjëherë Komi-
sioni i Reformës Zgjed-
hore. Nuk do të ngrihet më
para zgjedhjeve, por pas
zgjedhjeve. Me të filluar
parlamenti i ri, pas
zgjedhjeve të 25 qershorit
ne do të mundet të garan-
tojmë një të drejtë të mo-
huar gjithë këto vite të aty-
re që kanë mbajtur gjallë
Shqipërinë", - u shpreh
Balla. "Nuk ka asnjë parti
tjetër në Shqipëri që ta ketë
emigracionin dhe emi-
grantët si një pjesë të
rëndësishme të aktivitetit
të vet. As unë, as Edi Rama
nuk jemi të kënaqur nga
ajo që kemi bërë për sh-
qiptarët që jetojnë jashtë
vendit", - shtoi ai. Në këtë
takim PS-së iu bashkuan
edhe simpatizantë të
përhershëm të PD-së.

Kryeministri Edi Rama, dje në Patos
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FUSHATA
LSI

Sekretari për Çështjet Ekonomike të
LSI-së, Majlind Lazimi sqaroi dje, në
një intervistë për "Gazeta Shqiptare",

të gjitha pikat e programit elektoral të par-
tisë së tij. "Ne ishim kundër rritjes së tak-
save me 50% siç u bë në 2013, pra nga 10% në
15%, apo deri në 23% në rastin e tatimit mbi
të ardhurat personale (TAP), sepse jo vetëm
rëndoi barrën fiskale në xhepat e qytetarëve
dhe goditi planet financiare të bizneseve, por
ushqeu edhe informalitetin dhe, fatkeqë-
sisht, nuk rriti të ardhurat buxhetore", - u
shpreh Lazimi. Sipas tij, LSI-ja propozon ulje
drastike të taksave si dhe hapjen e 170 mijë
vendeve të reja të punës.

Z. Lazimi, tashmë jemi në jaZ. Lazimi, tashmë jemi në jaZ. Lazimi, tashmë jemi në jaZ. Lazimi, tashmë jemi në jaZ. Lazimi, tashmë jemi në javët e fun-vët e fun-vët e fun-vët e fun-vët e fun-
dit të fushatës elektorale dhe forca juajdit të fushatës elektorale dhe forca juajdit të fushatës elektorale dhe forca juajdit të fushatës elektorale dhe forca juajdit të fushatës elektorale dhe forca juaj
politike prej kohësh ka publikuar pro-politike prej kohësh ka publikuar pro-politike prej kohësh ka publikuar pro-politike prej kohësh ka publikuar pro-politike prej kohësh ka publikuar pro-
gramin e saj elektoral me fokus propoz-gramin e saj elektoral me fokus propoz-gramin e saj elektoral me fokus propoz-gramin e saj elektoral me fokus propoz-gramin e saj elektoral me fokus propoz-
imet ekonomike; a mund të na thoni sh-imet ekonomike; a mund të na thoni sh-imet ekonomike; a mund të na thoni sh-imet ekonomike; a mund të na thoni sh-imet ekonomike; a mund të na thoni sh-
kurtimisht ku dallon programi juaj nga ikurtimisht ku dallon programi juaj nga ikurtimisht ku dallon programi juaj nga ikurtimisht ku dallon programi juaj nga ikurtimisht ku dallon programi juaj nga i
aaaaatyrtyrtyrtyrtyre të fe të fe të fe të fe të forororororcacacacacavvvvve të tjera dhe cilae të tjera dhe cilae të tjera dhe cilae të tjera dhe cilae të tjera dhe cilat janët janët janët janët janë
piketat e këtij programi?piketat e këtij programi?piketat e këtij programi?piketat e këtij programi?piketat e këtij programi?

Së pari, LSI-ja është forca e parë dhe e vet-
me që ka publikuar një program të shkruar.
Ajo çfarë është më e rëndësishme për qyteta-
rët dhe në thelb të programit tonë, është fak-
ti që ne kemi një ofertë realiste dhe të deta-
juar për të krijuar vende të reja pune në sek-
torët prioritarë të ekonomisë, për të ulur tak-
sat për të gjithë qytetarët dhe bizneset. Në
fakt, ne ishim kundër rritjes së taksave me
50% siç u bë në 2013, pra nga 10% në 15%, apo
deri në 23% në rastin e tatimit mbi të ardhu-
rat personale (TAP), sepse jo vetëm rëndoi
barrën fiskale në xhepat e qytetarëve dhe godi-
ti planet financiare të bizneseve, por ushqeu
edhe informalitetin dhe, fatkeqësisht, nuk
rriti të ardhurat buxhetore. Sot për një
qytetar të thjeshtë apo biznes të ndershëm
ka një kosto më të lartë të qenët i formali-
zuar sesa informal për shkak të taksave dhe
tatimeve të larta.

Prandaj ne propozojmë ulje drastike tëPrandaj ne propozojmë ulje drastike tëPrandaj ne propozojmë ulje drastike tëPrandaj ne propozojmë ulje drastike tëPrandaj ne propozojmë ulje drastike të
taksataksataksataksataksavvvvve dhe tae dhe tae dhe tae dhe tae dhe tatimetimetimetimetimevvvvve për të luftuar infe për të luftuar infe për të luftuar infe për të luftuar infe për të luftuar infororororor-----
malitetin, rmalitetin, rmalitetin, rmalitetin, rmalitetin, rritur inritur inritur inritur inritur invvvvvestimet, dhe çlirestimet, dhe çlirestimet, dhe çlirestimet, dhe çlirestimet, dhe çliruaruaruaruaruar
biznesin për të zgjeruar aktivitetin dhebiznesin për të zgjeruar aktivitetin dhebiznesin për të zgjeruar aktivitetin dhebiznesin për të zgjeruar aktivitetin dhebiznesin për të zgjeruar aktivitetin dhe
hapur vende të reja pune. Konkretisht sothapur vende të reja pune. Konkretisht sothapur vende të reja pune. Konkretisht sothapur vende të reja pune. Konkretisht sothapur vende të reja pune. Konkretisht sot
e kemi tatimfitimin 15% për bizneset mbie kemi tatimfitimin 15% për bizneset mbie kemi tatimfitimin 15% për bizneset mbie kemi tatimfitimin 15% për bizneset mbie kemi tatimfitimin 15% për bizneset mbi
8 milionë lekë të reja, ndërsa LSI-ja pro-8 milionë lekë të reja, ndërsa LSI-ja pro-8 milionë lekë të reja, ndërsa LSI-ja pro-8 milionë lekë të reja, ndërsa LSI-ja pro-8 milionë lekë të reja, ndërsa LSI-ja pro-
pozon 3 fasha: 5% për bizneset që kanë njëpozon 3 fasha: 5% për bizneset që kanë njëpozon 3 fasha: 5% për bizneset që kanë njëpozon 3 fasha: 5% për bizneset që kanë njëpozon 3 fasha: 5% për bizneset që kanë një
xhiro deri në 20 milionë lekë të reja, 8%xhiro deri në 20 milionë lekë të reja, 8%xhiro deri në 20 milionë lekë të reja, 8%xhiro deri në 20 milionë lekë të reja, 8%xhiro deri në 20 milionë lekë të reja, 8%
për bizneset që kanë xhiro nga 20 milionëpër bizneset që kanë xhiro nga 20 milionëpër bizneset që kanë xhiro nga 20 milionëpër bizneset që kanë xhiro nga 20 milionëpër bizneset që kanë xhiro nga 20 milionë
deri në 100 milionë lekë të reja, dhe vetëmderi në 100 milionë lekë të reja, dhe vetëmderi në 100 milionë lekë të reja, dhe vetëmderi në 100 milionë lekë të reja, dhe vetëmderi në 100 milionë lekë të reja, dhe vetëm
10% për bizneset që kanë xhiro mbi 10010% për bizneset që kanë xhiro mbi 10010% për bizneset që kanë xhiro mbi 10010% për bizneset që kanë xhiro mbi 10010% për bizneset që kanë xhiro mbi 100
milionë lekë të reja.milionë lekë të reja.milionë lekë të reja.milionë lekë të reja.milionë lekë të reja.

Gjithashtu, për të gjithë të punësuarit
do të ulim tatimin mbi të ardhurat (pagën)
personale. Sot aktualisht tatimi mbi të
ardhurat varion 13% - 23%, ndërsa ne pro-
pozojmë 3 fasha: 0% për pagat deri në 35
mijë lekë të reja, për pagat mbi 35 mijë lekë
të reja deri në 200 mijë lekë të reja, tatimi do
jetë 8% vetëm për diferencën, si dhe për pa-
gat mbi 200 mijë lekë të reja do të aplikohet
tatimi 10%.

LSI-ja në programin e saj premton përLSI-ja në programin e saj premton përLSI-ja në programin e saj premton përLSI-ja në programin e saj premton përLSI-ja në programin e saj premton për

170 mijë vende të reja pune, ndërsa PS-ja170 mijë vende të reja pune, ndërsa PS-ja170 mijë vende të reja pune, ndërsa PS-ja170 mijë vende të reja pune, ndërsa PS-ja170 mijë vende të reja pune, ndërsa PS-ja
për 220 mijë. Edhe pse jeni më konserva-për 220 mijë. Edhe pse jeni më konserva-për 220 mijë. Edhe pse jeni më konserva-për 220 mijë. Edhe pse jeni më konserva-për 220 mijë. Edhe pse jeni më konserva-
torë me shifrën tuaj, ku mendoni se dotorë me shifrën tuaj, ku mendoni se dotorë me shifrën tuaj, ku mendoni se dotorë me shifrën tuaj, ku mendoni se dotorë me shifrën tuaj, ku mendoni se do
hapen këto vende pune?hapen këto vende pune?hapen këto vende pune?hapen këto vende pune?hapen këto vende pune?

Në dallim me PS-në, e cila në vend që të
ulë taksat për qytetarët dhe bizneset, ul shi-
frën e punësimit nga 300 mijë që premtoi në
2013 në 220 mijë në këto zgjedhje pa argu-
mentuar ku dhe si do t'i hapë, ne si LSI kemi
bërë një analizë ekonomike të sektorëve me

potencialë të lartë punësimi dhe kemi pre-
zantuar masa konkrete buxhetore dhe me
stimuj fiskalë për biznesin, se si dhe ku do
të hapen këto vende pune.

Konkretisht, ne kemi një paketë masash
konkrete për modernizimin e bujqësisë,
duke i dhënë këtij sektori një buxhet vjetor
250 milionë euro, të paktën 3 herë më shumë
se aktualisht, për të ndihmuar çdo fermer,
të madh apo të vogël, kudo qoftë ai. Me

Sekretari ekonomik në LSI: Investimet në infrastrukturë, jo fasada sheshesh

Lazimi: LSI, plan konkret
për 170 mijë vende pune

"LSI, ulje drastike taksash, luftë kundër informalitetit"

pesëfishimin e subvencioneve të inputeve
bujqësore, me aplikimin e TVSH-së 0% dhe
tatimfitimin 0% për produktin bujqësor, si
dhe me krijimin e një sporteli të vetëm për
"pagesa direkte" për qindra-mijëra fermerë
të vegjël, jo vetëm do krijojmë mundësinë e
vetëpunësimit për mbi 35 mijë fermerë të
rinj dhe 15 mijë të punësuar në sektorin
agro-industrial, por mbi të gjitha do ulim
ndjeshëm me rreth 20% çmimet e produk-
teve bujqësore për konsumatorin shqiptar.

Gjithashtu, turizmi ka nja potencial ako-
ma të pashfrytëzuar, sepse me një kërkesë
gjithmonë në rritje për të vizituar Sh-
qipërinë edhe nga turistët e huaj, të cilët
për 2017-ën llogariten mbi 4 milionë, ne nuk
kemi investuar sa duhet në zgjerimin e ka-
paciteteve akomoduese të gatshme për të
pritur një fluks të tillë. Edhe pse kemi një
vijë bregdetare më të gjatë se Mali i Zi, sër-
ish kemi më pak kapacitete akomoduese
shtretërish krahasuar me të. Ne besojmë se
me investime në resortet turistike mund të
krijohen rreth 50 mijë vende të reja pune.
Nga ana tjetër, investimet në infrastrukturë
nuk duhet të jenë fasada sheshesh pa impa-
kt në ekonomi dhe në punësim, siç janë
shpenzuar paratë në këto 4 vite. LSI-ja beson
se me investimet në infrastrukturën reale
dhe në industrinë prodhuese (në zona të lira
ekonomike dhe në parqe industriale) ekono-
mia shqiptare ka potenciale për të hapur
rreth 50 mijë vende të reja pune. Sikurse ne
besojmë se sektori i shërbimeve profesion-
ale (konsulenca ligjore, financiare, IT etj.),
nëse ka mbështetjen e duhur nga qeveria,
mund të hapë rreth 20 mijë vende të reja pune.

Vetëm një ditë pas hapjes për
këmbësorët, sheshi "Skënderbej" ka
pasur edhe një vizitor special.
Ambasadori amerikan bashkë me djalin e
tij kanë shëtitur në të gjithë hapësirën e
sheshit. Diplomati amerikan u ndal te
maketi ku është prezantuar projekti i
sheshit "Skënderbej", e më pas vizitoi
pjesët e ndryshme të këtij sheshi, si
lulishtet, shatërvanët, parkimin
nëntokësor. Ambasadori Lu duket se
është i dashuruar me Tiranën, pasi ai
është një nga vizitorët më të shpeshtë
edhe të Pazarit të Ri, i cili është
transformuar në një nga hapësirat më të
bukura dhe tërheqëse, duke shërbyer
edhe si një kartolinë për turistët e huaj.

FOTO LAJM AMBASADORI I SHBA VIZITON SHESHIN "SKËNDERBEJ"

PUNËSIMI
"Në dallim me
PS-në, e cila në
vend që të ulë
taksat për
qytetarët dhe
bizneset, ul
shifrën e
punësimit nga
300 mijë që
premtoi në 2013
në 220 mijë në
këto zgjedhje pa
argumentuar ku
dhe si do t'i hapë,
ne si LSI kemi
bërë një analizë
ekonomike të
sektorëve me
potencialë të
lartë punësimi
dhe kemi
prezantuar masa
konkrete
buxhetore dhe
me stimuj fiskalë
për biznesin, se
si dhe ku do të
hapen këto vende
pune."

Sekretari për Çështjet Ekonomike
të LSI-së, Majlind Lazimi



E hënë 12 Qershor  2017 -  5POLITIKE

SHOQËRIA PËRMBARIMORE GJYQËSORE “3H” Sh.p.k
Adresa: Rr.” Demokracia” Pll.1, Kt.1, Vore, Tirane. .
Web: www.3-h.al; Email: shpgj_3h@yahoo.com Tel/Fax +355(0) 44532482

Njofton shpalljen e ankadit nga dt.03.06.2017 deri ne dt. 22.06.2017 per:
sende të luajtshme tubosider me siperfaqe totale 13539.5m2 dhe peshe 258034.15
kg, (me madhesi te ndryshme) si dhe dado dhe bulona me peshe totale 12160 kg,
ne pronesi te Shoqerise “Serenissima Construzioni Tirana” Dege e shoqërisë së
huaj
Cmimi fillestar eshte 233,447.75  Euro
Ankandi zhvillohet ne zyren permbarimore ne daten 22.06.2017 dhe mbyllet
me orarin zyrtar 16.00.

ZYRA PERMBARIMIT GJYQESOR TIRANE

Zyra Permbarimore Tirane njofton shpalljen e ankandit te dyte per Pasurine
me numer  2/4 + 3-4,me nr regjistri kadastral  8140 date 15/12/2004 e llojit
Apartament me adrese " Kongresi i Manastirit,pall 46/1,shk.3, Kati 2-te ap.24
Tirane. Ankandi do te vijoje me vleren 26.000  ( njezete e gjashte mije ) euro.

Ankandi  do te zhvillohet me date 30.06.2017 nga ora 08:00 deri ne orn 16:15
te mbarimit te afatit zyrtar prane ambjenteve te Zyres Permbarimit Tirane
Adresën : Rruga  e  Kavajes  mbas godines  se  Volsvagenit

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje Ankandin e Pare per
pasurine “Truall + Ndertese” me Siperfaqe trualli 196.1 m2, dhe ndertese
151.7 m2, me nr. Pasurie 1/241, Vol. 15, Fq. 45, Z.K 8190, e ndodhur ne
Rr.”Petro Nini Luarasi” Tirane, ne pronesi te Bashkepronareve Hasa.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren 317,148
(treqind e shtatembedhjete mije e njeqind e dyzete e tete) Euro.

Ankandi i Pare zhvillohet me dt.13.06.2017, ora 16:00 ne ambientet e Studios
Permbarimore Shkrela, me adrese: Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H 2, K 3,
Ap. 5, Tirane, Web: www.shkrelabailiffsoffice.com.

LSI prezanton programin e kandidatët në Lezhë: Do të jemi forcë e parë

Kryemadhi: Kjo është një tirani
që kërkoi ta vendosë oligarkia
"LSI, e vetmja parti që do qeverisë me përulësi"

DEKLARATA
“Kjo është një tirani
që oligarkia ka
kërkuar ta vendosë
në Lezhë dhe në të
gjithë Shqipërinë.
LSI-ja është e vetmja
forcë politike e cila
me drejtimin e saj të
ri do të jetë një parti
që do të qeverisë me
përulësi, me dashuri,
me respekt për të
gjithë qytetarët,
fshatarët,
katundarët,
malësorët kudo ku
janë në Shqipëri".



Idrizi, thirrje Dashamir
Tahirit: Eja në shtëpinë
tënde, hiq dorë nga Dule

Lëvizja Socialiste për
Integrim organizoi
dje në Lezhë një

takim me banorë të këtij qy-
teti për të prezantuar kan-
didatët për deputetë për
zgjedhjet e 25 qershorit. E
pranishme në këtë takim
ishte edhe zv.kryetarja e LSI-
së, Monika Kryemadhi, e
cila u shpreh se LSI-ja do të
dalë forcë e parë në zgjedh-
jet parlamentare, pasi është
e vetmja forcë politike që u
ofron një shans të gjithëve.
"Ne sot kemi një mision me
votën tonë, duke i dhënë LSI-
së forcë e parë, drejtimin e
qeverisë, sepse me drejtimin
e ri ne do të kemi shansin
për të qenë evropianë të
vërtetë. Do të kemi shanse
për të qenë të lirë në vendin
tonë. Ne e kemi një shans në
datën 25 qershor për të rik-
thyer fuqinë, për të rikthy-
er punën, për t'i rikthyer
identitetin dhe integritetin
që i takon Lezhës duke vo-
tuar numrin 1", - tha zëv-
endëskryetarja e LSI-së.

Kryemadhi gjithashtu u
ndal në fjalën e saj tek alter-
nativa që ofron LSI-ja, duke
theksuar se Lëvizja Social-
iste për Integrim është e vet-
mja parti që do të qeverisë
me përulësi duke i dhënë
fund tiranisë dhe oligarkisë
që u tentua të vendosej në
Shqipëri. "Kjo është një tira-
ni që oligarkia ka kërkuar
ta vendosë në Lezhë dhe në
të gjithë Shqipërinë. LSI-ja
është e vetmja forcë politike
e cila me drejtimin e saj të ri
do të jetë një parti që do të
qeverisë me përulësi, me
dashuri, me respekt për të
gjithë qytetarët, fshatarët,
katundarët, malësorët kudo
ku janë në Shqipëri", - nën-
vizoi zëvendëskryetarja e
LSI-së. Kryesuesi i listës së
kandidatëve për deputetë të
Lëvizjes Socialiste për Inte-
grim, z. Viktor Tushaj u
shpreh se LSI-ja me pro-
gramin e saj garanton një të
ardhme të sigurt për të rin-
jtë në vendin e tyre, duke u
ofruar platformë konkrete

për zhvillimin ekonomik
dhe hapjen e vendeve të reja
të punës për të rinjtë. "Nuk
do ta lëmë fatin e këtyre të
rinjve në fatin e një lotoje
amerikane apo rrugëve të
Evropës për të përmirësuar
cilësinë e jetës së tyre. Ne me
këtë rini të mrekullishme, e

cila do ta ndërtojë fatin e saj
në këtë vend, do të ndër-
tojmë të sotmen e Shqipërisë.
Ne së bashku me këtë en-
ergji të jashtëzakonshme,
do të punojmë që të rinjtë
shqiptarë ta gjejnë veten e
tyre. LSI-ja do të punojë
pareshtur për të krijuar

hapësirat e mjaftueshme që
rinia shqiptare, energjitë e
saj t'i hedhë në këtë vend.
Energjitë intelektuale, en-
ergjitë fizike dhe mendore,
sepse kështu do të ndërtohet
e sotmja e këtij vendi dhe e
ardhmja e tij", - u shpreh z.
Tushaj.

Darina Tanushi

Kryetari i LSI-së, Petrit
Vasili ka reaguar

ndaj deklaratave të kryem-
inistrit Edi Rama, që në
daljet e tija publike kërkon
të qeverisë i vetëm. "Ne
nuk kemi luftë me asnjë
parti, por jemi në luftë me
sistemin e partive që e
kanë kthyer shtetin në tep-
si", - tha sot Rama në ko-
munikimin e tij të përjav-
shëm në "Facebook, por
kreu i LSI-së i kujton
Ramës se edhe policinë e
pati të gjithën për vete dhe
e përmbyti Shqipërinë me
drogë. Sipas tij, Rama i
vetëm në qeveri do ta
hidhte Shqipërinë në grem-
inë. "Rama i do gjërat që t'i
ketë vetëm. E pati policinë
të gjithën vetëm dhe e
përmbyti Shqipërinë me

Kreu i LSI-së i përgjigjet kryeministrit: Do e hidhje vendin në greminë

Vasili: Rama e pati vetëm policinë
dhe e përmbyti Shqipërinë me drogë

drogë. Po ta kishte vetëm të
gjithë qeverinë, do ta hidhte
Shqipërinë në greminë", - de-
klaroi kreu i LSI-së. Ka ditë
që gjuha politike mes dy ale-
atëve në qeveri është ashpër-
suar së shumti. Një ditë më
parë, Vasili u shpreh në
"News24" se "njëri flet për
Republikë të Re, e keni parë.
Ky tjetri është më i thjeshtë,

se flet për tepsi dhe për ti-
mon. Kurse unë në të gjithë
Shqipërinë, në çdo cep edhe
në komunën më të largët,
kam respektuar edhe sh-
qiptarin më të fundit dhe
do të vazhdoj ta respektoj
dhe u flas shqiptarëve për
një plan për Shqipërinë".
"Kam një plan unë dhe LSI-
ja. Ka gjëra shumë të qar-
ta se ku duhet të ecë ky
vend. Ka gjëra të qarta se
si transformohen dhe si
zgjidhen punët te ky vend.
Dhe ky plan i yni nuk ësh-
të tepsi dhe timon për
njërin, dhe as është për
këtë 'Rilindjen' e re, Repub-
likën e re të këtij tjetrit, që
është i njëjti variant i kësaj
Rilindjes së tepsisë dhe ti-
monit, por në një formë
tjetër", - tha Vasili.

Kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi sulmoi publikisht nga
Vlora kryetarin e PBDNJ-së, Vangjel Dulen si dhe

kandidatin për deputet, i pesti në listën e PD-së, Dashamir
Tahirin. "Vangjel Dule, zëdhënësi i 'Agimit të Artë', i cili
kur deputetët në Kuvend ngriheshin në këmbë, nuk den-
jonte që të ngrihej. Unë i bëj thirrje Dashamirit që të vijë
në shtëpinë e vet se nuk i ka hije. Nuk del i pesti në PD. Për
kë do i kërkoj votat, për Dule çamin? Atyre që e kanë bërë
këtë listë, t'iu vijë turp. Ik nga ajo listë, Dashamir Tahiri,
se do jesh i nderuar, nga ne dhe nga gjithë çamët", - tha
Idrizi. Po ashtu, Idrizi tha se PDIU-ja do jetë pjesë e asaj
mazhorance që do të ketë si slogan çështjen çame. "Ne u
futëm në këto zgjedhje të vetëm dhe do dalim me grup par-
lamentar nga këto zgjedhje. PDIU-ja do jetë pjesë e asaj
mazhorance që çështjen çame do e bëjë slogan. Duhet të
ngrihemi çdo ditë, në çdo seancë, për të drejtat e çamëve
dhe shqiptarëve kudo ku janë", - tha ai. Ai tha dje edhe nga
Saranda e Konispoli, ku ishte paradite, se në 4 vitet e ardhs-
hme jo vetëm do të flasë për Çamërinë, por PDIU-ja do ta
zgjidhë juridikisht këtë çështje. "Për sa kohë të ekzistojë
shqiptari i fundit i Çamërisë, ne do të jemi në gjendje që ta
çojmë në vend amanetin e të parëve", - tha Idrizi.

VANGJEL TAVO
Kandidati i LSI-së për deputet në qarkun e Gjirokastrës,
Vangjel Tavo denoncoi dje në "FB" faktin se drejtori i
policisë dhe rivalja e tij e PS-së, Artemisa Dralo kanë nisur
fushatën e terrorit edhe ndaj fëmijëve e ansamblit popullor.
Sipas Tavos, ata kanë detyruar fëmijët që të deklarojnë se
ishte pikërisht ai që i pengoi të merrnin pjesë në
ceremoninë e hapjes së sheshit "Skënderbej" në Tiranë.



Kreu i PDIU-së,
Shpëtim Idrizi
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24-vjeçari nga Kuçova u zbulua nga ADN-ja. Prokuroria: I ofruam bashkëpunim me drejtësinë, s'pranon krimin

Vrasja e Artan Cukut, arrestohet Mikel Shallari
Haki Çako: I riu ekzekutoi komisarin, nuk e dimë kush është porositësi

Killeri e qëlloi Cukun me 5 plumba

Si u ekzekutua ish-zyrtari
i lartë i Policisë së Shtetit

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Ish-drejtori i Policisë së Vlorës, Artan Cuku
u ekzekutua me armë zjarri mbrëmjen e 8 prillit në
"Rrugën e Kosovarëve", në kryeqytet. 42-vjeçari u qël-
lua për vdekje nga një distancë e afërt. Cuku ka qenë
pranë banesës së tij, në hyrje të pallatit (sapo ishte ndarë
nga gruaja dhe dy fëmijët), kur autori i krimit ka shtënë
pesë herë me pistoletë në drejtim të tij. Menjëherë pas
ngjarjes së rëndë, forca të shumta policie mbërritën në
vendngjarje dhe nisën
hetimet për identi-
fikimin dhe vënien në
pranga të autorëve të
krimit. Në videon e pub-
likuar nga Policia, është
ora 18:53 kur kamerat e
pallatit kapin siluetën e
killerit që ecën gjakf-
tohtë me kokën ulur dhe
iu afrohet shkallëve të
hyrjes, dhe më pas në
një kënd tjetër kamera
e identifikon më qartë.
Ashtu siç e përshkroi
një nga dëshmitarët,
vrasësi është elegant, i veshur me një kostum sportiv
blu, kapele të bardhë në kokë e duart në xhepa. Ai hyn
në pallat dhe brenda disa sekondave mbaron çdo gjë.
Sakaq, policia ka publikuar edhe pamjet pas atentatit.
Në video duket një person që vrapon në rrugë pas ng-
jarjes. Artan Cuku mbajti detyrën e Drejtorit të Policisë
së Vlorës nga viti nga 2012 deri në vitin 2013. Ai ka qenë
gjithashtu nëndrejtor i Policisë për Krimet e Rënda në
Tiranë nga viti 2009 deri në vitin 2011.



U arrestua më parë në Zvicër për drogë

24-vjeçari në "FB": Kush më ka
njohur mua, nuk do më harrojë kurrë

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Dy muaj pas vrasjes së
komisar Artan
Cukut, forcat spe-

ciale operacionale të Policisë
së Tiranës kanë arrestuar 24-
vjeçarin Mikel Shallari, i cili
dyshohet të jetë autori i ng-
jarjes që tronditi jo vetëm
banorët e kryeqytetit, por
gjithë opinionin publik. I riu
nga Kuçova dhe banues në
Qytetin Studenti, u kap në
orët e para të mëngjesit të
djeshëm te "Pallati me Shig-
jeta" teksa udhëtonte me
makinë me një mikeshën e
tij nga Lushnja dhe një per-
son që nuk rezulton të jetë i
përfshirë në atentatin ndaj
Cukut, ngjarje kjo e ndodhur
më 8 prill të këtij viti në
"Rrugën e Kosovarëve" në
Tiranë. Drejtori i Përgjiths-
hëm i Policisë së Shtetit,
Haki Çako dhe prokurori i
Krimeve të Rënda, Enrik Li-
gori kanë konfirmuar se
Shallari është autor i
ekzekutimit të ish-zyrtarit të
lartë të Policisë, Artan Cuku.
Në një konferencë për shtyp
dhënë ditën e djeshme, Çako
deklaroi se përmes provave
të grumbulluara gjatë
hetimit është arritur në
konkluzionin se Mikel Shal-
lari është vrasësi i Cukut.
Mësohet se prova kryesore
që çoi në zbulimin e tij ësh-
të profili gjenetik i ADN-së.
Pas atentatit, autori ka
hequr bluzën që mbante ve-
shur dhe e ka hedhur në një
kosh mbeturinash pranë
vendit të krimit. Ndërkohë,
hetimet për vrasjen e komis-
ar Artan Cukut vazhdojnë,
për të saktësuar nëse 24-
vjeçari është vetëm ekzeku-
tori apo edhe ideatori i këtij
krimi. Burime nga policia
pohuan se dyshohet që Shal-
lari (person me precedentë
të mëparshëm penalë) dys-
hohet të jetë përfshirë në ak-
tivitetin kriminal të vrasjeve
me pagesë, por ende nuk ka
pranuar të bashkëpunojë
për të treguar porositësit e
ekzekutimit të Cukut.
ARRESTIMI

Pamjet filmike të pub-
likuara pas vrasjes së komis-
ar Artan Cukut si dhe dësh-
mitë e dhëna nga dëshmi-
tarët okularë, nuk do të mjaf-
tonin në zbulimin e ekzeku-
torit. Pakujdesia e vrasësit
çoi në zbulimin e tij. Anali-
za e AND-së e siguruar pas
gjetjes së rrobave të tij afër
vendit të krimit ka nxjerrë
zbuluar Mikel Shallarin. Pas
sigurimit të provave, policia
ka nisur punën për kapjen e
tij. Burime ekskluzive për
"News24" dhe "Gazeta Sh-
qiptare", deklaruan se poli-
cia ka gjurmuar të dashurën
e 24-vjeçarit për të kapur
këtë të fundit mëngjesin e
djeshëm. Në hetime, mëso-

het se janë përfshirë edhe In-
terpoli dhe shërbimet
sekrete. Pas prangosjes së të
riut, blutë kanë shoqëruar
dhe marrë në pyetje dhe
mikeshën e Shallarit dhe
personin tjetër që ishin në
makinë me të.
POLICIA

Kreu i Policisë së Shtetit,
Haki Çako tha se Mikel Shal-
lari është ekzekutori i
vrasjes së Artan Cukut. "Në
vlerësim të informacioneve,
formave e metodave të poli-
cisë dhe ato shkencore dhe

në bashkëpunim të ngushtë
me partnerët ndërko-
mbëtarë, më datë 10 qershor
2017, u bë i mundur
ekzekutimi i urdhrit të ndal-
imit të prokurorit për të dy-
shuarin e vrasjes së
ndodhur më 8.04.2017, ku u
vra me armë zjarri Artan
Cuku, ish-oficer policie. Au-
tori i kësaj ngjarjeje është
shtetasi Mikel Edmond Shal-
lari, i datëlindjes 1993, lin-
dur në Kuçovë dhe banues
në Qytetin Studenti. Vazh-
don puna intensive nën

drejtimin e prokurorisë për
dokumentimin e plotë ligjor
të kësaj ngjarjeje. Roli i
Mikel Shallarit në këtë ng-
jarje është si ekzekutor", -
pohoi Çako. Ndërkaq, i pye-
tur për provat që dëshmojnë
se i arrestuari është autor i
vrasjes së komisarit, Haki
Çako sqaroi se "provat janë
të konsiderueshme dhe po
vazhdojmë punën për doku-
mentimin e plotë të ngjarjes.
Detajet i përkasin hetimit
dhe do të zbardhen me kal-

imin e kohës. Sigurisht që
është një person me prece-
dentë, i skeduar nga Policia
e Shtetit".
PROKURORIA

Prokurori i Krimeve të
Rënda, Enrik Ligori, i cili ka
ndjekur çështjen, deklaroi
se deri tani dihet vetëm
ekzekutori i Cukut, ndërsa
porositësi ende jo. Përfaqë-
suesi i akuzës u shpreh se
janë mbledhur prova të mjaf-
tueshme që fajësojnë Mikel
Shallarin si vrasës të komis-

ar Artan Cukut dhe se të riut
i është ofruar bashkëpunim
me drejtësinë, por deri tani
ai nuk e ka pranuar krimin.
Gjithashtu, Ligori pohoi se
nuk dihet nëse ngjarja ka
ndodhur për motive hakmar-
rjeje. "Ende nuk dihet se
kush është ideatori, por ësh-
të e sigurt se pistoletën e ka
shkrepur Shallari. Ideatori
mund të jetë Mikel Shallari,
mund të jetë dikush tjetër.
Unë kam pasur dy komuni-
kime me të. Ai vazhdon të
mohojë përfshirjen e tij në
krim. I janë treguar të gjitha
provat që e ngarkojnë atë me
përgjegjësi. I janë ofruar të
gjitha lehtësitë që parashikon
ligji në rastet e bashkëpunim-
it me drejtësinë. Ne jemi në
komunikim të vazhdueshëm
me të", - tha prokurori.

TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË TIRANË - Mikel Shallari, i cili u
prangos në orët e para të mëngjesit të
djeshëm si autori i dyshuar për vrasjen
e komisar Artan Cukut, rezulton të jetë
person me precedentë të mëparshëm
penalë. Mësohet se 24-vjeçari ka qenë i
arrestuar për trafik lëndësh narkotike në
Zvicër, si dhe ka pasur disa përplasje me
Policinë e Shtetit. Në rrjetet sociale, i
riu nga Kuçova shfaqet aktiv me pos-
time të ndryshme ku nuk mungojnë ato
me armë, jetë luksoze si dhe veshje fir-

mato. Në të dhënat e tij në "Facebook",
Shallari shkruan: "Punon paradite,
pushim mbasdite, pa punë, natën pa
gjumë". Ndërsa në lidhje me studimet,
24-vjeçari shkruan: "Asgjë nuk është e
pamundur". Gjithashtu, Mikel Shallari
shkruan ndër të tjera në "FB": "Kush
më ka njohur, nuk do të më harrojë
kurrë". Ai është pjesëtar i një familje-
je me 4 persona, me prindërit dhe
motrën, e cila po ashtu jeton në Tiranë
si studente.

FQINJËT E VRASËSIT
24-vjeçari, i cili përfundoi në
pranga si autor i vrasjes së
Artan Cukut, deri disa muaj më
parë jetonte në fshatin Dikatër të
Kuçovës. Fqinjët e të riut, por
edhe banorë të tjerë të fshatit,
nuk besojnë që ai është vrasësi
i ish-kryepolicit Cuku. Ata
pohuan dje se Mikelin e njohin si
djalë të urtë dhe jo problematik.
Fqinjët thanë se prindërit dhe
motra e Shallarit janë vendosur
para tre muajsh me banim në
Tiranë. "Ai vinte në fundjavë nga
Tirana këtu në fshat dhe
punonte tokën së bashku me të
atin. Babai i tij punon si shofer.
Ne nuk e besojmë që ai është
vrasësi. Kjo është e
pabesueshme", pohuan banorët
e fshatit Dikatër.

MINISTRI
Ministri i Brendshëm, Dritan Demiraj ka përgëzuar
Policinë e Shtetit për arrestimin e të dyshuarit për
vrasjen e komisar Artan Cukut. Demiraj konfirmon
mbështetjen e fuqishme për Policinë për rritjen e
kontrollit të territorit kundër trafiqeve dhe pastrimin e
radhëve të Policisë nga të inkriminuarit dhe personat
e përfshirë në trafikun e drogës.

I arrestuari Mikel Shallari Viktima Artan Cuku

Mikel Shallari

Autori i ngjarjes
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OPSIONET E SIGURIMIT 
 "JETË DHE SHËNDET CASH PLAN"   

OPSIONI 
1 

OPSIONI 
2 

OPSIONI 
3 

OPSIONI 
4 

OPSIONI 
5 

OPSIONI 
6 

OPSIONI 
7 

OPSIONI 
8 

Territori i Mbulimit:                         

‐ Shqipëri  ✓  ✓  ✓ 
         

‐ Europë (përjashtuar 
Zvicër)       

✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Shuma Maksimale e Sigurimit 
2,000 
Euro 

5,000 
Euro 

10,000 
Euro 

10,000 
Euro 

15,000 
Euro 

25,000 
Euro 

25,000 
Euro 

25,000 
Euro 

Përfitim për Sigurim Jete  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Mbulimet e Shëndetit: 
               

‐ Checkup Vjetor  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

‐ Vendi për kryerjen e 
Checkup 

Shqipëri  Shqipëri  Shqipëri  Shqipëri  Shqipëri  Shqipëri 
Itali 
Greqi 

Austri 

‐ Mbulim të shpenzimeve 
mjekësore në rast 
sëmundje dhe aksidenti 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

‐ Përftim për analiza, 
medikamente, vizita 
mjekësore, etj. 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

‐ Përfitim për ndërhyrje 
me shtrim 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

‐ Përfitim për ndërhyrje pa 
shtrim 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

‐ Kimioterapi dhe 
Radioterapi 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ 

Sigurim i Shëndetit në Udhëtim 
(Europë):        

✓  ✓  ✓  ✓ 

‐ Trajtim Urgjent 
       

✓  ✓  ✓  ✓ 

‐ Evakuim/Riatdhesim 
       

✓  ✓  ✓  ✓ 

100 Klinika dhe Spitale Private pjesë e rrjetit mjekësor
të SiCRED, i cili zgjerohet tashmë edhe në Greqi!

SiCRED, e para në pagesat e dëmeve për 4-mujorin te Tregu i Sigurimit të Jetës, e cila me produktet e saj të sigurimit
ofron mundësi investimi në Euro, USD dhe Lekë, si një oportunitet i ri për financat personale të shqiptarëve



SiCRED kryeson në pagesat e dëmeve nëSiCRED kryeson në pagesat e dëmeve nëSiCRED kryeson në pagesat e dëmeve nëSiCRED kryeson në pagesat e dëmeve nëSiCRED kryeson në pagesat e dëmeve në
Tregun e Sigurimit të Jetës:Tregun e Sigurimit të Jetës:Tregun e Sigurimit të Jetës:Tregun e Sigurimit të Jetës:Tregun e Sigurimit të Jetës:

Në këtë kuadër, duke iu referuar 4-mujorit të
parë të statistikave të Tregut të Sigurimit të Jetës
nga AMF, SiCRED ka qenë lider në pagesat e
dëmeve, me një vlerë prej afërsisht 88 milion
lekë, duke pasur një rritje prej 1020% kraha-
suar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar,
duke treguar kështu mbështetjen që ajo u ofron
klientëve të saj.

Produktet e Sigurimit të Jetës të kombinu-Produktet e Sigurimit të Jetës të kombinu-Produktet e Sigurimit të Jetës të kombinu-Produktet e Sigurimit të Jetës të kombinu-Produktet e Sigurimit të Jetës të kombinu-
ara me Elementë Kara me Elementë Kara me Elementë Kara me Elementë Kara me Elementë Kursimi, risi e rursimi, risi e rursimi, risi e rursimi, risi e rursimi, risi e re në tre në tre në tre në tre në treeeeegungungungungun
financiar Shqiptar dhe financat personale tëfinanciar Shqiptar dhe financat personale tëfinanciar Shqiptar dhe financat personale tëfinanciar Shqiptar dhe financat personale tëfinanciar Shqiptar dhe financat personale të
ShqiptarëvShqiptarëvShqiptarëvShqiptarëvShqiptarëve dhe mundësi e re dhe mundësi e re dhe mundësi e re dhe mundësi e re dhe mundësi e re ine ine ine ine invvvvvestimi në Lek,estimi në Lek,estimi në Lek,estimi në Lek,estimi në Lek,
USD dhe Euro:USD dhe Euro:USD dhe Euro:USD dhe Euro:USD dhe Euro:

Një tjetër produkt që SiCRED rekomandon,
është Sigurimi i Jetës (me Mbijetesë). Ky sigurim,
është një kombinim i shkëlqyer i sigurimit të jetës
dhe investimit financiar. Jeta e personit që pa-
jiset me këtë policë sigurimi, sigurohet për  një
shumë të caktuar (shuma e sigurimit). I siguruari
përfiton këtë shumë në maturim të policës së sig-
urimit. E në rast se ai humbet jetën gjatë peri-
udhës së sigurimit, pasardhësit e tij përfitojnë këtë
shumë sigurimi, duke patur një mbështetje finan-
ciare në rast të kësaj fatkeqësie.

Me blerjen e një police të Sigurimit të
Jetës (me Mbijetesë) me prim vjetor mbi
1,000 Euro ose kundërvleftën e saj në USD
apo Lek, SiCRED i ofron të siguruarit, bonus,
policë sigurimi “Jetë dhe Shëndet” për vete, e
madje deri edhe për familjen e tij.

Sigurimi i shëndetit ofron ekzaminime vje-
tore FALAS  në njërin nga shtetet: Shqipëri, Ita-
li, Austri, Turqi, Greqi, etj. Gjithashtu, garan-
ton mbulimin e shpenzimeve mjekësore për viz-
ita, barna mjekësore, ndërhyrje kirurgjikale, etj.

Mbështetje e mëtejshme nëpërmjet SiCREDMbështetje e mëtejshme nëpërmjet SiCREDMbështetje e mëtejshme nëpërmjet SiCREDMbështetje e mëtejshme nëpërmjet SiCREDMbështetje e mëtejshme nëpërmjet SiCRED
AssistanceAssistanceAssistanceAssistanceAssistance

Por, edhe në mungesë të një produkti siguri-
mi, SiCRED ofron mbështetje nëpërmjet sho-
qërisë së asistencës, SiCRED Assistance, e cila
ofron shërbimin e ndërmjetësimit shëndetësor
në spitalet dhe klinikat më të mira në Europë.
Nëpërmjet këtij shërbimi përfitohen zbritje nga
çmimet zyrtare, lehtësi në komunikim si pasojë
e sinergjisë së grupit, shmangen burokracitë dhe
procedurat e rezervimeve të takimeve e kon-
sultave, shmangen procedurat e organizimit të
udhëtimit, vendqëndrimit, etj.
Për më tepër informacion lidhur me produktet
dhe rrjetin mjekësor të SiCRED në Shqipëri dhe
jashtë vendit, vizitoni zyrat e SiCRED në:

RrRrRrRrRr. “Brig. “Brig. “Brig. “Brig. “Brigada VIII”,ada VIII”,ada VIII”,ada VIII”,ada VIII”,
VVVVVila nrila nrila nrila nrila nr. 3/1, Tiranë. 3/1, Tiranë. 3/1, Tiranë. 3/1, Tiranë. 3/1, Tiranë
ose kontaktoni në:
Tel:. +355 4 22 37 549Tel:. +355 4 22 37 549Tel:. +355 4 22 37 549Tel:. +355 4 22 37 549Tel:. +355 4 22 37 549

Cel.: + 355 69 20 84 026Cel.: + 355 69 20 84 026Cel.: + 355 69 20 84 026Cel.: + 355 69 20 84 026Cel.: + 355 69 20 84 026
Fax: +355 4 22 37 530Fax: +355 4 22 37 530Fax: +355 4 22 37 530Fax: +355 4 22 37 530Fax: +355 4 22 37 530

e-mail:e-mail:e-mail:e-mail:e-mail: contact@sicred.com.al contact@sicred.com.al contact@sicred.com.al contact@sicred.com.al contact@sicred.com.al
wwwwwebsite: ebsite: ebsite: ebsite: ebsite: wwwwwwwwwwwwwww.sicr.sicr.sicr.sicr.sicred.com.aled.com.aled.com.aled.com.aled.com.al

Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED
sh.a. ndodhet pranë klientëve të saj që
prej vitit 2003, me produktet e sigurim-

it të jetës më cilësore, të përshtatura për çdo
nevojë dhe me shërbimin më të mirë mjekë-
sor, të ofruar nga rrjeti mjekësor SiCRED.

E ndërkohë SiCRED punon vazhdimisht
për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve dhe
zgjeruar gamën e benefiteve që një klient për-
fiton duke qenë pjesë e saj.

Një ndër aspektet që SiCRED i kushton
rëndësi të veçantë për të qenë sa më pranë
klientit është zgjerimi i vazhdueshëm i rr-
jetit mjekësor ku të siguruarit për Jetën dhe
Shëndetin tek SiCRED mund të përfitojnë
shërbime të shumëllojshme mjekësore. Tash-
më në këtë rrjet bëjnë pjesë klinika dhe spi-
tale në pothuajse çdo qytet të Shqipërisë si
dhe në shtete të Rajonit si Kosovë, Maqedoni
e Turqi si dhe në Bashkimin Europian si Ita-
li e Austri.

Së fundmi, pjesë e rrjetit mjekësor
SiCRED, janë bërë edhe disa prej spi-
taleve më prestigjioze në Greqi, të cilat vijnë
pranë çdo klienti të SiCRED me profesional-
izmin, përkujdesjen dhe eksperiencën e tyre
mbi 40 vjeçare.

Bashkëpunimi me spitalet më të mira të
Greqisë, të cilët mbulojnë një diapazon të gjerë
të shërbimeve mjekësore, duke filluar nga
përkujdesjet mjekësore rutinë, e deri tek kar-
diologjia, njësia e veshkave artificiale, njësia
e specialiteteve kirurgjikale, patologjike etj.,
është risia më e fundit e Shoqërisë së Sigurim-
it  të Jetës SiCRED sh.a.. Spitalet janë të paji-
sur me aparaturat më moderne të tekno-
logjisë bashkëkohore, të cilat rinovohen vazh-
dimisht në mënyrë që të jenë gjithmonë në
një hap me zhvillimet e teknologjisë mjekë-
sore, duke siguruar kështu një diagnostikim
të shpejtë dhe të saktë për të gjitha problemet
shëndetësore, për të gjitha kategoritë e pa-
cientëve, fëmijë dhe të rritur.

SiCRED do të vijojë punën për zgjerimin e
mëtejshëm të rrjetit mjekësor, duke e shtr-
irë rrjetin e saj jo vetëm në qytete të tjera të
vendit tonë, por dhe jashtë Shqipërisë. Syni-
mi është zgjerimi i specialiteteve mjekësore
të ofruara, sjellja më pranë klientëve e eks-
periencave të tjera diagnostikuese, duke u
përpjekur të jemi pranë klientëve praktik-
isht për çdo nevojë shëndetësore.

Në përzgjedhjen e spitaleve dhe klinikave
që i bashkohen rrjetit, në SiCRED i kushto-
het një rëndësi e veçantë faktit që spitali apo
klinika, jo vetëm të jetë e licencuar konform
të gjitha kërkesave ligjore, por njëkohësisht

të jetë e afirmuar për cilësinë e shërbimeve
që ofron dhe të gëzojë një emër të mirë.

Sigurimi i jetës dhe shëndetit ngaSigurimi i jetës dhe shëndetit ngaSigurimi i jetës dhe shëndetit ngaSigurimi i jetës dhe shëndetit ngaSigurimi i jetës dhe shëndetit nga
SiCREDSiCREDSiCREDSiCREDSiCRED, një zgjidhje për të gjithë!, një zgjidhje për të gjithë!, një zgjidhje për të gjithë!, një zgjidhje për të gjithë!, një zgjidhje për të gjithë!

Për të përfituar shërbime dhe mbulim të
shpenzimeve mjekësore pranë klinikave dhe
spitaleve pjesë të rrjetit mjekësor, SiCRED
sugjeron produktet e saj të sigurimit. Pa-
ketat e sigurimit të Jetës dhe Shëndetit Cash
Plan, rekomandohen për këtë rast, sepse
janë të përshtatura për nevojat dhe kërke-
sat e individëve dhe ofrohen me çmime
shumë të favorshme. Me sigurimin privat
të jetës dhe shëndetit, individi siguron shën-
detin e tij duke patur një burim të
ardhurash për mbulimin e shpenzimeve
mjekësore, e njëkohësisht garanton për
familjen e tij mbrojtje financiare në rast të
humbjes së jetës.

Sigurimi Jetë dhe Shëndet Cash Plan ofron
mundësinë për një kontroll më mirë të finan-
cave personale dhe të familjes. Nuk është më
e nevojshme që të mbahen rezervë dhe të
bllokuara shuma parash për të garantuar

siguri ndaj të papriturave jetësore dhe shën-
detësore. Polica e sigurimit i përgjigjet më së
miri të papriturave të tilla. Ajo ofron një
zgjidhje të plotë për shëndetin, duke garan-
tuar mbulim të shpenzimeve mjekësore për
çdo shkak (kontrolle diagnostikuese,
sëmundje, aksident, etj.), shpenzime për ndë-
rhyrje kirurgjikale me shtrim dhe pa sht-
rim, vizita doktori, ekzaminime mjekësore,
ilaçe, etj.

Sigurimi gjithashtu ofron edhe një paketë
të plotë me ekzaminime mjekësore të kujdes-
it parandalues.

Kështu, klientët e SiCRED kanë të drejtë
të marrin shërbime mjekësore në të gjithë
rrjetin mjekësor me të cilin SiCRED bash-
këpunon në Shqipëri dhe jashtë vendit, tash-
më me mbi 100 klinika dhe spitale private,
duke përfituar trajtim preferencial dhe
zbritje nga çmimet e shërbimeve nëpërmjet
kartës së sigurimit.

Në vijim, 8 paketat e ndryshme për Sig-
urimin e Jetës dhe Shëndetit Cash Plan që
SiCRED ofron dhe mbulimet e përfitimet e
tyre përkatëse:
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Ministrja e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,

Tregtisë dhe Sipërmarrjes
mori dje pjesë në ceremon-
inë e inaugurimit të impi-
antit të përpunimit të gran-
itit Durrës, një investim
prej 5 mln euro në makin-
eri e pajisje. Ministrja Mil-
va Ekonomi si e ftuar nderi,
preu shiritin e këtij investi-
mi të madh të kësaj ko-
mpanie, një investim që
sjell një vlerë të shtuar në
ekonominë shqiptare. Min-
istrja Ekonomi në fjalën e
saj përshëndetëse në këtë
ceremoni tha se kjo ko-
mpani nisi fillimisht punën
si tregtuese e granitit dhe
mermerit, ndërsa sot ka
kaluar në një nivel tjetër
në prodhimin e tyre dhe ek-
sportim në tregjet botërore.
Ministrja Ekonomi ndërsa
vlerësoi suksesin e kësaj
kompanie theksoi se dhe
shteti, dhe veçanërisht
Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe Sipërmarrjes,
që ajo drejton, ka dhënë
kontributin e vet në zhvil-
limin e sipërmarrjeve sh-
qiptare, pasi ka lehtësuar
procedurat doganore dhe le-
htësirat për biznesin, duke
krijuar një klimë shumë
pozitive për biznesin. Ajo

Bizneset që operojnë në
zonat turistike do të
përballen me kon-

trolle të rrepta gjatë kësaj
vere. Bizneset duhet të res-
pektojnë me rigorozitet çmi-
met e afishuara në të
kundërt do të përballen me
gjoba. Masat shtesë janë
miratuar në nga Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve në
takimin e Komitetit të Përm-
bushjes për shqyrtimin e
strategjisë dhe planit të
masave për sezonin turistik
2017. Në këtë takim, Drej-
toresha e Përgjithshme e Ta-
timeve Vasilika Vjero,
kërkoi marrjen e masave
konkrete për të asistuar çdo
biznes të çelur rishtaz apo
që transferon veprimtarinë
përkohësisht në zonat breg-
detare dhe ato të turizmit
malor. "Nisur nga të dhënat
e institucioneve vendase si
dhe operatorëve turistikë
pritet një fluks më i lartë
turistësh në raport me vitet
e shkuara. E gjithë kjo përk-
thehet në kërkesa për shër-
bime, të cilat detyrimisht do
të ofrohen nga biznesi. Në
këtë kuadër administrata ta-
timore duhet të marrë masa
për t'ju përgjigjur në kohë
dhe me korrektësi kërke-
save të çdo subjekti që do të
ushtrojë veprimtarinë e tij
në zonat turistike".
TATATATATATIMETTIMETTIMETTIMETTIMET

Drejtoresha e Tatimeve

Vasilika Vjero porositi
vartësit që monitorojnë bi-
zneset për të mos lejuar
shmangien nga tatimet. Vje-
ro theksoi se "Administrata

tatimore është institucioni
që garanton ushtrimin e
aktivitetit në kushtet e
konkurrencës së ndershme.
"Nga kjo pikëpamje", shtoi

ajo, "është detyrë e jona të
sigurohemi përmes struk-
turave të posaçme të moni-
torimit dhe kontrollit, fren-
imin dhe goditjen e çdo

fenomeni të shmangies nga
detyrimet fiskale, në respe-
kt të ligjit dhe sipërmarrjes
së ndershme". Në këtë sezon
qasja ndaj biznesit do jetë e

mbështetur në modelin e
analizës së riskut, konkre-
tisht vizita fiskale, kon-
trolle nga zyra dhe ndërhyr-
je në territor aty ku do të
konstatohen parregullsi.
Komiteti i Përmbushjes
shqyrtoi planin e masave për
të garantuar ofrimin e shër-
bimeve konform legjisla-
cionit si përputhja e çmimit
të afishuar dhe dokumentu-
ar në pajisjet dhe dokumen-
tacionin fiskal si një
përgjegjësi e përbashkët që
turistëve vendas dhe të
huaj t'ju ofrohet një trajtim
korrekt, respektimin e
detyrimit për deklarimin
korrekt të të gjithë të punë-
suarve etj. Veç të tjerash
plani i masave parashikon
informimin dhe sensibiliz-
imin e të gjithë tatimpa-
guesve dhe individëve për
respektimin e legjislacionit
tatimor e do të mbështetet
fort në informimin e gjerë të
tyre.
TAKIMITAKIMITAKIMITAKIMITAKIMI

Takimi erdhi pak ditë pas
hyrjes në fuqi të ndryshi-
meve në ligjin për tatimin
mbi vlerën e shtuar 6 % për
strukturat akomoduese, të
cilin Drejtoresha e
Përgjithshme e Tatimeve
znj. Vasilika Vjero e vlerë-
soi si një faktor shtesë, i cili
do të incentivojë më tej zh-
villimin e sipërmarrjes.

Vjero: Bizneset të respektojnë çmimet e afishuara, në të kundërt gjoba

Tatimet, kontrolle në zonat
turistike për çmimet dhe kuponin
Drejtoresha, udhëzime për grupet e punës në terren

Investimi 5 milionë euro në Durrës

Ministrja Ekonomi: Lehtësuam
kushtet për të bërë biznes

premtoi se mbështetja ndaj
sipërmarrjes do të vazhdojë
dhe në qeverisjen e ardhs-
hme. " Vlera e investimit prej
5 mln euro, i dha një dimen-
sion tjetër prodhimit tuaj.
"Jeni një shembull suksesi i
kësaj industrie në Ballkan!
Besoj se dhe ne të Ministrisë
së Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisë dhe Sipër-
marrjes ndihmuam disi në

suksesin tuaj, pasi kemi le-
htësuar më shumë proce-
durat e biznesit dhe i
dhamë mbështetje ekspor-
tit të produkteve vendore.
Sot edhe procedurat doga-
nore dhe mënyrat si i
qasemi biznesit janë më të
lehta se disa muaj më parë
dhe besoj se edhe ju keni
përfituar nga këto masa"-
tha Ekonomi.

Ornela Manjani

VASILIKA
VJERO
"Administrata tatimore
është institucioni që
garanton ushtrimin e
aktivitetit në kushtet e
konkurrencës së
ndershme. Nga kjo
pikëpamje, është
detyrë e jona të
sigurohemi përmes
strukturave të posaçme
të monitorimit dhe
kontrollit, frenimin dhe
goditjen e çdo
fenomeni të shmangies
nga detyrimet fiskale,
në respekt të ligjit dhe
sipërmarrjes së
ndershme".

“Shteti, dhe veçanërisht MZHETTS ka
dhënë kontributin e vet në zhvillimin e

sipërmarrjeve shqiptare, pasi ka lehtësuar
procedurat doganore dhe lehtësirat për
biznesin, duke krijuar një klimë shumë

pozitive për biznesin”.

MINISTRJA EKONOMI

Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,
Tregtisë dhe Sipërmarrjes , Milva Ekonomi

Vasilika Vjero, në takimin e Komitetit të Përmbushjes për shqyrtimin
e strategjisë dhe planit të masave për sezonin turistik 2017

  FTESË PËR OFERTË
Zyra e KulturKontakt Austria, njofton hapjen e procedurës me objekt ‘Pajisjen me soba profesio-
nale, frigoriferë dhe pajisje të tjera kuzhine për përmirësimin e cilësisë së procesit mësimor 
në shkollat e mesme profesionale ‘’Isuf Gjata në Korcë dhe ‘’Antoni Athanas në Sarandë" me 
fond limit prej 62.000 Euro (gjashtedhjetë e dymijë).

Kjo procedure e hapur zhvillohet në kuadër të projektit AL-Tour: Mbështetja për akses dhe cilësi të 
arsimit dhe formimit profesional në sektorin e turzimit,i cili zbatohet nga KulturKontakt Austria me 
partner lokal Qëndrën për zhvillim Komunitar-Sot për të Ardhmen, me bashkëpunim me Ministrinë 
e Mireqenies Sociale dhe Rinisë, dhe me financimin e Bashkëpunimit Austriak për Zhvillim.

Dokumentacioni i plotë, i cili përfshin ftesën për oferte, kriteret për kualifikim të ofertuesve, specifi-
kimet teknike të pajisjeve dhe formulari i ofertës do të bëhen të disponueshme në formë elektroni-
ke dhe kopje fizike për të gjitha kompanitë që shpallin interesin e tyre në adresat elektronike më 
poshtë:

michael.schernthaner@kulturkontakt.or.at  
ose/dhe elona.daci@kulturkontakt.or.at

Ose në zarf të mbyllur, në adresën postare:

KulturKontakt Austria
REGIONAL PROJECT OFFICE ALBANIA, MACEDONIA AND KOSOVO
Rr. “Naim Frasheri, Nr. 37
1001 Tirana, ALBANIA
Jo më vonë se data 15.06.2017,ora 17.00

Afati përfundimtar për dorëzimin e ofertave eshte data 29.06.2017. ora 17.00

Per informacione te metejshme ju mund te kontaktoni gjithashtu :
KulturKontakt Austria
Mob: +00355 6820 11 250/ + 00355 67 37 81 814
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Haradinaj: Populli foli qartë,
do formojmë qeverinë

Kandidati për kryeministër i koalicionit PAN, mes
PDK-së, AAK-së dhe Nismës, Ramush Haradinaj

tha në një konferencë për shtyp se populli i Kosovës
kishte folur qartë, duke i dhënë mandatin për kr-
ijimin e qeverisë së re koalicionit të tij. "Kosova e
ka dhënë vendimin, e uroj sovranin për vendimin e
marrë. Një vendim që flet qartë. Besimi i është
dhënë koalicionit PDK, AAK, Nisma. Fitorja është
bindëse, më bindëse se e thotë exit-poll-i. Me këtë
vendim sovrani na obligon të formojmë qeverinë. Do
të veprojmë në kohën e duhur. Duke i uruar subjek-
tet politike për besimin e marrë, i ftojmë në part-
neritet për të mirën e vendit", - tha Haradinaj. Kreu
i AAK-së tha se këto ishin zgjedhjet më të mira që
janë zhvilluar ndonjëherë në Republikën e Kosovës.

RAJON

Koalicioni PAN fiton 34% të votave, Lëvizja Vetëvendosje renditet e dyta

Zgjedhjet në Kosovë,
fiton Ramush Haradinaj

Kreu i AAK-së: Kemi fituar bindshëm

Vetëvendosja: Jemi të
parët, qeverinë e bëjmë ne

Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar se ka dalë parti e
parë në zgjedhjet e zhvilluara në Kosovë dhe se

qeverinë e re do ta krijojë ajo me kandidat Albin Kur-
tin. "Vota e Lëvizjes Vetëvendosje është më shumë se
dyfish e rritur, vota e LVV-së tregon se qytetarët e kësaj
republike kanë votuar për ndryshim, kanë votuar me
zemër, kanë votuar për përmbysjen e së keqes që e ka
kapur këtë Republikë.
Ndryshimi politik që vjen
si pasojë e këtij rezultati
kërkon edhe një qeveri
ndryshe, qytetarët e Re-
publikës e mundësuan
këtë ndryshim duke më
shumë se dyfishuar LVV-
në, dhe këtë qeveri ndry-
she do ta bëjë LVV-ja", - tha
Dardan Sejdiu, nga Lëviz-
ja Vetëvendosje. "Rezul-
tatet nga terreni tregojnë se jemi më shumë se dyfishuar,
kemi rreth 33-34 për qind të votave, jemi subjekti i parë
në Republikë, qytetarët kanë vendosur për ndryshime
dhe këto ndryshime do t'i bëjmë", - tha më tej Sejdiu në
një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp.

GREG DELAWIE

AMBASADORI
AMERIKAN
Ambasadori
amerikan në
Prishtinë, Greg
Delawie, ka këshilluar
pas mbylljes së
votimeve se e mira e
përbashkët dhe
politika duhet të jetë
qëllimi për Kosovën.
"Pa marrë parasysh
numërimin e votimit
final, sfidat dhe
mundësitë mbeten. E
mira e përbashkët, e
jo politika, duhet të
jetë qëllimi për
Kosovën", ka shkruar
diplomati.

Gerilina Kodheli

Ramush Haradinaj do
të jetë Kryeministri i
ri i Kosovës. Të pak-

tën kështu raportojnë exit-
poll-et e publikuara men-
jëherë pas mbylljes së voti-
meve, por edhe rezultatet e
70% të votave të numëruara.
Me një diferencë të madhe
nga LDK-ja dhe Vetëvendos-
ja, koalicioni PAN kryeson
me rreth 34%. PDK-AAK-
Nisma qëndroi e para në për-
qindje, sipas rezultateve pre-
liminare të DnV-së, nga
numërimi i 70 për qind të
vendvotimeve. VV-ja ka
shënuar sërish rritje, duke
iu larguar gati 1 për qind
diferencë LDK-AKR-së. Si-
pas rezultateve të DnV-së,
PDK-AAK-Nisma kanë fitu-
ar 34,2 për qind të votave.
VV-ja vazhdon të qëndrojë e
dyta në radhitje me 26,3 për
qind, ndërsa LDK-AKR-ja të
tretët me 25,8 për qind.
Rritje ka shënuar edhe lista
"Srpska", e cila ka arritur 4,2
për qind të votave. DnV
raporton se partitë e tjera,
gjithsej kanë grumbulluar
9,5 për qind të votave në
zgjedhjet e jashtëzakonshme
parlamentare. Kështu, nga
ky rezultat, mendohet se Ha-
radinaj do të jetë Kryeminis-
tri i ri i Kosovës. Fitoren e
Haradinajt e kanë marrë të
mirëqenë edhe mediat
ndërkombëtare. Ndërsa Ser-
bia shprehet e shokuar për
këtë rezultat, "BBC" rapor-
ton se Ramush Haradinaj do
të jetë kreu i ri i ekzekutiv-
it. "Një ish-komandant i kry-
engritësve, i kërkuar nga Ser-
bia për krime të supozuara
të luftës, pritet të fitojë
zgjedhjet parlamentare në
Kosovë, sugjeron një exit
poll", shkruan transmetuesi
publik britanik "BBC" për
epilogun e zgjedhjeve. "Ra-
mush Haradinaj, ish-kryem-
inistër, udhëheq një koali-
cion të partive që kanë dalë
nga lufta çlirimtare", thuhet
më tej në artikull. "Koalicio-
ni i tij mund të fitojë 40 për
qind të votave, sipas
sondazhit të televizionit
'Klan Kosova'", thekson me-
dia britanike. Ajo që ka sh-
kaktuar mjaft çudi është
rënia e LDK-së, e cila në
këto zgjedhje ka dalë në ven-
din e tretë sipas sondazheve.
Koalicioni i kryeministrit
Isa Mustafa, i udhëhequr
nga Lidhja Demokratike e
Kosovës, pritet të marrë 27
për qind të votave deri në
fund. Sipas exit-poll-it të
"Klan Kosovës", Koalicioni
PAN, mes Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës, Par-
tisë Demokratike dhe Nis-
ma-s, ka fituar 40 për qind të
votave, Lëvizja Vetëvendosje
e vetme ka fituar 30 për qind
të votave, ndërsa Koalicioni
i LDK-së LAA ka fituar 27
për qind të votave, një rezul-
tat që ende nuk është defin-
itiv. Megjithatë, partia e Ra-
mush Haradinajt dhe
mbështetësit e tij janë për-

gatitur për të festuar. Kjo
pasi kandidati për kryemi-
nistër i vendit nga koalicio-

ni PKD-AAK-Nisma, Ra-
mush Haradinaj, ka shpre-
hur bindjen se do të jetë

Kryeministër i Kosovës. Ai
tha se kanë marrë mjaf-
tueshëm vota për krijimin e

MEDIAT SERBE
Pas daljes së exit-
poll-it të parë për
zgjedhjet në Kosovë,
Serbia ka pësuar
'shok', duke thënë se
në Kosovë fiton
"Krahu i luftës".
Gazeta serbe "Blic"
shkruan se "Terroristi
i luftës" fiton
zgjedhjet në Kosovë.
Të njëjtën gjë kanë
shkruar edhe
"Tanjug", "B92",
"Telegraf.rs", "Beta"
e të tjera.

qeverisë dhe se është e gjatë
lista e punëve që do të bëjnë.
Haradinaj ka treguar se cilat

do të jenë punët e para që do
të bëjë në marrjen e man-
datit të kryeministrit. "Kemi
fituar bindshëm dhe rezul-
tati është i mjaftueshëm për
krijimin e qeverisë", - tha
Haradinaj për televizionin
"Rrokum". Megjithatë, të
bindur për fitoren janë
shprehur edhe nga Vetëven-
dosja. Kjo parti ka deklaru-
ar në një konferencë për sh-
typ se ka arritur të jetë në
vendin e parë me 33% të vo-
tave. Më tej, Lëvizja Vetëv-
endosje është shprehur se
po përgatitet për formimin e
qeverisë së re e vetme. Albin
Kurti, i nominuari i Vetëven-
dosjes për kryeministër, ka
reaguar pas exit-poll-it që e
nxjerr Vetëvendosjen si të
dytën në zgjedhjet e sotme
me 30 për qind të votave.
Ish-lideri i VV-së ka thënë
se do të mbrohet çdo votë
dhe se numërimet përfun-
dimtare do të jenë më të mira
se exit-poll-i. "Lajmet që po
vijnë nga përfaqësuesit tanë
në të gjitha qendrat e votim-
it dhe numërimit janë më të
mira e më të sakta se çdo
anketë apo exit-poll. Çdo
votë do të mbrohet, dhe në
mbrëmje do të festojmë me
një rezultat vërtet të
bukur", - ka thënë ai.

"Fotografuan fletën e votimit"

Vëzhguesit e DnV-së: Procesi i
votimit ka pasur shkelje

me nga 13 raste. Votimi
familjar është raportuar në
6.882 raste, në 618 vendvo-
time ose në 27% të vendvoti-
meve në Kosovë. Komunat
që kryesojnë me votime
familjare janë Lipjani 774,

Prishtina 582 dhe Suhareka
me 547 raste. Fotografimi i
votës, i pranishëm në të
gjitha proceset zgjedhore të
kaluara, e ka përcjellë pro-
cesin. Edhe pse i sanksionu-
ar me Kodin Penal të Kos-

ovës, fotografimi i votës ësh-
të evidentuar në 197 raste,
në 85 vendvotime. Vëzhgues-
it kanë raportuar edhe raste
të votimit jashtë kabinave,
që sipas tyre janë gjithsej 67
raste, në 36 vendvotime, më

shumë i shprehur në ko-
munën e Prishtinës, Skën-
deraj, Leposaviq e Prizren.
Asistimi i votuesve më
shumë se një herë është
vërejtur në 213 raste, në 76
vendvotime apo në 3.3% të
vendvotimeve. Vësh-
tirësitë për t'u identifikuar
në listën e votuesve kanë
përcjellë edhe këtë proces
zgjedhor. Ankesa lidhur
me listën e votuesve janë
raportuar në 1.203 raste në
168 vendvotime.

Një orë para mbylljes
së procesit të votimit,

vëzhguesit e DnV-së kanë
raportuar disa shkelje në
procesin e votimit në Kos-
ovë. Sipas tyre, në votime
kanë marrë pjesë 37% e
qytetarëve, mes të cilëve
disa kanë tentuar të vo-
tojnë më shumë se një
herë. Janë shënuar gjith-
sej 117 raste, në 48 vend-
votime, kryesisht në ko-
munat Pejë (15), Gjakovë,
Prishtinë dhe Skënderaj
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Ky është një udhëtim përmes një
dheu të kuq të përzier me gurish
te gjithfarësh. Një peizazh që,
hera-herës duket i fisëm,

madhështor, historik, porse sa herë që i afro-
hesh varfërisë, sa herë që i shtrëngon asaj
duart e lodhura, sa herë që sheh sytë e saj,
portretin e saj të mpakur, tragjik, shndërro-
het në atë pamjen e ngrirë e monotone ku
përsëritet e përsëritet pa fund ngjyra e
dheut të kuq të mërzitshëm.

Ky është përshkrimi i shkurtër i një
udhëtimi prej disa orësh në zemër të dhim-
bjes, një takim me disa familje ku gjallon
një plagë e madhe: ata kanë fëmijë të pam-
undur, të sëmurë rëndë, ose, sikurse thuhet
zyrtarisht e disi me delikatesë, "fëmijë me
aftësi të kufizuara".

Udhën na e tregon Fatmira, një aktiviste
e "World Vision", organizatë që mobilizon
komunitetet në ndihmë të fëmijëve më në
nevojë. Bashkë me të është edhe Gjyleta
Curra, punonjëse sociale, një aktiviste e
MEDPAK. Fatmira do t'u sjellë këtyre
prindërve, me sytë nga qielli, një lajm të
mirë: Shumë shpejt organizata, ku ajo ak-
tivizohet, do të nisë një projekt që e kanë
pagëzuar me fjalën e vjetër përshëndoshjen
e lashtë dhe kuptimplotë të shqipes "Tung-
jatjeta". Shumica e familjeve të tilla janë
ende larg rrugëve të asfaltuara, që të çojnë
drejt Përrenjasit, Librazhdit, Elbasanit, atje
ku familjet mund të kontaktojnë mjekët.
Atyre u duhet ende që të kalojnë mbi rrugë
të vështira duke harxhuar ato pak lekë që i
kanë kursyer me durim të skajshëm. Pro-
jekti "Tungjatjeta" synon që të dërgojë
mjekët periodikisht në këto shtëpi të
mbështjella nga dhimbja, duke u kursyer
fatkeqëve mund, para, kohë, nerva, punë të
mbetura pezull.

Në periferi të Qukësit, në portën e një
shtëpie gjysmë të rrënuar prej qerpiçi, tek-
sa presim të dalin të zotët e shtëpisë,
ndokush prej nesh kujton atë historinë e
stërlashtë ku Muhametit i
duhej të shkonte te mali, apo
anasjelltas, një gjë e ngjas-
hme me një fjalë.

Një djalë fare i ri, në
moshë të gjimnazit, na pret
në portën e shtëpisë së
varfër. Është Leonard Belba,
njëri prej tre vëllezërve të
Oligertës 14-vjeçare. Dërra-
sat e gjysmë të kalbura të sh-
trojës kërcasin fort nën këm-
bët tona. Ndërsa mësojmë
sytë në gjysmë errësirën e
dhomës, dëgjojmë të na për-
shëndesin me një zë prej të
moshuare "Mirë se ju ka pru
Zoti!", pastaj një rënkim të
gjatë e të thellë, që duket
sikur vjen që nga një kënd i
dhomës. Nga televizori
mbërrijnë të vetmet zëra
gazmorë nga njëri prej emisioneve të
mëngjesit. Nardi përzë me të shpejtë një
zog pule që duket brenda si në shtëpinë e
vet. Në një divan të vjetër e ëma mundohet
të ushqejë vajzën e saj Oligertën me majë-
za lugësh të një lëngu të verdhë. Më shumë
se aq Oligerta e shkretë nuk mund të
gëlltisë. Madje ajo edhe ujë nuk mund të
pijë si gjithë të tjerët. Ajo nuk e njeh të
ëmën, as gjyshen, që i rri në çdo orë në
krah, as tre vëllezërit që e shohin me dhim-
bje të madhe, as babin, që mbas tre djemve
e dëshironte aq shumë një vajzë. Ajo nuk i
njeh lodrat, përkëdhelitë, të qeshurën. Ajo
vetëm vegjeton, duke lëshuar tinguj pa
kuptim sa herë që e zënë disa kriza të forta
epileptike. Nata është periudha më e keqe.
E ëma thotë se mjekët i kanë thënë se sh-

hall i madh: Familja përfiton
afër 30 mijë lekë në muaj nga
fatkeqësia që e ka zënë. Fisni-
ku Besim nuk ka se si ta pra-
nojë këtë gjë. Si mund ta
mbahet familja nga një hall
kaq i madh? Mbase pikërisht
për këtë ai i ka hyrë asaj
"aventurës" së vetmuar të
ndërtimit të shtëpisë së re. Ai
thjesht do t'i rrëfejë dynjasë
se një baba i vërtetë nuk

dorëzohet kurrë. "Bëni kujdes nga gjarpërin-
jtë - na thotë zemërmadhi teksa përshënde-
temi me të - tani në vapë bëhen të rrezik-
shëm".

Nga shtëpia e Belbajve na duhen vetëm
pak minuta për të mbërritur në Skroskë.
Mira na rrëfen se e gjithë kjo zonë, me pak
tokë joprodhuese, është mbajtur për shumë
dekada nga puna në minierat e hekur-ni-
kelit. Kur minierat u mbyllën atëherë nisën
edhe telashet e rënda, që zakonisht e kanë
emrin varfëri. Në një shtëpi të ulët takojmë

Mira Omerin dhe dy fëmijët
e saj. Më i vogli, Emanueli
5-vjeçar, vuan nga një ence-
falopati e thellë. Edhe në
këtë rast shkaku është një
temperaturë e lartë e pa ku-
ruar në kohë. Emanueli
rrotullon sytë në kërkim të
motrës së tij një vit më të
vogël. Në shtëpi atë e thër-
rasin "Lali". Në traditën e
Shqipërisë së Mesme, kësh-
tu quhet vëllai më i madh. I
ngrati djalë i shtrëngon fort
dorën së motrës sikur të dojë
të na thotë që e meriton
vërtet titullin vëlla i madh.
I shoqi i Mirës punon në
punë krahu, ku të mundet
në Maqedoni. Me të marrë
vesh mbërritjen tonë, gjysh-
ja e Emanuelit lë punët e saj

në arë dhe vjen të na takojë. Ka një mënyrë
të sajën, gati të hareshme, për të përballuar
fatkeqësinë. Në një farë mënyre e bën vet-
en me faj që nuk janë larguar me kohë nga
Skroska. "Ah, more miq - psherëtin - sikur
të kishim ikur me kohë që këtej, edhe ky
djalë do ta kishte jetën më të lehtë. Do t'i
kishte mjekët afër, do të ishte ndryshe. Po
ne mbetëm këtu, të lidhur me këtë tokë që
po na ha jetën duke na dhënë fare pak". Mira
tund kokën njësoj sikur të jetë një plakë e
moçme: "Po toka do na hajë të gjithëve, moj
nanë!". Ndonëse fare e re, duket sheshit se
është lodhur deri në palcë. "Lali" shtrëngon
ende fort dorën e së motrës me sytë e nguli-
tur nga dritarja, andej nga vjen një dritë
fare e zbehtë. Ai jo se jo, por edhe të
rriturit e shtëpisë nuk e dinë se ai

LIBRAZHD/ ME AKTIVISTËT SOCIALË DHE FAMILJET ME FËMIJË ME AFTËSI TË KUFIZUAR.
ATJE KU SOLIDARITETI PËRBALLET ME INDIFERENCËN

Fëmijë me sytë
drejt humbëtirës

Vrastarët e fëmijëve: Largësia, mungesa
e rrugëve, varfëria, harresa, ndihma
sociale ende e pamjaftueshme

Fatos Baxhaku

kaku i sëmundjes së saj ka qenë një tem-
peraturë që atë e ka zënë kur po lindte va-
jzën e saj të vetme dikur në maternitetin e
Elbasanit. Që asokohe…

Jashtë shtëpisë së dhimbjes vera ka
shpërthyer me gjithë energjinë e saj. Gjel-
bërimi për disa kohë do ta mposhtë sundi-
min e bezdisur të dheut të kuq. Disa qindra
metra më larg, do të takojmë Besimin, bab-
in e Oligertës. Prej kohësh është duke ndër-
tuar një shtëpi të re. Punon krejt i vetëm,
është ai, vetëm ai dhe dhimbja e tij. Besimi
ka punuar shumë kohë në emigracion në
Greqi. Në fillim na bën përshtypje një pikë
loti që i rrjedh nga njëri sy që është krejt i

zbardhëllyer. Sikur ta kuptojë kuriozitetin
tonë ai nis të flasë ngadalë: "Kjo vajzë është
dhimbja e tmerrshme e jetës time. askush
mos e provoftë. Nuk e shpëtova dot. Kam
bërë sa kam mundur. Për një kohë u dorëzo-
va. Pija raki thane me okë, më dukej sikur
harrohesha. Nga tensioni i lartë më iku
shikimi i njërit sy". Besimi na flet gjatë për
betejën e tij të përditshme, si të mbajë në
këmbë familjen e tij. Nuk e thotë direkt e
krejt shkoqur, por duket se e mundon një

TUNGJATJETA!
TONI GOGU, Drejtor i Word Vision

për Ballkanin Perëndimor
70 mijë fëmijë shqiptarë janë me një

vështirësi të thelluar dhe 92 për qind e
tyre nuk marrin shërbime të speciali-
zuara.

Oligertës, Alesias, Manuelit dhe dh-
jetëra fëmijë të tjerë që jetojnë të izoluar
në zonat e thella të Librazhdit, dëshirojmë
t'i përshëndesim "Tungjatjeta" dhe t'u
japim mundësinë të jetojnë një fëmijëri
me dinjitet. World Vision në bashkëpunim
me MEDPAK, përmes ekipit të speciali-

zuar me punonjës social, fizioterapist, lo-
gopedist, psikolog, do të ofrojnë shërbim
komunitar lëvizës pranë banesave të kë-
tyre fëmijëve. Ky ekip do të asistojë zh-
villimin e secilit fëmijë përmes një plani
individual. Ne nisëm t'u themi "Tungjat-
jeta" dhjetëra fëmijëve në Librazhd. Të
tjerë presin përshëndetjen tënde. Sot, ti
ke mundësi që përmes një fjale të zg-
jatësh një jetë.

wwwwwwwwwwwwwww.tungja.tungja.tungja.tungja.tungjatjeta.altjeta.altjeta.altjeta.altjeta.al 

Shtëpia
e Oligertës
në Qukës

Mira dhe Gjyleta
në familjen e Emanuelit

Skroskë, gjyshja
e Emanuelit

Gjyshja e
Oligertës

Qukës,
mamaja e
Olgertës
duke
ushqyer
të bijën
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KUR FLASIN SHIFRAT
- 10.7 për qind e fëmijëve shqiptarë kanë të paktën një vështirësi

të lartë për të kryer një aktivitet normal ose nuk kryen asnjë të
tillë.

- 44.8 për qind e fëmijëve kanë vështirësi të nivelit më të lehtë.
- 56.1 për qind e fëmijëve kanë problem me emocionet.
- 51 për qind me sjelljen.
- 20 për qind me lëvizjen.
- 8 për qind me shikimin.
- 2.6 për qind me dëgjimin.
- 93 për qind e fëmijëve me aftësi të kufizuara ndiqen nga

shërbimi mjekësor parësor.
- Vetëm 43 për qind e fëmijëve me aftësi të kufizuara ndiqen nga

një mjek specialist.
- 83 për qind e fëmijëve me aftësi të kufizuara ndjekin sistemin e

detyruar shkollor. 95 për qind e tyre frekuentojnë shkolla
shtetërore dhe vetëm 5 për qind shkolla të specializuara.

- Vetëm 8 për qind e fëmijëve me aftësi të kufizuar marrin
shërbim nga qendrat sociale.

(Të dhënat janë marrë nga një sondazh

i publikuar nga Word Vision në 2017.)

LIBRAZHDLIBRAZHDLIBRAZHDLIBRAZHDLIBRAZHD

Mbështetja e fëmijëve me aftësi
të kufizuara është një luftë në
shumë fronte për Zela Kokën,
një grua e fortë, e cila prej 24

vitesh ia ka dedikuar çdo gjë kësaj katego-
rie, që kur djali i saj ishte njëri prej tyre.
Nga njëra anë janë vështirësitë ekonomike
dhe sociale, fondet, të cilat asnjë herë nuk
janë të mjaftueshme, nga ana tjetër është
beteja me mendësitë e vetë njerëzve, në
radhë të parë të prindërve, fëmijët e të
cilëve janë të prekur, por dhe të komunitetit
ku ata jetojnë. "Ajo që secili duhet të kup-
tojë, që nga familja e këtyre fëmijëve, por
dhe ata që i rrethojnë, është se edhe kjo kat-
egori mund të ketë një jetë të pavarur, sepse
kanë të drejtë të jetojnë si gjithë të tjerët",
thotë Koka ndërsa na tregon mjediset e Qen-
drës ditore për Fëmijët me Aftësi të kufizuar.

Kjo qendër, falë një projekti me World Vi-
sion synon të shndërrohet në një pikë takimi
ku të marrin trajtim jo vetëm fëmijë me aftë-
si të kufizuara por dhe mësues, prindër të rinj,
"që të kenë informacionin e duhur dhe të
kuptojnë që ata janë pjesë e shoqërisë", thek-

son Zela Koka. Qendra ka disa dhoma, ku
ofrohen shërbime të ndryshme: edukim
psiko-social (terapi nga psikologu dhe
vlerësim nga punonjësi social për nevojat
nga individi dhe të familjes), edukim i fëm-
ijëve përmes lojës, ushqyerjes, se si të hanë
vetë, apo dhe logopedi, për zhvillimin e të
folurit, dhe fizioterapi. Aty ka 2 të punë-
suar nga projekti që synon kthimin në një
qendër komunitare dhe 4 të punësuar nga
Bashkia. Një automjet i bashkisë transpor-
ton ata që banojnë në zonat e afërta me Li-
brazhdin, të tjerëve u paguhet udhëtimi.

Problemet janë të panumërta.
"Pengesë është shpesh dhe vetë familja.
Ka nga ata që i druhen opinionit të të
tjerëve, e që i mbajnë fëmijët mbyllur në
shtëpi. Pastaj është dhe mosbesimi se
nuk mund të arrihen rezultate, Varfëria,
gjithashtu, është një nga shkaqet. Aftë-
sia e kufizuar lind nga varfëria dhe pjell
varfërinë", shprehet Zela Koka.

Distancat e largëta e vështirësojnë dhe
atë përkujdes shëndetësor që mund të ofrojë
mjeku i familjes. "Për ne është e vështirë
ndjekja e këtyre rasteve pranë banesave
të tyre. Pjesa me e madhe e ditës është e
zënë me vizitat në qendër dhe mbetet
shumë pak kohë për të dalë në terren.

Vetëm për të vizituar një familje
kërkon të paktën gjysmë dite pune", tre-
gon Shyqyri Zogolli, mjek i përgjithshëm
i familjes, i cili së bashku me tre kolegë
të tjerë duhet të përballojnë ngarkesën e
përditshme të të gjithë Librazhdit. "Ne
shkojmë më tepër kur kërkojnë ndihmë
ose kur kemi vizitën periodike një herë
në 6 muaj. Megjithatë, vetë specifikat e
kësaj kategorie kërkojnë një trajtim të
kualifikuar e nuk mund të jetë një peshë

që ta përballojë mjeku i familjes. "Nuk ka
një vlerësim specifik të gjendjes, që më pas
të përcaktojë dhe ecurinë e tyre. Do të ishte
mirë që në një qendër shëndetësore të kish-
te së paku një mjek dhe një infermier, të tra-
jnuar për këto raste e që të merreshin vetëm
me këtë kategori. "Të paktën si fillim", thotë
Zogolli, sipas të cilit është po aq i nevojshëm
dhe trajnimi për prindërit apo kujdestarët
si dhe "trajtim psikologjik, për prindërit e
rinj që shpesh përballen me trauma, kur
mësojnë për gjendjen e fëmijës së tyre".

Bashkia e Librazhdit është megjithatë
ndër të parat që ka ofruar shërbime me
buxhetin e saj. Janë të paktën 25 milion
të vjetra që shkojnë për financimin e Qen-
drës (për 4 punonjës dhe një shofer), si dhe
pagesën e transportit për disa fëmijë që
banojnë larg. "Është për të thënë se në Li-
brazhd të gjithë personat me aftësi të kufi-
zuara janë trajtuar rregullisht nga shërbi-
mi social, çka do të thotë se janë pritur dhe
kanë plotësuar rregullisht dosjet, për të
kaluar në komisionet brenda afateve të
caktuara. Pagesat janë, gjithashtu, të rreg-
ullta. Për fëmijët në veçanti kemi qenë dhe
ne vetë si staf  më të përkushtuar, sepse
kemi ndjekur arsimimin e tyre, si dhe jemi
përgjigjur kërkesave për pajise si me kar-
roca", thotë Rexhep Shaka përgjegjës i sek-
torit të ndihmës ekonomike dhe shërbim-
it social. Megjithatë ai vetë pranon se ka
shumë për të bërë. "Ndërhyrjet më
emergjente kanë të bëjnë me fëmijë që nuk
kanë strehimin e duhur, jetojnë mbi
normën e lejuar në dhoma, familjet nuk
kanë të ardhura të tjera ekonomike famil-
jare. Varfëria, një territor shumë i shtrirë
dhe me akses të kufizuar është, gjithash-

tu, një problem. Të gjitha këto
janë sfida dhe është për të
ardhur keq që jo të gjitha plotë-
sohen". Ashtu si dhe mjeku
Zogolli edhe Shaka thotë se do të
donte të kishte një personel më
të kualifikuar apo që të merrej
vetëm me këtë kategori.

Pas 24 vjetësh dedikuar fëm-
ijëve me aftësi të kufizuara Zela
Koka i gëzohet disa rezultateve,
veçanërisht mentalitetit që ka
ardhur duke ndryshuar. "Çdo
person me aftësi të kufizuara po

të hyjë në një lokal, askush nuk i thotë që
nuk i shërben. Çdo prind që dëshiron ta
çojë fëmijën në shkollë i ka dyert e hapu-
ra dhe askush nuk i thotë jo", tregon ajo,
ndërsa sjell dhe shembullin e djalit të saj,
i cili pasi mbaroi gjimnazin është an-
gazhuar në një shkollë 9-vjeçare duke ndi-
hmuar fëmijët me aftësi të kufizuara që
ashtu si dhe ai vetë të kenë një autonomi
më të madhe kur të rriten. "Edhe biznesi,
gjithashtu, ka nisur të mendojë ndryshe.
Dikush është punësuar në një lokal, të
tjerë angazhohen në ndihmë të familjeve
të tyre. Një ndërmarrje fason, gjithashtu,
ka marrë në punë tre persona, edhe falë
mbështetjes që Bashkimi Europian ofron
në të tilla raste", thotë Zela Koka.

Qendra sot ofron shërbime për 37 fëm-
ijë. Dëshira e saj është që ky numër të sh-
kojë deri në 100. Por një gjë e tillë do të
kërkonte trefishin e buxhetit vjetor prej
afër 50 milion lekësh vjetra , që ajo arrin
të garantojë sot, falë mbështetjes nga
Bashkia dhe fondeve nga organizata të
ndryshme. Ndërsa ëndrra e saj është që
Qendra "të kishte një makinë në dispozi-
cion gjithë ditën ku dhe shoferi të ishte i
specializuar. Të kisha pajisje për të gjithë
fëmijët, karroca, aparate dëgjimi, staf të
mjaftueshëm dhe në një moment kur të
binte zilja e një prindi, psikologu dhe
punonjësi social të mund të shkonin men-
jëherë atje. Dhe mundësisht ta kishim në
Qendrën dhe një mjedis me disa shtretër
që prindërit të mund të linin fëmijët për
të shkuar diku, që dhe ata të mund të
plotësojnë herë pas here dëshirat e tyre,
duke qenë të qetë që fëmijët janë në kushte
dhe duar të sigurta".                               a.m.                              a.m.                              a.m.                              a.m.                              a.m.

PREJ VITESH VULLNETARË TË NJË QENDRE SOCIALE
I JANË KUSHTUAR ZBUTJES SË VUAJTJEVE TË FËMIJËVE

Dashuria që
lufton dhimbjen

Historia e këmbënguljes së
Zela Kokës dhe miqve të saj

mban një emër të bekuar. Ne ebraisht,
në Dhjatën e Vjetër, Emanuel do të

thotë "Zoti është me ne". Në fakt, "Lalit" i
kanë bërë shumë mirë disa seanca fizioter-
apie dhe logopedie, Zoti deri diku është kuj-
tuar për të. Por për t'i kryer ato familjes i
është dashur shumë mund. Rruga që të çon
në Skroskë është një si punë monopati që
çan përmes gurëve dhe dheut të kuq. Jo
vetëm paratë e fituara me mund, por edhe
tundjet e shkundjet mbi këtë shteg që i
thonë udhë, do të ishte një super lodhje më
vete për djalin.

Dardha është një fshat i njohur, i madh,
krejt i gjelbër, thuajse i begatë në krahun
përtej Shkum-

binit. Jo shumë
larg rrugës kryesore jeton familja e Kujtim
Polisit, baba i katër fëmijëve. Kujtimi ka
namin në krejt krahinën si një punëtor i
madh, si një njeri që ka bërë çdo gjë me
forcën e krahëve dhe mendjes së tij të nder-
shme. Në fillim na bën përshtypje kontrasti
mes haresë së gjelbër, që i ka sjellë zonës ky
fillim vere, dhe varfërisë që shohim sapo
kalojmë oborrin e shtëpisë së Kujtimit.
Pastaj shohim atë, Sarën 6-vjeçare që mezi
mbahet nga një deformim i thellë i shtyllës

kurrizore. Sara reagon sipas mënyrës së saj.
Proteston me rënkime, njësoj sikur të dojë

të thotë: Ç 'dreqin kanë këta njerëz
që vijnë të më shohin në këtë gjend-
je?! Prej prindërve të saj mësojmë
se Sara ka lindur si një fëmijë nor-
mal, Por… "Kur ishte tremuajshe, -
thotë Kujtimi, - vajzën e mbërtheu
një temperaturë e fortë. U alarm-
uam. Në fillim kërkuam mjekët e
këtushëm. Nuk u bë gjë. Atëherë as
vetë nuk e di se si u nisëm për në
Elbasan, por edhe atje nuk arritëm
ta shpëtojmë. Nuk ka brengë më të
rëndë për një prind". Sara njeh
njerëzit e saj të afërt, nënën, babin,
vëllezërit.

Kujtimi ka gjetur një rrugë tjetër
për të zbutur dhimbjet e tij, të Sarës
dhe të familjes mbarë: Ai është bërë
besimtar i devotshëm. "Allahu ka
vendosur kështu, ai e di vetë se
çfarë do bëhet më mirë", na thotë ai

duke mbajtur në krah me
mund të bijën që nuk bën re-
hat. Një nga djemtë e tij, më
i madhi, ka mësuar për hox-
hë. Në këtë shtëpi të varfër
të gjithë i luten Allahut që t'i
shpëtojë Sarën e tyre të vogël.
Si besimtar i mbarë Kujtimi
nuk ankohet. "A e dini si ësh-
të puna? Shumë herë edhe
një llaf i vetëm, i mirë e ndi-
hmon tjetrin", na thotë teksa
na përcjell te porta e oborrit.
Ngadalë, sikur të mbajmë një
thes me halle në kurriz, kthe-
hemi në Librazhd. Do të du-
het kohë, shumë kohë që të
na largohet nga sytë ai
imazhi i atyre fëmijëve me
sytë e ngulur drejt qiellit në
pritje të kush e di se kujt.

Librazhd,Librazhd,Librazhd,Librazhd,Librazhd,
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Trump, "mbështetje
të ngrohtë" për May

Presidenti amerikan, Donald Trump, në një bisedë
telefonike me kryeministren britanike, Theresa

May i ka dhënë një "mbështetje të ngrohtë" në lidhje
me rezultatet e zgjedhjeve. Në një deklaratë të Shtëpisë
së Bardhë në lidhje me bisedën Trump-May, thuhet se
presidenti amerikan e ka thirrur kryeministren e
Mbretërisë së Bashkuar për t'i ofruar mbështetjen.
"Presidenti vuri në dukje marrëdhëniet e veçanta mes
SHBA-ve dhe Mbretërisë së Bashkuar dhe deklaroi se
ai dëshiron të punojë me kryeministren edhe në të
ardhmen", thuhet në njoftimin e Shtëpisë së Bardhë.

Raundi i parë i zgjedhjeve, favorite partia e Macron

Francezët "pastrojnë" Parlamentin,
votojnë ripërtëritjen e klasës politike

Francezët u janë drej
tuar qendrave të

votimit për raundin e
parë të zgjedhjeve par-
lamentare, të cilat, nëse
sondazhet do të kenë të
drejtë, do t'i sjellin par-
tisë së re të presidentit
Emmanuel Macron
epërsinë e shumicës në
Asamblenë Kombëtare
577-vendëshe. Megjith-
atë, deri në mesditën e
djeshme pjesëmarrja në
votime shënonte 19.24%,
më pak sesa 21.06% që
arriti në të njëjtën peri-

udhë të ditës, gjatë raundit
të parë të parlamentareve të
vitit 2012. Punonjësi i Min-
istrisë së Shëndetësisë, Jo-
seph Jeffrey nuk e pati prob-
lem t'i tregonte agjencisë së
lajmeve "REUTERS" se për
kë votoi. Përzgjedhjen e tij e

diktoi dëshira për të parë fy-
tyra të reja dhe një
ripërtëritje të vendit. "Tani e
quajmë 'pastrim'. Ky është
termi që po përdoret për
ripërtëritjen e klasës politike.
Njoh njerëz që kanë qenë de-
putetë për 40 vite. Prandaj

duhet të lëvizin pak gjërat,
lipset një ndryshim", - tha
Joseph Jeffrey. Sipas anketi-
meve më të fundit, partia "La
Republique en Marche" e
Macronit dhe partnerët e saj
të lëvizjes demokratike "Mo-
Dem" do të dalin nga kjo ditë

zgjedhjesh me të paktën
30% të votave. Konserva-
torët, republikanët dhe ale-
atët e tyre me rreth 20%,
ndërsa Fronti Nacional du-
het të marrë diku te 17%-
shi. Macron, i zgjedhur në
krye të "Elizesë" në muajin
maj, kërkon një shumicë të
qartë parlamentare, në
mënyrë që të miratojë lig-
jet e nevojshme dhe të mar-
rë mbështetjen për kryem-
inistrin e tij, Edouard Phil-
ippe. Në territoret franceze
jashtë kufijve u votua që të
shtunën.

49% e britanikëve nuk e duan konservatoren në krye të ekzekutivit

Britania kundër Theresa May,
kërkojnë kryeministër të ri

Kundërshtimet: Na duhet dikush që flet për BrexitBritanikët kanë ngri
tur zërin kundër
kryeministres There-

sa May, ndërsa kanë
kërkuar largimin e saj. Pas
zgjedhjeve të javës që shkoi,
38% e votuesve i besojnë
ende May-t kreun e ekzeku-
tivit, ndërsa numri i
zgjedhësve që ngrenë zërin
për largimin e saj është më
i madh, 49%. Problemet,
megjithatë, kryeministrja
britanike nuk i ka vetëm me
opinionin publik. Zërat
kundër saj janë të fortë edhe
brenda vetë partisë konser-
vatore. Një aleat i ngushtë i
Sekretarit të Jashtëm, Boris
Johnson, citohet nga shty-
pi vendas të pohojë se janë
shtuar përpjekjet për ven-
dosjen e tij në krye të qever-
isë. "Na duhet Boris", mëso-
het të ketë thënë ai. "Na du-
het një njeri i Brexit-it,
dikush që mund të flasë e të
lidhet me njerëzit, ashtu siç
bën Jeremy Corbyn. Dikush
që ta bëjë Britaninë të be-
sojë sërish te vetja", ka
thënë ai. Megjithatë,
mbështetësit e Johnsonit
tregohen të kujdesshëm të
sqarojnë se ai nuk do të
ndërmarrë asnjë veprim,
për sa kohë May vazhdon të
qëndrojë në "Downing
Street". Por fakti që aleatët
e tij janë vënë në lëvizje
mund të konsiderohet de-
stabilizues. Fjalët e një për-
pjekjeje lidershipi të
Johnsonit nisën të
qarkullojnë pas goditjes që
May mori nga dorëheqja e
dy këshilltarëve të "Down-
ing Street", të fajësuar për
disfatën në zgjedhje, si dhe
sondazhi i së dielës, i cili tre-
goi se gjysma e votuesve nuk
e duan më në drejtimin e
qeverisë. May duket e ven-
dosur të qeverisë, edhe pse
e ka humbur shumicën par-
lamentare, por kjo nuk ka
për të qenë e lehtë. Së pari
ajo nuk ka më një mandat të
fortë. Si koalicioni, ashtu
edhe qeveria e pakicës që
kërkon të krijojë me union-

Britania ka dyshime se është propagandë e Asadit

Mediat siriane: Është vrarë lideri
i ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi

VOTUESIT
Rreth 46.9 milionë persona të regjistruar kanë
votuar për të zgjedhur 650 deputetë. 49% e tyre
kanë votuar kundër kryeministres Theresa May,
ndërsa 38% pro saj. Këto zgjedhje do të jenë
deçizive për negociatat e Brexit.

Terroristi më i kërkuar
në botë, njëkohësisht

lider i Shtetit Islamik, ësh-
të vrarë. Televizionet siri-
ane kanë raportuar lajmin,
ndërsa kanë shpjeguar se
Abu Bakr al-Baghdadi ka
mbetur i vdekur nga një
sulm ajror. Megjithatë, kjo
nuk është hera e parë që
lideri i ISIS-it është rapor-
tuar i vdekur. Pretendimet
e fundit janë ndeshur me
skepticizëm nga shumë ek-
spertë dhe mund të rezul-
tojnë të pavërteta, shkruan
"Mail" britanik. Sipas
gazetës, do të ishte në inter-
es të regjimit të Asadit të
pohonte se terroristi më i
kërkuar në botë të jetë
vrarë për të siguruar fitore

afatshkurtër në propagandë.
Një fakt që lë vend për dy-
shim është edhe ai se mediat
e ISIS-it nuk e kanë konfir-
muar lajmin. Raporti i fundit
i vdekjes së Al-Bagdadit
thotë se terroristi u vra në
Raqqa. Aktivistët sirianë
"Raqqa24", raportuan një
sulm ajror në Raqqa, ku
mbetën të vrarë 7 civilë të
shtunën, ndërkohë që nuk u
përmend Al-Baghdadi.
Predikuesi i urrejtjes, për të
cilin jepen 25 milionë dollarë,
besohet se fshihet në sh-
kretëtirë, jashtë qytetit të rre-
thuar të Mosulit në Irakun e
veriut. Por agjencitë e in-
teligjencës besojnë se ai u ar-

ratis nga qyteti gjatë kohës që
po rikthehej ushtria irakiane.
Ai besohet se mund të ketë
shkuar në Raqqa, kryeqyteti
"de fakto" i ISIS-it. Në janar të

istët janë të pazakonta në
Britaninë e Madhe. Cam-
eron e tentoi me liberal-
demokratët në vitin 2010,
ama rezultoi një dështim.
May ka humbur ndërkohë
mbështetje brenda vetë par-
tisë së saj, e për ekspertët,

me Brexit-in ajo vetëm
mund të humbasë. Gjith-
ashtu, përveç çështjeve të
brendshme, analistët poli-
tikë thonë se zgjedhjet
mund të kenë ndikim edhe
në vendimin e Skocisë, për
të mbajtur ose jo referen-

dum të ri për pavarësi nga
Mbretëria e Bashkuar. Sipas
rezultateve të para të
zgjedhjeve të përgjithshme
të parakohshme në Britan-
inë e Madhe, të enjten, asn-
jë parti nuk do të mund e
vetme të formojë qeverinë.

këtij viti u njoftua se
udhëheqësi kishte qenë pla-
gosur rëndë nga sulmet
ajrore në Irakun e veriut, por
as ky lajm nuk u vërtetua.

Ministrat e G7, në
Itali për mjedisin

Vendet anëtare të G7-ës
do të mblidhen në

Bolonja të Italisë në një
takim dyditor ku do të dis-
kutojnë për çështjen e
mjedisit. Në këtë takim do
të marrin pjesë ministrat
e Mjedisit të vendeve të
G7-ës. Diskutimet e takim-
it dyditor do të fokusohen
në reformat e taksave mje-

disore, në rolin e bankave të
zhvillimit shumëpalësh si
dhe në financimin e gjelbër
dhe të qëndrueshëm. Në ax-
hendën e diskutimeve ësh-
të edhe dalja e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës nga

Marrëveshja e Klimës.
Disa prej ministrave
pritet që të përballen me
delegacionin amerikan, të
kryesuar nga shefi i
Agjencisë për Mbrojtjen e
Mjedisit, Scott Pruitt.

Emmanuel Macron
gjatë votimit

Theresa May

Abu Bakr al-Baghdad
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KËSHILLA/ Hani pjeshkë kundër kolitit dhe hemorroideve. Vetitë kurative të vishnjës

“Siguria e 
frutave dhe 
perimeve, 6 

hapa praktikë”

“Si të ushqeheni
shëndetshëm

gjatë 
udhëtimeve”

Blerta Gjoni: 
“Ja si të 

parandaloni
rrudhat, këshillat 

për aplikimin 
e duhur të 

kremit 
mbrojtës”

Si të kujdeseni 
për lëkurën gjatë 

stinës së verës 
Dermatologia: Mbi 40% e plakjes 

së parakohshme vjen nga dielli
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Dielli shkakton mbi 40%
plakje të parakohs
hme, çka e bën të do-

mosdoshme mbrojtjen e
lëkurës". Deklarata vjen nga
mjekja dermatologe, pranë
Poliklinikës së Specialiteteve
Nr. 3, Blerta Gjoni, e cila
përmes kësaj interviste, dhënë
për suplementin 'Life Pages' të
"Gazeta Shqiptare", jep një
sërë këshillash për mënyrën
e duhur të kujdesit ndaj
lëkurës në stinën e verës si
dhe shmangien e plakjes së
parakohshme.
Doktoreshë, si ndikon ek-
spozimi në diell në lëkurë?
Lëkura me kalimin e viteve
bëhet më e hollë dhe më pak
elastike, si rezultat i ndryshi-
meve të fibrave të kolagjenit
dhe të elastinës, indi lidhës
bëhet më i dobët, duke dobë-
suar kështu dhe tonusin e
lëkurës. Rol të rëndësishëm
në plakjen e lëkurës dhe kr-
ijimin e rrudhave luajnë si fak-
torët e brendshëm (gjenet,
sëmundje të ndryshme në or-
ganizëm që pasqyrohen në
lëkurë), ashtu edhe faktorët e
jashtëm dëmtues (ndotja, du-
hanpirja, rrezatimi në diell,
ndryshimet e temperaturave
etj.). Djegia e lëkurës vjen nga
rrezatimet e rrezeve UV-B, që
shkaktojnë skuqje të lëkurës
ose eritemë. Efektet nuk janë

të dukshme menjëherë.
Kur paraqiten efektet e para?
Rrezatimet UV-B absorbohen nga
epidermisi (shtresa e sipërme e
lëkurës), ndërsa në dermis (në sh-
tresën e poshtme të lëkurës), enët
e gjakut zgjerohen dhe plazma e
gjakut shpërndahet jashtë enëve.
Ky mekanizëm krijon inflamacion
dhe eritemë (skuqje) të lëkurës.
Shenjat e para paraqiten brenda 2-
6 orëve, ndërsa nivelin më të lartë
e arrijnë brenda 16-24 orëve. Ripa-
rimi i lëkurës fillon brenda 24-72
orëve. Një pjesë e riparimit apo
mbrojtjes përfundon me ngjyrim
ose siç e quajmë nxirrje të lëkurës.
Në rast të djegies së rëndë, korti-
kosteroidet, analgjetikët, kompre-

sat me të ftohtë etj. janë të domos-
doshme.
Sa ndikojnë rrezet e diellit në
plakjen e lëkurës?
Kryesisht rrezet UV-A janë të

përgjegjshme për plakjen e para-
kohshme të lëkurës. Nëse e kra-
hasojmë plakjen e lëkurës në
mënyrë thelbësore dhe fotoplakje,
do të arrijmë në përfundimin që
rreth 60% e plakjes vjen nga plak-
ja natyrale, ndërsa mbi 40% nga
dielli. Pra dielli shkakton mbi 40%
plakje të parakohshme.
Si shfaqet plakja e parakohs-
hme?
Plakja e parakohshme kryesisht
paraqitet në fytyrë, qafë dhe duar.
Nëse e shikojmë nga aspekti klin-
ik, shtresa e sipërme e lëkurës
(stratum corneum) është më e
trashë, lëkura është e thatë,
shumë e rrudhosur, me shenja të
pigmentimeve të errëta. Në të

njëjtën kohë, lëkura humb elastic-
itetin dhe mban rrudha, gjë që i
jep lëkurës një pamje të verdhë.
Rrudhat nuk janë problemi i
vetëm; konturi i fytyrës ndërron,

Dermatologia: Ja si të parandaloni rrudhat, këshillat për aplikimin e duhur të kremit mbrojtës

Gjoni:
Blerta

Mjekja: Mbi 40% e plakjes së
parakohshme vjen nga dielli

Ola Mitre

ngjyra nuk është homogjene (e
njëjtë), njolla të zeza apo kafe, thar-
ja dhe ashpërsia e lëkurës janë disa
nga problemet serioze.
Çfarë duhet të kemi parasysh për
të parandaluar plakjen e para-
kohshme?
Për të parandaluar plakjen para kohe
ndaj diellit ne këshillojmë përdorim
të kremit kundër diellit çdo ditë. Me
siguri keni dëgjuar më parë, që ek-
spozimi në diell është faktori nr.1 për
plakje të parakohshme. Duhet ap-
likuar krem kundër diell it mjaf-
tueshëm. Një shtresë shumë e hollë
e faktorit SPF 15 është e barabartë
me SPF 7. Mos i besoni shumë grim-
it (make-up) me faktor SPF. Gjasat
janë që nuk do të përdorni mjaf-
tueshëm për ta mbrojtur fytyrën. Po
ashtu, duhet të zgjidhni syze dielli
me mbrojtje UV. Syzet e mira e
parandalojnë kataraktin (perden e

syve), dhe degradimin e kolagjenit
rreth syve që mund të shkaktojë pla-
saritje të shumta. Nëse pini duhan,
lëreni. Ata që nuk e pinë, duhet të
dinë që ekspozimi kronik në ambi-

Si të kujdeseni
për lëkurën gjatë

stinës së verës
Blerta Gjoni

ente të tilla dëmton lëkurën. Tymi,
sikurse dielli, e bombardon lëkurën
me radikale të lira që e zbehin
lëkurën, pakësojnë kolagjenin dhe
ngadalësojnë vetitë shëruese. Për
t'i luftuar këto, përdorni produkte që
përmbajnë antioksidante, të cilat
neutralizojnë radikalet e lira. Më të
preferuarat janë vitamina C, E dhe
retinoli.
Nëse gjatë ditës kemi qenë të
ekspozuar në diell, çfarë duhet
të kemi parasysh para se të sh-
trihemi për të fjetur?
Këshillohet përdorimi i një kremi
kundër rrudhave (anti-aging) natën.
Një krem i efektshëm preferohet të
ketë retinoide, për shembull: deriv-
ativë të vitaminës A. Retinoidet e
stimulojnë lëkurën për të ripërtëri-
tur vetveten, duke zbutur vijat e holla
dhe duke riparuar dëmet nga dielli.
Duhet përkujdesje edhe për pjesët
e tjera të trupit. Ndërkohë që, çfarë-
do që bëni për fytyrën, duhet ta bëni
edhe për qafën dhe duart. Këto janë
vendet e para që tregojnë plakjen.
Më e pakta që mund të bëni është
ta hidratoni lëkurën. Një lëkurë e
hidratuar duket e shëndoshë dhe e
butë.
Po për adoleshentët, çfarë
këshillash keni në veçanti?
Asnjë person nuk duhet të bëjë
ngacmime të lëkurës, por sidomos
adoleshentët që tentojnë të bëjnë
shtrydhje të elementeve akneike.
Me plakjen, shenjat do të duken si
rrudha. Nëse shenja gjendet afër
rrudhës, ajo do të thellohet. Po ash-
tu, pastrimi i fytyrës duhet bërë me
larës që rekomandohet nga derma-
tologu, pasi përcakton tipin e
lëkurës ose problemet që ajo mund
të shfaqë. Gjithashtu, ju ndihmojnë
për largimin e shtresës së sipërme
të qelizave të vdekura për të zbulu-
ar shtresën e freskët. Larësit e du-
hur pastrojnë poret dhe bëjnë që
lëkura juaj të duket më e lëmuar.
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Udhëtimet mund të jenë
stresuese, qofshin këto
për pushime, punë, bi-

znes apo çdo lloj motivi tjetër.
Në shumicën e rasteve mund të
gjendesh në situata të papritura
gjatë takimeve shumë të rëndë-
sishme si pasojë e kequshqy-
erjes gjatë udhëtimeve. Koha
tepër e zgjatur, dhomat e hotelit,
fluturimet, radhët e gjata në pritje
apo harresa e ndonjë objekti të
rëndësishëm mund të shndërro-
hen në faktorë kryesorë stresi.
Në këto raste, sipas special-
istëve është e domosdoshme të
përzgjidhen me kujdes ushqimet
që do të konsumohen, për të
pasur kontroll të paktën mbi këtë
fushë. "Nëse keni planifikuar një
udhëtim, duhet të hani rregull-
isht çdo vakt dhe të mënjanoni
mbingrënien. Ndryshimet e
orarit dëmtojnë ritmin e natyr-
shëm trupor, ndërsa të ngrënit
në intervale të caktuara të të tria
vakteve gjatë një dite ndihmon
në mbajtjen e një niveli energjik
konstant. Mëngjesi është
shumë i rëndësishëm. Ai shër-
ben për të kompensuar nevojat
energjike dhe për të furnizuar
organizmin me elemente jetë-
sore ushqyese", - thonë special-
istët.

HidratimiHidratimiHidratimiHidratimiHidratimi
Sipas ekspertëve, një faktor
tjetër i rëndësishëm për t'u nd-
jerë mirë gjatë udhëtimit është
edhe hidratimi. "Hidratimi nuk
duhet të harrohet asnjëherë. Të
marrit e një sasie të mjaf-
tueshme lëngjesh përgjatë dhe
pas udhëtimeve është shumë e
rëndësishme", - këshillojnë ata,
duke shpjeguar edhe arsyet e
rëndësisë së hidratimit. "Dehi-
dratimet e lehta mund të
ndikojnë në shëndetin mendor.
Presioni i lartë në kabina gjatë
fluturimeve shkakton humbjen e
një sasie uji nga trupi. Të pirit e
alkoolit, kafesë apo çajit në vend
të ujit apo lëngjeve me fruta e
përkeqëson dehidratimin. Nëse
nuk keni mundësi të konsumo-
ni lëngje gjatë udhëtimit, mun-
dohuni ta kompensoni sasinë e
humbur menjëherë pas arritjes
në destinacion", - theksojnë spe-
cialistët.

Specialistët: Hidratimi ka rolin kryesor, mënjanoni mbingrënien

Udhëtimet, si të ushqeheni
shëndetshëm përgjatë tyreOla Mitre

KËSHILLA PËR UDHËTKËSHILLA PËR UDHËTKËSHILLA PËR UDHËTKËSHILLA PËR UDHËTKËSHILLA PËR UDHËTARËTARËTARËTARËTARËT

Përdorni shumëllojshmëri ushqimesh. Duke
konsumuar ushqime të llojeve të ndryshme, do të
balanconi sasinë e ushqyesve të ndryshëm në
organizëm.
Ndërmerrni zgjedhje të shëndetshme.
Moderoni sasinë e yndyrnave të ngopura
(shtazore), sheqernave, kripërave apo pijeve
alkoolike që konsumoni.
Mos e mënjanoni mëngjesin. Mëngjesi është
diçka më shumë se një filxhan kafe apo çaj.
Mos mënjanoni vaktet dhe mundohuni të
hani diçka të lehtë pasditeve. Mos rrini më
shumë se 4-5 orë pa ngrënë.
Këshillë për ndryshimin e orës. Në mënyrë
që të minimizoni efektin e ndryshimit të orës, i
cili shkatërron ritmin tuaj natyral, mundohuni ta
rregulloni orën tuaj me atë të zonës përkatëse
dhe t'i konsumoni vaktet në oraret e vendit që do
të vizitoni.
Mundohuni të hani diçka të lehtë përpara
udhëtimit. Mund të konsumoni sallatë, fruta të
freskëta, supë me perime apo mish pule të
pjekur.
Udhëtimet me avion mund të ndikojnë në
dehidratimin e organizmit tuaj, kështu që pini
shumë ujë dhe pije jokalorike (nëse merrni nga
një gotë ujë për çdo orë, do t'ju ndihmojë të
shmangni dehidratimin).
Tregohuni të kujdesshëm me kafenë apo pijet
e tjera me përmbajtje kafetine, duke mos i
përdorur ato si zëvendësuese për ushqimet.
Mundohuni të jeni fizikisht aktivë. Aktiviteti
fizik është i mirë për zemrën, sistemin e qarkullimit
të gjakut si dhe për shëndetin dhe mirëqenien në

me elemente jetësore
ushqyese"

"Nëse keni planifikuar
një udhëtim, duhet të hani
rregullisht çdo vakt dhe të

mënjanoni mbingrënien. Ndryshimet e
orarit dëmtojnë ritmin e natyrshëm

trupor, ndërsa të ngrënit në intervale të
caktuara të të tria vakteve gjatë një dite

ndihmon në mbajtjen e një niveli
energjik konstant. Mëngjesi është

shumë i rëndësishëm. Ai shërben për
të kompensuar nevojat energjike
dhe për të furnizuar organizmin
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6
Ekspertë të shëndetit dhe të

të ushqyerit rekomandojnë
vazhdimisht shtimin e sa

më shumë frutave dhe perimeve për
një dietë të shëndetshme ditore.
Por, është shumë e rëndësishme
që ju të dini sesi t'i trajtoni ato si
duhet, në mënyrë që të merrni prej
tyre vlerat maksimale. Autoriteti
Kombëtar i Ushqimit rekomandon
6 hapa praktikë, duke theksuar se
duhet të jeni në çdo moment të
kujdesshëm si për pastrimin,
ashtu edhe për përpun-
imin dhe për-
dorimin e fru-
tave dhe peri-
meve.

KontrolloniKontrolloniKontrolloniKontrolloniKontrolloni
Kontrolloni për t'u
siguruar se frutat dhe pe-
rimet e freskëta që ju blini
nuk janë të shtypura ose
të dëmtuara. Kontrollo-
ni që frutat dhe perimet
e freskëta të prera, si
sallatat dhe pjeprat e
prerë, të cilat janë të pa-
ketuara, të jenë në frigoriferin e
dyqanit para se t'i blini. Mos bli-
ni artikuj të freskët të prerë që nuk
janë në frigorifer.

PastroniPastroniPastroniPastroniPastroni
Lani duart me ujë të ngrohtë dhe
sapun të paktën 20 sekonda
para dhe pas trajtimit të fru-
tave dhe perimeve të freskë-
ta. Pastroni të gjitha sipër-
faqet dhe enët e kuzhinës
me ujë të nxehtë dhe sapun,
duke përfshirë dërrasën ku
bëhet prerja, veglat e
qërimit dhe thikat që
do të prekin fru-
tat ose pe-
r imet e
f r e s k ë t a
para dhe pas
përgatitjes së ush-
qimit. Shpëlajini nën

AKU: Siguria e
frutave dhe perimeve,

 hapa praktikë

ujë të rrjedhshëm, duke përfshirë
ato me lëkurë dhe lëvore që nuk
janë të ngrënshme. Frutat dhe pe-
rimet e ambalazhuara të cilat
kanë emërtimin në etiketë "gati
për të ngrënë", "të larë" ose "larë
trefish" nuk duhet të lahen.
Fërkojeni fort lëkurën e frutave
dhe perimeve nën ujë të rrjedhs-
hëm ose pastrojeni me një furçë
perimesh të pastër,  teksa i
shpëlani me ujë të rrjedhshëm.
Thajini frutat dhe perimet me një
peshqir të pastër ose letër. Asn-
jëherë mos përdorni pastrues ose
zbardhues për të larë frutat ose
perimet e freskëta. Këto produkte
nuk janë të menduara për kon-
sum.

NdaniNdaniNdaniNdaniNdani
Kur bëni pazar, sigurohuni që fru-
tat dhe perimet e freskëta të jenë

të ndara nga kimikatet shtëpiake
dhe ushqimet e papërpunuara të
tilla si mishi, shpendët dhe pro-
dhimet e detit, në qese në veçan-
ta. Mbajini frutat dhe perimet e
freskëta të ndara nga mishi i gjallë,
shpendët apo prodhimet e detit në
frigoriferin tuaj. Mos përdorni të njëj-
tin dërrasë në të cilën bëhet prerja
pa e pastruar me ujë të ngrohtë dhe
sapun para dhe pas përgatitjes së
frutave dhe perimeve të freskëta.

GatuaniGatuaniGatuaniGatuaniGatuani
Gatuajini ose hidhini frutat apo pe-
rimet që kanë prekur mishin e pa-
përpunuar, shpendët, prodhimet e
detit apo lëngjet e tyre.

FtohniFtohniFtohniFtohniFtohni
Ftohini në frigorifer të gjitha prer-
jet, lëkurat e frutave dhe perimeve
të freskëta të gatuara, brenda dy
orëve.

 Hidhni Hidhni Hidhni Hidhni Hidhni
Hidhini frutat dhe perimet e freskë-
ta që nuk kanë qenë në frigorifer
brenda dy orëve pas prerjes, heqjes
së lëkurës apo gatimit. Hiqni dhe
hidhni pjesët e mavijosura ose të
dëmtuara të frutave dhe perimeve
përpara se të gatuhen ose të ha-
hen të papërpunuara. Hidhni çdo
frut apo perime që nuk do të gatu-
het në qoftë se ajo ka prekur mish
të papërpunuar, shpend apo pro-
dhim deti. Nëse keni ndonjë dy-
shim, hidhini!

“Pastroni të gjitha
sipërfaqet dhe
enët e kuzhinës
me ujë të nxehtë
dhe sapun, duke
përfshirë dërrasën
ku bëhet prerja,
veglat e qërimit
dhe thikat që do të
prekin frutat ose
perimet e freskëta
para dhe pas
përgatitjes së
ushqimit.

“
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Hani pjeshkë kundër
kolitit dhe hemorroideve
Për qëllime mjekësore për

doren gjethet, lulet, frutat
dhe farat e pjeshkës. Të

gjitha pjesët e bimës kanë shije
të hidhur sepse përmbajnë acid
cianhidrik, ndaj dhe duhet
kujdes i posaçëm. Frutat për-
doren të freskëta dhe të për-
punuara. Ato kanë vlera të lar-
ta ushqyese e kuruese; përm-
bajnë rreth 10 për
qind sheqerna,
acide organike, pek-
tinë, vitaminë C dhe R
me shumicë, sasi të pak-
ta provitaminë A, vi-
taminë B1, B2, PP,
kripëra minerale,
lëndë aromatike etj. Pjeshka
këshillohet të përdoret gjatë tre
muajve të parë të shtatzënisë
sepse krijon një lëkurë të shën-
detshme të fëmijës dhe zhvillimin
e tij. Lulet e pjeshkës kanë veti
tonike dhe rrudhëse dhe për-
doren në formë çaji. Lulet e tha-

ra e të kthyera në formë plu-
huri, rekomandohen kundër
kolitit, dhimbjeve të barkut,
rrjedhjes së të bardhave,
kundër hemorragjive dhe
hemorroideve. Gjithashtu, në
formë gargare përdoren për
kurimin e bajameve dhe
mishrave të dhëmbëve që janë
acaruar. Lëngu i frutave (i
thelpinjve) të pjeshkës, me
pamjen e qumështit, është për-
dorur prej kohësh kundër
sëmundjeve të zorrëve dhe të
stomakut.

Për qëllime mjekësore përdoren frutat ePër qëllime mjekësore përdoren frutat ePër qëllime mjekësore përdoren frutat ePër qëllime mjekësore përdoren frutat ePër qëllime mjekësore përdoren frutat e
vishnjës dhe bishtat e tyre të thara. Frutatvishnjës dhe bishtat e tyre të thara. Frutatvishnjës dhe bishtat e tyre të thara. Frutatvishnjës dhe bishtat e tyre të thara. Frutatvishnjës dhe bishtat e tyre të thara. Frutat
grumbullohen në periudhën e pjekurisë dhegrumbullohen në periudhën e pjekurisë dhegrumbullohen në periudhën e pjekurisë dhegrumbullohen në periudhën e pjekurisë dhegrumbullohen në periudhën e pjekurisë dhe
thahen në vende të ajrosura. Bishtat thahenthahen në vende të ajrosura. Bishtat thahenthahen në vende të ajrosura. Bishtat thahenthahen në vende të ajrosura. Bishtat thahenthahen në vende të ajrosura. Bishtat thahen
në hije; ato kanë ngjyrë të gjelbër tënë hije; ato kanë ngjyrë të gjelbër tënë hije; ato kanë ngjyrë të gjelbër tënë hije; ato kanë ngjyrë të gjelbër tënë hije; ato kanë ngjyrë të gjelbër të
murmurmurmurmurrrrrrmememememe, pa erë, me shije të hidhur, pa erë, me shije të hidhur, pa erë, me shije të hidhur, pa erë, me shije të hidhur, pa erë, me shije të hidhur.....
Gjithashtu, përdoret lëvorja e degëve dheGjithashtu, përdoret lëvorja e degëve dheGjithashtu, përdoret lëvorja e degëve dheGjithashtu, përdoret lëvorja e degëve dheGjithashtu, përdoret lëvorja e degëve dhe
tuli i vishnjës. Frutat e vishnjës janë tëtuli i vishnjës. Frutat e vishnjës janë tëtuli i vishnjës. Frutat e vishnjës janë tëtuli i vishnjës. Frutat e vishnjës janë tëtuli i vishnjës. Frutat e vishnjës janë të
shijshme, ato përdoren për konsum tëshijshme, ato përdoren për konsum tëshijshme, ato përdoren për konsum tëshijshme, ato përdoren për konsum tëshijshme, ato përdoren për konsum të
freskëta dhe të përpunuara në trajtë reçeli,freskëta dhe të përpunuara në trajtë reçeli,freskëta dhe të përpunuara në trajtë reçeli,freskëta dhe të përpunuara në trajtë reçeli,freskëta dhe të përpunuara në trajtë reçeli,
kompostoje, prevedeje, likeresh etj. Frutatkompostoje, prevedeje, likeresh etj. Frutatkompostoje, prevedeje, likeresh etj. Frutatkompostoje, prevedeje, likeresh etj. Frutatkompostoje, prevedeje, likeresh etj. Frutat
kanë vlera të mira ushqykanë vlera të mira ushqykanë vlera të mira ushqykanë vlera të mira ushqykanë vlera të mira ushqyese: aese: aese: aese: aese: ato përto përto përto përto përmbajnëmbajnëmbajnëmbajnëmbajnë
rrrrrrrrrreth 9 për qind sheqereth 9 për qind sheqereth 9 për qind sheqereth 9 për qind sheqereth 9 për qind sheqerna, acide orgna, acide orgna, acide orgna, acide orgna, acide organikanikanikanikanikeeeee
me shumicë, vitamina A, C, Pme shumicë, vitamina A, C, Pme shumicë, vitamina A, C, Pme shumicë, vitamina A, C, Pme shumicë, vitamina A, C, P, PP, PP, PP, PP, PP, B1, B2 etj., B1, B2 etj., B1, B2 etj., B1, B2 etj., B1, B2 etj.
BishtaBishtaBishtaBishtaBishtat e frt e frt e frt e frt e frutautautautautavvvvve kanë gjetur përe kanë gjetur përe kanë gjetur përe kanë gjetur përe kanë gjetur përdorim tëdorim tëdorim tëdorim tëdorim të
mirë për arsye të vetive të tyre diuretikemirë për arsye të vetive të tyre diuretikemirë për arsye të vetive të tyre diuretikemirë për arsye të vetive të tyre diuretikemirë për arsye të vetive të tyre diuretike
dhe rrudhëse. Me to janë luftuar me suksesdhe rrudhëse. Me to janë luftuar me suksesdhe rrudhëse. Me to janë luftuar me suksesdhe rrudhëse. Me to janë luftuar me suksesdhe rrudhëse. Me to janë luftuar me sukses
gurët dhe rëra e vgurët dhe rëra e vgurët dhe rëra e vgurët dhe rëra e vgurët dhe rëra e veshkaeshkaeshkaeshkaeshkavvvvveeeee. F. F. F. F. Frrrrrutautautautautat e vishnjëst e vishnjëst e vishnjëst e vishnjëst e vishnjës
janë freskuese, shuajnë etjen, pranohenjanë freskuese, shuajnë etjen, pranohenjanë freskuese, shuajnë etjen, pranohenjanë freskuese, shuajnë etjen, pranohenjanë freskuese, shuajnë etjen, pranohen
mirë nga stomaku, ndihmojnë tretjen dhe,mirë nga stomaku, ndihmojnë tretjen dhe,mirë nga stomaku, ndihmojnë tretjen dhe,mirë nga stomaku, ndihmojnë tretjen dhe,mirë nga stomaku, ndihmojnë tretjen dhe,
kur përdoren në mënyrë sistematike,kur përdoren në mënyrë sistematike,kur përdoren në mënyrë sistematike,kur përdoren në mënyrë sistematike,kur përdoren në mënyrë sistematike,
ndikojnë në shërimin e sëmundjeve tëndikojnë në shërimin e sëmundjeve tëndikojnë në shërimin e sëmundjeve tëndikojnë në shërimin e sëmundjeve tëndikojnë në shërimin e sëmundjeve të
mëlçisë, pastrojnë gjakun duke e pasuruarmëlçisë, pastrojnë gjakun duke e pasuruarmëlçisë, pastrojnë gjakun duke e pasuruarmëlçisë, pastrojnë gjakun duke e pasuruarmëlçisë, pastrojnë gjakun duke e pasuruar
atë me elemente të reja dhe luftojnëatë me elemente të reja dhe luftojnëatë me elemente të reja dhe luftojnëatë me elemente të reja dhe luftojnëatë me elemente të reja dhe luftojnë
aneminë. Frutat e vishnjës kanë vetianeminë. Frutat e vishnjës kanë vetianeminë. Frutat e vishnjës kanë vetianeminë. Frutat e vishnjës kanë vetianeminë. Frutat e vishnjës kanë veti
diuretike, ato këshillohen t'i konsumojnëdiuretike, ato këshillohen t'i konsumojnëdiuretike, ato këshillohen t'i konsumojnëdiuretike, ato këshillohen t'i konsumojnëdiuretike, ato këshillohen t'i konsumojnë
aaaaata që vuajnë ngta që vuajnë ngta që vuajnë ngta që vuajnë ngta që vuajnë nga va va va va veshkaeshkaeshkaeshkaeshkat. Vt. Vt. Vt. Vt. Vishnja ka tëishnja ka tëishnja ka tëishnja ka tëishnja ka të
gjitha vlerat ushqimore e dietike dhe vetitëgjitha vlerat ushqimore e dietike dhe vetitëgjitha vlerat ushqimore e dietike dhe vetitëgjitha vlerat ushqimore e dietike dhe vetitëgjitha vlerat ushqimore e dietike dhe vetitë
fffffarararararmaceutikmaceutikmaceutikmaceutikmaceutike që ka qershia, por ajo i ka mëe që ka qershia, por ajo i ka mëe që ka qershia, por ajo i ka mëe që ka qershia, por ajo i ka mëe që ka qershia, por ajo i ka më
të theksuara vetitë rrudhëse e freskuese.të theksuara vetitë rrudhëse e freskuese.të theksuara vetitë rrudhëse e freskuese.të theksuara vetitë rrudhëse e freskuese.të theksuara vetitë rrudhëse e freskuese.

Vetitë kurative
të vishnjës dhe
bishtave të saj
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LISTA E VEPRIMEVE QË JANË KRYER ME DOSJET E PRONAVE TË QARKUT TË DURRËSIT

Lista emërore edhe në Durrës, Shijak, Krujë e Vorë. Kompensimi fizik e financiar, në rend kronologjik

ATP, statusi i secilës pronë në Durrës
Emrat e pronarëve, sipërfaqja e pretenduar dhe sa kompensohet
Agjencia e re e Trajtimit të Pronës ka përditësuar

regjistrin e saj elektronik për dosjet e pronave në të
gjithë vendin. Çdo trashëgimtar pronash ka mundësi

të lexojë në "Gazetën Shqiptare" statusin e dosjes së tij dhe
problematikën e dokumenteve që mund të ketë secili pro-
nar. Regjistri elektronik mban të dhëna të detajuara për
çdo aplikim dhe çdo proces që ka ndodhur me pronat që
nga viti 1993 dhe deri tani për qarkun e Durrësit. Secila
nga dosjet përmban emrin e subjektit të shpronësuar si
dhe emrin e subjekteve që e pretendojnë atë pronë. Në
dosje pasqyrohen sipërfaqja e pretenduar si dhe lloji i
pasurisë, sipërfaqja e njohur, sipërfaqja e kthyer apo e
kompensuar. Ndërkohë që pasqyrohen edhe të gjitha ven-
dimet e Komisioneve dhe Zyrave Rajonale të Kthimit dhe
Kompensimit të Pronave për secilin subjekt, bashkë me

vendimet gjyqësore dhe problematikat e secilës dosje.
"Gazeta Shqiptare" nis sot publikimin e listës së vepri-
meve që janë kryer me dosjet e pronave të qarkut të El-
basanit. Të gjithë të interesuarit njihen gjithashtu edhe
me problematikat që mund të ketë dosja e tyre, siç është
mungesa e dokumenteve të caktuara. Ndërkohë, Agjen-
cia e Trajtimit të Pronave ka marrë në shqyrtim dosjet
në qarkun e Elbasanit, të cilat janë në proces shqyrtimi.
Regjistri i dosjeve në shqyrtim pasqyron numrin e dosjes,
emrin e subjektit të shpronësuar, kërkuesin, llojin e pa-
surisë si dhe të dhënat në lidhje me sipërfaqen e njohur,
sipërfaqen e kthyer dhe sipërfaqen e kompensuar. Në
regjistër janë edhe të dhënat për çdo dosje për vendimet
e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, si
dhe problematika që ka çdo dosje, e cila pasqyron mangës-

inë në dokumentacion. Sot publikohet regjistri elektron-
ik i pronave në qarkun e Durrësit, ku përfshihen edhe
Kruja, Vora dhe Shijaku. Dosjet ndodhen në Agjencinë e
Trajtimit të Pronave në proces shqyrtimi dhe do të traj-
tohen me ligjin e ri. Vendimi do të merret sipas rendit
kronologjik të kërkesave edhe kompensimi do të përnda-
het sipas këtij rendi, me përjashtim të rasteve kur sub-
jekti kërkon të përfitojë nga pagesa e përshpejtuar, ose
kërkon të jetë pjesë e tenderit për kompensimin fizik në
bazë të pronave që ka vënë në dispozicion ATP-ja. ATP do
t'i japë përparësi kompensimit të truallit. Kompensimi për
ish-pronarët për tokën truall, sipas zërit kadastral të vitit
1945 dhe hartës së vlerës së tokës që është në fuqi do të
kryhet me para. Kufiri i caktuar nga ligji është 50 milionë
lekë për çdo vendim të njohur.

Emri (Subjekti i 
shpronësuar)

Mbiemri 
(Subjektit 
shpronesuar

Emri (Subjektit 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjektit 
Kërkues)

Sip e 
pretenduar, 
lloji I pasurisë

Zeri Kadastral 
Truall

Sip. E Njohur/ 
Mosnjohje Sip. E Kthyer 

Sip. E 
Kompensuar Problematika

Emri (Subjekti i 
shpronësuar)

Mbiemri 
(Subjektit 
shpronesuar

Emri (Subjektit 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjektit 
Kërkues)

Sip e 
pretenduar, 
lloji I pasurisë

Zeri Kadastral 
Truall

Sip. E Njohur/ 
Mosnjohje Sip. E Kthyer 

Sip. E 
Kompensuar Problematika

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

Thoma Nika Marika Nika 137

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1962, 
dt.30.08.95 dhe 
nr.747, dt.21.2.95 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr . Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Thoma Ziu Adriana FrashÃ«ri 1180

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1340, 
dt.20.04.96 , tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr . Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Aspasia Pema Mileva Pema 1005

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.791, dt.28.3.95 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr . Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Dhori Fora Thoma Fora 1043,45

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.810, 
dt.04.04.95 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr . Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Jorgji Bitri Amalia Kona 1000

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.701, 
dt.29.11.94 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr . Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Qazim Kalamashi Diana Kalamashi 5000

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1126, 
dt.23.12.95 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr . Me vendimin 
nr.784, 
dt.21.05.2005 tÃ« 
GjykatÃ«s sÃ« 
Rrethit DurrÃ«s 
ka ndryshuar 
vendimin nr.1126 
datÃ« 23.12.95. 
Nuk ka vendim 
kompensimi

Mehmetali Tufa Pranvera Tufa 1180

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1371, dt.7.5.96 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Vlash Tilka Tilka Tr. 1000

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.348, 
dt.10.03.94 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .(fotokopje) 
Nuk ka vendim 
kompensimi

Vangjel + 
Telemak Anastasiadhi Anastasiadhi

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1403, 
dt.28.5.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr . dhe v.1502, 
dt.11.7.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Selman Shahini Selman Shahini 2330

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me nr.2, 
dt.9.2.95 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Haziz Vrioni Nevin , Shahin Godo , Vrioni 2356

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.695, 
dt.23.11.94 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Petro dhe 
Kostandin Llazo e Danili Petro Llazo Tr.2600

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.477, dt.5.5.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Naun, Anastas Naci

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1369, dt.7.5.96 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Avni Hoxha Avni Hoxha Tr. 257.5

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1077, 
dt.31.10.95 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Mehmet Perlepa Emin Haznedari Tr. 576

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1695, 
dt.23.11.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr . Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Hamit Deda 400

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1394, 
dt.16.5.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Adem Myftari Adem Myftari 350

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1357, dt.2.5.96 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Zaharije Gjini Kondile Bozo 145.5

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1184, 
dt.17.2.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Shefqet Jonuzi Shefqet Jonuzi 105

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.606, dt.10.8.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Asllan Metalla Shefik Metalla 133

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1378, dt.7.9.96 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Mehmet Kacani Ramazan Kacani 10000

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1467/1, 
dt.25.6.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Aleks Qilli 423

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1638, 
dt.25.10.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Idriz Balla Feride Balla etj 2487.5

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.470/2, 
dt.28.11.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Asim Myshketa

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1675, 
dt.14.11.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Tol Ziu Lubica Lala 4350

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1200, 
dt.24.02.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Haxhi Nasufi Rukije Nasufi 50

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.698, 
dt.29.11.94tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Shuaip Rudi Shuaip Rudi 300

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.718, dt.28.1.95 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi
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Rifat Cerloi Nadina Deliallisi 3000

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.365, dt.18.3.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Zyber Kokomani 540

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1567, 
dt.03.09.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Bejte Jevgu 400

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1288, 
dt.05.04.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Llazar Cerma Josif Cerma 179

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.926, 
dt.26.06.95 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Xheladin Luri ShpÃ«tim Luri 132

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.591, 
dt.03.08.94 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Vlash Becka Vlash Becka 400

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.879, dt.1.06.95 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Palok Gurashi Klara Gurashi 1725

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1588, 
dt.14.9.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Stojan Kote Robert Kota 7050

Kerkese per 
2050, Vendimi 
bazÃ« Ã«shtÃ« 
me nr.682, 
dt.17.11.94 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr. per 5000 
m2;vendimi 
nr235, dt.26.9.97 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Kosta JanÃ§o Sotir JanÃ§o 1253

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.574, dt.28.7.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Shaqir Dervishi Fadil Dervishi 777.5

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.982, dt.8.9.95 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Zef Ã‡uni Rita Ã‡umi 772

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1479, dt.4.7.96 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Dilaver Xhafa Arben Reka 285

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.944, dt.18.8.95 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Lipi Picinami Dhimitraq Picinami 1166,33

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.600/1994Ã« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Ramadan Noka Gjyle Lajthia (Noka) 420

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.629, dt.30.8.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Dhimiter dhe 
Prokop Gjergo Mikel Gjergo 3192

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.364, dt.18.3.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Hilmi Duma Lezvat Dume 4350

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1190/1, 
dt.16.3.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Latif Dedej Latif Dedej 354

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.945, dt.19.8.95 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Haki Levonja Ymer Levonja 602

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1578, 
dt.10.9.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Adem Tartari Fatos Tartari

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.323, dt.3.3.96 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Muharrem Gjyli Petrit Gjyli 300

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.684 
dt.17.11.94 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Hysen Beshiri Njazi Beshiri 8016

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1349, 
dt.27.4.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Zeqir Isaku Skender Isaku 507.4

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1219, 
dt.12.3.98 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Ahmet Meshi Lumturi Mustafa 3669

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.992 dt.12.9.95 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Xhemal Belegu Agim Belegu 1180

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1367 dt.7.5.96 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Muharrem Domi Sudie Kapllani 400

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.468 dt.20.5.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Asim Milaqi Ruzhdi Milaqi 750

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.302 dt.25.2.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Feim Poshi Veronik Poshi 900

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.617 dt.12.8.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Firuz Halo Sadete Halo 300

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.734 dt.9.2.95 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Liman Sheqerja Qamil Sheqerja 228

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1167 
dt.13.2.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Muhamed Molla Tr.60

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1645 
dt.25.10.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Ilia Bezhani Vasilika Bezhani Tr.6980

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.101 
dt.19.10.93 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr . ShtesÃ« 
vendimi nr.101/1. 
dt.29.10.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr.Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Haxhi Zaza Tr.225

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1443 
dt.13.6.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Gaqo Theoari Urani Bashi Tr.118

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1201 
dt.24.2.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Qemal Araniti Helga Ristani Tr. 1180

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1231 
dt.16.3.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Thimi Nisi Thoma Nisi Tr. 5000

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1173 
dt.13.2.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Xhemal Troplini Xhevdet Troplini Tr. 5000

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1004 
dt.20.9.95 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Qamil Mehmeti 546

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.277, dt.11.2.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Parashqevi Gjonci 10000

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1616 
dt.4.10.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

PjetÃ«r Prashelliu Tr.1000

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1428 
dt.11.6.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Zef Vlashi Luigj Vlashi Tr. 422.77

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1352, 
dt.27.4.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Riza Bajrami Xhelal Bajrami Tr. 5000

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1517 
dt.30.7.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Xhemal Turku Xhemal Turku Tr. 1180

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1487 dt.4.7.96 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

Thimi Manabeu Elton Harito Tr.253

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.1509, 
dt.18.7.96 tÃ« 
KKKP Bashkia 
Dr .Nuk ka 
vendim 
kompensimi

Sami Mancaku Asije Mancaku Tr.184

Vendimi bazÃ« 
Ã«shtÃ« me 
nr.275, dt.11.2.94 
tÃ« KKKP 
Bashkia Dr .Nuk 
ka vendim 
kompensimi

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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... por pragmatizmi, mendon Kay-
Alexander Scholz.

Mjeti më i mirë kundër popu-
lizmit dhe thjeshtëzimit në poli-
tikë është të ruash gjakftohtësinë
dhe të mos biesh në gracka emo-
cionale të pakomandueshme dot.
Pragmatizmi të mbron nga
ideologjitë, modestia publike para
pozave shou të rrezikshme. Pikër-
isht këto e karakterizojnë Angela
Merkelin.

Se çfarë mund të ndodhë, kur e
hap shumë gojën dhe e vlerëson
gabimisht situatën politike, këtë
duhej ta përjetonte dhimbshëm,
Theresa May. Ndërkohë Merkeli
edhe pas dy zgjedhjeve të fituara
në lande ka paralajmëruar se
zgjedhjet parlamentare nuk janë
fituar ende. Deviza: Qëndroni me
këmbë në tokë.

Megjithëse ajo ka arsye të bro-
horasë: Sfiduesi i saj, Martin
Schulz u rrëzua përgjatë rrugës që
pas daljes së tij bombastike, ngrit-
ja e habitshme e social-
demokratëve në sondazhe është
shkrirë. Dhe populistët e djathtë
të AfD-së janë rrudhur në shifra
normale. Por kush e di si do të zh-
villohen gjërat, ende kemi tre muaj
para zgjedhjeve.
KANCELARJA NË
VITIN E 12-të

Por kush beson se Merkel nuk
ndjek qëllime ambicioze, gabohet.
Vetëm se Merkeli nuk paraqitet si
tellalli dhe shpesh i lë gjërat
gjysmë hapur. Deklaratat e saj, se
Europa tani një pjesë të mirë du-
het të mbështetet te vetja, pra se
nuk mund të mbështetet më aq te
vëllai i madh në anën tjetër të At-
lantikut, janë tipike. Pas tyre - fshi-
het një llogari tjetër - pas katas-
trofës "Trump" të arrihet një
unitet i ri brenda unionit europi-
an. Për shkak se kjo kërkon shumë
punë, është më mirë t'i shposh me
ngadalë në publik dërrasa të tilla
të trasha por pa ndalur, dhe jo të
godasësh me çekiç.

Në Europë Merkeli është prej
kohës menaxhere krizash - Greqia,
euro, Ukraina, refugjatët. Gjer-
manisë iu desh të marrë rolin e
lideres, edhe sepse vende të tjera
të BE-së bënë shumë pak. Gjatë
këtyre krizave Merkelit i duhej
edhe të mësonte: Që shteteve fqin-
je dhe vendeve të tjera nuk mund
t'u dalësh përballë me qëndrimin
se i di gjërat më mirë. Se nuk du-
het të mbivlerësosh veten, ndry-
she të tjerët tërhiqen dhe mbetesh
vetëm, si në krizën e refugjatëve.
BRENDA EUROPËS KA
SHUMË PËR TË BËRË

Tani Merkel të duket se është
në pushtet prej kohësh që nuk
mbahen mend. Kur të publikohet
autobiografia e saj do të mund të
lexojmë për shumë politikanë eu-
ropianë. Merkel ka shumë pushtet
jo vetëm në Gjermani, por edhe në
Europë. Por nuk mund të thuash,
se ajo planifikon të jetë liderja e
botës së lirë, sipas disa analistëve.

Merkel e di se do të mbingarkon-
te rolin e saj në politikë. Kjo edhe
sepse në Europën "e vogël" ka
shumë për të bërë. Kjo nuk prek
faktin që Gjermania në rang
ekonomik botëror merr një pozi-
cion lideri. Merkel dëshiron të mos

Model suksesi:
Angela MerkelKay-Alexander Scholz

harrojë vendet që kufizohen me
Europën. Shkaqet e largimit nga
vendlindja dhe migracioni ajo
dëshiron t'i luftojë në vendet
origjinë, sidomos në Afrikë, dhe
për këtë ajo ka startuar disa inicia-
tiva. Por këtu nuk bëhet fjalë për
politikën e madhe botërore, por
për të ulur presionin e migrimit në
Europë.
PËRGATITJA
E SAMITIT TË G20-ës

Shumë analistë e interpretojnë
më shumë seç duhet vizitën e Mer-
kelit në Amerikën Latine në dy
vendet e G20-ës, Argjentinën dhe
Meksikën. Po farkëton Merkeli një

aks të ri global? Me shumë gjasa jo
- kujtojmë rrethanat e udhëtimit.
Ai është planifikuar prej kohësh,
dhe nuk është një reagim i shpejtë
pas veprimeve të administratës
"Trump". Nga ana tjetër, Gjerma-
nia ka presidencën e radhës të G20-
ës, të cilën do ta dorëzojë tek
Argjentina. Për të pasur vazhdimë-
si në trajtimin e çështjeve globale,
qeveria gjermane flet për një
trojkë të Kinës (që e kishte presi-
dencën para Gjermanisë) të
Argjentinës (që e merr presi-
dencën vitin e ardhshëm) dhe Gjer-
manisë. Edhe Meksika është pjesë
e G20-ës dhe partner i rëndësishëm

tregtar i Gjermanisë, në vitin 2018
ky vend do të jetë partner në panai-
rin e Hanoverit.

Krahas kësaj, në korrik zhvillo-
het samiti i G20-ës në Hamburg,
kështu që është normale të akor-
dohen pozicionet e vendit mik-
pritës me të tjerët. Natyrisht që
këtu bëhet fjalë për tregtinë e lirë.
E sigurisht, nëse një eveniment i
tillë si G20-ta zhvillohet me sukses,
ai është edhe një lloj dhurate për
fushatën zgjedhore të Merkelit.
Angela Merkel nuk do të ishte ajo
që është, nëse nuk do ta dinte këtë
ta përdorte për vete avantazhin që
i jep posti që mban aktualisht.

Dje në 'Deutsche Welle'

GAFORJA

DEMI

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Koha e mbarimit të punës është një bekim
i vërtetë nga qielli, nëse filloni të ndiheni
pak të lodhur dhe mezi prisni orën kur të
mund të shijoni lirinë. Merreni në dorë ko-
hën dhe hapësirën tuaj, pa e vrarë mend-
jen se kë keni në krah.

Përpiquni të jetoni më shëndetshëm dhe
të keni një stil jete të qetë, për të shmangur
stresin dhe trysninë, që po ndikojnë në
mirëqenien tuaj. Nuk është e vështirë të
bësh aktivitet fizik, por nevojitet të sforco-
heni për të qëndruar në formë.

Ndjenja juaj për drejtësi do t'ju ndihmojë
të zgjidhni me shpejtësi një çështje de-
likate, në të cilën nuk do të kishit dashur
fare të ishit përfshirë. Pak rëndësi ka nëse
mënyra juaj e të vepruarit nuk arrin të
kënaqë gjithkënd. Ajo që ka rëndësi është
integriteti juaj.

Keni nevojë për një ndryshim ambienti që
u rikthen entuziazmin ideve të reja që keni,
për të mos humbur gjallërinë dhe entuziaz-
min, që ju shquajnë nga të tjerët. Më në
fund erdhi një ditë e qetë. Pikërisht ajo që
ju duhet për të qëndruar më shumë me të
dashurit tuaj.

Nëse disa çështje do të kërkonin vëmend-
jen tuaj urgjentisht, nuk keni çfarë t'i bëni,
por mos e ekzagjeroni. Do t'ia dilni nga një
situatë ku duhet të kënaqni dy palë, nëse
nuk do t'ia arrini nga zgjuarsia, do të jetë
me pak fat që nuk e prisnit!

Gjeni pak kohë për personin që doni dhe
përpiquni të keni dialog. Do të jetë mënyra
më e mirë për të tejkaluar ndonjë tension
të mundshëm. Ka shtytjen emocionale të
duhur, edhe rezultatet mund të mos jenë
në lartësinë e duhur.

Si ndërmjetës të natyrshëm, këtë të hënë
do jeni të mbështetur edhe nga yjet dhe
nuk do gjendeni kurrë në vështirësi. Do
dilni nga situata me lehtësi të madhe.
Ndoshta duhet të shqetësoheni vetëm nga
objektiviteti juaj total.

Keni një nxitje të madhe, e cila mund të
jetë e dobishme për të shkëlqyer në shumë
rrethana dhe për të marrë shumë
vlerësime dhe komplimente. Mos u dorë-
zoni para vështirësive. Janë thjesht stimuj
për t'u përmirësuar dhe për të bërë akoma
më shumë gjëra.

Nuk ka asgjë të keqe nëse doni të qëndro-
ni të vetëm. Edhe pse, në një këndvësht-
rim afatgjatë, vetmia nuk do t'ju bënte fare
mirë. Përpiquni të hyni në lojë. Është e
vërtetë: Mund të qëndroni duke parë, por
nga ana tjetër do të përjetoni më shumë
çaste të mbushura me emocione.

Mos u hidhni shumë përpjetë, nëse nuk
doni të rrezikoni të rrëzoheni! Duhet të qën-
droni me këmbë në tokë dhe të mos përf-
shiheni nga aventura tepër të rrezikshme.
Mendoni për pasojat e veprimeve që krye-
ni, do të shmangnit rrezikun për ta pësuar.

Ndryshime të shpejta dhe pozitive, falë
bashkëveprimit të Marsit në lidhje me Nep-
tunin. Në vazhdën e vendimeve të marra,
popullariteti juaj do të pësojë një rritje! Pak
krijimtari dhe fantazi në profesion do t'ju
sjellë vlerësimin e një eprori.

Ambicia nuk do t'ju mungojë dhe do të jeni
të nxitur të përfundoni me sukses projekte
madhështore dhe interesante. Kushdo që
do të fusë hundët midis jush dhe dëshirave
tuaja do të humbasë kohë, duke mos pa-
sur asnjë shans për t'ju ndaluar.
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Pse ky inat disproporcional
rus me Malin e Zi?

Nga SHABAN MURATI(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... se sa me anëtarësimin në NATO të sh-
tetit më të vogël ballkanik, Malit të Zi.
Formalizimi zyrtar i anëtarësimit të Malit
të Zi në NATO në 5 qershor, kur kryemi-
nistri malazez Dushko Markoviç dorëzoi
në Departamentin Amerikan të Shtetit në
Uashington instrumentet e pranimit të
vendit të tij në Aleancën Atlantike, ngri-
ti një stuhi stepash në korridoret e push-
tetit në Moskë. Ministria e Jashtme e
Rusisë, po atë ditë në 5 qershor lëshoi një
kërcënim luftarak si në ditët më të errëta
të luftës së ftohtë kundër Malit të Zi: "Në
dritën e linjës armiqësore të autoriteteve
malazeze, pala ruse rezervon të drejtën të
ndërmarrë masa ndëshkuese mbi bazën
e reciprocitetit. Në politikë, njësoj si në
fizikë, çdo veprim shkakton kundërvep-
rim". Ministri i Jashtëm rus, Sergej
Lavrov, në datën 6 qershor, dy herë bren-
da ditës, mbajti fjalime të gjata kundër
anëtarësimit të Malit të Zi në NATO, duke
sulmuar ashpër autoritetet malazeze. Po
atë ditë, në 6 qershor, kryetari i Komitetit
të Këshillit të Federatës Ruse për
mbrojtjen dhe sigurinë, Viktor Ozerov,
deklaroi se "Doktrina e sigurisë kombëtare
të Rusisë, e miratuar nga presidenti, e
quan NATO-n një nga kërcënimet krye-
sore për sigurinë kombëtare dhe mar-
rëveshjet tona me Malin e Zi do të konsi-
derohen nga kjo pikëpamje". Me një fjalë
Moska shpall se Mali Zi është shndërru-
ar në një nga kërcënimet kryesore për sig-
urinë kombëtare të Rusisë dhe duhet të
presë masat hakmarrëse ruse ndaj tij.

Disproporcioni i parametrave të
madhësisë fizike, gjeografike, ushtarake,
ekonomike, njerëzore, teknologjike, diplo-
matike, ndërkombëtare, etj., midis Rusisë
si fuqi e madhe, dhe Malit të Zi, si shtet
mikroskopik, si edhe fakti që Mali i Zi
ndodhet shtatë male e shtate dete larg
Rusisë, nuk mund të mos e bëjnë kuri-
ozitet këtë reagim jo normal. Ky inat i
madh politik, diplomatik dhe shtetëror
duhet të ketë disa shpjegime, sepse nuk
është se Moska e mësoi në 5 qershor 2017
që Mali i Zi u bë anëtar i Aleancës Atlan-
tike. Parlamenti i Malit të Zi e ka miratu-
ar që në 16 shtator të vitit 2015 rezolutën
për anëtarësimin e vendit në NATO dhe
sipas Kushtetutës malazeze ky është hapi
final legjislativ, që duhet të ndërmarrë
shteti për të ligjëruar anëtarësimin në një
organizatë ndërkombëtare. Në 2 dhjetor
2015 Mali i Zi mori zyrtarisht nga NATO
ftesën për anëtarësim. Pra duhen kërkuar
motive dhe shkaqe të tjera, përse Moska i
dha tani një dimension ndërkombëtar in-
atit të saj për formalizimin e anëtarësim-
it të Malit të Zi në NATO në 5 qershor.

Nuk duhet të jesh ekspert ushtarak apo
i sigurisë për të fituar një nënqeshje nga
pretendimi që Mali i Zi, si shteti më i vogël
ballkanik që ndodhet në anën tjetër të
botës për Rusinë, mund të jetë kërcënim
për sigurinë kombëtare ruse. Mali i Zi dhe
ish-Jugosllavia, ku republika e Malit të Zi
ka qenë pjesë para shembjes së Federatës
Jugosllave, nuk kanë qenë asnjëherë
anëtarë të Traktatit ushtarak të Var-
shavës, të krijuar dhe të sunduar nga
Moska. Mali i Zi dhe ish- Jugosllavia nuk
kanë qenë as pjesë e ish Bashkimit Sovje-
tik dhe nuk quhen sot pjesë e hapësirës
"post sovjetike", siç i përkufizon Moska sh-
tetet, që kanë dalë nga ish-Bashkimi Sov-
jetik, dhe të cilët, sipas doktrinave zyrtare
ruse, duhet të jenë nën influencën ruse.

dhe strategjia e krizave politike në Maqe-
doni, Shqipëri dhe Kosovë, shfaqën një el-
ement të përbashkët të ndërhyrjes ruse
për të shkaktuar trazira në Ballkan dhe
për të depërtuar influencën ruse. Largi-
mi i kryeministrit filorus Gruevski dhe
ardhja e qeverisë së re të kryeministrit
Zaev në Shkup, ndryshim kundër të cilit
prej dy vjet e gjysmë diplomacia dhe in-
stitucionet e specializuara ruse kanë bërë
të pamundurën ta pengojnë, mund të kon-
siderohet një dështim për Moskën, sepse
tashti rruga e Maqedonisë për anëtarësim
në NATO është më e pastruar. Qeveria e
re ka dhënë sinjale se mund të pranojë
anëtarësimin e vendit në NATO me em-
rin, me të cilin është anëtarësuar në OKB
dhe me të cilin ushtron gjithë veprim-
tarinë e saj ndërkombëtare. Kjo padyshim
përbën një zhvillim negativ për Moskën
dhe ambiciet e saj në Ballkan.

Arsyeja e tretë është komprometimi i
imazhit dhe i rolit të Rusisë në Ballkan si
një shtet, që krijon trazira dhe ndërhyn
në forma të sofistikuara deri në zgjedhjet,
për të imponuar influencën e vet. Futja e
krizave politike dhe e tensioneve në rajon
në rrugën e zgjidhjes dëshmoi se shtetet
dhe popujt e rajonit janë të vendosur të
ecin në rrugën e integrimit euratlantik
dhe të orientimit perëndimor.

Kaq i madh është dëshpërimi i diplo-
macisë ruse nga dështimet e veprimtarisë
së saj në Ballkan, sa që ministri i Jashtëm
Sergej Lavrov në datën 6 qershor, duke
folur me emocion kundër anëtarësimit të
Malit të Zi në NATO, i lejoi vetes shkeljen
e etikës diplomatike, gjë që nuk përputhet
as me statusin e tij si ministër i Jashtëm i
një shteti të madh dhe as me përvojën e
tij të gjatë profesionale diplomatike. Në
fjalën e mbajtur në Universitetin "Iman-
uel Kant" në Kaliningrad, ai u përpoq të
bënte një diversion diplomatik në mar-
rëdhëniet e Malit të Zi me BE-në, duke
nxjerrë bisedimet konfidenciale, që ka
pasur me përfaqësuesin e lartë të BE për
politikën e jashtme, Havier Solana, në prag
të pavarësimit të Malit të Zi në vitin 2006.
Sipas Lavrovit, Solana i ka kërkuar Rusisë
që të bindin malazezët të mos organizojnë
referendumin për pavarësi. Lavrovi tha:
"Ata nisën të na kërkojnë neve që të bin-
dim malazezët që të mos ndiqnin rrugën
e pavarësisë. Ne refuzuam, duke thënë se
kjo ishte e drejta e tyre. Malazezët na
falënderuan shumë ne në atë kohë". Min-
istri i Jashtëm rus i lejon vetes një insin-
uatë diplomatike dhe historike, duke e
paraqitur sikur BE nuk e ka dashur pa-
varësinë e Malit të Zi, kurse Rusia e pas-
ka dashur pavarësinë e Malit të Zi dhe
madje e paska ndihmuar për të arritur
pavarësinë. Është një absurditet ky pre-
tendim, sepse është e njohur se Rusia ka
qenë në rezonancë me Serbinë për të pen-
guar me të gjitha mënyrat pavarësimin e
Malit të Zi. Nëse Rusia paska qenë për
pavarësinë e Malit të Zi si një e drejtë e
tij, nuk kuptohet pse sot Rusia nuk men-
don se është e drejtë e pavarësisë së Malit
të Zi të anëtarësohet në çdo aleancë, që e
mendon në mënyrë sovrane se i shërben
interesave të veta.

Diplomacia dhe qeveria ruse janë të
zëmëruar me Malin e Zi, sepse provuan
shijen e dështimit të ndërhyrjes në atë
vend dhe të dështimit të tyre në shtetet e
tjera të rajonit. Rusisë do t'i duhet të
ngushëllohet që ka një aleat në Beograd
dhe një aleat në Banja-Luka, të cilët nuk
dëshirojnë të hyjnë në NATO.

Mali i Zi dhe ish-Jugosllavia nuk kane qenë
as shtete kufitare me ish -Bashkimin Sovje-
tik, që të futen në kategorinë tjetër të riv-
endikimeve imperiale ruse, të njohur me
termin "fqinjësia e afërt".

Argumenti kryesor, që haset në fjalimet
e ministrit të Jashtëm rus dhe të përfaqë-
suesve të tjerë të diplomacisë dhe të shtetit
rus kundër anëtarësimit të Malit të Zi në
NATO është se Rusinë dhe Malin e Zi e li-
dhin historikisht gjuha, feja, raca, etj. Vësh-
tirë të gjesh absurditet më të madh, se sa të
pretendohet vendosja
e influencës dhe e
varësisë nga Rusia me
argumentin se populli
malazez është sllav
dhe ka gjuhë sllave
dhe ka fenë ortodokse.
Këtë pretendim, në
datën 6 qershor minis-
tri i Jashtëm rus,
Sergej Lavrov, e vendo-
si në qendër të fjali-
meve të tij kundër
Malit të Zi në NATO.
Me këtë logjikë i bie
që Turqia ka të drejtë të kundërshtojë
anëtarësimin e disa shteteve të Kaukazit dhe
të Azisë Qendrore, të cilat kanë dalë nga ish-
Bashkimi Sovjetik, dhe që janë anëtarësuar
në organizatën ushtarake CSTO, të krijuar
nga Rusia,(një NATO ruse), apo në organi-
zatën tjetër politike CIS, të krijuar po nga
Rusia, me që flasin gjuhën turke dhe meqë
janë myslimanë. Ose njësoj si të pretendosh
se edhe Çeçenia dhe Tataristani, meqë janë
popullsi myslimane, duhet të jetë nën influ-
encën e Turqisë.

Për anëtarësimin e Malit të Zi në NATO
Moska e humbi qetësinë për shumë arsye
të tjera, që nuk kanë lidhje me ndonjë të
ashtuquajtur kërcënim apo rrezik, qe mund
t'i vijë sigurisë kombëtare ruse nga një sh-
tet me gjashtëqind mijë banorë. Arsyeja e

parë është se anëtarësimi i Malit të Zi ek-
spozoi dështimin e politikës së ndërhyrjes
ruse për të vendosur influencën e plotë në
Malin e Zi, shënon dështimin përfundimtar
të ëndrrës ruse për të dalë në Detin Adria-
tik, për të cilën në vitin 2013 Rusia bëri
kërkesë zyrtare dhe ushtroi një presion të
jashtëzakonshëm mbi Podgoricën për të
marrë lejen për një bazë ushtarake ruse në
bregdetin malazez. Ka qenë një ndërhyrje
intensive e vazhdueshme ruse në Malin e
Zi gjatë viteve të fundit, që nga investimet e

mëdha, blerjet masive
të pronave, aktiviteti
eroziv i institucioneve
ruse të spiunazhit dhe
të diversionit, krijimi
i partive dhe grupeve
politike dhe shoqatave
joqeveritare pro ruse,
e deri tek përpjekja
kulmore për grusht
shteti në tetor të vitit
të kaluar me im-
plikimin e shërbimit
sekret rus dhe serb
për rrëzimin e qever-

isë dhe prurjen në pushtet të forcave poli-
tike të financuara nga Moska dhe Beogradi.
Siç deklaroi kryeministri i Mali të Zi, Dush-
ko Markoviç në 5 qershor, vendi i tij ia arriti
t'i rezistojë presionit të Moskës. Rusia dësh-
toi ta kthente mbrapa rrotën e historisë së
Malit të Zi dhe kjo komprometoi jo vetëm
ambicien ruse për atë shtet dhe për bregde-
tin e tij Adriatik, por edhe politikën ruse në
Ballkan.

Arsyeja e dytë është se Rusia pësoi para
pak kohe një dështim tjetër më të gjerë në
Ballkan me neutralizimin dhe futjen në
rrugën e zgjidhjes të disa krizave politike dhe
të tensioneve të provokuara dhe të sponsori-
zuara prej saj në vendet e Ballkanit. Pavarë-
sisht se dinamika dhe formatimet nuk ish-
in të njëjta, e vërteta është se njëkohshmëria

Katovica

Rusia dështoi ta kthente
mbrapa rrotën e historisë

së Malit të Zi dhe kjo
komprometoi jo vetëm

ambicien ruse për atë shtet
dhe për bregdetin e tij

Adriatik, por edhe
politikën ruse në Ballkan.

- Vështirë të gjesh absurditet më të madh, sesa të
pretendohet vendosja e influencës dhe e varësisë nga

Rusia me argumentin se populli malazez është sllav, ka
gjuhë sllave dhe ka fenë ortodokse.
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VOLEJBOLL

Shqipëria e dyta,
mposht 3-1 Bjellorusinë

Kombëtarja shqiptare e Volejbollit për femra fitoi 3-
1 me përmbysje ndaj Bjellorusinë në takimin e

tretë në Grupin A, dhe i mbyll në vendin e dytë kuali-
fikueset e Ligës Europiane, pa mundur të vijojë në raun-
din tjetër. Vajzat kuqezi, të drejtuara nga trajneri Altin
Mërtiri, për arsye pikaverazhi kanë humbur mundës-
inë për t'u renditur si ekipi i dytë më i mirë. Seti i parë
ishte më i mirë për vajzat bjelloruse, që arritën të tri-
umfonin 25-22. Me të njëjtat shifra u kundërpërgjigj
Shqipëria në setin e dytë, duke fituar optimizmin për

vazhdimësinë e përballjes. Emocionet në "Feti Borova"
arritën pikën kulminante në fund të setit të tretë, kur
vajzat shqiptare, edhe pse ishin në avantazh 24-21, u
barazuan 24-24, por falë bllokut të shtatlarteve Bici dhe
Thaka arritën të merrnin dy pikë radhazi, duke e fituar
këtë set me vështirësi 26-24. Shqipëria tregoi superior-
itet edhe gjatë setit të katërt, duke kryesuar në fund 23-
19, por Bjellorusia realizoi katër pikë radhazi me tabelën
elektronike që shënonte 23-23. Gjithsesi, një bllok i suk-
sesshëm i Marinës e më pas një sulm i Bjellorusisë që
përfundoi jashtë i dha fitoren 25-23 Shqipërisë, që e fitoi
të gjithë ndeshjen 3-1 me sete. Për përfaqësuesen sh-
qiptare spikati sulmuesja kryesore Erblira Bici, e cila
ishte më e sakta jo vetëm në gjuajtje, por edhe në bllok.

SPORT

Jeton SelimiJeton Selimi

Shqipëria e madhe, e
bukur, ajo e Europia
nit nuk ka mbaruar,

dhe mesazhin e jep fiks një
vit pas debutimit në
Francë! Në 11 qershor 2016
luante ndeshjen e parë his-
torike në Lons; në 11 qer-
shor 2017 jep një mesazh
për vazhdimësinë në Haifa
të Izraelit ku fiton 3-0, për
t'u kthyer fiks reston ven-
dasve dhe shkelmuar gjithë
dyshimet për të ardhmen.
Dhe si për ta forcuar idenë,
heroi është i njëjti me atë të
Europianit, Sadiku, autor i
një dygolëshi, edhe pse mer-
itat i shkojnë gjithë
skuadrës.

Në Haifan e largët, ku
përveç rreth 350 tifozëve
shqiptarë në tribuna, rrën-
jët e shqipes i gjen edhe në
vendasit e vegjël, De Biazi
aq i diskutuar këto ditë, go-
det me zgjedhjen e sulmues-
it elbasanas në 4-1-4-1 e tij.
Shqipëria e nis agresive,
megjithatë për emocionin e
parë të vërtetë duhet pritur
minuta e 14-të, kur Sadiku
provon nga distanca me
Goresh, që impenjohet jo

pak për të neutralizuar. Sh-
qipëria merr kontrollin e
lojës, megjithatë edhe Izrae-
li nuk harron të cimbisë me
Naçon, që në të 17-ën lë në
vend Memushajn për të

goditur, por përgjigjet mirë
Strakosha për kënaqësinë e
tifozëve kuqezinj. Epërsia
konkretizohet në të 21-ën,
me Roshin që rikuperon
topin e çmuar dhe kërkon

Sadikun, me 26-vjeçarin që
bën snajperin me këtë
goditje fantastike. I veçantë
në shënim, i veçantë edhe
në festim Armando Sadiku,
dhe për të kuptuar sa e

kërkonin këtë fitore kuqez-
injtë, shikoni dhe sexhden
e Mërgim Mavrajt dhe fes-
timin e De Biazit. Shqipëria
në avantazh, por nuk e
humbet agresivitetin, mbe-
tet në kërkim të golit të sig-
urisë. Izraelitët provojnë
me krosimet e gjata, në të
35-ën është Zahavi që pro-
von me kokë me Strakoshën
që konfirmon for mën e
mrekullueshme, ndërsa një
minutë më pas është jashtë
shënjestre tentativa e Ko-
hen. Nuk i shpëtojnë dot
hakmarrjes izraelitët, pasi
në të 44-tën Sadiku gatuan
një tjetër mrekulli, nga pak
më larg, por me të njëjtin
përfundim, duke çuar topin
në të njëjtin vend.

Mbyllet me Shqipërinë
në avantazh të dyfishtë pje-
sa e parë, me kuqezinjtë që
mbeten kërkues edhe në
fillimin e së dytës. I pan-
gopur, pa dyshim, edhe
Sadiku, që nuk rresht së
vrapuari. Izraeli provon të
reagojë në të 55-ën me një
top të Dasa, që Mavraj e
devijon aq sa për ta dërguar
në shtyllë. Nuk ka vend për
panik, pasi Shqipëria ka
frenat në dorë. Në të 65-ën
është në një kundërzbritje
të favorshme me Memush-
ajn, që vonon pasimin final
për Sadikun, duke i dhënë
portierit kohë të rikuper-
ojnë. Sadiku ndërkohë mbe-
tet i rrezikshëm si një man-
gustë në zonën e Goresh, që
ndoshta do ta shohë edhe në
ëndërr si makth. Në të 69-ën
jep edhe një goditje të fun-
dit, si një provë se është gati
për skenën e futbollit të
madh edhe në nivel
klubesh, dhe del mes ova-
cioneve të tifozëve kuqezinj
për t'i bërë vend Cikall-
eshit. Për të kuptuar perfek-
sionin e kësaj ndeshjeje të
Shqipërisë, shikoni dhe
skemën që nis nga këmbët
e Lilajt, me Cikalleshin që
sposton te Hysaj dhe
mbrojtësin e Napolit që dhu-
ron asistin final për Me-
mushajn. Çfarë aksioni,
çfarë goli! 3-0! Hakmarrja
është një pjatë që shërbehet
e ftohtë, dhe ja ku ua kemi
servirur izraelitëve për atë
mbrëmje nervash në "El-
basan Arena". 3 gola të
shënuar, asnjë i pësuar, dhe
për të kuptuar se në çfarë
forme janë, shohim edhe rik-
uperimin super të Hysajt në
të 79-ën. Janë vërtet vep-
rime që bashkë me fytyrat
e lumtura të tifozëve
evokojnë Europianin. Nota
pozitive për të gjithë, duke
nisur që nga porta, ku Stra-

PESË RADHAZI

Tjetër humbje për Kosovën,
Turqia fiton 1-4

Kosova pësoi humbjen e pestë radhazi në elimina
toret e Botërorit, këtë radhë me rezultatin 1-4 ndaj

Turqisë në "Loro Boriçi". Skuadra e Fatih Terim u
tregua cinike përballë skuadrës së Bunjakit, duke mar-
rë një fitore të merituar në impiantin e Shkodrës, aty
ku mbështetja e tifozëve të Kosovës nuk ishte ajo e
pritshmja. Që në minutën e shtatë të takimit, Kaldi-
rim krosoi saktë në qendër për Volkan Shen, i cili devi-
joi saktë me kokë, duke mos i dhënë asnjë shans port-
ierit Samir Ujkani. Reagi-
mi i Kosovës ishte i men-
jëhershëm, pasi Amir
Rrahmani barazoi rezulta-
tin me një goditje të bukur
me kokë, pas krosimit të
Valon Berishës nga këndi.
Në minutën e 31-të, Ynder
përfitoi nga vendosja e
gabuar e mbrojtjes së ven-
dasve, duke kaluar për
herë të dytë në avantazh
Turqinë. Shtatë minuta
nga fillimi i pjesës së dytë Bunjaki detyrohet të zëv-
endësojë Ujkanin me Nurkovic, ndërsa Zeneli ia la
vendin Bernard Berishës. Gjithsesi Turqia shënoi
golin e qetësisë me Byrak Ylmaz, duke përfituar nga
problemet e Kosovës në qendër të mbrojtjes. Tufan
në të 82-tën i dha goditjen përfundimtare përfaqë-
sueses kosovare, sërish duke çarë në qendër të pra-
pavijës. Kartoni i dytë i verdhë për Bernard Berishën
shoi çdo shpresë të Kosovës për rezultat pozitiv, ndaj
një kundërshtari të fortë që është pretendent për ven-
din e parë në Grupin I. Kosova mbetet në vendin e
fundit me vetëm 1 pikë, aq sa ka edhe Finlanda, por
me golaverazh më të dobët.

Pas humbjes poshtëruese në Elbasan, kuqezinjtë marrin revanshin për fitoren e tretë në grup

Hakmarrje e ëmbël në Haifa,
Shqipëria mposht 3-0 Izraelin
Armando Sadiku është heroi i mbrëmjes, me 2 gola

kosha ka bërë një ndeshje të
madhe. Një fitore, pa dy-
shim, e madhe edhe për De
Biazin, që u përgjigjet në
fushë gjithë dyshimeve, por
gëzimi është i të gjithë sh-
qiptarëve. Ja ku jemi sërish
duke festuar; kjo skuadër
vërtet na bën të vuajmë kur
humbet me Luksemburgun,
por sa bukur është kur fi-
tojmë, dhe mund të ëndër-
rojmë.

RIVALET TONA

Italia e
Spanja
vijojnë

kryesimin
e grupit G

Asnjë surprizë në dy
sfidat e tjera të

grupit G, ku bën pjesë
edhe Shqipëria. Spanja
dhe Italia përmbushën
pritshmëritë. La Roja
triumfoi 1-2 në transfer-
tën e Shkupit ndaj
Maqedonisë, ndërsa për-
faqësuesja e kaltër
shpartalloi me rezulta-
tin e thellë 5-0 Lihten-
shtejnin. David Silva
dhe Diego Costa, me go-
lat e tyre në pjesën e
parë ishin heronjtë e
Spanjës, në një ndeshje
të cilën skuadra e Lo-
peteguit e dominoi, por
e fitoi me rezultat të
ngushtë. Në pjesën e
dytë Ristovski rihapi
sfidën, një gol që këna-
qi tifozët e pranishëm
në stadium dhe i shër-
beu Maqedonisë për të
bërë një figurë të mirë
ndaj Spanjës. Te Italia
shënuan të gjithë.
Skuadra e Venturës
nuk i ndahet Spanjës,
pasi fitoi lehtësisht ndaj
Lihtenshtejnit modest.
Hapi serinë e golave
Lorenzo Insinje në
pjesën e parë, ndërkohë
që në fraksionin e dytë,
shënuan të gjithë
lojtarët e repartit të
avancuar nga Beloti,
për të vazhduar me
Eder, Bernardeskin, i
cili shënoi golin e parë
me fanellën e kaltër,
ndërsa kompletoi
gjithçka Manolo Gabi-
adinni me finalizimin e
5-0. Me nga 7 pikë më
shumë se Shqipëria dhe
Izraeli, 4 ndeshje për-
para fundit të elimina-
toreve tashmë është
pothuajse e sigurt që
Spanja dhe Italia do të
ndajnë mes tyre 2 ven-
det e para të grupit G.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

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. Eshtë hokatari.
8. Loja me full.
13. Kaas këngëtare.
14. Përdoret kundër malaries
15. Këndohet në opera.
16. Pak formalitete.
17. Eshtë legjenda.
18. Të fundit konak.
19. I mbjell... katastrofa.
24. I bëjnë të luajturit.
25. Fillojnë mpirjen.
27. Janë trupa qiellorë.
28. Qendër në kaos.
29. Preferojnë yjet e hënën.
30. Tri të parat në atletikë.
31. Beton pa kufij.
32. Ente Autonome Tiranë.
33. Një metër në kufij.

HORIZONTAL

1. Immanuel filozof.
4. Parashtesë për këtej.
8. Argento aktore.
11. Gjysmë erotik.
13. Janë memece pa kufij.
15. Rastet pa set.
16. Në mes të dhomës.
18. Rrapo pa çifte.
19. Gardner aktore.
20. Charlie Mingus.
21. Janë pjesë të antenës.
23. Eshtë e tregut në kapitalizëm.
24. Eshtë lojtari underi 21.
26. Janë njëvendëshe në Formula 1.
28. Qarkullon vetëm në shqipëri.
30. Ishin komandantët si Çerçiz Topulli.
32. Kishte 100 porta.
35. Në krye të aktorëve.

36. Gjysma e slitës.
38. Inicialet e Reitman.
39. Nganjëherë nuk e vlem qiranë.
43. Një ishull si Bikini.
44. Nisin nga kreu.
45. Një satelit i Uranit.
46. Janë kapo.
48. Shahu i fundit.
49. Janë klasike me tutu.
51. U printe hunëve.
52. Në fund djathtas.
53. Instrumenti i Ravi Shankar.

VERTIKAL
1. Një së larti bëhet me stilin fosbury.
2. Kaçaturian kompozitor.
3. Kush  nuk di mbytetë.
5. Inicialet e Harris aktor.
6. Një tabu islamike.
7. Ka satelit Ariel
8. Dy asa.
9. Kështu janë mbrojtjet e palëvizshme.
10. Mund të skadojë.

12. Eshtë edhe ajo zanore.
14. Ishte futbollit i Holandës.
17. Ishin bakantet.
21. Janë garat me gregarë.
22. Një njëvjecar.
23. Tekat pa kufij.
25. Një ekip i Kazanit.
27. Fillojnë aksionin.
29. Eshtë hidrokarbur.
31. Gruaja e Ben Hur.
33. Skuadër greke.
34. Barack në shtëpinë e bardhë.
37. Capirossi i MotoGP.
40. Nuk i tregohen babait.
41. Mund të jete fetar.
42. Jessica aktore.
43.Marsi i akejve.
46. Tri të parat në klasifikim.
47. Gjysmë tatimi.
50. Mbyllin fushata.

- Nuk ekzistojnë miqësi më të shpejta apo më të forta, se sa
ato ndërmjet njerëzve që duan të njëjtat libra.  (Irving Stoun)

- Të jetosh është gjëja më e rrallë në botë. Shumica e njerëzve
thjesht ekzistojnë. Oscar Wilde

-- Të jesh i ri, s’do të thotë të jesh 20-vjeç. Është i ri që ai
indinjohet për çfarëdolloj padrejtësie në botë.  (J. J. Arreola)

- Dikur sfilitesha të gjeja kuptimin e jetës: sot të
qënit gjallë më duket një shpjegim mëse i
mjaftueshëm.                            (Xhoan Filld)

- Një burrë realisht i pasur, është ai të cilit fëmijët
i hidhen me vrap në krahë kur i ka duart bosh.

(Anonim)

BUDA

- Me të njëjtën thjeshtësi që era
çrrënjos një pemë të brishtë,
tundimet tërheqin atë që është
në kërkim të kënaqësive, që
është i pangopur (lakmitar),
dembel dhe i dobët. Por, si era
që nuk mund të lëkundë një
mal, asnjë tundim nuk lëkund të
urtin, energjikun, të besueshmin
që jeton thjeshtë.

- Mos mbivlerëso atë që ke marrë
dhe mos lakmo tjetër: Ai që
lakmon tjetër nuk do arrijë
paqen e mendjes.

34. Një stacion... anijesh.
36. Eshtë alfabeti ynë
39. Një pjesë e mungesave.
41. Haan që trajner i yni.
42. Një britmë në arenë.
43. Mund të jetë unik.
45. Eshtë bota jashtë ëndrrës.
47. Eshtë sundim shtypës.
49. Totale pa zë.
50. Bukuroshja e Notre Dame de Paris.

VERTIKAL
1. Catherine aktore.
2. Një vijë e lakuar.
3. Tatim pa kufij.
4. Lidhet në... fyt.
5. Inicialet e Camus.
6. Në kokë të xixëllonjës.
7. Fillojnë hapur.

8. Kishin flamur të zi.
9. Ndezur në aparaturë
10. U shkra nga Kipling.
11. Janë mistere për t'u zgjidhur.
12. Rastet pa set.
14. Ai ekzekutiv tani është bashki.
16. Eshtë edkumi në palestër.
20. Grandi aktore.
21. Eshtë gjarpër.
22. Një pëlhurë sintetikë.
23. I bëjnë testet me një set.
24. Një momument... për kujtim.
26. Atdheu i Papa Ëojtyla-s.
27. Mund të jenë me katër kohë.
29. Një ushtarak me... numër.
30. Emri i Salacrou.
35. Telefoni në kartëvizitë.
37. Numri i oktetit.
38. Kukulla e Ibsen.
40. Thyhet me dy kafshata.
44. Rajone Autonome Lokale.
46. Ekstreme në esktreme.
48. Mbyllin një manastir.
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