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ADMINISTRATA
TESTIMI

Vendimi i qeverisë, testim çdo 4 vjet, hiqet intervistimi me gojë

Nëpunësit e administratës në
provim, kategoritë e procedurat
Përjashtohen drejtuesit, të pezulluarit e ato me leje lindjeje

RREGULLAT, KUSH PËRJASHTOHET NGA TESTIMI
1. Çdo nëpunës civil është i detyruar t'i nënshtrohet
periodikisht testimit paraprak dhe kur është e nevojshme,
procedurës së trajnimit çdo 4 vjet. Kur nuk është e mundur, ky
vlerësim mund të shtyhet deri në 6 vjet. Përjashtimisht,
nëpunësit civilë në njësitë teknike të përmbajtjes së sistemeve
tatimore e doganore janë të detyruar t'i nënshtrohen kësaj
procedure çdo 2 vjet.
2. Nuk i nënshtrohen kësaj procedure:
a) nëpunësit civilë të kategorisë së lartë drejtuese;
b) nëpunësit civilë në periudhë prove;
c) nëpunësit civilë, të cilët janë të pezulluar;
ç) nëpunëset civile, të cilat janë me leje lindjeje;
d) nëpunësit civilë, të cilët kanë kryer procedurën e lëvizjes
paralele apo atë të ngritjes në detyrë në vitin e fundit, përpara
zhvillimit të procedurës;
dh) nëpunësit civilë në vitin e fundit të punës, përpara
mbushjes së moshës së pensionit;
e) diplomatët e karrierës.
3. Nëpunësit civilë sipas shkronjave "c", "ç" e "d", të pikës 2, të
kreut II, të këtij vendimi, i nënshtrohen kësaj procedure,
përkatësisht, 1 vit pas sistemimit të tyre në një pozicion pune,
1 vit pas përfundimit të lejes së lindjes apo 1 vit pas emërimit,
si pasojë e lëvizjes paralele/ngritjes në detyrë.
4. Mosparaqitja e nëpunësve civilë në testimin paraprak apo
testimin në përfundim të trajnimit pa shkaqe të arsyeshme
konsiderohet shkelje e detyrimeve të përcaktuara në ligjin e
nëpunësit civil dhe përbën shkak për fillimin e ecurisë
disiplinore.
5. Në kuptim të pikës 4, të kreut II, të këtij vendimi, shkaqe të
arsyeshme konsiderohen:
- rastet e sëmundjeve të nëpunësit civil apo fëmijëve të mitur,
vërtetuar me raport mjekësor;
- martesa e nëpunësit civil;
- martesa e fëmijës së tij;
- vdekja e prindërve, gjyshërve, bashkëshortit/es, fëmijës,
vëllezërve, motrave;
- sëmundjet e rënda të fëmijëve, prindërve, bashkëshortit/es,
të vërtetuara me raport mjekësor;
- rastet e trajnimit jashtë vendit të nëpunësve civilë, për një
periudhë me të gjatë se 1 muaj, të organizuar nga institucioni.
6. Nëpunësit civilë, të cilët nuk paraqiten në testimin paraprak
apo në testimin në përfundim të trajnimit për shkaqet e
arsyeshme të përcaktuara sipas pikës 5, të kreut II, të këtij
vendimi janë të detyruar t'i nënshtrohen procedurës së testimit,
si më poshtë vijon:
- në rastet e testimit paraprak, brenda 3 muajve, nga data e
rikthimit në punë;
- në rastet e testimit në përfundim të trajnimit, brenda 1 muaji,
nga data e rikthimit në punë.

VLERËSIMI
Në përfundim të
procedurave të
mësipërme,
nëpunësi civil
vlerësohet jo i
përshtatshëm me
vendin e punës në
rastin kur si rezultati
në përfundim të
periudhës së
vlerësimit 3-mujor
edhe rezultati i
testimit me shkrim,
në përfundim të
trajnimit janë
"jokënaqshëm".

Kreu i PD-së, Lulzim Basha do të mbledhë sot kryes
inë e partisë për të marrë një vendim të rëndësishëm.

Mbledhja e kryesisë së PD vjen pas dorëzimit të materi-
aleve dhe analizës së bërë nga degët për humbjen e
zgjedhjeve të 25 qershorit të vitit të kaluar. Në këtë
mbledhje, që nis në orën 17:00 të pasdites së sotme, do të
vendoset data e mbledhjes së Kuvendit Kombëtar të Par-
tisë Demokratike, që pritet të mbahet në muajin maj, ku
do të diskutohet platforma që do të ketë partia. Mbledh-
ja e sotme e kryesisë pritet të shoqërohet me debate, pasi
do të prezantohet dokumenti final i 53 degëve të PD-së.
Pas procesit të analizës së humbjes së zgjedhjeve, i cili
zgjati katër muaj, tashmë përmes një raporti final, PD-
ja ka identifikuar problematikat e brendshme të shfaqu-
ra në zgjedhjet e 25 qershorit 2017, si dhe të hapat
konkretë për t'i korrigjuar ato. Gjithashtu, burime për
'GSH' brenda PD-së bëjnë me dije se janë identifikuar
"tradhtarët" brenda partisë,
të cilët nuk bënë fushatë për
PD-në me 25 qershor, si edhe
instrumentet dhe personat
përgjegjës të presionit politik,
ekonomik, administrativ dhe
korruptiv, të blerjes dhe ma-
nipulimit të votës, të përdoru-
ra gjerësisht nga mazhoran-
ca qeverisëse gjatë zgje-
dhjeve të fundit parlamen-
tare. Të deleguarit e Bashës në degë kanë sjellë një sërë
rekomandimesh, që strukturat i sugjerojnë kreut të
PD-së për zgjedhjet e brendshme në parti apo edhe për
ndryshimet në statut. Mësohet se disa degë kanë
kërkuar që kryetarët e degëve lokale të zgjidhen përmes
parimit "një anëtar, një votë", model ky i ndjekur edhe
për zgjedhjen e kryetarit të partisë dhe kreut të FRPD-
së. Gjithashtu, ka pasur rekomandime që kandidatët
për kryetarë bashkish t'i zgjedhin degët dhe jo krye-
sia e PD-së në Tiranë. Të gjitha këto rekomandime do
të duhet të analizohen fillimisht nga kryetari Basha
dhe lidershipi i tij e më pas të pasqyrohen në udhëz-
imin që do të tregojë modelin e riorganizimit të par-
tisë. Procesi i zgjedhjeve në seksione, grupseksione
dhe degë parashikohet të zgjasë jo më pas se 3 muaj,
duke u përmbyllur në muajin prill. Në përfundim të
këtyre zgjedhjeve do të mblidhet Kuvendi Kombëtar, i
cili parashikohet të mblidhet në muajin maj.

Këshilli i Ministrave
bëri dje disa ndry
shime në vendimin e

tij të vitit 2015 "Për proce-
durat e vlerësimit të
nëpunësve civilë për përfiti-
min dhe përditësimin e njo-
hurive shtesë". Sipas këtij
vendimi, nëpunësit civilë do
të testohen vetëm me shkrim
dhe hiqet intervista me gojë.
Çdo nëpunës civil është i
detyruar t'i nënshtrohet pe-
riodikisht testimit paraprak
dhe kur është e nevojshme,
procedurës së trajnimit çdo 4
vjet. Kur nuk është e mundur,
ky vlerësim mund të shtyhet
deri në 6 vjet. Përjashtimisht,
nëpunësit civilë në njësitë
teknike të përmbajtjes së
sistemeve tatimore e dogan-
ore janë të detyruar t'i nën-
shtrohen kësaj procedure çdo
2 vjet. Kësaj procedure nuk i
nënshtrohen nëpunësit civilë
të kategorisë së lartë drej-
tuese, nëpunësit civilë në pe-
riudhë prove, nëpunësit
civilë, të cilët janë të pezullu-
ar, nëpunëset civile të cilat
janë me leje lindjeje, nëpu-
nësit civilë të cilët kanë kry-
er procedurën e lëvizjes
paralele apo atë të ngritjes në
detyrë në vitin e fundit, për-
para zhvillimit të procedurës;
nëpunësit civilë në vitin e
fundit të punës, përpara
mbushjes së moshës së pen-
sionit dhe diplomatët e karri-
erës. Sipas vendimit, nëpu-
nësit civilë i nënshtrohen
kësaj procedure, përkatë-
sisht, 1 vit pas sistemimit të
tyre në një pozicion pune, 1
vit pas përfundimit të lejes së
lindjes apo 1 vit pas emërim-
it, si pasojë e lëvizjes paralele/
ngritjes në detyrë. Mospara-
qitja e nëpunësve civilë në
testimin paraprak apo
testimin në përfundim të tra-
jnimit, pa shkaqe të arsye-
shme, konsiderohet shkelje e
detyrimeve të përcaktuara në
ligjin e nëpunësit civilë dhe
përbën shkak për fillimin e
ecurisë disiplinore. Por, për
disa shkaqe që konsiderohen
të arsyeshme si: - rastet e
sëmundjeve të nëpunësit civil
apo fëmijëve të mitur, vërtet-
uar me raport mjekësor;
martesa e nëpunësit civil;
martesa e fëmijës së tij; vdek-
ja e prindërve, gjyshërve,
bashkëshortit/es, fëmijës,
vëllezërve, motrave; sëmund-
jet e rënda të fëmijëve,
prindërve, bashkëshortit/es,
të vërtetuara me raport
mjekësor; rastet e trajnimit
jashtë vendit të nëpunësve
civilë për një periudhë me të
gjatë se 1 muaj, të organizuar
nga institucioni, këta
nëpunës vijojnë procedurat
më vonë. Grupet e pozicion-
eve dhe fushat e njohurive,
për të cilat do të zhvillohet

procesi i vlerësimit për për-
fitimin dhe përditësimin e njo-
hurive shtesë përcaktohen
brenda muajit shkurt të çdo
viti, nga Departamenti i Ad-
ministratës Publike, në bash-
këpunim me njësitë e buri-
meve njerëzore të institucion-
eve, për institucionet e admin-
istratës shtetërore dhe
njësitë përgjegjëse të institu-
cioneve të pavarura, për seci-
lin institucion të pavarur.
Brenda muajit mars të çdo
viti, ASPA, në bashkëpunim
dhe bazuar në rekomandimet
e DAP-it, për institucionet e
administratës shtetërore dhe
të njësive përgjegjëse të insti-
tucioneve të pavarura, har-
ton programet e trajnimit për
fushat e përcaktuara, sipas
pikës 7, të kreut II, të këtij ven-
dimi, për këto institucione.
Programet dhe mënyra e zh-
villimit të tyre miratohen nga
bordi i ASPA-s dhe duhet të
zgjasin 10 deri në 20 ditë. Bren-
da muajit mars, DAP dhe
njësitë përgjegjëse të institu-
cioneve të pavarura pub-
likojnë në faqet e tyre zyrtare
dhe për njësitë e vetëqever-
isjes vendore ose/edhe në
stendat e informimit të pub-
likut, kalendarin vjetor të tes-
timeve paraprake për secilin
nga grupet e përcaktuara.
Brenda muajit prill hartohen
edhe listat e nëpunësve që do
t'i nënshtrohen kësaj proce-
dure. Grupet me listat e
nëpunësve u njoftohen nga
DAP-i brenda muajit maj, një-
sive të burimeve njerëzore të
këtyre institucioneve, të cilat
njoftojnë nëpunësit përkatës.

Darina Tanushi

Foto ilustruese

Presidenti i
Republikës, Ilir Meta
dhe kryeministri
Edi Rama
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GREQIA
Pala greke po ashtu është përfshirë në debate.
Ministri i Jashtëm grek, Nikos Kotzias është thirrur
në interpelancë në parlamentin grek për të sqaruar
nëse i kishte dhënë Shqipërisë më shumë nga 2009.
Ndërkohë, Kotzias dhe zv.ministri i tij kanë bërë të
ditur se pakti me Shqipërinë është drejt zgjidhjes.



Bushati i dërgon presidentit informacionet shtesë për negociatat

Autorizimi për paktin me Greqinë,
Rama shkon në zyrën e Ilir Metës
Prapaskenat e takimit, pritet vendimi i kreut të shtetit

Bushati-Logar, mbështetje për integrimin e Shqipërisë

Zv.ministri i Jashtëm slloven: Zbatimi
i reformave do të çelë negociatat me BE



Ish-ministrja: Takimi Rama-Meta "nxjerr tym të bardhë"

Kodheli: Marrëveshja e detit,
dinjitoze edhe për popullin grek

Kryeministri Edi
Rama i ka shkuar
dje në zyrë Presiden-

tit Ilir Meta për të biseduar
ndoshta detajet e fundit para
se sa kreu i shtetit të japë
autorizimin për nisjen e ne-
gociatave me palën greke
për kufirin detar. Pas disa
përplasjesh të ditëve të fun-
dit mes presidentit dhe min-
istrit të Jashtëm, Ditmir
Bushati, burimet bëjnë me
dije se tonet janë ulur dhe
ndoshta shumë shpejt pres-
identi do të autorizojë
nisjen e negociatave. Rama
e Meta kanë biseduar dje
rreth orës 16:00 për gati një
orë. Asgjë nuk është pub-
likuar në media pas takimit
të tyre, por në dalje kryemi-
nistri Rama është dukur i
qeshur, duke lënë të kupto-
het se bisedimet kishin sh-
kuar mirë. Ndërkohë, më
vonë të njëjtat burime për
median bënë të ditur se min-
istri për Evropën e Punët e
Jashtme, Ditmir Bushati i
ka dërguar edhe informacio-
net shtesë Presidentit të Re-
publikës, sa i përket negoci-
atorit të diskutuar Artur
Meçollari, por edhe detaje
rreth marrëveshjes. Javën
që shkoi gjatë intervistës në
"News 24", presidenti bëri me
dije se i kishte kërkuar të
tjera informacione minis-
trit Bushati. Ndërsa vetëm
dje, ministri i ka dërguar
letrën e dytë. Ndërkohë që
gjatë një interviste vetë Bus-
hati njoftoi të martën se do
t'i jepte presidentit të gjithë
informacionin që ai i kishte
kërkuar. Bushati bëri me
dije pas toneve ironike që
shprehu në Komisionin e
Jashtëm javën që shkoi se
tashmë me Presidentin
Meta janë "një skuadër", kur
bëhet fjalë për negociatat me
palën greke dhe të dyja palët
kërkojnë të bëjnë më të
mirën për interesin ko-
mbëtar. Megjithatë, ende
nuk dihet nëse "informacio-
net shtesë" të dërguara dje
nga ministri Bushati do të
mjaftojnë për Metën që të
lëshojë autorizimin e
kërkuar nga qeveria.
Burime të tjera bëjnë më dije
se përgjigjet po shqyrtohen
nëse janë shteruese ose jo,
në varësi të të cilave do të
lëshohet edhe autorizimi, që
gjithashtu sipas disa buri-
meve, duket së është afër.
Hezitimi i presidentit për ta

Darina Tanushi

Sllovenia do të mbësh
tesë fillimin e negoci-

atave për pranimin e Sh-
qipërisë në Bashkimin
Europian. Zëvendësmin-
istri i Punëve të Jashtme
të Republikës së Sllo-
venisë, ambasadori An-
drej Logar, zhvilloi një viz-
itë dyditore në Shqipëri. I
shoqëruar nga ambasa-
dorja e Republikës së Sllo-
venisë në Tiranë, Lea
Stani; zëvendësministri
Logar u takua me minis-
trin për Evropën dhe
Punët e Jashtme të Repub-
likës së Shqipërisë, Ditmir
Bushati si edhe zhvilloi
konsultime politike me
zëvendësministrin e Jas-
htëm, Etjen Xhafaj. Gjatë
bisedimeve u vu në dukje
përparimi i rëndësishëm i
Shqipërisë në rrugën evro-
piane. Gjithashtu, u përsë-
rit edhe mbështetja e Sllo-
venisë për fillimin e men-
jëhershëm të negociatave
të pranimit të Shqipërisë
në BE. Përpjekjet e Sh-

Ish-ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli deklaroi dje në
studion e "Fax News" se takimi Rama-Meta nuk është

i vonuar. "Presidenti me kryeministrin takohen kur janë
konsumuar të gjitha ecejaket dhe pyetje-përgjigjet e të
gjitha institucioneve poshtë këtyre strukturave. Unë be-
soj fort që do të dalë 'tym i bardhë' nga ky takim dhe
ministri Jashtëm do të marrë autorizimin për plotfuqish-
mërinë e grupit negociator", u shpreh Kodheli. "Nuk ka
arsye që kjo punë të shtyhet në kalendat greke, ndërko-
hë që është momenti historik për të zgjidhur çështje të
mbetura pezull prej kohësh. Hekuri rrihet sa është i
nxehtë", - tha kryetarja e Komisionit parlamentar të
Politikës së Jashtme. Në lidhje me akuzat e opozitës për
Artur Meçollarin, pjesë e grupit negociator të Minis-
trisë së Jashtme, Kodheli u shprehu keqardhjen për
njerëz që diskutojnë emra pa i njohur dhe se çdo person
që shërben në Forcat e Armatosura e meriton atë vend,
pasi shërben në strukturën më serioze politike dhe ush-
tarake që mund të ekzistojë, strukturën e NATO-s. "Nuk
ka vend për çuarjen e marrëveshjes në Gjykatën e Hagës,
pasi siç e ka sqaruar kolegu Bushati, në atë gjykatë
shkohet kur palët nuk bien dakord të ulen në bisedime,
gjë që nuk është rasti mes Shqipërisë dhe Greqisë", - tha
ish-ministrja Kodheli. Mimi Kodheli u shpreh se në dal-
lim nga marrëveshja e qeverisë "Berisha" e vitit 2009 që
u hodh poshtë nga Gjykata Kushtetuese, marrëveshja e
re do të jetë një marrëveshje që do të përcaktojë kufijtë
"dekada e shekuj e që do të jetë shumë dinjitoze për
popullin shqiptar e për popullin grek".

qipërisë në kuadër të proces-
eve reformuese, që janë të
lidhura ngushtë me progres-
in e vendit në procesin e pra-
nimit në BE, ishin tema qen-
drore e bisedimeve mes zëv-
endësministrit slloven Logar
dhe ministrit të Jashtëm sh-
qiptar, Bushati. Zëvendë-
sministri shprehu shpresën e
Sllovenisë se zbatimi i suk-
sesshëm i reformave, veça-
nërisht në fushën e drejtësisë
do të inkurajojë përpjekjet e
mëtejshme të Shqipërisë, si
dhe do të kontribuojë në
dhënien e një rekomandimi

që Shqipëria të çelë negoci-
atat e pranimit në BE këtë
vit. Ministri Bushati falën-
deroi Slloveninë për mbësh-
tetjen e procesit të zgjerim-
it brenda BE-së dhe për
kontributin e Bashkëpu-
nimit të Zhvillimit Slloven
dhe ekspertëve sllovenë në
forcimin e perspektivës
evropiane të Shqipërisë. Të
dyja palët ranë dakord që
rritja e bashkëpunimit
ekonomik do të ishte çelësi
për përmirësimin e mar-
rëdhënieve miqësore mes
dy vendeve.

dhënë këtë autorizim, që filli-
misht u cilësua me emrin
"plotfuqishmëri" duket ka
detyruar vetë Ramën që të
shkojë të bisedojë me të në
Presidencë.
PRAPPRAPPRAPPRAPPRAPASKENASKENASKENASKENASKENAAAAATTTTT

Më 2 mars, Meta priti në
Presidencë të gjithë anëtarët
e Komisionit të Jashtëm.
Nga kjo bisedë, sipas buri-
meve të "News 24" dhe "Bal-
kanweb" bëhet e ditur se

kanë qenë dy deputetet so-
cialiste, kryetarja e Komi-
sionit të Jashtëm, Mimi
Kodheli dhe nënkryetarja e
Kuvendit, Vasilika Hysi, të
cilat kanë pyetur presiden-
tin se përse nuk takohet me
kryeministrin për mar-
rëveshjen detare me Gre-
qinë. Presidenti i Republikës
mësohet të jetë shprehur se
nuk ka problem të takohet
me kryeministrin, duke sh-

tuar madje se nuk ka as pre-
tendime ta takojë Edi
Ramën, pasi ai ka shumë
punë. "Unë kam kërkuar të
komunikoj për këtë çështje
qoftë  edhe me sekretarin e
përgjithshëm të Kryeminis-
trisë  Ëngjëll Agaçin, por fat-
keqësisht edhe ai ka dy ditë
që nuk ma hap telefonin",
është përgjigja që presiden-
ti u ka dhënë dy socialisteve
Hysi dhe Kodheli.

TAKIMI
Kryeministrat e
Shqipërisë dhe
Greqisë kanë
parashikuar që
marrëveshja e re mes
dy shteteve të jetë gati
në muajin prill, pasi
me rastin e Pashkës
ortodokse,
kryeministri grek
Tsipras do të jetë në
Korçë për të firmosur
me kryeministrin Edi
Rama këtë pakt të
quajtur edhe një
marrëveshje
strategjike.

Kryeministri
Edi Rama

Zv.ministri i Jashtëm slloven, Logar  me ministrin për Evropën
dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë, Ditmir Bushati



E enjte 8 Mars  20184 - POLITIKE

LOBIMI ME RUSET
REAGIMET

Ambasada ruse në Ti
ranë mohon ndërhyr
jen e Rusisë në zgje-

dhjet parlamentare të 2017
në vendin tonë. Reagimi
vjen si përgjigje ndaj sh-
krimit të botuar në revistën
amerikane "Mother Jones".
Pas publikimit të investigim-
it nga prestigjozja ameri-
kane "Mother Jones" për
lidhjet e Lulzim Bashës me
Rusinë dhe financimin e
kryedemokratit në Uashing-
ton, reagoi vetë ambasada
ruse në Tiranë. Sipas ambas-
adës ruse, spekulime të tilla
janë pjesë e kontekstit të një
fushate të pistë mediatike që
është iniciuar nga mediat
perëndimore kundër Rusisë.
Trupi diplomatik i del në
krah kryedemokratit Basha
duke u shprehur se revista
e njohur amerikane ka spe-
kuluar. Përmes një komuni-
kimi për media, ambasada
thekson se është gati të bash-
këpunojë me forcat politike
në Shqipëri. Investigimi i tre
gazetarëve të njohur ameri-
kanë faktoi se si një ko-
mpani me lidhje ruse kon-
traktoi një ish-ndihmës të
presidentit Donald Trump
për të forcuar PD-në në
Uashington, duke paguar
shifra të larta parash.
"Kemi vënë re një artikull të
publikuar më 6 mars në ueb
sajtin e revistës amerikane
"Mother Jones" dhe të ri-
botuar nga disa gazeta sh-
qiptare, për gjoja ndërhyr-
jen e Rusisë në zgjedhjet par-
lamentare të 2017-s në Sh-
qipëri. Materiali në fjalë për-
bën një trillim të radhës kre-
jtësisht absurd, i cili ngjall
keqardhje të thellë dhe nuk
meriton komente të hollë-
sishme. Spekulime të tilla
janë pjesë e kontekstit të një
fushate të pistë mediatike që
është iniciuar nga mediat
perëndimore kundër Ru-
sisë",-thuhet në deklaratën
e ambasadës ruse. Ambasa-
da thekson se ndryshe nga
disa vende perëndimore,
Rusia i përmbahet fort pa-
rimit të mosndërhyrjes në
punët e brendshme të sh-
teteve të tjera, përfshirë
edhe Shqipërinë. Sipas saj

Ndërhyrja në zgjedhje? Rusët i dalin krah Bashës: Trillim, s'kemi ndërhyrë!

Lobimi? Ambasada ruse: Po minojnë
marrëdhëniet me Shqipërinë

"Spekulime, fushatë e pistë mediatike"

qëllimi është i qartë: të im-
ponohet një perceptim i sh-
trembëruar i vendit tonë dhe
të minohen zhvillime të
mundshme pozitive në bash-
këpunimin midis Rusisë dhe
Shqipërisë. "Theksojmë se
ndryshe nga disa vende
perëndimore, Rusia i përm-
bahet fort parimit të
mosndërhyrjes në punët e
brendshme të shteteve të

tjera, përfshirë edhe Sh-
qipërinë. Konfirmojmë edhe
një herë gatishmërinë për
komunikim dhe bash-
këpunim të hapur me të
gjitha forcat politike të Sh-
qipërisë në interes të përpa-
rimit të dialogut dypalësh.
Shpresojmë, gjithashtu, që
mendimi i autorëve ameri-
kanë nuk përkon me qën-
drimin e redaksive të medi-

ave shqiptare, të cilat e kanë
ribotuar artikullin e lart-
përmendur,- nënvizon am-
basada në reagimin e saj. Të
gjithë ata që sot joshen nga
mbrojtja dhe paratë që u jep
Edi Rama për të punuar
kundër interesit të sh-
qiptarëve dhe të ardhmes së
tyre europiane, nuk do të
ketë kush t'i mbrojë nesër
para drejtësisë.

Valentina Madani

DYSHIMET
"Kemi vënë re një
artikull të publikuar më
6 mars në ueb sajtin e
revistës amerikane
"Mother Jones" dhe të
ribotuar nga disa
gazeta shqiptare, për
gjoja ndërhyrjen e
Rusisë në zgjedhjet
parlamentare të 2017-s
në Shqipëri. Materiali
në fjalë përbën një
trillim të radhës krejtë-
sisht absurd, i cili ngjall
keqardhje të thellë dhe
nuk meriton komente të
hollësishme", - thuhet
në reagimin e
ambasadës ruse.

Socialisti Taulant Balla
akuzoi dje se fotoja me

Presidentin Trump dhe
mbështetja e një numri
kongresmenësh, në prag të
zgjedhjeve, i ka kushtuar
PD-së me qindra mijëra dol-
larë, prejardhja e të cilave
sipas tij, nuk është bërë as-
njëherë e ditur nga Lulzim
Basha. Balla citoi një por-
tal amerikan, që sipas tij,
nxjerr të dhëna të reja
skandaloze që e lidhin
Partinë Demokratike me
Kremlinin. Balla i kërkoi
Bashës që të dalë të japë
llogari para shqiptarëve.
Balla hodhi poshtë një de-
klaratë të mëparshme të
PD-së që e kishte quajtur
"Mother Jones" si një
gazetë e dorës së dytë, kur
dha të dhëna se "Mother
Jones" është një revistë



Pagesa nga "Biniatta"

Braçe: Pse s’e padit PD lobistin
amerikan meqë s'paska lidhje?!

Deputeti i PS-së, Erjon Braçe, është një tjetër zë nga
shumica parlamentare që i ka bërë jehonë inves-

tigimit të amerikanes "Mother Jones", e cila ka ngri-
tur dyshime të sa i takon lidhjes së mundshme të Lul-
zim Bashës me njerëz të afërt të Vladimir Putinit, me
qëllim ndryshimin e kursit euro-atlantik të Shqipërisë.
Sipas Braçes, nëse PD-ja nuk ka lidhje me kompaninë
që ka paguar paratë që të lobojë për opozitën shqiptare
në SHBA, atëherë të padisë lobistin që e ka bërë të
ditur këtë. "PD nuk ka nevojë hiç të bëjë deklarata
politike; Tani ne e dimë mirë, na ndriçoi PD me gjithë
takëmin e saj se, Edi Rama është i poshtër, kriminel,
trafikant, diktator ndaj dhe Berisha donte ta vriste,
por nuk e vrau. Partia Demokratike të bëjë një gjë
fare të thjeshtë: Të tregojë se cila është marrëdhënia e
saj me kompaninë Binitia Trade, e cila, nga lobisti i
saj në SHBA është treguar si burimi i parave të kon-
tratës së tyre! Vetëm kaq! Nëse ka lidhje atëherë të
tregojë burimin e parave! Nëse nuk ka lidhje ta padisë
lobistin e saj në SHBA që ka përdorur emrin e PD për
të pastruar paratë e marra nga Binitia Trade! Eshtë
shumë e thjeshtë! Pa ç' është Edi Rama tani ne e dimë
falë PD-së, shprehet z.Braçe.

Balla, Bashës: 1 mln dollarë
të kushtoi lobimi me rusët

prestigjioze, e themeluar që
më 1974 dhe që ka publikuar
me qindra skandale të këty-
re përmasave. Sekretari i
Përgjithshëm i PS-së i hodhi
poshtë edhe akuzat e PD-së
se ky mund të ishte një sh-
krim i paguar nga Partia
Socialiste, duke dhënë pro-

vat e investigimit me
shumë fakte të "Mother
Jones", si dhe bëri një pro-
fil të biznesmenëve rusë të
lidhur me Vladimir Pu-
tin, që dyshohet se kanë
paguar paratë për lo-
bimin e kreut të opozitës
shqiptare në SHBA.

KONTRATA
"Kontrata e
depozituar në
Departamentin e
Drejtësisë nuk lë vend
për dyshime.
‘Biniatta’ ka paguar
150 mijë dollarë direkt
për llogari të PDSH si
kompensim
shpenzimesh për
Muzin", - tha Balla.

INVESTIGIMI
Një kompani ruse punësoi një ish-ndihmës të presidentit
Trump për të lobuar për PDSH në Uashington. Por a e
përdoren rusët në këtë mënyre sistemin politik amerikan
për të nxitur trazira politike në Ballkan? Këto të dhëna
dhe dyshimet për përdorimin e PD nga Kremlini i ngre
revista amerikane, “Mother Jones”, në një investigim që
mban firmën e tre gazetarëve të saj.



Ambasada ruse në Tiranë

Ambasadori rus në Tiranë,
Alexandër Karpushin
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"Komunistët janë vrasës"
Protesta në Çeki, Spahia:
Frymëzim për shqiptarët

POLITIKE

Partia Demokratike
akuzon kryeminis
trin Edi Rama se ka

paguar financiarisht media
të huaja për të shkujaruar
përpjekjet e opozitës kundër
kriminalitetit në vend. PD-
ja reagoi dje ndaj një inves-
tigimi të prestigjiozes ameri-
kane "Mother Jones", ku
ngriheshin dyshime lidhur
me ndërhyrjen e Rusisë në
zgjedhjet e Shqipërisë dhe
financimin nga kompani
ruse të lobimit të Lulzim
Bashës në SHBA pranë re-
publikanëve dhe Donald
Trumpit. Në reagimin e saj,
PD-ja e cilëson shkrimin
shpifje, qesharak dhe skan-
daloz për nga falsifikimi i
dokumenteve dhe kapërci-
met logjike. Opozita thotë se
pas këtij lajmi qëndron Edi
Rama. "Shkrimi është
produkt i një fushate të gjerë
që ka ndërmarrë Edi Rama,
të financuar nga burime të
paligjshme që vijnë nga bota
e krimit dhe e korrupsionit.
Kjo fushatë ka për qëllim të
shkurajojë përpjekjet e
opozitës dhe të çdo faktori
tjetër kundër drogës dhe
krimit. Fushata e financuar
me burime të paligjshme po
bëhet tani që Edi Rama po
ushtron presion për të mby-
llur hetimet ndaj Saimir Ta-
hirit dhe për të mos hetuar
garantuesin politik të
trafikut të kokainës kolum-
biane", thuhet në reagimin
e PD-së. Në deklaratën e saj,
PD-ja shprehet se nuk ka sh-
kelur asnjë ligj dhe se nuk
ka pasur asnjë lidhje
direkte, apo indirekte me
individë, apo kompani ruse.
"Përpjekja e Edi Ramës dhe
e mercenarëve të tij për të
implikuar Partinë
Demokratike është betejë
shterpë. Asgjë nuk do ta lar-
gojë Partinë Demokratike
nga lufta kundër drogës,
krimit dhe kapjes së shtetit
nga interesat kriminale.
Sikurse kemi bërë çdo ditë
për më shumë se katër vjet,
do të vazhdojmë çdo ditë de-
risa kriminelët në politikë
dhe në rrugë të dalin para
drejtësisë", thuhet në re-
agimin e Partisë Demokra-
tike. Tri ditë më parë revis-
ta "Mother Jones" publikoi
një investigim të tre
gazetarëve të saj, ku hedh
dyshime mbi pagesat e kry-
era për lobim në Uashington

nga ana e opozitës sh-
qiptare. Sipas revistës, pas
kompanisë skoceze "Biniat-
ta Trade" qëndrojnë dy ko-
mpani të tjera me pronarë

"Rusët lobuan për takimin me Trump", PD-ja: Kemi respektuar ligjin

Lobimi, PD: Shpifje e Ramës!
Nuk kemi lidhje me ta!

"Shkrim me pagesë nga paratë e drogës"
Valentina Madani

rusë. Rastin e publikoi në
faqen zyrtare të tij në "Face-
book", kreu i grupit par-
lamentar të Partisë Social-
iste, Taulant Balla, ku i

kërkoi kryedemokratit Lul-
zim Basha "të japë llogari
për gropën e zezë në të cilën
ka futur Partinë Demokra-
tike".

Deputetja Çupi: Ju jeni trashëgimtarë të Stalinit

Përplasja për lobimin rus, PS: Rrezikohet
siguria kombëtare. PD: Konspiracion

Deputeti i Partisë Demokratike, Bardh Spahia ko-
mentoi dje protestën e qytetarëve çekë kundër emërim-
it të një ish-komunisti, aktualisht deputet, në krye të
Komisionit Parlamentar të Kontrollit të Forcave të Sig-
urisë. Përmes një postimi në rrjetin social "Facebook",
Spahia shprehet se një shembull i tillë duhet t'u shërbe-
jë si frymëzim edhe qytetarëve shqiptarë. "Nën thirrjet
'Komunistët janë vrasës!' dhe 'Mjaft më!', me dhjetëra
mijëra qytetarë të Republikës Çeke mbushën rrugët e
qyteteve të tyre për të protestuar kundër emërimit të
një ish-komunisti, aktualisht deputet, në krye të Komi-
sionit parlamentar të Kontrollit të Forcave të Sigurisë.
Respekt dhe solidaritet për qytetarët çekë dhe kudo në
botë, sa herë protestohet kundër komunizmit. Uroj që
shembulli i tyre të shërbejë si frymëzim edhe për bash-
këkombësit e mi!", shkruan deputeti i PD.

KLEMENT ZGURI
"Informacioni ka dalë nga media. Nuk kam çfarë të

shtoj. Nuk mund të dalim në vendim pa një hetim
konkret. KQZ po bën hapa progresivë e të sigurt,

gjithmonë duke pasur aspekte për t'u rregulluar. Do
të na duhet të harmonizojmë kuadrin ligjor, të

marrim trajnime të ekspertëve financiarë dhe të
administratës", deklaroi Zguri.

Deklarata

Një investigim i pub
likuar nga një media

amerikane, ku flitet për
lidhje ruse të lobuesit
amerikan të Partisë
Demokratike në Uashing-
ton, u kthye në mollën e
sherrit dje mes mazho-
rancës dhe opozitës në Ko-
misionin e Ligjeve. "Janë
financuar nga lobe ruse
shuma të mëdha dhe besoj
të padeklaruara në Komi-
sionin Qendror të
Zgjedhjeve. Besoj ka pasur
informacione edhe për-
para, por fakti që nuk
kemi thjesht një shkelje të
ligjit, nuk jemi thjesht
para shkeljes së ligjit të fi-
nancimit të partive, por
jemi para kërcënimit të
interesave strategjike ko-
mbëtare", deklaroi depute-
ti socialist, Alket Hyseni.
Demokratët mohuan çdo
lidhje mes tyre dhe rusëve,
ndërsa akuzuan kryemi-

nistrin Rama si sponsori-
zues të investigimit që hedh
këto hije dyshimi. "Është një
lloj portali, si 'Zëri i Popul-
lit', që është paguar me
shumë para në shumë të
mëdha, për t'u thënë sh-
qiptarëve që forca politike që
është anti-Tavarish, antiruse
qenka financuar nga Rusia.

Provokojnë në këtë mënyrë
institucionet, mu në tem-
pullin e demokracisë që
është Kuvendi. Shokët e
Traktatit të Varshavës për-
dorin paratë e drogës, e ke
nga OSBE dhe Guardia di
Finanza për të blerë dhe
sajuar këto raste", dek-
laroi deputeti i PD-së,
Gent Strazimiri. Por Ulsi
Manja i PS-së u kundër-
përgjigj: "Partia që lindi si
shpresë e madhe e lirisë për
qytetarët, po na del parti
ruse në një vend anëtar të
NATO-s". Ndërsa demo-
kratja Dhurata Çupi iu tha
socialistëve: "Ju jeni
trashëgimtarë të Stalinit, jo
të Partisë Demokratike". PD
reagoi edhe përmes një dek-
larate zyrtare, ku e cilëson
akuzën një shpifje dhe thek-
son se nuk ka pasur e nuk
ka asnjë lidhje direkte, apo
indirekte, me individë apo
kompani ruse.

AKUZA
“Përpjekja e Edi Ramës dhe e mercenarëve të tij për të

implikuar Partinë Demokratike është betejë shterpë. Asgjë nuk
do ta largojë PD-në nga lufta kundër drogës, krimit dhe kapjes

së shtetit nga interesat kriminale”.

REAGIMI
Partia
Demokratike
nuk ka thyer
asnjë ligj, as
shqiptar, as
amerikan dhe të
asnjë vendi
tjetër. Partia
Demokratike
nuk ka pasur e
nuk ka asnjë
lidhje direkte
apo indirekte
me individë apo
kompani ruse.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha me
presidentin e SHBA-ve, Donald Trump
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FESTA E GRUAS
CEREMONIA

KRESHNIK
TARTARI
"Historikisht
qeveritë dhe burrat
shqiptarë
vendimmarrës i
kanë shumë borxhe
femrës së
mrekullueshme
shqiptare në
përgjithësi dhe në
veçanti, atyre që
kanë nderuar vendin
e tyre me rekordet
që kanë arritur. E
them me plot gojën
se femrat
superkampione në
sportin shqiptar
janë më të
penalizuarat",
deklaroi Tartari.

URIMI

Festa e 8 Marsit, transport
publik falas për gratë e vajzat

CEREMONIA
Presidenti i Republikës, z. Ilir Meta nderoi me
medaljen "Mjeshtër i Madh" 2 sportiste, zonjat Liri
Beqja dhe Marieta Zaçe, ndërsa fondacioni vlerësoi
me medaljen "Mirënjohje", ish-qitësen e talentuar,
Dëshira Subashi. Medaljet i dorëzoi në emër të
presidentit, një intelektuale e shquar, që e njohin dhe
vlerësojnë për vlerat që ka zonja Brunilda Paskali.



TAKIMI

Takimi vlerësues për gratë rekordmene në
fushën e sportit nëpër dekada", e para e

këtij lloji, që u mbajt në sallën e
Ministrisë së Arsimit Rinisë e Sporteve

më 5 mars, u etiketua 'Grua'.

“ Me rastin e festës së 8 marsit, sot, transporti pub
lik në kryeqytet është falas për të gjitha vajzat

dhe gratë, si një dhuratë nga Bashkia e Tiranës. Kjo
është bërë me dije nga kryebashkiaku Erion Veliaj
ditën e djeshme, i cili së bashku me ministren Nikolla
i uruan festën e 7 marsit të gjithë mësuesve. "Nesër
zonjat dhe zonjushat e kryeqytetit do ta kenë bi-
letën falas nëse përdorin transportin publik. E di
që kemi ende shumë rrugë për të bërë me transpor-
tin publik, por kjo është një mënyrë për të kujtuar
të gjitha zonjat dhe zonjushat që vetëm e zbuku-
rojnë këtë qytet dhe mbajnë familjet tona në këm-
bë",-u shpreh Veliaj. Qindra nxënës të shkollave të
kryeqytetit zgjodhën që t'u shprehin mirënjohjen
mësuesve të tyre duke mbjellë pemë ku mori formë
"Shtegu i dijes", një hapësirë me pemë kushtuar më-
suesve të Tiranës në Parkun e Liqenit.

Në kuadër të Festës
Ndërkombëtare të
Gruas, 8 Marsit,

Fondacioni Kulturor Mbarë-
kombëtar "Nermin Vlora
Falaschi", në bashkëpunim
me Ministrinë e Arsimit,
Rinisë e Sporteve organizoi
në sallën e Ministrisë së Ar-
simit e Sporteve takimin
"Mirënjohje dhe nderim
sportisteve rekordmene
nëpër dekada". Në takim
morën pjesë yjet e sportit në
dekada, gra intelektuale,
pjesë e fondacionit, ardhur
edhe nga rajoni. Fjalën e ras-
tit e mbajti Kostandin Sh-
kurti, zëvendësministër i
Arsimit, Rinisë e Sporteve.
Më pas përshëndeti ministr-
ja Lindita Nikolla, e cila
vlerësoi kontributin e fem-
rës në disiplinat e sportit, që
gjatë gjithë kohës kanë sh-
këlqyer e nderuar vendin e
tyre, duke thyer rekorde e
ngritur flamurin shqiptar.
Ish-kampione në qitje, Liri
Beqja, ardhur nga Zvicra ku
jeton prej tri dekadash, foli:
"Karriera ime në sportin e
qitjes. Me punë këmbën-
gulëse arrita të barazoj re-
kordin botëror".

Interesant ishte diskuti-
mi i rekordmenes në kërcim
së larti. Marieta Zaçe, që u
ndal: "Sporti dhe femra, nga
traditat pozitive, drejt sfida-
ve të reja". Vëmendje tërho-
qi diskutimi i Dëshira Sub-
ashit, që shumëkush e mori
vesh në këtë takim, që ajo
kish një karrierë 15- vjeçare
në sportin e qitjes, vlerësuar
me medalje e tituj për rezul-
tatet të larta. "Përshëndes
takimin me cilësinë e një ish-
sportisteje, mjeshtre e
sportit në qitje", ishte tema
e diskutimit të saj.

Në këtë takim emocional,
që bëhej për herë të parë në
historinë e sportit, që e mod-
eroi me mjeshtëri Silvana
Braçe, foli dhe recitoi vjer-
sha për nënën, "Nderi i Ko-
mbit" Margarita Xhepa;
ndërsa "Mjeshtër i Madh"
Irini Qirjako përshëndeti
'live' me "Këngët e atdheut
tim".
NDERIMI NGA METNDERIMI NGA METNDERIMI NGA METNDERIMI NGA METNDERIMI NGA METAAAAA

Presidenti Ilir Meta u
akordon medaljen "Mjesh-
tër i Madh" sportisteve Liri
Beqja dhe Marieta Zaçe.

Institucioni i Presidencës
i është përgjigjur kërkesës

Nga Zenepe Luka

së fondacionit për të vënë në
lëvizje kërkesat që ishin
bërë prej vitesh për të vlerë-
suar sportistet rekordmene
Liri Beqja dhe Marieta Zaçe,
për t'i dorëzuar në një event
të veçantë për gruan spor-
tiste, me rastin e 8 Marsit,
Ditës Ndërkombëtare të
Grave.

Ka qenë e dërguara e pres-
identit, zonja Brunilda
Paskali, që mori pjesë dhe u
dorëzoi medaljen e lartë dy
zonjave të shquara, të njohu-
ra e të vlerësuara ndërko-
mbëtarisht për rekordet e
larta në qitje dhe atletikë,

respektivisht Liri Beqja dhe
Marieta Zaçe.

Fondacioni "Nermin Vlo-
ra Falaschi" nderoi me med-
aljen e mirënjohjes ish-spor-
tisten Dëshira Subashi.
FLASIN PER "GSH"FLASIN PER "GSH"FLASIN PER "GSH"FLASIN PER "GSH"FLASIN PER "GSH"

Zenepe Luka, presidente
e Fondacionit "Nermin Vlo-
ra Falaschi": Ky takim e pati
emrin 'Grua'

"Po. Takimi vlerësues për
gratë rekordmene në fushën
e sportit nëpër dekada", e
para e këtij lloji, që u mbajt
në sallën e Ministrisë së Ar-
simit Rinisë e Sporteve më 5
mars, u etiketua 'Grua'. Së

pari, u ideua dhe organizua
nga fondacioni mbarëko-
mbëtar i gruas "Nermin Vlo-
ra Falaschi". Së dyti, u
mbështet tërësisht nga
dikasteri, që ka një ministre
grua. Zonja Lindita Nikolla
është e para dhe e vetmja
ministre, që mbështet fonda-
cionin në rrugëtimin 16-
vjeçar të tij. Së treti, aktivi-
teti i kushtohej gruas së
shquar në fushën e sportit.
Së katërti, u vlerësuan nga
Presidenti i Republikës, z.
Ilir Meta me medaljen
"Mjeshtër i Madh" 2 spor-
tiste, zonjat Liri Beqja dhe
Marieta Zaçe, ndërsa fonda-
cioni vlerësoi me medaljen
"Mirënjohje", ish- qitësen e
talentuar, Dëshira Subashi.
Medaljet i dorëzoi në emër
të presidentit, një intelektu-
ale e shquar, që e njohin dhe
vlerësojnë për vlerat që ka
zonja Brunilda Paskali. Së
pesti, niveli i veprimtarisë u
ngrit në lartësinë e kërcim-
it të "Mjeshtres së Madhe"
Marieta Zaçe, me recitimin
e ndjerë të "Nderi i Kombit",
Margarita Xhepa dhe kë-
ngën e "Mjeshtër i Madh"
Irini Qirjakos, ashtu edhe
për moderimin, që beri ylli i
ekranit Silvana Braçe. Të
gjitha këto zonja, theme-
luese të fondacionit. Fale-
minderit që ishin të pran-
ishme edhe zonjat e degës së
fondacionit të Ulqinit, kry-
etarja Dr. Zylfie Gjoni Dura-
ku dhe publicistja e shquar
Hatixhe Nelaj. Së gjashti,
aktiviteti u bë në kuadër të
Ditës Ndërkombëtare të
Grave, duke përcjellë një
emocion jo vetëm për gruan
sportiste.

Ilir Meta u akordon medaljen "Mjeshtër i Madh" rekordmenes
në qitje, Liri Beqja dhe kampiones Marieta Zaçe

8 Marsi, takim vlerësues për gratë
rekordmene të sportit nëpër dekada

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

Pasurinë nr. 8 / 58 + 1 – 4 , e llojit ‘Apartament’, volumi 3 , faqe 188,
zona kadastrale 8370, me sipërfaqje totale 75 m2, në bashkëpronësi
të ENGJELL LUAN TOPORE dhe NATASHA LUMAN TOPORE , me
adresë: Rruga “Th. Ziko”, Pallati 65 / 3, Tiranë , ÇMIMI 36.350 EURO
.Data e zhvillimit të ankandit do jetë 05.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .
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Kryeministri: Ngelet ende shumë për të bërë, puna e arsimtarëve me plot vështirësi

Rama, falje mësuesve për gjuhën e përdorur
Vlerësohen me medalje mirënjohjeje disa mësues të vendit

Me rastin e festës së
7 Marsit, dje krye-
ministri i Shqipë-

risë, Edi Rama ka vlerësuar
me medalje mirënjohjeje disa
mësues të vendit, si dhe ka
shprehur vlerësimin e tij për
gjithë arsimtarët e punën e
tyre me brezat e rinj. Në
fjalën e tij, kreu i qeverisë, u
ka kërkuar ndjesë të gjithë
mësuesve të vendit për gju-
hën e përdorur në seancat
plenare të ditës së enjte. "Ju
kërkoj ndjesë të gjithave ju,
mësuesve të vendit, ndjesë të
thellë dhe të vërtetë për fak-
tin që unë dhe raca ime e poli-
tikanëve, sidomos e atyre që
çdo të enjte zhvillojnë mësim
në Kuvend, nuk ju ndih-
mojmë aspak në kryerjen e
misionit tuaj thelbësor, që
është jo vetëm të përgatisni
njerëz të ditur, por të eduko-
ni qytetarë të mirë. Jo vetëm
nuk ju ndihmojmë, por ako-
ma më keq, ju pengojmë çdo
të enjte rregullisht, në kry-
erjen e misionit tuaj. Edhe
ditët e tjera patjetër, por si-
domos të enjten, shfaqja e së
enjtes rrëzon të gjitha fjalët
që mund të themi gjatë javës
në raport me virtytet, dhunt-
itë e mira", - tha Rama. Më
tej ai u shpreh se në raport
me mësuesit ngelet edhe
shumë për të bërë, pasi puna
e arsimtarëve ka vështirësi
të jashtëzakonshme. "Është
e qartë se kemi bërë jo pak
në funksion të krijimit të
kushteve për të pasur në ven-

din tonë një sistem arsimor
dinjitoz. Kur mendoj se ku
kanë kaluar mësuesit tanë,
siç e tha një nga mësueset që
sot morën medalje, se këtë
profesion e kanë ushtruar
me përkushtim edhe në ditë
të vështira, mendoj se ndry-
shimi duket", u shpreh
kryeministri. Ky i fundit sh-
toi se tekstet shkollore janë
më të mira e reforma e ditës
mësimore, 3 lëndë në 6 orë
është e suksesshme edhe falë
kontributit të mësuesve.
"Bashkë me ju u bë e mun-
dur edhe ajo që dukej e pam-
undur, një maturë shtetërore
dinjitoze, që nuk është më një
ekuacion i panjohur që zgjid-
het me kopje, por një proces

që garanton meritën dhe hap
rrugën e universitetit për
këdo, sipas meritës", - tha
Rama. Më tej, kreu i qeverisë
shtoi se e gjithë kjo nuk do
të ishte mundur, nëse nuk do
të ishte një proces, të cilit i
paraprihet gjatë një viti të
tërë me informim të vazh-
dueshëm në çdo shkollë, (çka
e bëjnë mësuesit). "Ka ardhur
koha për të hedhur një tjetër
hap shumë të rëndësishëm
për t'i dhënë fund një inercie
të pakuptimtë, absurde, të
përzgjedhjes së mësuesve të
ardhshëm nga pjesa më e
dobët e atyre që shkojnë në
universitet. Kjo nuk mund të
vazhdojë më kështu", - thek-
soi Rama.

Voltiza Duro

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta u uroi dje fes-

tën e 7 Marsit të gjitha më-
sueseve dhe mësuesve sh-
qiptarë kudo ndodhen.
Meta ishte i pranishëm në
shkollën "Fan Noli" në
kryeqytet, ku u takua me
drejtoreshën Teuta Nushi,
ish-mësuesen e tij kujde-
stare Kadrie (Didi) Dibra,
ish-drejtoreshën Mirjana
Hoxha dhe stafin peda-
gogjik, të cilave u dhuroi
nga një buqetë me lule.
"Dua të theksoj se figura e
mësuesit për mua është
dyfish e dashur, pasi edhe
dy prindërit e mi kanë
qenë mësues. E kuptoj
edhe nga plani tjetër, pra
ai i familjeve të mësuesve,
se çfarë përjetojnë ata kur
nxënësit e tyre arrijnë të
kenë një sukses në jetë,
çfarë kënaqësie ndjejnë
ata për kohën që kanë
kaluar, për kujdesin që
kanë treguar dhe ndjejnë
çdo sukses të nxënësve të

"Të edukojmë vlera të forta morale e shoqërore"

Presidenti Meta uron 7 Marsin: Më shumë
bashkëveprim mes shkollës dhe familjes

tyre dhe si sukses të tyre,
që u jep forcë për të vazhdu-
ar misionin e tyre edukues.
Ashtu sikurse e di shumë
mirë se çfarë ndiejnë kur
nxënësit e tyre dështojnë në
jetë", - tha presidenti në

fjalën e tij. Më tej ai u
shpreh se ka ardhur koha
për të bërë një apel të fortë
për një bashkëpunim më in-
tensiv midis shkollës edhe
familjes, siç edhe ka qenë në
të kaluarën. "Besoj se duke

i kushtuar më shumë vë-
mendje shkollës, figurës
së mësuesit, pedagogut,
duke i kushtuar një vë-
mendje më të madhe dhe
ruajtjes së familjes dhe
rëndësisë që ajo ka në
edukimin e fëmijëve, ne si
shoqëri do të arrijmë të
forcohemi, të fuqizohemi
në mënyrë të shëndet-
shme dhe të edukojmë
gjenerata të reja që do ta
çojnë vendin me siguri më
shpejt, më përpara drejt
atyre standardeve që të
gjithë i dëshirojmë dhe i
ëndërrojmë. Dhe kjo mund
të bëhet me dije, por do të
bëhet edhe duke edukuar
vlera të forta morale, sho-
qërore dhe atdhetare", -
theksoi Meta.

KRYEMADHI: PAGA MË TË LARTA PËR MËSUESIT
"Të gjithë ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm dhe të përgjegjshëm që një ditë si kjo të
shërbejë si motivim që të përpiqemi, përballemi me problematikën dhe të luftojmë që

mësuesit në Shqipëri të kenë paga më të larta dhe kushte më të mira, të jenë larg
ndikimit dhe kapriçiove të politikës, për të pasur të rinj të formuar sa më mirë. Kjo nuk

është vetëm dita e respektit dhe nderimit ndaj tyre, por edhe dita jonë e ndërgjegjësimit
për një vëmendje të shtuar ndaj të gjithë mësuesve në Shqipëri", - theksoi Kryemadhi.

XHAÇKA: ARSIMIMI I FA, KRENARIA JONË
"Mësuesve nuk u kemi dhënë aq sa ata meritojnë për punën e tyre të madhe. Megjithatë,

më e pakta që mund të bëjmë është që t'ju respektojmë dhe falënderojmë për gjithçka keni
ndikuar tek ata që keni edukuar, për t'u bërë mbi të gjitha qytetarë të denjë të vendit tonë.
Brenda simbolikës që mbart mbi vete arsimimi i Forcave tona të Armatosura, krenaria juaj
dhe jona përligjet e shumëfishuar, sepse dija që ju keni ushqyer tek brezat ka shkuar dhe

shkon për qëllimet më të larta që mund të ketë një popull dhe një komb", - tha Xhaçka.

BOÇI:  ARSIMI, NDËR MË TË KEQFINANCUARIT
"Në buxhetin e këtij viti, arsimi në Shqipëri është ndër zërat më të keqfinancuar, duke mos

mbajtur premtimin për të investuar në arsim rreth 50 milionë euro në vit. Financimi tani
është sa për mbijetesë, tek 32 milionë euro, ku pjesa më e madhe shkon për paga dhe fare

pak për investime", - tha deputeti i PD-së, Luçiano Boçi.

Presidenti i Republikës, Ilir Meta
dje në shkollën "Fan Noli"

Kryeministri Edi Rama

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER:

1- Apartament nr.3 me sip. 90.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-3, Vol.18, Fq.80,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK
SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 55.748 Euro.

2- Apartament nr.4 me sip. 103.4 m² , ZVRPP Tirane, ZK: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/241+1-4, Vol.18,
Fq.81,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA sha.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është 63.694 Euro.

3- Apartament nr.16 me sip. 189 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-16, Vol.18, Fq.93, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK
SHA dhe ISPA sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 116.424 Euro.

4- Apartament nr.20 me sip. 103.5 m², ZVRPP Tirane, Zona Kadastrale: 8250, Numri i Pasurisë: ND3/
241+1-20, e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te ABI BANK SHA dhe ISPA
sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 63.756 Euro.

Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date 03.04.2018, ora 16.00 ne
zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6,
Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al
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SHEMBUJ

Formula e re do të jetë: m2 X çmimin minimal
fiskal X 0.05%.
Për një shtëpi 100 m2 në zonën "Selvisë" në Tiranë
taksa llogaritet:
100m2 X 110,000(l/m2)X 0,05%, 5500 lekë
Për një shtëpi në Surel në Tiranë taksa llogaritet:
250m2 X 448(l/m2)X 0.05%, 5600 lekë
Për një banesë në Korçë
100m2 X 45,816 (l/m2) X 0.05%  2290 lekë

Qeveria miraton mete-
odologjinë për përca-
ktimin e vlerës së

taksueshme të pasurisë së
paluajtshme "ndërtesa", ba-
zën e taksës për kategori
specifike dhe kriteret e rreg-
ullat për vlerësimin alterna-
tiv të detyrimit të taksës.
Nga 1 prilli, të gjithë person-
at që kanë në pronësi një
shtëpi, garazh të mbyllur
apo ambient tjetër do të
paguajnë taksë mbi ndë-
rtesën 0.05%, e cila do të llog-
aritet mbi hartën e vlerës.
GRUPET QËGRUPET QËGRUPET QËGRUPET QËGRUPET QË
TTTTTAKSOHENAKSOHENAKSOHENAKSOHENAKSOHEN

Taksapagues është çdo
individ, person fizik ose ju-
ridik, vendës ose i huaj, pro-
nar apo përdorues i pasur-
ive të paluajtshme në terri-
torin e Republikës së Sh-
qipërisë, pavarësisht nga
niveli i shfrytëzimit të këty-
re ndërtesave. Detyrimin për
pagimin e taksës mbi pasur-
inë e paluajtshme "ndërtesë"
e kanë, sipas rastit, pronari
ose bashkëpronari, sipas
pjesës që zotëron, apo për-
doruesi i pasurisë së palua-
jtshme, për pasuritë që nuk
janë të pajisura me doku-
mente të pronësisë, person-
at që kanë aplikuar për le-
galizim të ndërtesës, zhvil-
luesit, të cilët nuk arrijnë të
mbyllin ndërtimin sipas
lejes përkatëse të lëshuar
nga njësia e vetëqeverisjes
vendore.
VLERA E PVLERA E PVLERA E PVLERA E PVLERA E PASURISËASURISËASURISËASURISËASURISË

Vlerë e pasurisë është
vlera aktuale e pasurisë së
paluajtshme ndërtesë/njësi
pronësore e njohur me doku-
mente ligjore, ose vlera e
përcaktuar me një nga me-
todat e përshkruara në këtë
metodologji. Vlera e pasur-
isë është baza e taksueshme
mbi të cilën aplikohet shkal-
la e taksës së pasurisë së
paluajtshme ndërtesë/njësi
pronësore. Vlera e pasurisë
llogaritet si shumëzim i
çmimit për metër katror me
sipërfaqen e ndërtesës/një-
sisë pronësore. Ndërsa "ve-
primtari ekonomike", konsi-
derohet çdo veprimtari e
kryer nga prodhuesit, treg-
tarët, personat që furni-
zojnë mallra dhe shërbime,
përfshirë veprimtaritë nx-
jerrëse, industriale, treg-
tare, të shërbimit, bujqësore
dhe veprimtaritë profesion-
ale. Veprimtari ekonomike
konsiderohet gjithashtu,
shfrytëzimi i pasurisë së
trupëzuar ose të patrupë-
zuar, me qëllim realizimin e
të ardhurave me karakter të
vazhdueshëm.

"Çmim vlerësues", njësia
matëse e vlerës për metër
katror të sipërfaqes së
ndërtimit të pasurisë së palu-

Taksa e re e pronës, ja si do të bëhet vlerësimi për çdo pasuri në të gjithë vendin

Vendimi i qeverisë, taksa e
shtëpisë, pagesat për çdo zonë
Verifikim në terren për çdo ndërtesë

Ornela Manjani

ajtshme. Ky çmim mund të
jetë çmimi i tregut ose çmi-
mi i vlerësuar i përcaktuar
me këtë metodologji.

"Ndërtesë", objekti/objek-
tet e ndërtuara mbi/nën
sipërfaqen e tokës ose të
lidhura me tokën dhe që për-

faqëson një strukturë ndër-
timore me një ose më shumë
njësi pronësore, e cila është
objekt i taksës mbi ndërtesën
sipas përcaktimit të dhënë në
ligj.  "Ndërtesë e papërfund-
uar", objekti ndërtimor në
tërësi ose/edhe ajo pjesë e

PËRCAKTIMI I ÇMIMIT

Njësitë e vetëqever
isjes vendore në për-

puthje me kompetencat e
kuadrit ligjor në fuqi
kryejnë korrektime në
regjistrin e bazës të të
dhënave. Korrektimet
kryhen bazuar në veri-
fikimet periodike në ter-
ren për sipërfaqen e
ndërtesës/njësisë pronë-
sore. Sipas vendimit, ver-
ifikimi në terren shërben
edhe për të regjistruar për
herë të parë ndërtesa/një-
si pronësore ose nënndar-
je të saj. Në këtë rast,
njësitë e vetëqeverisjes
vendore kërkojnë infor-
macion nga burime zyr-
tare, nëse ka, për sipër-
faqen e ndërtesës/njësisë
pronësore apo nënndar-
jen dhe e krahasojnë me
verifikimin e kryer. Nëse
nuk sigurojnë informa-
cione lidhur me sipër-
faqen e ndërtesave të iden-
tifikuara, njësitë e
vetëqeverisjes vendore
bëjnë vetë vlerësimin e
ndërtesës/njësisë pronë-
sore mbi sipërfaqen e ver-
ifikuar në terren. Njësitë

e vetëqeverisjes vendore,
sipas procedurave të për-
caktuara në këtë metod-
ologji, në çdo rast pasi
bëjnë vlerësimin e vlerës së
pasurisë së paluajtshme,
hedhin të dhënat në regjis-
trin e bazës të të dhënave,
për efekt të përcaktimit të
bazës së taksës dhe llog-
aritjes së shumës së taksës
për t'u paguar nga tak-
sapaguesi.

Vlera e pasurisë së paluajtshme "ndërtesë",
pushti vendor përgatit regjistrin e të dhënave

TAKSA
PAGESAT

ndërtesës ekzistuese, për të
cilin zhvilluesi është paji-
sur me leje ndërtimi, por që
nuk ka arritur ta përfun-
dojë atë sipas afatit të për-
caktuar në aktin e miratim-
it të kërkesës për leje
ndërtimi.

SIPËRFAQJA E
PREZUMUAR

Nëse identifikohet
ekzistenca, por nuk
arrihet të përcaktohet
sipërfaqja e
ndërtesës/njësisë
pronësore, përdoren
vlerat referuese për
sipërfaqe, si më
poshtë vijon:
a) 100 (njëqind) metra
katrorë sipërfaqe për
njësi pronësore, për
ndërtesat për banim.
b) 70 (shtatëdhjetë)
metra katrorë sipërfaqe
për njësi pronësore,
për ndërtesat për
banim, të privatizuara
me ligjin nr.7652, datë
23.12.1992, "Për
privatizimin e banesave
shtetërore", të
ndryshuar.

Gjatë një mbledhjeje
të qeverisëFoto ilustruese

1.Përcaktimi i çmimit të vlerësuar dhe i sipërfaqes
së ndërtesës, bazuar në regjistrin e pasurive të
paluajtshme të mbajtur nga zyrat vendore (ZVRPP)
2.Për përcaktimin e bazës së taksës për ndërtesën/
njësinë pronësore, si referencë në këtë rast do të
shërbejë vlera e përcaktuar nga rivlerësimi i pasurisë
të regjistruar pranë ZVRPP-ve.
3. Nëse në informacionin e marrë nga ZVRPP-ja
konstatohet se për ndërtesën/njësinë pronësore
është kryer një transaksion shitblerjeje gjatë 3
vjetëve të fundit, atëherë si bazë e taksueshme do
të merret vlera më e lartë midis transaksionit dhe
vlerës të regjistruar në ZVRPP.
4. Përcaktimi i çmimit të vlerësuar sipas çmimeve
mesatare të shitblerjes së ndërtesave/njësive
pronësore. Kur vlerësimi sipas pikave 1.1 dhe 1.2
më lart është i pamundur, çmimi i vlerësuar për
vlerësimin e pasurisë së paluajtshme ndërtesë/
njësi pronësore do të korrespondojë me çmimin
mesatar referues të ndërtesave, që përdoren për
qëllime banimi sipas qyteteve, të përcaktuara në
aneksin 1, që i bashkëngjitet dhe është pjesë
përbërëse e këtij vendimi.
5. Për nënkategorizime të ndërtesave, që nuk
shërbejnë për banim, sipas qëllimit të përdorimit,
zbatohen çmimet mesatare për metër katror
sipërfaqe ndërtimi të përcaktuara në aneksin 2, që
i bashkëngjitet këtij vendimi dhe është pjesë
përbërëse e tij.
6. Nëse çmimi për metër katror për banesë/njësi
pronësore i vënë në dispozicion nga ZVRPP-ja dhe
çmimet minimale fiskale janë të ndryshme, atëherë
merret si çmim vlerësues, ai çmim që ka vlerën më
të lartë.
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METODOLOGJIA PËR PËRCAKTIMIN E
VLERËS SË TAKSUESHME TË PASURISË

SË PALUAJTSHME "NDËRTESA"

Verifikimi i ndërtesave që i nënshtrohen detyrimit fiskal

Përcaktohen afatet e reja
për pagesën e taksës
Punonjësit, matje derë më derë

Afati kohor i hedhjes
së të dhënave të sigu
ruara nga verifikimi

në terren në sistemin e ba-
zës së të dhënave të pasur-
isë së paluajtshme nuk du-
het të jetë më vonë se 30 ditë
kalendarike nga dita e mba-
jtjes së aktit të verifikimit.
Në çdo rast të ndryshimit të
të dhënave në sistemin e ba-
zës të të dhënave, qoftë nga
verifikimi në terren, qoftë si
rezultat i korrektimit apo i
vendimit të strukturës ven-
dore të apelimit apo pas një
vendimi të formës së prerë
të marrë nga Gjykata Ad-
ministrative, hedhja e të
dhënave nuk duhet të jetë
më vonë se 30 (tridhjetë) ditë
kalendarike nga marrja e
vendimit.
VERIFIKIMI IVERIFIKIMI IVERIFIKIMI IVERIFIKIMI IVERIFIKIMI I
NDËRNDËRNDËRNDËRNDËRTESATESATESATESATESAVEVEVEVEVE

Njësia e vetëqeverisjes
vendore gëzon të drejtën të
bëjë çdo vit verifikime në ter-
ren deri në 20 për qind të ter-
ritorit të njësisë së vetë-
qeverisjes vendore. Në këtë
rast, procesi i verifikimit
shërben për verifikimin e
ndryshimeve të mundshme
në ndërtesat/njësitë pronë-
sore ekzistuese, të cilat
ndikojnë në ndryshimin e
vlerës së pasurisë së palua-
jtshme dhe për rrjedhojë,
edhe të shumës së taksës për
t'u paguar. Të tilla ndry-
shime lidhen me zgjerim të
sipërfaqes së ndërtesës/një-
sisë pronësore, shtesat në
kate, përmirësime struktur-
ore, tjetërsim të pronësisë,
ndryshim të përdorimit dhe
që kërkon ndryshimin e sh-
kallës së taksës, përjash-
timin nga taksa apo të hum-
bjes të së drejtës së përjash-
timit nga taksa etj. Gjith-
ashtu, ky proces shërben
dhe për identifikimin e
ndërtesave/njësive pronë-
sore të reja, të pahedhura në
sistem. Në rast të verifikimit
të ndërtesave/njësive pronë-
sore që nuk rezultojnë në
sistemin qendror të të
dhënave, njësia e vetëqever-
isjes vendore duhet të reali-
zojë regjistrimin e plotë të
tyre, duke plotësuar të gjitha
elementet e informacionit të
kërkuar nga sistemi. Në të
gjitha rastet e mësipërme,
njësia e vetëqeverisjes ven-
dore duhet të bëjë me dije
subjektin taksapagues për
detyrimin e lindur. Verifiki-
mi i të dhënave bëhet nga
ana e nëpunësit përgjegjës
në bashki për taksën e pa-
surisë së paluajtshme ndër-

tesë. Nëpunësi përgjegjës
për taksën mbi ndërtesën në
njësinë e vetëqeverisjes ven-
dore ka të drejtën dhe
detyrimin të bëjë rish-
ikimin dhe verifikimin e të
gjithë dokumentacionit të

mbledhur gjatë procesit të
verifikimit në terren, të
aktit të verifikimit të
mbajtur, si dhe të konfir-
mojë saktësinë e tyre. Në
rast se dokumentacioni
përmban gabime, mangë-

si apo pasaktësi, ai u
kërkon punonjësve që
kanë plotësuar dokumen-
tacionin rishikimin e tij, si
dhe nëse është e nevo-
jshme, përsëritjen e proce-
durës së verifikimit.

PAGESAT PËR
SHTËPI E BIZNESE

Për efekt të llogaritjes së taksës për
ndërtesën/njësi pronësore, baza e taksës
shumëzohet me shkallën në përqindje të
taksës së miratuar me ligj, sipas
kategorive të ndërtesave:
a) 0,05%, për ndërtesën/njësinë pronësore
që përdoret, shfrytëzohet për banim.
b) 0,2%, për ndërtesën/njësinë pronësore
që përdoret, shfrytëzohet për veprimtari
ekonomike.
c) 30% e shkallës së taksës përkatëse, për
të gjithë sipërfaqen ndërtimore, për të cilën
zhvilluesi është pajisur me leje ndërtimi
dhe nuk ka arritur ta përfundojë atë, sipas
afatit të përcaktuar në aktin e miratimit të
kërkesës për leje ndërtimi.

VERIFIKIMI NË TERREN

1. Verifikimi në terren për vlerësimin e pasurisë së paluajtshme bëhet në çdo
rast me urdhër të titullarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore përkatëse, në
territorin e së cilës gjendet ndërtesa/njësia pronësore që do të vlerësohet. Urdhri
i verifikimit përmban:
a) Të dhënat identifikuese për ndërtesën/njësinë pronësore (adresën, njësinë
administrative, vendndodhjen, pronarin/përdoruesin etj.) dhe taksapaguesin
(emrin e individit, personin fizik, personin juridik).
b) Qëllimin e kryerjes së procesit të vlerësimit të ndërtesës/njësisë pronësore.
c) Kohën kur do të kryhet verifikimi dhe afatin e mundshëm për procesin e
verifikimit.
ç) Emrin/emrat e punonjësve të njësisë së vetëqeverisjes vendore, që do të
kryejnë verifikimin.
d) Datën dhe orën kur punonjësit e njësisë së vetëqeverisjes vendore do të
paraqiten për të kryer verifikimin.

NËNKATEGORITË E NDËRTESAVE/NJËSIVE PRONËSORE, QË
SHFRYTËZOHEN PËR BANIM/STREHIM

1. Ndërtesa, e cila u shërben njerëzve për nevoja themelore banimi, duke
përfshirë shtëpitë, apartamentet, banesat dhe ndërtesat e ngjashme.
2. Garazhet e mbyllura.
3. Bodrumet.
4. Çdo ndërtesë tjetër e ngjashme, mbi apo nën tokë, që nuk përdoret apo
shfrytëzohet për qëllime të tjera veç atij të banimit.

NUMRIN E KATEVE TË NDËRTESËS, I CILI PËRFSHIN:
a) Numrin e përgjithshëm të kateve mbi sipërfaqen e tokës.
b) Numrin e përgjithshëm të kateve nën sipërfaqen e tokës.
Destinacioni i përdorimit:
a) Banim.
b) Tregti, shërbime.
c) Prodhim, përpunim, magazinim, mbajtje apo mbarështim të gjësë së gjallë.
ç) E braktisur.
d) E papërfunduar.
dh) Të tjera, të paspecifikuara në klasifikimet si më sipër.

1. Përcaktimi i çmimit vlerësues dhe i sipërfaqes
së ndërtesës/njësisë pronësore
Përcaktimi i vlerës së taksueshme të pasurisë së
paluajtshme ndërtesë/njësi pronësore bazohet mbi
prioritetet e vlerësimit, duke ndjekur një radhë të
caktuar. Baza e vlerësimit mbështetet te
vetëdeklarimi, si një detyrim për çdo taksapagues,
për të vijuar më tej edhe me metodat alternative,
nëse vetëdeklarimi nuk bëhet, nuk është i saktë
apo nuk disponohen të dhëna të plota për një
vlerësim të drejtë të pasurisë së paluajtshme
ndërtesë/njësi pronësore, që duhet të taksohet.
Njësitë e vetëqeverisjes vendore, për efekt të
përcaktimit të bazës së taksueshme të pasurisë
së paluajtshme (ndërtesë) ndjekin këtë radhë
vlerësimi:
1.1. VETËDEKLARIMI
Çdo taksapagues duhet të vetëdeklarojë të dhënat
për pasurinë e tij të paluajtshme ndërtesë/njësi
pronësore, që ka në pronësi apo në përdorim.
Vetëdeklarimi bëhet pranë njësisë së
vetëqeverisjes vendore apo çdo institucioni të
autorizuar nga qeveria apo njësitë e vetëqeverisjes
vendore, për të marrë dhe për të përpunuar
informacionin e vetëdeklarimit të taksapaguesit,
për qëllim të zbatimit të legjislacionit përkatës të
taksës mbi pasurinë e paluajtshme. Në rast se
vlera e vetëdeklaruar nga taksapaguesi rezulton e
ndryshme nga vlera e llogaritur me çmim e
vlerësuar, të përcaktuar me këtë metodologji, si
vlerë e bazës së taksës do të merret vlera më e
lartë.
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Prefekti kundër Ademit: S'ka vend për panik. Gjiknuri: Përmbytjet, jo nga HEC-et

Përmbytjet në Shkodër, izolohen
35 fermerë në njësinë Ana e Malit
MB: 60% e banesave në Obot kanë prezencë uji.
Bashkia: Të shpallet emergjenca në zonat problematike

SHKURT

QARKU KUKËS
Gjatë ditës së martë ka
pasur reshje shiu me
intensitet mesatar.
Akset rrugore nacionale
që përshkojnë Qarkun e
Kukësit vazhdojnë të
jenë nën efektin e rënies
së gurëve dhe dherave
deri në rrëshqitje të
skarpateve, duke krijuar
vështirësi në qarkullimin
e mjeteve në akset
rrugore Kukës-
Shishtavec dhe Bajram
Curri-Valbonë. Sipas të
dhënave nga Ministria e
Mbrojtjes, vazhdon të
jetë e bllokuar njësia
administrative Arrën,
fshati Lojme, Bashkia
Kukës dhe 4 fshatra të
njësisë administrative
Lekbibaj, Bashkia
Tropojë.

QARKU DIBËR
Rrugët nacionale dhe
rurale në të gjithë qarkun
janë të qarkullueshme pa
probleme. Në Bashkinë
Bulqizë është bërë e
kalueshme rruga rurale
Zogjaj-Bllace, pasi është
punuar nga bashkia me
mjete e forca pune. Në
Bashkinë Klos është e
pakalueshme rruga rurale
Xibër-Tiranë. Në
Bashkinë Mat, si pasojë
e rrëshqitjes së tokës
është dëmtuar një
banesë (e pabanueshme)
në fshatin Prell të njësisë
administrative Rukaj.
Mungesë të energjisë
elektrike ka pasur në dy
lagje të qytetit Peshkopi
dhe njësinë
administrative Zall
Dardhë.

QARKU DURRËS
Gjatë mbrëmjes të së
martës, në territorin e
bashkisë dhe në të
gjithë territorin e qarkut
ka pasur reshje shiu të
dendura për disa
minuta duke krijuar
probleme në trafik,
veçanërisht në qytet, i
cili pas një kohë të
shkurtër është
normalizuar. Si rezultat
i reshjeve në rrugën që
shkon drejt "ish-Vilës
së Zogut" është
shembur një masiv
dheu. Mëngjesin e
djeshëm në fshatrat
Murqin, Mallkuç, njësia
administrative Bubq,
Bashkia Krujë, ka dalë
nga shtrati lumi Ishëm,
duke përmbytur 50 ha
tokë.

QARKU KORÇË
Vazhdon të jetë e njëjtë
situata në fshatin
Kalivaç, njësia
administrative Trebinjë,
Bashkia Pogradec, ku ka
pasur rrëshqitje masive
të tokës, që rrezikon
varrezat e fshatit.
Rrëshqitje masive të
tokës ka pasur të martën
edhe në fshatin Vërri,
njësia administrative
Proptisht, Bashkia
Pogradec, e cila rrezikon
një pikë karburanti në
aksin rrugor rural Golik-
Proptisht. Bashkia
Pogradec ka ngritur
grupe me specialistë, të
cilët kanë shkuar në
vendngjarje dhe kanë
verifikuar situatën e
krijuar nga rrëshqitjet
masive të tokës.

MASAT E MM
Ministria e Mbrojtjes do të dërgojë 600 pako me
ushqime në zonat e përmbytura në Shkodër. 20
ushtarë të FA, 5 mjete dhe 2 varka ndodhen në
fshatin Obot të Shkodrës për të ndihmuar banorët
që të lëviznin, pasi niveli i ujit e bën të pamundur.
Deri tani janë transportuar 86 banorë, nga këta 30
nxënës shkolle, 56 banorë dhe 10 pako ushqimore
në fshatin Obot, Njësia Ana e Malit. Nga batalioni i
Mbështetjes Rajonle në Tiranë po nisen në
përforcim dhe 2 mjete e 2 varka.



GJIROKASTËR/ RREZIKOHEN 8 FAMILJE
Reshjet e dendura të shiut gjatë këtyre ditëve të
fundit kanë krijuar probleme dhe në qarkun e
Gjirokastrës. Burime nga Ministria e Mbrojtjes
pohuan se aksi rrugor rural i njësisë administrativ
Frashër që lidh fshatrat Miçan, Vërçisht dhe Ogrenj,
Bashkia Përmet vazhdon të jetë ende i bllokuar si
pasojë e rrëshqitjes së masivit shkëmbor. Ndërsa,
në fshatin Tërbuq të Gjirokastrës ka pasur rrëshqitje
dherash, si pasojë e reshjeve intensive të ditëve të
fundit, ndërsa rrezikon shembja e 8 banesave.
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Shkodra sërish në ujë.
Harta e përmbytjeve
në njësinë administra-

tive Ana e Malit dhe Dajç të
Bashkisë Shkodër është
zgjeruar. Mësohet se në
Anën e Malit janë 1 mijë ha
tokë të përmbytura, ndërsa
në njësinë Dajç rreth 100 ha
tokë. Si pasojë e vërshimit të
ujërave, është krijuar situ-
atë problematike dhe në një-
si të tjera administrative si
Bushat, Bërdicë, Velipojë
dhe Guri Zi. Por, situata
paraqitet më problematike
në zonën Ana e Malit dhe
konkretisht në fshatrat
Obot e Muriqan. Burime zyr-
tare nga Ministria e
Mbrojtjes dje bënë me dije se
në këto dy fshatra kanë mbe-
tur të izoluar 35 fermerë. Po
të njëjtat burime pohuan se
në Obot rreth 60% e bane-
save kanë prezencë uji në
oborret e tyre. Nisur nga sit-
uata e krijuar gjatë dy ditëve
të fundit nga përmbytjet,
kryetarja e Bashkisë së Sh-
kodrës, Voltana Ademi i ka
kërkuar zyrtarisht prefek-
tit të qarkut që të shpallë
gjendjen e emergjencës në
një pjesë të territorit. Bash-
kia e kryeqendrës së veriut
të vendit ka deklaruar se
përmbytjet janë shkaktuar
nga shkarkimet e pakon-
trolluara dhe për një kohë
të gjatë nga hidrocentralet
në kaskadën e lumit Drin.
Ndërkohë, prefekti Çesk
Millja është kundër krye-
bashkiakes Voltana Ademi
për shpalljen e emergjencës
në njësinë Ana e Malit dhe
Dajç. Sipas tij, nuk ka
përkeqësim të situatës, ndër-
sa shkarkimet nga hidro-
centrali i Vau i Dejës janë
1300 metër kub në sekondë.
Në hidrocentralin e Vau De-
jës ishte dje ministri i Energ-
jetikës, Damian Gjiknuri, i
cili tha se situata po mbahet
nën kontroll dhe se nuk do
të ketë përmbytje si në vitin
2010. Sipas ministrit, hidro-
centrali i Fierzës është në
kuotat maksimale të lejuara.
Ai mohoi akuzat e kryebash-
kiakes Ademi se pushteti ven-
dor nuk është informuar mbi
sasinë reale të shkarkimeve
dhe përmbytjet në zonën e
Nënshkodrës kanë ndodhur
pikërisht për shkak të sh-
karkimeve të Vaut të Dejës.
Njësinë administrative Ana e
Malit e vizitoi dje edhe zëv-
endëskryeministrja Senida
Mesi, e cila ishte në një linjë
me ministrin Gjiknuri.
PËRMBYJETPËRMBYJETPËRMBYJETPËRMBYJETPËRMBYJET

Ministria e Mbrojtjes ka
dhënë dje informacion për
situatën e reshjeve dhe të
përmbytjeve në qarqet krye-
sore të vendit. Sipas buri-
meve nga kjo ministri, në
fshatin Obot rreth 60% e
banesave kanë prezencën e
ujit në oborret e tyre, ndër-
sa mbi rrugën e Obotit ka
rreth 40 cm ujë, e kalueshme
vetëm për mjetet e larta.
Niveli i përmbytjes në Njës-
inë Administrative Ana
Malit është rreth 500-600 ha

Senad Nikshiqi

SHKODER & RRETHE

tokë. Referuar Ministrisë së
Mbrojtjes, janë të izoluar 35
fermerë me fermat e tyre
blegtorale, ku përfshihen
rreth 100 krerë gjedh, 100
krerë derra dhe 300 të imta
në fshatrat Obot dhe
Muriqan të Njësisë Admin-
istrative Ana Malit. "Forcat
e Armatosura që nga ora

06:30 datë 07.03.2018 kanë
angazhuar në fshatin Obot
20 trupa, 3 varka dhe 3 mjete
të rënda, të cilët po vijojnë
evakuimin e banorëve", thu-
het në njoftimin zyrtar të
ministrisë në fjalë.
BANORËTBANORËTBANORËTBANORËTBANORËT

Përmbytjet e shkaktuara
në disa fshatra të zonës Ana

e Malit, Bërdicë, Velipojë dhe
Bushat kanë shkaktuar
panik tek banorët. Ata vazh-
dojnë të akuzojnë KESH-in
për mosmenaxhim të prur-
jeve. "Përmbytjet na kanë
shkaktuar dëme të mëdha
në të mbjella dhe askush
nuk do t'ia dijë për ne. Përm-
bytjet janë shkaktuar nga

hapja e portave të hidrocen-
traleve dhe jo nga reshjet e
shiut dhe jo nga mosfunk-
sionimi i kanaleve. Ne duam
dëmshpërblim. Qeveria du-
het të marrë masa urgjente,
pasi uji po u afrohet bane-
save tona", thanë banorët e
zonave të përmbytura në
qarkun e Shkodrës.

Tentoi të vriste me
çifte bashkëfshatarin,
arrestohet 40-vjeçari
SHKSHKSHKSHKSHKODËRODËRODËRODËRODËR - Një 40-vjeçar
nga Shkodra ka përfundu-
ar në pranga, pasi ka ten-
tuar të vrasë me çifte një
person. Burime nga policia
lokale bënë me dije se në
fshatin Bushat të Vaut të
Dejës ka ndodhur një konf-
likt mes dy shtetasve, ku
më pas njëri nga personat
e përfshirë ka qëlluar me
armë gjahu në drejtim të
automjetit me të cilin po
largohej shtetasi tjetër. Pas
marrjes së njoftimit, blutë
kanë shkuar menjëherë në
vendngjarje, ku falë vepri-
meve të shpejta operaciona-
le është bërë i mundur ar-
restimi i Zefjan Çunit, ban-
ues në fshatin Bushat. 40-
vjeçarit iu gjet dhe arma e
gjahut. Policia sqaroi se
Çuni pas një konflikti për
motive të dobëta, qëlloi në
drejtim të mjetit që drejto-
hej nga Z.Ll. 40 vjeç, por pa
shkaktuar pasoja. Materi-
alet u referuan në Proku-
rorinë e Shkodër, për vep-
rime të mëtejshme.

Kërcënoi 3 vajza përmes
"Facebook"-ut, nën hetim
50-vjeçari nga Shijaku

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS - Tri denoncime
janë regjistruar në Po-
licinë e Durrës ndaj një 50-
vjeçari nga Shijaku, i cili
akuzohet se ka kërcënuar
tri vajza përmes celularit
dhe rrjetit social "Face-
book". Të rejat e moshës, 32,
31 dhe 28 vjeç kanë thënë
se 50-vjeçari me inicialet
K.K. u ka dërguar mesazhe
denigruese e fyese. Sipas
policisë, "më datë 06.03.2018,
u referuan materialet në
Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Durrës, për sh-
tetasin K.K. nga Shijaku,
pasi nëpërmjet rrjetit so-
cial dhe telefonit ka dër-
guar mesazhe denigruese e
fyese ndaj 32-vjeçares V.H.
dhe 31-vjeçarjes M.L., të
dyja banuese në Durrës. Po
të martën, 50-vjeçari u de-
noncua nga 28-vjeçarja me
iniciale K.K. nga Shijaku.

E dhunoni kunata e
moshuar, 54-vjeçarja
merr urdhër mbrojtje

DURRËSDURRËSDURRËSDURRËSDURRËS- Një 54-vjeçare
nga Durrësi është dhunu-
ar fizikisht dhe psiko-
logjikisht nga kunata e saj
68-vjeçare. Pas kërkesës në
Gjykatën e Durrësit, grua-
ja ka marrë urdhër mbro-
jtje. "Më datë 06.03.2018, u
plotësua kërke-së padia për
lëshimin e urdhrit të
mbrojtjes së menjëher-
shëm për shtetasen M.A.
vjeçe 54, banuese në Du-
rrës, pasi kunata Z.A., vjeç
68, ka ushtruar dhunë fiz-
ike e psikologjike ndaj saj.
Materialet u referuan në
Gjy-katën e Rrethit Gjyqë-
sor Durrës për 'masat ndaj
dhunës në marrëdhëniet
familjare'", thuhet në njo-
ftimin e policisë.

Përmbytjet
në Shkodër
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"86 raste të shqyrtuara pas mbylljes së universitetit rezultojnë të pavlefshme"

Arrestimi i pronarit të 'Kristal', prokuroria i kërkon
Ministrisë së Arsimit regjistrat e universitetit

MASR: S'kemi regjistruar diploma të falsifikuara

MINISTRIA ARSIMIT
"Ministria e Arsimit refuzon kategorikisht aludimet se

ka regjistruar diploma të falsifikuara që u përkasin
institucioneve që janë mbyllur, pas verifikimit të

kritereve të ligjshmërisë në vitin 2014. Si rezultat i të
cilit u mbyllën 23 universitete, 22 privatë, 1 publik dhe

6 filiale", - thuhet në njoftimin e ministrisë.

Reagimi
8
8

38-vjeçari porositi ngarkesën me banane ku u sekuestrua droga

Kokaina në Durrës, prokuroria: Burg pronarit të kompanisë, Çekaj
ARBËR ÇEKAJ

"Jam në një situatë të pafavorshme që nuk ka lidhje me familjen time e as me
personalitetin tim. Jam biznesmen modest. Ka shumë spekulime në media. Desha
të jap versionin tim. Do vij në Shqipëri shumë shpejt. Jam nisur për në Shqipëri, do
shkoj në prokurori. Nuk kam lidhje me drogën e gjetur apo gjëra të tjera", - deklaroi

më herët pronari i kompanisë "Arbri garden", Arbër Çekaj.

Pas arrestimit të ish-pr
onarit të universitetit
"Kristal", Ahmet

Muçaj, pasi dyshohet se
shiste diploma të falsi-
fikuara, prokuroria e Ti-
ranës vijon hetimet për të
zbuluar nëse biznesmeni
bashkëpunonte me persona
të tjerë. Në diplomën e
sekuestruar gjatë arrestim-
it të 69-vjeçarit, rezulton e
vitit akademik 2010-2013, pra
pak kohë përpara se univer-
siteti të mbyllej. Nisur nga
ky fakt, prokurorët i kanë
kërkuar Ministrisë së Ar-
simit regjistrat e dorëzuar
nga universiteti pas mbyll-
jes në gusht të vitit 2014, për
të verifikuar nëse ky doku-
ment lëshohej me ndihmën
e ndonjë personi që ka ak-
ses në regjistrat e bllokuar
apo është tërësisht fals.
Lidhur me këtë rast ditën e
djeshme ka reaguar Minis-
tria e Arsimit. Ministria re-
fuzon aludimet se ka regjis-
truar diploma të falsi-
fikuara që i përkasin insti-
tucioneve që janë mbyllur,
pas verifikimit të kritereve
të ligjshmërisë në vitin 2014.
MASR shprehet se nga 1
shatori 2014, asnjë nga këto
universitete nuk kanë pa-
sur të drejtë të lëshojë asnjë
diplomë ndaj studentëve.
"Ministria e Arsimit refuzon
kategorikisht aludimet se
ka regjistruar diploma të fal-
sifikuara që i përkasin insti-
tucioneve që janë mbyllur,
pas verifikimit të kritereve
të ligjshmërisë në vitin 2014.
Si rezultat i të cilit, u mby-
llën 23 universitete, 22 pri-
vatë, 1 publik dhe 6 filiale.
Ju bëjmë me dije se nga 1
shatori 2014, asnjë nga këto
universitete nuk ka pasur
të drejtë të lëshojë asnjë

Ina Allkanjari

diplomë ndaj studentëve.
Ministria e Arsimit kërkoi
nga institucionet e mbyllu-
ra që të dorëzojnë të gjithë
regjistrat që disponojnë me
emrat e studentëve. Univer-
siteti "Kristal" nuk pranoi të
dorëzojë regjistrat sipas
kërkesës zyrtare. Pas kallë-
zimit që iu bë këtij univer-
siteti për këtë shkelje të
radhës, ndërhyri prokuror-
ia dhe i sekuestroi regjis-
trat. Pas mbylljes së heti-
meve nga prokuroria, regjis-
trat u depozituan në arkivin
e Ministrisë së Arsimit",-
thuhet në njoftimin e minis-
trisë. MAS thekson, gjith-

ashtu, se janë 86 diploma të
falsifikuara, të cilat janë
zbuluar pas mbylljes së uni-
versitetit në vitin 2014. "Prej
kohës së mbylljes së këtij
universiteti, institucione
dhe individë të ndryshëm
kanë kërkuar të dinë nëse
diplomat që kanë marrë nga
ky universitet janë të vlef-
shme apo të falsifikuara. Në
ministri kanë mbërritur
kërkesa për këtë verifikim,
por në 86 raste të shqyrtu-
ara pas kërkesave zyrtare,
rezulton se asnjë prej tyre
nuk është e vlefshme dhe
nuk figuron në regjistrat që
ministria disponon",-dek-

laron Ministria e Arsimit.
HETIMIHETIMIHETIMIHETIMIHETIMI

Ish-pronari i univer-
sitetit "Kristal" Ahmet
Muçaj është kapur në fla-
grancë teksa i jepte
diplomën një femre. Ai ësh-
të arrestuar duke i dorë-
zuar një shtetaseje një
diplomë të nivelit "Bache-
lor", dega "Drejtësi", kun-
drejt marrjes së një vlere
monetare. Mësohet se bi-
znesmeni ia ka përgatitur
diplomën dhe i ka thënë se
duhej të paguante 2500
euro. Pikërisht në momen-
tin kur do dorëzohej diplo-
ma dhe do paguheshin 2500
euro, Ahmet Muçaj është
arrestuar nga policia. Si-
pas dosjes hetimore, mëso-
het se Muça shiste diploma
edhe pas mbylljes së univer-
sitetit, me datat dhe vulat
e kohës kur ky institucion
ishte i hapur. Pavarësisht
se universiteti "Kristal"
është mbyllur që në muajin
gusht 2014, ende vijonin që
të lëshoheshin diploma me
logon e tij.  Biznesmeni
Muçaj akuzohet për kor-
rupsion pasiv në sektorin
privat. Në kërkim është
shpallur edhe një person
tjetër me inicialet Y.P, i cili
dyshohet se i gjente klientë
Ahmet Muçajt.

Pas bllokimit të sasisë
rekord prej 613 kilo-

gramë kokainë në maga-
zinat e "Arbri garden" në
Maminas, Prokuroria për
Krime të Rënda i kërkon
gjykatës të caktojë masën
e "arrestit me burg" në
mungesë, për pronarin e
kompanisë, Arbër Çekaj
Jansen. 38-vjeçari rezul-
ton të jetë porositësi i kon-
tenierëve me banane, në
njërin prej të cilëve u zbu-
lua kokaina me vlerë 180
milionë euro. Pas dyshi-
meve për përfshirje në
trafikun e kokainës, nga
Kolumbia në Itali, Maltë e
në fund në Shqipëri, poli-
cia e shpalli Arbër Çekaj
në kërkim. Nëse kërkesa e
prokurorisë pranohet nga
gjykata, emri i Arbër
Çekajt, renditet në listën
e personave të kërkuar e
mbi këtë bazë edhe polic-
itë e vendeve të huaja vi-
hen në lëvizje për kapjen e
tij. Më herët në një lidhje
telefonike për News24,
Çekaj tha se nuk ka lidhje
me kokainën. Ai deklaroi

se është nisur për në Shqipëri
dhe do të japë versionin e tij
në prokurori. "Jam në një sit-
uatë të pafavorshme që nuk
ka lidhje me familjen time e
as me personalitetin tim.
Jam biznesmen modest. Ka
shumë spekulime në media.
Desha të jap versionin tim.

Do vij në Shqipëri shumë
shpejt. Jam nisur për në Sh-
qipëri do shkoj në prokurori.
Që nga viti 2012 jam regjis-
truar pranë QKR Tiranë, ko-
mpania ime shumë modeste
që sot u bë shumë e njohur.
Kompania merr mallra kudo.
Nuk kam lidhje me drogën e

gjetur apo gjëra të tjera", de-
klaroi Çekaj. Më tej ai thek-
soi se kjo ngjarje po përdoret
politikisht. "Në momentin që
kam dëgjuar lajmin, kam
prerë biletën. Kam dëgjuar
politikanët shqiptarë që
thonë; ky është i PD, i këtij, i
atij. Jam tropojan por as
armën s'di ta përdor, s'kam
lidhje politike. Do zbardh te
vërteten. Skam pasur kurrë
probleme me autoritete gjer-
mane, e as me ato shqiptare.
Unë lëviz nga Kosova, sepse
bileta është më e lirë. Unë
kam udhëtuar në Dyseldorf.

Do kthehem nga Kosova për
në Shqipëri. Po thuhen
shumë të pavërteta. Bravo u
qoftë atyre që kapën drogën,
jam shumë i lumtur që u kap
droga. Por s'duhen të bëhen
gjëra pa pasur fakte. S'mbaj
dot të pavërteta", tha Arbër
Çekaj. Pavarësisht dekla-
ratës së tij se do të kthehej
në Shqipëri për t'u përballur
me drejtësinë, deri më tani
një gjë e tilla nuk ka ndo-
dhur dhe arrestimi i tij nuk
është bërë i mundur. Në këtë
operacion antidrogë, i cili ka
nisur gjatë mbrëmjes së

datës 27 shkurt 2018, në port-
in e Durrësit, kanë rënë në
pranga menaxheri i ko-
mpanisë Rolando Lushaj dhe
shoferi Armando Pezaku. Të
dy personat nuk kanë pran-
uar akuzën e përfshirjes në
trafikun e narkotikëve,
duke pohuar se ishin thjesht
punëtorët e biznesmenit Ar-
bër Çekaj. Ndërkohë au-
toritetet shqiptare po vi-
jojnë hetimet ngushtësisht
me partnerët e huaj për të
zbuluar gjithë lidhjet dhe
personat e përfshirë në këtë
aktivitet kriminal.

Ish-pronari i universitetit
"Kristal", Ahmet Muçaj
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Vitet e fundit është
vënë re një rritje e
numrit të pacientëve

që shfaqin problematika
lidhur me sëmundjet e zem-
rës. Këto të fundit, po shto-
hen progresivisht e madje në
shumë raste zgjasin. Një nga
faktorët kryesorë që ndikon
në shfaqjen e sëmundjeve të
zemrës është konsumimi i
tepërt i ushqimeve që përm-
bajnë kolesterol, e kjo sjell
një bllokim të arterieve nga
pllakëzat e kolesterolit. Kjo
situatë do të vazhdojë të
sjellë problematika nga më
të ndryshmet në zemër e si
rrjedhojë cipa e jashtme e
zemrës, dy shtresat e saj do
të fillojnë ndonjëherë të
mbushen me ujë, nga shkaqe
të ndryshme infektive që
mund të ketë ky organ. Nje-
riu nëse e kupton, nëse e
parandien mund të shkojë te
mjeku duke i treguar në
mënyrë të detajuar sim-
ptomat dhe shenjat klinike
që i kanë shkaktuar këtë
shqetësim. Nëse një person
ka anoreksi, këputje
trupore, një bllokim të kra-
harorit e ngushtim të tij, një
vështirësi në frymëmarrje,
vështirësi në ecje në rrugë të
gjata; atëherë personi ka të
bëjë më një perikardit. Cipa
e zemrës kryen dy funksione
kryesore: mbështjell zemrën
dhe përmban disa fibra që
nuk e lejojnë infektimin e
zemrës (së bashku me degëz-
imet e aortave dhe venave).
Në rastet kur mes cipës së
zemrës dhe perikardit, shto-
het likid (ujë i brendshëm),
krijohet më tej një vështirë-
si, sepse zemra duket sikur
punon në ujë. Përveç kësaj
aty fillojnë që të na shfaqen
probleme të tjera.
TENSIONI DHETENSIONI DHETENSIONI DHETENSIONI DHETENSIONI DHE
ARITMIAARITMIAARITMIAARITMIAARITMIA

Në të gjitha ato raste kur
pacienti diagnostikohet
nëpërmjet elektrokardio-
gramës, shfaqen amplituda
e distanca jo të njëjta nga
njëra rrahje e zemrës në
tjetrën. Pacienti në këto sit-
uata duhet të kuptojë që ka
probleme me aritminë. Për
kurimin e kësaj sëmundjeje,
fara e avokados është shumë
e mirë për t'u përdorur, edhe

gjethja apo lulja e likopsit,
gjithashtu.  Ka raste kur
aritmia e zemrës shfaqet
edhe nga ndonjë çrregullim
i stomakut, pra një njeri që
ka aciditet të tepërt, ka
gromësima; ndodh që ushqi-
mi të godasë në tavanin e
stomakut dhe të krijojë
shqetësime nervore. Këto
lëvizje të stomakut ngac-
mojnë pjesën e poshtme të
zemrës dhe kjo fillon të japë
ndonjëherë edhe aritmi.
Pra, duhet bërë mirë identi-
fikimi i shkaqeve që i sëmuri
t'i japë sa më shpejt të jetë e
mundur, një zgjidhje të situ-
atës. Infeksionet e zemrës
mund të shkaktojnë edhe çr-
regullime të tensionit ku
ndonjëherë mund ta ulë e në
raste të tjera mund ta rrisë,
veçanërisht kur arteriet
janë të bllokuara. Për të nor-
malizuar tensionin e lartë,
mund të përdoret speci
djegës, i cili ka një sub-

stancë, që ka vetinë të
zgjerojë enët e qarkullimit të
gjakut. Konsumimi i specit

djegës na mbron nga infark-
ti i miokardit. Edhe nëse i
vendosim këmbët brenda një

ene me ujë, në temperaturën
40-45 gradë, atëherë tensio-
ni do të ulet menjëherë. Ndër-
sa mjafton vetëm një lugë
kafeje me shafran për nor-
malizimin e tensionit, ose
një kokërr kripë poshtë gju-
hës kundër tensionit të ulët.
KURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMËKURIMI ME BIMË
MEDICINALEMEDICINALEMEDICINALEMEDICINALEMEDICINALE

Në vendin tonë rriten
bimë me vlera të mëdha ku-
rative si mështekna, dëlli-
nja, murrizi, të cilat njihen
si luftuesit më të mirë ndaj
kësaj sëmundjeje. Por mësh-
tekna e njohur në gjuhën
shkencore si betulae folium
arrin të largojë ujin nga
zemra falë përbërësve të fu-
qishëm që mbart, duke kri-
juar një lehtësim shumë të
madh në punën e këtij or-
gani. Pas konsumimit të ça-
jit të mështeknës, zemra e
njeriut të sëmurë arrin të
punojë në mënyrë ritmike
dhe pa u infektuar. Ndërsa

nëse do të shohim prob-
lematika të tjera, jo
vetëm vështirësi në
frymëmarrje e ngush-
tim të kafazit të kraha-
rorit, por edhe mpirje
të krahut të majtë,
atëherë pacienti duhet
të shkojë te mjeku dhe
të mirëdiagnostiko-
het. Pra, ndezja e kra-
harorit, bllokimi e ten-
denca për të qëndruar
të kërrusur para, janë
shenja të qarta të një
inflamacioni të mi-
okardit, dhe në këto
raste preket muskula-
tura e zemrës. Kështu
shtresa e zemrës fillon
të pësojë ngushtim të
enëve të qarkullimit të
gjakut. Arteria kor-
onare fillon të blloko-

Mjeku popullor: Nëse keni këto simptoma, duhet të paraqiteni te mjeku sa më parë

YLLI MERJA: Si të luftoni aritminë
e zemrës me bimë medicinale

"Mënyra të thjeshta për normalizimin e tensionit"

Voltiza Duro

het e ngushtohet për shkak
të ndonjë pllake kolestero-
li apo gjaku të mpiksur, si
pasojë gjaku ose qarkullon
me vështirësi ose nuk
qarkullon fare. Nëse i
sëmuri nuk kurohet,
atëherë zemra gradualisht
mund të dalë jashtë funk-
sionit, çka mund të shkak-
tojë edhe infarkt. Njerëzit
duhet të tregohen tejet të
kujdesshëm me konsumim-
in e tepërt të yndyrnave dhe
kolesterolit. Për të shkrirë
pllakat e kolesterolit duhet
të përdoren të gjitha bimët
që përmbajnë acide organi-
ke. Murrizi ka në përbërjen
e tij acidin triterpenik, i cili
ka aftësinë për t'i shkrirë
këto pllakëza dhjamore.
Pacientët e sëmurë mund të
përdorin, gjithashtu, çajin
e gjelbër, i cili jep rezultate
të kënaqshme pasi përm-
ban jo vetëm antioksidantë
që ndihmojnë minimizimin
e kolesterolit. Ndërkaq
edhe molla e egër, e cila
rritet në shumë zona të ven-
dit tonë, ka aftësinë e
mrekullueshme për të luftu-
ar sëmundje, pasi shërben
si një antioksidues e pas-
trues. Të gjitha bimët e
sipërpërmendura mund t'i
konsumoni në formën e ça-
jit të ngrohtë. Kur sëmund-
ja kapet në fazat fillestare,
i sëmuri konsumon çajin e
përgatitur me këto bimë,
arteriet fillojnë të çlirohen
dhe rifillojnë punën më se
normalisht. Edhe uthulla e
mollës, apo e rrushit të mirë
mund të përdoret për zh-
bllokimin e arterieve. Kur
kllapat e zemrës mbushen
me pllaka kolesteroli, nuk
funksionojnë mirë.

Mjeku popullor
Ylli Merja

Shëndetësi

Ka raste kur aritmia e zemrës shfaqet edhe
nga ndonjë çrregullim i stomakut, pra një

njeri që ka aciditet të tepërt, ka gromësima;
ndodh që ushqimi të godasë në tavanin e

stomakut dhe të krijojë shqetësime
nervore. Këto lëvizje të stomakut

ngacmojnë pjesën e poshtme të
zemrës dhe kjo fillon të japë

ndonjëherë edhe aritmi.
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NISMA
"Në një fashë orare të dedikuar enkas për gratë e
komunitetit rom dhe egjiptian dhe gratë në nevojë,
çdo ditë nga ora 14.00-16.00 mjekët dhe stafi i
maternitetit "Mbretëresha Geraldinë" do të jenë në
shërbim të këtyre grave",-tha ministrja.



Këshilli i Ministrave miraton statutin, cilat janë detyrimet e Shërbimit Social Shtetëror

Ja kush e merr vendimin mbi
përfitimin e ndihmës ekonomike
Si do të administrohet procesi i vlerësimit për aftësinë e kufizuar

SHËRBIMI SOCIAL SHTETËROR, NË NIVEL
RAJONAL, KA KËTO FUNKSIONE:

a) Mbledh të dhëna për ecurinë e sistemit të
ndihmës ekonomike, të aftësisë së kufizuar dhe të
kujdesit shoqëror në qarkun përkatës;
b) Vlerëson nevojat për ndihmën ekonomike, aftësinë
e kufizuar dhe shërbimet e kujdesit shoqëror në
territorin e qarkut përkatës;
c) Kontrollon zbatimin e legjislacionit dhe
menaxhimin e fondeve të ndihmës ekonomike dhe të
pagesave të personave me aftësi të kufizuara;
ç) Kontrollon ekzekutimin e pjesës së fondit social,
të financuar nga buxheti i qeverisjes qendrore, nga
njësitë e qeverisjes vendore;
d) Monitoron zbatimin e standardeve kombëtare nga
njësitë e qeverisjes vendore dhe ofruesit e
shërbimeve të kujdesit shoqëror, që financohen
pjesërisht apo tërësisht nga buxheti i shtetit, në
qarkun përkatës;
dh) Bashkërendon procesin e hartimit të planeve
sociale, duke siguruar që këto plane të përputhen
me strategjitë kombëtare;
e) Verifikon të dhënat e regjistruara nga
administratori shoqëror në Regjistrin Kombëtar
Elektronik të të dhënave dhe nga autoritetet
shtetërore përgjegjëse për familjet/individët në
nevojë, të cilët janë propozuar me vendim të këshillit
bashkiak që të trajtohen me ndihmë ekonomike;
ë) Përditëson arkivin elektronik të përfituesve me
aftësisë të kufizuar, sipas përcaktimeve të
legjislacionit në fuqi;
f) Zotëron të drejtën për vendimmarrje për miratimin
apo refuzimin e kërkesës për ndihmë ekonomike dhe
përcaktimin e masës së përfitimit

Ditën e djeshme është
miratuar Statuti i
Shërbimit Social Sh-

tetëror, në bazë të të cilit
janë përcaktuar përgje-
gjësitë dhe funksionet e këtij
institucioni në nivel qen-
dror dhe rajonal. Ky vendim
është marrë gjatë mbledhjes
së Këshillit të Ministrave,
me propozimin e ministrit të
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale. Çështjet e ndihmës
ekonomike që prekin
qytetarët, ato të aftësisë së
kufizuar dhe shërbimeve të
kujdesit shtetëror janë ndër
prioritetet kryesorë të Shër-
bimit Social Shtetëror, ba-
zuar në statutin e miratuar.
"Shërbimi Social Shtetëror
është institucion buxhetor
në varësi të ministrit
përgjegjës për çështjet e ndi-
hmës dhe të shërbimeve sho-
qërore, më tej "Ministri", me
seli në Tiranë. Shërbimi So-
cial Shtetëror organizohet
në dy nivele: në nivel qen-
dror dhe rajonal, për çdo
qark të vendit",-citohet në
vendimin e qeverisë.
NDIHMA EKONOMIKENDIHMA EKONOMIKENDIHMA EKONOMIKENDIHMA EKONOMIKENDIHMA EKONOMIKE

Për sa i përket ndihmës
ekonomike, ky institucion
ka për detyrë të vlerësojë,
përgatisë dhe propozojë
nevojat e financimit afat-
mesëm dhe vjetor për ndih-
mën ekonomike si dhe të
kontrollojë përdorimin e
fondeve të buxhetit të shtetit
dhe zbatimin e legjislacion-
it për këtë ndihmë. Gjithash-
tu, Shërbimi Social Sh-
tetëror merr vendimin nëse
një aplikant përfiton apo jo
ndihmë ekonomike si dhe
cakton masën e përfitimit
për çdo rast individual. Më
tej ky institucion merret me
mbledhjen, përpunimin e an-
alizimin e të dhënave mbi
shpërndarjen e ndihmës
ekonomike nga njësitë e
qeverisjes vendore dhe rapor-
ton, periodikisht, në Minis-
trinë përgjegjëse për Çësht-
jet Sociale çdo tre muaj. Në
rastet që e shikon të
nevojshme, SHSSH-ja ka të
drejtë të bëjë propozime mbi
përmirësimin e programeve

dhe të politikave në fushën
e ndihmës ekonomike.
AFTËSIA E KUFIZUARAFTËSIA E KUFIZUARAFTËSIA E KUFIZUARAFTËSIA E KUFIZUARAFTËSIA E KUFIZUAR

Procesi i vlerësimit të
personave me aftësi të kufi-
zuar në mbarë vendin, është

nën administrimin e Shër-
bimit Social Shtetëror. "Ky
institucion vlerëson, për-
gatit dhe propozon nevojat
e financimit afatmesëm dhe
vjetor për pagesat e person-

ave me aftësi të kufizuar;
programon dhe detajon në
fillim të vitit në bazë të
treguesve të njësive të push-
tetit vendor dhe në vijim në
bazë të realizimit faktik çdo

dy muaj fondet për pagesat
e personave me aftësi të kufi-
zuara, në përputhje me
vlerësimin e nevojave për
fonde, të kryer nga çdo bash-
ki, si dhe burimeve të bux-

hetit të shtetit",-theksohet
në vendimin e Këshillit të
Ministrave. Në këtë të fun-
dit shtohet se është po ky
institucion që analizon të
dhënat satistikore mbi
shpërndarjen e pagesave të
personave me aftësi të kufi-
zuar nga njësitë e qever-
isjes vendore dhe trajnon
nëpunësit mbi përmirë-
simin e shërbimeve ndaj
kësaj kategorie.
SHËRBIMET ESHËRBIMET ESHËRBIMET ESHËRBIMET ESHËRBIMET E
KUJDESITKUJDESITKUJDESITKUJDESITKUJDESIT
SHOQËRORSHOQËRORSHOQËRORSHOQËRORSHOQËROR

Sipas vendimit të Këshil-
lit të Ministrave, SHSSH-ja
është institucioni që anali-
zon të dhënat satistikore
për ecurinë e sistemit të
shërbimeve të kujdesit sho-
qëror dhe raporton, çdo
katër muaj, në ministrinë
përgjegjëse. Më tej, mbledh
kërkesat e njësive të qever-
isjes vendore në lidhje me
fondin social si dhe vlerë-
son, përgatit e propozon pla-
nin e financimit afatmesëm
dhe vjetor për shërbimet so-
ciale. "Shërbimi Social Sh-
tetëror kontrollon njësitë e
qeverisjes vendore për
ekzekutimin e pjesës së fon-
dit social të financuar nga
buxheti i qeverisjes qen-
drore dhe informon, peri-
odikisht, për gjetjet minis-
trinë përgjegjëse; si dhe për-
gatit dhe i propozon minis-
trisë parashikimet për bux-
hetin afatmesëm dhe vjetor
të institucioneve ko-
mbëtare të shërbimeve të
kujdesit shoqëror",-thekso-
het në vendimin e miratu-
ar ditën e djeshme nga
Këshilli i Ministrave.

Të gjitha gratë e komu
nitetit rom dhe egjip-

tian do të përfitojnë falas
ekografitë obstetrikale
dhe gjinekologjike, pap
testet, vizitat dhe të gjitha
shërbimet për të cilat kanë
nevojë. Ky lajm është bërë
me dije ditën e djeshme
nga ministrja e Shëndetë-
sisë dhe Mbrojtjes Sociale,
Ogerta Manastirliu gjatë
një vizite në Maternitetin
"Mbretëresha Geraldinë".
Në kuadër të muajit të
grave, ministrja lançoi
edhe nismën më të re për
ofrimin e shërbimit të dedi-
kuar për këtë kategori.
"Në këtë muaj të veçantë,
në muajin e grave, çdo ditë
po punojmë për të përmirë-
suar cilësinë e jetës për çdo

Manastirliu: Shërbim i dedikuar për këtë kategori

Kontroll dhe vizita falas për gratë
e komunitetit rom dhe egjiptian

grua, me fokus të veçantë te
gratë e margjinalizuara, për
të rrëzuar barrierat për mar-
rjen e shërbimeve shëndetë-
sore në kohë dhe me cilësi.
Jemi këtu në këtë qendër
tërësisht të rinovuar ku

lançojmë nismën më të re të
Ministrisë së Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale, që ju
vjen në ndihmë grave më në
nevojë. Në një fashë orare të
dedikuar enkas për gratë e
komunitetit rom dhe egjip-

tian dhe gratë në nevojë, çdo
ditë nga ora 14.00-16.00
mjekët dhe stafi i Materni-
tetit Mbretëresha Geraldinë
do të jenë në shërbim të kë-
tyre grave, të cilat për shumë
arsye që lidhen edhe me bar-
rierat socio-kulturore, nuk
arrijnë t'i marrin këto shër-
bime",-u shpreh Manastir-
liu. Në fjalën e saj, ministrja
theksoi se kjo nismë jo
vetëm do të rrisë aksesin në
shërbime për gratë e margji-
nalizuara, por do të ndikojë
edhe në uljen e sëmundsh-

mërisë apo komplikacion-
eve. Drejtoresha e Materni-
tetit Mbretëresha Geraldinë
dr. Eljona Demaliaj mbësh-
teti nismën dhe garantoi se
mjekët dhe stafi i materni-

tetit do të jenë në shërbim
të dedikuar për të përm-
bushur deri në fund këtë
nismë që garanton shër-
bimin shëndetësor falas për
gratë në nevojë.

Voltiza Duro

DREJTORI I
SHSSH-së
"Shërbimi Social
Shtetëror drejtohet
nga drejtori i
përgjithshëm. Drejtori
i përgjithshëm është
titullar i institucionit, i
cili administron
buxhetin e miratuar
të institucionit, në
përputhje me
legjislacionin në fuqi
dhe përgatit
projektbuxhetin për
vitin e ardhshëm, të
cilin ia përcjell
ministrit", - thuhet
në vendim.

AFTËSIA
E KUFIZUAR
Procesi i vlerësimit
të personave me
aftësi të kufizuar
në mbarë vendin,
është nën
administrimin e
Shërbimit Social
Shtetëror. Ky
institucion
vlerëson, përgatit
dhe propozon
nevojat e
financimit
afatmesëm dhe
vjetor për pagesat
e personave me
aftësi të kufizuar.

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale, Ogerta Manastirliu gjatë vizitës
në maternitetin "Mbretëresha Geraldinë"
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Aksioni policor, shou për arrestimin e narkomanëve në Angli

Prezantuesi britanik, në
aksion për të kapur shqiptarët
Bastisen 6 fabrika kanabisi, në pranga 10 persona

Momente të tmerrshme kanë kaluar
klientët e një hoteli që mori flakë në Izmir të
Turqisë. Ata në përpjekje për të shpëtuar
jetën u hodhën nga lartësia mbi makinat e
parkuara. Sipas "Hurriyet", 4 persona u
dërguan në spital, njëri prej të cilëve në
gjendje të rëndë. Tre të tjerë u hodhën mbi
makinat e parkuara në përpjekje për t'u
shpëtuar flakëve, ndërsa një grua ra nga
kati i 5-të teksa po përpiqej të kalonte në
dhomën ngjitur. Hoteli në Distriktin Konak të
Izmirit në Turqi dyshohet se mori flakë pas
shpërthimit të një karikuesi telefoni. Ekipi
hetues gjeti një karikues në prizën e
dhomës 506 në katin e 5 të hotelit, nga ku
dyshohet se më pas flakët kanë përfshirë
perdet, dhomën dhe të gjithë hotelin.
Pronari i hotelit tha se vajza me veshje të
verdhë që ra nga lartësia ishte bjelloruse,
ndërsa tjetra nga Kazakistani. E reja nga
Bjellorusia ka thyer të dyja këmbët, ndërsa
kazakja ka thyer brinjët.

FOTO LAJM MERR FLAKË HOTELI NË TURQI,
HIDHEN NGA BALLKONI KLIENTËT

POLICIA ITALIANE

Operacion antidrogë, arrestohet
mbesa e Federica Mogherinit

Jeremy Kyle është
shfaqur në televizion
para dy netësh në op-

eracionet e zhvilluara ndaj
shqiptarëve nëpër Glouces-
tershire, të Britanisë së Mad-
he. Episodi i The Kyle Files, i
shfaqur në ITV1, përfshinte
mbulimin e operacioneve të
policisë ndaj shqiptarëve dhe
fabrikave të kanabisit, në
orët e para të 11 tetorit të vitit
të shkuar. Pas një hetimi 8
mujor, rreth 50 oficerë policie
bastisën 6 fabrika kanabisi
dhe 5 prona të tjera, duke
sekuestruar një sasi të mad-
he kanabisi. Ata arrestuan
10 persona, mbi të cilët rën-
dojnë akuzat për drogë dhe
që pritet të dalin në gjykatën
e Bristol më 9 prill. Të arres-
tuarit nga ky operacion janë
Kreshnik Muja, 20 vjeç, Dri-
tan Muhametaj, 27 vjeç, Gur-
gen Nikoci, 21 vjeç, Bardhyl
Arifaj, 33 vjeç, Ardit Agaj, 27
vjeç Aranit Kasaheri, 34 vjeç,
Elis Gashi, 32 vjeç, Dardan
Horhaj, 22 vjeç, Jeton Muja,
26 vjeç dhe Besjan Muja, 31
vjeç. Në shou shfaqej, gjith-
ashtu, momenti i arratisjes
së një prej të dyshuarve. Vetë
prezantuesi britanik, Jere-
my Kyle, së bashku me
oficerët e policisë e ndoqën
atë në rrugë, por pa mundur
që ta kapnin. Aksioni policor
ishte pjesë e operacionit
Cleveland, një përpjekje e au-
toriteteve britanike kundër
bandave shqiptare të drogës,
trafikut njerëzor dhe skl-
lavërisë moderne në Glouc-
estershire.

Në kuadër të një operacioni anti-drogë në lokalet e
natës në Romë, policia italiane ka arrestuar 21

persona mes të cilëve edhe mbesën e përfaqësueses se
lartë të BE-së për Punët
e Jashtme, Federica
Mogherini. Gaia Mogh-
erini, 28 vjeç është vajza e
vëllait të Federica Mogh-
erinit dhe pas arrestimit
është lënë në 'arrest shtë-
piak' me akuzën për
posedim të lëndëve narko-
tike, raporton media ital-
iane ilmessaggero.it. 28-
vjeçarja rezulton se ësh-
të arrestuar edhe në
vitin 2016 për të njëjtën
akuzë. Gjatë operacionit, policia italiane sekuestroi
armë dhe kokainë në lokalet e natës në Romë.

Te arrestuarit shqiptarë qe akuzohen
si pjesë e bandave të drogës dhe pritet

të dalin para gjykatës në 9 prill:

KRESHNIK MUJA 20 VJEÇ
DRITAN MUHAMETAJ 27 VJEÇ
GURGEN NIKOCI 21 VJEÇ
BARDHYL ARIFAJ 33 VJEÇ
ARDIT AGAJ 27 VJEÇ
ARANIT KASAHERI 34 VJEÇ
ELIS GASHI 32 VJEÇ
DARDAN HORHAJ 22 VJEÇ
JETON MUJA 26 VJEÇ
BESJAN MUJA 31 VJEÇ

Bullgari, kapet shqiptari
me 37 kg heroinë

Një shqiptar është
kapur ditën e martë

me 37 kg heroinë në au-
tomjetin e tij. Shqiptari
është arrestuar nga
punonjësit e doganës në
pikën e kontrollit mbi
urën e Danubit, pasi po
tentonte të kalonte kufi-
rin. Siç raportojnë dhe
mediat bullgare, droga
është sekuestruar në mak-
inën, e cila drejtohej nga
shqiptari, rezident në Ita-
li. Punonjësit e doganës,
kanë bërë kontrollin e
makinës dhe ndërkohë
kanë parë ndryshime të
çuditshme tek makina. Më

pas ata kanë gjetur 68 pako
me drogë e fshehur në pjesën
e poshtme të makinës, dhe
secila nga pakot peshonte
afro 550 gram. Deri më tani
nuk bëhet ende i ditur emri

i shqiptari të arrestuar.
Policia dhe prokuroria
kanë nisur hetimet për
të mësuar se nga vinte
droga dhe ku ishte des-
tinacioni.

Transportonte kanabis
me makinë, pranga
shqiptarit në Greqi

Ditën e djeshme, policia greke ka arrestuar një 25-
vjeçar shqiptar, të cilit i është gjetur një sasi droge

në automjetin me të cilin udhëtonte. Shqiptari u arres-
tua në qytetin Kastoria të Greqisë, ndërsa policia ka
gjetur në makinë 8 pako me kanabis, pesha e të cilave
shkon në 5.2 kilogramë. Lënda narkotike ishte fshehur
në pjesë të ndryshme të mjetit për të mos u gjendur nga
policia. Autoritetet, gjithashtu, i kanë sekuestruar 25-
vjeçarit edhe 120 euro si dhe një celular që mbante me
vete. Shqiptari, identiteti i të cilit nuk është bërë ende i
ditur, akuzohet për trafik të lëndëve narkotike.

Prezantuesi britanik,
Jeremy Kyle

Fabrika e kanabisit në Angli
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Lenini, Stalini e të
tjerë “shokë komu
nistë”, të realizuar

si skulptura gjatë kohës së
realizmit socialist, do të
zhvendosen nga Galeria
Kombëtare e Arteve pranë
Ministrisë së Kulturës.

Ka qenë vetë ministrja
që e ka konfirmuar lajmin,
duke qenë e vetëdijshme se
vendimi,  mund të pro-
vokojë debate. “Puna me
këto vepra do të provokojë
debate mbi tema delikate,
por, me kurajë, janë tema
të cilat duhet t’i përballim
vazhdimisht,  të paktën
brezi im që kaloi gjysmën
e jetës në diktaturë e ka
detyrimin t’i hapë e t’i për-
ballë”- ka deklaruar ajo.
PARKU I ARTIT

Në vijim të bash-
këpunimit të qën-
drueshëm kulturor Sh-
qipëri-Pulia, pas përmby-
lljes së projekteve ArtVi-
sion dhe Bienalja e Kri-
juesve të Rinj të Mesdheut
Mediterranea 18, Ministr-
ja e Kulturës Mirela Kum-
baro dhe Presidenti i Ra-
jonit të Pulias Michele
Emiliano, fir mosën në
datën 6 mars në Bari një
tjetër marrëveshje kultur-
ore dhe ekonomike për re-
alizimin e projektit artis-
tik “Shokë dhe engjëj” që
synon ndërtimin e Parkut
të Artit në kopshtin e ish-
Kinostudios për të krijuar
kështu një pol të ri artis-
tik në të ashtuquajturën
periferi e Tiranës.

Sipas një njoftimi të
përcjellë nga zyra e shtyp-
it të Ministrisë së Kul-
turës, “Turi dhe Tirana
janë dy qytetet nga Pulia
dhe Shqipëria, që përmes
fillit të filozofisë së Anto-
nio Gramsci-t, mendim-
tari italian me origjinë sh-
qiptare, jo vetëm krijojnë
fabulën e Parkut të Artit
‘Shokë dhe Engjëj’, duke
rindërtuar qelinë e
burgimit ku Gramsci shk-
roi Fletoret e famshme,
por me ndërthurjen e in-
stalacioneve të statujave
të realizmit socialist të
Galerisë Kombëtare të

Arteve, ky projekt sjell një
provokim të debatit  të
nevojshëm dhe ende të mu-
nguar mbi përballjen me të
kaluarën tonë komuniste”.

“Këto statuja,-ka dek-
laruar Kumbaro, përdorimi
i të cilave ka një valencë të
fortë simbolike,  që janë
mbuluar e zbuluar, ulur e
ngritur,  admiruar e
përçmuar, do duhet të gje-
jnë një vend të lexueshëm e
të hapur ndaj debatit e re-
flektimit, edhe për të për-
faqësuar një pikë ndalese në
atë që e kemi quajtur
Rrugët e Kujtesës”.
Sipas ministres, ky projekt,
bashkë me ofiçinën e artit
që synon restaurimin e

Lenini dhe Stalini para
Ministrisë së Kulturës

Fatmira Nikolli

Parku i ri i Artit dhe projekti “Shokë e
engjëj”, Kumbaro: Mund të provokojë debat

“Matja e botës”, takimi i dy prej
mendjeve më të ndritura të GjermanisëAsnjë nuk donte të për

dorte mendjen.
Njerëzit donin qetësinë e
tyre. Ata donin të hanin
dhe të flinin, dhe donin që
të tregoheshe i mirë me ta,
por nuk donin të mendo-
nin”, “Matja e botës”,
Daniel Kehlmann, Bot-
imet Pegi, roman, 2018.

Një satirë për klasi-
cizmin gjerman, një ro-
man aventurash, një por-
tret i borgjezisë në fillim
të shekullit XX, një stu-
dim për sakrificën dhe
moralin e shkencës, por-
treti i dy burrave në
plakje, të vetmuar secili si-
pas mënyrës së vet; dhe
një tekst që lexohet lehtë,
gjithë aludime, citate dhe
xhevahire të fshehura.

Romani “Matja e
Botës” përkthyer nga
Sokol Mici, risjell në vë-
mendje ngjarje të harru-
ara me të cilat Daniel Ke-
hlmann ka ndërtuar një
vepër të shkëlqyer, që ësh-

të bërë bestseller tashmë në
Gjermani, po edhe në vende
të tjera në Evropë.

Historia nis në vitin 1828,
kur Gausi, një matemati-
kan, fizikan dhe astronom,
ftohet, nga Aleksandër fon
Humbold, eksplorues,
gjeograf  dhe shkencëtar, të
shkojë në Berlin ku do të
mbahet një kongres sh-
kencëtarësh. Gausi nuk ka
aspak dëshirë të marrë
pjesë, nuk i pëlqen të udhë-
tojë, njerëzit nuk para i in-
teresojnë; është tip i vet-
muar, tejet kritik dhe gërn-
jar, por Humboldi është më
kokëfortë dhe arrin ta
bindë. Takimi midis dy prej
mendjeve më të ndritura të
Gjermanisë iluministe i jep
autorit shkas për të rrëfyer
jetët e tyre jashtëzakon-
shme, që nga fëmijëria e deri
në takimin e vitit 1828, duke
përfshirë edhe përshkrimin
lehtësisht të kuptueshëm të

teorive që kanë themeluar
gjeografinë dhe matema-
tikën moderne.

Autori e shoqëron lexues-
in në udhëtimet e Humboldit
mbi lundra të pabindura, në
majat e maleve më të larta e
në thellësitë e kratereve e
shpellave më të fshehta. Lex-
uesi përhumbet në magjinë
gjeniale të zbulimeve të

Gausit, duke qeshur me
manitë e tij, duke u pasion-
uar pas ideve dhe mënyrës
se si e shihte botën ai, jetën
dhe të ardhmen. Ky është
portreti entuziast e i
përkushtuar i gjigantëve të
shkencës dhe kulturës, të
cilët zbresin nga piedestali
dhe kthehen në person-
azhet zbavitëse të një kome-

die tejet të saktë nga
pikëpamja historike.

Stili paksa surreal i
Kehlmann-it është një
përzierje e komedisë, ro-
mancës dhe makabres,
me dritëhije realizmi
magjik, aq sa të duket
sikur po lexon Borges-in
në “Pyllin e Zi”.

Romani ngjall emo-
cione thellësisht frymë-
zuese rreth përpjekjeve
të racionalitetit më të
lartë në betejë me
natyrën e egër dhe mi-
zore të njerëzimit.

Daniel Kehlmann
(1975) është një sh-
krimtar gjerman dhe
austriak, autor i dhjetëra
veprave. Romani e tij më
i njohur, “Matja e botës”,
i përkthyer në mbi njëzet
gjuhë të botës, është libri
më i shitur në gjuhën
gjermane, që nga botimi
i romanit “Parfumi” i
Patrick Süskind. Kehl-
mann është fituesi i
shumë çmimeve letrare
kombëtare dhe ndërko-
mbëtare.

makinave të vjetra të re-
kuizitës së Kinostudios
dhe aktivizimin e artistëve
të rinj, do të përtërijë edhe
pëlhurën urbane të
kryeqytetit duke krijuar
një qendër të re arti, sho-
qërizimi e debati, por edhe
atraksioni kulturor e tur-
istik.

Kultura sipas saj, nuk
është dhe nuk duhet të jetë
vetëm prodhim e konsum i
“qendrave” urbane, por një
motor që e kthen “perifer-
inë” në qendër dhe eman-

cipon kështu Qytetin”.
Projekti është bashkëfi-
nancim i Ministrisë së Kul-
turës dhe Rajonit të
Pulias. Po kështu, ministr-
ja Mirela Kumbaro dhe
Presidenti Michele Emil-
iano ranë dakord edhe për
bashkëpunim me Teatrin e
Operës dhe Baletit që këtë
vit do të shtrijë kalendar-
in e turneve edhe në tea-
trot e Rajonit të Pulias.

Ministrja Kumbaro viz-
itoi edhe qelinë e Antonio
Gramshit në burgun e Tu-
rit, ose “trëndafili i Turit”,
e cila do të jetë një pikë
simbolike e projektit
“Shokë dhe engjëj”, që lidh
të shkuarën me të sotmen.

Ministrja  e Kulturës dhe
presidenti Mikele Emiliano

Foto të projektit
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Për arsye të ndryshme, “His
toria e Shqipërisë” është
pasqyruar me shumë

boshllëqe, të cilat do të plotësohen
me kohë për t’i dhënë asaj atrib-
utet e vërteta shkencore. Deri më
sot, në të, nuk janë pasqyruar ng-
jarje dhe figura dhe, nga ana tjetër,
mjaft aktorë të saj janë përmen-
dur shkarazi ngaqë veprimtaria e
tyre njihej më tepër jashtë vendit.
Njëri nga këta ka qenë Iljaz bej
Mirahori i Korçës, i cili për nga
vlerat ushtarake, politike dhe his-
torike e tejkalon statusin e një pr-
ijësi lokal. Ai padyshim paraqet një
personazh historik me përmasa
kombëtare. Në vijim të historisë së
shkruar për shumë pashallarë,
vezirë, kryearkitektë të Peran-
dorisë Osmane, Iljaz Bej Mirahori
na paraqitet më i prekshëm, pasi
akoma deri në ditët tona ruhen
veprat e bëra nga ai, si në Shqipëri
ashtu edhe në Stamboll.

Për dy arsye e ndjej detyrim të
hedh në letër disa rreshta për këtë
figurë, që tashmë do ta quaja me
plot gojë të një niveli kombëtar. Së
pari, sepse origjina ime rrjedh nga
zona e vakëfeve të Korçës,
vendlindja e Mirahorit, dhe së dyti,
pasi jam nga ata shqiptarë që kam
vëzhguar veprat e tij, madje deri
në Stamboll.

Historia e djalit shqiptar nga
Panariti i Korçës shtjellohet gjatë
shekullit të XV-të me stabilizimin
e administratës së Perandorisë
Osmane në trojet tona. Në këtë
kohë formohet shtresa e pronar-
ëve të mëdhenj lokalë të tokave, e
cila në mjaft raste qe një shans i
veçantë i disa personave, të cilën
për merita të shërbimeve që ata
bënë ndaj sulltanëve u ngarkuan
me ofiqe të larta në territoret e tyre
duke mundësuar edhe investime
në to. Gjithashtu, ata poseduan
dhe hapësira të mëdha tokash.
Këto prona të mëdha të dhuruara
nga Porta e Lartë u njohën si të
trashëgueshme, fakt që legjitimon-
te figurën e familjeve të mëdha.

Studiuesi i madh shqiptar, Sami
Frashëri në veprën e tij “Kamus’al
Alam II, 1208" shprehet se Iljaz Bej
Mirahori ka qenë stërgjyshi i tij
nga ana e nënës.

Ai ka qenë biri i një prifti me
influencë në këto anë. Në moshë të
vogël quhej Ilo dhe kur ishte
vetëm 10 vjeç ai u mor peng gjatë

ekspeditave turke të Sulltan Mu-
ratit II ( 1421- 1451) kur ky kaloi
nga këto anë.

Me kalimin e viteve panaritasi
arriti të bëhej një nga ushtarakët
e lartë të perandorisë. Në vitin 1453
kur Sulltan Mehmeti II sulmoi
Kostandinopojën Iljazi u shqua
gjatë luftrave në lagjen Samatia në
hyrje të qytetit, pranë fortesës
Jedikule (Shtatë Kullat).

Për merita të veçanta, në këtë
zonë, u ngritën disa vepra me em-
rin e këtij prijësi ushtarak.

Në kuartierin Jedikule të Stam-
bollit u hap një xhami me emrin e
Iljaz Beut, i cili pranë saj ndërtoi
një Teqe të Rufaive, të cilit sekt ai i
përkiste si dhe një imaret. Xhamia
e Iljazit në Jedikule ka një histori
interesante, që e lartëson mjaft fig-
urën e këtij prijësi me kombësi
shqiptare. Në lagjen Jedikule, ngji-
tur Samatias, ka qenë një nga
monumentet më të njohura bizan-
tine. Në kohën e sundimit të per-
andorit Leon I ( v. 457-474) patri-
arku Studios u emërua Konsull i
lindjes. Në vitet 456-463 ai ndërtoi
një kishë nën drejtimin e Johan
Prodhromit.

Më vonë pranë kishës ngriti

manastirin. Kisha dhe manastiri
mbajnë emrin e Studios. Për mjaft
kohë ky manastir shërbeu si një
qendër fetare. Perandorët që hynin
në qytet, nëpërmjet Portës së Artë
të Via Egnatias në kalanë Jedilule
pranë, vizitonin këtë manastir.
Gjatë fushatave të kryqëzatave (v.
1204-1261) kisha dhe manastiri pë-
suan dëmtime.

Në vitin 1293 ky objekt u restau-
rua nga Konstantin Paleologu dhe
më pas u rrethua me mure nga

Androniku i II (v. 1282-1295).
   Pas pushtimit të Stambollit në

vitin 1453 nga Mehmeti i II Push-
tuesi, kisha e Studios u transfor-
mua në xhami. Më pas gjatë per-
andorisë së Sulltan Bajazitit II (v.
1481-1512) kjo xhami mori emrin e
Iljaz Bej Mirahorit, i dalluar në
betejën e Samatias. Në periudhën
osmane xhamia e Mirahorit në
Stamboll konsiderohej si një nga
xhamitë më të mëdha të qytetit.

   Në vitin 1782 objekti pësoi një
djegie, nga e cila u dëmtua çatia,
kolonat dhe galeria e sipërme. Më
pas u restaurua në vitet 1820-1821.
Në tërmetin e vitit 1894 kisha u
dëmtua përsëri, ndërsa në vitin
1908 çatia e saj u rrëzua nga
ngarkesa e dëborës. Kisha e tipit
bazilikal përbëhet nga naosi qen-
dror dhe nga dy nefe anësore.
Kolonat që ndërpresin hapësirat
janë dëmtuar nga djegiet dhe
tërmeti duke mbetur vetëm gjash-
të prej tyre. Në një qoshe të ma-
nastirit të kishës ruhen mbetjet e
minares se xhamisë.

   Gjatë shekujve XVIII-XIX në
objekt janë kryer punime të rëndë-
sishme për t’i dhënë asaj sa më
tepër tiparet e një xhamie tashmë.
Kjo kishë, më e vjetra e Stambollit,
më pas xhami, është monument
kulture dhe mbahet si qendër e
vizitueshme turistike, duke qenë
një nga pesë objektet më të rëndë-
sishme muzeale nën adminis-
trimin e Shën Sofisë së famshme.

   Përshtatja në xhami e kishës
së Johan Prodhromit të manastir-
it Studios u krye në vitin 1486 nga
sulltan Bajaziti II (1481-1512), biri
i Mehmetit të II.

Ekzistenca e një xhamie në
Stamboll pikërisht mbi themelet e
kishës më të vjetër paleokristiane,
me emrin e Iljaz Bej Mirahorit,
dëshmon për vlerat e shqiptarit
nga Panariti dhe për konsideratën
që ai gëzonte në administratën e
lartë të Stambollit. Mirahori arri-
ti të bëhej dhe dhëndër i Sulltan
Bajazitit të II.

 Sot nga “Mirahor Mahalla” e
asaj kohe, pranë xhamisë, ka mbe-
tur një rrugë kryesore në Jedikule,
e cila njihet me emrin Iljaz Bej
Mirahor Xhadesi.

Kështu sot në Stambollin 12
milionësh, ruhet xhamia muze e
Mirahorit në lagjen Jedikule, një
rrugë kryesore e lagjes mban em-
rin e tij dhe pranë xhamisë kanë
qenë ndërtuar një Teqe e Rufajve
dhe një Imaret për të varfrit prej
tij. Të gjithë këto nuk janë pak për
të vlerësuar një personalitet his-

torik shqiptar në qendrën e Per-
andorisë së fuqishme Osmane të
asaj kohe. Por vepra e Iljaz Beut
nuk qe e njohur vetëm në qendrën
e Perandorisë. Ai nuk e harroi
vendlindjen e tij, Korçën.

Për meritat e mëdha në eksped-
itat luftarake të perandorisë, Sul-
ltan Bajaziti II i dha Iljaz Beut tit-
ullin “Mirahor Bej -Stalljer i parë,
njeri i ngarkuar në krye të
mbikëqyrjes dhe mbarështimit te
kuajve dhe stallave në sarajet e
hershme të Sulltanit.

Në moshë të thyer Iljazi i kërkoi
Sulltanit të kthehej në Atdhe për
të mbyllur atje ditët e tij. Bajaziti
i II dha lejen dhe si shpërblim dhe
me anën e një mylknameje i njo-
hu atij pronësinë mbi fshatrat
Leshnjë dhe Vithkuq në vitin 1484.

Dy vjet më vonë, në 1486,
mylknameja (dokument për pronë
vetjake) u shtua edhe me fshatin
Boboshticë në kazanë e Korçës. Në
vazhdim këtyre ju shtuan fshatrat
Trebickë, Treskë, Vodicë, Strato-
bërdhë dhe Ponarit. Në vitin 1495
mylku i tij në fshatrat Treskë e
Panarit u shkëmbye me fshatin
Peskopi, pasi ishte e vështirë vjel-
ja e rentës së tyre.

Iljazi kishte statusin e “Prin-
cit” dhe me të drejtën e trashëgimit
të pasurisë.

Në “Kodikun e Korçës” të vitit
1879 shënohet se “Korça, ky çiflig
i vogël quhej atëherë Episkopi, që
me zi përbëhej nga rreth 15 shtëpi
çifçinjsh, të cilët më vonë me tes-
tamentin e tij Iljaz Beu i ngrit në
rangun e vakëfeve.

Në fakt, Korça dhe Peskëpia
kanë qenë që para sundimit Os-
man dy vendbanime të afërta që u
bashkuan në një, siç duket aty
nga fillimi ose mezi i shekullit
XVIII.

Në Vakëfnamenë e Iljaz Beut, e
vitit 1505 theksohet fshati Pesko-

Studiuesi i madh shqiptar, Sami Frashëri, në veprën e tij “Kamus’al Alam II,
1208" shprehet se Iljaz Bej Mirahori ka qenë stërgjyshi i tij nga ana e nënës.

ILJAZ BEJ MIRAHORI
Prijësi shqiptar që u bë

dhëndër i Sulltan Bajazitit të II
Prof.Dr. Valter Shtylla

Kishat dhe xhamitë që ndërtoi në
Shqipëri e në Stamboll, çfarë ruhet prej tij

BIRI I NJË PRIFTI

Ai ka qenë biri i një prifti me influencë në këto
anë. Në moshë të vogël quhej Ilo dhe kur ishte
vetëm 10 vjeç ai u mor peng gjatë ekspeditave

turke të Sulltan Muratit II ( 1421- 1451) kur ky
kaloi nga këto anë. Me kalimin e viteve

panaritasi arriti të bëhej një nga ushtarakët e
lartë të Perandorisë.

“
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Në këtë dokument shënohen
qartë të gjithë veprat e ngritura
prej tij si xhami, hamame, mina-
ret, depo, furra, hane, etj. Për ad-
ministrimin e pronave të tij vakëfe,
ai caktoi “Myteveli”-administra-
tor, kujdestari i vakëfit që zbaton-
te në shpërndarjen e të ardhurave
të vakëfit të gjitha kushtet e cak-
tuara në vakëfname. Detyra e
myteveliut ishte e trashëgueshme.
Akoma sot në Korçë e Tiranë je-
tojnë pjesëtarë të familjes Myteve-
li, administratorë të vakëfeve të
Iljaz Bej Mirahorit. Kur u kthye

në Shqipëri Iljaz Beu kreu dhe funk-
sione politiko –administrative.

 Për një pjesë kohe ai qe emëru-
ar nga Sulltan Bajaziti II Sanx-
hakbej i Janinës, një nga njësitë
administrative të njohura të Per-
andorisë Osmane në atë kohë. Si-
pas Sami Frashërit, Iljaz Bej Mira-
hori ka vdekur në vitin 1501. Nuk
dihet nëse ky dokument është sh-
kruar pas vdekjes së tij, bazuar në
testament.

Ai është varrosur në Tyrben me
emrin e tij prapa xhamisë së Mira-
horit. Në këtë tyrbe ndodhen tri
varre. Në mes ndodhet varri me
eshtrat e Iljaz Bej Mirahorit, djath-
tas tij ndodhet varri i djalit, ndër-
sa në të majtë është varri i gruas

së tij. Në hajatin e tyrbes kanë qenë
varrosur gruaja e tij e dytë (mu-
late) dhe shërbyesja. Për të gjithë
këto të dhëna falënderoj nënën
time, Muhazes Pojani (Shtylla),
familja e së cilës duke banuar
shumë kohë në lagjen pranë
xhamisë, ka pasur lidhje të her-
shme me këtë objekt të njohur
kulti në qytetin e Korçës.

Objektet më dinjitoze të lidhu-
ra me emrin e Iljaz Bej Mirahorit,
Imrahor xhamia në lagjen Jedikule
të Stambollit dhe xhamia e Goxha
Mirahorit në vendlindjen e tij Ko-
rçë, (Goxha- i respektuar, i madh)
janë monumente kombëtare. Në
Stamboll Manastiri Studios –
xhamia Imrahor është objekt

FESTIVALI

“Different trains” dhe kohezioni social
U bënë vite që instrumen

tistë të shquar shqiptarë,
që interpretojnë në orkestrat
më dinjitoze evropiane, por
dhe instrumentistë të tjerë të
kombësive nga më të ndrysh-
met, vijnë në vendin

tonë për të na sjellë nivelin
më të lartë bashkëkohor muz-
ikor, duke i përcjellë dëgjuesit,
përveç emocioneve të muzikës
edhe mesazhe të thella sociale.
Ardhja e tyre tashmë është
kthyer në

traditë, gjë që ka sjellë edhe
ndërrimin e emërtimit të kësaj
tradite në “Different festival”.

Ishte dhe ka mbetur e larm-
ishme përzgjedhja e instru-
mentistëve që kanë interpret-
uar në skenat shqiptare gjatë
viteve.

Sezoni i ri i “Different festi-
val 2018” u çel në orën 18 të
datës 27 shkurt 2018 në sallën
e Muzeut Kombëtar Tiranë me
koncertin “Kaiserquartet” op.
76 n.3 të Joseph Haydn dhe
“Rosamunde”

kuartet D. 804 të Franc Schu-
bert interpretuar me ndjesh-
mëri të lartë nga kuarteti i për-
bërë nga Arben Spahiu e

Dorian Xhoxhi në violinë, Vlorent
Xhafa në violonçel dhe Ivan
Vukcevic në violë.

Në këtë shkrim të shkurtër nuk
marrim përsipër të bëjmë analizën
profesionale të nivelit artistik të
këtij koncerti se sa të përcjellim
mbresat dhe mendimet që na lin-
din gjatë dëgjimit të tij.

E para gjë që të binte në sy ishte
komunikimi i pandërprerë midis
artistëve gjatë gjithë kohës së in-
terpretimit dhe sinkronizimi tyre
deri në perfeksion. Dhe një an-
gazhim i tillë nuk ka se si të

mos i transmetohet shpirtit të
dëgjuesit përmes tingujve, duke
krijuar një atmosferë magjike, e
cila të shoqëron edhe më pas.

Të gëzon shpirtin mendimi se
sallat kanë filluar të mbushen
gjithmonë e më shumë gjatë kon-
certeve të tilla, gjë që linte për të
dëshiruar disa vjet më parë, kur
interpretuesit shpesh interpreto-
nin për një numër tepër të vogël
dëgjuesish.

Por, me të dalë nga salla e kon-
certit, ndeshesh me një realitet
tjetër që të kujton me se ushqehet
shpirtërisht pjesa më e madhe e
shoqërisë shqiptare. Për pjesën

dërmuese të saj ushqim shpirtëror
është kthyer rubrika e lajmeve

dhe debatet e ditës së enjte në
sallën e parlamentit dhe kjo, jo se
shoqëria jonë është e pakulturu-
ar, por, sepse ajo ka ndjeshmëri të
lartë dhe intuititvisht e kupton se
është politika ajo që duhet t’u japë
zgjidhje problemeve të saj. Por
ndër prioritetet e politikës sigur-
isht që nuk është muzika. Të tjera
kumri u këndojnë politikanëve në
kokë, prandaj media

orientohet drejt problema-
tikave të çastit. E zakonisht ru-
brikat televizive të lajmeve hapen
me krimin e radhës ose me drogën
e radhës, i cila zakonisht kapet
përtej kufirit shqiptar. Më tej na

mbushin kokën me mbledhjet
pa fund, ku të shkretët telendisen
për fatet tona dhe në fund, vetëm
në fund fare, ndodh të ketë edhe
një rubrikë kulturore.

Sa do të më pëlqente që gjithë
emisionet televizive të fillonin e të
vazhdonin me rubrika kulturore,
por e di që kjo është e pamundur...

E kaloj kanalin e televizorit te
ndonjë televizion i huaj, për të parë
si i ndërtojnë programet, por
askund nuk gjej ndonjë që të fil-

lojë lajmet me krime.
Vetvetiu lind pyetja: Është e

kriminalizuar shoqëria sh-
qiptare apo duan ta kriminali-
zojnë?... E pas kësaj, të shkon
ndërmend se asnjëra prej këtyre
dy alternativave nuk do të ekz-
istonte nëse

politikanët shqiptarë, që kanë
marrë përsipër vullnetarisht
fatet e këtij vendi, do të komuni-
konin po aq me përkushtim sa
instrumentistët e koncertit të
sotëm, sigurisht që rezultati do
të ishte krejt i ndryshëm nga ai
që shohim përditë. Ja pra, nuk
është ky një mesazh tepër i lex-
ueshëm për çdo

njeri që e do të mirën e vendit
të vet? Le të bëjmë të gjithë, pra,
me po kaq përkushtim detyrat
tona në fushat ku veprojmë dhe
atëherë do të kemi edhe si bash-
kësi një fat më të mirë.

Kur dëgjon një koncert kaq
mbresëlënës, të shkon mendja te
speciet e rralla, si Okapi, njëbr-
irëshi i lashtë afrikan, të cilët po
shkojnë drejt zhdukjes dhe
njerëzimi mundohet t’i ruajë.
Jemi me fat që kemi kaq shumë
talente të shpërndara nëpër botë.

pje, në vartësi të Gorrixhes (Ko-
rçës). Sipas Nuçi Naçit para vitit
1487, Korça ka qenë një fshat i
vogël me 5-10 shtëpi dhe quhej “Pes-
këpi”. Kujtohet dhe një kishë me
emrin Shën Parasqevie(Shën e
Premtja).

Puna e parë që Iliaz Beu bëri në
Korçë ishte ngritja e tempullit të
tij, Xhamisë së Mirahorit. Ky ob-
jekt i njohur, vepër i tij, sipas
mbishkrimit në gurin e portës i
takon viteve 1495-96.

Xhamia e Mirahorit në Korçë
përfaqëson një nga ndërtimet më
interesante të gjinisë së tij në ven-
din tonë. Ajo ka sallën qendrore të
lutjeve, e pasur me piktura
muzeale dhe me mafilin mbi portën
e hyrjes. Mbulesa e sallës kryesore
është një kupël sferike veshur me
plumb. Në hyrje ka hajatin, edhe
ai i mbuluar me kupël e veshur me
plumb.

 Minareja e xhamisë është rrë-
zuar nga tërmeti i pas luftës së
dytë botërore dhe pret të ringrihet
gjatë vitit 2006. Prapa xhamisë
ndodhet tyrbja e Goxha Mirahorit.

 Iljaz Bej Mirahori, gjithë pr-
onat e tij i ktheu në “Vakëfe” që
ishin “Pasuri e tundshme ose e pa-
tundshme dhe toka në prona të in-
stitucioneve fetare myslimane, të
dhuruara nga sulltanët, feudalët
e mëdhenj ose besimtarët. Kthimi
në vakëf i çdo pasurie bëhej me
anën e një akti gjyqësor të hartu-
ar nga kadiu, që quhej
“Vakufname”.

Është e njohur vakufnameja e
Iljaz Bej Mirahorit e datës 5 sh-
kurt 1505.

Këtu përmenden gjithë pronat
e tij si në Kostandinopojë ashtu
dhe në katundin Peskopie dhe në
malësinë e Korçës rreth fshatit
Panarit, të cilët edhe sot njihen me
emërtimin krahina e Vakëfeve.

XHAMIA E ILJAZ BEJ

Pas pushtimit të Stambollit në vitin 1453 nga
Mehmeti i II Pushtuesi, kisha e Studios u

transformua në xhami. Më pas gjatë
perandorisë së Sulltan Bajazitit II (v. 1481-

1512) kjo xhami mori emrin e Iljaz Bej
Mirahorit, i dalluar në betejën e Samatias. Në

periudhën osmane, xhamia e Mirahorit në
Stamboll konsiderohej si një nga xhamitë më të

mëdha të qytetit.

“

mjaft i vizitueshëm, me një pllakë
bronzi me emrin e tij në hyrje të
muzeut. Nën administrimin e
muzeut me përmasa botërore të
Shën Sofisë, objekti ruhet në gjend-
jen e monumentit rrënojë pa çati,
me elementë të qartë të arkitek-
turës bizantine dhe osmane. Ajo
përfaqëson një vepër të rëndë-
sishme dhe të respektuar nga zyr-
tarët dhe banorët e lagjes Jedikule
të Stambollit të madh. Edhe xhamia
e Goxha Mirahorit në Korçë si mon-
ument kombëtar mbrohet me ligj
nga shteti shqiptar. Ai mirëmbahet
nga Instituti i Monumenteve të
Kulturës dhe gjatë vitit 2006 është
ringritur minarja e xhamisë me
fondet e shtetit shqiptar.

Studimi i veprës së Iljaz Bej
Mirahorit si një udhëheqës usht-
arak i Perandorisë Osmane të
shekullit të XV dhe si themelues i
qytetit të Korçës përbën një
detyrim për studiuesit tanë. Kjo
edhe për të pasuruar listën e em-

rave të mëdhenj që historia e Sh-
qipërisë ka nxjerrë gjatë shekujve
për të mbushur faqet e saj. Duhet
përgëzuar iniciativa e intelektu-
alëve dhe njerëzve të thjeshtë nga
krahina e vakëfeve, që kanë kri-
juar Shoqërinë Vakëfet me
gazetën e saj “Tradita”. Ata kanë
të drejtë të krenohen me birin e
madh të trevës së tyre,i cili me
gjithë ofiqet dhe privilegjet që
kishte në Stamboll preferoi të
kthehej në vendlindjen e tij. Këtu
Iljaz Bej Mirahori ngriti shumë
vepra bamirësie duke i qëndruar
pranë njerëzve të thjeshtë. Shpir-
ti i tij i madh, bamirësitë që ai
bënte dhe patriotizmi i tij e kanë
ngritur figurën e tij në rangun e
një shenjtori. Tempulli i Studios
në Jedikule të Stambollit dhe Tyr-
bja e tij në xhaminë e Korçës për-
faqësojnë vende të shenjta të res-
pektuara nga të gjithë. Korça du-
het ta ketë për nder një themelues-
figurë historike siç është ajo e Gox-
ha Iljaz Bej Mirahorit.
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SHKURT
Aeroporti

Ndërkombëtar i
Shkupit edhe në shqip,

vendosen tabelat
Pas hyrjes në fuqi të vendim-
it të qeverisë për riemërtimin
e aeroportit të Shkupit “Ale-
ksandri i Madh” në
“Aeroporti Ndërkombëtar
Shkup”, dhe pas largimit të
mbishkrimit mbi aeroport
dhe monumentit të Aleksan-
drit të Madh që ishte në hapë-
sirat e brendshme të aeropor-
tit, ka nis edhe zëvendësimi i
tabelave në rrugë edhe atë në
gjuhën shqipe. Ekipet e NP-
së “Rrugët e Maqedonisë”,
sapo kanë vendosur edhe
tabelat e reja në Shkup në
gjuhën, pas ndryshimit të
emrit të aeroportit nga “Ale-
ksandri i Madh” në Aeropor-
ti Ndërkombëtar. Ndërmar-
rja Publike “Rrugët e Maqe-
donisë” hoqi edhe tabelat e
autostradës në drejtim me
Greqinë që mbanin emrin
“Aleksandri i Madh”, dhe i
vendosi tabelat e reja me
emrin e ri “Miqësia”. Vendi-
mi për këtë gjë ishte marrë
gjatë takimit të dy kryemi-
nistrave, Zoran Zaev dhe Al-
exis Tsipras në Davos të Zvi-
crës, në kuadër të Forumit
Botëror Ekonomik. Një hap
i tillë është vlerësuar pozitiv-
isht nga Athina, duke e parë
si dëshmi se Maqedonia po
heq dorë, sipas tyre, nga irre-
dentizmi.

Transportonte kanabis
me makinë, pranga
shqiptarit në Greqi

Policia greke ka arrestuar
një 25-vjeçar shqiptar, të cil-
it iu gjet një sasi droge në
automjet. Ai u arrestua në
qytetin Kastoria, ndërsa poli-
cia gjeti në makina 8 pako me
kanabis, pesha e të cilave sh-
kon në 5.2 kilogramë. Lënda
narkotike ishte fshehur në
pjesë të ndryshme të mjetit.
Autoritetet i sekuestruan 25-
vjeçarit edhe 120 euro si dhe
një celular. Shqiptari, identi-
teti i të cilit nuk është bërë i
ditur, akuzohet për trafik të
lëndëve narkotike.

Ministria e Jashtme në Ankara: Kërkojmë dënimin e autorëve

Protesta kundër arrestimit të dy
ushtarëve, grekët djegin flamurin turk

MINISTRIA E JASHTME TURKE:
Dënojmë ashpër djegien e flamurit gjatë një proteste
të mbajtur më 5 mars në Athinë kundër vendit tonë
nga një parti raciste në Greqi. Ne presim nga
autoritetet greke që të kapen sa më shpejtë dhe të
nxirren para drejtësisë autorët që kanë kryer këtë
veprim të urryer kundër flamurit tonë.



Kryeministri maqedonas, Zaev: Të ruajmë identitetin e të mos bëjmë pazare

Greqia kërkon ndryshimin e
Kushtetutës së Maqedonisë
Xanakopullos: Ndërhyrja, e vetmja mënyrë

DIMITRIS XANAKOPULLOS:
Gjërat e tjera do të bisedohen edhe në nivel teknik për atë se
sa mund të ekzistojnë interpretimet e Kushtetutës së vendit

fqinj, të cilat do të mund të karakterizohen si irredentiste, por
kjo është çështje e lidhur me interpretimin. Është e sigurt se

emri kushtetues duhet të ndryshohet në mënyrë që të mund të
vlejë kushti erga omnes”, tha Xanakopullos.

Greqia mbetet në qën
drimin për ndry
shimin e Kush-

tetutës në përpjekjet për
zgjidhje të kontestit me em-
rin, kurse pala e Maqedonisë
kërkon respektimin e prak-
tikës themelore ndërko-
mbëtare. Pala e Maqedonisë
konsideron se çfarëdo lloj
ndryshimi i Kushtetutës
nuk nënkupton edhe garan-
ci të përhershme me Gre-
qinë. “Çfarëdo lloj ndryshi-
mi në sistemin juridik të
Maqedonisë nuk do të thotë
garanci e përhershme për
Greqinë, sepse gjithçka që
ndryshohet mund të kthe-
het mbrapa”,-tha dje kryem-
inistri Zoran Zaev. Ai më tej
kërkoi mbajtjen e praktikës
ndërkombëtare – mar-
rëveshje ndërkombëtare,
ratifikim në parlamentet,
votim në KB, rezolutë në KB
dhe konsideron se e tërë kjo
është garancia më serioze
për Greqinë. “Duhet të
kujdesemi për njëri-tjetrin
në mënyrë që ta ruajmë din-
jitetin e dy popujve, të dy
vendeve dhe të dy kombeve
dhe gjithsesi ruajtjen e asaj
që do të thotë ndjenjë, e ai
është identiteti. Identiteti
është ndjenjë dhe për të nuk
mund të negocioni, të bëni
pazar. Unë besoj se në atë
frymë, duke u udhëhequr me
kujdes drejt partnerëve me
të cilët negociojmë do të gje-
jmë zgjidhje”, tha Zaev. Re-
komandoi të hapet edhe
Kushtetuta e Greqisë dhe të
shohim se si ata kujdesen
për grekët jashtë Greqisë.
“Unë jam i gatshëm, si ata
kujdesen për grekët jashtë
Greqisë, ashtu edhe ne të
kemi kujdes njëjtë në
mënyrë adekuate për maqe-
donasit jashtë Maqedo-
nisë”,-tha Zaev. Ndërsa
qeveria greke insiston në
qëndrimin se nevojitet ndry-
shim i Kushtetutës. E sigurt
është se emri kushtetues
duhet të ndryshojë në
mënyrë që të vlejë kushti
erga omnes”,- tha zëdhënësi
i qeverisë greke, Dimitris

Xanakopullos gjatë pjesë-
marrjes në emisionin debat-
ues në televizionin sh-
tetëror grek ERT. “Për emër
të përbërë erga omnes, për
përdorim të përgjithshëm,

në çdo rast parakushti ësh-
të revizioni kushtetues, së
paku lidhur me çështjen me
emrin kushtetues. Sipas
kësaj, çështja për ndryshim
të kushtetutës gjithsesi se

hyn, së paku në këtë shkallë.
Gjërat e tjera do të bise-
dohen edhe në nivel teknik
për atë se sa mund të ekzis-
tojnë interpretimet e kush-
tetutës së vendit fqinj, të cilat

do të mund të karakterizo-
hen si irredentiste, por kjo
është çështje e lidhur me in-
terpretimin. Është e sigurt
se emri kushtetues duhet të
ndryshohet në mënyrë që të
mund të vlejë kushti erga
omnes”,-tha Xanakopullos.
Sqaroi se nevojiten ndry-
shime në Kushtetutën e
Maqedonisë, sepse në të
ardhmen “Gjykata Kush-
tetuese e vendit fqinj mund
të vendosë se Zaev nuk ka
pasur kompetenca për ta
nënshkruar marrëveshjen
konkrete”, kështu që për
Athinën “e vetmja mënyrë
për t’u zgjidhur çështja, së
paku lidhur me emrin, është
të ketë ndryshim përmes
Kushtetutës”. Sipas ish-
shefes së diplomacisë greke,
Dora Bakojani, ndërkaq,
perspektivat për zgjidhje se-
rioze të çështjes për emrin po
pakësohen gjithnjë e më
shumë. Ajo në intervistën
për radion “Real fm” thotë se
qeveria greke ka pasur
mundësi të vërtetë që ta
zgjidhë problemin, por me
mënyrën në të cilën ka
menaxhuar me çështjen, tani
kjo çon drejt qorrsokakut.
“Dëshiroj të jem e qartë se
mundësia do të mund të
shfrytëzohej dhe do të
kishim rezultat pozitiv, nëse
do të kishim qeveri serioze.
Në këtë moment kemi shu-
micë qeveritare në tre pjesë”,-
tha Bakojani. Xanakopullos
zbuloi se projekt marrëvesh-
ja ende është në fazë të për-
punimit nga ana e Greqisë,
ndërkaq për parashtrimin në
Maqedoni, zyrtarisht do të
kumtohet nga MPJ greke.

Ankaraja zyrtare ka
reaguar ashpër pas

djegies së flamurit turk
g j at ë  p ro t e s t ave
kundër arrestimit të dy
u s h t a r ë v e  g r e k ë  n g a
ushtria turke. Dy ush-
tarë grekë u arrestuan
n ë  k u f i r i n  m e s  d y
vendeve më 1 mars, pasi
s i p a s  m e d i a s  g r e k e
kishin kaluar 250 metra
në kufirin turk. Kjo ka
sjellë reagimin e Gre-
qisë, e cila ka kërkuar
e d h e  p ë r f s h i r j e n  e
B r u k s e l i t ,  n d ë r s a  n ë

krahun tjetër janë mbaj-
tur protesta antiturke në
A t h i n ë .  G j a t ë  n j ë  p r o -
teste në kryeqytetin grek
ditën e hënë, disa protes-
tues i kanë vënë flakën

flamurit turk. Ky veprim
ka sjellë reagimin Minis-
trisë së Jashtme turke, e
cila në një deklaratë me
shkrim dënon ashpër “dj-
egien e flamurit gjatë një

proteste të mbajtur më 5
mars në Athinë kundër
vendit tonë nga një parti
r a c i s t e  n ë  G r e q i .  N e
presim nga autoritetet
greke që të kapen sa më
shpejtë  dhe  të  nxirren
para drejtësisë autorët që
kanë kryer këtë veprim të
urryer kundër flamurit
tonë. “Arrestimi i dy ush-
tarëve grekë nga ana e
Turqisë vjen në një kohë
që marrëdhëniet mes dy
vendeve janë të tension-

uara  për  shkak të  për -
p l a s j e v e  p ë r  i s h u j t  n ë
E g j e  d h e  p ë r  s h k a k  t ë
mosekstradimit në Anka-
ra të disa ushtarëve turq

q ë  k a n ë  k ë r k u a r  a z i l
politik në Greqi pas ten-
tativës së dështuar për
grusht shteti në korrik
2016.

ZORAN ZAEV:
Duhet të kujdesemi për njëri-tjetrin në mënyrë që ta ruajmë

dinjitetin e dy popujve, të të dyja vendeve dhe të të dyja kombeve
dhe gjithsesi ruajtjen e asaj që do të thotë ndjenjë, ai është

identiteti. Është ndjenjë dhe për të nuk mund të negocioni, të bëni
pazar. Unë besoj se në atë frymë, duke u udhëhequr me kujdes

drejt partnerëve me të cilët negociojmë, do të gjejmë zgjidhje

Protesta e grekëve në Athinë
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Në datën 7 shkurt 2018,
lexova shkrimin e
Vasil Bendos, me tit-

ull “Kanuni i Labërisë”,
Nderi i Kombit. Titulli ishte
inspirues dhe mendova se më
në fund edhe historianët
tanë dhe njerëzit e speciali-
zuar në këtë fushë, po fillojnë
të studiojnë dhe botojnë sh-
krime, nëpërmjet së cilëve
na njohin me aspekte të
rëndësishme të historisë së
popullit tonë, siç është edhe
fusha e të drejtës zakonore
penale. Por që në fillim të
shkrimit ndjeva zhgënjim,
pasi në të nuk flitej për Ka-
nunin e Labërisë, por qëlli-
mi i shkruesit ishte vlerësi-
mi për prof. dr. Ismet Elezin,
si mbledhës dhe kodifikues i
këtij kanuni dhe deri këtu
çdo gjë është normale. Unë
nuk kam njohje personale
dhe as kam pasur lidhje
pune me profesorin e nderu-
ar, por me aq sa kam lexuar
e dëgjuar për të, kam respe-
ktin më të madh për gjithë
çka bërë. Dhe realisht ai ka
bërë shumë, prandaj mendoj
se vepra e tij shkencore ësh-
të e denjë dhe do të ishte në
nderin tonë që edhe prof. dr.
Ismet Elezi të rreshtohej
përkrah figurave të rëndë-
sishme të kombit, qoftë edhe
duke marrë titullin “Nderi i
Kombit”.

Zoti Vasil Bendo që në
fillim të shkrimit shprehet
se: “Veprat e mëdha shkru-
hen nga njerëz të mëdhenj,
vepra është “Kanuni i La-
bërisë” kurse hartuesi dhe
kodifikuesi është prof. dr. Is-
met Elezi”. Mendoj se duke
menduar kështu z. Vasil ka
një përqasje jo shkencore
dhe historike për vlerësimin
që jep për këtë problem. Duke
e paraqitur veten si studiues
ai më shumë është treguar
apasionant dhe një shmang-
ie e tillë nga personi që e nd-
jen veten specialist është
shqetësuese. Që në fillim dua
t’i them z. Vasil se prof. dr.
Ismet Elezi nuk është har-
tuesi i Kanunit të Labërisë,
por është mbledhësi, studi-
uesi, një nga vlerësuesit
kryesor të tij dhe pa tjetër
ka meritë në kodifikimin dhe
përgatitjen për botim të tij.
Nuk mund që studiuesit të
një vepre historike, ose të një
periudhe të caktuar his-
torike t’i veshim vlerat e au-

torit, të hartuesit të saj.
Këtu nuk bëhet fjalë për një
lapsus të rëndomtë, por për
një rrëshqitje totale. Parë
me logjikën e zotit Vasil,
sipas të cilit autor i Ka-
nunit të Labërisë është pro-
fesori i nderuar Elezi, del që
betejat e Skënderbeut i
përkasin Marin Barletit, se
ai ka shkruar dhe ka anali-
zuar çdo aspekt të tyre. Por
jo, Marin Barleti ka vlerën
e madhe që ka përshkruar
me saktësi aspektet më të
rëndësishme të kësaj peri-
udhe historike, duke bërë

edhe një vlerësim real për
njerëzit dhe ngjarjet.
Skënderbeu dhe epoka e tij
legjendare janë tjetër gjë,
janë lënda bazë, materia e
patjetërsueshme e studi-
meve prestigjoze të Barletit
të madh.

Kanuni i Labërisë, sipas
të dhënave të ardhura deri
në ditët tona, është hartuar
rreth fillimit të mijëvjeçarit
të dytë dhe hartues i tij men-
dohet se ka qenë Papa Zhu-
li, nga fshati Zhulat. Ky ka-
nun luajti rol të madh në nje-
hsimin e rregullave sho-

qërore dhe juridike në gjithë
zonën e Labërisë, deri në tre-
vat e Çamërisë, për gjithë pe-
riudhën që ekzistoi, deri në
mesin e shekullit të 18-të.
Duke marrë në konsideratë
fillimin e veprimtarisë së tij,
mund të themi se ai është
kanuni më i vjetër që ka ve-
pruar në trojet tona, pasi më
vonë kanë vepruar edhe Ka-
nuni i Lekë Dukagjinit, Ka-
nuni i Maleve, Kanuni i
Skënderbeut, etj., për të cilët
profesor Elezi ka bërë edhe
një studim të vlefshëm, të
titulluar “E drejta zakonore

penale e shqiptarëve”.
Në mesin e shek. 18-të ish-

te Idriz Sulli, po nga Zhulati,
i cili si një patriot dhe legjis-
lator popullor i mençur vëre-
jti se kishte ardhur momen-
ti që shumë nga zakonet e
kodifikuara në Kanunin e
Papa Zhulit, të riformo-
heshin dhe rikoncepto-
heshin. Për këtë arsye ai
ideoi, organizoi dhe drejtoi
dy kuvende të Labërisë, me
pjesëmarrjen e person-
aliteteve më të rëndësishëm
të Labërisë, Bregut dhe
Çamërisë. Këto kuvende, të
cilat u zhvilluan njeri në fs-
hatin Senicë (rreth viteve
1770) dhe tjetri në fshatin
Zhulat, në vendin e quajtur
Rrapi i Agait (rreth viteve
1780), analizuan dhe prekën
probleme shumë të rëndë-
sishme, për të cilat dolën
edhe vendimet përkatëse.
Nuk është vendi për të anal-
izuar vendimet e këtyre ku-
vendeve, pasi për to duhet
një studim rrënjësor dhe i
specializuar, ku unë nuk
jam kompetent, por për të
cilat historianët tanë duhet
të flasin, duke ndriçuar edhe
këto momente të historisë së
popullit tonë, ku marrin
ndoshta përgjigje edhe disa
nga problemet që kanë dalë
këto kohë. Vendime të tilla
si: organizimi i mbrojtjes së

REPLIKA

E vërteta për autorësinë e “Kanuni
i Labërisë” dhe një kujtesë për

trajtesën e studiuesit Vasil Bendo
trojeve dhe mobilizimi ush-
tarak pa dallim feje e ideje
për të luftuar çdo pushtues,
organizimi dhe zbatimi i
marrëdhënieve të reja sho-
qërore dhe familjare, e drej-
ta e barazisë mbi pronën,
marrëdhëniet e reja mbi
gjakmarrjen, bashkëjetesa
fetare dhe detyrimi për res-
pektimin e objekteve dhe
riteve të secilës fe, dalja e
gruas në punë së bashku me
burrin, lejimi i ndarjes (di-
vorcit) shoqëruar vetëm me
saksione ekonomike, e
shumë të tjera, të cilat janë
pasqyruar më së miri në lib-
rin “Kanuni i Labërisë”, i
dhanë një ritëm tjetër jetës
dhe bashkëjetesës në këto
troje. Pra, vetë reformimi
tërësor i Kanunit të La-
bërisë ishte produkt i disku-
timeve të shumta të patri-
oteve më të mëdhenj të asaj
kohe, pjesëmarrës në këta
dy kuvende. Ata, pas këtyre
diskutimeve dhe krijimit të
bindjes se Shartet e Idrizit
(ndryshimet kanunore të
propozuara prej tij dhe të
miratuara nga bashkkuv-
endtarët) tashmë duhej të
bëheshin të detyrueshme në
gjithë trevat nga ata vinin,
siç edhe ndodhi realisht.

U zgjata pak në analizën
e këtyre problemeve, duke
menduar se dhashë një pan-
oramë modeste mbi të
drejtën zakonore – penale të
trevës së Labërisë e më
gjerë, si dhe duke vlerësuar
në mënyrë të veçantë dy nga
figurat e rëndësishme që u
morën në veçanti me to:
Papa Zhulin dhe Idriz Sullin.
Duhet të jetë obligim për ne
vlerësimi i patriotizmit dhe
mençurisë së tyre, duke i
vënë këto cilësi të tyre në
funksion të çështjes ko-
mbëtare. Me keqardhje vërej
se ende nuk është bërë asnjë
studim i rëndësishëm për
këto figura nga historiogra-
fia jonë, nuk është emërtuar
asnjë rrugë, shesh apo insti-
tucion arsimor me emrat e
tyre dhe ndoshta duhej të
merrej në konsideratë edhe
shpallja e tyre me titullin
“Nderi i Kombit”. Djemtë e
fshatit Zhulat e përjetësuan
figurën e Idriz Sullit para disa
vitesh në përmendoren e tij,
realizuar mbi trungun e rra-
pit shekullor në qendër të fs-
hatit, por mendoj se kjo është
shumë pak për të.

*A*A*A*A*Autor dhe inutor dhe inutor dhe inutor dhe inutor dhe invvvvvestitor iestitor iestitor iestitor iestitor i
kompleksit historik "Idrizkompleksit historik "Idrizkompleksit historik "Idrizkompleksit historik "Idrizkompleksit historik "Idriz
Shulli" në fshatin ZhulatShulli" në fshatin ZhulatShulli" në fshatin ZhulatShulli" në fshatin ZhulatShulli" në fshatin Zhulat

Nazmi Sejfo*

Kanuni i Labërisë,
sipas të dhënave
të ardhura deri në
ditët tona, është

hartuar rreth
fillimit të

mijëvjeçarit të
dytë dhe hartues i
tij mendohet se ka
qenë Papa Zhuli,
nga fshati Zhulat.
Ky kanun luajti
rol të madh në

njehsimin e
rregullave

shoqërore dhe
juridike në gjithë
zonën e Labërisë

““

Kompleksi historik "Idriz
Shulli" në fshatin Zhulat
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Eseja e   Ditës GRAVE
Nga MID’HAT FRASHËRI

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

... kërkoj ndjesë qysh tani, në ju
thënça gjësend, që të mos ju pëlqe-
jë. Besomëni se zemra ime, në këtë
orë, do të donte që të kisha për ju
vetëm falënderime dhe lëvdata. Pse
ndodhem i shtrënguar që t’i përz-
iej me kritika dhe vërejtje në bised-
imin tim?

Gjer më tani më kini parë se kam
disa shkaqe që të qahem prej bur-
rave. Por është e kuptueshme se një
pjesë e mirë e këtyre ankimeve do
të bjerë edhe mbi ju, mëmat, motrat,
gratë e bijat e burrave. Ju merrni
një përgjegjësi të madhe për fajet
dhe të metat e botës dhe kjo është
gjëja më e natyrshme, sepse ju jini
misi më i rëndësishëm i kësaj sho-
qërie, kurse do të ishte dashur që
ju të ishit të zonjat të ndalonit një
pjesë të këtyre lajthimeve.

Ju kallëzoj, pra, Zonja dhe ju
kërkoj ndjesë edhe një herë akoma,
që ju kallëzoj si fajtore apo si shokë
të fajtorëve. Nuk ju kritikoj pse
feminizma s’ka përparuar ndër ne.
Nuk ju qortoj pse nuk dini të kër-
ceni në ‘dancing’ ose që nuk kini
fituar të drejtat politike. Jo,
përkundrazi, dëshiroj, që këto shen-
ja të përjashtme dhe të rrema të
qytetarisë, të vijnë sa më vonë këtu
te vendi ynë. Nuk ju kritikoj pse
nuk ndiqni modën, pse mbani vesh-
jet e vjetra dhe pse motrat tuaja të
varfra rrinë këmbëzbathur në bal-
të e të pështjella si gogol me
“xhybe”. Jo, është e lirë që ta
mbajnë këtë veshje qesharake, aq
më tepër akoma tek thonë se ferex-
heja ka një veprim “moralizues”, e
bën burrin që të druhet nga grua-
ja, ta shohë atë veçse në formën më
pak të bukur dhe aspak tërheqëse.

Ajo, për të cilën ju akuzoj është
pjesëmarrja e pakët në shoqëri, in-
teresi i dobët që rrëfeni për rrojtjen
dhe fatin e kësaj shoqërie, ku rrini
si të huaja! Pa dyshim, vendi dhe
detyrat tuaja janë fort të rënda
brenda në shtëpi dhe përpjekjet që
bëni për ta bërë të më të mirë e më
të këndshme jetën e brendshme
meritojnë mirënjohje. Mjerisht,
jashtë pragut të shtëpisë s’dilni
dot, sikur nuk jetoni në këtë botë;
harroni se detyra nuk përmbush-
et dot duke u shmangur gjysma e
punës.

Të drejtat e gruas i ka rrëmbyer
burri, por është faji i të dyja palëve.
Në qoftë se burri e gjykon gruan si
një krijesë më të ulët dhe jo të den-
jë, sa të shikohet par, shoqe dhe
baras, në qoftë se i vjen turp t’i zërë
ngoje emrin asaj, ahere s’do harru-
ar edhe gruaja, që nënshtrohet, që
i jep edukatën së bijës, kur është e
vogël, duke e quajtur veten
“femër”, duke e vënë veten në sh-
kallë poshtërore dhe duke u
dorëhequr nga fuqia e saj.

Në shumë vende barbare zakoni
dhe ligji i japin të drejtë burrit, që
të sillet në mënyrë brutale me gru-
an, ta ndajë nga martesa ose të
marrë më tepër se një grua, duke e
ulur gruan në shkallën e një plaçke
apo për ta blerë gruan në pazar!

Nuk e di nëse është më pak bar-
bare rregulla që ndiqet prej malë-
sorëve tanë, që e vlojnë çupën qysh
në djep, e martojnë pa dashjen e saj,
duke e shikuar si një plaçkë këm-
bimi a si një mjet miqësimi.

Burri kurdoherë ka pasur

nevojë të gjejë një skllav për të
punuar në vend të tij, ka bërë
luftëra dhe ka zënë robër, që i ka
përdorur si kafshë pune; ka marrë
gruan, nënën dhe motrën dhe i ka
përdorur si skllevër në shtëpi,
meqenëse e varfra “femër” i ka më
të dobët grushtet dhe më të vegjël
dhëmbët.

Në ca libra “të shenjtë” arabisht,
gruaja quhet “mallyn mut’atyn”,
dmth një plaçkë, që shitet dhe bli-
het. Egoizma brutale e burrit, ëm-
bëlsia e butë e gruas dhe mbase, fa-
talizma e saj, e kanë pranuar këtë
situatë çnjerëzore pa asnjë kundër-
shtim.

Për të çrrënjosur skllavërinë janë
bërë shumë luftëra në çdo komb, në
shekujt e kohës së vjetër dhe të mes-
me; m’e fundit qe ajo në mes të Jugut
e të Veriut në Shtetet e Bashkuara,
një luftë e gjakshme dhe vël-
lavrasëse. Pastaj, mezi u pranua
që zezakët të mos jenë më skllevër.

Thonë se egoizma e shtyn burr-
in të mbajë gruan në gjysmë robë-
rie. Padyshim, shqiptari nuk ësh-
të i vetmi në këtë hall të keq dhe të
turpshëm. Në qoftë se malësorët

tanë e duan gruan që ta ngarkojnë
me dru dhe vetë të luajnë katërta
ose të tunden me xhamadan të artë
dhe të gjuajnë në shenjë, të mos
harrojmë se edhe në kombe të
tjerë, mbase jo larg nesh, pozita e
gruas nuk është më e mirë. Mjer-
isht, ajo që më bën të mendohem,
është se te ne, edhe pozita e zonjës
së klasave të larta, nuk është m’ë
mirë se ajo e popullit.

Shtytka e burrit është egoizma.
Po ajo egoizmë njerëzore, duhet të
bëjë që gruaja shqiptare të dalë nga
gjendja e sotme e të zërë vendin, që
duhet të meritojë. Më vjen keq ta
them, prapë, po përgjegjësia m’e
madhe i bie shqiptarkës: në qoftë
se vendi ka mbetur kështu në
varfëri dhe populli po vuan në
moskamje, sëmundje e padrejtësi,
në qoftë se foshnjat tona po i korr
mortja, ç’bën gruaja jonë për këtë
Shqipëri, ç’kujdes bën për të shëru-
ar plagët morale dhe fizike të saj?
Kur është çështja për lumturinë
dhe interesin e përbashkët, a du-
het që gruaja jonë të rrijë indifer-
ente, si një e huaj e në shtëpi të
huaj? A nuk duhet që, për të mirën

e përgjithshme, të bëhet një sforcim
i përbashkët, një bashkëpunim dhe
harmonizim, duke mbledhur tok
fuqitë? Apo duhet që të dyja palët
të shikohen si armiq dhe pjesa m’e
rëndësishme e njerëzisë, gruaja, të
rrijë e mënjanuar, duke parë mjer-
imin dhe plagën?

Burri, në verbërinë tij mash-
kullore, i kërrusur nën barrën e
kalbëzuar të fanatizmës dhe
paragjykimit, që e shtyjnë ta
shikojë si një faj, si një turp bash-
këpunimin me gruan, aq sa edhe të
mos e zërë ngoje emrin e saj, burri,
them, bën vetëvrasje, kur nuk i
pëlqen të shkundet prej pluhurit
dhe të shpëtojë nga çimkat e zakon-
eve të mykura. Ahere, a duhet që
gruaja  të rrijë indiferente përpara
rrezikut, të mos bëjë asnjë çap, asn-
jë gjest dhe të vejë drejt një vdekje-
je të tillë?

E dashur këndonjëse! E di që je e
mençme dhe patriote. Në qoftë se të
qortoj, po të akuzoj se nuk po bën
ndonjë shërbim dhe jo pse ke ndon-
jë faj. Jam i sigurt se edhe ti e kup-
ton mirë se ky popull i varfër  kur-
rë nuk ka për të përparuar, në qoftë

se ti nuk përmbush plotësisht ro-
lin në shërim të plagëve, që mbu-
lojnë trupin dhe shpirtin e kombit
dhe nuk merr pjesë aktive në
edukatën e fëmijës e të shoqërisë.
Detyra jote duhet të jetë që të shpë-
tosh nga ky pasivitet, të bëhesh
aktive dhe më tepër e interesuar.

Themi që burri duhet të punojë,
të marrë edukatë dhe arsim. Po
harrojmë gruan: sa kohë u vjer-
rin kot, sa minuta të vlefshme u
venë dëm grave të Shqipërisë!
Themi që duhet të punojmë me një
kujdes të madh për qytetërimin
dhe begatinë e këtij vendi, për
shëndetin dhe mirëshkuarjen e
këtij populli dhe harrojmë që
gjysmën e njerëzisë sonë,
gjysmën, që mund ta quaj m’e
mira, e ndalojmë prej çdo shërbi-
mi ose nga egoizma jonë brutale,
ose nga padija jonë qesharake, ose
nga që i pëlqen edhe gruas vetë të
jetë e mënjanuar dhe të mbetet si
foshnjë.

A presim ne përparim dhe dritë,
kur zonja e shtëpisë dhe squka e
fëmijës të mbetet në shkallën e
ulët? A presim ne një zgjim të
vërtetë, kur çupat tona, zonjat e
nesërme, të rriten vetëm si kuku-
lla? Apo pandehim se një çupë, një
grua e kanë mbushur gjithë
detyrën, kur  dinë të tërhollin një
lakror dhe të bëjnë qofte? Themi
se duhen nxjerrë nga errësira,
duhen shkulur nga balta. Po si
mund të hyjnë në hapësirat e sot-
me, sa kohë që neve na pëlqen t’i
mbajmë në tym dhe në pluhur të
shekujve të vdekur?

Duam të shpëtojmë popullin
dhe vendin tonë prej lëngatave,
por harrojmë që rolin më të madh
do ta luajë gruaja. Duhet të kup-
tojmë bukurmirë se shpëtimi dhe
shëndoshja e kësaj shoqërie nuk
bëhet e mundur po qe që gruaja
dhe çupa nuk arrijnë në një sh-
kallë inteligjence dhe kulture, që
të bëhet me të vërtet zonjë shtëpie
dhe mbrojtëse e të drejtave të saj.

Mendohemi se qysh të shpëtojë
Shqipëria nga varfëria
ekonomike, që sjell padija dhe
përtimi; po s’duam të gjykojmë se
shpëtimi nuk mund të vijë veçse
nga puna dhe puna nuk mund të
jetë e dukshme, nëse gruaja nuk
merr pjesë në të.

Gruaja shqiptare gëzon një re-
spekt dhe një nderim, që s’e gjen
lehtë në vendet e tjera. Liria e saj
është e plotë në viset e vendit tonë,
ku nuk ka hyrë pseudo-qytetëri-
mi i Azisë. Gruaja shqiptare ësh-
të inteligjente  dhe nuk i mun-
gojnë cilësitë morale të larta. Ësh-
të e vërtetë se të drejtat e saj janë
mohuar. Po do kujtuar  se të
drejtat fitohen prej atyre, që janë
të denjë t’i marrin, prej atyre që
dinë t’i përdorin dhe, mbi çdo kon-
ditë, ajo e të merituarit. Duhet,
pra, që gruaja shqiptare të
përpiqet dhe të rrëfehet e denjë për
të drejtat e saj njerëzore. Lipset
që të bëjë sforcime për t’u lartë-
suar intelektualisht dhe shpirtër-
isht, duke njohur vendin e vërtetë,
që i ka hije të zërë.

Atëherë do të bindet gruaja
shqiptare se në ringjalljen e këtij
vendi duhet të marrë pjesë, të bash-
këpunojë, duke prurë aktivitetin
dhe inteligjencën e saj në shërbim
të mëmëdheut për lumturinë e
përbashkët, që kështu të këtë sig-
uruar edhe rrojtjen fatmirë të saj.

Ca më mirë nga burrat, gratë
duhet të dinë se jeta dhe lumturia
e tyre është e varur nga jeta dhe
lumturia e Shqipërisë, se pa shën-
doshur të gjitha palët dhe sh-
kallët e kësaj popullsie, vetë ato
s’mund të quhen jashtë rrezikut.
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Opinioni i   Ditës

Gra sot protestoni, mos
hani, pini dhe këndoni! Përp iqun i  të  je ton i  më shëndetshëm

dhe të  ken i  n jë  s t i l  j e te  të  qe të ,  për
të  shmangur  s t res in  dhe t rysn inë ,  që
po  nd iko jnë  në  mi rëqen ien  tua j .  Nuk
ë s h t ë  e  v ë s h t i r ë  t ë  b ë s h  a k t i v i t e t
f i z i k ,  por  nevo j i te t  të  s fo rcohen i  për
të  qëndruar  në  fo rmë.

DEMI

Koha e mbarimit të punës është një
bekim i vërtetë nga qiel l i ,  nëse f i l-
lon i  të  nd ihen i  pak të  lodhur  dhe
mezi prisni orën kur të mund të shi-
joni  l i r inë.  Merreni  në dorë kohën
d h e  h a p ë s i r ë n  t u a j ,  p a  e  v r a r ë
mendjen se kë keni në krah.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Keni nevojë për një ndryshim ambienti që
u rikthen entuziazmin ideve të reja që keni,
për të mos humbur gjallërinë dhe entu-
ziazmin, 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.

Ndjenja juaj për drejtësi do t’ju ndihmojë të
zgjidhni me shpejtësi një çështje delikate,
në të cilën nuk do të kishit dashur fare të
ish i t  për fsh i rë.  Pak rëndësi  ka nëse
mënyra juaj e të vepruarit nuk arrin të
kënaqë gjithkënd. Ajo që ka rëndësi është
integriteti juaj.

G jen i  pak  kohë  për  person in  që  don i
dhe  përp iqun i  të  ken i  d ia log .  Do  të
je të  mënyra  më e  mi rë  për  të  te jka lu-
a r  ndon jë  tens ion  të  mundshëm.  Ka
sh ty t jen  emoc iona le  të  duhur ,  edhe
rezul tatet  mund të mos jenë në lar tës-
inë  e  duhur .

Nëse disa çësht je do të kërkonin vë-
mendjen e juaj  urg jent isht ,  nuk keni
çfarë t ’ i  bëni,  por mos e ekzagjeroni. . .
Do t ’ ia di lni  nga një si tuatë ku duhet të
kënaqni dy palë, nëse nuk do t ’ ia arr ini
nga zgjuarsia, do të jetë me pak fat që
nuk e pr isnit !

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 vësht i rës ive.  Janë th jesht
stimuj për t’u përmirësuar dhe për të bërë
akoma më shumë gjëra.

S i  n d ë r m j e t ë s  t ë  n a t y r s h ë m ,  k ë t ë
d i t ë  do  j en i  t ë  mbësh te tu r  edhe  nga
y je t  dhe  nuk  do  g j enden i  ku r rë  në
vësh t i r ës i .  Do  d i l n i  nga  s i t ua ta  me
leh tës i  t ë  madhe .  Ndosh ta  duhe t  t ë
s h q e t ë s o h e n i  v e t ë m  n g a  o b j e k t i v i -
t e t i  j ua j  t o ta l .

Mos u hidhni shumë përpjetë, nëse nuk doni
të rrezikoni të rrëzoheni! Duhet të qëndroni
me këmbë në tokë dhe të mos përfshiheni
nga aventura tepër të rrezikshme. Mendoni
për pasojat e veprimeve që kryeni, do të
shmangnit rrezikun për ta pësuar.

Nuk ka asgjë të keqe nëse doni të qëndroni të
vetëm. Edhe pse, në një këndvështrim 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.

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 pasur
asnjë shans për t’ju ndaluar.

Ndryshime të shpejta dhe pozitive, kjo me
bashkëveprimin e Marsit në lidhje me Neptu-
nin. Në vazhdën e vendimeve të marra, pop-
ullariteti juaj do të pësojë një rritje! Pak krijim-
tari dhe fantazi në profesion do t’ju sjellë
vlerësimin e një eprori.

Nga Elis Kuçi

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

...protestën me gostinë, për sim-
bolikën që përfaqëson data 8 Mars.
Për pjesën më të madhe të shteteve
të botës, kjo datë e shënuar sim-
bolizon ditën nga ku nisi të marrë
jetë rebelimi i grave ndaj shtypjes
(është bërë shumë nga ajo kohë për
barazinë gjinore, por mbetet ende
shumë për t’u bërë), ndërsa në ven-
din tonë gjinia femërore “kullot”
nëpër restorante, ose kërcejnë e
dëfrejnë nëpër lokale nate. Këto in-
formacione janë shkruar më
bukur apo raportuar edhe nga
analistë apo gazetarë, por doja të
ndaja me lexuesin një pikëpamje
tjetër.

Paradoksalisht në Shqipëri ka
gra që dhunohen tërë vitin, që
kanë frikë të bëjnë jetën e tyre, që
mbyllen brenda mureve të sh-
tëpisë, ama me 8 Mars marrin gux-
imin e rebelohen, jo për të kërkuar
të drejta, por për të drekuar në
restorante të lira apo të shtrenjta
(sipas mundësisë ekonomike).
Nuk them “larg qoftë” që gratë të
protestojnë ‘topless’ për të drejtat
e tyre se nuk jemi shoqëri aq e
emancipuar, por jemi po ashtu sho-
qëri tepër e varfër që të harxhojmë
tërë rrogën për pamjen e jashtme
dhe nëpër skena dalldie. Edhe kjo
ditë, (për hir të së vërtetës) ka një
simbolikë frymëzuese, në të vërtetë
në Shqipëri, ka ngelur si rudiment
i trashëguar nga diktatura, që me
shfaqje të tilla të neveritshme donte
t’i tregonte Perëndimit, që këtu jeto-
hej “shumë mirë”, madje aq mirë je-
tohej, saqë festohej sepse kishte aq
shumë të drejta saqë vendi ynë du-
hej marrë për shembull.

Por këto konstatime për çudi nuk
janë habia e vetme në këtë vend, (që
unë në mënyrë metaforikë e quaj
“Republikë çamçakëzësh”) pasi edhe
këtu ka disa kategorizime.  Kështu,
pjesa “intelektuale” dhe me veshje
“firmato”, por që mbajnë pozicione
delikate në shoqëri zgjedhin një gotë
verë në një vend luksi, ku çmimi i
kripur nuk i lejon të depërtojë tur-
ma. Ndryshe veprojnë femrat që nuk
kanë funksione delikate, ato zgjedhin
të shkojnë në festa me striptistë sim-
patikë e me trup të formuar musku-
loz. Kjo kategori ka në vetvete ndrojë
dhe mangësi në jetën seksuale, por
që kanë pretekstin e kësaj dite, si
mburojë nga paragjykimet. Një
tjetër kategori, “intelektualësh” janë
mosha mbi 50 vjeçe, që nuk kanë fuqi
të harbohen deri në orët e para të
mëngjesit, por preferojnë të kërcejnë
gjatë mesditës. Një pjesë e zonjave në
zonat rurale kanë një organizim tip-
ik, prenotojnë një fugon sipas mundë-
sive edhe festojnë “ditën e lirisë” nga
bagëtitë apo nga punimi i tokës.
PROBLEMI MË I MADHPROBLEMI MË I MADHPROBLEMI MË I MADHPROBLEMI MË I MADHPROBLEMI MË I MADH
QË DUHET TË KUROJNËQË DUHET TË KUROJNËQË DUHET TË KUROJNËQË DUHET TË KUROJNËQË DUHET TË KUROJNË
FEMRAFEMRAFEMRAFEMRAFEMRATTTTT

Si në çdo vend të botës edhe në

Shqipëri, femrat bien pre e
paragjykimeve, pabarazisë, për-
buzjes e të tjera të kësaj natyre. Por
ndryshe nga sa ndodh në Perën-
dim, viktimat e këtyre sjelljeve jo
vetëm nuk janë shembuj frymëzi-
mi për të ndërmarrë fushata
ndërgjegjësimi, por përballen me
një lumë paragjykimesh, në radhë

të parë nga vetë femrat. Shumica e
këtyre rasteve, përdoret si kra-
hasim për të treguar se janë disa
hapa më “lart” atyre që bëjnë
“mëkate”. Fjala vjen kur shohim
se në një pozicion kyç është emëru-
ar një femër, koleget apo ish-bash-
këpunëtoret janë të parat që i
nxjerrin cenet që ka pasur në

Paradoksalisht në Shqipëri ka gra që dhunohen
tërë vitin, që kanë frikë të bëjnë jetën e tyre, që
mbyllen brenda mureve të shtëpisë, ama me 8

Mars marrin guximin e rebelohen, jo për të
kërkuar të drejta, por për të drekuar në
restorante të lira apo të shtrenjta (sipas

mundësisë ekonomike). Nuk them “larg qoftë”
që gratë të protestojnë ‘topless’ për të drejtat e
tyre se nuk jemi shoqëri aq e emancipuar, por

jemi po ashtu shoqëri tepër e varfër që të
harxhojmë tërë rrogën për pamjen e jashtme

dhe nëpër skena dalldie.

biografi. A nuk dëgjohet rëndom
shprehja në kompanitë e mëdha që
u bë ajo e përdala të bëhet drej-
toreshë, apo e dimë ne si u bë, duke
i shkelur syrin pronarit. Shumica
e thashethemexhinjve ishin të gat-
shme të bënin të njëjtën gjë, vetëm
për të arritur deri tek posti i “të
përdalës”. Vijmë tek ana
ekonomike, femrat që duan barazi
janë të parat që hedhin një lumë
sharjesh ndaj sojit të tyre, kur sho-
hin që njëra nga to, për arsye per-
sonale, financiare apo të tjera si
këto (jam partizan i idesë se
çdokush me jetën e vet mund të
bëjë ç’të dojë) krijon një mar-
rëdhënie të papërshtatshme për
“moralin” shqiptar. Po femrat, kur
ndodh e kundërta, sërish fajësojnë
njëra-tjetrën për marrëdhënie të
papërshtatshme, edhe asnjëherë
një burrë, i cili mund të jetë “inter-
esaxhiu” sipas “kodit moral”. Ndaj
do isha shumë i lumtur nëse do
shihja gra që protestonin për të
drejta dhe liri, jo të festonin sikur
janë të lumtura me të drejtat që
kanë fituar deri më tani.
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Starova iku, edhe Dalipi është i përkohshëm

Revolucioni te Partizani nuk
përfundon me largimin e "Bobit"

Partizanin e ka mbësh
tjellë sërish një vello

dyshimi sa i takon së
ardhmes. Shkarkimi i be-
ftë i Starovës dhe emëri-
mi i Dalipit ka trazuar
edhe njëherë ujërat në
kampin e kuq. Arsyet e
largimit të Starovës kanë
lidhje direkte me objek-
tivin. Drejtori Olsi Rama
i ka kërkuar ish-trajnerit
të garantonte vendin e
tretë në kampionat, që
përkthehet me një biletë

europiane, diçka që nuk ësh-
të pranuar nga "Bobi", i cili
nga ana e tij ka vendosur si
kusht paanshmërinë në
gjykim, diçka që klubi nuk
mund t'ia ofronte. Në këto
kushte drejtuesit kanë kalu-

ar tek alternativa B., Klevis
Dalipi, prej 5 sezonesh zëv-
endëstrajner, është graduar
trajner i parë dhe ka nisur
përgatitjet për takimin e
radhës kundër Luftëtarit,
një nga rivalët direkt për

zonën europiane. Por edhe
Dalipi është projektuar për
një periudhë afatshkurtër.
Prej kohësh është përfolur
që Partizani kërkon një tra-
jner të huaj dhe në dhjetor
doli në skenë nga mediat aus-

triake emri i Valter Shash-
nerit, por realisht të kuqtë
po kërkojnë në tregun ball-
kanik, trajner që është
edhe më pranë mentalitetit
të futbollit shqiptar për të
vijuar revolucionin e ni-
sur në janar. Ndonëse ak-
tualisht nuk po diskuto-
het më, do të ketë sërish
lojtarë që do të largohen,
ndërsa ata që do të afro-
hen, do të zgjerojnë organ-
ikën e elementit të ri që po
aktivizohet gjerësisht në
këtë periudhë.

Bardhezinjtë pësojnë në pjesën e parë, por shënojnë dy herë në 3 minuta në të dytën

"Zonja" përmbys Totenhemin,
Bazeli fitore prestigji me Sitin

Higuain dhe Dybala i përgjigjen Sonit

Unai Emeri i ka orët e
numëruara te PSG

dhe për këtë janë të gjithë
të sigurt. Nëse Naser Al
Khelaifi, presidenti i pa-
risienëve, është treguar i
përmbajtur para kamer-
ave, të njëjtën gjë nuk e ka
bërë Julian Draksler, fut-
bollisti gjerman, i cili ka
folur hapur kundër tra-
jnerit të tij, duke e cilësuar
eliminimin si të merituar.
I pyetur nga 'ZDF' se pse
ishte bërë gati për të hyrë
në fushë dhe pastaj ishte
kthyer përsëri në stol në
momentet pasi skuadra
barazoi, Draksler ngriti
supet. "Nuk e di se çfarë
ndodhi, isha i çuditur dhe
i inatosur. Goli i 1-1 nuk
ndryshoi asgjë për ne.
Mendoja se kishim nevojë
të shtynim kundërshtarin
dhe të luanim një lojë më
ofensive. Ishim me një
lojtar më pak dhe ndonëse

Mesfushori kundër trajnerit Emeri

Draksler: Nuk kuptova
 asgjë përse u eliminuam

ishim 1-1, i gjithë stadiumi e
kuptoi se ndeshja nuk do të
përmbysej, pasi nuk kishim
intensitet në fushën e lojës.

Real Madrid luajti me besim
dhe nuk ishte aspak ner-
voz", shpjegoi ai. Më pas, er-
dhi një sulm edhe rreth tak-

tikës së zgjedhur nga tra-
jneri për momentet kur eki-
pi duhej të synonte diçka më
shumë para portës. "Ne
qarkulluam topin para e
mbrapa, por nuk mund të
shënosh duke e bërë një gjë
të tillë. Duhet të ushtrosh
trysni ndaj Real Madrid kur
je në disavantazh 3-1, jo
thjesht të pasosh topin para-
mbrapa, duke shpresuar që
diçka të ndodhë për ty. Ne
duhet të vendosim nën trys-
ni kundërshtarët që në
fillim. Nuk e bëmë një gjë të
tillë ndaj e merituam elimin-
imin. Këtë verë harxhuam
400 milionë euro dhe të
gjithë thoshin se gjërat do
të ndryshonin, por nuk kalu-
am as këtë tur", tha ai.

Shkëndija eliminon
Vardarin me poker golash

Shkëndija ka kaluar në gjysmëfinalen e Kupës së FY
ROM-it duke shkatërruar me rezultatin 4-0 ekipin e

Vardarit, ndeshje e cila u luajt në Tetovë, pasi akti i
parë në Shkup kishte përfunduar me rezultatin 1-1. Pje-
sa e parë është mbyllur 0-0, ndërkohë që në pjesën e dytë
ka shpërthyer sulmuesi Besart Ibrahimi duke shënuar
3 gola në minutat 53-të, 56-të, e 66-të, ndërsa goli që
vulosi ndeshjen u shënua nga Visar Musliu në minutën
e 80-të. Trajneri i Shkëndijës, Qatip Osmani ka luaj-
tur me formacionin më të mirë të mundshëm, ndërko-
hë që te Vardari janë aktivizuar disa nga lojtarët e
rinj të ekipit. Kjo zgjedhje është bërë si shenjë pro-
teste e ekipit maqedonas ndaj rastit në ndeshjen Sh-
këndija-Akademia Pandev, ku u kërkua humbja në
tavolinë e ekipit shqiptar, pasi pretendohej se nuk ishte
zbatuar rregullorja për aktivizimin e një lojtari 21-
vjeçar, pretendim që u hodh poshtë nga Federata Maqe-
donase e Futbollit. Ekipet gjysmëfinaliste të Kupës së
Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë janë Sh-
këndija, Renova, Pelisteri dhe Akademia Pandev, ku
shorti do të përcaktojë se si do të luajnë këto ekipe në
fazën gjysmëfinale. Pretendentja kryesore për fitimin
e këtij trofeu është Shkëndija, e cila njëkohësisht ësh-
të edhe kryesuesja e kampionatit maqedonas me 14 pikë
më shumë se Vardari i vendit të dytë.

Kupa e FYROM-it

ISH-BAVAREZI

Igli Tare, gati
goditjen e radhës,

synon Badshtuberin

Vlerësimet për drej
torin sportiv të La-

cios në Itali nuk përfun-
dojnë thuajse asnjëherë.
Igli Tare është shpallur
disa herë si drejtori spo-
rtiv më i mirë në Serinë
A, nisur nga sondazhet e
ndryshme që kanë bërë
mediat sportive italiane.
Por të gjithë këtë vlerë-
sim të madh, Tare e për-
ligj më së miri me punën
e tij. Sipas asaj që rapor-
ton "Il Tempo", te Lacio e
kanë gjetur zëvendësues-
in e De Vrij në mbrojtje.
Mbrojtësi holandez ësh-
të ende pjesë e Lacios, por
ka konfirmuar largimin
e tij në fundin e sezonit.
Ndërkohë nga ana tjetër,
Igli Tare pritet të mbyllë
me sukses transferimin e
ish-mbrojtësit të Bajer-
nit, Badstuber. Ky i fun-
dit aktivizohet te Shtut-
garti, teksa është rritur
në akademinë e Bajernit
dhe ka qenë zgjedhje e
parë për  shumë kohë te
bavarezët, duke luajtur
edhe në një kompeticion
si "Champions League".

CHAMPIONS

TË MARTËN

Liverpul - Porto 0-0 (5-0)

PSG - Real Madrid 1-2 (1-3)

TË MËRKURËN

Man. Junajtid - Bazel 1-2 (4-0)

Totenhem - Juventus 1-2 (2-2)

Totenhemi dominoi
sfidën në "Wembley"
që nga fillimi dhe mby-

lli në portë Juventusin, por
rezultatin arriti ta zhbllokojë
vetëm në minutën e 39', pas
golit të shënuar nga Son
Hueng-Min. Nga ana tjetër,
bardhezinjtë bënë shumë pak
në 45-minutshin e parë, teksa
patën vetëm një rast, ku pre-
tenduan 11-metërsh, në fa-
vor të Douglas Costës. Edhe
pjesa e dytë nisi me të njëjtën
tablo si e para, me skuadrën
e Pochetinos, që dominonte
sfidën dhe kërkonte me
ngulm golin e dytë.

Gjithsesi, një "blakc-out"
momental i londinezëve, mes

minutës së 64-t dhe 67-të bëri
që juventinët të dilnin në
sulm dhe të dërgonin dy
herë topin në rrjetë, filli-
misht me Higuain dhe
pastaj me argjentinasin
tjetër, Dybala. Minutat e

mbetura panë sërish vetëm
një skuadër në fushë, To-
tenhemin, por bardhezin-
jtë e Alegrit ia dolën të ru-
ajnë me fanatizëm portën
dhe të kualifikohen për në
çerekfinalet e Champion-

sit. Në sfidën tjetër mes
Mançester Sitit dhe Ba-
zelit, çdo gjë ishte vendosur
në "ST. Jacobs Park", ku
skuadra e Guardiolës tri-
umfoi me rezultatin 0-4, ndër-
sa në ndeshjen e sotme ish-

in zviceranët që triumfuan
me rezultatin 1-2. Vlen të
theksohet se Guardiola
kishte lënë në stol një pjesë
të mirë të titullarëve, duke
qenë se e kishte arkivuar
kualifikimin.

Jeton Selimi



 - 23E enjte 8 Mars 2018

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Ndan kapitujt
8. Emri i Gonçarov.
12. Eshtë e hollë dhe therëse.
13. Inicialet e Stone regjisor.
14. Eshtë edhe ajo mistral.
15. Kryeqyteti i Marokut.
16. Ki Moon në OKB.
18. Eshtë lloj papagalli.
19. Një pjesë e amerikanëve.
20. Gjysmë tandem.
21. Hapet me trapano.
23. Një sigël maunesh.
24. Ishte djali i Odiseut.
26. Eshtë sherr në shtyp.
27. Artikull spanjol.
29. Eshtë zog i verdhë.
30. Mund të jetë kuzhine.
31. Inicialet e Lattuada regjisor.
33. Eshtë shtet i papës.
35. Mbeten në fund.
36. Pesci aktor.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Vdekja e pyet Jetën: Pse ty të duan kaq
shumë dhe me çmenduri, ndërsa mua më
urrejnë? Jeta: Sepse unë jam një gënjeshtër
e bukur ndërsa ti je një realitet i hidhur.

- Në jetë njerëzit ju ngjajnë fjalëve; nëse nuk i
vë në vendin e vet, e humbin kuptimin.

- Sokrati: Lumturia është dhunti e natyrshme,
mjerimin e shkaktojnë mungesat artificiale.

- Asgjë nuk është më e shtrenjtë, se sa ajo që
blihet me lutje.. !

- Nëse asnjë s'të ka zili, dije se ti je njeri i dështuar.
Pema me kokrra synohet, tjetra harrohet...

- Nuk ka rëndësi kush të zhgënjeu,
apo kush të rrëzoi, rëndësi ka kush
të bëri të buzëqeshësh sërish.

- Mos ndiq askënd… një person që të
vlerëson ecën përkrah teje.

- Në jetën tuaj do të jenë disa njerëz,
që në një moment të caktuar do të
bëhen shokët tuaj, dhe do të jenë
disa shokë që në një moment të
caktuar do të jenë thjesht shokë....

HORIZONTAL
1. Janë llogari.
8. Kufizojnë një trup.
10. Janë nocionet e para.
13. Janë vendet si Katari.
14. Shkruajnë nga e djathta në të majtë.
16. Një pije... dardhe.
17. Janë me marka në armatura.
19. Artikull spanjol.
20. Një pjesë e sadistëve.
22. Janë shemra.
25. Mund të jenë informacioni.
27. Fillojnë javën.
28. Janë gratë në Marrakesh.
30. Janë dhoma.
32. Një Ardian guvernator i Bankës.
33. Demek s'ka kufij.
35. Janë centralet si Chernobyl.
38. Mbyllin një dyqan.
40. Një impiant hi-fi.
42. Rolet pa re.
44. Një pjesë e parlamentit.
46. Kufizojnë një send.

47. De Filippi e Amici.
49. Pagëzoi Shën Palin.
52. Ushtrohet një me trysni.
54. Victorien dramaturg.
55. Eshtë edhe ai i Zi.
56. Fillojnë tatëpjetën.

VERTIKAL
1. Hunt aktore.
2. Nolde piktor
3. Gjysmw siklet.
4. Marsi në Areopag.
5. Janë antena satelitore.
6. Rrihet në fund.
7. Pak tebaizëm.
8. Janë taksat.
9. Një test.
10. Ferrara regjisor.
11. Eshtë luftë.
12. Kufizojnë citatet.

15. Një lëndë e organizmit.
18. Quheshin edhe Eumenide.
21. Ai i bardhë është quajtur David Bowie.
23. Eshtë si baba.
24. Julia i Familja Addmas.
26. Jules shkrimtar.
28. Mafia pa zë.
29. Role pa zë.
31. Eshtë zbukurim në skenë.
33. Inicialet e Morricone-s.
34. Irene aktore.
36. Kufij në Oslo.
37. George shkrimtare.
39. U shkrua nga Emile Zola.
41. U shit për një pjatë thjerza.
43. Film shqiptar.
45. Me të nxjerrin trarë.
47. Bega komik.
48. Eshtë yll i skuadrës.
50. Fillojnë ndeshjen.
51. Satelit i Uranit.
52. Inicialet e Dukas kompozitor.
53. Mbarojnë fare.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

38. Unë dhe ti.
39. Jepet për hartim.
41. Kërkohet nga poeti.
43. Rastisin në krye.
44. Eshtë edhe ai i Kuq.
46. I dha fillin Tezeut.
48. Në krye të armatës.
49. I vetmi në orar.
51. Eshtë ai që premton të bëhet as.
52. Leblanc që krijoi Arsene Lupin.

VERTIKAL
1. Një bukanier.
2. Mosketieri jezuit.
3. Janë zënë në lustë të tillë.
4. Pak analogji.
5. Gishti pa shi
6. Në radhë të parë.
7. Tiriac që qe tenist.
9. Tregohet nga busulla.
10. Kaçaturian kompozitor.
11. Fillojnë natën.

16. Vallëzon me tutu.
17. Janë ata që nuk kanë shumë gjak.
18. Mund të jenë kursimi.
20. Janë katër në violinë.
21. Janë vendet e pazëna.
22. Në mes të Edgar dhe Poe.
24. Janë ato që na përkasin.
25. Këngëtare italiane.
26. Një pjesë e pavijonit.
27. Braktisi Didonën.
28. Mune të jenë lubrifikantë.
32. Lumë në Francë.
34. Kush është... do të pijë.
37. Nolde piktor.
40. Parashtesë zvogëluese.
42. Zanore arabe.
43. Rastet pa set.
44. Pak dramatike.
45. Maket pa kufij.
47. Inicialet e Nolte aktor.
48. Inicialet e Moravia-s.
50. Kështu përfundin një polic.

ZBAVITJE
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