
PENSIONET, ALIAJ: SHEMBUJT 
KONKRETE PER PERLLOGARITJEN 

(Në foto)  Pensionist (foto ilustruese). Drejtuesja e patronatit INAS Albania, Beskida Aliaj
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FLET STUDIUESJA

Eda Gemi: Migracioni
shqiptar në Greqi
‘sui generis’ apo 

e thënë shqip, ‘unik’

Nga Bylykbashi, Vokshi, Tabaku e Pollo, te Shehu e Malltezi   

Nëse duan të rifuten në forumin drejtues, Nëse duan të rifuten në forumin drejtues, 
duhet të garojnë përmes votimit të fshehtëduhet të garojnë përmes votimit të fshehtë

Ndryshimet në statut,
25 anëtarë largohen
nga kryesia e PD-së,

votimi unanim

Jozefi na Topallit iu dha mundësia të rikthehet në Këshil-
lin Kombëtar, por fi gura të tjera qendrore largohen prej 
kupolës drejtuese të Partisë Demokratike. Ndryshimet e 
reja statutore të miratuara nga Këshilli Kombëtar ...

Në faqen 2

REKOMANDIMET

Kukan: Mirëpresim
integrimin, por
duhet të luftoni 

krimin e korrupsionin

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

Vrasja e Majollarit,
prokuroria i tregon

makinën në vendngjarje,
Gjuzi: S’kam lidhje

EKSPERTJA: SI TE LLOGARISNI MASEN QE DO TE PERFITONI BAZUAR NE FORMULE

Ku gabon David 
McAllister?

Kryetari i Komitetit të Parla-
mentit Europian për çështjet 

e Jashtme, David McAllister, i cili 
është, gjithashtu, edhe raportues i 
Parlamentit ... Vijon në faqen 21

Opinioni
 Ditës Nga  SHABAN MURATIiNga MONIKA STAFA

Javë më parë, kur Komisioneri eu-
ropian për Buxhetin dhe Burimet 

Njerëzore, Gunther Oettinger, u shfaq 
në parlamentin polak, me dhjetëra 
kamera ... Vijon në faqen 20

Sundimi i së drejtës dhe kur 
paraja gjendet në rrezik

Opinioni
 Ditësi

Nga VALENTINA MADANI

 

Atentati në Fier,
mjekët: Ervin Memo

ka dëmtime në fytyrë,
por jashtë rrezikut

PISTAT E HETUESVE

Në faqen 8
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Kadrush Radogoshi: 
Ju rrëfej torturat

në burgjet serbe dhe
raportin shkrimtar-pushtet

Në faqet 10-11

INTERVISTA

Në faqet 6-7

Vlera Lekaj: Ja pse duhet ta kryeni Check Up-in. Rëndësia e mjekut të familjes

Nga VOLTIZA DURO

Ylli Merja: Metoda për trajtimin e mëlçisë së zmadhuar

Suplement

Mjeku popullor: Ja ushqimet që duhet të konsumojnë të sëmurët
djathtë. Nëse keni zmadhim 
të mëlçisë do të ndjeni një 
pjesë të butë që lëviz poshtë 
brinjës, me formë të rreg-
ullt ose jo. Ndërsa një mëlçi 
normale nuk ndjehet men-
jëherë sa e prekni pjesën 
poshtë brinjës, pra duhet të 
shtypni ...

Zmadhimi i mëlçisë nuk 
dallohet që në fi llimet e 

saj, pasi nuk shfaqen simp-
toma për një kohë të gjatë. 
Testi i parë mund të bëhet 
nga çdo individ në shtëpi 
ku mund të prekni direkt 
poshtë brinjëve në pjesën e 

Drejtuesja e patronatit INAS Albania: Tabela me pagat e indeksuara nga 
viti 1994 deri në 2015-ën dhe mosha e daljes në pension për burrat e gratë
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KUSHTET
INTEGRIMI

Eurodeputeti: Së shpejti Shqipëria do të ketë një shans për të filluar negociatat!

PE, Kukan: Mirëpresim integrimin,
por luftë krimit dhe korrupsionit

"Rekomandimi, qeveria të japë rezultate"



RAPORTI I DASH

Paloka kundër qeverisë: Tani s'gënjeni
dot duke thënë se është pozitiv

Nënkryetari i PD-së Edi Paloka, reagoi dje kundër
qeverisë në lidhje me raportin e Departamentit

Amerikan te Shtetit. Në një status në 'Facebook', ai
shkruan se këtë herë "ata nuk dalin dot të gënjejnë me
paturpësi se raporti është pozitiv për qeverinë". "Asn-
jë reagim nga Rama për raportin e Departamentit
Amerikan të Shtetit! Asnjë reagim nga asnjë prej min-
istrave! Asnjë reagim nga asnjë prej funksionarëve të
"Rilindjes"! Asnjë re-
agim prej mediave apo
"analisteve" të paguar
nga Rama. Të gjithë
këta, që edhe kur ndon-
jë punonjësi të ambasa-
dës i bie rruga e kalon
afër kryeministrisë, bër-
tasin fort për "mbësh-
tetje amerikane ndaj
kryeministrit tone", për
Raportin e Departa-
mentit të Shtetit kanë
mbyllur sytë, veshët
dhe gojën!," shkruan
Paloka. Sigurisht shton
ai, këtë herë nuk dalin
dot as të lexojnë fjali të
shkëputura e të thonë
me paturpësi (siç kanë
bërë në fakt herë tjetër)
se raporti është pozitiv për qeverinë…. "Zgjedhje të
blera. Qeveri e korruptuar në çdo degë. Drejtësi dhe
media të kapura e të shantazhuara. Tani ju mbetet
vetëm të dalin e të thonë që Departamenti i Shtetit nuk
përfaqëson Departamentin e Shtetit…", shprehet
nënkryetari i PD-së.

"Çfarë fshihet pas fushatës së llum-kazanit"

Berisha: Rama me gjuhë rrugaçi,
sulmoi personalitetet europiane

Valentina Madani

Eurodeputeti dhe
anëtar i Komisionit
të Punëve të Jasht-

me të Parlamentit Europi-
an, Eduard Kukan i kujton
Tiranës zyrtare që duhet të
vazhdojë të japë rezultate
konkrete në luftën kundër
krimit të organizuar dhe ko-
rrupsionit. Kukan përshën-
deti dje rekomandimin e
Komisionit Europian për
çeljen e negociatave të Sh-
qipërisë me Bashkimin Eu-
ropian. Në një prononcim
për ATSH, eurodeputeti Ku-
kan shprehet se, "Unë e
mirëprita dhe mbështes re-
komandimin e Komisionit
për të hapur negociatat e
pranimit me Shqipërinë.
Shpresoj që së shpejti vendi
do të ketë një shans për të
filluar negociatat dhe për të
nxitur proceset e refor-
mave". Eurodeputeti Kukan
vë në dukje se Shqipëria
duhet të bëjë përparime në
sundimin e ligjit dhe të ketë
rezultate të prekshme. "Sh-
qipëria duhet të ripohojë
përparimin në sundimin e
ligjit dhe të vazhdojë të japë
rezultate të prekshme në
luftën kundër korrupsionit
dhe krimit të organizuar"-de-
klaroi Kukan. Kurse kryem-
inistri i vendit, Edi Rama në
një intervistë për një nga
gazetat më të mëdha në
Gjermani, 'Sueddeutsche
Zeitung' foli për rekomandi-
min për hapjen e negociat-
ave, deklaratat e Presidentit
francez për zgjerimin, Ange-
la Merkel dhe Ballkanin
Perëndimor. Pas pak ditësh
Rama do të vizitojë Berlinin
ku do të takohet me Merkel.
Ashtu sikur deklaroi edhe
në konferencën me Mogh-
erinin pas marrjes së reko-
mandimit, Rama shprehet
se nuk po trokasim në derën
e BE-së për t'u bashkuar
nesër, thjesht duam të ulemi
në tryezën e negociatave.
Por çfarë ndodh nëse nuk
hapen negociatat në qer-
shor? Kryeministri shqiptar

'kërcënon' me fluks emi-
grantësh duke thënë se nëse
perspektiva e BE-së është e
errët, njerëzit do të duan të
largohen nga vendi. "Ne nuk
po trokasim në derën e BE-
së për t'u bashkuar nesër,
thjesht duam të ulemi në
tryezën e negociatave. Reko-
mandimi i Komisionit nuk

është një dhuratë, nuk ësh-
të lëmoshë, bazohet në arrit-
jet tona. Nëse perspektiva
europiane errësohet dhe
politika afatshkurtër trium-
fon mbi strategjinë afatgjatë,
njerëzit do të duan të largo-
hen. Nëse fillojmë negoci-
atat, është një injeksion i
fortë i shpresës dhe një per-

spektivë e qartë për të gjithë.
Nuk është vetëm çështje për
t'u bërë pjesë e BE-së, është
në interes të vetë BE-së që
të integrojë Ballkanin
Perëndimor, një rajon që
qëndron në zemër të
Evropës. Ne e dimë se çfarë
do të thotë luftë, ne e dimë
shkatërrimin që vjen kur
nuk zgjedh paqen dhe bash-
k ë p u n i m i n " , - s h p r e h e t
z.Rama.

THIRRJA
Eurodeputeti Eduart
Kukan vë në dukje se
Shqipëria duhet të
bëjë përparime në
sundimin e ligjit dhe
të ketë rezultate të
prekshme.
"Shqipëria duhet të
ripohojë përparimin
në sundimin e ligjit
dhe të vazhdojë të
japë rezultate të
prekshme në luftën
kundër korrupsionit
dhe krimit të
organizuar" deklaroi
Kukan.

Ish-kryeministri Sali Berisha tregoi dje
arsyet se çfarë fshihet pas sulmeve që ka

bërë sipas tij kryeministri Edi Rama ditët
e fundit. Që kur Komisioni Europian reko-
mandoi hapjen e negociat-
ave, Berisha shkruan se
Rama ka nisur një sulm
kundër opozitës, por dhe
ndërkombëtarëve. Ish-
kryeministri Sali Berisha
në një shkrim tregon se
çfarë fshihet pas sulmeve
që ka bërë sipas tij kryem-
inistri Edi Rama ditët e
fundit. Berisha shkruan se
Rama gjuhën e rrugaçit e përdori për fak-
tin se përfaqësuesja e lartë e BE-së, Feder-
ica Mogherini, në fjalën e saj nuk përmen-
di fjalën qeveri dhe nuk e paraqiti reko-
mandimin si frut apo meritë të qeverisë.

Ish-kryeministri në reagimin e tij shkru-
an: "Të gjitha këto u janë thënë në sy në
rrugë diplomatike madje disa syresh edhe
publikisht llum-kazanit dhe Ditziut të tij.

Pikërisht për të mbuluar
llumin ku Edvini ka zhytur
Shqipërinë, i bindur se re-
komandimi i vitit 2018
mund të ketë të njëjtin fat
me atë të vitit 2016, llum-
kazani shpërtheu vet dhe
me të gjithë puthadorët,
horrat dhe prostitutat e tij
politike ndaj deputetëve
dhe personaliteteve të këty-

re vendeve, njëlloj si dikur babai i tij
shpirtëror Enver Hoxha ndaj agjentëve im-
perialist, duke dëshmuar kështu fytyrën e
tij të vërtetë prej një halabaku politik dhe
duke dëmtuar rëndë interesat e Shqipërisë".

DEKLARATA
"Të gjithë këta, që
edhe kur ndonjë
punonjësi të
ambasadës i bie rruga
e kalon afër
kryeministrisë,
bërtasin fort për
"mbështetje amerikane
ndaj kryeministrit
tonë", për Raportin e
Departamentit të
Shtetit kanë mbyllur
sytë, veshët dhe
gojën!", tha
nënkryetari i PD, Edi
Paloka.

Këshilli Kombëtar i PD-së
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"Statuti nuk hartohet për 'eliminimin' e kryetarit"

Kadilli: Edhe mua Basha s'më bëri
deputet, por s'iu ktheva kundër

Sekretari për burimet njerëzore në PD Fatbardh Ka
dilli, i cili ishte edhe pjesë e grupit të punës për ndry-

shimet në statutin e kësaj partie, ka një përgjigje për të
gjithë kritikët e Lulzim Bashës. Kadilli theksoi se stat-
uti i partisë nuk hartohet për 'eliminimin' e kryetarit,
por për të sanksionuar rregullat e funksionimit të par-
tisë. Mes shpjegimeve të tij, duke
shtuar se janë sqarime të ftohta,
demokrati shton se Shqipëria ka
nevoje për alternativë dhe për
shpresë. Po ashtu ai pohon se e keq-
ja e këtij vendi është kryeministri
Rama. "Statuti i partisë nuk harto-
het me qëllim "eliminimin" e krye-
tarit, qoftë ky dhe Lulzim Basha,
por për të sanksionuar rregullat e
funksionimit të partisë…. Të sank-
sionosh në statut dorëheqjen e kryetarit nëse humb
zgjedhjet do të thotë të mbash gjithmonë një "luftë" të
hapur brenda forcës politike. Çdo parti ka njerëz dhe
grupe që nuk e duan kryetarin dhe natyrisht humbja e
zgjedhjeve do të ishte një rast i mirë për ta për të punu-
ar kundër vetëm për largimin e tij",- shprehet z.Kadilli.

KOALICIONET
Dokumenti me ndryshimet e propozuara në statutin
e Partisë Demokratike i heq nga duart kryetarit për
të vendosur për aleancat dhe marrëveshjet politike.
Neni 50, pika 4 shkronja 'd', parashikon që Këshilli
Kombëtar, me propozim të Kryesisë apo kryetarit,
miraton koalicionet para apo pas zgjedhore. Këshilli
Kombëtar miraton, gjithashtu, strategjitë dhe
programin elektoral e politik të PD.

MASAT
Ndryshimet në statut
parashikojnë që
thyerja e disiplinës
së brendshme të
Partisë, ndërmarrja e
veprimeve, në çdo
formë apo mënyrë,
që dëmtojnë
interesat elektorale
apo politike të
PDSH, dhe
mosplotësimi i
detyrimeve të
anëtarësisë sjell
sanksione dhe
kufizime të të drejtave
të anëtarit të PDSH.
Masat disiplinore që
mund të merren ndaj
anëtarëve janë:
paralajmërimi,
pezullimi dhe
përjashtimi. Këto
masa merren sipas
rastit nga Kryesia e
Degës ose Kryesia e
PDSH, dhe
konfirmohen dhe/ose
mund të apelohen
përpara Komisionit
të Apelimit.

Largimet, nga Bylykbashi, Vokshi, Tabaku e Pollo, te Shehu e Malltezi

Ndryshimet në statutin e PD, 25
anëtarë largohen nga kryesia
Kandidimi, garojnë përmes votimit të fshehtë

Gurakuqi-kritikëve
të Bashës: Dikur

kontrollonit partinë

Deputeti i PD, Romeo
Gurakuqi, i kujton

kritikëve të Lulzim
Bashës në PD se dikur
ata kontrollonin partinë,
ndërsa sot, sipas tij, ven-
dimmarrja i takon fo-
rumeve drejtuese. Pas
miratimit të statutit të ri
nga Këshilli Kombëtar,
Gurakuqi tha për Report
Tv se PD-ja është në një
proces thelbësor
demokratizimi. "Dikur
kritikët kanë kontrollu-
ar segmente të caktuara
të territorit politik të
forcës politike, sot aktu-
alisht i gjithë procesi i
përzgjedhjes nga baza,
grupseksioni e deri në
strukturat më të larta,
organizohen nga procesi
i përzgjedhjes. Pra, nuk
janë produkt i vendim-
marrjes individuale, por
të shqyrtimit të imtë-
sishëm të institucioneve
të brendshme. Para të se
të jetë kritik, të bazohet
në dokumentacion, në
shqyrtimin e fakteve",-
tha z.Gurakuqi.

Valentina Madani

Jozefina Topallit iu dha
mundësia të rikthehet
në Këshillin Kombëtar,

por figura të tjera qendrore
largohen prej kupolës drej-
tuese të Partisë Demokra-
tike. Ndryshimet e reja stat-
utore të miratuara nga
Këshilli Kombëtar i PD-së
pritet të çojnë në një ulje të
ndjeshme të numrit të
anëtarëve të kryesisë nga 57
që ka aktualisht. Paketa që
kaloi në unanimitet i heq të
drejtën 25 krerëve të depar-
tamenteve drejtuese të PD-
së të jenë pjesë e këtij foru-
mi. Gjithsej nga Kryesia e
PD përjashtohen automatik-
isht 25 figura të kësaj partie.
Të gjithë të përjashtuarit,
për t'u bërë sërish anëtarë të
Kryesisë, duhet të kandi-
dojnë dhe të zgjidhjen me
votim të fshehtë nga Këshil-
li Kombëtar. Por, me votim
nga Këshilli Kombëtar,
mund të zgjidhjen vetëm 15
anëtarë, një numër mjaft i
reduktuar në krahasim me
numrin e të larguarve. Me
miratimin në Kuvendin Ko-
mbëtar, kryesia e re nuk do
këtë më disa prej figurave
aktuale si; Jamarbër
Malltezi , i cili aktualisht
mban postin e Kreut të De-
partamentit të Ambientit,
Pyjeve dhe Turizmit. Pjesë e
saj nuk do të jenë më as Flo-
rion Mima që kryeson de-
partamentin e ekonomisë
dhe tregut, Sherefedin She-
hu i Financave publike apo
dhe Suzana Guxholli që drej-
ton departamentin e En-
ergjisë dhe Burimeve Naty-
rore. Automatikisht ndry-
shimet e reja prekin edhe 8
prej deputetëve që aktual-
isht janë kryetarë apo nën/
kryetarë në komisionet par-
lamentare. Listës së gjatë të
atyre që nuk do jenë më
pjesë e këtij forumi i shto-
hen edhe Flamur Noka, Oerd
Bylykbashi, Jorida Tabaku,
Albana Vokshi, Genc Pollo,
Bardh Spahia, Florion Mima
dhe Tritan Shehu. Në statu-
tin e ri përcaktohet që krye-
sia e Partisë Demokratike
përbehet nga kryetari, dy
nën/kryetarët, Sekretari i
Përgjithshëm dhe ata funk-
sionalë të zgjedhur nga
Këshilli Kombëtarë, krerët e
organizatave partnere,
zëdhënësi, sekretari për mar-
rëdhëniet ndërkombëtare, si
dhe 15 anëtarë të zgjedhur

me votim të fshehtë nga
Këshilli Kombëtar. PD-ja
ndryshoi rregullat për
zgjedhjen e kandidatëve për
deputetë dhe kryetar bashk-
ie. Nëse sipas statutit aktual,
kandidatët për deputetë dhe
kryetar bashkie i zgjidhte
kryetari në limitet e fundit
kohor, duke anashkaluar
strukturat e partisë, statuti i
ri Partisë Demokratike
parashikon një mekanizëm
të ri për përzgjedhjen dhe
miratimin e kandidaturave.
Vlerësimi i kandidaturave do
të bëhet nga një komision i
posaçëm. Komisioni i dërgon
Kryesisë së PD raportet vlerë-
suese për secilin kandidat.
Më pas, në bazë të nenit 53,
pika 5, shkronja 'c', Kryesia e
PD vendos për kandidatët
pas konsultimit me anëtarës-
inë e partisë. Kryesia ia ka-

lon listën Këshillit Kombëtar
të Partisë Demokratike.
Këshilli Kombëtar i PD, në
bazë të nenit 50, pika 4, shk-
ronja 'b', miraton listën e kan-
didaturave elektorale për
kryetar bashkie apo për de-
putet. Sipas statutit të ri, Ko-
misioni i Vlerësimit të Kan-
didatëve, është strukturë
ndihmëse e Kryesisë së
PDSH dhe ka në përbërje 5
anëtarë. Anëtarët e Komi-
sionit të Vlerësimit të kandi-
datëve zgjidhen nga Këshilli
Kombëtar me propozim të
Kryesisë së PDSH. Sipas stat-
utit të ri, komisioni i rapor-
ton Kryesisë së PD mbi përm-
bushjen nga kandidatët të
kritereve të parashikuara, të
pastërtisë së figurës, si dhe
të elementëve të tjerë të
nevojshëm për ecurinë në
karrierë sipas këtij Statuti.

KRERËT E DEPARTAMENTEVE
QË LARGOHEN NGA KRYESIA E PD

1. Jamarbër Malltezi, ambienti, pyjet dhe turizmi
2. Florion Mima, ekonomia dhe tregu
3. Sherefedin Shehu, financat publike, tregu bankar

financiar dhe jo bankar
4. Jemin Gjana, kontributet historike
5. Tritan Shehu, shëndetësia
6. Enkelejd Alibeaj, siguria, rendi publik, lufta

kundër krimit
7. Suzana Guxholli, energjia dhe burimet natyrore
8. Ervin Minarolli, infrastruktura dhe transporti
9. Enkelejda Sallaku, bujqësia, zhvillimi rural,

peshkimi dhe agroindustria
10.Endri Hasa, shoqëria e informacionit
11. Avenir Peka, siguria kombëtare
12.Kastriot Sulka, punësimi dhe çështjet sociale
13.Bardh Spahia, emigracioni dhe diaspora
14.Lealba Pelinku, antikorrupsioni, aksesi publik në

shërbime dhe transparenca në qeverisje
15.Enri Çeno, të drejtat e njeriut dhe liritë themelore
16.Ardian Turku, pushteti vendor dhe administrimi i

territorit
17.Luciano Boçi, arsimi, shkenca dhe inovacioni
18.Arben Skenderi, kultura, rinia dhe sporti
19.Laura Vorpsi, integrimi europian
20.Kreshnik Çollaku, politika e jashtme
21.Gent Malko, pronat
Krerët dhe nënkryetarët e komisioneve që
largohen nga Kryesia
1. Flamur Noka, zëvendëskryetar i Komisionit të

Sigurisë Kombëtare
2. Genc Pollo, kryetar i Komisionit të Integrimit

Evropian.
3. Jorida Tabaku, zëvendëskryetare e Komisionit të

Ekonomisë
4. Albana Vokshi, kryetare e Komisionit për

Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik
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AKUZAT
QEVERISJA

Kreu i Grupit të LSI: Taksat hajdute të qeverisë po rrënojnë shqiptarët

Vasili: Ta ndalim, Rama paranojak
për pushtetin e tij personal

"Vendi drejt rrënimit të pandalshëm ekonomik e social"

"Dita e Tokës me shtëllunga vdekjeprurëse tymi"

Malltezi: Ramës nuk i interesojnë qytetarët,
por vjedhja e pasurive kombëtare

YLLI MANJANI
Ish-ministri i drejtësisë Ylli Manani thumboi dje
qeverinë për zjarrin në fabrikën e riciklimit të
mbetjeve në Kashar, që i bëri shqiptarët të mbanin
frymën. Manjani shkruan në 'Facebook': "Perspektivë
e qartë europiane e Rilindjes! Po kur të fillojnë
inceneratorët?! Jemi dhe me rekomandim tashmë..."

Reagimi

Valentina Madani

Kreu i Grupit Par
lamentar të Lëvizjes
Socialiste për Inte-

grim, Petrit Vasili, akuzoi
sërish dje qeverinë se me
taksën progresive po çon
vendin drejt rrënimit finan-
ciar. Sipas Vasilit, taksa pro-
gresive produkt i mendjeve
të çmendura, por dhe
hajdute të paskrupullt të
qeverisë po destrukturon
vendin nga ana sociale. Në
një status në "Facebook",
kreu i Grupit të LSI citon
Bankën Botërore: "Taksa
progresive dhe i tërë kon-
cepti financiar për shtetin i
kësaj qeverie është shumë
armiqësor për të varfrit dhe
në shërbim e i nënshtruar
ndaj oligarkëve". Vasili
shpreh shqetësimin se Ban-
ka Botërore foli, por taksat
hajdute të qeverisë po
rrënojnë qytetarët. Sipas tij
qeveria po e rrokullis ven-
din drejt një rrënimi finan-
ciar të paralajmëruar. "Tak-
sa progresive produkt i
mendjeve të çmendura, por
dhe hajdute të paskrupull të
qeverisë po destrukturon
vendin nga ana sociale.
Thellimi i varfërisë dhe
mbështetja ndaj oligarkisë
me të cilën qeveria ndan
paratë janë ekstremet
tragjike ku kryeministri po
zhyt vendin. Banka Botërore
thotë: "Vetëm si pasojë e tak-
save, popullsia shqiptare që
jeton me më pak se 4 dollarë
në ditë, rritet nga 22.6 për
qind në 29.1 për qind"-
shprehet z.Vasili. Ai shpreh
mendimin se taksa progre-
sive dhe i tërë koncepti fi-
nanciar për shtetin i kësaj
qeverie është shumë
armiqësor për të varfrit dhe
në shërbim e i nënshtruar
ndaj oligarkëve. Vasili sjell
në vëmendje se opozita
kërkoi uljen e TVSH për ar-
tikujt jetikë të ushqimeve të
shportës nga 20% në nivelin
5%. "U kërkua nga opozita
edhe heqja e TVSH për bi-
znesin e vogël që u refuzua
egër nga qeveria. Ja ç'thotë
Banka Botërore: "Në vende
si Kili, Meksika, Rusia dhe
Kolumbia sistemi i taksave
e ul varfërinë. Ndërsa Sh-

qipëria është një nga vendet
ku taksat sjellin rritjen më
të lartë të varfërisë". "Taksat
indirekte, veçanërisht Tati-
mi mbi Vlerën e Shtuar ësh-
të ai që shkakton rritjen më
të madhe të varfërisë në Sh-
qipëri". Përfundimisht i

gjithë sistemi financiar që iu
imponua shqiptareve dhun-
shëm prej kësaj qeverie ka
dështuar totalisht", theksoi
kreu i deputetëve të LSI-së.
Sipas Vasilit "belbëzitjet de-
menciale për ekonominë të
një kryeministri të paditur

dhe paranojak për pushtetin
e tij personal po e shtyjnë
vendin drejt greminës dhe
rrënimit të pandalshëm
ekonomik e social. "Njerëzit
e thjeshtë janë mbërthyer
për fyti nga qeveria dhe po
ripen në mënyrë të pam-
ëshirshme me taksa çnjerë-
zore. Duhen ndalur sot. Sh-
qiptarët janë pa drejtim",
shprehet kreu i grupit par-
lamentar të LSI-së. Po dje
z.Vasili uroi mjekët sh-
qiptarë për realizimin me
sukses të rezeksionit të kan-
cerit të zorrës së trashë me
laparoskopi. Në një status në
"Facebook" ai njoftoi se për
herë të parë në QSUT dhe në
gjithë Shqipërinë është traj-
tuar kjo teknikë kirurgjikale
e avancuar në trajtimin e
kancerit të kolonit. "Këta
janë mjeket shqiptarë. Duhet
të jemi të gjithë shumë kre-
narë për ta. Bëjnë mrekullira
me shumë talent dhe modes-
ti",- shprehet z.Vasili.

Kreu i Departamentit të
Mjedisit në Partinë

Demokratike, Jamarbër
Malltezi, denoncoi dje atë
çfarë ndodhi në kryeqytet,
ku në ditën ndërkombëtare
të Tokës, Tirana u mbulua
nga shtëllunga tymi.
Malltezi akuzoi se priorite-
tet e Edi Ramës janë incen-
eratorët, kullat, betonizimi,
prerja e pyjeve, gjithçka që
shkon kundër shëndetit të
qytetarëve. "Reja gjigande
kancerogjene që zgjati për
disa orë në Tiranë, nuk ësh-
të e vetmja katastrofë mje-
disore. Se bashku me dr.
Shkencave Pyjore Hasan
Cani dhe ekspertin Genti
Spahiu sapo jemi kthyer
nga Fushë Arrëzi, të cilin e
zgjodhëm me qëllim zbu-
limin e një masakre tjetër
mjedisore në Ditën e
Tokës"-tha Malltezi. Zyrtari
demokrat akuzoi se në sh-
kelje të plotë të çdo ligji që

mbron mjedisin dhe pyjet,
mbetjet në Fushë Arrëz hid-
hen në pyll, i cili, edhe pa
këto mbetje është në gjend-
je të mjeruar. "Pylli është i
prerë, deri edhe tek filizat e

rinj. Banorët e zonës e dinë
që përfituesit kryesorë të
masakrës mjedisore janë kry-
etari dhe nën-kryetari i
Bashkisë së Fushë Arrëzit.
Inxhinier Lulashi u pushua

nga puna pak kohë më parë,
sepse respektoi ligjin e mor-
atoriumit të pyjeve dhe gjo-
biti vëllain e nënkryetarit
socialist. Moratoriumi i
pyjeve është një copë letër

pa vlerë edhe në Librazhd.
Banorët e zonës atje de-
noncojnë Taulantin si pro-
tektorin e masakrimit të
pyjeve dhe shitjes prej mil-
iona lekësh të lëndës
drusore. Sipas informa-
cioneve zyrtare kontrollet
në pyje nuk funksionojnë
fare qoftë nga strukturat
menaxhuese të qeverisjes
vendore, qoftë edhe nga In-
spektorati Shtetëror i
Mbrojtjes së Mjedisit dhe
Pyjeve. Megjithatë, ne
jemi të bindur se nuk ka
moratorium që i ndal Taul-
antët të shkatërrojnë pa-
surinë kombëtare për pa-
surimin e vet. Nëse do të
zhvishnim realitetin nga
propaganda qeveritare, ajo
që mbetet nga tabloja mje-
disore janë pyje që priten,
toka që shemben, mbetje
që mbulojnë tokën dhe
ajër kancerogjen", deklaroi
z.Malltezi.

AKUZA
"Qeveria
pretendon se ka
mbjellë miliona
pemë, por, në
të vërtetë,
miliona janë
pemët e prera,
ndërsa qindra
miliona euro po
vidhen për disa
inceneratorë që
djegin mbetjet
dhe pasurojnë
bandën në
pushtet", tha
z.Malltezi.

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili

Kryeministri Edi Rama

Jamarbër Malltezi
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Gjykata e Tiranës e lë në burg, avokati: U arratis nga paniku, s'keni prova

Vrasja e Mario Majollarit, Gjuzi: S'kam
lidhje me krimin, do të vetëdorëzohesha
Prokuroria: Makina e 40-vjeçarit u filmua nga kamerat në zonën e krimit

ZJARR I PËRMASAVE TË MËDHA, SHKRUMBOHET FABRIKA E RICIKLIMIT TË MBETJEVE
Një fabrikë riciklimit
të mbetjeve në
Kashar u përfshi
nga flakët mëngjesin
e djeshëm, duke u
shkrumbuar
tërësisht. Bëhet me
dije se në pak
momente i gjithë
kapanoni në të cilin
përfshihen disa
mijëra metra katrorë
u përpi nga flakët.
Tymi i shkaktuar
arriti të dukej deri në
qendër të Tiranës.
Policia njoftoi se u
sinjalizuar për rastin
në fjalë rreth orës
10:00 të ditës së
djeshme dhe
menjëherë në
vendngjarje shkuan
forcat zjarrfikëseve
të Tiranës, dy
zjarrfikëse të Vorës dhe 3 zjarrfikëse të ushtrisë. Rreth orës 12:00, flakët u vunë nën kontroll, pas shumë
përpjekjesh nga 10 automjete zjarrfikëse dhe mbi 50 efektivë që morën pjesë në këtë operacion. Ndërkohë
punëtorët që ndodheshin në fabrikë u evakuuan nga personeli dhe shërbimi zjarrfikës. Sakaq zjarri ka
bërë që e gjithë zona e Kasharit të mbetet pa energji elektrike. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike (OSHEE) në një njoftim bën me dije se është djegur një pjesë e linjës që furnizon Unazën e Re.

Tentoi të trafikonte 1 ton
drogë në brigjet italiane,
kapet skafisti shqiptar

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Policia italiane në bashkëpunim me atë Sh-
qiptare finalizuan goditjen e radhës kundër trafikimit të
narkotikëve. Një gomone me rreth 1 ton marijuanë është
sekuestruar policia Italiane. Mendohet se gomonia ka
ardhur nga Shqipëria drejt brigjeve italiane. Operacioni
nisi dy ditë më parë në ujërat e Santa Maria de Leuca në
provincën e Leces. Policia
shqiptare bën me dije se
trafikantët gjatë ndjekjes
me helikopterë të Frontex
dhe mjete detare, e hodhën
drogën në det, por ajo u rik-
uperua nga Guardia di Fi-
nanza e Salentos. Afër
brigjeve italiane skafistët u
përpoqën të largoheshin
dhe u hodhën në det. Më-
sohet se forcat italiane kanë
arrestuar skafistin shqiptar
Mario Nazeraj, 34 vjeç nga
Fieri si dhe është shpallur
në kërkim bashkëpunëtori
i tij. Gjatë ndjekjes trafikantët kanë hedhur drogën dhe
janë hedhur në det për t'i shpëtuar policisë. Gomonia
është e gjatë 7 metra dhe e pajisur me 2 motorë të fu-
qishëm jashtë bordit prej 100 kë. Mes forcave policore
prezente në dy vendet, vijon puna dhe shkëmbimi in-
tensiv i informacioneve për hetimin e plotë të rastit.
Bëhet me dije se për shkak të sekretit hetimor nuk mund
të publikohen të tjera informacione.

Ina Allkanjari

Gjykata e Tiranës zh
villoi ditën e
djeshme seancën

gjyqësore ndaj Kastriot
Gjuzit, i cili dyshohet të jetë
autori i ekzekutimin të 28-
vjeçarit Mario Majollari
mbrëmjen e 10 prillit në Ki-
nostudio. 40-vjeçari Gjuzi
doli përpara trupës gjykuese
dhe u njoh me masën e sig-
urisë "arrest me burg", nën
akuzën e vrasjes për motive
gjakmarrje dhe armëm-
bajtjes pa leje. Sipas organit
të akuzës një ndër provat që
rëndojnë pozitën e Gjuzit
janë pamjet filmike të një
kamera sigurie, ku shfaqet
makina e këtij të fundit pak
orë para krimit, pranë ven-
dit ku ndodhi ekzekutimi i
28-vjeçarit.
SEANCA GJYQËSORE

Ditën e diel pranë
gjykatës së Tiranës u zhvil-
lua seanca gjyqësore ndaj
Kastriot Gjuzit, ku 40-vjeçari
u njoh me masën e sigurisë
burg pa afat. Në seancën, e
cila zgjati rreth 20 minuta,
organi i akuzës i paraqiti si
provë gjykatës pamjet film-
ike të një kamere sigurie, ku
shfaqet makina e Gjuzit, në
vendin e ngjarjes përpara
vrasjes se Majollarit. Sipas
avokatit mbrojtës së Gjuzit,
provat nuk janë të mjaf-
tueshme duke theksuar se
klienti i tij nuk ka lidhje me
atentatin e ndodhur.
Ndërkohë i pandehuri pohon
faktin se dy familjet ishin në
hasmëri, por mohon të ketë
lidhje me krimin. Ai është
shprehur se shkon shpesh
në zonën ku jetonte viktima
pasi aty pranë banon vjehr-
ra e tij.

DËSHMIA
"Është e vërtetë që kam qenë në atë zonë, por atje shkoj shpesh, pasi vizitoj
vjehrrën. Nuk kam asnjë lidhje me vrasjen e Mario Majollarit, edhe pse babai i
tij Avniu me ka vrarë vëllain Ilirin 18 vite më parë në një lokal në Linzë. Kur
policia erdhi në shtëpinë time, me zuri paniku, pasi po shkatërronin dyert dhe
kryenin veprime të dhunshme. Kujtova se kanë bërë sherr nipat që loznin
futboll, dola me të shpejtë dhe u fsheha tek shtëpia e njërit prej komshinjve.
Kur mësova se po më kërkonin mua, vendosa të largohesha drejt Kosovës.
Por dhjetë ditë më pas, unë mora rrugën e kthimit", - u shpreh Kastriot Gjuzi.

"Është e vërtetë që kam
qenë në atë zonë, por atje
shkoj shpesh, pasi vizitoj vje-
hrrën. Nuk kam asnjë lidhje
me vrasjen e Mario Majollar-
it, edhe pse babai i tij Avniu
me ka vrarë vëllain Ilirin 18
vite më parë në një lokal në
Linzë", u shpreh Kastriot
Gjuzi. Më tej ai thekson se
arsyeja e arratisjes ishte,
sepse u ndje i frikësuar dhe
se kishte vendosur të vetë-
dorëzohej për të sqaruar
pozicionin e tij në këtë his-
tori. "Kur policia erdhi në
shtëpinë time, me zuri pani-
ku, pasi po shkatërronin dy-
ert dhe kryenin veprime të
dhunshme. Kujtova se kanë
bërë sherr nipat që loznin
futboll, dola me të shpejtë
dhe u fsheha tek shtëpia e
njëri prej komshinjve. Kur
mësova se po më kërkonin
mua, vendosa të largohesha
drejt Kosovës. Por dhjetë
ditë më pas, unë mora
rrugën e kthimit. Do të vetë-
dorëzohesha për të sqaruar
pozicionin tim. Po ecja në
autostradë, kur mu afruan
policët dhe me ndaluan", u
shpreh 40-vjeçari. Kujtojmë
se Gjuzi u arrestua afër ku-
firit me Kosovën 10 ditë pasi
ishte shpallur në kërkim,

ndërsa kishte përdorur em-
rin Petrit Gega për të kaluar
kufirin. Sakaq gjykata nuk
mori parasysh pretendimin
e të akuzuarit se nuk kishte
lidhje me vrasjen dhe ven-
dosi ta lerë në burg deri në

fund të hetimeve.
Pas vendimit të trupës

gjykuese, në një deklaratë
për mediat nga Gjykata e Ti-
ranës, avokati mbrojtës i
Gjuzit pohoi se klienti i tij
ishte larguar nga banesa

pasi veprimet e policisë
kishin qenë të dhunshme,
duke theksuar se sapo 40-
vjeçari kishte dëgjuar ato
çka thuheshin për të, ishte
nisur nga Kosova drejt Sh-
qipërisë. "Ardhja e policisë

ishte shumë brutale, e ka
kapur paniku dhe prandaj
është larguar. Nuk ka asnjë
provë përveç dyshimit për
vrasjen e vëllait shumë vite
më parë. Ka dhënë dësh-
minë e tij. Ai ka mohuar kat-
egorish ngjarjen. Ka dhënë
një shpjegim të detajuar për
këtë problem, pasi pikërisht
në atë lagje ka pasur vjehr-
rën e tij. Ai e vizitonte vje-
hrrën 2-3 herë në ditë. Vajt-
ja e policisë në banesë ishte
e dhunshme, në moment e
kapi një panik që u shoqërua
edhe pak ditë më parë. Pasi
pa në media ato që fliteshin
për të, vendosi që të kthej
nga Kosova",-tha avokati.
Kujtojmë se mbrëmjen e 10
prillit, Mario Majollari u qël-
lua pranë shtëpisë së tij në
Tiranë me tre plumba duke
gjetur vdekjen e menjëher-
shme dhe shkak i atentati
dyshohet gjakmarrja. Kjo
pasi babai i viktimës, Avni
Majollari, kishte vrarë në
vitin 2000 vëllain e Kastriot
Gjuzit, Ilir Gjuzin dhe kush-
ëririn e gruas së tij, Armand
Nelën. Më tej në 19 Prill poli-
cia arrestoi Kastriot Gjuzin
(vëllain e Ilir Gjuzit) si au-
torin e dyshuar të vrasjes së
28-vjeçarit.

FOTOLA
JM

Autori i dyshuar, Kastriot Gjuzi Viktima, Mario Majollari
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KOEFICENTËT
PENSIONET

Drejtuesja e patronatit INAS Albania: Ja shembuj konkretë bazuar në formulën e llogaritjes

Ekspertja e pensioneve, Beskida Aliaj:
Si të llogarisni pensionet e pleqërisë

Tabela me pagat e indeksuara nga viti 1994 deri në 2015-ën

KUSHTI

 Sipas ligjit iu lind e drejta e përfitimit të
pensionit të gjithë individëve të siguruar

që kanë plotësuar jo më pak se 15 vite
sigurim shoqëror, në momentin kur

arrijnë moshën e paracaktuar.

“

Aktualisht për vitin
2018 mosha e daljes

në pension sipas
nenit 43, për gratë
është 60 vite e 8

muaj pasi rritet për
çdo vit me 2 muaj

deri në vitin 2056 që
arrin në 67 vjeç.

Ndërsa për burrat 65
vjeç (mosha fillon
rritet që nga viti

2033 me nga 1 muaj
në vit për të arritur
në 67 vjeç në vitin

2056)", - thotë
ekspertja.

MOSHA

Voltiza Duro

Me ndryshimet e
bëra në legjislacio
nin shqiptar për

sigurimet shoqërore, ndry-
shoi dhe mënyra e llogaritjes
së pensionit, ku si bazë për
llogaritjen së tij, nuk është
më pensioni bazë (pensioni
minimal), por pensioni so-
cial. Drejtoresha e patr-
onatit INAS Albania, njëko-
hësisht eksperte pen-
sionesh, Beskida Aliaj tre-
gon për "Gazeta Shqiptare"
mënyrën sesi qytetarët
mund të përllogarisin saktë
pensionin që u takon në bazë
të viteve të punës dhe pagës.
Ajo më tej shton se sipas
ligjit iu lind e drejta e përfit-
imit të pensionit të gjithë
individëve të siguruar që
kanë plotësuar jo më pak se
15 vite sigurim shoqëror, në
momentin kur arrijnë
moshën e paracaktuar. "Per-
sonat e siguruar që kanë
plotësuar jo më pak se 15
vite sigurim shoqëror, kanë
të drejtë për pension pleqë-
rie, kur të arrijnë moshën e
përcaktuar në nenin 92 të
këtij ligji",-theksohet në
ligjin "Për sigurimet sho-
qërore në Republikën e Sh-
qipërisë", për sa i përket pen-
sionit të pleqërisë në vendin
tonë. Ndërkohë personat e
siguruar kanë të drejtë për
pension pleqërie të reduktu-
ar, deri tre vjet para
mbushjes së moshës së dal-
jes në pension të përcaktu-
ar në nenin 92 kur kanë
plotësuar vitet e sigurimit
sipas nenit 92; apo nuk krye-
jnë veprimtari ekonomike si
të punësuar, punëdhënës
ose të vetëpunësuar.
Ndërkaq, nënat që kanë lin-

dur 6 a më shumë fëmijë, të
cilët janë te rritur më shumë
se 8 vjeç, kanë të drejtë të
dalin në pension kur
mbushin moshën 55 vjeç
dhe kanë 30 vjet sigurim.
"Për të lindur e drejta për
pension pleqërie, kërkohen
dy kushte, që janë vjetërsia
kontributive jo me pak se 15
vite kontributive dhe
mosha, që përcaktohet sipas
tabelës së paraqitur në ne-

nin 43 të ligjit (që ndryshon
nenin 92). Aktualisht për
vitin 2018 mosha e daljes në
pension sipas nenit 43, për
gratë është 60 vite e 8 muaj
pasi rritet për çdo vit me 2
muaj deri në vitin 2056 që
arrin në 67 vjeç. Ndërsa për
burrat 65 vjeç (mosha fillon
rritet që nga viti 2033 me nga
1 muaj në vit për të arritur
në 67 vjeç në vitin 2056)",-
thotë ekspertja për "GSH".

Ndërkaq ajo shton se vjetër-
sia e plotë kontributive për
të dy gjinitë është 35 vite e 8
muaj, e cila rritet me 4 muaj
në vit për të arritur me 40
vite në vitin 2029.
PËRLLOGARITJA

Për llogaritjen e pension-
it të pleqërisë sipas ligjit
104/2014, neni 18, i cili ndry-
shon nenin 32 të ligjit 7703
datë 11.05.1993 "Për sigu-
rimet shoqërore në Repub-
likën e Shqipërisë" përcakto-
het si më poshtë: Pensioni
mujor i pleqërisë përbëhet
nga një shumë bazë dhe nga
një shtesë. Ndërkohë shuma
bazë llogaritet si raport i pe-
riudhës së sigurimit që ka
realizuar personi me peri-
udhën e sigurimit të
kërkuar sipas nenit 92,
shumëzuar me pensionin
social. "Ndërsa shtesa do të
jetë 1 për qind për vit siguri-
mi shumëzuar me bazën
mesatare të vlerësuar që per-
sonat e siguruar kanë arri-
tur nëpërmjet kontributeve,
e llogaritur sipas nenit 31 të
ligjit 104/2014 ( i cili ndrys-
hon nenin 59 të ligjit 7703
datë 11.05.1993 ). Shuma e
përgjithshme e pensionit
nuk mund të jetë më e vogël
se pensioni social",-thekson
Aliaj për GSH. Kjo e fundit
bën me dije për të gjithë të
interesuarit se për ta pasur
sa më të qartë këtë përllog-
aritje, është e nevojshme të
dihet se çfarë përfaqëson
pensioni social. Ndërkohë, si-
pas ligjit 104/2014, pensioni
social është një përfitim që i
jepet çdo shtetasi shqiptar, i
cili ka mbushur moshën 70
vjeç, është me qëndrim të
përhershëm në Shqipëri të
paktën për pesë vitet e fun-
dit, nuk plotëson kushtet për
asnjë lloj pensioni nga ske-
ma e detyrueshme e siguri-
meve shoqërore dhe nuk ka
të ardhura, ose të ardhurat
që përfiton nga çdo burim
tjetër, janë më të ulëta se të

ardhurat që jep pensioni so-
cial. Masa e këtij pensioni
social është e barabartë me
të ardhurat minimale që sig-
urohen nga pensioni i
pjesshëm i pleqërisë me 15
vite të siguruara me pagë
minimale, i llogaritur në
datën 31.12.2014. Ndërsa

masa e pensionit social për
personat që kanë të ardhura
nga burime të tjera, do të jetë
sa diferenca e pensionit so-
cial me të ardhurat e tjera që
ka përfituesi. Kriteret, pro-
cedurat dhe dokumentacio-
ni për pensionin social për-
caktohen me Vendim të
Këshillit të Ministrave. Për
llogaritjen e pensionit për-
doret formula: PP (Pensioni
i pleqërisë) =PS (Pension
Social) *(shumëzuar) vjetër-
si kontributive të reali-
zuara/vjetërsi kontributive
që kërkohet +1/100*
(shumëzuar) vite sigurimi*
(shumëzuar)BV ( baza e
vlerësuar).
BAZA E VLERËSUAR

Baza e vlerësuar për llog-
aritjen e pensioneve llog-
aritet si raport i shumës së
pagave, për të cilat janë
paguar kontributet, me peri-
udhën që njihet si periudhë
sigurimi. "Për periudhën e
sigurimit nga data 1.1.1994 e
në vazhdim, për llogaritjen
e bazës së vlerësuar, merret
shuma e pagave, për të cilat
janë paguar kontributet nga
data 1.1.1994 deri në fund të
periudhës së sigurimit. Për
periudhën e sigurimit në in-
stitucione dhe ndërmarrje
shtetërore para datës
1.1.1994, për llogaritjen
e bazës së vlerësuar, 

Drejtoresha e
patronatit INAS
Albania, dhe
eksperte
pensionesh,
Beskida Aliaj

SHPALLJE ANKANDI

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me
adrese Rr Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyra 8, Ap 1, Tirane, njofton se me date
13.05.2018 ora 8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi i III per
shitjen e pasurise te paluajtshme Truall me Nr. pasurie.6/286 dhe sip.242 m²,
Zona Kadastrale Nr.8513, Vol.24, Fq.102 e ndodhur në Rr”V.Kuqi”, Lagjia 12,
Durrës  me vlere fillestare ne ankand  60,480 EURO . Të interesuarit të kontaktojnë
në nr. e telefonit 0672027580, 355 4 22 31 888. email enuar.merko@gmail.com

SHPALLJE ANKANDI

Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me permbarues Enuar Merko me
adrese Rr Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyra 8, Ap 1, Tirane, njofton se me date
13.05.2018 ora 8ºº - 16ºº ne ambjentet e saj, do te zhvillohet: Ankandi i II per
shitjen e pasurise te paluajtshme Ndërtesë me Nr. pasurie.6/56 dhe sip.108.24
m², Zona Kadastrale Nr.8513,vol.31,fq.121 e ndodhur në Rr”V.Kuqi”,Lagjia 12,
Durrës me vlere fillestare ne ankand  784 EURO . Të interesuarit të kontaktojnë
në nr. e telefonit 0672027580, 355 4 22 31 888. email enuar.merko@gmail.com

Studio Permbarimore “SHKRELA” do te zhvilloje
Ankandin e dyte per pasurine

“Truall + Ndertese”, regjistruar ne regjistrin hipotekor vol 16, faqe 195 date
18.10.2002, me siperfaqe totale 1250 m2 nga i cili 354 m2 eshte ndertim, me nr.
Pasurie 7/173, Z.K. 8501, e ndodhur ne Lagjia “Clirim”, Berat ne pronesi te Baki
Shyqyri Kungulli.
Cmimi me te cilin fillon shitja e kesaj pasurie eshte ne vleren
58,339,882.08 (pesedhjete e tete milion e treqind e tridhjete e nente
mije e teteqind e tetedhjete e dy pike zero tete) Leke.
Ankandi i Dyte zhvillohet me dt.26.04.2018, ora 16:00 ne ambientet e Studios
Permbarimore Shkrela, me adrese : Blv.”Zogu i I”, Pall. “Agimi”, H.2, K.3, Ap. 5,
Tirane.
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Për llogaritjen
e pensionit

përdoret formula:
PP (Pensioni i
pleqërisë) =PS

(Pension Social) *
(shumëzuar) vjetërsi

kontributive të
realizuara/vjetërsi

kontributive që
kërkohet +1/100*
(shumëzuar) vite

sigurimi*
(shumëzuar) BV
(baza e vlerësuar)

FORMULA

 Personat e siguruar
kanë të drejtë për

pension pleqërie të
reduktuar, deri tre
vjet para mbushjes
së moshës së daljes

në pension të
përcaktuar në nenin

92 kur kanë
plotësuar vitet e

sigurimit sipas nenit
92; dhe nuk kryejnë

veprimtari
ekonomike si të

punësuar,
punëdhënës ose të

vetëpunësuar.

PENSION I
PJESSHEM

merren pagat refer-
uese, të përcaktuara

me vendim të Këshillit të
Ministrave. Për periudhën e
sigurimit në ish kooperati-
vat bujqësore, për llogaritjen
e bazës së vlerësuar, merren
pagat referuese të caktuara
me Vendim të Këshillit të
Ministrave",-bën me dije

Aliaj. Në rastet kur personi
i siguruar ka periudhë sig-
urimi para dhe pas datës
1.1.1994, baza e vlerësuar
llogaritet si mesatare aritme-
tike e ponderuar e bazës së
vlerësuar të periudhave të
sigurimit si ish-punonjës i
institucioneve apo ndërmar-
rjeve shtetërore dhe ish-

anëtar i kooperativave
bujqësore përpara vitit 1994
si dhe e periudhave të sig-
urimit si person i punësuar,
i vetëpunësuar apo
ekonomikisht aktiv pas
datës 01.01.1994. Ekspertja
thekson se për efekt të llog-
aritjes së pensioneve me
datë fillimi pas 1.1.2016 e në
vazhdim, baza e vlerësuar
mesatare do të llogaritet ba-
zuar në pagat referuese sipas
llojit të punës ose funksion-
it përpara datës 01.01.1994 si
edhe mbi pagat individuale
mbi të cilat janë paguar kon-
tributet sipas viteve, nga
01.01.1994 deri në 31.12.2015,
të indeksuara me indeksin
që del nga pjesëtimi i pagës
minimale në shkallë vendi të
vitit 2015 me pagën mini-
male të vitit 1994 ose me
pagën minimale të vitit për-
katës. Koeficientët e indek-
simit sipas viteve përcakto-
hen me Vendim të Këshillit
të Ministrave. Koeficienti i
indeksimit para vitit 1994,
aktualisht është 8,59.
SHEMBUJ KONKRETË

"Për ta konkretizuar këtë
problem po të marrim një
pagë referuese për një spe-

cialist të lartë në ndërmar-
rje ekonomike, që aktualisht
është e miratuar në masën
4.192 lekë, duke e shumëzuar
me koeficientin 8,59, e inde-
ksuar deri në periudhën ak-
tuale jep një pagë prej 36.009
lekë. Ndërsa mbas vitit 1994,
merren pagat respektive si-
pas viteve, të cilat duke u
shumëzuar me koeficientët
përkatës, japin pagën për
efekt të llogaritjes së pen-
sionit. Po të marrim një rast
konkret; në vitin 2008, paga
minimale ka qenë 14 830
lekë, duke u shumëzuar me
koeficientin e indeksimit (i
cili miratohet çdo vit me
VKM), që është 1,48 jep
pagën minimale prej 22.000
lekë. Po kështu dhe paga
maksimale e cila ka qenë
74.150, kur shumëzohet me
po këtë koeficient indeksimi
jep pagën maksimale aktuale
97.030. Sigurisht pagat e
ndërmjetme, me indeksimin
sipas koeficientëve përkatës,
do të na japin paga aktuale
ndërmjet minimales e mak-
simales",-thekson drejtore-
sha e patronatit INAS Alba-
nia. Kjo e fundit konkretizon
më tej duke treguar se në
rast se marrim në mënyrë
hipotetike që një punonjës
para vitit 1994 ka një vjetër-
si kontributive prej 15 vitesh
dhe paga mesatare e indek-
suar rezulton në një shumë
prej 25 000 lekë dhe mbas

vitit 1994 ka një vjetërsi kon-
tributive prej 22 vite me një
pagë mesatare të indeksuar
prej 30 000 lekësh, atëherë
baza e vlerësuar do të llog-
aritet:

Baza e vlerësuar =
(15*25.000 lekë + 22 * 30.000
lekë) : 37 (vite gjithsej ) =
28.000 lekë.  Pensioni mujor
= ( 6.750 *37/35,7 )+ (1/100
*37*28.000) = 6.996 + 10.360
= 17.356 lekë. Sipas nenit 33
të ligjit 104/2014, i siguruari,
i cili ka plotësuar kushtet
për pension pleqërie sipas
nenit 43 të këtij ligji, merr
shtesë në masën 0,5 përqind
të pensionit për çdo muaj që
shtyn datën e daljes në pen-
sion dhe vazhdon të paguajë
kontribute. Përfituesi i pen-
sionit të pleqërisë, që ndër-
pret pensionin, vazhdon të
punojë dhe paguan kontrib-
ute, merr shtesë mbi pen-
sion në masën 0,5 për qind
për çdo muaj ndërprerjeje.
Kjo shtesë llogaritet mbi atë
masë pensioni që rezulton
pas rritjeve dhe indeksimit
që ka pësuar pensioni gjatë

kohës së ndërprerjes. "Në
rastin e mësipërm, në qoftë
se, ky person ka punuar mbi
moshë për një periudhë prej
1 viti e 6 muaj, shtesa mbi
pension do të llogaritet, 18
muaj * 0,5 = 9% * 17.356 =
1.562 lekë. Në këto kushte
pensioni që do të përfitonte
aplikuesi do të ishte i bara-
bartë me shumën: 17.356 +
1.562 = 18.918 lekë",-thotë
Aliaj.
PENSION
I REDUKTUAR

Krahas pensionit të plotë,
personat e interesuar kanë
mundësi të përfitojnë dhe
pension të reduktuar. Per-
sonat e siguruar kanë të
drejtë për pension pleqërie
të reduktuar, deri tre vjet
para mbushjes së moshës së
daljes në pension të përcak-
tuar në nenin 92 kur kanë
plotësuar vitet e sigurimit
sipas nenit 92; dhe nuk krye-
jnë veprimtari ekonomike si
të punësuar, punëdhënës
ose të vetëpunësuar. Pensio-
ni i reduktuar është pjesë e
pensionit të plotë dhe mbe-
tet i reduktuar gjatë gjithë
kohës së përfitimit. "Ky pen-
sion llogaritet duke zbritur
nga pensioni i plotë shumën
që del nga shumëzimi i num-
rit të muajve të përfitimit të
pensionit, para mbushjes së
moshës së përcaktuar në
nenin 92, me koeficientin
mujor të reduktimit. Koefi-
cienti i reduktimit të pen-
sionit të plotë të pleqërisë,
për personat që plotësojnë
kushtet e parashikuara në
paragrafin e parë të këtij
neni, është 0.6 për qind në
muaj",-nënvizon drejtuesja e
INAS Albania. Pensioni i
reduktuar është pjesë e pen-
sionit të plotë dhe mbetet i
reduktuar gjatë gjithë kohës
së përfitimit. Ky pension
llogaritet duke zbritur nga
pensioni i plotë shumën që
del nga shumëzimi i numrit
të muajve të përfitimit të
pensionit, para mbushjes së
moshës së përcaktuar në
nenin 43, me koeficientin
mujor të reduktimit. Koefi-
cienti i reduktimit të pen-
sionit të plotë të pleqërisë,
për personat që plotësojnë
kushtet e parashikuara në
paragrafin e parë të këtij
neni, është 0.6 për qind në
muaj. Për ta pasur më të
qartë, masa e përllogaritur e
pensionit të reduktuar, mbe-
tet në po atë madhësi edhe me
plotësimin e moshës për pen-
sion të plotë. "Në rast se në
shembullin e mësipërm per-
soni do të kishte dale në pen-
sion 3 vite para plotësimit të
moshës, atëherë, pensioni i tij
do të reduktohej në një masë
prej 21,6% ( 36 muaj *0,6 =21,6
%). Në këto kushte pensioni i
tij nuk do të ishte 17.356 lekë
në muaj, por 13.607 lekë
(17.356 - 3.749 = 13.607 lekë)",-
konkretizon Aliaj nëpërmjet
një shembulli.

PËRLLOGARITJA



Për llogaritjen e pensionit të pleqërisë sipas ligjit
104/2014, neni 18 i cili ndryshon nenin 32 të ligjit
7703 datë 11.05.1993 "Për sigurimet shoqërore në
Republikën e Shqipërisë" përcaktohet si më
poshtë:
1. Pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë

bazë dhe nga një shtesë.
2. Shuma bazë llogaritet si raport i periudhës së

sigurimit që ka realizuar personi me periudhën e
sigurimit të kërkuar sipas nenit 92, shumëzuar me
pensionin social.

3. Shtesa do të jetë 1 për qind për vit sigurimi
shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar që
personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet
kontributeve, e llogaritur sipas nenit 31 të ligjit
104/2014 (i cili ndryshon nenin 59 të ligjit 7703
datë 11.05.1993).

4. Shuma e përgjithshme e pensionit nuk mund të jetë
më e vogël se pensioni social."

Për ta pasur sa më të qartë këtë përllogaritje, është
e nevojshme të dihet se çfarë përfaqëson pensioni
social.

Sipas ligjit 104/2014, pensioni social është një
përfitim që i jepet çdo shtetasi shqiptar, i cili ka
mbushur moshën 70 vjeç, është me qëndrim të
përhershëm në Shqipëri të paktën për pesë vitet e
fundit, nuk plotëson kushtet për asnjë lloj pensioni
nga skema e detyrueshme e sigurimeve shoqërore
dhe nuk ka të ardhura, ose të ardhurat që përfiton
nga çdo burim tjetër, janë më të ulëta se të
ardhurat që jep pensioni social.

Foto ilustruese

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORË PRIVATË
SHOQËRIA PËRMBARIMORE  “EXECUTORES  LITIUM” (EXC LIT)  sh.p.k

Shoqëria Përmbarimore “Executores Litium “ sh.p.k
do të zhvillojë ankandin e dytë për pasuritë e paluajtshme  :
Truall me nr.pasurie 45/8, me sip. 4392 m2, ZK 1006, vol 01, fq.197, e ndodhur ne Ahmetaq Tirane, ne
pronesi te Petrit Shefqet Elezi.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 74,975 Euro
Ndertese me nr. pasurie N/45/8, me sip. 1167 m2, ZK 1006, vol 9, fq.197, e ndodhur ne Ahmetaq Tirane,
ne pronesi te Petrit Shefqet Elezi, Altin Dervishi, Ermir Stafa.
Cmimi me te cilin do te filloje ankandi eshte ne vleren 131,362 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë  14.05.2018 ora 16:00, në zyrën përmbarimore “Executores Litium”
sh.p.k, me adresë Blv “Zhan Dark”, Kulla 1 Teknoprojekt, shk 1, kati 4, ap 10, Tirane
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SHKURT

Lushnjë, makina
përplas motoçikletën,
humb jetën 48-vjeçari

LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE LUSHNJE - Një aksident
me pasojë vdekjen e një
presoni ka ndodhur
mëngjesin e djeshëm në
Lushnjë. Ngjarja e rëndë
ndodhi rreth orës 04:10, në
fshatin Grabian në vendin e
quajtur "Tre Urat". Burime
zyrtare nga policia thanë se
mjeti tip "Ford" me drejtues
shtetasin Besnik Shurdha-
qi, banues në fshatin Grabi-
an, është përplasur me një
mjet tip "Motorçikletë" që
drejtohen nga shtetasi me
inicialet I.Sh, 48 vjeç. Ky i
fundit për pasojë ka hum-
bur jetën, ndërkohë që shof-
eri tjetër është shoqëruar në
polici. Grupi hetimor po
punon për zbardhjen e rre-
thanave të ngjarjes.

Mbarëvajtja e sigurisë
rrugore, 15 shoferëve

u hiqen patentat
TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE TIRANE - Policia

Rrugore në kuadër të
masave për mbarëvajtjen e
sigurisë në rrugë ka ushtru-
ar gjatë natës së djeshme
kontrolle në autostradën
Tiranë-Durrës. Përmes një
njoftimi në faqen e saj zyr-
tare në 'Facebook' Policia e
Shtetit njofton se brenda 4
orëve janë hequr 15 leje
drejtimi për drejtuesit e
mjeteve që ecnin me shpe-
jtësi skëterrë. Bëhet me dije
se për rreth 4 orë janë
hequr 15 Leje Drejtimi për
shpejtësi nga 141 km/h deri
në 189 km/h. "Qëllimi jonë
nuk është pezullimi i Lejes
së Drejtimit, as sasia e
masave administrative, por
vetëm e vetëm parandalimi
i aksidenteve rrugore", - thu-
het në njoftim.

Merrej me zhytje,
mbytet në Karaburun
34-vjeçari nga Tirana

VLOREVLOREVLOREVLOREVLORE- Një 34-vjeçar, i
cili merrej me zhytje në det
është mbytur në vendin e
quajtur Shpella e "Haxhi
Ali-ut" në Karaburun të
Vlorës. Mësohet se viktima
është shtetasi A.H., 34 vjeç,
banues në Tiranë. Trupi i
pajetë u transportua në
morgun e Spitalit Rajonal
Vlorë. Grupi hetimor po
punon për sqarimin e plotë
të rrethanave të ngjarjes.

Ngacmoi dhe përndoqi
30-vjeçaren, bie në

pranga i riu nga Berati
BERABERABERABERABERAT T T T T - Policia e Be-

ratit ka vënë në pranga
ditën e djeshme 25-vjeçarin
Hermes Dyle, banues në
lagjen Çlirim. Arrestimi i tij
u bë i mundur nga special-
istët e Seksionit për
Krimet, pasi disa ditë më
parë E.K, 30 vjeçe, banuese
në Berat kishte bërë kallë-
zim penal ndaj personit të
lartpërmendur, me preten-
dimin se e ka ngacmuar dhe
përndjekur në mënyrë të
vazhdueshme, duke i dalë
përpara dhe goditur.

Mjekët: 38-vjeçari ka pësuar lëndime në fytyrë, ndodhet jashtë rrezikut për jetën

Fier/ Atentati me lëndë shpërthyese,
dyshohet konflikt për pronësinë

Tritoli u aktivizua me telekomandë, objektivi Ervin Memo

Rinas, arrestohet nga Policia
Kufitare një çift nga Turqia,
posedonin dokumente false
RINAS RINAS RINAS RINAS RINAS - Një çift të rinjsh nga Turqia janë arres-

tuar ditën e djeshme në Rinas, pasi tentuan të udhë-
tonin drejt Anglisë me pasaporta false. Burime zyr-
tare nga Policia e Shtetit bënë me dije se bëhet fjalë
për shtetasin Ozan I., 21 vjeç, dhe Elif I., 18 vjeçe,
lindur dhe banues të dy në Turqi. Dy të rinjtë prej
disa ditësh kishin ardhur në Shqipëri, ndërsa kish-
in si destinacion Londrën. Specialistët për Hetimin
e Krimit në Komisariatin e Policisë Kufitare Rinas,
arrestuan në flagrancë çiftin turk, për veprën penale
"Falsifikimi i pasaportave,
letërnjoftimeve ose i
vizave" dhe "Falsifikimi i
vulave, stampave ose i for-
mularëve" e kryer në bash-
këpunim. Bëhet me dije se
shtetasit e mësipërm, janë
të fejuar dhe janë ndaluar
nga shërbimet e Policisë
Kufitare Rinas në dalje, pasi
janë kapur me dokumente
udhëtimi angleze të falsi-
fikuara. Këta shtetas do të
udhëtonin në drejtim të
Londrës, të cilët kishin
hyrë në Shqipëri disa ditë
më parë nga Turqia. Doku-
mentet e falsifikuara u
sekuestruan në cilësinë e
provës materiale. Materia-
let i kaluan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Tiranë për
veprime të mëtejshme.

Pas shpërthimit të fu
qishëm me tritol të
makinës së Ervin

Memos, i cili aktualisht
ndodhet në spital jashtë
rrezikut për jetën, policia e
fierit zbulon detaje të reja.
Ngjarja e rëndë ndodhi
mbrëmjen e së shtunës rreth
orës 22:55 në vendin e quaj-
tur "Kryqëzimi i Grecallisë".
Makina e cila ishte e parkuar
poshtë shtëpisë së Ervin
Memos, ka shpërthyer në
momentin kur ky i fundit
kishte hipur në automjet.
Ende nuk dihet sasia e tri-
tolit, por besohet se shpër-
thimi është bërë me teleko-
mandë. Mësohet se një nga
pistat që po heton policia
është ajo e konflikteve për
shkak të pronës, kjo pasi
familja e 38-vjeçarit, i cili
mbeti i plagosur, ka qenë
palë në disa procese gjyqë-
sore për prona të
trashëguara. Sakaq nga
këqyrja e kamerave të sig-
urisë të bizneseve përreth
nuk është pikasur asnjë per-
son i dyshimtë që mund të
ketë lidhje me vendosjen e
eksplozivit, së paku orët e
fundit përpara shpërthimit.

NGJARJA
Një shpërthim i fuqishëm

ka tronditur qytetin e Fierit
mbrëmjen e së shtunës, ku
një sasi eksplozivi ishte ven-
dosur në një automjet tip
'Benz' me targa AA270IV në
lagjen '29 Nëntori'. Drejtue-
si i mjetit, Ervin Memo ish-

te në makinë kur shpërtheu
eksplozivi dhe është trans-
portuar menjëherë për në
spitalin e Fierit ku ndodhet
jashtë rrezikut për jetën.
Bluzat e bardha bëjnë me
dije se i plagosuri ka pësuar
lëndime në fytyrë si pasoje
e valës goditëse të shpër-

thimit të fuqishëm dhe copa
xhami në pjesën më të mad-
he të trupit. Mendohet se
shpërthimi ka qenë i teleko-
manduar, pasi makina nuk
lëvizte prej kohësh nga ven-
di ku ishte parkuar, për fak-
tin se ishte në shitje. 38-
vjeçari ndonëse nuk e për-
dorte makinën, e ndizte atë
rrallë. Shpërthimi ka trondi-
tur gjithë qytetin e Fierit dhe
zhurma është dëgjuar edhe
në periferi. Sipas dëshmi-
tarëve, pas shpërthimit ësh-
të ngritur re tymi. Ndërsa
banorët e Fierit  të pranish
në vendin e ngjarjes e kanë

konsideruar  mrekulli
shpëtimin  e  38-  vjeçarit.

"Shpërthimi ndodhi rreth
orës 22:00, ishte shumë i fu-
qishëm. Shyqyr që shpëtoi se
ishte fati i tij. Ai është djalë
shumë mirë, se njohim për
djalë të keq. S'di gjë për kon-
flikte, por ai ishte në punën
e tij, ishte në makinën e tij.
Ai punonte në frutikulturë.
Djali ka punuar në Greqi.
Nuk kemi dëgjuar gjë për kon-
flikte",-tha një nga banorët e
lagjes. Sakaq policia po vijon
me mbledhjen e provave dhe
zbardhjen e ngjarjes si dhe
identifikimin e autorëve.

HETIMI
Një nga pistat që po heton policia është ajo e
konflikteve për shkak të pronës, kjo pasi familja e 38-
vjeçarit, i cili mbeti i plagosur, ka qenë pale në disa
procese gjyqësore për prona të trashëguara. Sakaq
nga këqyrja e kamerave të sigurisë të bizneseve
përreth nuk është pikasur asnjë person i dyshimtë që
mund të ketë lidhje me vendosjen e eksplozivit.

ÇIFTI TURK
Ozan I., 21 vjeç,
dhe Elif I., 18
vjeçe, janë të
fejuar dhe janë
ndaluar nga
shërbimet e
Policisë Kufitare
Rinas në dalje,
pasi janë kapur
me dokumente
udhëtimi angleze
të falsifikuara.
Këta shtetas do të
udhëtonin në
drejtim të
Londrës, të cilët
kishin hyrë në
Shqipëri disa ditë
më parë nga
Turqia.

Ervin Memo



LAJMËRIM PËR TENDER KUALIFIKIMI PARAPRAK

1. Kushtet e përgjithshme

1.1 Kërkuesit : Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë
 Adresa: Rr. Skënderbeg, Nr. 21/1

1.2 Profili : Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë
që nga viti 1988 mbështet Shqipërinë në rrugën drejt Integrimit Europian
dhe zhvillimit nëpërmjet projekteve që zbatohen në fushat: për Zhvillim
Ekonomik, Reforma ligjore në ekonomi, Edukim dhe Kualifikim
Profesional, Reforma në sektorin e ujësjellësit, dhe fusha të tjera.

1.3 Subjekti: GIZ fton Kompani Transporti të kualifikuara të shprehin interes
në sigurimin e transportit te stafit sipas kërkesave të Zyrës së
administratës dhe të Projekteve të GIZ.
Profili i udhëtimeve të GIZ është kryesisht brenda Shqiperise, ne Rajon
dhe sipas nevojës edhe në vënde të tjera.
Të gjithë subjektet ligjore të interesuar në proçesin e aplikimit duhet
të kërkojnë një formë aplikimi ne adresën; giz-albanien@giz.de

1.4 Data përfundimtare për pranimin e aplikimit të plotësuar në Anglisht
është 27 Prill 2018.
Dokumenti i plotësuar në mënyrë të saktë, duhet të dorëzohet në një
zarf të mbyllur, të vulosur me mbishkrimin:

Aplikim për kualifikim paraprak “Sherbim Tranporti” adresuar tek

Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman (GIZ), Zyra në Tiranë,
Rr. Skënderbej, Nr. 21/1

Tiranë

Proçesi i kualifikimit do të fillojë pas datës së mbylljes së aplikimit.
Aplikimet do të vlerësohen dhe vetëm kandidatët e kualifikuar do të ftohen
të marrin pjesë në tender.
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Ministrja: 36 barna të reja në listën e rimbursimit, ndër to edhe herceptina

Rreth 1 milion euro investime për
aparaturat në spitalin e Fierit

Manastirliu: Ja dy shërbimet e reja për pacientët

Reforma në mësuesi, ministrja takim me maturantët në Fier

Nikolla: S'mund të kemi mësues të dobët
Në një takim infor

mues, të zhvilluar
ditën e djeshme me mat-
urantët e qytetit të Fierit,
ministrja e Arsimit Lindi-
ta Nikolla, diskutoi mbi re-
formën në mësuesi. Ky
takim erdhi dy ditë pas zyr-
tarizimit të vendosjes së
mesatares 7 për degët e
mësuesisë. Reforma synon
që profesioni mësuesit të
jetë ndër më të kërkuarit
në treg, për këtë arsye min-
istrja kërkoi nga mat-
urantët të zgjedhin më-

suesin si profesion të parë.
"Ne kemi ecur me angazhimin
tonë për të filluar një reformë
tërësore në mësuesi dhe për
të gjithë ata maturantë që
preferojnë një prej pro-
grameve të mësuesisë, duhet
të plotësojnë një kriter të
notës mesatare, ta kenë mbi
7. Duhet të ndërhyjmë në
këtë proces që të mos ta lëmë

sistemin tonë parauniversitar,
edhe pa vëmendjen e duhur,
në atë që është kyçi, për të
pasur cilësi, që janë mësues-
it. Nuk mund të rrinim sym-
byllur, dhe të shikonim se
gjithmonë dhe më shumë
maturantët më të dobët
zgjidhnin profilet e mësue-
sisë, e më pas atje në univer-
sitete problematikat e veta e

për të injektuar pastaj në
sistem mësues të dobët që
mezi merrnin provimet e sh-
tetit, e me radhë", - deklaroi
Nikolla. Më tej ministrja nuk
la pa përmendur anën finan-
ciare, e cila do të sjellë një
ndryshim të dukshëm të tra-
jtimit të profesionit të më-
suesit. "Thirrja ime është që
të zgjidhni programet e më-

suesisë. Kryesisht nxënësit e
mirë, sepse qeveria do të
mbulojë përmes bursave, të
gjitha ata maturantë me notë
mesatare mbi 9, do të mbulo-
hen tarifat e studimit.  Por ne
do të bëjmë edhe diçka tjetër,
që lidhet me bërjen e profe-
sionit të mësuesit, profesion
të kërkuar. Kjo është njëra
anë, ana tjetër patjetër që
është paga. Ky mandat në
arsim ka emrin e mësuesit,
për ta rritur deri në 40%  deri
në fund të mandatit pagën e
mësuesit." - theksoi Nikolla.

Voltiza Duro

Investimi për aparaturat
në spitalin e Fierit arrin
vlerën rreth 1 milion

euro ku për herë të parë në
shërbim të pacientëve do të
vijnë dy shërbime të reja.
Këtë ka deklaruar ministr-
ja e Shëndetësisë dhe
Mbrojtjes Sociale, Ogerta
Manastirliu gjatë inspek-
timit në spitalin rajonal të
Fierit ku pa nga afër inves-
timet në infrastrukturë dhe
pajisje biomjekësore në
këtë spital. "Në spitalin e
Fierit kanë ndodhur ndry-
shime radikale në infras-
trukturë dhe në pajisje
biomjekësore. Sapo është
instaluar grafia e re, grafia
e lëvizshme dhe një set pa-
jisjesh të tjera do të jenë
pjesë e spitalit rajonal të
Fierit, duke garantuar një
shërbim më cilësor për pa-
cientët. 975,000 euro është
vlera e investimit në
aparatura në spitalin e Fi-
erit këtë vit. Por jo vetëm
në Fier, ne po investojmë në
fuqizimin e spitaleve rajo-
nale në të gjithë vendin, ku
do të instalohen aparatura

të reja të teknologjisë së
lartë me vlerë 4.5 milionë
euro", tha Manastirliu.
SHËRBIMET E REJA

Nga Fieri ministrja e
Shëndetësisë dhe Mbrojtjes
Sociale bëri me dije se dy
shërbime të reja do t'i shto-

hen spitalit të Fierit. "Ne do
të ngremë për herë të parë
në Fier qendrën e hemodi-
namikës për t'iu përgjigjur
në kohë urgjencave kardiake
me metodat më të avanac-
uara dhe për këtë siç e pamë,
është gati projekti për ven-

dosjen e angiografit në këtë
spital brenda qershorit.
Gjithashtu, do të ndërtojmë
në këtë spital qendrën e ki-
mioterapisë për të sëmurët
me tumore, të cilët nuk do
të kenë më nevojë të vijnë
në Tiranë për këtë shërbim",-

tha ministrja. Kjo e fundit
shtoi se lista e barnave të
rimbursueshme përfshin 36
barna të reja. "Lista e bar-
nave të rimbursueshme e
miratuar nga qeveria përf-
shin 36 barna të reja, që tra-
jtojnë diagnoza si, forma të
ndryshme të leucemisë,
kancer të pulmonit si dhe
për herë të parë përfshin
barna për diagnoza të patra-
jtuara me parësi demenca
dhe alzheimer. Lista e re e
barnave përveç barnave për
sëmundje të renda përmban
dhe barnat për sëmundjet
kronike si hipertension, tra-
jtimin e Hepatitit C, për tra-
jtimin e sëmundjeve kardio-
vaskulare, neurologjike,
psikiatrike etj.",-theksoi Ma-
nastirliu. Kjo e fundit shtoi
se në listën e rimbursimit do
të jetë edhe herceptina (ilaç
për trajtimin e kancerit të
gjirit). "Një lajm i mirë ësh-
të padyshim përfshirja në

listën e rimbursimit e një
formedoze tëre të medika-
mentit Herceptinë (subcu-
tane), për trajtimin e kan-
cerit të gjirit. Është një
premtim i mbajtur: Nuk do
të ketë më mungesa për tra-
jtimin me herceptinë të
grave që vuajnë nga tumori
i gjirit me futjen e këtij bari
në LBR si dhe me kontratën
e posaçme të lidhur mes
MShMS dhe prodhuesit të
autorizuar na ka lejuar që të
mbulojmë trajtimin me këtë
bar për të gjitha gratë me
tumor të gjirit që kanë nevojë
për këtë medikament",-tha
ministrja.

HERCEPTINA
ME
RIMBURSIM
"Një lajm i mirë
është padyshim
përfshirja në listën
e rimbursimit e një
formedoze tëre të
medikamentit
Herceptinë(subcutane),
për trajtimin e
kancerit të gjirit.
Është një premtim i
mbajtur: Nuk do të
ketë më mungesa
për trajtimin me
herceptinë të grave
që vuajnë nga
tumori i gjirit",-u
shpreh Manastirliu.

Ministrja e Arsimit
Lindita Nikolla

 TENDER I HAPUR NDËRKOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Upgrade i sistemit të Regjistrit të
Kredive të Bankës së Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit
“Tender i hapur ndërkombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit
30,000,000 Lekë ose 226,655 Euro”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të
Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A,
Tiranë, Tel. 042419411(ext. 4251), çdo ditë nga ora 10.00 – 13.00 nga çdo person i autorizuar,
me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të
keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në
llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC:               STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Upgrade i sistemit të Regjistrit
të Kredive të Bankës së Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit,
në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 04 Qershor  2018, ora 09:00, kohë në të cilën do të hapet
edhe tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

 

INSTITUTE OF STATISTICS OF ALBANIA
TENDER NOTIFICATION

Institute of Statistics of Albania intends to award a contract for “Security systems”,
consisting of 2 lots: Lot 1- “Electronic door lock with keypad for server room +
complete electronic access control system”, and Lot 2- “Video surveillance sys-
tems”, in Tirana, Albania, with financial assistance from Sweden, represented by the
Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) under the project:
Direct funding for procurement of IT-equipment and establishing a training center,
with  Sida contribution nr: 55020289.

The tender dossier is available at www.instat.gov.al: from April 16, 2018.

The deadline for submission of tenders is: May 02, 2018, time 10.00 AM, at Institute
of Statistics of Albania, Blv. “Zhan D’Ark”, No. 3, Tirana, Albania.

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the
www.instat.gov.al.

Tenderers may request clarification on any of the documents of the Tender up to the
date of submission of offers.
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INTERVISTA

Romani “Laokooni” i
shkrimtarit, poetit,
dramaturgut dhe kri-

tikut nga Gjakova, Kadrush
Radogoshi, është promo-
vuar javën që shkoi në Ti-
ranë. “Laokooni” i botuar
nga “Toena”, rrëfen në një
farë mënyre, jetën e artistit
dhe intelektualit nën
regjimin serb në Kosovë, por
në një spektër më të gjerë,
rrëfen jetën nën regjime to-
talitare, ose nën pushtete ku
mendimi i lirë, nuk lejohet.

Vetë Radogoshi, në vitet
1969-1981 punoi në arsim.
Pas arrestimit të parë më
1981, kur e burgosën dhe e
dënuan për propagandë an-
tijugosllave, atij, iu mohua
e drejta e punës si profesor.

Pas daljes nga burgu,
qëndroi një kohë pa punë e
më pas, punoi në Fabrikën e
Elektromotorëve në Gjak-
ovë.

Më 1989, erdhi radha e një
tjetër burgosjeje. Ai, ishte i
vetmi gjakovar në mesin e
237 intelektualëve të arres-
tuar më 28 mars 1989. E dër-
guan fillimisht në Burgun e
Leskovcit e pastaj në Bur-
gun e Prokuples, pasi
kundërshtoi ndryshimin e
Kushtetutës Jugosllave, që i
suprimonte autonominë
Kosovës.

Për vite të tëra, ka qenë i
papunë dhe i persekutuar,
herë-herë është linçuar pub-
likisht.

Ne meskohët e dënimeve
e pas tyre, ai shkroi dhe bot-
oi veprat letrare: “Në mes
heshtjes e këngës”, 1981, “Në
udhëkryq”, 1984, “Nek-
rologji për Sodomën”, 1991,
“Interpretime” 1993,
“Heraldika e pikëllimit”
1997, “Homo Dardani-
cus”,2000, “Adem Jashari
dhe vdekja” 2001.

Romani i tij i fundit,
“Laookoni” ngërthen një
sërë vdekjesh, si ajo “aksi-
dentale” e Zanës, gjimna-
zistes, të dashurës së Profe-
sorit (atëbotë student),
Sokrat Gegës (letrat e saj, të
ndërkallura në roman, apo
të Trim Danës. Rrëfimet, do-
kumentojnë në zhanrin
letrar shumëçka të ndodhur
në Kosovë, para pavarësisë
së saj.

Në intervistën e mëposh-
tme, është jeta e tij që rrëfe-
het shkurtimisht, raporti i

artistit me shtetin e pushte-
tin, raporti i tij me lirinë dhe
dëshmitë e kohëve në burgje.

-Riktheheni në Sh--Riktheheni në Sh--Riktheheni në Sh--Riktheheni në Sh--Riktheheni në Sh-
qipëri, tanimë për të pro-qipëri, tanimë për të pro-qipëri, tanimë për të pro-qipëri, tanimë për të pro-qipëri, tanimë për të pro-
movuar një roman.movuar një roman.movuar një roman.movuar një roman.movuar një roman.
Megjithatë, më 1999 ju er-Megjithatë, më 1999 ju er-Megjithatë, më 1999 ju er-Megjithatë, më 1999 ju er-Megjithatë, më 1999 ju er-
dhët gjatë luftës për t’u stre-dhët gjatë luftës për t’u stre-dhët gjatë luftës për t’u stre-dhët gjatë luftës për t’u stre-dhët gjatë luftës për t’u stre-
huarhuarhuarhuarhuar. Si ju kujtohet ajo. Si ju kujtohet ajo. Si ju kujtohet ajo. Si ju kujtohet ajo. Si ju kujtohet ajo
kohë?kohë?kohë?kohë?kohë?

Në Kosovë u ndjemë të
dëbuar. Isha një prej atyre
njerëzve që kam qenë i
përndjekur politik dhe i bur-
gosur në vitin 1981, kur fil-
loi fushata e madhe kundër
inteligjencës së Kosovës. Si
unë, edhe një numër i madh
njerëzish u shpallën irre-
dentistë. Isha burgosur

Kushtetutës e kufizimin e
autonomisë së Kosovës.

Ata e quanin ndryshim i
Kushtetutës së ish-
Jugosllavisë, por ishte
rrënim i autonomisë së Kos-
ovës, suprimim i saj. Unë e
dija, se po të më kapnin
forcat serbe nuk do më fal-
nin. Ndaj u fsheha ca kohë
dhe më pas arrita të vija në
Shqipëri bashkë me famil-
jen. Erdha në “Asllan Rusi”
dhe më pas ika në Tepelenë.
Atje më pritën shumë mirë
dhe e dua si të ishte qyteti
im. Na dërguan në izolim.
Ishte burgosje pa vendim
gjykate, jo dënim, por me
vendim policie. Na

atyre burgjeve, si e përjet-atyre burgjeve, si e përjet-atyre burgjeve, si e përjet-atyre burgjeve, si e përjet-atyre burgjeve, si e përjet-
uat?uat?uat?uat?uat?

Është fjala për 28 marsin
e 1989-ës. U izoluan 237 intele-
ktualë. Përjetuam atë që
mund të përjetohej në rre-
thana të tilla, në një shtet
ku fashizmi ishte gjallë ko-
mplet. Fashizëm i formës më
të vrazhdë.

-Si ju ar-Si ju ar-Si ju ar-Si ju ar-Si ju arrrrrrestuan? Kestuan? Kestuan? Kestuan? Kestuan? Kush juush juush juush juush ju
arrestoi?arrestoi?arrestoi?arrestoi?arrestoi?

Në diskutimet publike
për ndryshimet kush-
tetuese, na thuhej se Koso-
va nuk humb asgjë. Unë
kisha shprehur mendimin
tim, se Kosova humbte çdo
gjë dhe se Serbia nuk kishte
asnjë të drejtë të impononte
zgjedhje të tilla kushtetuese
në Kosovë. Kjo ishte arsyeja
e burgosjes sime dhe të
tjerëve.

- K- K- K- K- Kur u bur u bur u bur u bur u burgosët,  pasurgosët,  pasurgosët,  pasurgosët,  pasurgosët,  pas
fjalës që mbajtët apo mëfjalës që mbajtët apo mëfjalës që mbajtët apo mëfjalës që mbajtët apo mëfjalës që mbajtët apo më
vonë në shtëpi?vonë në shtëpi?vonë në shtëpi?vonë në shtëpi?vonë në shtëpi?

thyes administrativ në fab-
rikë.

-Çfarë prodhohej në fab--Çfarë prodhohej në fab--Çfarë prodhohej në fab--Çfarë prodhohej në fab--Çfarë prodhohej në fab-
rikë?rikë?rikë?rikë?rikë?

Elektromotorë. Para-
mendoni një shkrimtar në
fabrikë elektromotorësh.
Atë ditë me 28 mars, unë sh-
kova në punë dhe gjithçka
kishte ndryshuar. Portieri
ishte tjetër, kishte ardhur
një njeri i Sigurimit jo roja i
zakonshëm. Kur hyra në fab-
rikë punonjës të Sigurimit
Serb të veshur me rroba
civile më rrëmbyen dhe
askush nuk kuptoi se çfarë
ndodhi me mua. Makinën e
kishin fshehur pas një kami-
oni dhe ishte me targa civile.
Më dërguan në komisariatin
e Gjakovës e prej aty në bur-
gun e Prishtinës. Aty, i
mblodhën nga tërë Kosova
dhe në mbrëmje na dërguan
në burgjet e Serbisë.

-Kishte tortura?-Kishte tortura?-Kishte tortura?-Kishte tortura?-Kishte tortura?
Ishte një ngjarje e

tmerrshme, torturat ishin
shtazarake, kriminale.

-Çfarë torturash?-Çfarë torturash?-Çfarë torturash?-Çfarë torturash?-Çfarë torturash?
Shumë tortura, të

tmerrshme.
-Sa kohë qëndruat në-Sa kohë qëndruat në-Sa kohë qëndruat në-Sa kohë qëndruat në-Sa kohë qëndruat në

burgjet serbe?burgjet serbe?burgjet serbe?burgjet serbe?burgjet serbe?
Na mbajtën 2 muaj.
-Komunikonit me famil-

jen gjatë kësaj kohe?
Me askënd.
-Kishit komunikim me-Kishit komunikim me-Kishit komunikim me-Kishit komunikim me-Kishit komunikim me

shqiptarët e tjerë të burgo-shqiptarët e tjerë të burgo-shqiptarët e tjerë të burgo-shqiptarët e tjerë të burgo-shqiptarët e tjerë të burgo-
sur?sur?sur?sur?sur?

Kam qenë në qeli i vetëm.
-Keni në roman disa për--Keni në roman disa për--Keni në roman disa për--Keni në roman disa për--Keni në roman disa për-

shkrime dënimesh. I kenishkrime dënimesh. I kenishkrime dënimesh. I kenishkrime dënimesh. I kenishkrime dënimesh. I keni
pësuar ju?pësuar ju?pësuar ju?pësuar ju?pësuar ju?

Në të ka pjesë që janë au-
tentike autobiografike.

-Pra, Sokrat Gega i ro--Pra, Sokrat Gega i ro--Pra, Sokrat Gega i ro--Pra, Sokrat Gega i ro--Pra, Sokrat Gega i ro-
manit “Laookoni” jeni ju?manit “Laookoni” jeni ju?manit “Laookoni” jeni ju?manit “Laookoni” jeni ju?manit “Laookoni” jeni ju?

Jo, unë nuk jam Sokrat
Gega, por pjesa e rrëfimeve
të personazhit në burg e tor-
turat janë ato që më kanë
ndodhur mua. Madje edhe
vendimet e ndëshkimeve,
janë të miat, vetëm emrin
kam ndryshuar.

-Janë vetëm të 1989-ës?-Janë vetëm të 1989-ës?-Janë vetëm të 1989-ës?-Janë vetëm të 1989-ës?-Janë vetëm të 1989-ës?
Jo, edhe të 1981-it. Janë

kombinuar, por romani nuk
është autobiografik sepse
është vepër fiktive. Edhe
kur personazhe e ngjarje
janë reale janë vënë në një
kontekst imagjinar.

-A e kishit të nevojshme-A e kishit të nevojshme-A e kishit të nevojshme-A e kishit të nevojshme-A e kishit të nevojshme
që përjetimet në burgjetqë përjetimet në burgjetqë përjetimet në burgjetqë përjetimet në burgjetqë përjetimet në burgjet
serbe t’i bënit pjesë të ve-serbe t’i bënit pjesë të ve-serbe t’i bënit pjesë të ve-serbe t’i bënit pjesë të ve-serbe t’i bënit pjesë të ve-
prës?prës?prës?prës?prës?

Patjetër.
-Ju thatë se nuk jeni-Ju thatë se nuk jeni-Ju thatë se nuk jeni-Ju thatë se nuk jeni-Ju thatë se nuk jeni

Sokrat Gega,  por diku-Sokrat Gega,  por diku-Sokrat Gega,  por diku-Sokrat Gega,  por diku-Sokrat Gega,  por diku-
diku,  mes jush kadiku,  mes jush kadiku,  mes jush kadiku,  mes jush kadiku,  mes jush ka
pikëtakimepikëtakimepikëtakimepikëtakimepikëtakime. K. K. K. K. Kur kur kur kur kur keni ni-eni ni-eni ni-eni ni-eni ni-

sur ta shkruani?sur ta shkruani?sur ta shkruani?sur ta shkruani?sur ta shkruani?
Në vitin 2010 kam shkuar

në Kanada. Më 2014 konkur-
rova në një konkurs të
Këshillit të Edmontonit për
artin, në njësinë Alberta.
Ishte një grant për artistët
individual, me të cilin shpër-
blehen projektet e artistëve
më të mirë në lëmin e tyre.
Nga letërsia, projekti im u
zgjodh si më i miri dhe me
atë grant kam vendosur të
bëj këtë libër.

-Pse u titullua “Laooko--Pse u titullua “Laooko--Pse u titullua “Laooko--Pse u titullua “Laooko--Pse u titullua “Laooko-
ni”? Pse kjo qasje ndaj Gre-ni”? Pse kjo qasje ndaj Gre-ni”? Pse kjo qasje ndaj Gre-ni”? Pse kjo qasje ndaj Gre-ni”? Pse kjo qasje ndaj Gre-
qisë antike?qisë antike?qisë antike?qisë antike?qisë antike?

Tema e romanit është fati
tragjik i intelektualit sh-
qiptar, në shoqërinë totali-
tare dhe personazhi është
intelektual. Kush e simboli-
zon intelektualin më shumë
se emri i Sokratit. Vetë Sok-
rati për idetë e tij, u detyrua
të pijë helmin, pra e pagoi
shtrenjtë. Edhe Laookoni,
nga mitologjia e Trojës, ësh-
të një Soktrat tjetër, një ver-
sion tjetër i Sokratit. Laok-
ooni ishte prift i Apolonit në
Trojë. I kishte premtuar
Apolonit, që nuk do të mar-
tohej. E theu betimin, u mar-
tua dhe shkon vazhdimisht
me gruan e tij dhe bën dashu-
ri te përmendorja e
Apolonit, në Trojë.

Ky është mllefi i parë i
Apolonit, e mllefi i dytë ësh-
të kundërshtimi që bëri për

KADRUSH RADOGOSHI
“Laokooni”, shkrimtari shqiptar

rrëfen burgjet e torturat serbe
Romani i ri dhe raporti mes
shkrimtarëve të pushtetit dhe
atyre të persekutuar

Fatmira Nikolli

edhe në vitin 1989, kur ndo-
dhi rrënimi i autonomisë së
Kosovës.

-E kishit kundërshtuar-E kishit kundërshtuar-E kishit kundërshtuar-E kishit kundërshtuar-E kishit kundërshtuar
rrënimin e autonomisë?rrënimin e autonomisë?rrënimin e autonomisë?rrënimin e autonomisë?rrënimin e autonomisë?

Po, unë isha një ndër in-
telektualët, që e kundërsh-
tova publikisht ndërrimin e

mblodhën 237 intelektualë
shqiptarë të Kosovës dhe na
shpallën si shtabi “kundër
revolucionit” siç e quanin.
Na dërguan nëpër burgjet
serbe, në izolim e nën tortu-
ra.

-Ju keni qenë në dy prej-Ju keni qenë në dy prej-Ju keni qenë në dy prej-Ju keni qenë në dy prej-Ju keni qenë në dy prej

Unë si i persekutuar prej
vitit 1981, nuk kisha punu-
ar më në detyrën time, si pro-
fesor letërsisë shqipe. Pas
një kohe që më lanë pa punë,
më çuan në një fabrikë dhe
isha i vetmi njeri me gradë
shkencore që punonte përk-

Shkrimtari,  Kadrush Radogoshi

Kopertina e librit
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futjen e kalit të drunjtë në
Trojë dhe e gjuan me shtizë.
Për këtë Laokoon pati fun-
din e tmerrshëm. Me vde-
kjen e tij janë marrë shumë
artistë e shumë estetë, e prej
tyre më i njohuri është Lesin-
gu me “Traktatin mbi Laok-
oonin”. Në romanin tim, ësh-
të shumë specifike prania e
tij. Diku në fund të romanit,
ka një vend për të.

-Ishte i nevojshëm Sok--Ishte i nevojshëm Sok--Ishte i nevojshëm Sok--Ishte i nevojshëm Sok--Ishte i nevojshëm Sok-
rati?rati?rati?rati?rati?

Është sepse bëhet fjalë për
Sokratin bashkëkohor sh-
qiptar. Është intelektuali
shqiptar nga vitet 1960 deri
në fundin e luftës, pra është
një periudhë 50-vjeçare. Ësh-
të intelektuali shqiptar që i
kundërvihet padrejtësive.
Pikërisht pse mendimet e
personazhit Sokrat Gega
janë në kundërshtim me të
menduarit dogmatik dhe me
imponimet që bëhen nga Sig-
urimi i Shtetit mbi njerëzit,
aty vriten e shkelen njerëz.
Dhunohet vajza gjimnaziste,
e dashura e Sokratit që në
këtë kohë është student-
dhunohet në drejtorinë e sh-
kollës, sepse vetë drejtori
ishte i Sigurimit.

-Keni përfshirë në ro--Keni përfshirë në ro--Keni përfshirë në ro--Keni përfshirë në ro--Keni përfshirë në ro-
man ato që kanë ngjarë nëman ato që kanë ngjarë nëman ato që kanë ngjarë nëman ato që kanë ngjarë nëman ato që kanë ngjarë në
Kosovë, gjatë kohës që Ko-Kosovë, gjatë kohës që Ko-Kosovë, gjatë kohës që Ko-Kosovë, gjatë kohës që Ko-Kosovë, gjatë kohës që Ko-
sova ishte nën ish-sova ishte nën ish-sova ishte nën ish-sova ishte nën ish-sova ishte nën ish-
JJJJJugosllaugosllaugosllaugosllaugosllavinë, qoftë dhun-vinë, qoftë dhun-vinë, qoftë dhun-vinë, qoftë dhun-vinë, qoftë dhun-
imin e  vimin e  vimin e  vimin e  vimin e  vajzaajzaajzaajzaajzavvvvveeeee,  qoftë,  qoftë,  qoftë,  qoftë,  qoftë

vrasjen e të rinjve?vrasjen e të rinjve?vrasjen e të rinjve?vrasjen e të rinjve?vrasjen e të rinjve?
Ngjarja nuk është

konkrete që mund të identi-
fikohet me 1 ngjarje.

-P-P-P-P-Pororororor, përfshihen?, përfshihen?, përfshihen?, përfshihen?, përfshihen?
Po. Kjo pjesë është e

imagjinuar komplet. Por,
janë mbytur intelektuale, në
ngjarje në dukje aksiden-
tale. Gjithçka sillet rreth
figurës së Sokratit. Kur ai
lind dhe i ati i vë këtë emër, e
quan Sokrat, që të bëhet i
mençur si Sokrati, por jo ta
përjetojë fatin e Sokratit.
Fatkeqësisht ai përjeton fa-
tin e ngjeshëm me Sokratin
antik. Është një arketip i
sjellë në kohën e sotme.

-Si një ndër shkrimtarët-Si një ndër shkrimtarët-Si një ndër shkrimtarët-Si një ndër shkrimtarët-Si një ndër shkrimtarët
kosovarë që i keni vuajturkosovarë që i keni vuajturkosovarë që i keni vuajturkosovarë që i keni vuajturkosovarë që i keni vuajtur
burgjet serbe, sa i vuaniburgjet serbe, sa i vuaniburgjet serbe, sa i vuaniburgjet serbe, sa i vuaniburgjet serbe, sa i vuani
ende sot kujtimet mbi tor-ende sot kujtimet mbi tor-ende sot kujtimet mbi tor-ende sot kujtimet mbi tor-ende sot kujtimet mbi tor-
turat fizike e psikologjiketurat fizike e psikologjiketurat fizike e psikologjiketurat fizike e psikologjiketurat fizike e psikologjike
që keni vuajtur atëherë? Aqë keni vuajtur atëherë? Aqë keni vuajtur atëherë? Aqë keni vuajtur atëherë? Aqë keni vuajtur atëherë? A
ju dhemb ende ajo kohë?ju dhemb ende ajo kohë?ju dhemb ende ajo kohë?ju dhemb ende ajo kohë?ju dhemb ende ajo kohë?

Njerëzit që sakrifikuan
shumëçka nga jeta, ju është
ofruar shumëçka, por i kanë
refuzuar e kanë zgjedhur një
rrugë tjetër. Ata nuk bren-
gosen në situata të caktu-
ara, nuk brengosen për fa-
tin personal të tyre. Kam
bindjen se nganjëherë këta
njerëz edhe kaliten dhe arr-
ijnë të mbijetojnë, sepse
qëllimi është më i lartë se sa
vuajtja individuale.

-A mësohesh me të-A mësohesh me të-A mësohesh me të-A mësohesh me të-A mësohesh me të
keqen?keqen?keqen?keqen?keqen?

KULTURE

Jo, unë mendoj se rreziku
më i madh është nëse intele-
ktuali pranon të mësohet me
të keqen. Sepse e keqja që
është e jashtëzakonshme,
shndërrohet në të zakon-
shme e kjo është rreziku më
i madh- ta pajtohesh me të
keqen. Mendoj se është
detyrë, e intelektualëve që të
mos lejojnë që e keqja të
shndërrohet ne normale.
Kështu ka vepruar Sokrati,
kështu ka vepruar edhe
“Laookoni”. Ky nuk është
roman tradicional, është ro-
man i kodit simbolik. Nuk
është kronologjik dhe pjesë
të romanit tregohen edhe
përmes letrave, thyerjet janë
të mëdha në aspektin struk-
tural. Nuk kemi të bëjmë me
narratorin tradicional.

-Ju përfaqësoni, edhe-Ju përfaqësoni, edhe-Ju përfaqësoni, edhe-Ju përfaqësoni, edhe-Ju përfaqësoni, edhe
me rme rme rme rme romaninomaninomaninomaninomanin,,,,, por por por por por,,,,, edhe me edhe me edhe me edhe me edhe me
jetën tuaj, fatin e intelek-jetën tuaj, fatin e intelek-jetën tuaj, fatin e intelek-jetën tuaj, fatin e intelek-jetën tuaj, fatin e intelek-
tualit të Kosovës. Ka pasurtualit të Kosovës. Ka pasurtualit të Kosovës. Ka pasurtualit të Kosovës. Ka pasurtualit të Kosovës. Ka pasur
të tjerë, si Adem Demaçi qëtë tjerë, si Adem Demaçi qëtë tjerë, si Adem Demaçi qëtë tjerë, si Adem Demaçi qëtë tjerë, si Adem Demaçi që
kanë qenë për shumë vitekanë qenë për shumë vitekanë qenë për shumë vitekanë qenë për shumë vitekanë qenë për shumë vite
kanë vuajtur dënime tëkanë vuajtur dënime tëkanë vuajtur dënime tëkanë vuajtur dënime tëkanë vuajtur dënime të
rënda.  Sa artistë e  sh-rënda.  Sa artistë e  sh-rënda.  Sa artistë e  sh-rënda.  Sa artistë e  sh-rënda.  Sa artistë e  sh-
krimtarë shqiptarë ka qenëkrimtarë shqiptarë ka qenëkrimtarë shqiptarë ka qenëkrimtarë shqiptarë ka qenëkrimtarë shqiptarë ka qenë
në burgjet serbe?në burgjet serbe?në burgjet serbe?në burgjet serbe?në burgjet serbe?

Në vitin 2005, Adem De-
maçi u zgjodh kryetar i
Lidhjes së Shkrimtarëve të
Kosovës, e unë nënkryetar.
Ademi nuk arriti ta kryejë
mandatin për shkaqe shën-
detësore dhe në një kohë e
bëra punën e tij unë. Më pas
u zgjodha unë kryetar për
një mandat. Mund të them
se struktura më e perseku-
tuar në Kosovë, kanë qenë
një pjesë e shkrimtarëve.
Një pjesë tjetër ka qenë e
përkëdhelur.

-Cili ka qenë raporti juaj-Cili ka qenë raporti juaj-Cili ka qenë raporti juaj-Cili ka qenë raporti juaj-Cili ka qenë raporti juaj
me Adem Demaçin?me Adem Demaçin?me Adem Demaçin?me Adem Demaçin?me Adem Demaçin?

Raport shumë të mirë
kam pasur. Nuk kanë qenë
kontaktet e vetme në
Lidhjen e Shkrimtarëve,
sepse kanë qenë edhe të më-
parshme. Adem Demaçi ish-
te simbol i Lëvizjes Ko-
mbëtare shqiptare, i lëvizjes
ilegale. Ata që nuk u instru-
mentalizuan politikisht, në
forma të ndryshme janë per-
sekutuar, ka që edhe janë
mbytur në burg. Në Burgun
Prishtinës në vitin 1964 kur
është arrestuar për herë të
dytë Adem Demaçi si kry-
etar i Lëvizjes për Bash-
kimin e Kosovës me Sh-
qipërinë, Fazlli Greçevci ka
qenë në atë kohë një prej po-
etëve të njohur, e bashkëve-
primtar i Demaçit, e kanë
mbytur në tortura në bur-
gun e Prishtinës. Ka pasur
edhe shkrimtarë që kanë
ikur nga Kosova, si Ra-
madan Rexhepi; ose Teki
Dervishi që ka qenë në bur-
gun famëkeq Golioto
(“Ishulli i thatë”) në një
ishull në detin Adriatik.

-Folët për intelektualëFolët për intelektualëFolët për intelektualëFolët për intelektualëFolët për intelektualë
që i kanë shërbyer push-që i kanë shërbyer push-që i kanë shërbyer push-që i kanë shërbyer push-që i kanë shërbyer push-
tetit dhe intelektualë që etetit dhe intelektualë që etetit dhe intelektualë që etetit dhe intelektualë që etetit dhe intelektualë që e
kanë kundërshtuar pushte-kanë kundërshtuar pushte-kanë kundërshtuar pushte-kanë kundërshtuar pushte-kanë kundërshtuar pushte-
tin. Në kushte të tjera, etin. Në kushte të tjera, etin. Në kushte të tjera, etin. Në kushte të tjera, etin. Në kushte të tjera, e
njëjta gjë ka ndodhur edhenjëjta gjë ka ndodhur edhenjëjta gjë ka ndodhur edhenjëjta gjë ka ndodhur edhenjëjta gjë ka ndodhur edhe
në Shqipëri. Debati është inë Shqipëri. Debati është inë Shqipëri. Debati është inë Shqipëri. Debati është inë Shqipëri. Debati është i
kahershëm në Tiranë, pokahershëm në Tiranë, pokahershëm në Tiranë, pokahershëm në Tiranë, pokahershëm në Tiranë, po
në Kosovë, a ka debate?në Kosovë, a ka debate?në Kosovë, a ka debate?në Kosovë, a ka debate?në Kosovë, a ka debate?
Po, ka. Për fat të keq në Kos-
ovë disidenca ishte e dyfish-
të; edhe kundra pushtetit
edhe kundra Serbisë. Ne nuk
kishim vetëm disidencë

ideologjike, por kishim
edhe disidencë kombëtare-
konflikti më i madh i joni,
ishte se ata bashkëpuno-
nin me pushtetin dhe pje-
sa tjetër ishte kundër atij
pushteti, sepse shqiptarët
i trajtonte si qytetarë të
dorës së dytë e të dorës së
tretë.

Një intelektual të cilin e
brengos fati i njerëzve të
vet, nuk mund të  pajtohet
me disa politika.

-Ju është penalizuar-Ju është penalizuar-Ju është penalizuar-Ju është penalizuar-Ju është penalizuar
familja ju, për shkak tëfamilja ju, për shkak tëfamilja ju, për shkak tëfamilja ju, për shkak tëfamilja ju, për shkak të
burgosjes suaj?burgosjes suaj?burgosjes suaj?burgosjes suaj?burgosjes suaj?

Po. Vëllai u detyrua të
braktiste studimet e veta.
E kanë penguar e nuk e
kanë lejuar të shkojë, për
shkakun tim. Vëllain
tjetër e kanë burgosur për
shkakun tim.

-Ju gjithsej  sa kohë-Ju gjithsej  sa kohë-Ju gjithsej  sa kohë-Ju gjithsej  sa kohë-Ju gjithsej  sa kohë
keni qenë në burg?keni qenë në burg?keni qenë në burg?keni qenë në burg?keni qenë në burg?

Unë kam qenë në bur-
gosje hetuese e më kanë
marrë sa herë kanë dashur.
Nuk kam pasur dënime të
gjata, por kanë qenë bur-
gosje nënhetim.

-Gja-Gja-Gja-Gja-Gjatë tortë tortë tortë tortë torturaturaturaturaturavvvvveeeee, çf, çf, çf, çf, çfarëarëarëarëarë
u kërkohej të thoshit?u kërkohej të thoshit?u kërkohej të thoshit?u kërkohej të thoshit?u kërkohej të thoshit?

Çfarë nuk na kërkohej.
Problemi më i madh ishte
që ata kërkonin që unë të
rrezikoja pjesën më elitare
të inteligjencës së Kosovës.

-Të akuzonit të tjerë,-Të akuzonit të tjerë,-Të akuzonit të tjerë,-Të akuzonit të tjerë,-Të akuzonit të tjerë,
kjo u kërkohej?kjo u kërkohej?kjo u kërkohej?kjo u kërkohej?kjo u kërkohej?

Po, kjo më kërkohej. Të
akuzoj Rexhep Qosjen, e
shokët e tjerë intelektualë.
E ky ishte rreziku më i
madh. Të them të drejtën
torturat ishin nga më të
rëndat. Ata me çdo kusht
kërkonin të montonin
grupe ilegale, që nuk ekz-
istonin në mënyrë q të mën-
janonin disa intelektualë
shqiptarë që nuk ishin in-
strumentalizuar te pushte-
ti si të tjerët.

-Duke pasur parasysh-Duke pasur parasysh-Duke pasur parasysh-Duke pasur parasysh-Duke pasur parasysh
këto lloj torturash, a ësh-këto lloj torturash, a ësh-këto lloj torturash, a ësh-këto lloj torturash, a ësh-këto lloj torturash, a ësh-
të e vështirë t’i fajësoshtë e vështirë t’i fajësoshtë e vështirë t’i fajësoshtë e vështirë t’i fajësoshtë e vështirë t’i fajësosh
ata që në një farë mënyre,ata që në një farë mënyre,ata që në një farë mënyre,ata që në një farë mënyre,ata që në një farë mënyre,
mund të jenë detyruar tëmund të jenë detyruar tëmund të jenë detyruar tëmund të jenë detyruar tëmund të jenë detyruar të
gënjejnë,  të  pranojnëgënjejnë,  të  pranojnëgënjejnë,  të  pranojnëgënjejnë,  të  pranojnëgënjejnë,  të  pranojnë
gjëra të paqena, ose mundgjëra të paqena, ose mundgjëra të paqena, ose mundgjëra të paqena, ose mundgjëra të paqena, ose mund
të jenë detyruar të bëhentë jenë detyruar të bëhentë jenë detyruar të bëhentë jenë detyruar të bëhentë jenë detyruar të bëhen
palë?palë?palë?palë?palë?

Nuk mund të arsyetoj
poetë. Nuk dua ta rëndoj
ndërgjegjen time, por po e
morët, librin e historian-
it prof.dr. Haki Bajramit,
“Dosja Demaçi”, që është
një libër afro 500 faqe,  ka
arritur të depërtojë në
Arkivin e Burgut të
Prishtinës e të marrë tërë
dokumentacionin e tri
gjykimeve të Adem De-
maçit- më 1959, më 1964
dhe më 1975. Të tria
gjykimet e të gjitha dek-
laratat akuzuese të
shokëve të tij shkrimtarë
sot janë emra të njohur,
kanë krijuar mite sh-
qiptarët për ta, e ata janë
akuzuesit e Adem De-
maçit. Deklaratat janë
aty. Unë nuk dua ta rën-
doj ndërgjegjen time, ju
do të befasoheshit po t’i
mësonit emrat, e dek-
laratat janë shumë aku-
zuese ndaj tij. E asnjëherë,
nuk i kanë kërkuar falje
Adem Demaçit, falje pub-
like e kam fjalën.

FOTOGRAFIA E RRALLË

Një kujtim në Paris me Ibrahim
 Kodrën, Kadarenë e Bulkun

Kodra ka vite që ka vdekur. Emri dhe arti i tij bënë
histori: nga kodra e Ishmit ku u rrit jetim, pastaj
përmes detit dhe bohemia e tij si artist në Itali.

Shqipëri-Itali-Europë… Përveç disa studimeve të pakta
mbi veprën e tij, padyshim një njohës i mirë i artit pik-
tural do të na sillte refleksione të tjera dhe më të thella
për veprën e tij, pasi piktura, siç dihet ka gjuhën e vet,
ashtu siç e kanë të gjitha artet e tjera, apo siç ka gjuhën
e vet dhe lëvizja e trupit, «fjalori» i një koreografi të
vërtetë. Nganjëherë, vizionet e reja i kanë sjellë dhe sh-
krimtarët që e kanë dashur shumë pikturën, siç ishte
André Malraux me « Le Musée imaginnaire» apo «Ecrits
sur l’Art »; Louis Aragon me «Henri Matisse roman» apo
«Ecrits sur l’art modern», apo Paul Eluard me «Antholo-
gie sur les écrits sue l’art», pa përmendur këtu një nga
kritikët e hershëm francezë, poetin e shquar Charles
Baudelaire, i cili e shikonte pikturën ndryshe nga bash-
këkohësit e vet.
Formatet e pikturës së Kodrës janë të formateve të za-
konshme, në përgjithësi as shumë të mëdha dhe as shumë
të vogla, e megjithatë, disa peizazhe me elemente të for-
mave gjeometrike të frymëzojnë për t’i parë ato në dimen-
sione të mëdha apo shumë të mëdha, duke marrë trajtën
e pikturës monumentale. Kjo sigurisht, është një pyetje
që i adresohet më shumë kuratorëve të artit. Mbase Ko-
dra nuk e ka pas menduar këtë, ose ndoshta e ka mend-
uar gjatë realizimit të saj për vetë forcën figurative të
kompozimit, po sidoqoftë kjo do t’i kërkonte një atelier
të madh dhe pikësëpari një sipërmarrës të fuqishëm që
do t’i komandonte një vepër të tillë, dhe këtë ai nuk mund
ta siguronte dot. Diego Rivera e kishte këtë mundësi.
Sipërmarrësit e tij vendas dhe të huaj, amerikanë, i dhanë
mundësi të bënte piktura monumentale, afreske e moza-
ikë gjigandë çka hynë në fondin e artë të artit meksikan.
Kështu ai realizoi « Dreamstime », « Nën një qiell të mjeg-
ullt » apo « Revolucioni si ritual », etj.
Por, a e ka Kodra një mundësi të tillë për tu përdorur në
një pikturë monumentale? Mbase gabohem, por person-
alisht them se po. Po t’i shohësh me vëmendje tablotë e tij
për një kohë të gjatë, tablo të llojit të «Oltremare», ku
harmonia e ngjyrave dhe kompozicioni krijojnë një sub-
limitet më vete dhe diçka ngazëlluese, njeriu krijon një
tjetër percepsion të veprës. Dhe të ndodh që duke hyrë në
atë lojë ngjyrash e figurash gjeometrike ta imagjinosh
veten përballë një imazhi monumental. Eshtë një lloj
tërheqjeje që arti i bën njeriut, një lloj «thithje»? Këndej
dhe mundësi për ta nxjerrë Kodrën nga korniza e një
tabloje, e një ekspozite dhe për ta ekspozuar atë në rrugë,
për ta nxjerrë jashtë, në jetën e përditshme qytetare, mes
njerëzve, në fasadat e mëdha apo holle institucionesh,
qendrash kulture, holle hotelesh moderne që po i shto-
hen Shqipërisë.
Sigurisht, jo pak do mendonin se kjo mund të ishte një
lloj aventure dhe se nuk kemi pse ta nxjerrim Kodrën
nga kuadri ku e ka vendosur ai. Por nga ana tjetër, asnjë
kurator modern dhe i njohur europian, apo i përtej At-
lantikut, nuk e ka pyetur as Leonardo Da Vinçin, as Raf-
faello-n, as Boticcelin dhe rradhën e gjatë të gjenive të
«Rinachimento»-s për t’i ekspozuar veprat e tyre në hapë-
sira gjigande, siç i shohim nëpër botë, ku hiret e tyre veç
janë ekspozuar më me dritë duke i bërë nder vetë pik-
turës dhe krijuesit të saj. Kjo i jep artit një mision akoma
më qytetar, e afron artin tek publiku, e bën të prekshëm
nga të gjitha shtresat e popullsisë, nga të gjitha kate-
goritë e niveleve kulturore, moshave, etj. Në fund të fun-
dit, njeriu i rrugës dhe kalimtari më i thjeshtë ka nevojë
për bukurinë e artit të të gjitha epokave njerëzore!

A mund ta nxjerrim Kodrën
nga kuadri i një tabloje?

Nga Luan Rama

Ibraim Kodra,  Ismail Kadare,  Luan Rama
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Fjalimi i Emmanuel Ma
cron në Parlamentin Eu-

ropian ishte krisma e parë
për hapjen e fushatës zgjed-
hore europiane në vitin 2019.
Pasi dëgjuam fjalimin e
bukur, nuk e dimë akoma,
nëse presidenti francez do të
tentojë në Europë atë që
kërkonte në Francë para një
viti - shkatërrimin e partive
politike ekzistuese dhe kr-
ijimin e një platforme të re
proeuropiane, thelbi i së cilës
është refuzimi i statuskuosë.
A do të rrezikojë ai t'i sfidojë
aq shumë partitë e qendrës,
që shumica qeverisin në Eu-
ropë, saqë të ndahet edhe nga
Kancelarja Merkel? Si do të
veprojë ai me rritjen e ten-
sioneve mes Lindjes dhe
Perëndimit? Si do ta sjellë ai
energjinë e re demokratike
në projektin europian,
veçanërisht, në ato shoqëri,
që fjalimet e tij i lexojnë në
versione të përkthyera? Prej

Raportet ndërmjet
Kroacisë dhe Serbisë
po përkeqësohen

edhe më shumë. Pas djegies
së flamurit kroat nga
Sheshel, kanë qenë disa de-
klarata të ministrit serb të
Punës, Aleksandër Vulin që
nuk i kanë pëlqyer liderëve
kroatë. Gjatë një ceremonie
përkujtimore për viktimat
në kampin Jasenovac, Vu-
lin deklaroi se do të shkon-
te në Kroaci, ndërsa theksoi
se nuk kishte pse pyeste
ministrat kroatë, por
Vuçiçin. "Sigurisht që këto
ditë nuk do të shkoja në Jas-
enovac. Do të shkoja vetëm
ku ka serbë, pasardhës të
viktimave. Dhe ai që do të
vendoste është komandanti
suprem i Serbisë, Aleksan-
dar Vuçiç e jo ministrat
kroatë", kishte thënë ditën
e shtunë Vulin, transmeton
lajmi.net. Kjo deklaratë kaq
direkte, ka shkaktuar re-
agim të ashpra në Kroaci.
Ministria e Jashtme e Kroa-
cisë ka njoftuar mbrëmë
vonë se deri në një vendim
tjetër, Vulin është "persona
non grata" (person i
padëshiruar) në shtetin
kroat. "Ka indicikacione se
Vulini kur mbajti një
përkujtim për viktimat e
kampit në Jasenovac, kish-
te paralajmëruar një vizitë
këtu. Ai është i njohur për
një retorike të pahijshme,
dhe deklarimet e tilla nuk
kontribuojnë në raportet
tona",-thuhet në deklaratën
e Ministrisë së Jashtme
kroate. Ndaj këtyre dek-
laratave reagoi edhe kryem-

Ministri serb shau kroatët, Vulin: Nuk pyes kroatët për Vuçiçin

Shkeli flamurin, Sheshel
shpallet "non grata" në Kroaci

Plenkoviç: Deklaratat ofenduese s'janë zgjidhje
Evazioni fiskal në Kosovë nga përfaqësues të bi

zneseve, konsiderohet të ketë marrë përmasa shqetë-
suese, në veçanti në veri të vendit. Si e tillë, kjo dukuri
thuhet të ketë dëmtuar buxhetin e Kosovës për miliona
euro dhe njëherësh ka krijuar konkurrencë të padrejtë
në treg. Për të hetuar dhe identifikuar të gjitha rastet e
bizneseve, të cilat në një formë mundohen t'iu shman-
gen tatimeve, autoritetet në Kosovë thonë të kenë shtu-
ar aktivitetet e tyre. Përfaqësues të administratës tati-
more të Kosovës thonë se evazion fiskal ka në të gjitha
anët e Kosovës, porse, sipas tyre, mendohet se ky ak-
tivitet është i shtrirë më së shumti në katër komunat
në veri të Kosovës, të banuara me shumicë serbe. Zëv-
endësdrejtori i administratës tatimore të Kosovës,
Hamdi Hoxha, në një bisedë për Radion Evropa e
Lirë tregon se për herë të parë kanë realizuar një
hetim me për masa të
hetimit  tatimor në
Zubin Potok, në veri të
Kosovës, ku edhe kanë
identifikuar një rast të
evazionit fiskal, derisa
disa raste të tjera janë
në hetim e sipër. "Ko-
hëve të fundit kemi sh-
tuar aktivitetet për të
hetuar dhe identifikuar
të gjitha rastet që
ndikojnë në evazion
fiskal. Në bazë të autori-
zimit të prokurorisë, jav-
ën e kaluar kemi pasur
një aktivitet. Nga ai aktiv-
itet, ka rezultuar të sekuestrohen prova materiale që
dyshohet për shmangie tatimore ku vlera e transak-
sioneve fiktive që mendohet se kanë ndodhur vetëm
në këtë rast, është rreth 4 milionë euro. Hetuesit tati-
morë janë duke bërë punën e tyre dhe sapo të kemi
një raport final, do të jetë i informuar opinioni. Ky
rast ka pasur të bëjë transaksione fiktive që nënkup-
ton lëshimin e faturave pa ndodhur qarkullimi i mall-
rave dhe pagesave, pra vetëm lëshimi i faturave pa ak-
tivitet ekonomik", thekson Hoxha. Bizneset që përfshi-
hen më së shumti në evazion fiskal, thotë Hoxha, janë
bizneset tregtare dhe bizneset që merren me aktivitete
të ndryshme, por të cilat kanë si synim të sigurojnë do-
kumentacion jovalid që t'i shmangen tatimit.

Hoxha: 4 mln euro, vlera e transaksioneve fiktive
Miliona euro evazion fiskal

në veri të Kosovës, dëmtohet
buxheti i brendshëm i vendit

ZV/DREJTORI
I TATIMEVE,
HAMDI HOXHA:
Nga ai aktivitet, ka
rezultuar të
sekuestrohen prova
materiale që dyshohet
për shmangie tatimore
ku vlera e
transaksioneve fiktive
që mendohet se kanë
ndodhur vetëm në këtë
rast, është rreth 4
milionë euro.

inistri i Kroacisë, Andrej
Plenkoviç. Ai tha se dek-
laratat e tilla janë ofen-
duese, dhe nuk janë zgjidhje.
"Kushdo që vjen këtu duhet
ta respektojë shtetin kroat,
dhe deklaratat ofenduese për
momentin nuk janë zgjidh-
ja më e mirë",-tha Plenkoviç.
Në Kroaci u bë e ditur se të
gjitha institucionet janë
njoftuar që Vulinit t'i ndalo-
het hyrja. Edhe Kosova kohë
më parë e kishte dëbuar për

në Serbi këtë ministër. Kjo
për shkak të retorikës nacio-
naliste që ai përdor. Ndërko-
hë që Presidentja e Kroa-
cisë, Kolinda Grabar-Ki-
taroviq ka deklaruar në Shi-
benik se marrëdhëniet e
Kroacisë dhe Serbisë janë
dëmtuar. E gjithë kjo pas in-
cidentit të shkaktuar nga
Vojisllav Sheshel duke përd-
hosur flamurin kroat gjatë
vizitës së delegacionit par-
lamentar kroat në Serbi.

"Serbia duhet të konstatojë
se a është e vërtetë që
Sheshel ka bërë atë që ka
thënë. Nëse kjo vërtetohet
se ka shkelur me të vërtetë
flamurin e Kroacisë, ai du-
het dënuar në mënyrë ade-
kuate. Dënimi për një akt të
tillë në Serbi është tre muaj
burg ose gjobë me të holla",-
tha Kitaroviç. Pas inciden-
tit në Beograd, ku Vojisllav
Sheshel shau delegacionin
kroat që është duke zhvillu-
ar një vizitë zyrtare në Ser-
bi, dhe më pas shkeli fla-
murin kroat në Kuvendin e
Serbisë, zyrtarët kroat kanë
anuluar takimin me Minis-
tren e Integrimeve Evropi-
ane të Serbisë. Siç rapor-
tojnë mediat kroate, ata
kanë marrë vendim që ta
ndërpresin vizitën në Serbi,
transmeton Telegrafi. Krye-
tari i Parlamentit kroat Gor-
dan Jandrokoviq, sot ka fil-
luar vizitën dyditore në Ser-
bi. Gjatë ditës së sotme
lideri i Partisë Radikale të
Serbisë, Vojishllav Sheshel,
ka sharë delegacionin kroat,
madje ai ka shkelur fla-
murin kroat në Kuvendin e
Serbisë. "Në hyrje të Parla-
mentit, Sheshel iu vërsul
flamurit kroat që ishte i ven-
dosur në shtizë që e rrëzoj
në tokë, dhe më pas së bash-
ku me bashkëpunëtorin Fil-
lip Stojanoviq kanë filluar
ta shkelin", kanë bërë të di-
tur në partinë e Sheshelit.
Lideri i radikalëve Vojisllav
Sheshel e shkel flamurin e
Kroacisë, e më pas i afrohet
delegacionit kroat dhe i
shanë "si dinë veç ata".

ALEKSANDËR VULIN
"Sigurisht që këto ditë nuk do të shkoja në Jasenovac.
Do të shkoja vetëm ku ka serbë, pasardhës të
viktimave. Dhe ai që do të vendoste është komandanti
suprem i Serbisë, Aleksandar Vuçiç e jo ministrat
kroatë",-kishte thënë ditën e shtunë Vulin.

ANDREJ PLENKOVIÇ
"Kushdo që vjen këtu duhet ta respektojë shtetin
kroat, dhe deklaratat ofenduese për momentin nuk
janë zgjidhja më e mirë",-tha kryeministri i Kroacisë,
Andrej Plenkoviç.

Anëtarësimi për në BE, Macron ka vendosur të mbajë dyert mbyllur
"Shkatërrimi" i partive ekzistuese?

Surpriza e presidentit francez për Ballkanin

shekujsh ka një lidhje të
thellë në Francë mes politikës
dhe poezisë - dhe Emmanuel
Macron i mbetet kësaj lidhje-
je besnik. Ai e vuri në provë
edhe talentin e tij për drama-
turgjinë, kur foli, për "luftën
e re qytetare" në Europë,
rreziqet e nacionalizmit dhe

kur deklaroi se nuk do të jetë
pjesë e një "gjenerate sonam-
bulësh". Ai i ngacmoi kundër-
shtarët politikë në anën e
djathtë të spektrit politik në
Europë, kur u pozicionua si
mbrojtës i vlerave europiane,
jo vetëm ndaj sundimtarëve
autoritarë në Rusi, Kinë, Tur-

qi, por edhe kundër "iliber-
alëve" në shtëpinë e vet, Eu-
ropë, kujtojmë Hungarinë,
Poloninë. Macron fitoi pikë
me pragmatizmin politik, kur
u distancua nga narrativi
klasik federalist, të cilin e
mbështesin shumica e
francezëve dhe nuk argumen-
toi më për "Shtetet e Bash-
kuara të Europës", por për një
tatim dixhital të përbashkët,
që do ta forconte Brukselin.

Ka një të vërtetë këtu. Shu-
mica e europianëve do t'i jepnin
të drejtë, se nuk ka kuptim të
flitet për zgjerimin, kur nuk ësh-
të vendosur se çfarë do që të jetë
ky union, që do të zgjerohet.
Aktualisht nuk ka asnjë mira-
tim për një formë te re zgjeri-

mi, pavarësisht nëse bëhet fjalë
për Ballkanin, Turqinë apo
Ukrainën. Nëse i pyet
zgjedhësit europianë se sa e
madhe duhet të jetë BE në të
ardhmen, shumë do të zgjidh-
nin zvogëlimin, jo zgjerimin. Por
efekti konkret i mesazhit të
Macron është katastrofik. Kon-
statimi i Jean-Claude Juncker-
it se alternativa tjetër e inte-
grimit në BE është një luftë në
rajon është një shembull se si
banaliteti mund të përdoret për
shpëtim.

Por në të vërtetë mesazhi
Macron mban brenda fuqi
shpërthyese, përkeqësim të
gjendjes në rajon. Bullgaria,
si presidente e radhës në BE
ka të drejtë të akuzojë Ma-
cron, se për shkak të tij, sami-
ti i përgatitur me aq kujdes në
maj të tingëllojë më shumë si
një shaka. Komisioni Europi-
an po ashtu ka të drejtë ta in-
terpretojë mesazhin e Ma-
cron si thikë pas shpine. Edhe
reformuesit proeuropianë në

rajon kanë të drejtë të aku-
zojnë Macron se po minon
pozicionin e tyre. "Ambiguitet
konstruktiv" - ka qenë
strategjia e preferuar e BE në
mënyrën e sjelljes me Ballka-
nin. Kur bëhet fjalë për
anëtarësimin e vendeve të
Ballkanit Perëndimor, politi-
kanët e BE thonë më dëshirë,
pyetja e vetme që shtrohet
është: "kur?". Por në realitet
askush nuk e beson, as në
Bruksel e as në Beograd, se
në vitin 2025 njëri nga këto
vende do të jetë anëtar i BE.
Por, nëse deri tani loja e BE
me Ballkanin quhej "mbajtja
e derës hapur", Macron ka
vendosur të mbajë dyert mby-
llur, të paktën për momentin.
Për këtë nuk mund ta aku-
zosh. Por ajo që mund t'i thua-
sh është se me "ngrirjen" e
zgjerimit të BE pa një
strategji alternativë, ai kon-
tribuon në thellimin e krizës
në Ballkan dhe dobëson pozi-
cionin e BE në rajon.
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Mjeku i familjes ka
një  rol  te jet  të
rëndësishëm në

mirëqenien shëndetësore
të  qytetarëve  dhe  tra -
j t imin e  problemeve të
ndryshme që ata mund të
shfaqin. Në një intervistë
për suplementin "Life Pag-
es" në "Gazeta Shqiptare",
mjekja e familjes, Vlera Le-
kaj tregon se gjatë vizitës
te  mjeku i  familjes,  pa-
cientëve u mundësohen
edhe analiza apo ekzamin-
ime të mëtejshme me spe-
cialistët si dhe konsulta të
shumëllojshme duke nisur
nga mënyra e jetesës deri te
aktiviteti fizik. Mjekja sh-
ton se Check up bazë është
një shërbim, i cili ofrohet
për grupmoshat nga 35 vjeç
e deri ne 70 vjeç, dhe ka të

Mjekja: Sëmundjet kardiovaskulare dhe diabeti dominojnë në pacientët mbi 40 vjeç

  Lekaj:
Vlera

"Rëndësia e mjekut të familjes në jetën tuaj"

Ja pse duhet ta
kryeni Check Up-inVoltiza Duro

imet që ky mjek kryen?imet që ky mjek kryen?imet që ky mjek kryen?imet që ky mjek kryen?imet që ky mjek kryen?
Parandalimi dhe kurimi në fazat
e para të një sëmundje, përbën
dhe kryefjalën në punën e përdit-
shme të mjekut të familjes. Gjatë
vizitës mjekësore tek mjeku
juaj i familjes, ndër të tjera,
pasi  ju  merren të  dhëna të
përgjithshme  për shëndetin
tuaj, ju mundësohen dhe anali-
za  apo ekzaminime të  mëte-
jshme nga specialistë, në rast
se ngrihet dyshimi për ndonjë
problem shëndetësor. Ky është

edhe një nga rolet më kyç  të
punës së mjekut të familjes,
ndërmjetësimi dhe zhvillimi i
konsultave me specialist  të
ndryshëm sipas rastit shënde-
tësor.
A zhvillohen konsulta me pa-A zhvillohen konsulta me pa-A zhvillohen konsulta me pa-A zhvillohen konsulta me pa-A zhvillohen konsulta me pa-
c i e n t ë t  m b i  m ë n y r ë n  ec i e n t ë t  m b i  m ë n y r ë n  ec i e n t ë t  m b i  m ë n y r ë n  ec i e n t ë t  m b i  m ë n y r ë n  ec i e n t ë t  m b i  m ë n y r ë n  e
jetesës?jetesës?jetesës?jetesës?jetesës?
Konsultat që mund të zhvillo-
hen me mjekun e familjes janë
të shumëllojshme. Ju mund të
merrni këshillat e duhura për
një stil të shëndetshëm jetësor,
për mënyrën sesi të ushqeheni
në varësi të organizmit tuaj
dhe  parametrave tuaj fizik. Për
llojet  e sporteve apo aktiv-
iteteve fizike që mund të ush-

troni në përditshmërinë tuaj. Dy
nga shërbimet më interesante të
ofruara  gjatë kohëve të fundit nga
mjeku i familjes janë edhe check-
up si dhe planifikimi i vizitave me
specialistët.
P ë r  c i l a t  g r u p m o s h a  o f r o h e tP ë r  c i l a t  g r u p m o s h a  o f r o h e tP ë r  c i l a t  g r u p m o s h a  o f r o h e tP ë r  c i l a t  g r u p m o s h a  o f r o h e tP ë r  c i l a t  g r u p m o s h a  o f r o h e t
shërbimi i check up-it?shërbimi i check up-it?shërbimi i check up-it?shërbimi i check up-it?shërbimi i check up-it?
Check up bazë është një shërbim i
cili ofrohet për grupmoshat nga
35 vjeç e deri ne 70 vjeç. Dhe ka të
bëjë me realizimin e analizave lab-
oratorike dhe  ekzaminimeve bazë
për të marrë një informacion të
plotë mbi gjendjen tuaj shënde-
tësore. Është një shërbim për të
cilin pacientët shfaqin shumë in-
teres ,  duke qenë  se  janë  të
ndërgjegjësuar se më mirë është

të parandalosh sesa të kurosh.
Sa pacientë ka në ngarkim njëSa pacientë ka në ngarkim njëSa pacientë ka në ngarkim njëSa pacientë ka në ngarkim njëSa pacientë ka në ngarkim një
mjek familjeje?mjek familjeje?mjek familjeje?mjek familjeje?mjek familjeje?
Një mjek familje ka të regjis-
truar në regjistrin e tij elek-
tronik rreth 3 mijë banorë, prej
të cilëve mesatarisht 500 kron-
ikë marrin ilaçe me rimbursim
për  diagnoza  të  ndryshme.
Ndaj të gjithë pacientëve kry-
hen vizita të kujdesshme të
përgj i thshme mjekësore .
Shumë nga këto pacientë janë
të diagnostikuar për herë të
parë, pasi janë ngritur dyshime
nga të dhënat e check up.
Cilat janë disa nga sëmundjetCilat janë disa nga sëmundjetCilat janë disa nga sëmundjetCilat janë disa nga sëmundjetCilat janë disa nga sëmundjet
mbizotëruese te pacientët qëmbizotëruese te pacientët qëmbizotëruese te pacientët qëmbizotëruese te pacientët qëmbizotëruese te pacientët që
p a r a q i t e n  p r a n ë  q e n d r ap a r a q i t e n  p r a n ë  q e n d r ap a r a q i t e n  p r a n ë  q e n d r ap a r a q i t e n  p r a n ë  q e n d r ap a r a q i t e n  p r a n ë  q e n d r avvvvv eeeee
shëndetësore?shëndetësore?shëndetësore?shëndetësore?shëndetësore?
Sëmundjet kardiovaskulare si
dhe sëmundja e diabetit mbi-
zotërojnë  diagnozat tek pa-
cientët e grupmoshave duke fil-
luar që nga 40 vjeç e më tej.
Prandaj ju këshillohet që të viz-
itoheni tek mjeku i familjes  për
çdo shqetësim shëndetësor që
të ndjeni  sado i vogël të jetë ai,
dhe të realizoni check up që të
kontrol loni  shëndetin  tuaj .
Konsultat me specialistët janë
një nga kërkesat  dhe sugje-
r imet  më të  shumta të  pa -
cientëve   g jatë  vizi tës  tek
mjeku i familjes. Sigurisht ësh-
të  një  nga  shërbimet  më të
rëndësishme qe iu ofrohet pa-
cientëve. Është një shërbim, i
cili ka ardhur duke u perfek-
sionuar me kalimin e kohës.
Si procedohet për të caktuarSi procedohet për të caktuarSi procedohet për të caktuarSi procedohet për të caktuarSi procedohet për të caktuar
mëmëmëmëmë tej një takim me mjekun tej një takim me mjekun tej një takim me mjekun tej një takim me mjekun tej një takim me mjekun
specialist?specialist?specialist?specialist?specialist?
Tashmë vizitat tek specialisti iu
ofrohen online të  gjithë pa-
cientëve.
Në momentin që paraqitesh tek
mjeku i familjes për një vizitë
shëndetësore dhe ai e gjykon të
arsyeshme që të realizosh një
vizitë me specialistin apo qoftë
dhe për një kontroll  rutinë,
atëherë vizita juaj planifikohet
në sistemin e referimit që çdo
mjek familje e disponon në ko-
mpjuterin e tij. Pacientit i plan-
ifikohet data dhe ora e vizitës,
duke lehtësuar kështu radhën
tek specialist, sepse çdo pacient
shkon në orarin e tij përkatës.
Shërbimi i referimit online bash-
kërendon një  punë të  suk-
sesshme ndërmjet  mjekut të
familjes dhe specialistit, si dhe
i  ofron pacientit  një kujdes
shëndetësor sa më të mirëorga-
nizuar.
Cili është mesazhi juaj për tëCili është mesazhi juaj për tëCili është mesazhi juaj për tëCili është mesazhi juaj për tëCili është mesazhi juaj për të
gjithë qytetarët që hezitojnëgjithë qytetarët që hezitojnëgjithë qytetarët që hezitojnëgjithë qytetarët që hezitojnëgjithë qytetarët që hezitojnë
paksa për të shkuar te mjekupaksa për të shkuar te mjekupaksa për të shkuar te mjekupaksa për të shkuar te mjekupaksa për të shkuar te mjeku
i familjes?i familjes?i familjes?i familjes?i familjes?
Roli i mjeku të familjes do të
mbetet përherë një nga rolet më
të rëndësishme dhe të domos-
doshme në një shoqëri të civili-
zuar.
Atje tek bluza e bardhë, paci-
enti  gjen të  gjithë kujdesin
shëndetësor  për  të  ci l in  ka
nevojë, por mbi të gjitha komu-
nikimin dhe mbështetjen mo-
rale  e  psikologj ike  për  çdo
shqetësim që e mundon. Falë
humanizmit dhe punës së pal-
odhur, çdo mjek familje konsi-
derohet si pjesëtar i familjes
për pacientët e tij.

bëjë me realizimin e anali-
zave laboratorike dhe
ekzaminimeve bazë për të
marrë një informacion të
plotë mbi gjendjen shënde-
tësore. Ndërkohë Lekaj bën
me dije se sëmundjet kar-
diovaskulare si dhe diabeti
mbizotërojnë  tek pacientët
e grupmoshave mbi 40 vjeç.
Çfarë përfaqëson mjeku iÇfarë përfaqëson mjeku iÇfarë përfaqëson mjeku iÇfarë përfaqëson mjeku iÇfarë përfaqëson mjeku i
familjes?familjes?familjes?familjes?familjes?
Mjeku i familjes përfaqëson
figurën më të afërt për seci-

lin nga pacientët e tij. Objektivi
kryesor në punën e tij humane,
është mirëqenia shëndetësore e
pacientëve dhe dedikimi ndaj
tyre për t'i qëndruar gjithmonë
afër në trajtimin e problemeve të
tyre shëndetësore. Mjeku i famil-
jes ndjek shëndetin e pacientëve
të tij gjatë gjithë ciklit të tyre
jetësor, duke filluar që në lindje,
sëmundje akute, sëmundje kro-
nike  e të tjera.
Çdo mjek, i cili është speciali-
zuar si mjek familje dhe punon
si i tillë, është i trajnuar që të
trajtojë dhe kurojë çdo lloj
sëmundje, në çdo fazë qoftë ajo,
në të dy sekset dhe në të gjitha
moshat.
Cilat janë disa nga ekzamin-Cilat janë disa nga ekzamin-Cilat janë disa nga ekzamin-Cilat janë disa nga ekzamin-Cilat janë disa nga ekzamin-

Mjekja e familjes, Vlera Lekaj
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jojë metastaza. Prandaj është e
rëndësishme që kur individi ka
mëlçi të zmadhuar, të kontrol-
lojë të gjitha organet e tjera,
minimalisht me eko apo
analizë gjaku, në mënyrë
që të  gjendet  shkaku i
vërtetë i sëmundjes. Kur ar-
rihet  të  diagnostikohet
faktori,  atëherë mëlçia
mund të  vijë  sërish në
parametra normale, pasi
qelizat e mëlçisë vdesin
çdo 3-4 ditë normalisht,
dhe kështu çdo muaj arr-
ijnë të rigjenerohen total-
isht.
TRAJTIMI
Për trajtimin e sëmundjes
duhet kontrolluar filli -
misht dieta, konsumimi i
alkoolit apo duhanit, mbi-
pesha apo hepatiti. Hapi i parë
në trajtimin e sëmundjes është
dobësimi, pasi ulja e peshës
është shumë pozitive pasi ulet
ngarkesa e punës së mëlçisë. Sa

Voltiza Duro

Ylli Merja: Metoda efektive për
trajtimin e mëlçisë së zmadhuar

Mjeku popullor: Kujdes me konsumimin e tepërt të alkoolit e dietën e keqe

“Ja ushqimet që duhet të konsumojnë të sëmurët

Zmadhimi i  mëlçisë nuk
dallohet që në fillimet e
saj, pasi nuk shfaqen sim-

ptoma për një kohë të gjatë.
Testi i parë mund të bëhet nga
çdo individ në shtëpi ku mund
të prekni direkt poshtë brin-
jëve në pjesën e djathtë. Nëse
keni zmadhim të mëlçisë do të
ndjeni një pjesë të butë që lëviz
poshtë  brinjës,  me for më të
rregul l t  ose  jo .  Ndërsa  një
mëlçi  nor male  nuk ndjehet
menjëherë sa e prekni pjesën
poshtë brinjës, pra duhet të sh-
typni më thellë për ta dalluar.
Ndërkaq, për të analizuar sak-
tësisht madhësinë e shëndetin
e mëlçisë suaj, lind e nevojshme
të bëni një eko, por edhe anali-
zat  e  g jakut  janë  të  rëndë-
sishme për kontrollin e këtij
organi pasi tregojnë sekretimin
e enzimave.  ALT r ritet  kur
rritet numri i qelizave të vde-
kura të mëlçisë, pra kur organi
është i dëmtuar e lëshon në gjak
më shumë këtë lloj enzime. Kjo
e  fundit  qëndron brenda
mëlçisë dhe kryen funksione si
tretja, ruajtja e vitaminave e
mineraleve,  s i  dhe  realizon
tretjen e toksinave. Në momen-
tin që qelizat e mëlçisë vdesin,
atëherë enzima ALT çlirohet në
gjak. Simptomat e zmadhimit të
mëlçisë dallohen vonë, por disa
prej  tyre janë:  zverdhje e të
bardhës së syve, lodhje e dobë-
si,  humbje oreksi, gjendje të
f ikëti  apo  humbje  e  peshës
trupore. Gjithashtu, një tjetër
sinjalizues mund të jetë edhe
mbajt ja  e  lëngjeve  në  orga-
nizëm që shkakton fryrje të
këmbëve, por të sëmurët mund
të ndjejnë edhe fryrje apo dhim-
bje barku. Edhe në rastet kur
gërvishtjet e lehta në lëkurë
krijojnë fryrje ose ngelen shen-
ja  të  kuqe për  shumë kohë,
atëherë duhet të drejtoheni për
diagnostikim te specialisti pasi
mund të  keni  zmadhim të
mëlçisë.
SHKAQET
Zmadhimi i mëlçisë mund të sh-
kaktohet nga faktorë të ndry-
shëm si mënyra e jetesës dhe di-
eta, por mund të ndikojnë edhe
sëmundjet e rrezikshme si kan-
ceri apo hepatiti. Gjithashtu,
kjo sëmundje vjen si pasojë e
konsumimit të tepërt të alk-
oolit ,  diabetit ,  apo dietës së
varfër ushqimore pa proteina,
minerale  e  ami-
noacide. Ndërko-
hë, edhe konsumi-
mi i tepërt i ushqi-
meve të  konser -
vuara ose rritja e
toksinave në orga-
nizëm mund të sh-
kaktojnë  këtë
sëmundje .  Nëse
hepatiti kalon në
cirozë, atëherë fil-
lon  degradimi  i
mëlçisë dhe si pa-
sojë edhe zmadhi-
mi i saj. Niveli i
lartë  i  enzimës
ALT,  tre gon

rritjen e qelizave të vdekura të
mëlçisë dhe zemrës, prandaj fil-
lon edhe dobësimi i këtyre dy
organeve. Gjithashtu, zmadhi-
mi i mëlçisë mund të shkakto-
het nga kanceri në këtë organ
apo në organe të tjera, apo në
rastin kur tumori është në fazë
të avancuar e ka arritur të kri-

perimet që këshil lohet
është patëllxhani pasi ar-
rin të stimulojë normaliz-
imin e qelizave të reja të
mëlçisë, si dhe duhet të
konsumohen sa më shumë
avokado,  peshk,  l imon,
patate  të  ëmbla,  vaji  i
farës së zezë si dhe bana-
net. Edhe turmeriku ësh-
të i njohur për vetitë e tij
antikancerogjene dhe
rigjeneruese. Këshillohet
gjithashtu të  përdoret
gjembi i gomarit, pasi janë
bërë shumë punë kërkimo-
re e ka rezultuar se ka veti
të  mrekullueshme në
rigjenerimin e mëlçisë.
Kjo është një bimë shumë
e fuqishme që vepron
direkt në qelizat e këtij or-
gani duke i rikthyer me-
kanizmat në normë, si dhe
ndihmon në nxjerrjen e
toksinave, mineraleve të
rënda apo alkolit nga or-
ganizmi, pra është një pas-
trues i gjakut. Një bimë

tjetër  e  fu-
qishme është
edhe qumësh-
torja,  e  ci la
ndihmon në
pastrimin e
qelizave të
mëlçisë dhe
rregullimin e
sekretimit të
enzimave pasi
ka veti antiin-
f l a m a t o r e .
Edhe argjinar-
ja, lëpjeta, ra-
dhiqet e çikor-
ja janë bimë që
p a s t r o j n ë

mëlçinë dhe përmirësojnë
funksionin e saj, ku mund
të përdoren në formën e
lakrave të ziera apo dhe si
çaj nga 2-3 gota në ditë.

më pak ushqime të hyjnë në sto-
mak, aq më pak enzima duhet të
prodhohen nga mëlçia për
tretjen e tyre. Një tjetër hap i

rëndësishëm është edhe dieta e
kontrolluar,  ku duhen kon-
sumuar sa më shumë ushqime
jeshile, domate, ushqime të pa-
sura me antioksidantë. Një ndër

Ylli Merja
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Të gjithë kemi muskuj
barku pa përjashtim.
Por muskujt e barkut

tek dikush duken tek disa të
tjerë janë të fshehur. Si janë
të fshehur?  Janë të mbuluar
nga dhjami. Ai nuk i lë
muskujt e barkut të duken,
të jenë evidentë. Vetëm
barku nuk hiqet pa u punuar
pjesët e tjera të trupit, nëse
stërviteni gjithmonë. Por
edhe nëse nuk stërviteni
edhe jeni duke mbajtur vetëm
një dietë, ajo do rrëzojë gjithë
dhjamin në gjithë pjesët e
trupit pastaj do eliminojë
barkun. Dhjami në zonën e
barkut vendoset  i pari edhe
hiqet i fundit prandaj të gjithë
ankohen që barku akoma
nuk po iu ikën. Çenkuela
Hasa, një healthy lifstyle
blogger tregon për suplemen-
tin Life Pages në "Gazeta
Shqiptare" disa mënyra efek-
tive për të pasur një bark të
sheshtë me muskuj, ashtu si
e keni ëndërruar.
1.Në fillim bëhet shkrirja e
dhjamit në gjithë trupin, ku
ju mund të dobësoheni
shumë. Kjo bëhet me dietë
për humbje peshe edhe ush-
trime me intensitet të lartë
për humbje peshe.
2.Pastaj punojmë për shtim
mase, ku punojmë për të
formësuar kofshët, për të rri-
tur peshe duke ruajtur barkun
e sheshtë nëpërmjet ushqi-
meve me proteina, perime,
karbohidrate pak. Në këtë
fazë stërvitemi me pesha
edhe forcë duke bërë shumë
pak kardio.
Kështu e kam formuar unë
fizikun me kofshë të ton-
ifikuara  edhe me bark të
sheshtë. Në fakt secili duhet
të zgjedhë fizikun që i për-
shtatet. Prandaj nëse këtu ka
vajza që duan të kenë këtë lloji
fiziku duhet të ndjekin këto
hapa, sepse nuk ekziston as-
një lloj diete që të heqë barkun
si me magji edhe pjesa tjetër
e trupit të mbetet e paprekur.
Si mund të filloni të punoni për
një bark të sheshtë
USHQIMI
Unë e kam thënë atë më parë,
dhe do ta them përsëri: nëse
nuk mund ta mbash përgjith-
monë, as mos filloni fare!
Shikohuni në pasqyrë, 80% e
asaj që shikoni është reflek-
tim atyre që hani. Madje edhe
lëkura, edhe flokët edhe
ndriçimi i fytyrës. Është 100%
e vërtetë: abs janë bërë në
kuzhinë. Duhet të jeni të

ÇENKUELA HASA:
 Mënyra efektive për të pasur
një bark të sheshtë

Voltiza Duro

tivitet fizik. Ato janë të ndërlidhura me
njëra - tjetrën. Kur fillon të bësh ak-
tivitet fizik duhet ta ndihmosh atë me
ushqimin e duhur. Duhet të përfshini
në dietën tuaj ushqimore ushqime
me proteina si vezë, peshk,
qumësht, fileto pule, perime, etj. Pro-
teina ndihmon në rigjenerimin dhe
formimin e muskujve. Kështu do
mund të formoni më shpejt një trup
të tonifikuar. Ushqimet që duhet të
mbani larg janë ato me yndyrë,
brumërat, të skuqurat, sheqeri dhe
ushqimet e procesuara. Shumë
kujdes duhet të tregoni edhe me
kripën. Kripa shton uji në trup.
Shembull: 1 ditë se si mund të
hamë shëndetshëm edhe të hum-
basim peshë. Niseni ditën me një
gotë uji me limon, kanellë, 1 lugë
kafe mjaltë, pak pluhur xhinxheri.
Dikush ndoshta do të mendojë in-
stiktivisht që me 5 vakte nuk dobë-
sohet dot, ose janë shumë. E keni

gabim. Të konsumosh diçka çdo
2 orë, kjo do të ishte idealja për
organizmin tonë, gjithsesi 5 vakte
është menduar duke marrë para-
sysh edhe rrethanat që njerëzit
janë në punë, shkollë dhe nuk
mund të jenë kaq strikt. Duhen
ngrënë 3 vakte kryesore dhe 2
snaçk. Mëngjesi, paradreka,
dreka, paradarka dhe darka. Këto
minivakte para drekës dhe dark-
ës duhet të jenë vakte të vogla ku
mund të konsumoni fruta të tha-
ta, fruta, çaj ose pak bukë. Duhet
të keni kujdes sasinë. Kur hamë
vakte të vogla dhe të shpeshta,
trupi jonë nuk ndjehet i uritur, dhe
metabolizmi punon më shpejt.
Jemi më energjikë dhe eficient
gjatë ditës.
USHTRONI MUSKUJT E
BARKUT ÇDO DITË NGA
30 MINUTA
Barku, pjesa më delikate e trupit.

Nëse do të filloni të kujdeseni që tani
padiskutim në verë nuk do të keni
probleme me fryrjen. Ushtrimet e
barkut janë nga ato ushtrime që
mund t'i bësh kudo dhe kurdo. Fil-
loni nga 20 - 30 minuta çdo ditë.
MOS HARRONI TË PINI UJË
Shumica e njerëzve jetojnë për-
reth një dehidratimit kronik. Ju
duhet të pini ujë vazhdimisht. Sa
shumë? Përafërsisht 30-35 ml për
kg peshë trupore në ditë, plus një
shtesë 500-1000 ml për çdo orë
ushtrimi. Kjo është veçanërisht e
rëndësishme nëse ju  d jers i tn i
shumë! Qëndroni të hidratuar para,
gjatë dhe sidomos pas stërvitjes
tuaj.
BËNI 40 MINUTA OSE MË
SHUMË KARDIO
Ky është një regjim që çdo vajzë

DIETA USHQIMORE

Mëngjesi
Kos pa yndyrë 100 gram
Tërshërë 100 gram
1 vezë e zier
Paradreka
1 mollë jeshile ose një frutë tjetër

 Dreka
Perime të ziera: brokoli, lulelakër, karrota. Një pjatë normale.
Oriz 200 gram ( ose një pjatë normale)
Fileto 150 gram ( ose një copë normale)
Paradarka
10 kokrra bajame
1 frutë

 Darka
Sallatë jeshile dhe ton peshku. (ose mund ta zëvendësoni tonin
me diçka tjetër si gjizë, një copë djathë, avokado gjysmë kokrre.)
Mbylleni darkën me çaj jeshil.
Konsumoni 5 vakte në ditë

vetëdijshëm për atë  hani. Unë kam
parë njerëz që stërviten 3-5 herë në
javë, por kanë zakone të tmerrshme
të ushqyeri, dhe ata pyesin veten
gjithë kohën pse nuk janë duke arri-
tur qëllimin e tyre! Që gjërat të funk-
sionojnë, duhet t'i zbatoni të gjitha
rregullat. Jo vetëm stërvitje dhe me
ushqimin ta teproni ose e anasjellat,
jo vetëm dietë ushqimore dhe pa ak-

apo zonjë nga shtëpia nëse e
ndjek do të ketë trup të ton-
ifikuar, por edhe do të peshojë
disa kile më pak. Domethënë
nëse nuk shkon në palestër ko-
mbino ushqimin, çdo ditë usht-
rime barku edhe çdo ditë dil bëj
ecje të alternuar me vrap. 40
minuta ose më shumë. Këto 3
kombin ime do ju  nd ihmojnë
edhe patjetër do të keni rezul-
tate edhe një bark të sheshtë. Ju
duket e vështirë? Gjëra të thjesh-
ta nuk ka. E gjitha që ju duhet të
bëni është thjesht të bëni durim,
të punoni shumë edhe të prisni re-
zultatet. Për çdo gjë tjetër mund
të më shkruani, se edhe unë har-
roj shumë gjëra ti them nga dëshira
për ti ndarë të gjitha me ju.

Çenkuela Hasa
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Përdorni
gjethet e
manave për
forcimin e
zemrës
Gjethet e manave përdoren gjerësisht në

mjekësinë popullore për problemet me
shikimin, pastrimin e mëlçisë dhe forcimin

e zemrës. Ato ndihmojnë edhe për një paraqitje
të shëndetshme të lëkurës, kundër kollës dhe të
ftohtit, për qarkullimin e gjakut, apo kundër dhim-
bjeve të stomakut. Gjethet e manave përmbajnë
25 herë më shumë kalcium se sa qumështi. Për
më tepër, ato përmbajnë edhe dhjetë herë më
shumë fibër se çaji jeshil dhe më shumë hekur se
spinaqi. Ndërkohë antioksidantët si beta karoteni
dhe acidi askorbik, gjenden me shumicë tek manat
dhe gjethet e tyre. Ushqimet e pasura me beta
karoten ndihmojnë në largimin e radikaleve të lira
nga organizmi. Studimet në lidhje me diabetin kanë
arritur në konkluzionin se niveli i glukozës në
gjakun e pacientëve që pinin ekstrakt të manave,
ulej ndjeshëm në dy orët e para pas pirjes së këtij
ekstrakti. Çaji i gjetheve të manave ndihmon në
uljen e triglicerideve dhe kolesterolit të keq, rrje-
dhimisht duke i ardhur në ndihmë zemrës. Gjith-
ashtu, ky çaj përdoret për të trajtuar problemet
me mëlçinë si dhe kundër dhimbjeve të kokës,
kollës, dhimbjeve të syve, etheve dhe acarimeve
të fytit. Magnezi, i gjendur te gjethet e kësaj frute
është thelbësor për funksionin e nervave, muskujve
dhe zemrës. Ai rrit energjinë e metabolizmit, forcon
kockat, ndihmon sistemin imunitar, mban nën
kontroll nivelet e sheqernave në gjak dhe ruan ten-
sionin e gjakut në nivele normale. Më tej, çaji i
gjetheve të manave përmirëson qarkullimin e
gjakut, e pastron atë dhe forcon sistemin në
përgjithësi si dhe qetëson nervat e pasuron gjakun.

Kujdes mos i konsumoni
këto ushqime nëse
vuani nga tensioni i lartë

përveç lakrës janë të zhytura në
lëng me kripë. Një filxhan me kas-
travecë turshi përmban 1,251 mili-
gramë sodium. Njerëzit që vuajnë
nga tensioni i lartë nuk duhet të
hanë turshi të tilla. Maksimumi
duhet të konsumojnë turshi të
bëra vetë.
ALKOOLI
Një sasi e vogël alkooli nuk sh-
kakton dëme, por nëse e teproni
me pirjen e alkoolit atëherë ju do
të rrisni tensionin e gjakut. Alk-
ooli mundet të ndërhyjë kundër
medikamenteve të tensionit të
gjakut dhe të ulë efikasitetin e

tyre.
ËMBËLSIRAT E PAKETUARA
Ëmbëlsirat, biskotat me mbushje
shumëngjyrëshe që shiten në pa-
ketime të bukura janë të mbushu-
ra me sheqerna, yndyra të ngopu-
ra dhe kripëra. Ushqime të tilla
rrisin tensionin e gjakut, sheqerin
në gjak dhe gjasat e mbipeshës.
PIJET ENERGJIKE
Konsumi i pijeve energjike e rrit
tensionin sistolik me 6.2 përqind
dhe atë diastolik me 6.8 përqind.
Tensioni mesatar i gjakut rritet me
6.4 përqind pas pirjes së një pije
energjike.

Tensioni i lartë i gjakut mund të
jetë shkatërrimtar për zemrën, tru-
rin dhe veshkat e madje shkak-
ton komplikacione të tjera të rën-
da në lëvizjen e gjymtyrëve. Nëse
dëshironi të shmangni rritjen e
tensionit të gjakut, atëherë duhet
të jeni dorështrënguar me kripën,
të kryeni më shumë aktivitet fizik
dhe të ruani një formë të mirë
trupore.
USHQIMET QË RRISIN
TENSIONIN:
MISHI I KUQ
Mishi i kuq është i shijshëm, por
përmban shumë kolesterol dhe
dëmton zemrën dhe enët e gjakut.
Një sasi prej 400 gramësh mish i
gatuar përmban 254 miligramë
kripë dhe 308 miligramë kolester-
ol. E njëjta gjë vlen për pançetën,
sallamin apo proshutat.
PICAT E NGRIRA
Këto ushqime mund të tingëllojnë
ideale për një darkë të shpejtë,
por një racion i kësaj pice përm-
ban 1,000 mil igramë sodium.
Prodhuesit e saj shtojnë kripë dhe
substanca shtesë për ruajtjen e
picës duke rritur rreziqet për ten-
sion të lartë.
Salcat e paketuara të domates
Salcat e domateve me paketime
qelqi ose metalike rrisin tension-
in e gjakut. Një kanoçe me salcë
domate përmban 654 miligramë
kripë. Një racion me makarona
me salcë domate dhe mish përm-
ban 1,300 miligramë kripë.
TURSHITË E GATSHME
Një filxhan me lakër turshi jo të
përgatitur vetë përmban 939 mili-
gramë kripë. Turshitë e t jera
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DOKUMENTET

Pronarëve që u është
zënë tona nga ndër
timet pa leje, dhe nuk

kanë marrë ende kompen-
simin duhet të paraqiten në
Agjencinë e Trajtimit të
Pronave për të përfituar prej
fondit prej 18.9 miliardë le-
kësh. Këto para do t'i përfi-
tojnë rreth 3500 pronarë në
të gjithë vendin. "Bazuar në
aplikimet e kryera në ATP
deri më tani për këtë proces,
rezulton se rreth 3'500 sub-
jekte përfitues nuk janë
paraqitur fare në ATP për të
aplikuar me qëllim përfiti-
min e shpërblimit të mirat-
uar për ta në VKM-të për-
katëse. Duke qenë se ky
proces nuk është i kushtë-
zuar dhe i limituar në kohë,
ATP fton të gjithë këta sub-
jekte përfitues që të para-
qiten pranë sporteleve të saj
për të aplikuar me qëllim
përfitimin e kompensimit të
miratuar. APT, në varësi të
të ardhurave të arkëtuara
deri më sot për këtë proces
nga ALUIZNI dhe fondeve të

vëna në dispozicion nga bux-
heti i shtetit, sipas përllog-
aritjeve përkatëse shpërn-
dan aktualisht 70% të vlerës
së miratuar në VKM për sub-
jektet përfituese"-thuhet në
njoftimin e Agjencisë së Tra-
jtimit të Pronave, të cilit i
bashkëlidhet edhe lista me
3500 pronarët. Pronarëve,
toka e të cilëve është zënë
nga ndërtimet informale, u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit me vendim të
Këshillit të Ministrave ku
është përcaktuar edhe shu-
ma për secilin, por për të

marrë paratë duhet të dorë-
zojnë në ATP 6 dokumente.
PROCEDURAT

Procedura e aplikimit nga
subjektet përfitues është e
thjeshtë. Bazuar në VKM
nr.383 datë 19.05.2010 "Për
përcaktimin e procedurave
të shpërndarjes së fondit të
kompensimit në vlerë për
pronarët e pasurive të palu-
ajtshme, pronë private që
preken nga ndërtimet infor-
male", i ndryshuar, subjektet
përfitues mund të paraqesin
kërkesë individuale apo të
përbashkët, për pjesën

takuese në pronën që ko-
mpensohet. Nëse kërkesa
paraqitet nga një pjesë e
bashkëpronarëve, ajo sho-
qërohet nga prokura e
posaçme e nënshkruar prej
tyre, ku si tagër i nevojshëm
të jetë edhe e drejta për të
tërhequr vlerën financiare,
në emër të tyre. Në rastin e
kërkesave individuale të se-
cilit bashkëpronar apo të një
pjese të tyre, për çdo aplikim
të kryer, paguhet tarifë shër-
bimi, pavarësisht se i përket
të njëjtës pasuri të paluajt-
shme.

Tokat e zëna nga ndërtimet pa leje, vendimet nga viti 2008 deri në vitin 2017

Pronat që nuk kanë marrë
kompensimin, aplikimi për 3500 dosje
Lista me përfituesit, 6 dokumentet që duhet të dorëzohen në ‘Agjenci’

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)Emri Atësia Mbiemri

Numri i 
zonës 
kadastrale

Numri i 
pasurisë 

Sipërfaqja e 
parcelës që do 
të shpërblehet 
(m²)

Vlera truallit Vlera e 
shpërblimit (lekë)Emri Atësia Mbiemri

1. Kërkesën për kompensim sipas formatit tip, e cila plotësohet
në ATP;

2. Dëshminë e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e
ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së
trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil.

3. Prokurën e posaçme, të nënshkruar nga të gjitha subjektet që
përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e
drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre;

4. Vërtetimin e lëshuar nga banka e nivelit të dytë për hapjen e
llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues,
ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare ku do të
transferohet vlera financiare e përfituar;

5. Mandatpagesën, që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit;
6. Dokument identifikimi.

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

ARTAN PEQINI

BUJAR PEQINI

ERIDANA PEQINI

FATBARDHA HOXHA

GJYLE PEQINI

HAJRIE HYSAJ

HAKI PEQINI

HYSEN PEQINI

ILIR PEQINI

KUJTIM HOXHA

LUMTURI PEQINI

LUTFIJE TARJA

MYZEJEN PEQINI

NEIM PEQINI

NADI PEQINI

SHERIF HOXHA

URAN MATI

          13,341,899.20 442.40 30,1588340 4/259

SADIK HYSNI BALLA 2704 217/56 114.40 3,283               375,575.20 

AGRON GANI DELIU

SKENDER RUSTEM DELIU

AIDA GANI DELIU

BEDRIJE XHEMAL HAJDARI

BILAL AZIS DELIU

EDLIRA GANI MURATAJ

FATIME RUSTEM SHIMA

IKBALE SEID DELIU

ISLAM RUSTEM DELIU

NURIJE ABDULLA DELIU

ALBERT XHEMAL METANI 8330 3/311 118.80 34,068            4,047,278.40 

HIQMETE IBRAHIM CAUSHI 8330 3/787 50.50 34,068            1,720,434.00 

BARDHYL SAMI LLAGAMI

BOSANA GENC LLAGAMI

DORIAN GENC LLAGAMI

DYLBERE ISMAIL LLAGAMI

SLERDILASD BARDHYL LLAGAMI

FATOS KASEM MURATAJ

ARTUR KASEM MURATAJ

ARJAN KASEM MURATAJ

RENATO GJERGJ SEMINI

66,969

1,041,367.95            

245,106.54               

         51,850,312.50 2187.50 23,703

3/171 15.55 66,969

4/641 3.66

6/563

8350

8110

8150

THOMA TOLI LONDI

TOMORR ESAT PASHAJ 8525 27/110 7.10 14,192 100,763.20               

SY MIR HAMIT DEMIRI

ALBERT PALLOSHI

RYZHDI DEMIRI

87,280.20                 

198.30

6.30

2,709,967.80            

6/460 13,854

13,666

8524

8521 16/620

SHOQERIA AMFORA SHPK 8190 11/854 54.90 33,755             1,853,149.50 

ELDA KONOMI( DIBRA)

EVELINA DIBRA

MEDI KELLICI

QAZIM DIBRA

SHEADET DIBRA

TEFTA BABAMETO(VILLA)

ADNAN DIBRA

ASTRIT TOPTANI

BEQIR DIBRA

BIBIKA STAROVA

BONIN TOPTANI

DASHURI DIBRA

DRITA BOBRATI

ELISABETA TOPTANI

FUAT LIBOHOVA

GAZMEND DIBRA

ILI DIBRA

KADRI LIBOHOVA

LIMANE ORGOCKA(DIBRA)

LUAN DIBRA

LULZIM TOPTANI

NASIBE QOSE(LIBOHOVA)

NERMIN DIZDARI-DIBRA

RAHMI QORALIU

VERA HAKIU

20,237,597.40          

          12,489,350.00 33,755EDMOND

8210

KOKA 8190 370.00

38,614524.102/309

11/1170

KASEM MYRTO HOXHAJ 8230 2/339 19.80 23,703 469,319.40               

SAMI BARDHI 8230 2/413 26.00 23,703 616,278.00               

FADIL QAZIM METANI

NAIME QAZIM METANI

QEFSERE QAZIM METANI

REXHEP QAZIM METANI

SHYQYRI QAZIM METANI

16.20 488,559.60               

15,175,505.60          

3,977,163.60            

VLADIMIR

VLADIMIR 8340

8250

8340NIKOLL LLESHAJ

NIKOLL LLESHAJ

30,158

503.20

129.20

8/267

30,158

30,7838250

8/257

VELI ALUSH MEHMETI 1649 69/1/5 131.00 324                  42,444.00 

506.4037/63                164,073.60 

218,988.63               3.27

324

66,969GRETA AGRON KAPAJ

Ruzhdi Ali Bana

8270

1649
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INTERVISTA

Eda Gemi promovon librin e saj të dytë,
“Integrimi socio-ekonomik i migrantëve në Greqi”

Sociologia: Katër arsyet pse
e kam përkufizuar kështu

Rezarta Delisula

Eda Gemi është një personazh "di
asporik", trajektorja e të cilës kontur
on multidimensionalitetin gjeografik

dhe dinamikën intelektuale të rrugëtimit 27-
vjeçar të migracionit modern shqiptar. Largi-
mi drejt Greqisë në fillim të viteve '90, stu-
dimet në Athinë dhe në Londër, aktiviteti
profesional... stacione, të cilat shtrihen
përtej kufijve gjeografikë dhe institucioneve
konvencionale. Sot, ajo prezanton librin e saj
të dytë, “Integrimi socio-ekonomik i mi-
grantëve në Greqi” në një event të organi-
zuar nga shtëpia botuese Papazisi dhe Librar-
ia IANOS në qendër të Athinës. Ndërkohë,
qendra e aktiviteteve të saj është zhvendo-
sur në Vjenë, pranë Institutit të Kërkimeve
Urbane dhe Rajonale të Akademisë së Sh-
kencave të Austrisë.

Në një situatë kur migracioni është rik-Në një situatë kur migracioni është rik-Në një situatë kur migracioni është rik-Në një situatë kur migracioni është rik-Në një situatë kur migracioni është rik-
thththththyyyyyer në një temë parësorer në një temë parësorer në një temë parësorer në një temë parësorer në një temë parësore për shoqërinëe për shoqërinëe për shoqërinëe për shoqërinëe për shoqërinë
shqiptarshqiptarshqiptarshqiptarshqiptareeeee, mendoni se ligji i ri nr, mendoni se ligji i ri nr, mendoni se ligji i ri nr, mendoni se ligji i ri nr, mendoni se ligji i ri nr. 16/2018. 16/2018. 16/2018. 16/2018. 16/2018
"Për diasporën", dekretuar më 18.04.2018,"Për diasporën", dekretuar më 18.04.2018,"Për diasporën", dekretuar më 18.04.2018,"Për diasporën", dekretuar më 18.04.2018,"Për diasporën", dekretuar më 18.04.2018,
i përgjigjet pritshmërii përgjigjet pritshmërii përgjigjet pritshmërii përgjigjet pritshmërii përgjigjet pritshmërivvvvve të diasporës?e të diasporës?e të diasporës?e të diasporës?e të diasporës?

Marrëdhënia migrantë-atdhe, që përm-
blidhet në konceptin e diasporës moderne,
përfton tashmë dimensione institucionale.
Në parim, ekziston një marrëdhënie re-
ciproke, e cila mund të përkthehet në atë që
për sa kohë shteti formon dhe transformon
diasporën, po aq diaspora ridimensionon sh-
tetin. Dhe është pikërisht kuadri ligjor dhe
politikat përkatës të përfshirjes së diasporës,
të cilat përbëjnë kanalet prioritare të këtij
ndërveprimi të anasjelltë. Këto politika mar-
rin forma dhe nuanca të ndryshme si:

- artikulime simbolike dhe retorike mbi
besnikërinë ndaj kombit,

- shfrytëzimi i remitancave në favor të zh-
villimit ekonomik

- dispozitat e shtetësisë që shtrihen përtej
kufijve shtetëror

- institucionet shtetërore që harmoni-
zojnë dhe mbikëqyrin këtë proces ndërvep-
rimi, gjatë të cilit shtetet ndikojnë dhe ndiko-
hen nga dinamika e diasporës

Në fakt, politikat migratore dhe të di-
asporës janë aktualisht duke ndryshuar ar-
kitekturën institucionale të shumë shteteve,
por edhe riformuar predispozitat në themel
të koncepteve të shtetësisë dhe sovranitetit.
E parë në këtë kontekst, ligji nr. 16/2018 për-
bën, padyshim, bazën institucionale mbi të
cilën ndërtohet tashmë kjo marrëdhënie. Por
dinamikën ia jep, padyshim, dëshira politike
dhe hapësirat socio-ekonomike që shteti dhe
shoqëria shqiptare i japin diasporës. Dhe ësh-
të pikërisht ky moment, i cili përcakton tra-
jektoren historike të marrëdhënies shtet-di-
asporë.

E thënë kjo, impresioni i parë që të krijo-
het pasi ke lexuar ligjin është fakti se shteti
shqiptar e sheh diasporën si entitet statik,
me karakteristika të theksuara "folklorizmi".
Vlen të theksohet fakti se tek ligji në fjalë
nuk përmendet dimensioni politik dhe im-
pakti që mund të ketë diaspora shqiptare në
zhvillimet politike në Shqipëri. Nëse dikush
i hedh një sy të shpejtë literaturës, por jo
vetëm, mbi diasporën dhe zhvillim do të vërë
re menjëherë se roli i diasporës në demokra-
tizimin dhe transparencën institucionale në
vendin e origjinës është faktori esencial që i
jep jetë dhe impakt kësaj marrëdhënieje.

Ndoshta kjo tendencë reflekton opinion-
in e artikuluar rishtazi nga krerët e elitës
politike, të cilët e kanë konsideruar migra-
cionin "si diçka normale në një botë të lirë".
Në përgjigje të kësaj do të thosha se në thelb
e drejta e lëvizjes së lirë, e aksesit në tregun
e punës, e vetërealizimit, e zhvillimit të per-
sonaliteti të individit janë disa nga copëzat
themelore që skicojnë profilin e njeriut të
lirë. Kjo presupozon se individi jeton në një
botë të lirë ku vendimet e tij janë rrjedhojë
e përzgjedhjeve racionale midis alternati-
vave që i ofrojnë strukturat përkatëse. Por le
të kthehemi në realitetin shqiptar. A përkon

profili i migrantit shqiptar me atë të një nje-
riu të lirë, vendimet e të cilit udhëhiqen nga
qasje racionale dhe të mirëmenduara? A e
konsideron emigranti shqiptar aktin migra-
tor si një diçka normale dhe shprehje të vull-
netit të tij të lirë? A është i ndërgjegjshëm
se ky akt është thjesht shprehje e lirë e pref-
erencave të tij individuale midis alternati-
vave të ndryshme që strukturat i ofrojnë? A
është papunësia apo varfëria e skajshme
pjesë e përzgjedhjeve që bota e lirë i servir
migrantit shqiptar?

Si do ta "pikturonit" realitetin e di-Si do ta "pikturonit" realitetin e di-Si do ta "pikturonit" realitetin e di-Si do ta "pikturonit" realitetin e di-Si do ta "pikturonit" realitetin e di-
asporës, migracionit shqiptar sot në kra-asporës, migracionit shqiptar sot në kra-asporës, migracionit shqiptar sot në kra-asporës, migracionit shqiptar sot në kra-asporës, migracionit shqiptar sot në kra-
hasim me të kaluarën?hasim me të kaluarën?hasim me të kaluarën?hasim me të kaluarën?hasim me të kaluarën?

Migracioni masiv i shqiptarëve gjatë
viteve '90 kishte karakter unik, multidimen-
sional dhe tipare të theksuara heterogjene.
Një popull i dëshpëruar kërkonte me çdo
kusht lirinë. Nevoja absolute për liri, e për-
forcuar nga kultivimi i një imazhi idilik,
pothuajse mitik i "Botës Perëndimore" nuk
njihte kufizime moshe, niveli arsimor, statu-
si socio-ekonomik, urban, estetik apo politik.
Të dalë nga një izolim absolut thuajse 50-
vjeçar, amoku i arratisë kolektive u kthye ne
një aventurë kombëtare. Me një popullatë
prej 2.8 milionë, Shqipëria ka aktualisht një
nga përqindjet më të larta të migracionit për
frymë në botë, me një të tretën e shtetasve
të saj që jetojnë jashtë vendit, kryesisht në
Greqi dhe Itali.

Pas 27-vjetësh eksperiencë migracioni
përmasat dhe intensiteti i këtij fenomeni
kanë ndryshuar, si nga pikëpamja sasiore,
ashtu dhe cilësore. Tipari themelor: masivi-
teti, ka pushuar së ekzistuari. Njohja me vler-
at dhe sfidat e "Perëndimit", maturimi i
valëve migratore, ngritja e nivelit ekonomik
dhe arsimor, kualifikimi profesional, kultu-
ra demokratike e përftuar kryesisht në ven-
det e destinacionit, zhvillimi i ekonomisë dhe
riorganizimi i shtetit shqiptar, kanë dhënë
kontributin e tyre. Paralelisht, faktorë pak-
sa më subjektiv, si: familja, komuniteti dhe
nevoja e identifikimit të individit me një
"pasaportë" kolektive, kanë luajtur, gjithash-
tu, një rol të rëndësishëm në ridimension-
imin e fenomenit të migracionit, në rivlerë-
simin e marrëdhënieve me realitetin sh-
qiptar dhe konturimin e diasporës.

Pavarësisht zhvillimeve pozitive, ajo çka
bën përshtypje është dëshira e vazhdueshme
e shqiptarit për t'u larguar nga vendi. Në
ndryshim nga vitet '90, gjithsesi, përbërja de-
mografike e rrymave migratore dhe konteks-
ti institucional (p.sh liberalizimi i vizave)

paraqesin specifika të
veçanta, të cilat i kanë
dhënë një konfigurim
të ri fenomenit të mi-
gracionit shqiptar. Më
konkretisht, në migra-
cionin e parregullt
(ciklik, sezonal, ilegal)
përfshihen kryesisht
banorë të zonave ru-
rale, me një nivel arsi-
mor të ulët, të cilët
vuajnë nga varfëria
dhe papunësia. Për-
bërja familjare ndrys-
hon në vartësi të

specifikave të vendit të destinacionit. Në Gre-
qi apo Itali, për shembull, migrojnë ciklikisht
kryesisht burra për punësim sezonal në sek-
torët e bujqësisë ose turizmit. Në Gjermani,
migrojnë kryesisht familje, pasi sistemi lig-
jor dhe benefitet sociale përkatëse janë me
favorizuese ndaj familjeve dhe mbrojtjes së
tyre. Në të dyja rastet informacionin dhe
plani migrator gjenerohen me ndihmën dhe
solidaritetin e rrjeteve farefisnore dhe të ko-
muniteteve shqiptare të stabilizuara prej
vitesh në vendet e destinacionit. Ndërkaq,
një rrymë tjetër migratore është ajo e "tru-
rit" ose, e thënë ndryshe, e asaj pjese të sh-
kolluar (elita intelektuale) të popullatës që
në pamundësi për t'u zhvilluar profesional-
isht në Shqipëri, vendos të largohet drejt
vendeve të zhvilluara industriale si SHBA,
Angli apo Kanada. Arsyet që shtyjnë mi-
grantë të ri drejt largimit, janë kryesisht të
lidhura me varfërinë, papunësinë dhe pasig-
urinë institucionale që karakterizon realite-
tin shqiptare. Ajo çka e bën unike rastin e
migracionit shqiptar në hartën e migracion-
it botëror, eshtë fakti se ai nuk resht së
prodhuari forma të reja migratore. Kthimi (si
pasojë e krizës ekonomike në Greqi dhe Ita-
li), riimigrimi (në destinacione të reja), mi-
grimi i paligjshëm, migrimi ciklik dhe tran-
snacional, migrimi për studime dhe azil poli-
tik janë disa nga tiparet karakteristike të mi-
gracionit shqiptar të viteve 2010-2017.

E keni karakterizuar rastin e migra-E keni karakterizuar rastin e migra-E keni karakterizuar rastin e migra-E keni karakterizuar rastin e migra-E keni karakterizuar rastin e migra-
cionit shqiptar në Greqi si 'sui generis' apocionit shqiptar në Greqi si 'sui generis' apocionit shqiptar në Greqi si 'sui generis' apocionit shqiptar në Greqi si 'sui generis' apocionit shqiptar në Greqi si 'sui generis' apo
e thënë shqipe thënë shqipe thënë shqipe thënë shqipe thënë shqip, 'unik'? Pse?, 'unik'? Pse?, 'unik'? Pse?, 'unik'? Pse?, 'unik'? Pse?

Katër janë arsyet themelore - që sipas
qasje time - skicojnë konturet e një realiteti
pothuajse unik në studimet migratore.

Së pari, komuniteti shqiptar në Greqi për-
bën 70% të popullsisë migratore/të huaj në
këtë vend. Shpesh herë fenomeni i migra-
cionit në Greqi identifikohet me prezencën
masive të shqiptarëve.

Së dyti, Greqia është një vend fqinj, pra
ndan kufij të përbashkët me Shqipërinë. Fakt
që ndërlikon trajtimin e temës migracion/di-
asporë pasi në të ngërthehen dimensione
minoritetesh, kufijsh e identitetesh etnike.

Së treti, na bashkon dhe na ndan një
trashëgimi historiko-kulturore që, në mjaft
raste, ka marrë përmasa konfliktuale. Kjo
padyshim lidhet me mënyrën sesi është for-
muar shteti-komb në Ballkan dhe percep-
timin e "Tjetrit" në kulturën politike. Meqë
flasim për kulturën politike është me inter-
es të shohim se si ndërthuret politikbërja e
brendshme me atë të jashtmen apo anasjell-

tas në rastin e marrëdhënie shqiptaro-greke.
Së katërti, impakti i krizës ekonomike ka

gjunjëzuar aktualisht migracionin shqiptar
në Greqi. Fenomene si migracioni i parreg-
ullt, kthimi, re-migrimi, migracioni ciklik apo
forma të ndryshme të mobilitetit kanë ndry-
shuar hartën antropo-gjeografike të migra-
cionit shqiptare. Impakti i krizës është mjaft
i dukshëm në raport me indikatorët
ekonomik si në nivel individ/familje (p.sh.,
remitancat, papunësia) ashtu dhe në nivel
sistemik (p.sh., investimet greke në Shqipëri,
kontributi i remitancave në zhvillimin
ekonomik të Shqipërisë).

Cilat janë projektet me të cilat po mer-Cilat janë projektet me të cilat po mer-Cilat janë projektet me të cilat po mer-Cilat janë projektet me të cilat po mer-Cilat janë projektet me të cilat po mer-
reni aktualisht?reni aktualisht?reni aktualisht?reni aktualisht?reni aktualisht?

Kam disa projekte në dorë, të cilat kanë
të bëjnë me studime në kontekstin e institu-
cioneve me të cilët bashkëpunoj, si edhe
punime të mia, individuale. Mund të për-
mendja 3 projekte me të cilat po merrem me
intensivisht këtë periudhë.

Projekti i parë është studimi i kryer pranë
Akademisë së Shkencave të Austrisë në
Vjenë. Tema e studimit është analiza kraha-
suese e tri proceseve shume të rëndësishme
në studimet migratore. Këto janë integrimi,
transnacionalizmi dhe kthimi, të vendosura
në kontekst krahasues ndërshtetëror. Më
konkretisht, në qendër të studimit është
migracioni shqiptar në Greqi dhe Austri.
Risia e këtij studimi konsiston në faktin se
për herë të parë vjen në skenën e kërkimeve
akademike migracioni shqiptar në Austri, i
analizuar sipas një tipologjie triangolare
themeluar mbi dinamikën evoluese të tri fak-
torëve: migrantët shqiptarë, vendi pritës
(Greqi, Austri) dhe shteti i origjinës (Sh-
qipëria). Interesant është, gjithashtu, fakti
se krahasohen dy shtete qe megjithëse janë
anëtare të BE, kanë dallime esenciale kon-
tekstuale, në sistemin e qeverisjes (federale
vis-a-vis centralizuar), në kulturën politike
dhe padyshim në perceptimin dhe përball-
jen me "Tjetrin" historik dhe kulturor. Ky
studim do të materializohet në një
monografi, e cila do të botohet në vjeshtë,
nga vetë shtëpia botuese e Akademisë së
Shkencave të Austrisë.

Jam, gjithashtu, në përfundim të shkrim-
it të një studimi mbi kthimin, riintegrimin
dhe mobilitetit të shqiptareve në nivel kra-
hasues midis dy shteteve Greqisë dhe Ital-
isë. Janë pikërisht këto dy shtete ku ka mi-
gruar pothuajse 80% e shqiptarëve dhe
njëkohësisht shtete ku impakt i krizës
ekonomike është shumë i theksuar tek mi-
grantët. Ky studim kryhet në bashkëpunim
me European University Institute, në
Firenze të Italisë.

Së treti, po merrem me një projekt
pothuajse eksperimental, që më ka intriguar
kohët e fundit. Mbulon një hapësirë tjetër
të interesave të mia akademike, pra të studi-
meve gjinore apo feministe. E konsideroj një
ndërmarrje eksperimentale, si nga forma
ashtu dhe nga përmbajtja, pasi është një ko-
mbinim i ngacmimeve teorike, por i ilustru-
ar me elemente reale të dala nga "laboratori"
i shoqërive ballkanike. Nga pikëpamja e
formës, kombinon philospical fiction me nota
të theksuar satirike. Titulli është "Ditari i një
bashkëshorti altruist".

Migracioni shqiptar në Greqi “sui
generis” apo e thënë shqip, “unik”

Në foto:
Sociologia Eda Gemi, autore e librit



E hënë 23 Prill 201820 - OPINION

Sundimi i së drejtës dhe kur
paraja gjendet në rrezik

Opinioni i   Ditës

Nga MONIKA STAFA

... u drejtuan drejt tij. Ndërsa
mbante frymën e parë në foltore,
një gazetar e shigjetoi me pyetjen
që i erdhi aq shpejt në gjermanisht,
nëse kish shpresa të ndryshonte
diçka sa i përket “subvencioneve
rajonale”. Megjithëse për gjerma-
nin e Merkel, pyetja ishte e formu-
luar mjaft mirë teknikisht, një gjë
ishte e sigurt; çfarë ai do të thosh-
te do të përbënte një ‘big news’ për
Poloninë. Cila ishte pyetja? A do
të vazhdojë Bashkimi Evropian t’i
japë subvencione Polonisë, nëse
vendi nuk do i përmbahej pari-
meve themelore të shtetit të së
drejtës? Dhe pas kësaj e në vazh-
dim të kësaj vizite në Varshavë, aty
nga fundi i marsit, për Komision-
erin europian, kjo do të bëhej
shënjestra e pikëtakimeve të tij në
agjendën e ditës.

Mbi filozofinë e shtetit të së
drejtës dhe parimet e tij, krijuar
që pas L.II.B., kemi sot një union
si Bashkimi Europian, i cili vazh-
dimisht paraqet si kalin e saj të
betejës, vlerat europiane të së
drejtës, ato humane dhe progre-
sive të një Europe të bashkuar. Sot
kontinenti ka ndryshuar. Kemi një
Europë që po tenton të shkojë
drejt shkatërrimit të partive poli-
tike ekzistuese dhe krijimit të një
platforme të re proeuropiane, thel-
bi i së cilës është refuzimi i sta-
tuskuosë. Por a do të rrezikojnë
liderët europianë t’i sfidojnë aq
shumë partitë e qendrës, që shu-
mica po qeverisin në Europë? Si do
të veprohet ndërsa tensionet mes
Lindjes dhe Perëndimit po rriten
në avancë? Mbi të gjitha sot mbi
Poloninë dhe vendet e tjera të
Evropës Lindore po ngrihen qar-
tazi shumë pikëpyetje që shprehin
hapur mosbesueshmërinë që Bruk-
seli ka ndaj sistemit të tyre të
qeverisjes e që këtej si pritet të jetë
buxheti i ardhshëm i BE-së për
këto vende dhe sa nga ato pritet të
marrin subvencione të kënaqshme
nisur nga kushtet e përmendura
më lart? Burime pranë Brukselit
bëjnë qartazi me dije se pritet të
ketë shumë më pak para prej sub-
vencioneve sesa në të kaluarën për
këtë pjesë të Europës dhe fajin për
këtë, duhet ta mbajnë vetë au-
toritetet qeverisëse. Polonia në
veçanti, ka njohur mosmar-
rëveshje të hapëta lidhur me kush-
tet që këto para të vijnë. Në
përgjigje të reformave të disku-
tueshme gjyqësore të partisë qever-
isëse në vend, ku gjyqtarët e
zgjedhur presupozohen të jenë ale-
atë besnikë me qeverinë, Komisio-
ni Evropian zbatoi procedurat lig-
jore sipas nenit 7 të traktatit të BE-
së. Procedurat në fund të fundit,
mund ta zhveshin Poloninë prej të
drejtave të votimit në organet e BE-
së, të paktën në teori. Por deri më
tani, njeriu më i fuqishëm i Polo-
nisë, kreu i partisë Ligj dhe Drejtë-
si, Jaroslaw Kaczynski, thjesht e
ka injoruar Brukselin. Çfarë po
ndodh? Brukseli po vendos me-
kanizma të tjerë në sistem për të
çuar përpara projektet. Sipas Oet-
tinger, Komisionerit për buxhetin
në BE, këto mekanizma lubri-
fikues do duhet ta bindin së fund-
mi Varshavën të lëvizë.

Procesi i negociatave në BE për
çdo vend apo projekt nuk bëhen
kurrë aq të vështira sa kur në mes
është paraja, e cila paraqitet në
rrezik, veçanërisht kur as më pak
e as më shumë se 1 trilion euro
duhet të ndahen. Aq i vështirë
paraqitet ky proces, sa negocimet
e fundit mes kontributorve në bux-
hetin e BE-së dhe përfituesve
morën plot 29 muaj. Situata u duk
të jetë sigurisht edhe më e vësh-
tirë këtë herë, sepse edhe pse BE
ka në plan të shpenzojë më shumë
para në çështje si mbrojtja e
kufijve të saj të jashtëm, në inte-
grimin e emigrantëve apo dhe në
kërkim shkencor panevropian, ajo
pritet të ketë më pak para sidomos
me Brex-in, që d.m.th. largimit të
njërit prej shteteve financiare më
të fuqishëm të saj. Ndaj është e
kuptueshme përse Oettinger, ia
pasoi me një pyetje-përgjigje gaze-
tarit që kërkoi prej Komisionerit
se ç’do të bëhej me subvencionet
rajonale të BE-së duke qesëndisur
të ardhmen e autoriteteve të
gjysmës lindore të Europës: A mos
vallë duhet që BE ‘të përdorë’ bux-
hetin e saj për të disiplinuar disa
shtete kokëforte anëtare të BE-së?
Komisioni nuk ka marrë një ven-
dim përfundimtar, por pozicioni i
Oettinger, është i qartë. Në një
mbledhje të Komisionit gjatë mar-
sit, ai pat marrë një mbështetje të
gjerë për idenë e tij. Ekspertët
thonë se situata brenda Brukselit
në këtë moment duket të jetë po-
tencialisht shpërthyese. Zërat bu-
rokratë në korridoret e tij, po-
hojnë se ekspertët e BE-së ndjehen
mjaft të lodhur prej transferimit
të miliarda eurove në vit drejt
Evropës Lindore, drejt atyre që në
fund të fundit shfaqen të jenë
shumë më të zotë në kokëçarjet që
sjellin se sa në punët që duhet të
kryejnë. Bëhet me dije se vetëm
vendet e Grupit të Vishegradit si
Polonia, Republika Çeke, Sllovakia
dhe Hungaria, kanë marrë rreth
150 miliardë euro si subvencion
prej buxhetit të BE-së që nga viti
2007. Por kur është fjala për çësh-
tje si refugjatët apo respektimi i
vendimeve të Gjykatës Evropiane
të Drejtësisë, janë pikërisht ato që
i kthejnë shpinën BE-së. Me sa
duket kjo është një qasje, thonë
zyrtarët europianë, që veçanërisht
u shërben partive populiste të
krahut të djathtë. Dhe ç’është më
e keqja të tilla ankesa gjithnjë e
më shumë po miratohen nga qever-

ia e Kancelares Angela Merkel sh-
kruajnë burime nga kritika gjer-
mane. Nuk duhet ta heqim nga
mendja se filozofia e krijimit të
Bashkimit Europian është një filo-
zofi, e cila nxit idealet e pastra për
një kontinent të bashkuar që
mbështetet në vlera puritane, ku
të ndryshmit dhe tjetri, duhet të
njihen si një me veten. Europa nuk
është një treg i vetëm në botë dhe
as nuk duhet të sillet si e tillë,
shprehej një anëtar i SPD-së gjer-
mane në një nga daljet e tij
televizive. Megjithatë edhe kjo du-
het të reflektohet në buxhetin e
BE-së, nënvizoi ai duke theksuar
se kushti ama është që të gjitha
shtetet anëtare, të jenë të detyru-
ara t’u përmbahen parimeve të
shtetit të së drejtës. Nëse kjo nuk
ndodh, sipas tyre atëherë sigurisht
Brukseli do të duhet të rishohë çdo
vit ndarjen e fondeve kundrejt
sjelljeve që këto shtete kanë.

Hovet e zhvillimit në mbarë
botën, po kërcënojnë gjithmonë e
më shumë thellimin më tej të
ndarjes mes lindjes dhe perëndim-
it, në një kohë kur duhet të trego-
het unitet sidomos pas sulmit me
gaz nervor në Salisbury dhe
kërcënimit të Presidentit të SHBA-
së, Donald Trump për një luftë treg-
tare. “Një luftë përballë emigra-
cionit, bashkimit, subvencioneve
bujqësore, apo dhe fondeve për një
forcë të mbrojtjes së dyanshme
pritet të ndajë BE-në,” parala-
jmëroi Oettinger atë ditë, në par-
lamentin e Varshavës ndërsa Ko-
misioneri për bujqësisë në BE,
ankohej ndër të tjera se rivaliteti
mes lindjes dhe perëndimit vazh-
don të kacavirret në një debat të
tejlodhshëm. Edhe ministri i Jas-
htëm gjerman, Heiko Maas, gjith-
ashtu, pat shprehur shqetësim
gjatë një udhëtimi të fundit të tij
në Varshavë, sapo mori postin e tij
të ri. Çështja e shtetit të së drejtës,
ishte një nga pikat e diskutuara
në takim me homologun e tij po-
lak ku ndër të tjera në një lloj
forme, ai pat këshilluar titullarin
polak të kujdeseshin që situata të
shkonte sipas rregullave të përcak-
tuara ku fondet strukturore të
Brukselit të shkonin atje ku du-
hej. Por pa dyshim në fund të ditës,
ai mendon se qeveria gjermane
mbështet planin e Komisionit
Evropian, i cili është një plan që
bashkon vlerat dhe paratë sepse
argumentimi është fare i thjeshtë:
nëse Gjermania paguan më shumë

në buxhetin e BE-së në të ardhmen,
siç dhe ajo e ka konfirmuar tash-
më, atëherë Berlini pritet të ketë
një zë në atë, se si shpenzohen këto
para. Për fat të mirë është Oetting-
er, ai, i cili ka marrë në dorë çësh-
tjen. “Ne mund t’i aplikojmë bu-
rimet tona financiare vetëm në ato
vende ku jemi të sigurt se ushtro-
het një gjyqësor i pavarur, u tha ai
sipërmarrësve të mëdhenj e të veg-
jël në Varshavë, duke qenë plotë-
sisht i vetëdijshëm për forcën e
kërcënimit të tij. Fondet që u janë
dhënë këtyre shteteve janë për-
dorur në një përpjekje për të ngri-
tur standardin e jetesës, në
Evropën Lindore më afër asaj që
gëzohet në perëndim. Kjo u para-
qit si një histori suksesi që drej-
tori i përgjithshëm i BE-së për poli-
tikat rajonale, e propozoi para një
komisioni audituesish mbi buxhe-
tin gjatë muajit mars. Por ajo që
në prezantimin e tij nuk u për-
mend, ishte diçka që, gjithashtu,
mbetet pjesë e jetës së përditshme
evropiane: audituesit shpesh gje-
jnë raste të keqpërdorimit të fond-
eve europiane. Çfarë ndodh që
këtej? Megjithëse paraqiten si
këshilltarë të devotshëm të Bruk-
selit dhe rregullave të mirëpërcak-
tuara të tij deri në një kushtëzim
të parezistueshëm, janë vetë këta
teknokratë, të cilët i druhen frikës
së qeveritë e lindjes mund të bien
përsëri në linjën e mëparshme më
shumë nga sa mund të mendohej
më parë. E nëse kjo gjysmë e kon-
tinentit kërcënon me një qëndrim
të tillë, duket se Europa nuk mund
të jetë më familja e bukur e vler-
ave, ndaj që këtej vijnë hapësirat
për kompromise. Çfarë është men-
duar është thjesht një ‘trick’ i pad-
jallëzuar nëse Polonia vazhdon t’i
besojë Europës. Kjo është ajo çfarë
konfirmoi Oettinger në Varshavë,
për të mos përfshirë një klauzole
sa i përket ‘sundimit të ligjit’ si
kushtin parësor në strukturën e
buxhetit të Brukselit, ndërsa një
propozim tjetër ishte lëshimi i
parave në një datë të mëvonshme.
Zyrtarisht, Komisioni, në fakt, e ka
mohuar një skemë të tillë, por dip-
lomatët me njohuri të çështjes i
kanë konfirmuar burimeve të një
të përditshme gjermane se një pro-
pozim i tillë reciprok, në fakt, ësh-
të shtruar në tryezë.

Do të ishte një marrëveshje ku
të gjithë do të dilnin fitues: BE,
sepse në fund të fundit i mungojnë
votat për të nxjerrë sanksione

kundër Polonisë (meqë Hungaria
tashmë ka njoftuar se do të për-
dorte veton); qeveria polake, sepse
do t’i kthehej zemërgjerësia e Bruk-
selit; dhe ministri i Jashtëm Maas,
i cili do të çlirohej nga pozitat e
pakëndshme të procesit të
manovrimit mes Brukselit dhe
Varshavës. Berlini u inkurajua.
Edhe pse Varshava deri tani ka
ngritur vetëm perspektivën e ndry-
shimeve kozmetike në reformën
gjyqësore, qeveria gjermane
megjithatë thotë se diskutimi i
plan- buxhetit të ardhshëm të BE-
së po prodhon rezultatet e para.

Arsyeja kryesore, thotë Inge
Grässle, kryetarja e Komitetit të
Kontrollit Buxhetor të Parla-
mentit Europian, është se BE nuk
ka kapacitet për të monitoruar
përdorimin e fondeve të saj, që do
të thotë se vendet përfituese duhet
ta bëjnë vetë. Grässle, e cila ashtu
si Oettinger është anëtare e CDU-
së së Merkel, thotë se nuk është e
habitshme aspak që vendet nuk
duan të ekspozojnë abuzimet në
vendet e tyre. Shohim një rast in-
teresant: shtatorin e kaluar, p.sh.
Grässle dhe ekipi i saj udhëtuan
për në Budapest, ku, përveç bised-
imeve me qeverinë, vizita përfshiu
një udhëtim në një hekurudhë të
ngushtë. Treni nuk kishte shumë
pasagjerë, por udhëtonte nëpër një
zonë pranë vendlindjes së kryemi-
nistrit Viktor Orbán, një rrethanë
që ngriti dyshimin midis ek-
spertëve. Problemet filluan të
rriteshin edhe gjatë fazave të plan-
ifikimit të agjendës së tyre shpre-
hen burime pranë Brukselit. “Për-
gatitja dhe organizimi i kësaj viz-
ite u vështirësua që prej mungesës
fillestare të bashkëpunimit me
autoritetet hungareze”, thuhej në
një raport të mëvonshëm mbi ven-
det e vizitës. Raporti ishte, gjith-
ashtu, shkatërrues në përfundi-
min e tij se “shpenzimet publike
në Hungari, kryesisht vuajnë nga
mungesa e transparencës dhe rrez-
iku i korrupsionit në vendimmar-
rjen publike është perceptuar të
jetë i lartë”. Situata paraqitet ako-
ma dhe më e tensionuar në Sllova-
ki, veçanërisht pas vrasjes së gaze-
tarit Ján Kuciak dhe të fejuarës së
tij. Kuçak kishte mësuar përmes
kërkimeve të tij se paratë e BE-së,
duket se po hynin në kanale ma-
fioze. Një delegacion i organizuar
me shpejtësi nga Parlamenti Evro-
pian vizitoi vendin në fillim të mar-
sit në kërkim të përgjigjeve për një
listë të gjatë pyetjesh. Por qeveria
sllovake nuk u duk e vullnetshme
për t’i qartësuar gjërat. Në një rast,
madje, ajo as nuk ofroi një përk-
thyes simultan dhe në një tjetër,
sipas raportit të zyrtarëve të Bruk-
selit, sllovakët u përpoqën të
parandalonin të gjithë delegacio-
nin që të ishte i pranishëm në bised-
ime. Që këtej duket se përfundimet
e Grässle nuk janë dhe aq të habit-
shme. “Do të doja të shihja instru-
mente më të forta në projektbux-
hetin e ardhshëm financiar qe
shprehur ajo, dhe të shoh një mar-
rëdhënie më të fortë me çështjen e
sundimit të ligjit”. Çdo subvenci-
onim që duhet të vijë prej Bruk-
selit në të ardhmen, do të duhet të
monitorohet mirë e të kufizohet
nëse gjenden shkeljet të parimeve
të shtetit të së drejtës. Duhet thënë
që kërcënimi gjithsesi e pati tash-
më efektin e vet. Procedurat në
vazhdim ndaj Polonisë kanë
treguar se po zhvillohen krejtë-
sisht në një formë të re. Për muaj
të tërë, Polonia e pat kundërshtu-
ar Komisionin Evropian, por ko-
hët e fundit, polakët, për herë të
parë treguan se janë të gatshëm të
bëjnë disa ndryshime në reformën
gjyqësore. Ata kanë dorëzuar në
Bruksel tre propozime. Vlerësimi
në Bruksel është pozitiv e sigur-
isht larg nga sa kërkesat e BE-së
mund të përmbushen, por shumë
besojnë se sugjerimet për
përmirësim janë vetëm një sinjal
paraprak. “Të tjera do të ndiqen
pas kësaj”, guxoi gëzueshëm të bëjë
Kasandrën një diplomat në BE.

Europa Lindore dhe kërcënimi prej
saj për të kthyer prapa në vijën e saj
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...Europian për Serbinë, në
datën 19 prill në një intervistë
për agjencinë serbe të lajmeve
‘Tanjug’ foli për rolin kyç të Ser-
bisë në rajon. Deklarata pat je-
honë në qarqet diplomatike dhe
politike serbe. Funksioni i tij i
lartë parlamentar dhe fakti që
ai është në një farë mënyre for-
muluesi i konkluzioneve të
mundshme të parlamentit euro-
pian për Serbinë, bën më intere-
sante deklaratën e tij. E bën më
interesante, se kemi rishpërn-
darjen e një teze diplomatike, e
cila po fiton një intensitet të
madh muajt e fundit, kur Serbia
po i afrohet finishit të detyruar
për të zgjedhur midis anëtarë-
simit në BE duke njohur Kos-
ovën ose vazhdimit të integrim-
it me Rusinë duke mos njohur
Kosovën.

David McAllister i referohet
takimit, që Kancelarja gjermane
Angela Merkel zhvilloi në Ber-
lin në 13 prill me presidentin e
Serbisë, Aleksandër Vuçiç, gjë që
sugjeron të shihet deklarata për-
katëse e Kancelares gjermane.
Para takimit me presidentin serb
Kancelarja deklaroi: “Serbia ësh-
të një vend kyç ballkanik, me të
cilin Gjermania po bash-
këpunon nga afër”. Në një lexim
të saktë diplomatik Kancelarja
ka shprehur mendimin se Serbia
është një nga vendet kyçe të Ball-
kanit, ku kuptohet qartë se për
kancelaren ka edhe shtete të
tjera kyçe në rajon. Kryetari i
Komitetit të Parlamentit Euro-
pian për çështjet e Jashtme flet
“për rolin kyç të Serbisë në ra-
jon”, gjë që në leximin diploma-
tik është një gjë tjetër.

Pikërisht kjo gjëja tjetër, pra
teza diplomatike e “rolit kyç të
Serbisë në rajon”, paraqet një
pikëndalje të nevojshme analize
për diplomacinë dhe strategjinë
e shteteve të tjera të rajonit,
duke përfshirë edhe Shqipërinë.

Çështja e parë, në të cilën
mendoj se shprehet gabim David
McAllister, është se ai flet për
“rol kyç të Serbisë në rajon” pa
përcaktuar gjeografikisht dhe
politikisht se çfarë kupton me
“rajon” në këtë rast. Nuk men-
doj se kryetari i Komitetit të Par-
lamentit Europian për çështjet
e Jashtme apo politikanë të tjerë
të lartë europiane kur flasin për
rol kyç të Serbisë kanë parasy-
sh gjithë Ballkanin. Sepse të
përfshish në rolin kyç të Serbisë
gjithë Ballkanin, do të thotë t’ia
japësh asaj këtë kyç edhe për
Greqinë, edhe për Turqinë, edhe
për Rumaninë, edhe për Bullgar-
inë, etj., gjë që natyrisht njëso-
het me të pamundurën. Real-
isht, për rol kyç të Serbisë nuk
mund të flasësh as në shtetet, që
dolën nga ish Jugosllavia, sepse
është e qartë se sa do ta pranon-
te Kroacia apo Sllovenia një rol
kyç të Serbisë mbi ta.

Duke ngushtuar rrethin,
dalim në përfundimin se në ras-

Ku gabon David McAllister?
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Katovica

Historia ka provuar se
të gjitha të

ashtuquajturat familje
ballkanike kanë

prodhuar luftëra dhe
kanë dështuar.

Duke i dekretuar Serbisë rolin e liderit të
Ballkanit Perëndimor asaj automatikisht i
dekretohet roli lider edhe mbi Kosovën.

tin e rolit kyç të Serbisë në rajon,
nga disa politikanë të lartë euro-
pianë kihet parasysh Ballkani
Perëndimor, ku kanë përfshirë
Serbinë, Maqedoninë, Malin e Zi,
Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën
dhe Shqipërinë. Duhet theksuar
menjëherë se këtu lind nevoja që
politikanët dhe diplomatët e lartë
europiane duhet të jenë të qartë
dhe specifikë në përkufizimin
gjeografik dhe të mos përdorin ter-
mat “Ballkan apo rajon” për togf-
jalëshin “Ballkan Perëndimor”.

Duke u ndalur te raporti i Ser-
bisë me Ballkanin Perëndimor,
konstatohet në diplomacinë euro-
piane një intensifikim i përdorim-
it të tezës së rolit kyç të Serbisë në
këtë përcaktim gjeografik. Ky për-
dorim i shtuar muajt e fundit,
duket se ka disa arsye politike.

Së pari, lidhet me Kosovën.
Duke qenë se po afrohet momenti
kur presidenti i Serbisë duhet të
vendosë nëse do ta pranojë kush-
tin e deritanishëm të njohjes Kos-
ovës që Serbia të anëtarësohet ne
BE, disa qarqe të diplomacisë eu-
ropiane duket mendojnë që mund
ta joshin Beogradin më shumë,
duke i ofruar një rol lideri apo të
shtetit kyç të asaj pjese të rajonit,
që e kanë quajtur “Ballkan Perën-
dimor”. Duke i dekretuar Serbisë
rolin e liderit të Ballkanit Perën-

dimor, siç bëri ministri i Jashtëm
francez në datën 12 prill në Beo-
grad, asaj automatikisht i dekre-
tohet roli lider edhe mbi Kosovën.
Në BE shpresojnë se me këtë ofer-
të do ta bëjnë më fleksibël Beogra-
din për Kosovën.

Së dyti, lidhet me Rusinë, e cila
po bëhet gjithnjë e më agresive në
drejtim të penetrimit dhe influ-
encës së saj në Ballkan. Në disa

prishja e Jugosllavisë e deri tek
presidenti Vuçiç. Dihet se disa qar-
qe të BE po flirtojnë me këtë pro-
jekt dhe në këtë rast teza tingël-
lon si një joshje për ambiciet na-
cionaliste dhe hegjemoniste të Ser-
bisë. Nëse projekti jugosllav, i ini-
ciuar tani nga presidenti Vuçiç,
quhet “zonë e përbashkët
ekonomike apo integrim
ekonomik ballkaniko-perëndi-
mor” kjo ka pak rëndësi. Presidenti
serb Vuçiç, të cilin e përditshmja
britanike “The Guardian” në 13
prill e quante “kameleon perfekt”,
ka arsye të jetë i kënaqur.

Në një bisedë me një diplomat
europian për rolin e Serbisë në
Ballkanin Perëndimor shprehu
pikëpamjen se Serbia ka rol sido-
mos për suksesin e projektit të
“Procesit të Berlinit” dhe në këtë
kuadër asaj po i jepet një rëndësi e
veçantë dhe pikërisht për këtë pres-
identi serb është pritur dy herë
brenda dy muajve të fundit në Ber-
lin. Në fakt, “Procesi i Berlinit”
varet nga shtetet e BE dhe në
radhë të parë nga Gjermania si
nismëtare e këtij projekti pozitiv.
Varet edhe nga shtetet e tjera të
rëndësishme të BE për t’iu bash-
kuar me angazhim serioz këtij
projekti gjerman. Sepse mund të
ndodhë që ta sabotojë Spanja, siç
po bën tani kur po përpiqet ta dësh-

tojë akoma pa u mbledhur samitin
BE-Ballkani Perëndimor, që do të
mbahet në Sofje në 17 maj dhe ku
Madridi po prish përpjekjet inte-
gruese, duke bërë që të mos ketë
deklaratë të samitit, të mos për-
menden me emra shtetet e Ball-
kanit Perëndimor dhe ata të mos
quhen as shtete e as vende, por
vetëm “partnerë”.

Shtetet e Ballkanit Perëndi-
mor janë, në fakt, lojtarët e fush-
ës me porta të vogla, që nuk kanë
nga të luajnë, dhe kanë pranuar
me vullnet të lirë të rregullat e
lojës të vendosura nga BE për
integrimin e tyre. Bën përjashtim
vetëm Serbia, e cila pati rolin qen-
dror në luftërat e përgjakshme në
ish-Jugosllavi dhe tani çuditër-
isht i ofrohet prapë roli i liderit
në grupimin e ri të ish- repub-
likave jugosllave. Serbia vazhdon
politikën e saj të njohur të lojës
në dy karrige, edhe në atë të BE,
edhe në atë të Rusisë. Unë i
mbahem pikëpamjes, që kam
shprehur prej shumë vitesh në
artikujt dhe në librat e mi se Ser-
bia nuk mund të ketë rol lideri
dhe asnjë nga shtetet e Ballkanit
Perëndimor nuk është i gatshëm
ta pranojë rolin hegjemon të Ser-
bisë.

BE mund ta veçojë Serbinë
duke i dhënë më shumë investime
dhe ndihma, në drejtim të zbatim-
it të reformave që nga ekonomia
e deri në drejtësi. Serbia kërkon
vëmendje specifike nga BE për ta
ndihmuar të shkëputet nga e
kaluara nacionaliste dhe krimi-
nale, që e ka mbërthyer keq. Por
në planin politik dhe diplomatik
Serbia duhet të ketë të njëjtën
masë matjeje dhe trajtimi si dhe
shtetet e tjera të Ballkanit Perën-
dimor, të cilët kërkojnë të gjithë
të bëhen anëtarë të BE dhe jo
anëtarë të ndonjë fantazme
jugosllave. Historia ka provuar se
të gjitha të ashtuquajturat famil-
je ballkanike kanë prodhuar
luftëra dhe kanë dështuar.

Serbia po punon fort që të bindë
diplomacinë europiane t’i japë
asaj rol udhëheqësi në Ballkanin
Perëndimor, duke përdorur
kartën e destruktivitetit dhe
duke kërcënuar me destabilitet në
rajon. Për hir të së vërtetës du-
het thënë se ajo mban në dorë dhe
i tund kërcënueshëm detonatorët
e dy konflikteve të ngrira të rrez-
ikshme: atij në Bosnjë-Herce-
govinë dhe në Kosovën e Veriut.
Kancelarja gjermane ishte shumë
e saktë lidhur me rolin e Serbisë
në deklaratën e saj të 13 prillit.
Ajo deklaroi se “Serbia ka një rol
kyç në Kosovë dhe në Bosnjë-Her-
cegovinë dhe prandaj është me
rëndësi të shkëmbejmë pikëpam-
jet nga afër dhe intensivisht”. Kjo
do të thotë që Serbisë i duhet kush-
tuar vëmendje se ajo është
regjisorja që mund të inskenojë dy
vatra zjarri dhe destabilizimi. Pra,
jo që ajo të udhëheqë të tjerët. Në
këtë drejtim Kancelarja gjermane
ka shumë të drejtë dhe kryetari i
komitetit të parlamentit europian
për çështjet e jashtme gabon kur
nuk saktëson tezën e shprehur
nga Kancelarja e shtetit të tij.

qarqe të diplomacisë europiane
shpresohet që duke i ofruar Ser-
bisë kurorën e liderit të Ballkanit
Perëndimor do të kundërbalan-
cojnë kontrollin rus mbi Serbinë
dhe do të frenojnë instrumentaliz-
imin e Serbisë nga Rusia në rajon.

Së treti, teza e rolit kyç apo lid-
er të Serbisë në Ballkanin Perën-
dimor të çon tek projekti i vjetër
dhe i ri i rikrijimit të Jugosllavisë
nën egidën serbe. Ky është një pro-
jekt i gjitha qeverive serbe, që nga
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TRAJNERI I
FLAMURTARIT

Trajneri i Flamurtarit,
Ardi Behari, mendon

se asgjë nuk ka ndry-
shuar në krahasim me atë
që bëri Shpëtim Duro me
vlonjatët, edhe pse skuad-
ra fitoi 3-1 ndaj Teutës. Në
"Gol pas Goli", ai deklaroi
se në dy ditë, ishte e pam-
undur të flitej për ndry-
shim falë stafit të ri
teknik. "Kur një ndeshje
e fillon në disavantazh me
një penallti që mund të
diskutohet, sigurisht që
të bien poshtë planet që
ke bërë që në fillim. Por
e kaluam atë moment".
Çfarë ka ndryshuar në
krahasim me kohën e
Duros? "Asgjë s'ka ndry-
shuar, në dy ditë vetëm të
jesh magjistar mund të
ndryshosh. Ky është i
njëjti grup lojtarësh, ësh-
të puna e stafit të kaluar.
Lojtarët janë bërë më të
përgjegjshëm, në faktin se
ku e çon skuadrën rezul-
tatet. Nuk besoj se ka
ndryshuar gjë nga ne.
Është shumë shpejt për

të menduar për të, është
vetëm një ndeshje që duhej
fituar. Diferenca me kundër-
shtarët sot ishte e vogël,
qëllimi ishte të ndryshonim
situatën, pjesën e përgjegjsh-
mërisë. Lojtarët janë ata që
kanë qenë në fazat e para,
mendoj se është herët, du-
hen marrë ndeshjet një nga
një dhe në fund do të bëhen
llogaritë se si do të vijnë.

Zgjidhja ishte brenda famil-
jes, marrje përgjegjësish, se
dashje pa dashje jemi të
gjithë pjesë te ecuria e
skuadrës, qoftë pozitive a
negative. Nuk di si shkojnë
gjërat më vonë, e rëndë-
sishme është të dalë ekipi
nga gjendja që kishte. E
veçanta është që të gjithë
bashkë po punojmë për
ndryshimin e situatës.

Behari: Nuk kemi ndryshuar
asgjë për dy ditë, nuk

jemi magjistarë

SPORT

Muarem Muarem me dy golat e tij udhëheq vlonjatët te fitorja me përmbysje

Flamurtari harron Duron,
3 gola krizës dhe Teutës!
Kuqezinjtë vulosën suksesin në pjesën e parë

Jeton Selimi

I ka mjaftuar një pjesë loje
Flamurtarit të dyshes
Behari-Ruci për të thyer

Teutën. Vlonjatët që nisën
sot epokën post-Duro, kanë
triumfuar me shifrat 3-1, një
sukses që u vulos që në
pjesën e parë falë edhe dy-
golëshit të Muarem. Në sta-
diumin "Flamurtari" nis
gjithçka mirë për Teutën. Në
minutën e 7-të Enea Jorgji e
gjykon si penallti kontaktin
mes Latif dhe Deliajt, ndër-
sa nga pika e bardhë ekzeku-
ton saktë Dediç, që kalon në
epërsi miqtë. Danilo Alvesh
kërkon të rikthejë baraz-
peshën në minutën e 10-të,
por Moçka pret gjuajtjen e
brazilianit. Gjithsesi në
minutën e 19-të do të vijë
barazpesha. Pas një aksioni
të gjatë në vijimin e një
goditje nga këndi, Muarem
harkon topin në zonë drejt
Mustës por ky i fundit nuk
e prek duke mashtruar me
lëvizjen e tij Moçkën, i cili
sheh sferën të ndalet në rr-
jetë. 7 minuta më pas sërish
Muarem vendimtar. Alvesh
sheh shqiptaro-maqedona-
sin të depërtojë drejt zonës
dhe nis një pasim të saktë
për shokun e skuadrës, i cili
e shfrytëzon më së miri për
të mposhtur Moçkën dhe
përmbysur rezultatin në 2-
1. Janë minuta të vrullshme
këto në Vlorë, teksa 5 minu-
ta më pas është Useini që
trefishon pas një aksioni të

SUPERLIGA

JAVA E 30-të
FLAMURTARI-TEUTA 3-1
LACI-KUKESI 0-0
VLLAZNIA-LUFTETARI 0-2
KAMZA-LUSHNJA 2-1

Sot

PARTIZANI-SKENDERBEU 19:00

RENDITJA

1- SKENDERBEU 65
2- KUKESI 55
3- LUFTETARI 47
4- PARTIZANI 45
5- FLAMURTARI 43
6- LACI 43
7- KAMZA 37
8- VLLAZNIA 33
9- TEUTA 33
10- LUSHNJA 10

JAVA E 31-të

SKENDERBEU-KUKESI
LUFTETARI-FLAMURTARI
LUSHNJA-PARTIZANI
TEUTA-KAMZA
VLLAZNIA-LACI

shpejtë të vendësve. Në
minutën e 42-të Teuta ka të
gjitha shanset të rikthehet
në lojë. Jorgji akordon një
tjetër  penallti të shkaktuar
nga Nurkoviç me një ndë-
rhyrje të parregullt ndaj Al
Hasan. Dediç provon nga

pika e bardhë, por gabon,
pasi Nurkoviç neutralizon
gjithçka. Pjesa e parë mbyl-
let me fitoren 3-1 të
vendësve, ndërsa me fillimin
e së dytës Flamurtari
përpiqet të gjejë një tjetër
gol. Aksion i shpejtë në
qendër i vlonjatëve me De-
liajn që humbet mundësinë
para Moçkës për të shënuar
golin e katërt për skuadrën
e tij duke mos dërguar sfer-
ën në kuadrat, për të fituar
vetëm një goditje nga këndi.

Në të 64-ën Flamurtari pro-
von të befasojë me një skemë
nga goditja e dënimit, por
goditja e Muarem përfundon
në duart e Moçkës duke
shpërdoruar një tjetër
mundësi shënimi. Teuta do
të kërkojë të rikthehet në
lojë në fund të pjesës së
parë. Fillimisht është Beqja
që vë në rrezik portën vlon-
jate me një gjuajtje nga dis-
tanca të cilën Nurkoviç e
kontrollon në dy kohë me
vështirësi, ndërsa në

minutën e 80-të Flamurtari
ka fatin me vete. Një harkim
nga e majta gjen Dediç në
shtyllën e dytë, me mesfush-
orin, i cili godet jashtë edhe
pse i vetëm pak hapa larg
portës pa shqetësimin e
mbrojtësve rrotull tij. Mbyl-
let kështu në Vlorë me fi-
toren 3-1 të Flamurtarit. Ku-
qezinjtë rigjejnë fitoren dhe
rikthehen në garë për Eu-
ropën, ndërsa durrsakët nuk
arrijnë të përfitojnë nga
humbja e Vllaznisë.

TRAJNERI I KUKËSIT

Pakult: Meta pa gjithçka,
ishte skandaloz

Trajneri i Kukësit, Peter Pakult, e cilëson të pak
uptimtë vendimin e kryesorit Kridens Meta për

të mos dhënë penallti për një faull ndaj Gurit në zonë.
Në "Gol pas Goli", ai deklaroi se gabimi i gjyqtarit ish-
te edhe më i rëndë duke parë se kishte ndjekur aksio-
nin nga afër. "Mendoj që në pjesën e parë kishim tre
raste shumë të pastra dhe nëse shënonim do të ishte
ndryshe se Laçi do të duhej të reagonte. Por nëse nuk
shënon, gjërat mund të sh-
kojnë kështu. Penalltia e
Gurit? Mendoj se nuk ka
çfarë të flitet pasi gjyqtari ka
parë çdo gjë, është e pakup-
timtë dhe skandaloze se si
nuk e dha penallti. Të them
që asnjëherë nuk flas për ar-
bitrat, as për këtë ndeshje
nuk desha, por nuk e kuptoj
pse nuk na dha penallti. Sot
(dje) arritëm të mbanin rrjetën e paprekur, por men-
doj se po të shfrytëzonim rastet do të ishte ndeshje
ndryshe. Jam i sinqertë, e di që Laçi krijoi mundë-
si dhe ishim të aftë edhe që nuk pësuam. Por
lojtarët e sulmit duhet të bëjnë më tepër në finali-
zim që të arrijmë objektivat që kemi. Është fakt se
sot erdhëm me mungesat e Rrumbullakut dhe
Shametit, lojtarë kyç në ekipin tonë. Kemi pasur
probleme me dëmtimet në ndeshjet e fundit, men-
doj se deri në fund do të ndryshojnë gjërat dhe do
të bëjmë më mirë. Kemi punuar shumë për të arri-
tur deri këtu dhe do të vazhdojmë të punojnë kësh-
tu që deri në fund t'ia arrijmë qëllimit tonë".

NË KURBIN

Laçi paqe me Kukësin,
kampionët e kanë me

Kridens Metën
Laçi dhe Kukësi janë

ndarë në një barazim pa
gola në takimin mes tyre
të luajtur në Kurbin në
kuadër të javës së 30-të të
Kategorisë Superiore.
Skuadrat kanë pasur disa
raste të mira shënimi,
ndërsa në fund, Kukësi ka
akuzuar gjyqtarin Meta
për një penallti të pa
dhënë ndaj Gurit dhe për
një ndërhyrje të ashpër të
Sefgjinit. 90 minutëshi i
zhvilluar në Kurbin pritej
me interes sidomos pas
sfidës së dyfishtë të Kupës,
ku bardhezinjtë eliminu-
an kampionët, por mbi të
gjitha për klimën e acaru-
ar në fund të takimit të
dytë gjysmëfinal, çka u
përcoll dhe në sfidën e sot-
me. Në pjesën e parë të
takimit ishin miqtë nga
Kukësi ata që iu afruan
golit më shumë.  Guri në
minutën e 3-të gjuan
bukur me kokë, por topi
del ngjitur me shtyllën e
Selmanit. Laçi kundër-
përgjigjet dy minuta më
pas me Lushkjen, por mes-
fushori gjen vetëm rr-
jetën e jashtme. Idrizi ka
humbur mundësinë e artë
për Kukësin teksa i gjen-
dur në brendësi të zonës,
fillimisht ka gabuar me
tentativën e parë me
topin që është grushtuar
nga Selmani, ndërsa në
tentativën e dytë topi ka
shkuar ngjitur me sh-
tyllën e majtë. Laçi kërkon
ta befasojë Kukësin me
kundërsulm dhe në
minutën e 36-të mund ta
kishte bërë. Rexhinaldo
vendos të silurojë
Frashërin nga distanca,
por topi shkon ngjitur me
shtyllën dhe vetëm sa kr-
ijon iluzionin e golit. Pje-
sa e parë mbyllet me rrje-
ta të paprekura dhe me
nervozimin e austriakut
Pakult ndaj kryesorit
Meta. Në pjesën e dytë
ndryshon tabloja, ndërsa
janë të zotët e shtëpisë më
kërkues. Në minutën e 47-
të Frashëri dhe shtylla i
kanë mohuar golin Kal-
lakut pas gjuajtjes nga dis-
tanca, ndërsa pak minuta
më vonë Uzuni humbet
një rast tjetër shënimi në
të 53-ën. Por ka vend dhe
për debat në këtë takim,
sidomos për ndërhyrjen e
Sefgjinit në minutën e 66-
të, që meta e kalon vetëm
me karton të verdhë, dhe
me rastin e minutës së 80-
të ku Guri pretendon për
një 11-metërsh pas kontak-
tit me Qaqin. Në minutat
e fundit të ndeshjes (86)
janë kurbinasit që mund
të kalonin në avantazh
dhe ta mbyllnin këtë
takim me fitore, por
Frashëri e mban portën e
paprekur. Me këtë bara-
zim, Kukësi mbetet i dyti,
larg Skënderbeut të ven-
dit të parë larg ndjekësve
me 55 pikë, ndërsa Laçi
me 43 pikë është i pesti.
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GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Në punën tuaj çdo gjë do shkojë mirë dhe
do të keni mundësinë të tregoni aftësitë
tuaja. Do të ndërmerrni një hap vendimtar
për të zgjidhur një problem. Do të merrni
një ndihmë të vazhdueshme, si shpirtërore
ashtu edhe ekonomike, nga personat që
ju duan të mirën.

Hëna është në harmoni me Marsin,
Merkurin, Uranin dhe Jupiterin. Priten sur-
priza të këndshme në punë. Ata që deri dje
ju kundërshtonin, nga sot do t'ju mbësh-
tesin. Në dashuri mos u frikësoni nga për-
balljet sfiduese: nga disa probleme të
brendshme do të dilni fitimtar.

Do të keni ngadalësim të aktiviteteve që i keni
për zemër, për shkak të problemeve dhe
pengesave të bezdisshme. Mos u dekurajo-
ni: do kalojë shpejt. Marsi vazhdon të jetë
armiqësor ndaj jush. Kujdesuni për shënde-
tin dhe jini më të kujdesshëm se zakonisht.

Vazhdon të ndjehet ndikimi i Saturnit që
krijon kërcënime të vogla duke frenuar dhe
penguar herë pas here planet tuaja. Nëse
ndjeheni të lodhur dhe të bezdisur kërkoni
shoqërinë e një miku dhe mendimet e zym-
ta do zhduken shpejt.

Të jetosh jetën në mënyrë konkrete nuk do
të thotë të mos keni ëndrra në sirtar, për t'i
nxjerrë pikërisht në momentin e duhur! Mos
i merrni shumë seriozisht disa fjalë që ju
janë thënë në një moment acarimi. Jini më
lartë se kaq.

Mërkuri dhe Venusi në anën tuaj do t'ju ndi-
hmojnë, duke garantuar rezultate shumë
premtuese në punë dhe përvoja të bukura
në jetën private. Nëse nuk jeni të lidhur,
përgatituni për takime intriguese: planeti i
dashurisë po thur plane për ju.

Mundësi për zhvendosje edhe të shkurtra
nuk do t'ju vënë përpara vështirësive, por
do t'u japin ngjyra aventurash të reja gjithçka-
je që do të realizoni. Ju nuk duhet të bëni
gjë tjetër veçse të ndiqni rrymën, duke mos
u kthyer mbrapsht për asnjë arsye në botë.

Keni pak lodhje, ndaj të cilës duhet t'i kundër-
përgjigjeni me ushqimin e duhur, të pasur në
energji dhe të shëndetshëm si mjalti dhe
çokollata. Do të rigjeni entuziazmin e humbur,
duke menduar për një detyrë të rëndësishme
që me shumë mundësi do t'u besohet juve.

Jupiteri vazhdon t'ju mbështesë, duke ju
sjellë entuziazëm dhe duke favorizuar per-
spektiva pozitive. Do të përjetoni momente
emocionuese me partnerin tuaj. Është mirë
t'i jepni rëndësi anëve praktike të jetës së
përditshme dhe rezultateve konkrete.

Forca e vullnetit për të luftuar kundër mull-
injve të erës është duke u shpërdoruar.
Prandaj, më mirë të ndaleni, dhe të shiko-
ni se çfarë bëhet përreth përpara se të vazh-
doni. Nga njëra anë ndihen të përjashtuar,
e kështu doni të çliroheni, nga ana tjetër
keni dëshirë t'i mbathni me të katra.

Grindjet dhe sherret mund të jenë gjëra që
priten, por ju, me urtësi, do t'i mënjanoni
shoqërimet me persona që ju shkaktojnë
tensione dhe stres. Përfitoni nga përvoja
për të mos bërë të njëjtat gabime si në të
kaluarën, për t'iu hapur mundësive të reja.

Planetët këshillojnë një dozë shtesë përm-
bajtjeje, në mënyrë që të mbani për vete disa
sekrete. T'u hapeni të tjerëve gjithandej nuk
do të ishte gjë e zgjuar. Mund të konstatoni
se besimi që keni tek disa persona të njo-
hur së fundmi, nuk ka qenë e arsyeshme.
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