
Altin Çekodhima: 
Pasojat e polipeve 

në tëmth dhe rreziku 
që paraqet moskurimiAtentat ndaj demokracisë. Kështu e konsideron ish-

ministrja e Kulturës, Mirela Kumbaro vendimin e 
opozitës për të djegur mandatet duke kërkuar largimin 
e një qeverie legjitime. Në një intervistë për “Gazetën 
Shqiptare” Kumbaro teksa komenton situatën politike në 
vend, shprehet se sjella e opozitës përveçse po...

(Në foto) Foto ilustruese. Faksimile e formularit që duhet plotësuar

Deputetja e PS: 2 skenarët si ecet më tej 

Ish-ministrja: Opozita, atentat ndaj demokracisë. Ish-ministrja: Opozita, atentat ndaj demokracisë. 
Ndryshimet në qeveri, miopi po të mos reagohejNdryshimet në qeveri, miopi po të mos reagohej

Kumbaro: Deputetët 
zëvendësues PD-LSI? 
S’mund të shtiremi si 
një situatë normale 

ISSH: Kushtet 
për të përfituar 
pension familjar, 

dokumentet që duhen 
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EMRAT/ DOSJET QE IU ESHTE NJOHUR FATURA FINANCIARE NE VITET ’93-2013 

ISH-PRONARET, SI PERFITOHET 
KOMPENSIMI I PERSHPEJTUAR

10 mëkatet kapitale të 
ekonomisë shqiptare

Opinioni
 Ditësi

Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon formularin për pagesat. Formula, nëse 
kërkoni të merrni paratë brenda vitit, ju mbahet 80% e vlerës së kompensimit 

Nga DR. KLODIAN MUÇO 

Pedagogjia narrative dhe formimi 
shkencor - nga historia te fakti 

Një ndër problemet kryesore të 
ekonomisë shqiptare përgjatë 28 

viteve të fundit është mungesa e ritmit 
të njëjtë ndërmjet rritjes ekonomike dhe 
mirqënies në ...

Që prej fi llimeve, nxënia e shkencës 
në shkollë ka pasur dy synime 

kontradiktore. Në një anë, përgatitjen 
e shkencëtarëve të ardhshëm; në anën 
tjetër, kuptimin bazik...

 i
Opinioni

Ditës
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 SPECIALE 

“LIFE PAGES” 

Ferdinand Samarxhi: 
Histori e paharruar, 

96 vjet Kongres 
Mysliman Shqiptar 

 

Provim shteti për 
mësuesit, zbardhen 

datat e testimit 
nga Qendra e Arsimit 

TARIFA E PAKTHYESHME 
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Ylli Merja: Problemi 
me tiroidet dhe 
trajtimi me bimë 

për rënien e flokëve

MJEKU POPULLOR 
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Gati 1 javë nga mbajtja e 
protestës së radhës, kry-

etari i Partisë Demokratike, 
Lulzim Basha ka mbledhur 
kryesinë e re me të cilën ka 
ndarë porositë organizative 
në mënyrë që të garantohet 
një pjesëmarrje sa më e lartë 
në 16 mars. Mbledhja ka zg-
jatur rreth 1 orë dhe burime 

Opozita/ Kreu i PD, porosi për forumet: Reagim më i madh se ai i 16 shkurtit 

Basha në kryesi: Plani për protestën e 16 marsit 
Kryemadhi në Krujë: Ta kthejmë Shqipërinë në shtëpinë e shqiptarëve 

pranë saj kanë bërë me dije 
se kryeopozitari ka theksuar 
se është e domosdoshme që 
protesta e ardhshme të kalojë 
atë të 16 shkurtit, si për nga 
pjesëmarrja ashtu edhe për 
nga mesazhet që duhet të 
përcjellë qeverisë dhe opin-
ionit publik...

Vijon në faqen 20Vijon në faqen 21

Në faqet 18-19

Në faqet 7-9Në faqet 4-5
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PROTESTA
KRIZA POLITIKE

Berisha denoncoi përpjekjen e qeverisë për të ndërtuar një TEC në afërsi të Korçës

Filo përplaset me Klosin : Mos
aprovo lejen mjedisore për TEC
Klosi: S'ka asnjë autorizim e asnjë leje jo e jo

Rama: Roskoveci si Toskana për
agroturizëm, duhet vetëm promovim

SHKURT

Balla "konfirmon" Kastriot Gurrën
për një tjetër mandat në Librazhd
Bashkia e Librazhdit ka bërë të mundur rikonstruksionin

total të kopshtit në lagjen Semes në periferi të qytetit ku
edukohen një numër i konsiderueshëm fëmijësh. Në hapjen
e tij ishte dhe kryetari i Grupit Parlamentar Taulant Balla
përgëzoi Kryetarin e Bashkisë së Librazhdit Kastriot Gurra
për punën e bërë në drejtimin e bashkisë për 4 vite, duke
bërë kështu një lloj konfirmi të një rikandidimi të mundshëm
të tij. "Në krye të Bashkisë së Librazhdit kemi pasur një njeri
shumë të përkushtuar, siç është Kastrioti, i cili ka ditur, si një
kryefamiljar i mirë i një familje të madhe, t'i ndajë ku janë
nevojat. Pas qendrës shëndetësore, kopshtit, pas sistemimit
të qendrës së lagjes, pas sistemimit të ujit të pijshëm dhe kan-
alizimeve të ujërave të zeza, besoj që bashkia ka shlyer dety-
rimet e veta. Megjithatë, për të gjithë ne çështja më e rëndë-
sishme mbetet ajo e punësimit ku kemi plot të rinj e të reja të
cilët janë pa punë dhe beteja jonë me punësimin është një
betejë të cilën duhet ta fitojmë së bashku", - deklaroi Balla

Sulmet me vezë dhe bojë ndaj Ramës,
Kuvendi merr masa për sigurinë

Situatat e vitit që lamë pas dhe të muajve të parë të
këtij viti kur në drejtim të kryeministrit Rama dhe

të kabinetit qeveritar janë hedhur që nga vezët e deri te boja,
kanë detyruar Kuvendin që të marrë disa masa shtesë për të
rritur sigurinë brenda godinës së seancave plenare. Për të
parandaluar përsëritjen e ngjarjeve të tilla, mësohet se Kuv-
endi ka nisur procedurat për mirëmbajtjen e skanerëve dhe
të detektorëve ku kalojnë deputetët. Mësohet se tenderi për
mirëmbajtjen e skanerëve dhe të urës së detektorëve do i
kushtojë Kuvendit 3.3 mln lekë të vjetër. Por masat për të
rritur sigurinë në Kuvend nuk ndalet me kaq. Mësohet se
një tjetër tender është hapur për traun e sigurisë. Ky shër-
bim përfshin mirëmbajtjen e traut të sigurisë.

Gjatë qëndrimit në
Qarkun e Fierit,

kryeministri Edi Rama u
ndal edhe në Kurjan të
Roskovecit ku inspektoi
punimet që po bëhen për
rikonstruksionin e një
kishe biznatinte. I shoqëru-
ar edhe nga kryetari i Kuv-
endit, Gramoz Ruçi, minis-
trja e Kulturës, Elva Mar-
gariti dhe kryetari i Bash-
kisë së Fierit, ai pa nga afër
punën që po bëhet për res-
taurimin e kësaj kishe dhe
kthimin e saj në një tjetër
pikë atraktive për vizitorët
dhe turistët. Ndërsa ka
mbërritur në krye të ko-
drës ku gjendej kisha,
Rama është entuziazmuar
nga bukuria dhe peizazhi i
zonës përreth, ndërsa nuk
ka nguruar ata cilësojë atë

si "Toskana" e Shqipërisë.
"Armando s'bëhet agrotur-
izmi këtu? Kjo është Tosk-
anë mo si nuk bëhet agrotur-
izmi këtu. Kjo ka vetëm pak
nevojë për promovim", - tha
Rama, ndërsa u bëri thirrje
të gjithëve të shkojnë në
Roskovec. Gjithashtu, vizi-
toi edhe impiantin e përpun-
imeve të mbetjeve në Fier, i

cili pritet të përfundohet
brenda vitit 2019. Kryemi-
nistri Rama u shpreh se ban-
orët e kësaj zonë do të shpë-
tojnë gangrenë mjedisore si
pasojë e pirgjeve të plehrave
që mblidhen dhe digjen pa
kriter, ndërsa theksoi se një
projekt i tillë pritet të përf-
shijë edhe Durrësin. "Ky
është kalimi nga mesjeta në

kohët moderne në aspektin
e trajtimit të mbetjeve. Një
projekt i tillë kthehet në
një tabelë qitjeje e fut e bjer
kush të mundet: "korrup-
sion", "grabitje",
"hajdutëri", "PPP", por lum
kush duron dhe koha i vë
gjërat në vend. Këtu faktik-
isht hapet perspektiva për
të gjitha bashkitë që t'i sjell-
in këtu mbeturinat dhe të
shpëtojë njëherë e mirë
edhe mjedisi në të gjithë
qarkun nga hedhjet kuturu
të mbeturinave, nga
vendgrumbullimet kuturu,
nga helmimi i ujërave nga
helmimi i tokës, nga helmi-
mi i ajrit, nga dëmtimi i
shëndetit. Ne duam të
bëjmë të njëjtën gjë edhe
për Durrësin," u shpreh
Kryeministri.

Ish-kryeministri Sali Ber
isha ka denoncuar dje një
rrezik potencial që mund

të dëmtonte gjithë bukurinë
dhe ambientin e Korçës.
Nëpërmjet një postimi në rr-
jetet sociale ai ka bërë të di-
tur se qeveria ka përgatitur
një projekt për ndërtimin e
një TEC-i të ri në afërsi të
Korçës, çka mund të bëhej
shkak për ndotjen e një prej
qyteteve më të frekuentuara
nga vizitorët dhe pushuesit e
tjerë. "Fillimi i punimeve për
ndërtimin e një termocen-
trali prej 500 megavatesh në
Korçë, projekt fund e krye
mafioz shkatërrimtar për
mjedisin, shëndetin e qyteta-
rëve, turizmin dhe pro-
dhimin bujqësor të Korçës ka
tronditur thelle qytetarët e
saj", - shkroi Berisha duke
denoncuar këtë projekt. Kaq
ka mjaftuar që pushteti ven-
dor dhe qeveria të përfshihen
në një debat të gjatë, lidhur
me nevojën e këtij TEC-i. I
pari që ka reaguar pas këtij
denoncimi ka qenë kryebash-
kiaku i Korçës, Sotiraq Filo, i

cili nëpërmjet një letre drej-
tuar ministrit të Mjedisit,
Blendi Klosi dhe ministres së
MEI, Belinda Balluku, ka
shprehur kundërshtinë e tij
për ndërtimin e TEC-it. "Ju
kërkoj të mos aprovoni vlerë-
simin e ndikimit në mjedis
pasi investitorët nuk kanë
paraqitur asnjë garanci për
një bilanc pozitiv të ndotjes.
Projekti është shumë afër
qytetit dhe në toka të fryt-
shme bujqësore. Qëndrimi
kundër i Bashkisë së Korçës

ka qenë i qartë dhe konsis-
tent që në raportin e përgati-
tur për KIS në dt. 5.12.2017
ku Bashkia Korçë është
shprehur JO me arsyetimin
e afërsisë me qytetin. Në këto
kushte, ju kërkoj mo-
saprovimin e këtij investimi,
i cili në çdo rast nuk do të
mund të realizohet dot në
kundërshtim me vullnetin e
Bashkisë së Korçës", - thuhet
në letrën e kryebashkiakut
Filo. Menjëherë pas kësaj ka
ardhur reagimi i ministrit të

Turizmit dhe Mjedisit Blen-
di Klosi, i cili nëpërmjet një
komenti në rrjetet sociale i ka
kthyer përgjigje sot shqetë-
simit të  qytetarëve të Korçës
dhe kryebashkiakut Sotiraq
Filo në lidhje me projektin e
ndërtimit të një TEC-i në
afërsi të Korçës. Nëpërmjet
një reagimi në rrjetet sociale,
ai ka sqaruar se nuk bëhet
fjalë për një projekt konkret,
por për një miratim në parim
si investim strategjik. "TEC-i
Korçës një zhurmë tipike e
politikës së sajesave për
sherr! S'ka asnjë autorizim e
asnjë leje jo e jo, po thjesht
një miratim në parim si in-
vestim strategjik. Për sa kohë
s'ka një projekt të stan-
dardeve të BE-së, s'ka asnjë
shans jo për të nisur punë, po
për asnjë autorizim!", - shkroi
Klosi. Pjesë e këtij debati ësh-
të bërë edhe ish-kryetari i
Bashkisë së Korçës, Niko Pe-
leshi, i cili ka qenë edhe min-
istër Bujqësie. Nëpërmjet një
statusi të gjatë ai ka sqaruar
se si ish-ministër i Bujqësisë
është shprehur kundër

ndërtimit të këtij TEC, pasi
ai dëmton zhvillimin bujqë-
sor të zonës. Ndaj ai ka thek-
suar se edhe qeveria do të
reagoi pozitivisht në favor të
kërkesës së pushtetit vendor.
"Jam i bindur që reagimi i
ministrave do të jetë i shpe-
jtë dhe konform ligjit duke

refuzuar aurorizimin dhe le-
jen mjedisore për arsyet që z.
Filo i parashtron më së miri
në letër. Së dyti, në asnjë rre-
thanë nuk mund të ndërto-
het ky TEC, përderisa bash-
kia që përfaqëson interesin e
qytetit është kundër", - shk-
roi ndër të tjera Peleshi.

Kryebashkiaku i
Korçës, Sotiraq Filo
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Kreu i PD-së ka theksuar se parlament monoparti dhe qeveri të inkriminuar s'mund të ketë

Basha mbledh kryesinë: Largimi i Ramës
çështje e emergjencës kombëtare

Basha mori pjesë në protestën e banorëve të Astirit
Gati 1 javë nga mbajtja e

protestës së radhës,
kryetari i Partisë

Demokratike, Lulzim Basha
ka mbledhur kryesinë e re me
të cilën ka ndarë porositë or-
ganizative në mënyrë që të ga-
rantohet një pjesëmarrje sa
më e lartë në 16 mars. Mbledh-
ja ka zgjatur rreth 1 orë dhe
burime pranë saj kanë bërë
me dije se kryeopozitari ka
theksuar se është e domos-
doshme që protesta e ardhs-
hme të kalojë atë të 16 shkur-
tit, si për nga pjesëmarrja ash-
tu edhe për nga mesazhet që
duhet të përcjellë qeverisë dhe
opinionit publik. Të njëjtat
burime kanë theksuar se krye-
demokrati Basha e ka kon-
sideruar largimin e kryeminis-
trit Edi Rama si emergjencë
kombëtare. Deri atëherë ai ka
siguruar anëtarët e kryesisë se
vendi nuk do ketë normalitet
dhe se qeveria do jetë nën pre-
sionin e qytetarëve. "Largimi
i Ramës çështje e emergjencës
kombëtare, në vend nuk ka
normalitet, për Ramën asnjë
minutë qetësi. Shqipëri me
parlament monoparti dhe
kriminelë dhe qeveri të kapur
me krimin, ne nuk pranojmë"
- mësohet të ketë thënë Basha
në këtë mbledhje. Gjithashtu
ai ka porositur anëtarët e krye-
sisë që sipas zonave që mbu-
lojnë të kërkojnë edhe nga
drejtuesit e tjerë vendor që të
kontaktohen sa më shumë
njerëz, t'u flitet për gjendjen
dhe të ftohen të marrin pjesë
në protestë. "Të mbajmë lart
frymën antiqeveri, të bëjmë
për vete elitën e çdo fushe.
Gjithçka në funksion të ak-
sionit politik dhe protestave",
- mësohet, gjithashtu, të jetë
shprehur Basha.
PROTESTA

Ndërkohë menjëherë pasi
përfundoi mbledhja e kryesisë
ai iu bashkua banorëve të
Astirit, të cilët protestojnë
tashmë prej 127 ditësh kundër
projektit të zgjerimit të Un-
azës së Re që prish shpitë e
tyre. Duke mbështetur kauzën
e tyre, ai theksoi se pas projek-
tit të Unazës së Re fshihet ma-
fia. "Rrënjët e Ramës janë në
krimin e organizuar dhe të ko-
rrupsionit. Shtëpitë e tyre do
ishin rrafshuar po të mos ish-
te për vendimin që ata morën,
të mos ulnin kokën, për
pronën e tyre dhe dinjitetin e
tyre. Çdo protestë është një
vendim, për 127 ditë dhe net
këta banorë kanë vendosur të
mos i dorëzohen krimit dhe
Ramës. Këtu vendimet, siç e
dinë gjithë Shqipëria dhe bota
e mori mafia. Me një vlerë re-
kord edhe për Japoninë. Çdo
tender u fitua në limitet e fon-
dit. Ishte një falsifikim i për-

masave madhore. Këtu ven-
dimet i mori mafia, Damian
Gjiknuri dhe ata të lidhur me
të", - tha kryetari i PD-së në
fjalën e tij para banorëve të
Astirit. Ai theksoi se projekti i
Unazës së Re ishte rasti më fla-
grant që tregoi hapur se sa me
lehtësi vjedh qeveria paratë e
taksapaguesve shqiptar. "Rama
përfaqëson llumin e kësaj sho-
qërie që ka ardhur koha ta pas-
trojmë. Koha e hajduteve merr
fund së bashku me Edi Ramën.
U kap me presh në duar, këtu
tek Unaza e Re, tek Teatri, nga
'Zëri i Amerikës', dhe tani ver-

dikti është i qartë, Rama nuk
merr dot asnjë vendim tjetër",
- shtoi Basha.
MESAZHI

Nga Astiri ai ka theksuar se
tashmë qeveria dhe mazhoran-
ca është e paligjshme dhe se
qytetarët tashmë duhet të
marrin fatin e tyre në dorë. "Je
ilegjitim! Ndaj sot nga unaza
kam një mesazh për çdo
qytetarë: ka ardhur koha që
vendimet t'i merrni ju! Djegia
e mandateve është vendimi
më i ligjshëm, demokratik dhe
patriotik. Me këtë vendim
dolëm në krah të popullit. Për

të kthyer vendimmarrjen
tek populli, ky është vendi-
mi që kemi marrë, unë si
kryetarë i PD dhe aleatët
tanë, për të mos qëndruar në
krah të kriminelëve, por në
krahë të popullit. Kuptimi
tjetër i këtij vendimi është
që tashmë kemi hapur
rrugën që çdo vendimmarrje
tjetër, të kthehen tek popul-
li, populli duhet të vendosë.
Për t'i hapur rrugë zgjidhjes
që ne kemi propozuar, është
vendimi i vetëm që i hap
rrugë kësaj zgjidhjeje", - tha
Basha.

Kryemadhi: PS me 50 deputetë, Rama
5 i ka vjedhur dhe 28 i ka blerë

Nga Fushë-Kruja ku mori
pjesë në një takim me

strukturat partiake në
kuadër të organizimit të pro-
testës së ardhshme, kryetar-
ja e Lëvizjes Socialiste për
Integrim, Monika Kryema-
dhi deklaroi se mazhoranca
ka 5 deputetë të vjedhur dhe
28 të tjerë të blerë. Sipas saj
nëse votimi në 2017 do të ish-
te i ndershëm, PS nuk do të
kishte më shumë se 50 de-
putetë. "Ai parlament është
ilegjitim. Kjo do të thotë se
PS minimumi i ka 5 deputetë
të vjedhur dhe 28 të blerë.
Pra do të thotë që PS në atë
parlament po të kishte qenë
votim i ndershëm do të kish-
te më pak se 50 deputetë.
Atëherë ky njeri që nuk çon
para drejtësisë shkaktarët e
këtij procesi, ky njeri që nuk
thotë asnjëherë më fal, ky
njeri që nuk konsideron as
shtet, as parlament as insti-
tucione. Ky njeri që shkriu
me qëllim Gjykatën Kush-
tetuese, që opozita mos kish-
te mundësi të ankoheshe, ky

njeri ka kapur shtetin dhe e
përdor siç do vetë dhe e ndan
me krimin e organizuar", - tha
Kryemadhi. Gjatë takimit,
Kryemadhi u shpreh se djegia
e mandateve ishte një veprim
ekstrem, por i detyrueshëm
në një vend që po shkon drejt
diktaturës. "Ne dogjëm man-
datet, një veprim  ekstrem,
por i domosdoshëm dhe i
detyrueshëm në vend që po
shkon drejt diktaturës. Djegia
e mandateve për hir të së
vërtetës ishte një nga vep-
rimet më të rëndësishme.
Edhe kur është krijuar LSI-ja
, qëllimi kryesor ishte integri-
mi i vendit në BE", - tha Krye-
madhi. Ndërkohë që më parë,

gjatë ditës së djeshme ajo zh-
villoi një takim tjetër në
Lezhë, ku theksoi se vendi
dhe shqiptarët ndodhen për-
para një të keqe të madhe,
që e ka emrin rilindje dhe
që përfaqësohet nga kryem-
inistri Edi Rama. "Sot jemi
në një situatë shumë të
vështirë, sot gjendemi për-
ballë një lufte të madhe, dhe
lufta nuk ka të bëjë me një
individ, nuk është individi,
nuk është Edi Rama lufta
jonë. Edi Rama është një
njeri, i cili ka marrë një
pushtet, por, në fakt, push-
teti nuk është në duart e tij,
pushteti është në duart e
një grupi kriminal, që e për-
dorin atë si një vegël për ta
menaxhuar dhe për të drej-
tuar timonin e famshëm
drejt një rruge pa krye, drejt
një rruge që largon Sh-
qipërinë nga Bashkimi Eu-
ropian, largon Shqipërinë
nga zhvillimi, largon Sh-
qipërinë nga ajo rrugë, e cila
të gjithë kemi aspiruar ndër
vite", - u shpreh Kryemadhi.

SHKURT

Kriza, KQZ i kalon sot mandatet
6 deputetëve të rinj

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka parashikuar të
bëjë sot zëvendësimin e 6 mandateve të tjera të lëna

nga deputetët e PD dhe LSI. KQZ ka lajmëruar mbajtjen e
mbledhjes së radhës sot ku
ndër të tjera është edhe
plotësimi i 6 vakancave të
krijuara si rrjedhojë e dorë-
zimit të mandateve të de-
putetëve nga deputetët e
PD dhe LSI. Në rendin e
ditës të mbledhjes KQZ ka
parashikuar dhënien e
mandatit të deputetit As-
trit Veliajt, kandidatit të
listës shumëemërore të
Partisë Demokratike,
Qarku Berat, Lefter Maliqi.
Ndërsa vendin e lënë bosh
nga Viktor Tushaj i LSI në Lezhë do ta zërë Elda Hoti.
Sakaq, Nora Malajn, e zgjedhur deputete në Durrës nën
siglën e LSI, e zëvendëson Edlira Hyseni. Mandatin e
Vangjel Tavos po nga LSI në Gjirokastër, KQZ do t'ia japë
Ediola Brahës. Ndërsa vendet e dy demokratëve Gent Stra-
zimiri dhe Klevis Balliu në Tiranë dhe Korçë do t'i zënë
në Kuvend respektivisht Ajlinda Halilaj dhe Ligoraq Kara-
melo.

"Rama ik" edhe në Athinë, emigrantë
protestojnë kundër qeverisë

Me thirrjet "Rama ik" dhe "E duam Shqipërinë si gjithë
Europa", emigrantët shqiptarë që punojnë dhe je-

tojnë në Greqi, protestuan dje para ambasadës shqiptare
në Athinë kundër qeverisë së Edi Ramës. Megjithëse
protesta u organizua nga dega e PD në Greqi, ajo u mbësh-
tet edhe nga bashkatdhetarë të paangazhuar politikisht,
pa dallime partiake. Me fjalimet e mbajtura para ambasa-
dës, protestuesit kërkuan largimin e qeverisë së Edi
Ramës për t'i hapur rrugë zgjidhjes politike në vend. Ata
e cilësuan qeverinë "Rama" si hajdute dhe mashtruese,
që ka braktisur interesat e qytetarëve të vet, që nuk do
t'ia dijë për premtimet e dhëna për të lehtësuar jetën e
emigrantëve shqiptarëve në Greqi. Kryetari i degës së PD
në Greqi, Fatmir Gjoci dhe protestues të tjerë u shpre-
hën se kjo qeveri ua ka nxirë faqen shqiptarëve në emi-
gracion me imazhin e kanabizimit dhe të kryeministrit
që përkrah kriminelët dhe ka ardhur në pushtet me bler-
jen e votave nga krimi.

MANDATET
Je ilegjitim! Ndaj sot nga
unaza kam një mesazh
për çdo qytetar: ka
ardhur koha që
vendimet t'i merrni ju!
Djegia e mandateve
është vendimi më i
ligjshëm, demokratik dhe
patriotik. Me këtë vendim
dolëm në krah të popullit.
Për të kthyer
vendimmarrjen tek
populli, ky është vendimi
që kemi marrë, unë si
kryetar i PD dhe aleatët
tanë, për të mos
qëndruar në krah të
kriminelëve, por në krah
të popullit.
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INTERVISTA
KRIZA

Atentat ndaj demokra
cisë. Kështu e konsi
deron ish-ministrja e

Kulturës, Mirela Kumbaro
vendimin e opozitës për të
djegur mandatet duke
kërkuar largimin e një qev-
erie legjitime. Në një interv-
istë për "Gazetën Shqiptare"
Kumbaro teksa komenton
situatën politike në vend,
shprehet se sjellja e opozitës
përveçse po përpiqet të go-
dasë parimet e demokracisë,
por dëmton rënd edhe pro-
cesin e integrimit të vendit
në BE. Sipas saj humbjet e
njëpasnjëshme të opozitës
në zgjedhje, por edhe frika
nga institucionet e reja të re-
formës në drejtësi janë sh-
kaqet e "irracionalitetit dhe
tërheqjes në greminë të të
gjithë opozitës aktuale". Ajo
rendit dy skenarë se si
mund të ecet më tej për të
dalë nga ky ngërç: i pari ësh-
të që të vijohet me plotë-
simin e vendeve vakante,
ndonëse e pranon se kjo
sjell normalitet dhe skenari
i dytë ai i uljes në tryezën e
dialogut. Ndërkohë që ajo
ndonëse nuk i sheh de-
putetët e rinj si një opozitë e
re, shprehet se Kuvendi
ligjërisht do e vijojë manda-
tin deri në vitin 2021. Duke
folur më pas për qeverisjen,
Kumbaro ka komentuar
edhe ndryshimet në qeveri.
Ajo thekson se ndryshimet
në qeveri ishin më se nor-
male në mes të mandatit të
dytë qeverisës dhe aq më
shumë pas protestës së stu-
dentëve. Kumbaro ka ko-
mentuar edhe raportet e
marrëdhënieve me kryemi-
nistrin.

Zonja KZonja KZonja KZonja KZonja Kumbarumbarumbarumbarumbaro vo vo vo vo vendi poendi poendi poendi poendi po
përballet me një përplasjepërballet me një përplasjepërballet me një përplasjepërballet me një përplasjepërballet me një përplasje
të fortë politike, ku veçtë fortë politike, ku veçtë fortë politike, ku veçtë fortë politike, ku veçtë fortë politike, ku veç
prprprprprotestaotestaotestaotestaotestavvvvve të dhunshmee të dhunshmee të dhunshmee të dhunshmee të dhunshme,,,,,
opoopoopoopoopozita ka ndërzita ka ndërzita ka ndërzita ka ndërzita ka ndërmarmarmarmarmarrë dherë dherë dherë dherë dhe
një akt ekstrem dhe të pa-një akt ekstrem dhe të pa-një akt ekstrem dhe të pa-një akt ekstrem dhe të pa-një akt ekstrem dhe të pa-
precedent, atë të djegies sëprecedent, atë të djegies sëprecedent, atë të djegies sëprecedent, atë të djegies sëprecedent, atë të djegies së
mandateve të deputetëve.mandateve të deputetëve.mandateve të deputetëve.mandateve të deputetëve.mandateve të deputetëve.
Çfarë po ndodh? Keni njëÇfarë po ndodh? Keni njëÇfarë po ndodh? Keni njëÇfarë po ndodh? Keni njëÇfarë po ndodh? Keni një
koment?koment?koment?koment?koment?

Çfarë po ndodh, është py-
etja që bëjmë të gjithë. E
bëjmë ne që jemi në
mazhorancë, njerëzit kudo
nëpër Shqipëri, ndërko-
mbëtarët çdo ditë, por edhe
vetë anëtarë të opozitës që
janë të përçarë e të çorien-

Deputetja e PS vlerëson se ligjërisht parlamenti do të jetë afatgjatë deri në 2021

Kriza politike, Kumbaro: Ekzistojnë
dy skenarët si mund të ecet më tej
"Ky është një atentat ndaj demokracisë në përgjithësi"

tuar, sepse shohin përballë
murin që po i bihet me kokë
dhe jo perspektivë të qartë.
Komenti im është se ky ësh-
të një atentat ndaj demokra-
cisë në përgjithësi dhe përtej
Shqipërisë, por dhe atentat
kundër procesit të integrim-
it europian të Shqipërisë.

Opozita nga ana e saj kaOpozita nga ana e saj kaOpozita nga ana e saj kaOpozita nga ana e saj kaOpozita nga ana e saj ka
bërë kalë të betejës së sajbërë kalë të betejës së sajbërë kalë të betejës së sajbërë kalë të betejës së sajbërë kalë të betejës së saj
politike pikërisht akuzatpolitike pikërisht akuzatpolitike pikërisht akuzatpolitike pikërisht akuzatpolitike pikërisht akuzat
për vjedhje votash, teksapër vjedhje votash, teksapër vjedhje votash, teksapër vjedhje votash, teksapër vjedhje votash, teksa
për disa muaj me radhë kapër disa muaj me radhë kapër disa muaj me radhë kapër disa muaj me radhë kapër disa muaj me radhë ka
kërkuar largimin e kreutkërkuar largimin e kreutkërkuar largimin e kreutkërkuar largimin e kreutkërkuar largimin e kreut
të Bashkisë së Durrësit, sitë Bashkisë së Durrësit, sitë Bashkisë së Durrësit, sitë Bashkisë së Durrësit, sitë Bashkisë së Durrësit, si

të implikuar në blerjen etë implikuar në blerjen etë implikuar në blerjen etë implikuar në blerjen etë implikuar në blerjen e
vvvvvotaotaotaotaotavvvvveeeee. Nëse mazhoranca. Nëse mazhoranca. Nëse mazhoranca. Nëse mazhoranca. Nëse mazhoranca
do ishte përgjigjur më parëdo ishte përgjigjur më parëdo ishte përgjigjur më parëdo ishte përgjigjur më parëdo ishte përgjigjur më parë
kësaj kërkese të opozitëskësaj kërkese të opozitëskësaj kërkese të opozitëskësaj kërkese të opozitëskësaj kërkese të opozitës
mund të ishte shmangurmund të ishte shmangurmund të ishte shmangurmund të ishte shmangurmund të ishte shmangur
kjo situatë?kjo situatë?kjo situatë?kjo situatë?kjo situatë?

Akuza që vijnë si retorikë
politike në rrugë, nuk mund
të sjellin tjetër reagim të
mazhorancës përveç
kërkesës për t'iu drejtuar or-
ganeve të drejtësisë. Nuk e
imagjinoj se si mund të reago-
het ndryshe. Çdo sjellje tjetër
është përçudnim i institucion-
eve dhe arbitraritet.
Mazhoranca nuk është as
prokurori as gjykatë. Dhe kjo
mazhorancë e ka treguar se
kur drejtësia ka folur kemi
respektuar një më një ven-
dimet e saj. Po kështu kur ne
si mazhorancë mendojmë se
kemi vend për të bërë një
akuzë i jemi drejtuar organ-
eve të drejtësisë.

Cilat janë sipas jush ar-Cilat janë sipas jush ar-Cilat janë sipas jush ar-Cilat janë sipas jush ar-Cilat janë sipas jush ar-
syet e vërteta të kësaj sjelljesyet e vërteta të kësaj sjelljesyet e vërteta të kësaj sjelljesyet e vërteta të kësaj sjelljesyet e vërteta të kësaj sjellje
nga ana e opozitës?nga ana e opozitës?nga ana e opozitës?nga ana e opozitës?nga ana e opozitës?

Dëshpërimi nga humbjet e
akumuluara dhe nga dësh-
timet që ka ndërtuar me du-
art e veta lidershipi i opozitës,
por edhe frika e lidershipit
historik të kësaj opozite nga
hyrja në fuqi e aksionit të
SPAK dhe të organeve të
vetingut. Kjo shpjegon irra-
cionalitetin dhe tërheqjen në
greminë të të gjithë opozitës
aktuale.

Ndërkohë që tashmë ajoNdërkohë që tashmë ajoNdërkohë që tashmë ajoNdërkohë që tashmë ajoNdërkohë që tashmë ajo

e ka bërë fakt të kryer dj-e ka bërë fakt të kryer dj-e ka bërë fakt të kryer dj-e ka bërë fakt të kryer dj-e ka bërë fakt të kryer dj-
egien e mandateve. Si doegien e mandateve. Si doegien e mandateve. Si doegien e mandateve. Si doegien e mandateve. Si do
vazhdohet më tej, do zëv-vazhdohet më tej, do zëv-vazhdohet më tej, do zëv-vazhdohet më tej, do zëv-vazhdohet më tej, do zëv-
endësohet opozita në parla-endësohet opozita në parla-endësohet opozita në parla-endësohet opozita në parla-endësohet opozita në parla-
ment?ment?ment?ment?ment?

Fatkeqësisht pjesa më e
madhe e deputetëve të
opozitës e ka bërë fakt,
ndonëse, ju siguroj, ka prej
tyre që brenda vetes së tyre
dhe nën zë nuk e miratojnë
këtë gjë. Ashtu sikurse ka të
tjerë që hapur janë shprehur
dyshues ose kundra.

Dhe për t'iu përgjigjur py-
etjes tuaj shoh dy skenarë:

I pari është ligjor dhe po
ndodh; krijohen vakanca në
parlament dhe ligji i hap
rrugën kandidatit tjetër në
listën e partisë përkatëse për
të zënë vendin në parlament.
Deputetët e rinj të opozitës po
zënë vend, a do plotësohen
vendet apo jo, mbetet për t'u
parë. Por ngado që ta rrot-
ullosh situatën kjo nuk ësh-
të normale dhe nuk mund të
shtiremi sikur jemi në një
proces normal të marrjes së
mandateve, sepse as lënia e
mandateve nuk ishte një
proces normal.

Skenari i dytë është ai që
kërkojmë dhe urojmë: ulja në
tryezë për të dialoguar dhe
për ta futur situatën në shi-
nat e kushtetutës dhe të kuv-
endimit institucional. Por
theksoj të ulemi për dialog në
interes të Shqipërisë dhe jo
për pazare në interes të një

partie.
Skenarin e parë s'e ndal-

ojmë dot, të dytin duhet ta
nxisim e ta inkurajojmë. Ne
jemi gati.

Faktori ndërkombëtar kaFaktori ndërkombëtar kaFaktori ndërkombëtar kaFaktori ndërkombëtar kaFaktori ndërkombëtar ka
bërë thirrje për dialog,bërë thirrje për dialog,bërë thirrje për dialog,bërë thirrje për dialog,bërë thirrje për dialog,
ndërkohë që kryeministrindërkohë që kryeministrindërkohë që kryeministrindërkohë që kryeministrindërkohë që kryeministri
ka deklaruar  se është i gat-ka deklaruar  se është i gat-ka deklaruar  se është i gat-ka deklaruar  se është i gat-ka deklaruar  se është i gat-
shëm të dialogojë, por jo tëshëm të dialogojë, por jo tëshëm të dialogojë, por jo tëshëm të dialogojë, por jo tëshëm të dialogojë, por jo të
negociojë. Në këto kushtenegociojë. Në këto kushtenegociojë. Në këto kushtenegociojë. Në këto kushtenegociojë. Në këto kushte
çfarë mund të negociohet?çfarë mund të negociohet?çfarë mund të negociohet?çfarë mund të negociohet?çfarë mund të negociohet?

Përgjigjja e kësaj pyetjeje
gjendet te skenari i dytë që
përshkova pak më parë. Pra
nuk bëjmë pazar me qever-
isjen dhe me institucionet,
nuk bëjmë pazar me re-
formën në drejtësi, nuk
bëjmë pazar me rolin që du-
het të luajnë institucionet
dhe që nuk mund të zëvendë-
sohen nga vullnetet e indi-
vidëve, qofshin dhe kryetarët
e partive. Dialogu në tryezë
dhe ndalimi i dhunës dhe i
nxitjes së saj është hapi i parë
drejt gjetjes së zgjidhjes.

Mund të kemi mar-Mund të kemi mar-Mund të kemi mar-Mund të kemi mar-Mund të kemi mar-
rëveshje tjetër politike mesrëveshje tjetër politike mesrëveshje tjetër politike mesrëveshje tjetër politike mesrëveshje tjetër politike mes
mazhorancës dhe opozitësmazhorancës dhe opozitësmazhorancës dhe opozitësmazhorancës dhe opozitësmazhorancës dhe opozitës
për të shtyrë datën epër të shtyrë datën epër të shtyrë datën epër të shtyrë datën epër të shtyrë datën e
zgjedhjeve lokale dhezgjedhjeve lokale dhezgjedhjeve lokale dhezgjedhjeve lokale dhezgjedhjeve lokale dhe
mbajtjen e zgjedhjeve të par-mbajtjen e zgjedhjeve të par-mbajtjen e zgjedhjeve të par-mbajtjen e zgjedhjeve të par-mbajtjen e zgjedhjeve të par-
akohshme parlamentare?akohshme parlamentare?akohshme parlamentare?akohshme parlamentare?akohshme parlamentare?

Nuk shoh asnjë arsye për
të shtyrë zgjedhjet lokale që
janë shpallur tashmë në për-
puthje me Kushtetutën nga
Presidenti i Republikës. Dhe
as për zgjedhje të parakohs-
hme parlamentare, sepse par-
lamenti që kemi është
zgjedhur në mënyrë të
ligjshme dhe të gjithëpranu-
ar, po kështu dhe qeveria ësh-
të krejt legjitime. Shqipëria
ka një prioritet që është  mo-
bilizimi i të gjitha forcave për
të mbërritur në finish të ne-
gociatave. Ky nuk është pri-
oritet i Partisë Socialiste, por
i shqiptarëve dhe ta sakrifi-
kosh këtë për interesa të cilës-
do parti është meskinitet i
rrezikshëm.

Po nëse opozita nuk merrPo nëse opozita nuk merrPo nëse opozita nuk merrPo nëse opozita nuk merrPo nëse opozita nuk merr
pjesë në zgjedhjet vendore apjesë në zgjedhjet vendore apjesë në zgjedhjet vendore apjesë në zgjedhjet vendore apjesë në zgjedhjet vendore a
do mbahen ato?do mbahen ato?do mbahen ato?do mbahen ato?do mbahen ato?

Jemi ende larg këtij mo-
menti, por Partia Socialiste
nuk e ka vënë në diskutim
dekretin e Presidentit për
zgjedhjet e shpallura në 30
qershor. Ama kryefjala tani
është të mbërrijmë në dialog
dhe të ruajmë stabilitetin e
vendit i cili po dëmtohet çdo
ditë në kurriz të shqiptarëve.

Në KNë KNë KNë KNë Kuvuvuvuvuvend po krijohetend po krijohetend po krijohetend po krijohetend po krijohet
një opozitë e re, me deputetënjë opozitë e re, me deputetënjë opozitë e re, me deputetënjë opozitë e re, me deputetënjë opozitë e re, me deputetë
të rinj. Sa jetëgjatë mund tëtë rinj. Sa jetëgjatë mund tëtë rinj. Sa jetëgjatë mund tëtë rinj. Sa jetëgjatë mund tëtë rinj. Sa jetëgjatë mund të
jetë një parlament me njëjetë një parlament me njëjetë një parlament me njëjetë një parlament me njëjetë një parlament me një
opozitë të tillë?opozitë të tillë?opozitë të tillë?opozitë të tillë?opozitë të tillë?

Nuk më duket se është
ende një opozitë e re. Janë
deputetë të rinj të së njëjtës
opozitë, të të njëjtave parti.
Dhe ligjërisht parlamenti do
të jetë afatgjatë deri në
zgjedhjet e ardhshme në
2021. Nëse me këta zëra

PËR MANDATET
"Çfarë po ndodh,
është pyetja që bëjmë
të gjithë. E bëjmë ne
që jemi në
mazhorancë, njerëzit
kudo nëpër Shqipëri,
ndërkombëtarët çdo
ditë, por edhe vetë
anëtarë të opozitës që
janë të përçarë e të
çorientuar, sepse
shohin përballë murin
që po i bihet me kokë
dhe jo perspektivë të
qartë. Komenti im
është se ky është një
atentat ndaj
demokracisë në
përgjithësi dhe përtej
Shqipërisë, por dhe
atentat kundër
procesit të integrimit
europian të
Shqipërisë"

"Protestat e
studentëve ishin
alarmi i duhur, në

kohën e duhur e në
mënyrën e duhur për

ta kuptuar e
aktualizuar këtë

nevojë. Personalisht
jam ndjerë krenare

për studentët që
protestuan dhe ka
qenë një mësim
shumë i mirë për

politikën, por edhe
për shoqërinë

shqiptare"

PËR PROTESTAT
"Skuadra e

Kulturës është një
skuadër e

konsoliduar tashmë
dhe drejtimi i saj

nga Elva Margariti
është garanci për

sukses dhe për ide
bashkëkohore. Më

vjen shumë mirë që
një zonjë drejton
punët e kulturës

dhe jam e bindur se
do të lërë gjurmën e

vet me shije dhe
elegancë"

PËR MINISTREN



Ish-ministrja e Kulturës,
Mirela Kumbaro
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Mirela Kumbaro komenton largimin e saj nga qeveria dhe marrëdhëniet me kryeministrin

Largimi nga qeveria? Ish-ministrja:
Do ishte miopi të mos reagohej

"Nuk merrem me telenovelat bajate që shpikin lot"

të rinj do të kemi më
vonë një riformatim apo

rinovim të forcave politike në
opozitë, kjo mbetet për t'u
parë.

Ju vetë personalisht deriJu vetë personalisht deriJu vetë personalisht deriJu vetë personalisht deriJu vetë personalisht deri
para pak muajsh ishit pjesëpara pak muajsh ishit pjesëpara pak muajsh ishit pjesëpara pak muajsh ishit pjesëpara pak muajsh ishit pjesë
e qeverisë, ndërsa tashmëe qeverisë, ndërsa tashmëe qeverisë, ndërsa tashmëe qeverisë, ndërsa tashmëe qeverisë, ndërsa tashmë
deputete. Për ju që e kenideputete. Për ju që e kenideputete. Për ju që e kenideputete. Për ju që e kenideputete. Për ju që e keni
parë qeverinë edhe nga bren-parë qeverinë edhe nga bren-parë qeverinë edhe nga bren-parë qeverinë edhe nga bren-parë qeverinë edhe nga bren-
da edhe nga jashtë, si do eda edhe nga jashtë, si do eda edhe nga jashtë, si do eda edhe nga jashtë, si do eda edhe nga jashtë, si do e
vlerësoni qeverisjen dhevlerësoni qeverisjen dhevlerësoni qeverisjen dhevlerësoni qeverisjen dhevlerësoni qeverisjen dhe
çfarë duhet të ndryshojë siçfarë duhet të ndryshojë siçfarë duhet të ndryshojë siçfarë duhet të ndryshojë siçfarë duhet të ndryshojë si
reagim edhe ndaj këtyrereagim edhe ndaj këtyrereagim edhe ndaj këtyrereagim edhe ndaj këtyrereagim edhe ndaj këtyre
prprprprprotestaotestaotestaotestaotestavvvvve?e?e?e?e?

Qeverisja është gjithmonë
një rrugë me sfida, por edhe
një ekuacion ku duhet të
zgjidhësh të panjohura. E
them pa ngurrim se është bërë
një punë gjigande, që ndosh-
ta nuk duket nga jashtë sa
duhet, dhe mbase koha do ta
tregojë, sepse do duhet qetësi
për këtë. Unë vetë arrij ta per-
ceptoj më mirë, tani që jam
jashtë, punën kolosale të bërë
nga Ministria e Kulturës se
sa kur isha në detyrë, pasi rit-
mi është i tillë që nuk ke kohë
të kthesh kokën pas, por du-
het të orientohesh për të për-
gatitur ditën, javën, muajin,
vitin që vjen. Nga ana tjetër,
secili nga ne ka një rol bash-
këpunues dhe konstruktiv
për të luajtur në mazhorancë,
qoftë si ministër, qoftë si de-
putet, asnjëri nuk bën dot pa
tjetrin. Përtej punës dhe ar-
ritjeve, jam e ndërgjegjshme
se nuk kemi bërë dot sa kemi
dashur, dhe se ende mbetet
shumë, e për këtë s'duhet
humbur asnjë ditë. Protestat
e studentëve ishin  alarmi i
duhur, në kohën e duhur e në
mënyrën e duhur për ta kup-
tuar e aktualizuar këtë
nevojë. Personalisht jam nd-
jerë krenare për studentët që
protestuan dhe ka qenë një
mësim shumë i mirë për poli-
tikën por edhe për shoqërinë

shqiptare.
Zonja KZonja KZonja KZonja KZonja Kumbarumbarumbarumbarumbaro si e pritëto si e pritëto si e pritëto si e pritëto si e pritët

vendimin e kryeministritvendimin e kryeministritvendimin e kryeministritvendimin e kryeministritvendimin e kryeministrit
për të bërë një operacion tëpër të bërë një operacion tëpër të bërë një operacion tëpër të bërë një operacion tëpër të bërë një operacion të
thellë në qeveri, duke ndry-thellë në qeveri, duke ndry-thellë në qeveri, duke ndry-thellë në qeveri, duke ndry-thellë në qeveri, duke ndry-
shuar më shumë se gjysshuar më shumë se gjysshuar më shumë se gjysshuar më shumë se gjysshuar më shumë se gjysmënmënmënmënmën
e ministrae ministrae ministrae ministrae ministravvvvveeeee, përfshirë edhe, përfshirë edhe, përfshirë edhe, përfshirë edhe, përfshirë edhe
ju?ju?ju?ju?ju?

Për mua është një vendim
normal për një mazhorancë
qeverisëse dhe në tagrin e
kryeministrit si kapiten
skuadre, që të formojë, ndry-
shojë apo rinovojë skuadrën
e vet duke ndryshuar rolet e
aktorëve brenda skuadrës.
Akoma më e parash-
ikueshme është kjo lëvizje në
mandatin e dytë dhe në një
moment kur shoqëria re-
agon me pjesën e saj më të
shëndetshme siç janë rinia
dhe studentët. Do të ishte
miopi të mos e shohësh dhe
mungesë vizioni të mos rea-
gosh. Kjo mazhorancë ka

treguar disa herë në këto
thuajse 6 vite, se është e
ndjeshme ndaj zërit të sho-
qërisë, se di të reflektojë, se
di të reagojë, së di të kërkojë
ndjesë dhe të korrigjohet dhe
se ka mjaftueshëm forca drej-
tuese, politike, ekzekutive
dhe intelektuale për të mbe-
tur forca e padyshimtë në
rolin qeverisës të vendit.

Gjatë momentit të pre-Gjatë momentit të pre-Gjatë momentit të pre-Gjatë momentit të pre-Gjatë momentit të pre-
zantimit të ndryshimevezantimit të ndryshimevezantimit të ndryshimevezantimit të ndryshimevezantimit të ndryshimeve
prej kryeministrit nëprej kryeministrit nëprej kryeministrit nëprej kryeministrit nëprej kryeministrit në
mbledhjen e Asamblesë Ko-mbledhjen e Asamblesë Ko-mbledhjen e Asamblesë Ko-mbledhjen e Asamblesë Ko-mbledhjen e Asamblesë Ko-
mbëtare në fund të dhje-mbëtare në fund të dhje-mbëtare në fund të dhje-mbëtare në fund të dhje-mbëtare në fund të dhje-
torit, kamerat e televizion-torit, kamerat e televizion-torit, kamerat e televizion-torit, kamerat e televizion-torit, kamerat e televizion-
eve ju kanë fiksuar emocio-eve ju kanë fiksuar emocio-eve ju kanë fiksuar emocio-eve ju kanë fiksuar emocio-eve ju kanë fiksuar emocio-
nalisht të prnalisht të prnalisht të prnalisht të prnalisht të prekurekurekurekurekur. Çf. Çf. Çf. Çf. Çfarë ndo-arë ndo-arë ndo-arë ndo-arë ndo-
dhi, ishte e papritur edhedhi, ishte e papritur edhedhi, ishte e papritur edhedhi, ishte e papritur edhedhi, ishte e papritur edhe
për ju ky ndryshim apopër ju ky ndryshim apopër ju ky ndryshim apopër ju ky ndryshim apopër ju ky ndryshim apo
kryeministri ua kishte ko-kryeministri ua kishte ko-kryeministri ua kishte ko-kryeministri ua kishte ko-kryeministri ua kishte ko-
munikuar më parë vendi-munikuar më parë vendi-munikuar më parë vendi-munikuar më parë vendi-munikuar më parë vendi-
min e tij për të bërë ndry-min e tij për të bërë ndry-min e tij për të bërë ndry-min e tij për të bërë ndry-min e tij për të bërë ndry-
shime në qeveri?shime në qeveri?shime në qeveri?shime në qeveri?shime në qeveri?

Nuk më habit më fakti që
portalet dhe rrjetet sociale
janë të pangopura në kërkim
të melodramave politike me
të cilat synojnë përtacisht
dhe në mënyrë aspak in-
teligjente të rrisin klikimet.
Se ku e patë e se ku e gjetët

këtë "prekjen emocionale"
s'arrij ta kuptoj, por as ju
vetë s'e gjeni dot. Ju ka ikur
melodrama në drejtim të pa-
ditur…

Si kanë qenë mar-Si kanë qenë mar-Si kanë qenë mar-Si kanë qenë mar-Si kanë qenë mar-
rëdhëniet tuaja me kryem-rëdhëniet tuaja me kryem-rëdhëniet tuaja me kryem-rëdhëniet tuaja me kryem-rëdhëniet tuaja me kryem-
inistrin Rama, a ka qenë einistrin Rama, a ka qenë einistrin Rama, a ka qenë einistrin Rama, a ka qenë einistrin Rama, a ka qenë e
vështirë të punosh me të nëvështirë të punosh me të nëvështirë të punosh me të nëvështirë të punosh me të nëvështirë të punosh me të në
një qeveri? Kam parasyshnjë qeveri? Kam parasyshnjë qeveri? Kam parasyshnjë qeveri? Kam parasyshnjë qeveri? Kam parasysh
një moment të mëparshëmnjë moment të mëparshëmnjë moment të mëparshëmnjë moment të mëparshëmnjë moment të mëparshëm

ku ju keni pasur dhe një de-ku ju keni pasur dhe një de-ku ju keni pasur dhe një de-ku ju keni pasur dhe një de-ku ju keni pasur dhe një de-
bat publik me të në sallën ebat publik me të në sallën ebat publik me të në sallën ebat publik me të në sallën ebat publik me të në sallën e
KKKKKuvuvuvuvuvendit ku edhe lotuaendit ku edhe lotuaendit ku edhe lotuaendit ku edhe lotuaendit ku edhe lotuat ...t ...t ...t ...t ...

Si në një skuadër që ndër-
ton projekte dhe ka vizion.
Marrëdhënie bashkëpunimi
dhe këmbimi të ideve nga
më të thjeshtat deri të më të
vështirat, por bash për këtë
edhe të bukura. Prova për
këtë janë projektet e ndër-
tuara në këto gati 5 vjet e
gjysmë qeverisje ku ndërtu-
am 5 muze të rinj, 4 teatro,
pa folur për qindra restau-
rime në të gjithë Shqipërinë,
e qindra aktivitete e pro-
grame kulturore jashtë e
brenda vendit, sa nuk ishin
bërë në 25 vjet. Më tej, nuk
merrem me telenovelat ba-
jate që shpikin lot kur s'dinë
si të rrisin klikimet. E
thashë një here.

Ju vetë personalisht siJu vetë personalisht siJu vetë personalisht siJu vetë personalisht siJu vetë personalisht si
do ta vlerësonit punën tuajdo ta vlerësonit punën tuajdo ta vlerësonit punën tuajdo ta vlerësonit punën tuajdo ta vlerësonit punën tuaj
në krye të Ministrisë sënë krye të Ministrisë sënë krye të Ministrisë sënë krye të Ministrisë sënë krye të Ministrisë së
KKKKKulturësulturësulturësulturësulturës, çf, çf, çf, çf, çfarë do donit tëarë do donit tëarë do donit tëarë do donit tëarë do donit të
bënit ndryshe?bënit ndryshe?bënit ndryshe?bënit ndryshe?bënit ndryshe?

Unë vij nga përvoja e
gjatë prej 3 dekadash e botës
akademike, ku më kanë më-
suar dhe ku u kam mësuar
të tjerëve se vlerësimi më i
mirë nuk është ai që i bën
vetes, por ai që të bëjnë të
tjerët. Nëse do ta nisja nga e
para? E vetmja gjë që do
kisha bërë ndryshe është se
do të kisha treguar shumë
më tepër kujdes e vëmendje
që projektet e programet e
realizuara nga Skuadra e
Kulturës, t'i komunikonim e
t'ua tregonim më shumë dhe
çdo ditë publikut, me qëllim
që të kuptohet puna që kanë
bërë me qindra njerëz
punëshumë e fjalëpak.

Po prurjet  e  reja nëPo prurjet  e  reja nëPo prurjet  e  reja nëPo prurjet  e  reja nëPo prurjet  e  reja në
qeveri si i patë, a ishin atoqeveri si i patë, a ishin atoqeveri si i patë, a ishin atoqeveri si i patë, a ishin atoqeveri si i patë, a ishin ato
të goditura?të goditura?të goditura?të goditura?të goditura?

Janë zgjedhje që sjellin
energji të reja, njerëz të rinj,

që garantojnë vazhdimësinë
e punëve të bëra mirë dhe
japin besim për të përmirë-
suar dhe për të ecur më shpe-
jt në realizimin e programit
të parashikuar për këtë
mandat qeverisës.

Keni një koment për pa-Keni një koment për pa-Keni një koment për pa-Keni një koment për pa-Keni një koment për pa-
suesen tuaj në Ministrinësuesen tuaj në Ministrinësuesen tuaj në Ministrinësuesen tuaj në Ministrinësuesen tuaj në Ministrinë
e Ke Ke Ke Ke Kulturës?ulturës?ulturës?ulturës?ulturës?

Skuadra e Kulturës është
një skuadër e konsoliduar
tashmë dhe drejtimi i saj nga
Elva Margariti është garan-
ci për sukses dhe për ide
bashkëkohore. Më vjen
shumë mirë që një zonjë drej-
ton punët e kulturës dhe
jam e bindur se do të lërë
gjurmën e vet me shije dhe
elegancë.

Ju përfaqësoni Qarkun eJu përfaqësoni Qarkun eJu përfaqësoni Qarkun eJu përfaqësoni Qarkun eJu përfaqësoni Qarkun e
GjirGjirGjirGjirGjirokastrës në Kokastrës në Kokastrës në Kokastrës në Kokastrës në Kuvuvuvuvuvend.end.end.end.end.
Mund të na thoni e  kaMund të na thoni e  kaMund të na thoni e  kaMund të na thoni e  kaMund të na thoni e  ka
përzgjedh PS kandidatin epërzgjedh PS kandidatin epërzgjedh PS kandidatin epërzgjedh PS kandidatin epërzgjedh PS kandidatin e
saj  për Bashkinë esaj  për Bashkinë esaj  për Bashkinë esaj  për Bashkinë esaj  për Bashkinë e
Gjirokastrës dheGjirokastrës dheGjirokastrës dheGjirokastrës dheGjirokastrës dhe

PërPërPërPërPërmetit? Mund të na tho-metit? Mund të na tho-metit? Mund të na tho-metit? Mund të na tho-metit? Mund të na tho-
ni emrat e tyre?ni emrat e tyre?ni emrat e tyre?ni emrat e tyre?ni emrat e tyre?

Ende jo, sepse ky është
proces që vazhdon, proces
që ka nisur që pas
zgjedhjeve lokale të 2015,
proces vëzhgimi, bash-
këpunimi, por edhe kon-
testimi, sepse në të dy këto
bashki qeverisja lokale ka
lënë shumë për të dëshiru-
ar. Në të dy këto njësi ven-
dore bashkitë janë kthyer në
histori personale elektorale
të kryebashkiakëve. Pikër-
isht për këtë qeveria ka qenë
dhe është shumë e pran-
ishme me investime dhe ndë-
rhyrje të drejtpërdrejta për
të kompensuar shërbimet e
munguara nga bashkitë, por
edhe për të siguruar zhvil-
lim të zonës, çka është tash-
më evidente nga Përmeti në
Gjirokastër.

E them këtë me bindje e
përgjegjësi duke qenë se e
ndjek nga shumë afër
Qarkun dhe jam në kontakt
të përditshëm edhe me

përmetarët edhe me
gjirokastritët. Dhe nuk kam
as dyshimin më të vogël se
kandidatët e Partisë Social-
iste, do të jenë fitues jo
vetëm për figurën personale,
por edhe sepse do të përfaqë-
sojnë forcën që ka treguar
se fiton  me program dhe
punë për të gjithë, e jo vetëm
për militantët e kryebashki-
akëve aktualë.

Një nga bashkitë më meNjë nga bashkitë më meNjë nga bashkitë më meNjë nga bashkitë më meNjë nga bashkitë më me
interes është edhe ajo e Ti-interes është edhe ajo e Ti-interes është edhe ajo e Ti-interes është edhe ajo e Ti-interes është edhe ajo e Ti-
ranësranësranësranësranës. Si ka dr. Si ka dr. Si ka dr. Si ka dr. Si ka drejtuar Vejtuar Vejtuar Vejtuar Vejtuar Veliajeliajeliajeliajeliaj
dhe a duhet të rikandidojëdhe a duhet të rikandidojëdhe a duhet të rikandidojëdhe a duhet të rikandidojëdhe a duhet të rikandidojë
ai për një mandat tjetër?ai për një mandat tjetër?ai për një mandat tjetër?ai për një mandat tjetër?ai për një mandat tjetër?

Tirana është rasti ideal
ku puna flet vetë dhe shumë
më tepër se të gjitha fjalët
tona. Jo më kot në të gjitha
qarqet zgjedhësit kërkojnë
një kryebashkiak si modeli
i Erion Veliajt. Tirana
vetëm në 4 vjet është bërë
realisht Tirana që duam.
Pyetja juaj është aq retorike
sa ju e dini dhe vetë.

PËR OPOZITËN

"Dëshpërimi nga humbjet e akumuluara
dhe nga dështimet që ka ndërtuar me

duart e veta lidershipi i opozitës. Por edhe
frika e lidershipit historik të kësaj opozite

nga hyrja në fuqi e aksionit të SPAK dhe
të organeve të vetingut. Kjo shpjegon

irracionalitetin dhe tërheqjen në greminë
të të gjithë opozitës aktuale"

“

PËR ZGJIDHJEN

"Skenari i dytë është ai që kërkojmë dhe
urojmë: ulja në tryezë për të dialoguar dhe
për ta futur situatën në shinat e kushtetutës

dhe të kuvendimit institucional. Por
theksoj të ulemi për dialog në interes të

Shqipërisë dhe jo për pazare në interes të
një partie. Skenarin e parë s'e ndalojmë

dot, të dytin duhet ta nxisim e ta
inkurajojmë. Ne jemi gati".

“

PËR RAMËN
Si në një skuadër që
ndërton projekte dhe
ka vizion. Marrëdhënie
bashkëpunimi dhe
këmbimi të ideve nga
më të thjeshtat deri të
më të vështirat, por
bash për këtë edhe të
bukura. Prova për këtë
janë projektet e
ndërtuara në këto gati
5 vjet e gjysmë
qeverisje ku ndërtuam
5 muze të rinj, 4 teatro,
pa folur për qindra
restaurime në të gjithë
Shqipërinë. Më tej, nuk
merrem me telenovelat
bajate që shpikin lot
kur s'dinë si të rrisin
klikimet. E thashë
një herë.
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Rreth 25 mijë biznese në
rang vendi duhet të
paguajnë tatim mbi

fitimin brenda datës 30
mars, në të kundërt do të
gjobiten me 10 % të vlerës së
detyrimit. Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve
përmes një njoftimi u ka
kujtuar bizneseve afatet dhe
penalitetet.
DETYRIMIDETYRIMIDETYRIMIDETYRIMIDETYRIMI

Bizneset të cilat janë sub-
jekt i tatimfitimit kanë afat
deri në datën 30 mars për të
paguar detyrimin e tremu-
jorit të parë. Drejtoria e
Përgjithshme e Tatimeve i
ka bërë thirrje ndërmar-
rjeve të deklarojnë dhe
paguajnë taksën brenda
afatit të parashikuar nga
ligji, në të kundërtën do të
ndëshkohen me gjobë në
masën 10% të detyrimit që
kanë për të paguar. Aktual-
isht në Shqipëri janë rreth
25 mijë biznese, të cilat
paguajnë tatim mbi fitimin.
Skema e taksimit është pro-
gresiv me tri fasha dhe mbi
xhiron e biznesit. Për bi-
zneset me xhiro deri në 5
milionë lekë në vit, tatimfit-
imi është zero ndaj kjo kate-
gori ndërmarrjesh nuk ka
detyrim për të deklaruar.
LLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJA

Për bizneset me xhiro nga
5 deri në 14 milionë lekë në
vit tatim-fitimi është 5%,
ndërsa për ndërmarrjet që
kanë një qarkullim vjetor
më të lartë se 14 milionë lekë,
taksa është 15% e fitimit. Ky
është viti i parë që biznesi e
paguan tatim-fitimin, sipas
kësaj skeme. Deri vitin e
kaluar, tatim-fitimi paguhej
15% nga të gjitha bizneset
me xhiro mbi 8 milionë lekë
në vit. Por, me paketën e re
fiskale, qeveria e rriti kufi-
rin në 14 milionë lekë duke
ulur taksën për rreth 11 mijë
subjekte. Vitin e kaluar, bux-
heti i shtetit arkëtoi rreth
275 milionë euro të ardhura
nga tatimi mbi fitimin, pje-
sa dërrmuese e të cilave vijnë
nga biznesi i madh.
LIGJILIGJILIGJILIGJILIGJI

Fitimi i tatueshëm për
periudhën tatimore përcak-
tohet në bazë të bilancit dhe
të anekseve të tij, që duhet
të jenë hartuar në përputhje
me ligjin "Për kontabilitetin
dhe pasqyrat financiare".
Për përcaktimin e fitimit

Për subjektet me xhiro deri në 5 milionë lekë në vit, tatimfitimi është zero

Tatim-fitimi, 25 mijë biznese afat
deri në 30 mars për pagesën

Tatimet: Gjobë kush s'paguan detyrimin në kohë

Portofoli i kredisë për
sektorin e bujqësisë

pësoi rënie gjatë vitit të
kaluar. Sipas Bankës së Sh-
qipërisë, në fund të vitit 2018
vlera e këtij portofoli ra në
4.75 miliardë lekë, nga afro
5.4 miliardë lekë që ishte një
vit më parë. Rënia me 12%
gjatë vitit 2018 dëshmon
edhe njëherë se kreditimi i
këtij sektori ngelet i vësh-
tirë, me gjithë vëmendjen në
rritje të bankave dhe ske-
mave mbështetëse që kanë
ofruar qeveria dhe bankat
e zhvillimit. Në fillim të

vitit 2016, qeveria shqiptare
dhe Banka Europiane për
Rindërtim dhe Zhvillim, pre-
zantuan skemën ambicioze
të garancisë financiare për
kreditimin e fermerëve.
Përmes një fondi garancie 75
milionë euro, fermerëve do
t'iu krijohej akses në kredi
nga bankat tregtare për një
shumë prej rreth 300 milionë

eurosh. Në teori, kjo skemë
premtonte t'i jepte një
stimul të madh kreditimit
për bujqësinë nga sektori
financiar në vend. Por, re-
zultatet nuk po duken. Kre-
dia për bujqësinë ra për të
dytin vit radhazi gjatë 2018-
ës. Problemi kryesor duket
se ngelet kapaciteti i dobët
i këtij sektori për të

përthithur financime, edhe
në rastet kur në lojë hyjnë
skemat e garancisë. Kjo
dëshmon se është bërë pak
për të adresuar problemet
reale të bujqësisë, që janë
sidomos konkurruesh-
mëria e ulët, parcelizimi,
mungesa e ekspertizës dhe
problemet me dokumentet
e pronësisë së tokës.

është shumë e rëndësishme
të evidentohen shpenzimet e
njohura, ato që kryhen për
qëllime fitimi, sigurimi dhe
ruajtje të fitimit, në masën
që këto shpenzime duhet do-
mosdoshmërisht të provo-
hen dhe dokumentohen nga
tatimpaguesi, nëpërmjet
faturës tatimore me TVSH,
faturës së thjeshtë tatimore
dhe çdo dokumenti tjetër të
përpiluar dhe të lëshuar në
përputhje me udhëzimet e
Ministrit të Financave, në
zbatim të legjislacionit tati-
mor. Organizata jofitimpru-
rëse përgatit deklaratën vje-
tore të të ardhurave të tat-
ueshme në formën e përcak-
tuar në udhëzimin e Minis-
trit të Financave, dhe e dorë-
zon në organet tatimore
brenda datës 31 mars të vitit
pasardhës, duke paraqitur
në të njëjtën kohë bilancin
kontabël, së bashku me
anekset e tij, si dhe çdo të
dhënë tjetër. Tatimi i llogari-
tur në bazë të deklaratës vje-
tore të të ardhurave të tat-

ueshme, pakësuar me shu-
mat e përcaktuara si të zbrit-
shme, dhe me parapagimet e
bëra gjatë periudhës tati-
more, paguhet nga tatimpa-

guesi në llogarinë e organ-
eve tatimore, në çastin e
paraqitjes së deklaratës vje-
tore të të ardhurave të tat-
ueshme.

KËSTET PARAPRAKE TË TATIMIT MBI
FITIMIN

1. Tatimi mbi fitimin paguhet çdo tremujor ose çdo
muaj në formë paradhënie gjatë vitit, bazuar në këste
mujore.
2. Administrata tatimore, bazuar në të dhënat e
deklaratës së fitimit të tatueshëm të vitit paraardhës,
dorëzuar nga tatimpaguesi brenda datës 31 mars të
vitit vijues, llogarit këstet mujore të paradhënieve të
tatimit mbi fitimin për periudhën prill -dhjetor të vitit
vijues dhe për periudhën janar -mars të vitit të
ardhshëm.
3.Këstet mujore të paradhënieve të tatimit mbi
fitimin, për periudhën prill -dhjetor të vitit vijues dhe
për periudhën janar -mars të vitit të ardhshëm, i
njoftohen tatimpaguesit brenda datës 30 prill të çdo
viti.
4. Këstet e paradhënieve të tatimit mbi fitimin,
përcaktuar si më sipër paguhen nga tatimpaguesit
në bazë tremujore ose në bazë mujore.

Prej disa ditësh kanë
hyrë në fuqi shtesat dhe

ndryshimet e fundit për
normën dhe kompensimin
e fermerëve. Në vijim të in-
formimit të tatimpaguesve,
Drejtoria e Përgjithshme e
Tatimeve ka publikuar
edhe ndryshimet kryesore
që janë në udhëzimin për
zbatimin e regjimit të
veçantë të skemës së ko-
mpensimit të prodhue-sve

bujqësorë për qëllime të Tatim-
it mbi Vlerën e Shtuar. Sipas
ligjit norma e kompensimin
për fermerët dhe TVSH-ja e
shënuar në faturë nga grum-
bulluesi aplikohet në masën
6%. Personi i tatueshëm
blerës, krediton kompensimin
prej 6%. Fermeri, për të për-
fituar nga skema e kompen-
simit duhet të regjistrohet në
Drejtorinë Rajonale Tatimore
për t'u pajisur me NIPT bren-

da dy ditësh pune. Drejtoria
Rajonale Tatimore pajis me
certifikatë NIPT-i fermerin,
duke shënuar si emër "Ferm-
eri A.B." dhe NIPT-in që gjen-
eron sistemi. Shoqëria grum-
bulluese që merr furnizimin,
përpara se të lëshojë faturën e
parë në emër të fermerit, du-
het të njoftojë Drejtorinë Ra-
jonale Tatimore përkatëse që
është aplikues i skemës së ko-
mpensimit të fermerit duke i

Kredia për bujqësinë, në
rënie edhe për vitin 2018

Norma e kompensimit të fermerëve

Tatimet: Ndryshimet e reja
që janë bërë në legjislacion

bashkëngjitur dhe mar-
rëveshjen me fermerin. Në
lidhje me mënyrën e plotë-
simit të faturës tatimore,
konsultohuni me shembul-
lin në pikën 2 të nenit 11 të
udhëzimit.
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Agjencia e Trajtimit të
Pronave do t'i japë
përparësi kompen-

simit të pronarëve që
kërkojnë pagesë të përshpe-
jtuar. Të gjithë ish-pronarët
që kanë një vendim për njo-
hjen e pronës nga ATP-ja, për
të përfituar kthimin ose ko-
mpensimin duhet të para-
qiten pranë agjencisë për të
plotësuar formularët për
pagesa të përshpejtuara. Për
pagesën brenda një viti pr-
onari merr 20 % të vlerës së
faturës, për pagesën brenda
tri viteve merr 30 % dhe bren-
da pesë viteve merr 40% të
vlerës së kompensimit dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e
kësaj vlere. Ndërkohë pr-
onarët, dosjet e të cilëve nuk
kanë marrë një vlerësim fi-
nanciar nga agjencia duhet
të shkojnë në gjykatë dhe
nuk përfitojnë nga ky
proces.
KËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESAKËRKESA

Të gjithë subjektet që
kanë një vendim përfun-
dimtar kompensimi, pavar-
ësisht rendit kronologjik të
tij dhe llojit të zërit kadas-
tral të pronës së vlerësuar,
kanë të drejtë të aplikojnë
pranë ATP-së me kërkesë të
veçantë, ku shprehin vullne-
tin për t'u kompensuar fi-
nanciarisht. Kërkesat e
veçanta për kompensim fi-
nanciar do të trajtohen sipas
kësaj procedure: nga çdo
fond vjetor buxhetor i ko-
mpensimit financiar, jo më
shumë se 1/3 e tij mund të
përdoret për kërkesat e
veçanta të kompensimit fi-
nanciar, të gjithë subjektet
kërkues, të cilët shprehin
vullnetin për t'u kompen-
suar financiarisht me
kërkesë të veçantë, duhet të
aplikojnë pranë ATP-së
brenda vitit të çeljes së fon-
dit vjetor buxhetor të ko-
mpensimit financiar, pas ap-
likimit për kompensim fi-
nanciar me kërkesë të
veçantë, ATP-ja përgatit
vlerësimin financiar të
pronës, pavarësisht rendit
kronologjik të vendimit dhe
në rastin e disa aplikimeve
për kompensim me kërkesë
të veçantë do të zbatohet
rendi kronologjik i datës së
vendimeve për këto ap-
likime.
TRI TRI TRI TRI TRI AFAFAFAFAFAAAAATETTETTETTETTET

Janë vendosur tri afate
pagesash të përshpejtuara:
pagesë brenda një viti, bren-
da tre vjetësh dhe brenda
pesë vjetësh. Për secilin vari-
ant, në një VKM të posaçme
është përcaktuar edhe për-
qindja e pagesës. Për pag-
esën brenda një viti pronari
merr 20% të vlerës së
faturës, për pagesën brenda
tri viteve merr 30%, dhe bren-
da pesë viteve merr 40% të
vlerës së kompensimit, dhe
heq dorë nga pjesa tjetër e
kësaj vlere. Të gjitha subjek-
tet që kanë një vendim për-
fundimtar kompensimi, pa-

varësisht rendit kro-
nologjik të tij dhe llojit të
zërit kadastral të pronës së
vlerësuar, kanë të drejtë të
aplikojnë pranë ATP-së me
kërkesë të veçantë, ku shpre-
hin vullnetin për t'u ko-
mpensuar financiarisht.
Kërkesat e veçanta për ko-
mpensim financiar do të tra-
jtohen sipas kësaj proce-
dure: nga çdo fond vjetor
buxhetor i kompensimit fi-
nanciar, jo më shumë se 1/3
e tij mund të përdoret për
kërkesat e veçanta të ko-
mpensimit financiar, të
gjitha subjektet kërkuese
që shprehin vullnetin për t'u
kompensuar financiarisht
me kërkesë të veçantë, duhet
të aplikojnë pranë ATP-së
brenda vitit të çeljes së fon-
dit vjetor buxhetor të ko-

mpensimit financiar. Pas
aplikimit për kompensim fi-
nanciar me kërkesë të
veçantë, ATP-ja përgatit
vlerësimin financiar të
pronës, pavarësisht rendit
kronologjik të vendimit,
dhe në rastin e disa apliki-
meve për kompensim me
kërkesë të veçantë do të zba-
tohet rendi kronologjik i
datës së vendimeve për këto
aplikime.

PLOTËSIMIPLOTËSIMIPLOTËSIMIPLOTËSIMIPLOTËSIMI
I DOSJESI DOSJESI DOSJESI DOSJESI DOSJES

Ish-pronarët që presin
kompensim nga Agjencia e
Trajtimit të Pronave duhet
të dorëzojnë një dokument
shtesë, deklaratë noteriale,
e cila është parashikuar si
ndryshim në një pikë të të
gjithë formularëve. Në
pikën katër të vendimit të
qeverisë thuhet se në të
gjithë formularët, që i bash-

këlidhen vendimit, para-
grafët e fundit ndryshohen,
si më poshtë vijon: "marrje
dijeni mbi efektet e formu-
larit dhe dokumentacionit
të paraqitur sipas kërkesave
në këtë formular. Unë, i nën-
shkruari_, kam marrë dije-
ni dhe jam i vetëdijshëm se:
a) Ky formular përbën doku-
ment zyrtar që i drejtohet
një organi shtetëror dhe i
nënshtrohet verifikimit; b)

Paraqitja e të dhënave të
pavërteta, të pasakta ose
fshehja e tyre sjell përjash-
timin e menjëhershëm dhe
në çdo kohë nga çdo proce-
durë e mëtejshme si dhe
përgjegjësi penale sipas
ligjit; c) Me plotësimin e këtij
formulari kam dhënë pël-
qimin dhe autorizoj ATP-në
për verifikimin e plotë të çdo
të dhëne, informacioni dhe
dokumentacioni që sho-
qëron këtë formular; ç) Tra-
jtimi i të dhënave do të kry-
het në përputhje me legjis-
lacionin në fuqi për
mbrojtjen e të dhënave per-

sonale"-thuhet në vendim.
Më pas dokumenti noterial
përcakton pasojat e dekla-
rimit të rremë. "Duke qenë i
vetëdijshëm për pasojat lig-
jore, në rast të vetëdeklari-
meve të pavërteta, të pasak-
ta ose fshehjen e tyre kon-
firmoj saktësinë e të
dhënave të pasqyruara në
dokumentacionin e paraqi-
tur sipas kërkesave në këtë
formular",-thuhet në ven-
dim. Qeveria, ngarkon Min-
istrinë e Drejtësisë dhe
Agjencinë e Trajtimit të
Pronës për zbatimin e këtij
vendimi.

Përfundimi i shqyrtimit të dosjeve, Agjencia publikon formularin për pagesat

ATP/Ish-pronarët, procedurat
për pagesa të përshpejtuara

Pagesa me tri këste, kompensimi nis brenda vitit
PAGESAT E PËRSHPEJTUARA

1.    Kur subjekti kërkon të kompensohet
financiarisht brenda 1 viti, atëherë ai përfiton 20% të
vlerës së kompensimit dhe heq dorë nga pjesa
tjetër e kësaj vlere.
2.    Kur subjekti kërkon të kompensohet
financiarisht brenda 3 vjetësh, atëherë ai përfiton
30% të vlerës së kompensimit dhe heq dorë nga
pjesa tjetër e kësaj vlere.
3.    Kur subjekti kërkon të kompensohet
financiarisht brenda 5 vjetësh, atëherë ai përfiton
40% të vlerës së kompensimit dhe heq dorë nga
pjesa tjetër e kësaj vlere.
4.    Prioritet do të kenë aplikimet që kërkojnë të
kompensohen financiarisht brenda 1 viti.

DOKUMENTET
Dokumentacioni shoqërues që vërteton pronësinë e
subjektit të shpronësuar, përbëhet nga:
a) dokumentacioni ligjor;
b) dokumentacioni hartografik;
c) vërtetime për përfitim nga dispozitat ligjore për
ndarjen e tokës bujqësore.
Prona e njohur për kompensim
Në rast se ATP-ja merr vendim për njohje dhe
kompensim fizik në pronën e subjektit, prona
vlerësohet, si më poshtë vijon:
a) Prona e njohur për kompensim vlerësohet në
bazë të zërit kadastral që ka pasur në kohën e
shpronësimit;
b) Prona e kthyer vlerësohet sipas zërit kadastral
aktual të saj dhe sipas zërit kadastral që ka pasur
në kohën e shpronësimit, duke llogaritur diferencën
e vlerës, që do të rezultojë nga ndryshimi i zërit
kadastral;
c) Kur nga ky vlerësim rezulton se subjekti përfiton
një pronë që ka vlerë më të lartë sesa prona që ka
pasur në momentin e shpronësimit, atëherë
subjektit i kompensohet fizikisht sipërfaqja që i
korrespondon vlerësimit dhe pjesa tjetër e pronës
kalon në fondin e tokës me vendim të ATP-së.

KOMPENSIMI

Ish-pronarët që presin kompensim nga
Agjencia e Trajtimit të Pronave duhet të

dorëzojnë një dokument shtesë,
deklaratë noteriale, e cila është

parashikuar si ndryshim në një pikë të të
gjithë formularëve.

“
Faksimile e formularit
që duhet plotësuar

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me përmbarues gjyqësor Enuar
Merko me adresë Rr. Ibrahim Rruova, Pall 64, Hyrja 8, Ap 1, Tiranë, njofton se
më date 05.04.2019 ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi
i II-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme, me numër pasurie Nr 5/264/ND+1-
2 , ZK. 8250, me sipërfaqe 137 m2 me adresë Tiranë, në pronësi Z.Bujar Musa
Kajtazi me vlerë fillestare në ankand 69,216 (Gjashtëdhjet e nëntë mijë e dyqind
e gjashtëmbëdhjetë) EURO . Të interesuarit të kontaktojnë në nr. e telefonit
+355 4 22 31 888.
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Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën 6 611 me pr-

onarët që kanë aplikuar për
kompensimin e pronës në
vitet 1993-2013, të cilëve u
është njohur e drejta e ko-
mpensimit dhe është kryer
vlerësimi financiar. "Gazeta
Shqiptare" publikon listën
me përfituesit në të gjithë
vendin si dhe vlerën finan-
ciare për secilën dosje. Lista
është botuar në Fletoren
Zyrtare dhe bëhet fjalë për
dosje të cilave Agjencia e
Trajtimit të Pronave ka
dhënë një vendim. Ndërko-
hë në 23 shkurt ATP ndër-
preu procesin e vlerësimit të
dosjeve dhe pronarët që nuk
janë njohur me vendimin
duhet t'i drejtohen gjykatës.
KOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMIKOMPENSIMI
FINANCIAR DHE FIZIKFINANCIAR DHE FIZIKFINANCIAR DHE FIZIKFINANCIAR DHE FIZIKFINANCIAR DHE FIZIK

Sipas formularëve-tip,
mësohet se kërkuesi duhet të

Publikohet në Fletoren Zyrtare lista me personat që u është njohur e drejta për kompensim

Dosjet 1993-2013, lista me 6
611 pronarët që marrin paratë
Përfituesit në të gjithë vendin, ja si do të paguhen
cilësojë faktin se kërkon ko-
mpensim financiar. Për plotë-
simin e dosjes duhet të para-
qitet kërkesa për kompensim
financiar/fizik, konfirmim
nga ZVRPP-ja për gjendjen
juridike të pronës, vërtetim
nga gjykata nëse vendimi
përfundimtar i vlerësimit të
tij është ankimuar apo jo në
rrugë gjyqësore, dëshmi
trashëgimie nëse ka ndry-

shuar rrethi i trashë-
gimtarëve, prokurë e nënsh-
kruar nga të gjithë trashë-
gimtarët, vërtetim numër
llogarie, vërtetim nëse sub-
jekti ka përfituar ose jo tokë
bujqësore, dokument identi-
fikimi dhe mandat pagese. Të
njëjtat dokumente duhet të
paraqiten edhe në rastin kur
pronari kërkon kompensim
fizik.

LLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJALLOGARITJA
Kompensimi për ish-pr-

onarët për tokën truall, sipas
zërit kadastral të vitit 1945
dhe hartës së vlerës së tokës
që është në fuqi do të kryhet
me para. Kufiri i caktuar nga
ligji është 50 milionë lekë për
çdo vendim të njohur. Këshil-
li i Ministrave ka rregulluar
me anë të një vendimi kufirin
e pagesës në lekë dhe atë të

kthimit fizikisht të pronës.
Kështu, të gjitha vendimet
përfundimtare, të vlerësuara
financiarisht si tokë truall
përfitojnë kompensim finan-
ciar nga fondi financiar i ko-
mpensimit, deri në masën 50
milionë lekë sipas shkronjës
"a", të pikës 1, të nenit 8, të
ligjit nr.133/2015, dhe pjesa e
mbetur nga vlerësimi i ven-
dimit përfundimtar kompen-

sohet fizikisht, nga fondi i
tokës. Neni 8 pika a e ligjit nr.
133/2015 për trajtimin e
pronës dhe përfundimin e pro-
cesit të kompensimit të
pronave thotë se subjektet e
shpronësuara u nënshtro-
hen procedurave të kompen-
simit, sipas përcaktimeve të
këtij ligji, bazuar në vendimet
përfundimtare për njohje dhe
kompensim financiar.

Emri Mbiemri (subjekti kërkues) Sipërfaqe e  
kthyer

Sipërfaqe e  
kompensuarQ arku

Emri Mbiemri (subjekti kërkues) Sipërfaqe e  
kthyer

Sipërfaqe e  
kompensuarQ arku
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Raif Nuri Nastmi, Xhiko Shyqyri 
Nastmi

644.5 335

Ismail Ali Bilbili 347
OSMAN KULLOLLI 1430 2379
Sabajdin Shkoza 245
Ruke  Frano Zeka (Hila) 3000
Trashegimtaret Temali 3160
Viril Llagami 570 1175
QAZIM TAFALLA 5405 595
Tahir Aliaj 3983 3580
Frederik Vokopola 3000 8660
Romano T ralo 8719 6560
Ibrahim Qose 3800 660
Ramadan Hasan Emerllaj 7475

549.19
BAFT JAR VOCI 340
PET RIT  MIRAKA 4056
Demir Elezi 4200
Vish Ahmet Visha 300
Alush Xhafer Kola 1998.2
Shefik Fejzullaj 6450 4200
Sulejman Abdurahman 280 440

450 700
Zalo Bregu 10372
Zeqir Drapo 1640
Fiqiri Zenelaku 3355 270
Pëllumb Morava 8425 2714.5
Dylaver Toptani 2650
ZYHDI SARACI 13392 19868

Tiranë
Tiranë

Korçë
Korçë
Durrës
Korçë
Korçë

Elbasan
Kukës
Kukës
Dibër
Korçë

Korçë
Lezhë
Durrës
Elbasan
Elbasan

Tiranë
Tiranë
Fier
Fier
Gjirokastër

Korçë
Tiranë
Korçë
Shkodër
Shkodër

Korçë

Lame Nanaj 11921
Harun shehu 6240 3632
Bajram Goxhaj 8854
Telo Beja 2570 410
Ilmi Qallia 11340
Skender Kapaj 2900
Qemal Asllani 2600 600

1500
Qani Avdiaj 5000 10760
Fatbardh  Kupi 270 9830
Drago Vasht ina 128 2200
Jovan Zoto 318 622

Fier
Durrës
Fier
Korçë

Fier
Fier
Fier
Fier
Fier

Fier
Fier
Fier

Safedin Elmasllari 576 1155
Bardhyl Elmasllari 1752 717
AGIM HYKA 76
Isa Lezha 332 343
Myzejen Blloshmi 300 10216
SHAHE KOLA 126 9074
Dhiomidh Babe 409
Vangjel Dhimitriadhi 3000
Lindita Dule 25 438
Mete  Shyti 1404 1762
Shpresa  Qafleshi 14060 4140

42 4526
Gjyslyme  Aliaj 800
Llazi  Gjata , Uran  Gjata 5000 5050
Koco Muka 4570 456
Andromaqi Xhungo 2079
Hydri Goroveci 2330
Nevzat  Xhuti 5919
T rashg. Tushi 6300
Sadik Celmeta(Dani) 5324 336
Sajmir  Alliu 0
NESHAT  ZANI 3430
Ceç Bajrami 1840
Mustafa Hasalla 1000
Flamur Guri 12380

Elbasan
Elbasan
Fier
Fier

Korçë
Korçë
Shkodër
Durrës
Durrës

Korçë
Vlorë
Fier
Gjirokastër
Korçë

Vlorë
Vlorë
Vlorë
Vlorë
Elbasan

Korçë
T iranë
Lezhë
Elbasan
Elbasan

Korçë

Shaban Xhindole 5000
Dhimiter Dashi 4000
Ali Kambo 700 300
Hasan Spaho 100 300
Hatixhe Xhakoni 25
Gurali Doko 2840 1004
Avdyl T opalli 924 1102
T anush Frasheri 0
Rafete Bineri 2301
Stavri Jorgaqi 761 0
Haki Domi 5000 2476

200 880
Zeqir Hima 225
QAZIM FILJA 5000
Xhevair Zace 4773 470
T rashegimtaret Perona 954 676

Durrës
Durrës
Elbasan
Korçë
Korçë

Korçë
Korçë
Vlorë
Korçë
Durrës

Fier
Korçë
Korçë
Durrës
Korçë

Fier
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1200 1175
HYQMET  KOBURJA 440 2360
Izet Korreshi 1090 1034
Halil Vaka 1386 1164
Kapllan Canka 2460 2478
Xhaferr Golemi 4013 7544
Nadire, Nazmie, Fidarie Zenelaku 5360 640
T rashegimtaret Zenelaku 1920 1280
Mehmedi Merolli 3498 502
VANGJEL T HOMA 440 745
Dede Nikolli 4517Shkodër

Fier
Korçë
Korçë
Korçë
Korçë

Durrës
Elbasan
Fier
Fier
Fier

Barije Pepi, Etem Pepi 1647 2417
T rash. Marubi 1600 250
Mihat Mebelli 7000
Anastas Xoxa 2800
Musa Tusha 900 9610
MILTO GJINI 85104
Zarik Nako 6400
Zef Hil Curri 900
Bujar Bylyku 4900 100
EQEREM DASHI 1631.1 0
Abdulla Deliallisi 5753
Sani Arapi 11445 0
FAT MIR LATIFI 4470
SHYQYRI MIRAKA 1456
Seit Shanaj 3500 500
Feriz Lushaj 4640
Brahim Zani 1170 600
Jani Bitri 1050 5480
Stefan Shtrepi 1858 9144
Janul Çuka 11448 2175

Vlorë
Vlorë

Elbasan
Fier
Kukës
Vlorë
Vlorë

T iranë
T iranë
Durrës
Durrës
Elbasan

Fier
Fier
Fier
Fier
Shkodër

Korçë
Shkodër
Fier

Besim Resuli 150 150
Zaim Liko 180 140
Llazar Gega 400
Dhimitraq Doga 1000
Avokati Pergjithshem Shtet it 2400 2600
Ismet Lushaj 2500
Fadil Omari 1125 1275
Ismail T etovo 300
Agron Avdo 1285
Fuat Shehu 712
Skender Topalli 4906 910
Ndok Llesh Marku 6900 3100
ARIF HALILI 43.4 856.6
Raif Zenelaku 4472 55
Mihal Kuvaroti 12
Dhimitër Ziu 45 3022.8
MASAR AGA 261 155
Komunitet i Mysliman 2622.4 290
Dhimiter  Dhimitriadhi 136.6 244.8
SALI MUKA 41736 40295
Sulejman Bejleri 1875 492Gjirokastër

Korçë
T iranë
T iranë
T iranë

Tiranë

Korçë
Lezhë
Elbasan
Korçë
Korçë

Vlorë
Vlorë

Vlorë
Korçë
Korçë

Vlorë
Vlorë
Vlorë
Vlorë
Vlorë

T ofik Kadria 6000
Mileva Pema 1005
Shyqyri Uzhuri 0
T rash.Lutfija 4900
T rash.Lujkaj 5000 1200
ABDULLA KARAJ 500 202
Donika Kristo 820
Vera Koka 600 46
Avdul Kuci 340 5000
Donika Koka 77 783

80
Hekuran Sulaj 2206 4233
Feizo Canaj 846
Xhafo Zacaj 10860
Abduraman Alushaj 3782
Shyqyri Minaj 11660Fier

Vlorë
Fier
Fier
Fier
Fier

T iranë
Vlorë
Vlorë
Vlorë
Vlorë

Shkodër
Durrës
Korçë
Shkodër
Shkodër

Abiz Tahiraj 832 1912
1050

MAZLLEM SLLOGU 1491 940
Ferrik Hyseni 6420

1050
1050
11622

SIGFRID DELIANA 1640
Pavllo Pano 2260

Korçë
Korçë
Durrës
Elbasan
Durrës

Fier
Korçë
Korçë
Fier

Ylli Vënxha 10000 930
GAXHERI HYSEN 4075 724
Spira Lubonja 1800
Pal Pjeter Pali 8014 0
Mehmet Rexhaj 5630
Alush Tafxhafa, Sulejman T afxhafa 13710 46290
URIM DESPOT I 400

675
Aristea Nito 1656.25

436
Ibrahim Filaj 1170 182
Janaq Pano 2601
Riza Revani 1221 1087.75
Edije Laho 437.5 5089
Osaen Osmëni 780
Siat   Maze 3900 1600
Riza Hazizaj 6000 4810
Aleko Marko Karanxha 260.8 2044.2
Trash. Pavaci 1000 2580
Zyk Metushi 5150 5150
Bahri Marku 30 70
Filip Frrok Ndoci 4149.8
Xhemile Jemin Kasemi 1000 600
Trash. Çoba 5000
Mihal Zaka, Vangjel Zaka 170
Marinaqi  Dhima 1125

Shkodër
Shkodër
Shkodër
Fier
Berat

Fier
Korçë
Shkodër
Fier
Durrës

Gjirokastër
Korçë
Korçë
Vlorë
Vlorë

Dibër
Dibër
Durrës
Durrës
Fier

Tiranë
Korçë
Lezhë
Gjirokastër
Tiranë

Korçë

Tajar Cekrezi 165 11967.2
Zenel Zani 2450
Shyqyri Balla 5200
Adite Kurti 4000
Hekuran Dilka 2700
HAJDAR GJOKA 8797
YMER TUFA 3000
HIQMET  AGOLLI 5496 1074
Alo Drita, Njazi Drita 1375 14304
Kisha Franceskane 4006 2303
Hysen Xhafellari 9400
Alo Drita, Njazi Drita 1375 14304
Alo Drita, Njazi Drita 1375 14304
Haxhire Malo Ferhat i 69 1651
Sabri Jonus Lico 470 406
Fuat Sulollari 712 75
Ahmet Hasa 4800
AGIM RREDHI 12950
Vangjel Ndoni 11700
Seit  Kurt i 10300
XHEZMI IMERI 10450 1655
Afërdita Kule, Inajet Haxhi, Sabri 
Haxhi

526

Fier
Fier
Korçë

Korçë
Korçë
Berat
Fier
Fier

Shkodër
Berat
Berat
Berat

Shkodër

Korçë
Tiranë
Tiranë
Tiranë
Berat

Elbasan
Elbasan
Fier
Fier

Shefqet  Jakova 1270 380
Ahmet Kataro 2290 900
Ali Byrekasi 280 1575
Mark Dode Doda 7737
Halit   Myftar Xhelili 24
Remsi Asllani 418 2062
Lejla T ahiri 5000
Ylvi Zinxhira 3227 1673
Muhamet Hysni Neziri ( Liço ) 714 934
Sinan Jaupi 3413 5000

Vlorë
Vlorë
Korçë
Vlorë

Gjirokastër
Korçë
Shkodër
Vlorë
Vlorë

Durrës

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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PËRFITUESIT
PENSIONET FAMILJARE

"Pagesën e marrin jetimët deri në 25 vjeç, masa jo më shumë se 50% e të ndjerit"

ISSH: Si të përfitoni pension familjar,
kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët
Dokumentacioni që duhet dorëzuar, ja si bëhet llogaritja

Të gjithë ata shtetas që
plotësojnë kriteret e pa
racaktuara në bazë të

ligjit "Për Sigurimet Sho-
qërore në Republikën e Sh-
qipërisë", iu lind e drejta e për-
fitimit të pensionit familjar.
"Gazeta Shqiptare" sqaron sot
për të interesuarit, kushtet që
duhet të përmbushin për të
marrë këtë lloj pagese, doku-
mentacionin që duhet të dorë-
zojnë si dhe mënyrën e përl-
logaritjes së masës së përfiti-
mit. Përkatësisht, pensionin
familjar mund ta përfitojnë të
gjithë jetimët që ishin në
ngarkim të personit që vdiq
dhe janë nën 18 vjeç, ose deri
në 25 vjeç, të cilët studiojnë
apo janë të paaftë për punë.
Gjithashtu, Instituti i Siguri-
meve Shoqërore thekson se në
momentin që i/e veja marto-
hen sërish, e humbasin të
drejtën e përfitimit të pension-
it familjar. Ndërsa në të gjitha
ato raste kur e veja nuk është
pjesëtare e pensionit familjar
dhe përfitues është vetëm një
jetim, masa e pensionit për
jetimin është 50% e pensionit
që gëzonte ose do të gëzonte i
ndjeri. Ligji përcakton edhe
mosha kur përfitohet pensio-
ni familjar nga i/e veja.
KUSHTET

Pension familjar mund të
përfitojë e veja që është
mbajtëse e një fëmije që ishte
në ngarkim të të vdekurit, deri
në moshën 8 vjeç; që nuk ësh-
të e aftë të punojë dhe që ka
mbushur moshën 55 vjeç.
Gjithashtu, nga kjo kategori
pensioni përfiton edhe burri i
ve, kur është mbajtës i një fëm-
ije që ishte në ngarkim të të
vdekurit, deri në moshën 8
vjeç, që është i paaftë për punë
dhe që ka mbushur moshën 60
vjeç. Të gjithë ata jetimë që
ishin në ngarkim të personit
që vdiq dhe janë nën 18 vjeç,
ose deri në 25 vjeç, të cilët stu-
diojnë apo janë të paaftë për
punë mund të përfitojnë pen-
sion familjar. Një kategori
tjetër që plotëson kushtet,
janë edhe prindërit, kur kanë
arritur moshën 65 vjeç ose
janë të paaftë për punë,
prindërit e prindërve, njerku
e njerka, kur nuk kanë perso-
na që detyrohen t'i mbajnë,
nëse provohet se ata jetonin në
të njëjtën familje me atë që
vdiq, jo më pak se një vit para
momentit të vdekjes dhe kanë
arritur moshën 65 vjeç, ose
janë të paaftë për punë. Edhe

nipërit e mbesat, kur janë në
ngarkim të atij që vdiq dhe
bënin pjesë në të njëjtën famil-
je me të, trajtohen si jetimë
dhe mund të marrin pension
familjar. Në momentin që i/e
veja martohen sërish, e hum-
basin të drejtën e përfitimit të
pensionit familjar.
LLOGARITJA

Pension familjar konsidero-
het ai pension që kishte apo i
takonte të ndjerit. Në kushtet
kur e veja nuk është pjesëtare
e pensionit familjar, dhe për-
fitues është vetëm një jetim,
masa e pensionit për jetimin
është 50% e pensionit që gë-
zonte ose do të gëzonte i ndjeri,
ndërsa kur përfitues janë dy
ose më shumë persona dhe e
veja nuk është pjesëtare e pen-
sionit familjar, masa e pension-
it familjar për secilin prej tyre
është 25%, por jo më shumë
se 50% e pensionit që gëzonte
ose do të gëzonte i ndjeri.
Ndërkaq, personi i ve merr
50% të pensionit që gëzonte
ose do të gëzonte i ndieri kur
është i vetëm, dhe për çdo
pjesëtar tjetër merr 25%, me
kusht që shuma e pensionit të
mos kalojë 100% masën e tij.
Vlen të theksohet fakti se shu-
ma e një pensioni familjar nuk
duhet të kalojë masën e pen-
sionit që merrte ose do të mer-
rte personi që vdes. Në të gjitha
ato raste kur prindi që jeton

është i punësuar, është
ekonomikisht aktiv ose merr
një pension si të drejtë të tij,
fëmija jetim përfiton pension
familjar. Në këtë rast, masa e
pensionit për çdo jetim ose
person tjetër që përfiton ësh-
të 25% e pensionit që i takon-
te të ndjerit, por jo më tepër
se 50% e tij. Ndërsa jetimi, i cili
humb të dy prindërit, ka të
drejtë të marrë një pension
jetimi për secilin prej tyre. Në
kohën kur përfundon afati i
pagesës, përfituesi duhet të
bëjë një kërkesë pranë ALSSH-
së së vendbanimit për vazhdi-
min e pensionit familjar. Bash-
këngjitur me kërkesën, i in-
teresuari duhet të paraqesë
edhe dokumentacionin për-
katës.
DOKUMENTACIONI

Të gjithë ata individë që do
të aplikojnë për të fituar të
drejtën e përfitimit të pension-
it familjar, përveç kërkesës,
duhet të dorëzojnë edhe doku-
mentet që vërtetojnë moshën
dhe identitetin. Respektivisht
ata duhet të paraqesin certi-
fikatën e gjendjes familjare, fo-
tokopjen e letrës së njoftimit
elektronik për kërkuesin, ose
përfituesit e tjerë, si dhe certi-
fikatën e vdekjes së të ndjerit
në të cilën duhet të jetë
shënuar edhe shkaku i vde-
kjes. Gjithashtu, aplikuesi për
pension familjar duhet të

dorëzojë edhe dokumentet që
vërtetojnë periudhat e sig-
urimit dhe llojin e punës, si
libreza e punës apo vërtetimi
për vjetërsinë në punë dhe
llojin e saj. Bashkëngjitur do-
kumentacionit të mësipërm,
duhet të dorëzohen edhe doku-
mentet që vërtetojnë të qenët
në ngarkim të të ndierit si dhe:
vërtetim i vazhdimit të sh-
kollës për jetimët që kanë
mbushur moshën ligjore për
t'u punësuar ose vetëpunë-
suar, vërtetim që në ngarkim
të të vdekurit ishte një i ve, që
mban një fëmijë deri në
moshën 8 vjeç, vërtetim për
personin e ve, që është
kërkues për punë, vendim i
KMCAP-it për paaftësinë në
punë të personave të familjes
në ngarkim të të siguruarit të
vdekur, kur ata janë në moshë
pune etj. Nënvizojmë se në
kërkesën për pension familjar,
jetimi që ka moshën ligjore
për t'u punësuar, kur nuk
vazhdon shkollën, duhet të
paraqesë vërtetim nga Zyra e
Punës. Edhe vërtetimi i pagës

duhet të përfshihet në
dosjen e dokumenteve si dhe
vërtetimi i pagës mesatare
neto, për vitin e fundit të
punës. Ndërsa të gjithë ata
persona që përfitojnë nga
ligji "Për pafajësinë, am-
nistinë dhe rehabilitimin e
ish-të dënuarve dhe të

Voltiza Duro

DOKUMENTACIONI

Dokumentet që vërtetojnë moshën dhe identitetin:
 Certifikatë e gjendjes familjare.
 Certifikatë vdekjeje e të ndjerit/të ndjerës.
 Fotokopje e kartës së identitetit për kërkuesin, ose
përfituesit e tjerë.
Dokumentet që vërtetojnë periudhat e sigurimit
dhe llojin e punës:
 Libreza e punës.
 Vërtetim për vjetërsinë në punë dhe llojin e saj.
 Vendimi i emërimit në punë, si kuadër në ish-
kooperativat bujqësore.
 Vendim gjykate për njohje të vjetërsisë në punë.
 Vërtetim i Degës Ushtarake për periudhën e kryerjes
së shërbimit të detyrueshëm ushtarak (për kërkuesit
meshkuj).
 Vërtetim-tip i vjetërsisë në punë për ushtarakët.
Dokumentet që vërtetojnë të qenit në ngarkim të
të ndierit/ndjerës:
 Vërtetim i vazhdimit të shkollës për jetimët që kanë
mbushur moshën ligjore për t'u punësuar ose
vetëpunësuar.
 Vendim i KMCAP-it për paaftësinë në punë të
personave të familjes në ngarkim të të siguruarit të
vdekur, kur ata janë në moshë pune.
 Vërtetim i organeve të pushtetit lokal që në ngarkim
të të vdekurit ishte një i/e ve, që mban një fëmijë deri në
moshën 8 vjeç, i cili ishte në ngarkim të të vdekurit.
 Vërtetim për personin e ve, që është kërkues për
punë.
 Procesverbal që provon faktin e vdekjes nga
aksidenti në punë, si dhe vendimi i KMCAP, kur vdekja
është shkaktuar nga sëmundje profesionale.
Vërtetim i organeve të pushtetit lokal që prindërit,
prindërit e prindërve nuk kanë persona që detyrohen t'i
mbajnë dhe jetonin në të njëjtën familje me atë që ka
vdekur, jo më pak se një vit para vdekjes.
Vërtetim nga organet e prokurorisë ose gjykatës për
rastet kur kërkohet të përfitohet nga dekreti nr. 758,
datë 01.04.1994 "Për një mbrojtje të veçantë të
ushtarakut".
 Vërtetim nga ministria përkatëse për humbjen e jetës
së pilotit në përmbushje të detyrës gjatë fluturimit.
 Vërtetim që nuk është i punësuar apo vetëpunësuar,
për jetimin që ka moshën ligjore për t'u punësuar ose
vetëpunësuar, kur nuk vazhdon shkollën dhe është nën
18 vjeç (kur banon në qytet) dhe nën 16 vjeç (kur banon
në fshat.
Dokumentet që vërtetojnë të ardhurat e realizuara:
 Vërtetim page, sipas së cilës është derdhur kontribut
për periudhat e sigurimit që nga 01.01.1994 deri në
momentin e shkëputjes nga puna, sipas formularit-tip.
 Vërtetim i pagës mesatare neto për vitin e fundit të
punës.

50%
E MASËS
SË PENSIONIT
Në kushtet kur e veja
nuk është pjesëtare e
pensionit familjar,
dhe përfitues është
vetëm një jetim, masa
e pensionit për
jetimin është 50% e
pensionit që gëzonte
ose do të gëzonte i
ndjeri, ndërsa kur
përfitues janë dy ose
më shumë persona
dhe e veja nuk është
pjesëtare e pensionit
familjar, masa e
pensionit familjar për
secilin prej tyre është
25%.

përndjekurve politikë" du-
het të dorëzojnë vërtetimin
e gjendjes gjyqësore mbi ko-
hën e vuajtjes së dënimit,
çdo dokument tjetër që
vërteton të qenët në punë
dhe vërtetim mbi faktin e
dënimit për motive politike
dhe kohën e vuajtjes së tij.

NJOFTIM ANKANDI

1. Shoqëria e Përmbarimit “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” sh.p.k njofton Shpalljen e
Ankandit të III (tretë), për shitjen e pasurisë   ULLISHTE , me sip.3,400  m², Zona
Kadastrale: 1615 Numri i Pasurisë: 327/1, Vol. 1, Faqe 221,  ndodhur në Fier-Shegan
Lushnje, në pronësi të:   z.Bajram Sefer Skraqi , I datëlindjes 14.11.1967. Ankandi i
pasurisë fillon me çmimin fillestar në vlerën 1,713,600 (një milion e shtatëqind e
trembëdhjetë mijë e gjashtëqind) Lekë.

 Ankandi do të zhvillohet më datë 12.03.2019, ora 16:00,  pranë zyrës së Shoqërisë së
Përmbarimit “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” sh.p.k , në adresën Rruga “Vaso Pasha”
Pallati 13/1, Ap.1, Tiranë, nr.telefon 042320227, email: elvinth@hotmail.com.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Përmbarimi Gjyqësor Privat “Jon 2014”, me permbaruese Jonida Ujkashi
do të zhvillojë Ankandin e pare për pasurine :
1- Truall”, me sipërfaqe  250 m2 dhe sipërfaqe ndërtese 85m2 ,e ndodhur në Bitincke,
Devoll, në Zonën Kadastrale  1202, Numri i Pasurisë: 1831/50,     Vol. 20, Faqe. 70. ne
pronesi te Vasil Ferit Muceku  .Çmimi me të cilin fillon shitja e kësaj pasurie është në
vlerën   8,000 (tete mije euro) EURO ose 1,000,000 (nje milion ) LEKE.
Ankandi i pare per pasurine e mesiperme zhvillohet me datë 15.03.2019  ,
ora 16:00 në ambientet e Zyrës se permbaruese gjyqesore private Jonida
Ujkashi me adresë: Rr.”Myslym Shyri, vila nr.8/1,kt.4,Tiranë, nr.kontakti
0699381883 .

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

Përmbarimi Gjyqësor Privat “Jon 2014”, me permbaruese Jonida Ujkashi
do të zhvillojë Ankandin e trete për pasurine :
1-“Are”, me sipërfaqe 1,200 m2,  e ndodhur në Katund i Ri, Tirane në Zonën Kadastrale:
2119, Numri i Pasurise: 97/1/1, Vol. 2, Faqe. 19761 ne pronesi te  Albert Seadin Duka
.Çmimi me të cilin fillon shitja e kësaj pasurie është në vlerën   19,152 (nenetembedhjet
mije e njeqind e pesedhjet e dy) EURO ose 2,394,000 (dy milion e treqind e nenetedhjet
e e kater mije ) LEKE.
Ankandi i trete per pasurine e mesiperme zhvillohet me datë 01.04.2019  ,
ora 16:00 në ambientet e Zyrës se permbaruese gjyqesore private Jonida
Ujkashi me adresë: Rr.”Myslym Shyri, vila nr.8/1,kt.4,Tiranë, nr.kontakti
0699381883 .
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Qendra e Shërbimeve Arsimore: Kujdes nga penalizimet, tarifa e pakthyeshme

Provim shteti për mësuesit, zbardhen
datat e testimit nga QSHA

Dokumentacioni që duhet të paraqesin kandidatët ditën e testit
Prej javës së dytë të

muajit mars e në
vijim të këtij viti, më-

suesit do ti nënshtrohen
provimit të shtetit i cili do të
zhvillohet në ambientet e
Qendrës së Shërbimeve Ar-
simore. Kjo e fundit bën me
dije se kandidati duhet të
paraqitet në QSHA 30 minu-
ta para fillimit të testimit.
'Gazeta Shqiptare' publikon
sot dokumentacionin që du-
het të paraqesin ditën e
provimit aplikantët e intere-
suar. "Ditën e provimit kan-
didati duhet të jetë i pajisur
me: letërnjoftim (Kartë ID
ose Pasaportë) për pjesëmar-
rje në provimin e shtetit (do-
kumenti origjinal); kopje të
Kartë ID ose Pasaportë;
faturën e pagesës së tarifës
së provimit të shtetit për
llogari të QSHA, nga një
bankë të nivelit të dytë/
postë (sipas faturës për
arkëtim të publikuar në
faqen zyrtare të QSHA) sipas
herës së pjesëmarrjes; si dhe
kopje të diplomave të pro-
grameve të ciklit të parë dhe
të dytë të studimeve të për-
funduara prej tyre, si dhe
njohjen e tyre nga MASR, në
rast përfundimi të pro-
grameve të studimit jashtë
shtetit",-thekson QSHA.
Ndërkohë, kandidatët, të
cilët nuk janë pajisur me
diplomë të ciklit të dytë të
studimeve, duhet të
paraqesin një vërtetim nga
Universiteti përkatës, ku
konfirmohet shlyerja e të
gjitha detyrimeve, përfshirë
edhe gjuhën e huaj, sipas
akteve ligjore dhe nënligjore
në fuqi.
SKUALIFIKIMI NGA
TESTI

Qendra e Shërbimeve Ar-
simore bën me dije se nuk do
t'u mundësojë kandidatët të
cilëve u mungojnë këto do-
kumente, të marrin pjesë në
provimin e shtetit për profe-
sionin e rregulluar të më-

suesit. "Mbështetur në ligjin
nr. 10171, datë 22.10.2009,
neni 7, "Për profesionet e
rregulluara në Republikën e
Shqipërisë" i ndryshuar dhe
nenin 4 pika 6 të Rreg-
ullores, "Për organizimin e
provimeve të shtetit për pro-
fesionet e rregulluara në Re-
publikën e Shqipërisë",
miratuar me urdhër të Min-
istrit të Arsimit dhe Sh-
kencës Nr. 82, datë
22.02.2011, e ndryshuar, kan-
didatët që regjistrohen për
provimin e shtetit, duhet të
jenë të pajisur me diplomat
e ciklit të parë dhe të dytë
të studimit, të lëshuar nga
IAL-të përkatëse. Neni 7 i
ligjit nr. 10171, datë
22.10.2009 thekson sa më
poshtë: Neni 7 "Formimi dhe

kualifikimi profesional për
ushtrimin e profesionit të
rregulluar": "Personi, që
kërkon të ushtrojë një profe-
sion të rregulluar, duhet të
ketë përfunduar programin
përkatës të akredituar të stu-
dimit dhe/ose kualifikime
profesionale në atë profe-
sion, të cilat vërtetohen me
dokumente zyrtare, të
lëshuara brenda ose jashtë
vendit dhe të njohura në
Republikën e Shqipërisë, në
përputhje me legjislacionin
në fuqi",-nënvizohet në
njoftimin e Qendrës së Shër-
bimeve Arsimore.
VLEFSHMËRIA E
PAGESAVE

Tarifa e depozituar për
llogari të Qendrës së Shërbi-
meve Arsimore, është e pak-

thyeshme dhe e vlefshme
vetëm për sezonin aktual të
provimit të shtetit. Në bazë
të vendimit Nr. 560, datë
29.09.2018 të Këshillit të Min-
istrave, "Për përcaktimin e
tarifave për shërbimet e of-
ruara nga Qendra e Shërbi-
meve Arsimore" është
parashikuar zhvillimi i
provimeve të shtetit nga
kandidatët, më shumë se
pesë herë. "Për të gjithë
kandidatët, lutemi të veri-
fikoni emrin, atësinë, mbi-
emrin, si dhe datën dhe orën
e provimit në faqen zyrtare
të QSHA në adresën
ëëë.qsha.gov.al, rubrika lis-
ta e kandidatëve. Kandi-
datët lutemi të paraqiten
VETËM në orarin e përcak-
tuar dhe publikuar në faqen

web të QSHA. Në rast pasak-
tësie në të dhënat e paraqit-
ura në web, lutemi të njofto-
ni përpara se të hyni në am-
bientin e provimit",-nënvi-
zon QSHA-ja.
RREGULLORJA

Për paraqitjen në qendrat
e provimit kandidati duhet të
ketë parasysh se ndalohet

Dita e Verës parashikohet me shi,
Veliaj në dilemë për të shtyrë festimet
E enjtja e ardhshme, 14

marsi, ndonëse zyrtar-
isht është Dita e Verës sa i për-
ket motit do jetë një ditë dim-
ri. Sipas parashikimit të si-
noptikanëve pritet të jetë një
ditë me shi, çka mund të
vështirësojë festimet e orga-
nizuara me këtë rast. Kjo
duket se ka vënë në dilemë
Bashkinë e Tiranës, e cila ka
përgatitur një kalendar të
ngjeshur aktivitetesh për
këtë ditë festive. Bashkia e
Tiranës ka parashikuar rreth
50 aktivitete festive për fëm-
ijë e të rritur, por rreziku i një
moti të keq ka bërë që krye-
bashkiaku Erion Veliaj të
kërkojë mendimin e qyteta-
rëve për t'i zhvendosur fes-

timet të dielën, më 17 mars,
pra të dielën kur dhe moti
pritet të rikthehet i ngrohtë
dhe me diell. "Hej! Më ndihmo
1min me një dilemë! Të gjitha
parashikimet e motit e japin
Ditën e Verës, dt.14 shi me gjy-

ma! Kemi përgatitur 50 aktiv-
itete për fëmijë e të rritur! A
mos ja vlen të tregohemi të
zgjuar e t'i bëjmë festimet të
dielën, dt. 17? E enjtja
pushim gjithsesi", shkruan
kryebashkiaku në Twitter.

DOKUMENTACIONI:

1. Letërnjoftim (Kartë ID ose Pasaportë) për
pjesëmarrje në provimin e shtetit (dokumenti origjinal);
2. Kopje të Kartë ID ose Pasaportë;
3. Faturën e pagesës së tarifës së provimit të shtetit
për llogari të QSHA, nga një bankë të nivelit të dytë/
postë (sipas faturës për arkëtim të publikuar në faqen
zyrtare të QSHA) sipas herës së pjesëmarrjes;
{Vëmendje: fatura të ketë vulën e bankës përkatëse};
4. Kopje të diplomave të programeve të ciklit të parë
dhe të dytë të studimeve të përfunduara prej tyre, si
dhe njohjen e tyre nga MASR, në rast përfundimi të
programeve
*Kandidatët, të cilët nuk janë pajisur me Diplomë të
ciklit të dytë të studimeve, duhet të paraqesin një
vërtetim nga Universiteti përkatës, ku konfirmohet
shlyerja e të gjitha detyrimeve, përfshirë edhe gjuhën
e huaj, sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi

marrja me vete dhe përdori-
mi i celularëve dhe mjeteve
të tjera të komunikimit
gjatë zhvillimit të provimit,
pasi kjo vlerësohet si kriter
s 'kualifikimi; ndalohet du-
hani, dhe konsumimi i ush-
qimit në mjediset e provim-
it; ndalohet komunikimi
gjatë zhvillimit të provimit.

RREGULLAT
Për paraqitjen në qendrat e provimit kandidati
duhet të ketë parasysh se ndalohet marrja me vete
dhe përdorimi i celularëve dhe mjeteve të tjera të
komunikimit gjatë zhvillimit të provimit, pasi kjo
vlerësohet si kriter s 'kualifikimi; ndalohet duhani,
dhe konsumimi i ushqimit në mjediset e provimit;
ndalohet komunikimi gjatë zhvillimit të provimit.



Voltiza Duro

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Shërbim
konsulence në fushën e redaktimit (proofreading) në gjuhën angleze
për përcjelljen në publik të informacionit të BSH për vitin 2019”.

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën
e prokurimit “Ftesë për kuotim kombëtare”, për realizimin e objektit të prokurimit
si më sipër, me fond limit 472,000 Lekë”.

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.

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë
Departamentit të Administrimit, në Bankën e Shqipërisë, deri më datë 18 Mars
2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi, ku ftohen të
marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Tirana International Airport SHPK
Tirana International Airport Nënë Tereza, Administration Building, Rinas, Tirana, Albania

Phone: 00355 4 2381 600  Fax: 00355 4 2381 545
E-mail: info@tirana-airport.com  Website: www.tirana-airport.com

TENDER NOTIFICATION

STAFF TRANSPORT SERVICES
TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT

Tirana International Airport sh.p.k is looking to contract a company for the Staff Transport
Services for Tirana International Airport for a period of two years with the possibility of
renewal.

In order to obtain the necessary information for participating in this process, the
interested parties need to write an e-mail to the following address: srada@tirana-
airport.com; ialimema@tirana-airport.com; apalushi@tirana-airport.com specifying,
request for information for “Staff Trasnport Services”.

The necessary instructions are delivered free of charge, electronically through e-mail.
This tender will be organized in two phases:

1. In the first phase, companies will need to present: references though similar services
performed for other companies, list of vehicles, respective licenses.

2. In the second phase, short listed companies will need to submit their financial
offer.

Offers needed to be submitted in a closed and sealed package clearly marked ‘Staff
Transport for Tirana International Airport’.

The address for submission of offers is:
Tirana International Airport sh.p.k
Procurement Department
Administration Building
Rinas, Tirana
Albania

The deadline for the submission of samples at the above address is 12:00 hrs. on 21
March 2019.

Any offer submitted by open means (e.g. by e-mail, fax) will not be considered for this
tender.

For further information please send an email to all following addresses:
srada@tirana-airport.com
ialimema@tirana-airport.com
apalushi@tirana-airport.com

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS

NJOFTIM – SHPALLJE
PËR HAPJEN E PROÇEDURAVE TË APLIKIMIT PËR PLOTËSIMIN E “VAKANCËS SË PARAKOHSHME”

TË KRIJUAR PËR VENDIN GJYQTAR NË GJYKATËN KUSHTETUESE

Presidenti i Republikës, në mbështetje të nenit 93, 125, 127 pikat 1/ç, 2, 3, dhe nenit 179 pika 2 të
Kushtetutës, neneve 7 pika 2, 7/a, 7/b, 7/dh pika 2, 86 pika 4 shkronja “c”, të ligjit nr. 8577, datë
10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i
ndryshuar, si dhe Vendimit nr. 9, datë 24.10.2018 të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, njoftuar nga Gjykata
Kushtetuese me shkresën nr. 380/4 prot, datë 29.10.2018, me cilësinë e organit të emërtesës, me qëllim
plotësimin e “Vakancës së pararakoshme”, të krijuar në Gjykatën Kushtetuese, dhe me cilësinë e
organit të emërtesës me Dekretin nr. 10946, datë 09.11.2018, ka miratuar;

n Shpalljen e procedurës së aplikimit për emërim gjyqtari në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së
Shqipërisë, për plotësimin e “Vakancës së parakohshme” të krijuar nga përfundimi përpara kohe i
mandatit, të ish-gjyqtares Znj. Altina Xhoxhaj, sipas vendimit nr. 9, datë 24.10.2018, të Kolegjit të
Posaçëm të Apelimit.

Presidenti i Republikës fton;
Çdo person të interesuar që plotëson kushtet dhe kriteret e parashikuara në Kushtetutën e vendit dhe
nenin 7/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, të marrë pjesë në këtë procedurë të konkurrimit të hapur publik, për
vakancën e mësipërme, për gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese dhe të paraqesë pranë Institucionit të
Presidentit të Republikës;

 Kërkesën për shpehjen e interesit për të kandiduar për vendin vakant të shpallur;
 Jetëshkrimin, me të dhënat e plota të kontaktit (numër telefoni/email);
 Fotokopje të kartës së identitetit;
  Dokumentacionin shoqërues nëpërmjet të cilit vërteton përmbushjen e kushteve dhe kritereve të
përcaktuara në nenin 7/a të ligjit nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës
Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.
 Formularin e vetëdeklarimit të plotësur dhe nënshkruar sipas përcaktimeve të ligjit nr.138/2015 “Për
garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. Formulari
i vetëdeklarimit, është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të Republikës.
 Formularin e aplikimit të plotësuar “Për informim përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”, në
përputhje me parashikimet ligjore të nenit 29, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për
dokumentet e Ish-sigurimit të shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, formular ky i cili
është i publikuar në faqen kryesore të institucionit të Presidentit të Republikës.
 Listë të dokumentacionit të dorëzuar, të firmosur nga aplikanti.

Për lehtësinë e të gjithë aplikantëve, me qëllim plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm, më poshtë
gjeni të botuar përmbajtjen e nenit 125, pika 4 e 5 të Kushtetutës dhe nenit 7/a, të ligjit nr.8577, datë
10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar, ku parashikohen kushtet dhe kriteret për emërimin e gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese,

 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë
Neni 125

4. Gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese duhet të kenë arsim të lartë juridik, të paktën 15 vjet përvojë pune si
gjyqtarë, prokurorë, avokatë, profesorë ose lektorë të së drejtës, nëpunës të nivelit të lartë në administratën
publike, me një veprimtari të spikatur në fushën e së drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose në sfera
të tjera të së drejtës.
5. Gjyqtari nuk duhet të ketë mbajtur funksione politike në administratën publike ose pozicione drejtuese
në një parti politike gjatë 10 vjetëve të fundit përpara kandidimit. Kritere të tjera, si dhe procedura për
emërimin dhe zgjedhjen e gjyqtarëve të Gjykatës Kushtetuese rregullohen me ligj.

 Ligji nr.8577, dt 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës
së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Neni 7/a
Kriteret dhe kushtet e emërimit të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese

1. Gjyqtari i Gjykatës Kushtuese mund të zgjidhet shtetasi shqiptar që përmbush këto kushte:
a) të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

b) të ketë mbaruar arsimin e lartë juridik, Diplomë e Nivelit të Dytë;
c) të mos ketë ushtruar funksione politike në administratën publike dhe të mos ketë mbajtur pozicione
drejtuese në parti politike gjatë 10 viteve të fundit nga data e kandidimit;
ç) të mos jetë në procedim penal dhe të mos jetë dënuar me burgim për kryerjen e një vepre penale;
d) të mos jetë larguar nga detyra për shkaqe disiplinore dhe të mos ketë masë disiplinore në fuqi;
dh) të ketë kaluar me sukses procesin e kontrollit dhe verifikimit të pasurisë së tij personale dhe të
familjarëve të tij, sipas ligjit.

2. Kandidati që përmbush kushtet e parashikuara në pikën 1 të këtij neni, duhet të plotësojë edhe
këto kritere:

a) të ketë përvojë pune jo më pak se 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor ose lektor i së drejtës, jurist
i nivelit të lartë në administratën publike;
b) të ketë një veprimtari të njohur në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut ose sfera të tjera
të së drejtës;
c) të jetë vlerësuar për aftësitë profesionale dhe integritetin etik e moral.

3. Plotësimi i kritereve të mësipërme vlerësohet në bazë të:

a) vjetërsisë në profesion;
b) përvojës së veçantë të kandidatit në një fushë të caktuar të së drejtës, ose këshilltar ligjor i Gjykatës
Kushtetuese ose Gjykatës së Lartë;
c) kualifikimeve pasuniversitare dhe trajnimeve në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtave të njeriut
ose në një fushë tjetër të së drejtës;
ç) treguesve shkencorë, ku përfshihen botimet dhe artikujt shkencorë në fushën juridike;
d) ecurisë gjatë kryerjes së arsimit të lartë juridik, me një mesatare notash jo më pak se 8 ose të
barasvlershme me të, nëse arsimi i lartë është përfunduar jashtë vendit ose vlerësimit përfundimtar në
Shkollën e Magjistraturës;
dh) informacioneve të marra nga institucione të tjera publike.

4. Organet e emërtesës marrin parasysh përbërjen e Gjykatës Kushtetuese në momentin e emërimit të
kandidatit për të garantuar balancën ndërmjet përvojave profesionale të anëtarëve dhe respektimin e
barazisë gjinore.
Kërkesa dhe dokumentat shoqëruese mund të dorëzohet me postë ose drejpërsëdrejti në ambjentet e
Instiucionit të Presidentit të Republikës, në adresën: Institucioni i Presidentit të Republikës, Blv. “Dëshmorët
e Kombit”, Nr. 1 Tiranë, Kodi Postar 1001.

Afati i paraqitjes së kërkesës me dokumentacionin e nevojshëm, është brenda datës 26 nëntor
2018.

Pas administrimit të dokumentacionit, lista e aplikantëve do të publikohet në faqen zyrtare të internetit të
institucionit të Presidentit të Republikës dhe me mjetet e informimit publik, dhe menjëherë dosjet
respektive për secilin aplikant do t’i përcillen Këshillit të Emërimeve në Drejtësi (KED) për vlerësim sipas
ligj i t .

Institucioni i Presidentit të Republikës, do të bëjë transparente çdo rezultat të këtij procesi në përputhje
me Kushtetutën dhe procedurën e parashikuar në nenin 7/b, të ligjit nr.8577/2000 “Për organizimin dhe
funksionimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Për çdo sqarim mos hezitoni të kontaktoni në këto të dhëna kontakti:
Numri telefonit: 042389898

Tirana International Airport SHPK
Tirana International Airport Nënë Tereza, Administration Building, Rinas, Tirana, Albania

Phone: 00355 4 2381 600  Fax: 00355 4 2381 545
E-mail: info@tirana-airport.com  Website: www.tirana-airport.com

TENDER NOTIFICATION
PEST MONITORING AND CONTROL FOR PREMISES (3D SERVICE)

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT

Tirana International Airport sh.p.k (TIA) is requesting offers for pest monitoring and
control for premises (3D Service).

TIA is looking to contract a company to undertake these services that will consist in general
terms of: Pest monitoring and control service for disinfection, disinsection and derattization
(3D) service and to maintaining a good level of hygiene, very good sanitary conditions,
healthy and clean environment, safe operational premises, in order to prevent as well the
spread of the infection or contamination and any animal hazard within TIA premises.

To participate in this process interested parties will need to submit their interest for
participation by e – mail, to all below e – mail address, until 20 March 2019.

Upon receipt of the e – mail, TIA will send to the respective company a Confidentiality
Commitment form.

The interested company will need to send the signed and stamped Confidentiality
Commitment form, by e-mail, at all the e – mail address below, and only then they will
receive all the necessary forms and instructions for participating in this tender.

The set of tender documents will be delivered free of charge, via e-mail.

Offers need to be submitted in a closed and sealed package clearly marked

“PEST MONITORING AND CONTROL FOR PREMISES (3D SERVICE)”
The address for submission of offers is:

Tirana International Airport sh.p.k
Administration Building
Rinas, Tirana
Albania

The deadline for the submission of offers at the above address is 12:00 hrs. on 20
March 2019.

Any offer submitted by open means (e.g. by e-mail, fax) will not be considered for this
tender.

For further information please send an email to all following addresses:
ialimema@tirana-airport.com; fvojka@tirana-airport.com; apalushi@tirana-airport.com
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Mjeku gastroenterolog: Polipet në kolecistë më të mëdha se 6 mm duhen operuar menjëherë

Çekodhima:
Altin

"Mënyrat efikase të diagnostikimit dhe trajtimit"

  Polipet në tëmth,
rrezikshmëria
që paraqesin

Përveç gurëve, në tëmth
mund të formohen
edhe lezione që projek-

tohen në brendësi të fshikëzës
së kolecistës të quajtura po-
lipe. Shumica e këtyre polipe-
ve kanë natyrë beninje, por
nuk mungojnë edhe rastet e
polipeve malinje. Në një inter-
vistë për suplementin "Life
Pages" në 'Gazeta Shqiptare',
mjeku gastroenterolog dhe
endoskopisti, Altin Çekodhi-
ma tregon simptomat krye-
sore që shfaqin pacientët e
prekur, llojet e polipeve të
tëmthit si dhe rrezikshmërinë
që mund të paraqitet për të
sëmurët. Sipas mjekut, çdo
polip i fshikëzës se tëmthit i
shoqëruar me simptoma du-
het hequr dhe shton se tek pa-
cientët 60 vjeç e sipër, me po-
lip sesil të madhësisë 10 mm
ose më shumë, nëse gjatë
ekzaminit të ekos endosko-
pike EUS ka indikime për
malinjitet, rekomandohet ko-
lecistectomia.

Çfarë janë polipet e kole-Çfarë janë polipet e kole-Çfarë janë polipet e kole-Çfarë janë polipet e kole-Çfarë janë polipet e kole-
cistës dhe si mund të zbulo-cistës dhe si mund të zbulo-cistës dhe si mund të zbulo-cistës dhe si mund të zbulo-cistës dhe si mund të zbulo-
het prania e tyre?het prania e tyre?het prania e tyre?het prania e tyre?het prania e tyre?

Lezionet që shfaqen prej
murit të fshikëzës së tëmthit
dhe projektohen në brendësi
të saj quhen polipe të tëmthit.
Në pjesën më të madhe të pa-
cientëve ato diagnostikohen
(zbulohen) rastësisht gjatë
kryerjes së ekos abdominale
ose pas heqjes së fshikëzës së
tëmthit për shkak të gurëve
ose kolikave biliare (dhimb-
jeve). Edhe pse shumica e po-
lipeve të fshikëzës janë me
natyrë beninje, në disa raste
shfaqen edhe polipet malinje.
Zbulimi i hershëm dhe mar-

rja e masave të përshtatshme janë
të rëndësishme për trajtimin ku-
rativ dhe jetëgjatësinë.

Si klasifikohen këto polipe?Si klasifikohen këto polipe?Si klasifikohen këto polipe?Si klasifikohen këto polipe?Si klasifikohen këto polipe?
Qëllimi kryesor për menax-

himin e polipeve të fshikëzës se
tëmthit është parandalimi i zhvil-
limit të tumoreve të tëmthit. Poli-
pet e fshikëzës së tëmthit klas-
ifikohen në beninj dhe malinje.
Polipet beninje ndahen në:
pseudotumore (polipe kolestero-
linik, polipe inflamatore dhe hip-
erplastik); tumore epiteliale (ade-
noma); tumore mezenkimal (fibro-
ma, lipoma dhe hemangioma); si
dhe polipet malinje të
fshikëzës së tëmthit që
janë karcinoma (kancer).
Ecuria jo e mirë e pa-
cientëve me kancer të
fshikëzës së tëmthit do të
thotë që është e rëndë-
sishme të bëhet dallimi i
polipeve beninje, malinje
dhe premalinje.

Mund të na shpjego-Mund të na shpjego-Mund të na shpjego-Mund të na shpjego-Mund të na shpjego-
ni në mënyrë më të de-ni në mënyrë më të de-ni në mënyrë më të de-ni në mënyrë më të de-ni në mënyrë më të de-
tajuar rrezikshmërinëtajuar rrezikshmërinëtajuar rrezikshmërinëtajuar rrezikshmërinëtajuar rrezikshmërinë
që paraqesin llojet e po-që paraqesin llojet e po-që paraqesin llojet e po-që paraqesin llojet e po-që paraqesin llojet e po-
lipelipelipelipelipevvvvve të sipëre të sipëre të sipëre të sipëre të sipërpërpërpërpërpërmen-men-men-men-men-
dura?dura?dura?dura?dura?

Studimet e fundit kanë
treguar se shumica e po-
lipeve të fshikëzës së
tëmthit janë me natyrë beninje (jo-
kanceroze) dhe se 60-90% e tyre janë
polipe kolesterolinik. Këto lloj po-
lipesh zakonisht janë më të vegjël
se 10 mm. Ndërkohë, polipet in-
flamatore janë të rralla. Ato kanë
një incidencë prej 10% të rasteve
dhe formohen si rezultat i ashpër-
simit të mukozës nga një inflama-
cion kronik (i zgjatur në kohë). Ato
janë më të vogla se 10mm dhe janë
me natyre beninje (jo kanceroze).
Adenomat gjithashtu janë polipe
beninje, por mund të shfaqin
natyrë premalinje me kalimin e
kohës. Këto lezione zakonisht janë
të pedunkuluar (me bisht).
Shfaqen të vetme dhe mund të sho-

qërohen me gurë në fshikëzën e
tëmthit ose kolecistit kronik (in-
feksion i zgjatur në kohë i tëmthit).
Ato variojnë në përmasa nga 5-
20mm dhe zakonisht janë të vet-
me. Adenoma e fshikëzës së
tëmthit është e rrallë, por e mirë-
dokumentuar si tumor beninj
epidelial. Adenomiomatosis ose
polipet joinflamatore të fshikëzës
së tëmthit mund të shfaqen tek
pacientë të moshës së mesme. Inci-
denca rritet me rritjen e moshës.
Përshkruar fillimisht si gjetje be-
ninje, mbetet si lesion pre-
kanceroz.

Cilat janë simptomat kryesoreCilat janë simptomat kryesoreCilat janë simptomat kryesoreCilat janë simptomat kryesoreCilat janë simptomat kryesore
që nuk duhen neglizhuar nga pa-që nuk duhen neglizhuar nga pa-që nuk duhen neglizhuar nga pa-që nuk duhen neglizhuar nga pa-që nuk duhen neglizhuar nga pa-
cientët?cientët?cientët?cientët?cientët?

Paraqitja e shenjave prej polipe-
ve të fshikëzës së tëmthit janë
jospecifike dhe të paqarta ose në
disa raste nuk ka shenja fare. Për
shumë arsye, shpesh polipet e
tëmthit zbulohen rastësisht.
Megjithatë, disa pacientë mund të
kenë nauzea, të vjella dhe dhimbje
në anën e djathtë, të sipërme të
barkut. Ndonjëherë polipet zbulo-
hen gjatë bërjes së ekos abdomi-
nale. Në mungesë të gjetjeve të
tjera ato mund të konsiderohen
burim i kolikave biliare, (dhimb-
jeve). Shenja të tjera të polipeve të

fshikëzës së tëmthit janë dispepsia
dhe ikteri (zverdhja). Shenjat që
lidhen me pseudopolipet siç janë
polipet kolesterolike, inflamatore
ose hiperplastike përfshijnë: dis-
pepsinë, dhimbje në anën e djathtë
të barkut, diskomfort (ndjenje pare-
hatie), kolecistit (infeksion i
tëmthit) dhe gurë të tëmthit. Pa-
cientët që riskojnë për polipe ma-
linje të fshikëzës së tëmthit janë
personat mbi 60 vjeç të cilët kanë
gurë në tëmth dhe kolangit skle-
rozant primar. Polipet me risk të
lartë janë ata më të mëdhenj se
6mm, të vetëm dhe sesilë (me bazë

të gjerë).
Mund të përMund të përMund të përMund të përMund të përmend-mend-mend-mend-mend-

ni disa prej testeveni disa prej testeveni disa prej testeveni disa prej testeveni disa prej testeve
imazherike që për-imazherike që për-imazherike që për-imazherike që për-imazherike që për-
doren për diagnos-doren për diagnos-doren për diagnos-doren për diagnos-doren për diagnos-
tikim?tikim?tikim?tikim?tikim?

Ekoja abdominale
është parë si ekzamin-
imi më i mirë i mund-
shëm për diagnos-
tikimin e polipeve të
fshikëzës së tëmthit,
jo vetëm për koston
më të ulët, por edhe
sepse ka ndjeshmëri
të mirë dhe është më
specifike. En-
dosonografia (EUS)
është konsideruar si

metoda diagnostikuese më sensi-
tive për polipet e fshikëzës së
tëmthit. Gjithashtu, diagnostiki-
mi me ultratinguj me rezolucion
të lartë gjatë EUS për përcaktimin
e diagnozës diferenciale të polipe-
ve të fshikëzës, është shumë i sak-
të.

KKKKKur lind neur lind neur lind neur lind neur lind nevvvvvoja për ndërhoja për ndërhoja për ndërhoja për ndërhoja për ndërhyryryryryrjejejejeje
kirurgjikale?kirurgjikale?kirurgjikale?kirurgjikale?kirurgjikale?

Çdo polip i fshikëzës se tëmthit
i shoqëruar me simptoma (shenja)
duhet hequr. Tek pacientët me fak-
tor risku për malinjitet të cilët
kanë polip më të madh se 6mm, ky
polip duhet ta operohet patjetër.
Pacientët pa faktorë risku janë
kandidatë për eko endoskopike

Mjeku gastroenterolog Altin Çekodhima

EUS për vlerësim të mëtejshëm.
Ato polipe që gjatë EUS janë kon-
sideruar me risk të lartë, duhen
operuar. Heqja e fshikëzës së
tëmthit duhet bërë vetëm në ras-
tet kur kemi shenja klinike prej
polipeve, prani të polipeve më të
mëdhenj se 10mm, polipe që rriten
shpejt, polipe sesile (me baze të
gjerë), polipe me pedunkul të gjatë,
pacientë mbi 50 vjeç, polipe në
fshikëzën e tëmthit të pozicionuar
në infundibulum, ose mure jo nor-
male të fshikëzës së tëmthit.

Cilat polipe mund të kthehenCilat polipe mund të kthehenCilat polipe mund të kthehenCilat polipe mund të kthehenCilat polipe mund të kthehen
në kancer dhe si veprohet në këtonë kancer dhe si veprohet në këtonë kancer dhe si veprohet në këtonë kancer dhe si veprohet në këtonë kancer dhe si veprohet në këto
raste?raste?raste?raste?raste?

Ka shumë mundësi që polipe të
fshikëzës së tëmthit më të mëd-
henj se 18mm të kthehen në kanc-
er. Polipe të fshikëzës që nuk mund
të operohen duhet të ndiqen me eko
periodike. Intervali i përsëritjes së
çdo ekzaminimi është 6-12 muaj.

Mund të jepni disa rekoman-Mund të jepni disa rekoman-Mund të jepni disa rekoman-Mund të jepni disa rekoman-Mund të jepni disa rekoman-
dime për pacientët e prekur ngadime për pacientët e prekur ngadime për pacientët e prekur ngadime për pacientët e prekur ngadime për pacientët e prekur nga
polipet?polipet?polipet?polipet?polipet?

Tek pacientët 60 vjeç e sipër, me
polip sesil të madhësisë 10 mm ose
më shumë, nëse gjatë ekzaminim-
it të ekos endoskopike EUS ka in-
dikime për malinjitet, rekoman-
dohet kolecistectomia (heqja kiru-
rgjikale e fshikëzës së tëmthit). Në
qoftë se nuk ka shenja për malin-
jitet, duhet të bëhet ndjekja me të
njëjtën metodë ekzaminuese pas 6
muajsh. Në qoftë se edhe pas 6
muajsh nuk kemi ndryshime në
madhësi, konture dhe vaskulariz-
im, ndjekja mund të individualizo-
het çdo 12 muaj. Për polipet me di-
ametër 6-9 mm pa shenja malinji-
teti, rekomandohet ekoja abdomi-
nale çdo 6-muaj. Nëse edhe pas 6
muajsh nuk ka ndryshime, ekoja
rekomandohet çdo 12 muaj dhe më
pas në qoftë se përsëri nuk shihen
ndryshime bëhen ekzaminime të
tjera vlerësuese. Polipet e fshikëzës
së tëmthit më të vegjël se 6mm nuk
ndiqen me eko nëse nuk tregojnë
shenja për malinjitet.

Voltiza Duro
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Humbja e flokëve është një
dukuri normale dhe
përgjithësisht ndodh gjatë

ndërrimit të stinëve, sidomos në
vjeshtë. Disa prej shkaktarëve që
dobësojnë flokët janë stresi, pirja e
duhanit, ushqyerja e dobët, sh-
tatzënia, apo dhe marrja e medika-
menteve të ndryshme. Cikli i rritjes
së flokëve ndahet në disa faza të
ndryshme dhe është i ndryshëm
nga cikli i rritjes së flokut në pjesë
të tjera të trupit. Faza e parë e
rritjes së flokëve është ajo e daljes
nga folikula (rrënja e fijes) deri në
sipërfaqe dhe rritja e tij, periudhë
kjo që zgjat deri në 7 vjet. Pas këtij
cikli fillon të dalë një fije tjetër në
këtë folikul dhe kështu e shtyn fijen
e parë të fillojë të shkëputet dhe të
bjerë, duke dalë fija e re. Ky është
një proces normal që ndodh çdo ditë
tek çdo njeri. Si çdo proces tjetër në
organizëm edhe rritja e flokëve
varet nga një mekanizëm në zinx-
hir. Nëse ç'ekuilibrohen këto me-
kanizma atëherë flokët fillojnë të
bien me shumicë dhe nuk dalin të
reja. Ka shumë faktorë që ndikojnë
në prishjen e këtij mekanizmi të kr-
ijimit të flokëve të reja. Mënyra e të
ushqyerit është shumë e rëndë-
sishme e nëse keni mbajtur ndon-
jëherë dietë, ose nëse ka qëlluar një
periudhë që keni qëndruar shumë
kohë pa ngrënë, apo nuk I keni kon-
sumuar të gjitha vaktet, flokët fil-
lojnë të dobësohen. Pra, nuk kanë
më fortësinë, elasticitetin dhe
trashësinë e duhur, ndërkohë që fil-
lojnë të bien sidomos në pjesën e
sipërme të kokës me shumicë.

ShkaktarëtShkaktarëtShkaktarëtShkaktarëtShkaktarët
Çrregullimet hormonale janë

ndër faktorët kryesorë që ndikojnë
në rënien e flokëve, veçanërisht
problemet me gjëndrat tiroide.
Gjatë pubertetit, shtatzënisë apo në
menopauzë që ka çrregullime hor-
monale të mëdha, ka rënie të
flokëve, por pasi kalojnë këto peri-
udha flokët fillojnë rritjen normale.
Në shumicën e rasteve në këto pe-
riudha nuk ka nevojë për mjekime
për ti rikthyer flokët në normalitet.
Në raste shumë të rralla që rënia e
flokëve është në të gjithë sipërfaqen
e kokës, atëherë mund të jetë çrreg-
ullim hormonal, ose problem gje-
netik, ku duhen kontrolluar të
gjitha vitaminat, mineralet dhe
hormonet në organizëm. Infeksio-
net ose sëmundjet e lëkurës shkak-
tojnë rënie të flokëve gjithashtu,
por vetëm në vende të lokalizuara.
Ky është një problem që kurohet
lehtësisht, madje edhe në kushte
shtëpie. Sëmundjet e lëkurës si ekze-
ma apo psoriasis ndikojnë në
rënien e flokëve gjithashtu sepse
shkaktojnë irritime në lëkurë. Për
këto lloj sëmundjesh nuk ka kurë
por mund të përdorni kremra
zbutës që të mbajnë nën kontroll
lëkurën e kokës dhe kështu nuk do
të ndikohet rritja e flokëve. Stresi
çrregullon shumë mekanizma në
organizëm, dhe një prej tyre është
edhe procesi i rritjes së flokëve. Gjë-
ja më e mirë në këtë rast për të arri-
tur një balancë në gjithë orga-
nizmin do të ishte të mundoheni të
ulni nivelin e stresit duke mos kon-

Mjeku popullor: Kujdes nga çrregullimet hormonale dhe problemet me gjëndrën tiroide

YLLI MERJA: Rënia e flokëve, shkaktarët
dhe trajtimi me bimë mjekësore

"Parandalimi në kohë, përdorni çajin me hithër"

sumuar kafe, apo produkte me
kafeinë, duke bërë një shëtitje në
ajër të pastër si dhe mund të kon-
sumoni çaj me kamomil dhe
rozmarinë. Në këtë situatë nuk
keni nevojë të përdorni asnjë lloj
mjekimi për rënien e flokëve, pasi
shkaku i rënies nuk është i jash-
tëm, por i brendshëm e duke lar-
guar shkaktarin e rënies mund
të riktheni flokun në gjendjen e
dëshiruar.

Kurimi me bimëKurimi me bimëKurimi me bimëKurimi me bimëKurimi me bimë
mjekësoremjekësoremjekësoremjekësoremjekësore

Kura kryesore përdoret në të
gjitha rastet e rënies së flokëve.
Kur individët kanë çrregullime
hormonale bëhen shtesa të tjera
dhe për këtë duhen parë të gjitha
analizat e tyre dhe përdoret një

Mjeku popullor
Ylli Merja

Voltiza Duro

në gjithë flokun duke ndikuar
gjatë gjithë kohës në formimin
e tij. Floku lahet maksimumi 2
herë në javë pasi larja e shpesh-
të e tij ndikon në rënie (largon
bakteret e yndyrën e "mirë" që
ndodhet në flokë duke e dobë-
suar në tërësi dhe rrënjën e tij).
Nëse e keni të pamundur të gje-
ni kohë për përgatitjen e çajit
mund të përdorni ekstraktin e
këtij çaji, i cili ka të njëjtët për-
bërës duke i spërkatur flokët 3-
4 herë në javë. Ky ekstrakt nuk
ka aromë apo ngjyrë, thahet
menjëherë, gjithashtu, ndihmon
në kontrollin e yndyrës në
flokët. Gjithashtu, në 600ml
shampo shtohet 1 lugë gjelle vaj
bajamesh të egra. Shampot
përmbajnë paraben, bojëra, ar-
omatizues, të gjitha këto qën-
drojnë në rrënjën e flokut dhe e
dëmtojnë atë. Vaji i bajames
ndikon në zvogëlimin e efektit
të këtyre përbërësve, dhe ndih-
mon në shpëlarjen e tyre sa më
shpejt nga floku. Gjithashtu,
përmban shumë vitaminë E që
ushqen dhe zbut flokun. Çaji
shoqërohet me një maskë për
flokët që përmban ekstrakt
hudhre dhe qepe, ekstrakt bisht
kali, vaj livando, kokosi,
rozmarinë. Të gjitha këto bëjnë
që të largohen të gjitha infeksio-
net në lëkurën e kokës, si dhe
ushqejnë dhe forcojnë rrënjën e
flokut. Nëse keni probleme me
irritimin e lëkurës së kokës nga
psoriasis apo ekzema këshillo-
het të përdoret maska në vazh-
dimësi pasi nuk lejon të shfaqet
asnjë plagë apo irritim në lëkurë,
si dhe normalizon pH e lëkurës.

kurë komplekse. Për të ndihmuar
në forcimin e rrënjës së flokut për-
doret çaji kundër rënies së flokut,
i cili përmban gjethe e rrënjë
hithre, rozmarinë, bisht kali etj. Ky

çaj ushqen rrënjën e flokut e ndi-
hmon në daljen e flokëve të reja.
Pasi lahen flokët me shampo nor-
malisht, shpëlahen me çajin, dhe
jo me ujë të pastër. Çaji qëndron
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Me ardhjen e stinës
së pranverës dhe
qarkullimit në ajër

të polenit të luleve, jo pak
njerëz fillojnë të kenë kru-
arje e lotim sysh, teshtima
të shpeshta e bllokim hun-
dësh; të gjitha këto sim-
ptomat kryesore të alergjisë.
Më poshtë po listojmë tetë
këshilla të thjeshta që do të
lehtësojnë sadopak vuajtjet
që sjell alergjia e kësaj stine.

1.1.1.1.1. Ndr Ndr Ndr Ndr Ndryshoni ajrin eyshoni ajrin eyshoni ajrin eyshoni ajrin eyshoni ajrin e
shtëpisështëpisështëpisështëpisështëpisë

Mjekët këshillojnë që të
pastroni çdo mëngjes ajrin
e shtëpisë suaj, duke shman-
gur kështu alergjenët që
mund të ndodhen aty. Sigur-
isht që polenet janë faktori
numër 1 në shfaqjen e al-
ergjisë. Në jo pak rasti është
ajri i kondicionuar i përsh-
tatshëm për të pastruar
ajrin e dhomës ku ju qëndro-
ni. Mbyllni dritaret për të
shmangur ajrin e jashtëm e
të ndotur që mund të ndikojë
keq në shëndetin tuaj.
Vetëm nëse keni perde të për-
shtatshme për të filtruar
pluhurat e jashtme, mbani
dritaret hapur.

2. Pastroni shpesh2. Pastroni shpesh2. Pastroni shpesh2. Pastroni shpesh2. Pastroni shpesh
hundëthundëthundëthundëthundët

Është e nevojshme për të
larguar mukusin e tepërt të
hundëve, sepse në të mund
të jenë grumbulluar al-
ergjenë të ndryshëm, që or-
ganizmi juaj i nxjerr jashtë.
Për të pastruar hundët
mund të përdor ni ujë të
kripur të cilin duhet ta spru-
coni lehtë në hundë. Kjo të
ndihmojë që papastërtitë të
shmangen. Nëse ju bezdis uji
i kripur përdorni ujë të
pastër.
3. Ushqime të pasura3. Ushqime të pasura3. Ushqime të pasura3. Ushqime të pasura3. Ushqime të pasura

me Omega-3me Omega-3me Omega-3me Omega-3me Omega-3
Sigurisht që edhe ushqi-

mi që konsumoni ka ndikim
të ndjeshëm në shëndetin
tuaj. Kështu për të shman-
gur alergjinë konsumoni
ushqime të pasura më ome-
ga-3. Këto acide gjenden tek
peshqit të ngjashëm me
salmonin, arrat, lajthitë,
farat e lirit e ushqime të
tjera. Omega-3 edhe pse nuk
është specifike lufton al-
ergjitë nazale.

4.4.4.4.4. K K K K Konsumoni ronsumoni ronsumoni ronsumoni ronsumoni rrrrrreeeeepapapapapattttt
Për të trajtuar hundët e

bllokuara nga alergjia, kon-
sumoni pak më shpesh se za-
konisht rrepat. Po ashtu
pjesë e dietës suaj duhet të

bëni edhe specat djegës dhe mus-
tardën. Përbërësit e gjendur tek
këto ushqime veprojnë ndërmjet
tyre natyrshëm, dhe ndihmojnë
edhe pse përkohësisht për hundët
e bllokuara.
5. Shmangni ushqimet që5. Shmangni ushqimet që5. Shmangni ushqimet që5. Shmangni ushqimet që5. Shmangni ushqimet që

ju shkaktojnë alergjiju shkaktojnë alergjiju shkaktojnë alergjiju shkaktojnë alergjiju shkaktojnë alergji
Duhet të jeni veçanërisht të

kujdesshëm për të shmangur në
mënyrë absolute ato ushqime që
ju shkaktojnë alergji. Kur trupi
juaj "lufton" sporet e gjendura në

këshilla të thjeshta
për të parandaluar
alergjitë e stinës

ajrin rreth tij, sistemi imun është
aktiv dhe ndjen uri, por duhet
treguar kujdes sepse organizmi
është më i prirur të shfaqë alergji
ndaj ushqimeve.

6.6.6.6.6. Kr Kr Kr Kr Kryyyyyeni aktieni aktieni aktieni aktieni aktivitet fvitet fvitet fvitet fvitet fizikizikizikizikizik
Sporti dhe aktiviteti fizik janë

gjithmonë të shëndetshëm për or-
ganizmin. Ju bën mirë të shëtisni
edhe pse mendoni se nëse dilni në
ambiente të hapura do të ekspo-
zoheni më tepër ndaj alergjenëve.
Pikërisht kjo t'iu ndihmojë që t'i
luftoni ato. Të shëtisni në bregdet
apo edhe buzë liqenit, apo pranë
një lumi do ju bëjë të ndiheni më
mirë.

7.7.7.7.7. Për Për Për Për Përdordordordordorni bimëtni bimëtni bimëtni bimëtni bimët
mjekësoremjekësoremjekësoremjekësoremjekësore

Studimet e raportuara nga Brit-
ish Medical Journal dhe gazeta të
tjera kanë treguar se disa bimë
barishtore mund të veprojnë si
antihistamina. Një lloj bime e qua-
jtur Petadolex mund të shmangë
reaksionet alergjike në orga-
nizmin tuaj.

8.8.8.8.8. Mos har Mos har Mos har Mos har Mos harrrrrronionionionioni
medikamentet mjekësoremedikamentet mjekësoremedikamentet mjekësoremedikamentet mjekësoremedikamentet mjekësore

Nëse rastet  alergjike janë
shumë të shpeshta dhe ju ndje-
heni  të  kërcënuar  nga këto
shqetësime, duhet t'i drejtohe-
ni mjekut specialist dhe të mer-
r ni mjekimet e duhura. Edhe
pse për  momentin trajt imet
nazale janë më efikase dhe më
të përdorura, më përpara duhet
të konsultoheni me mjekun për
të parë se çfarë është më e mira
për ju.

8
SIMPTOMAT E ALERGJISË:

Teshtima të shpeshta
Sy të skuqur
Hundë të rrjedhshme
Hundë të bllokuara
Njolla në lëkurë
Vështirësi në frymëmarrje
Në disa raste shoqërohet me kollë të lehtë
Mund të sjellë ftohje të menjëhershme
Diarre
Probleme me tensionin e gjakut

ALERGJENËT MË TË ZAKONSHËM JANË:

ALKOOLI
THUMBIM I BLETËS APO I NDONJË INSEKTI TJETËR
PUSHI
USHQIMI
POLENI I LULEVE
BARI, PEMËT, SHKURRET
PLUHURI I SHTËPISË
ILAÇET
MYSHKU
NIKELI
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NJOFTIM PUNËSIMI

AMBASADA E SHTETIT TË KATARIT NË TIRANË KËRKON TË PUNËSOJË:

1. Sekretare ekzekutive
2. Përkthyes të gjuhës arabe
3. Hulumtues ekonomik
Kriteret: Sekretarja ekzekutive duhet të ketë njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze dhe
përvojë në administrim zyre. Përkthyesi të jetë specializuar në këtë fushë dhe të ketë
njohuri të shkëlqyera të gjuhës arabe.
Hulumtuesi ekonomik të ketë formim arsimor në ekonomi dhe përvojë profesionale në
fushën e tij, si dhe njohjen e gjuhës arabe dhe angleze.
Kritere të përbashkëta: Eksperiencë në pozicionin e kërkuar, shkolla e lartë e sipër, të jenë
të motivuar, të artikuluar dhe në lartësinë e detyrave që iu ngarkohen, dhe njohje e
programeve bazë kompjuterike.
Posta elektonike për dorëzimin e aplikimit
(e-mail): hr_embassyqatar@yahoo.com, Tel: +355(4)2274579

Protesta e opozitës në Fier, pranga dy të akuzuarve pas analizës së pamjeve filmike

Plagosja e policit, ndalohen dy persona
Vizita e kryeministrit Rama shkaktoi protestën e dhunshme
Policia e Fierit ka

ndaluar dy persona
dhe shpallur në

kërkim dy të tjerë pas pla-
gosjes së efektivit të FNSH-
së Aranit Karemani gjatë
protestës së opozitës në
Fier. Mësohet se personat e
ndaluar janë shtetasit L.Z
42-vjeç dhe E.K 37 vjeç. Si-
pas policisë ndalimi i tyre
u bë pas analizimit të pam-
jeve filmike.

Kujtojmë që protesta e
djeshme e opozitës, u sho-
qërua me përplasje të dhun-
shme me policinë  ndërsa
kryeministri Edi Rama do
të zhvillonte takimin për
'Bashkinë që Duam'.
INFORMACION
PARAPRAK

Policia e Fierit ndalon 2
shtetas të tjerë të cilët ush-
truan dhunë ndaj punon-
jësve të policisë në pro-
testën e djeshme.

Në vijim të veprimeve
hetimore dhe pas analizim-
it të pamjeve filmike dhe
provave të tjera të grum-
bulluara, u bë i mundur
identifikimi i dy personave
të tjerë, të cilët kanë ush-
truar dhunë ndaj punon-
jësve të policisë në pro-
testën e djeshme në Fier.

Si rezultat, u kapën dhe
u ndaluan shtetasit:

L.Z, 42 vjeç, banues në
Fier.

E.K, 37 vjeç, banues në
Fier.

Gjithashtu, janë shpal-
lur në kërkim edhe 2 sh-
tetas të tjerë për të njëjtat
vepra penale.

Materialet i  kaluan
Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Fier për veprat penale
"Kundërshtim i punonjësit
të policisë së rendit publik"
dhe "Organizim dhe pjesë-
marrje në grumbullime dhe
manifestime të
paligjshme".
PROTESTA

Policia e Fierit ka dhënë
informacione zyrtare pas
plagosjes së efektivit të
FNSH-së Aranit Karemani
gjatë protestës së opozitës
në Fier. Policia thotë se pro-
testuesit tentuan të çanin
kordonin policor dhe se
goditën me sende të forta
efektivin, i cili ka marrë

mjekim në spital Ndërkaq
policia po analizon pamjet
filmike për zbulimin e autorit.

"Paradite, në vendin e qua-
jtur 'ETC' u grumbulluan për
të protestuar rreth 150 protes-
tues me pankarta dhe zhur-
mues. Gjatë protestës pati ten-
tativa për të çarë kordonin
policor, si dhe u goditën me
sende të forta forcat e policisë.
Për pasojë u plagos në kokë
një punonjës policie i FNSH-
së, i cili po merr ndihmë mjekë-
sore në Spitalin Rajonal Fier.
Grupi hetimor do të analizojë
provat dhe pamjet filmike për
të vënë para përgjegjësisë lig-
jore autorët e sulmit ndaj
punonjësit të rendit", deklaron
policia.

AKSIDENTI

I përplasi makina teksa udhëtonin
me motor, humbin jetën bashkëshortët

Një aksident me pasojë
vdekjen e dy person-

ave, ka ndodhur pasditen
e djeshme, në aksin Maqel-
larë- Peshkopi. Burime për
'BalkanWeb', shprehen se
në aksident janë përfshirë
një automjet dhe një mo-
tor. Të njëjtat burime
bëjnë me dije se nga për-
plasja ka humbur jetën
drejtuesi i motorit,  një 34-
vjeçar së bashku me bash-
këshorten e tij,  identiteti
i të cilëve ende nuk dihet.

Dyshohet se aksidenti
ka ndodhur si pasojë e mu-
ngesës së sinjalistikës.
Policia dhe grupi hetimor
shkuan në vendin e ng-
jarjes ku po hetojnë rre-
thanat e mundshme të ak-
sidentit.

 "Në aksin rrugor
Maqellarë-Peshkopi,  sh-

tetasi A.B, duke drejtuar au-
tomjetin e tij, dyshohet se
është përplasur me një mo-
toçikletë dhe për pasojë kanë
humbur jetën dy bash-
këshortë që udhëtonin me

motoçikletë.
Drejtuesi i automjetit

është shoqëruar në Komisar-
iatin e policisë. Grupi heti-
mor ndodhet në vendngjar-
je", njofton policia.

35-vjeçari akuzohet për pjesëmarrje në organizatë kriminale

Kush është boksieri i grupit "Bajri"
i arrestuar, historia e atentatit në 2017
Detaje të reja zbulohen

për anëtarin e grupit
famëkeq "Bajri" të Shko-
drës, Nelson Hysën, i cili u
arrestua një ditë më parë
në kuadër të operacionit
"Oaz" në zonën e Komunës
së Parisit Tiranë, në një
banesë të marrë me qira.

35 vjeçari, boksier i Vl-
lazninë, akuzohet për disa
vepra penale si pjesëmar-
rje në organizata krimina-
le, grup i strukturuar krim-
inal dhe paracaktim të re-
zultateve në garat sportive
në bashkëpunim dhe ishte
shpallur në kërkim që prej
shtatorit 2018.

Këtij të fundit madje i
është bërë edhe një atentat
në 7 maj të vitit 2017, gjatë
të cilit mbeti i plagosur.
Hysa sapo kishte dalë nga
një berberhane kur është
qëlluar me armë zjarri disa
herë nga dy persona të
maskuar që udhëtonin me
motor.

Pas krimit, policia iden-
tifikoi dhe arrestoi autorët
e dyshuar Valter Ksolla 21-
vjeç dhe Kolë Progni, 25
vjeç.

35-vjeçarit që i shpëtoi
policisë 6-muaj më parë kur
u arrestua Safet Bajri dhe
pjesa tjetër e grupit. Koka
e grupit kriminal të Bajra-
jve konsiderohet Enver
Bajri 45 vjeç, i arrestuar në
Spanjë dhe që pritet të ek-
stradohet në Shqipëri për
t'u përballur me akuzat.

Pse ndodhi plagosja në
2017

Referuar burimeve, shkak
për këtë plagosje ishte një
konflikt për xhirimin e go-
mave të makinës. Në nëntor
të 2018- s, Gjykata e Shkodrës
dënoi me 6 vite burg autorin
e plagosjes së Nelson Hysës.

Ndërsa nga dëshmitë rezu-
ltoi se në datën 3 maj 2017,
gjatë orëve të para të para-
dites, rreth orës 10:00, i dëm-
tuari Nelson Hysa së bashku
me shokun e tij A.D. kanë
pasur një konflikt verbal me
shtetasin Valter Ksolla.

Ky i fundit drejtonte një
autoveturë të markës "Audi
A6" dhe ka bërë xhirime të
gomave në afërsi të tyre.
Rreth orës 12:30, Nelson
Hysa së bashku me A.D.
kanë qenë duke lëvizur me
makinë në rrugën e gjerë, që
të çon në lagjen Kiras dhe te
një piceri, në anën e djathtë
të rrugës, ata kanë parë mak-
inën "Audi" që i kishte xhiru-
ar afër tyre.

Nelsoni ka ndalë makinën
dhe së bashku me shokun e
tij kanë hyrë në piceri. Aty
kanë gjetur shtetasit Valter
Ksolla dhe Kolë Progni. Sapo
Nelsoni dhe shoku i tij janë
futur në piceri, shtetasit

Valter Ksolla dhe Kolë Prog-
ni janë ngritur në këmbë
nga frika se Nelsoni mund
t'i godiste dhe i janë drejtu-
ar Nelsonit me fjalët se, pse
po vjen "si i fortë se ne kena
hallet tona boll, se jena në
gjak".

Nelsoni u ka thënë se
nuk kishte ardhur si i fortë,
por për t'u sqaruar se pse i
kishin bërë spektakël me
makinë para këmbëve të
tyre dhe para shtëpisë, duke
vënë në rrezik ata dhe dja-
lin e tij. Shtetasit Valter
Ksolla dhe Kolë Progni janë
nervozuar dhe i kanë thënë
se do të shihemi më vonë,
ndërsa Nelsoni i ka thënë se
nuk kemi pse shihemi më
vonë, por sqarohemi tani.

Shtetasit Valter e Kolë
kanë ikur pa folur më, kanë
hipur në makinë duke
xhiruar përsëri gomat. Tre
ditë më vonë, Progni e Ksol-
la kanë qëlluar me armë
zjarri në drejtim të Hysës,
kur ky i fundit po qëndron-
te përpara një berberhane-
je, duke e plagosur rëndë
atë.

Balkanweb
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Në rrjedhën e kohës, gjithmonë
ngjarjet, datat, ndezin memo
rien dhe inkandeshencën e

kombit. 96 vjet më parë, kur Shqipëria
përjetonte, ende kohën e vrejtur, të
lirisë dhe identitetit të saj, kur popuj,
perandori të ndryshme nëpërkëmb-
nin truallin tonë, kur mjegullnaja ob-
skurantiste kishte tjerrur rrjetën e
saj, në gjithë skajet dhe skutat e ven-
dit, ku shqiptarët identifikoheshin
nga besimi për kombësi, disa burra
më zë si Haxhi Vebi Dibra me sh-
qiptarë të tjerë, do të shkruanin his-
tori të paharruar, do të përzgjonin nd-
jenjat e kombtarisë, kudo ku jetonte
kombi ynë.

Kishte ardhur koha, që shqiptarët,
më në fund të shthurnin rrjetën, ku
tashmë ishin mbeshtjellur.  Edhe pse
koha për ta ishte ende e pamatë, zgji-
mi për gjithë trojet tona kishte ardhur.
Duke shfrytëzuar rrethanat famëkeqe
të kohës, të viteve të luftës së parë
botërore, kur shqipëria e mesme dhe
e veriut ishte e pushtuar nga Austro-
Hungarezët, me përkrahje të komis-
arit civil Austro-Hungarez Kral, të
zgjoheshin dhe të zgjidhnin si një të
parë,  për të gjithë myslimanët e sh-
qipërisë, një Kryemyftiu vendas, që
do të organizonte, gjithë jetën e tyre
duke pasur edhe një lloj miratimi nga
Shejh-ul Islami në Stamboll. Shkëndi-
ja e parë, tashmë kishte ardhë për sh-
qiptarët, për nisjen e organizimit të
krijimit të mëvetësimit të tyre. Vje-
na, duke parë shqipërinë, si një shtet
autonom, e jo si një vend i aneksuar
prej Monarkisë Habsburge, ishte da-
kortsuar që myslymaët shqiptarë, të
kishtin të parin e tyre të fesë islame.
Përqasja e Kryemyftiut të parë nga,
Austro-Hungaria, ishte dhe shenjë e
parë e shkëputjes nga Shejh-ul Isla-
mi i Stambollit. Në ndryshim nga
Reis-ul-Ulemaja i Sarajevës që ishte
pjesë përbërëse e perandorisë Os-
mane, që në vitin 1909, do të bëhej
dhe aneksimi i Bosnje-Hercegovinës
nga Austro-Hungaria. Shqiptarët, po
hidhnin hapin e parë, për shkëputjen
tashmë nga perandoria Osmane.
Tetori i vitit 1916, shënon hapin e parë
të mëvetësisë të myslimanëve sh-
qiptarë. Komanda ushtarake austro-
hungareze pranoj krijim në Shkodër,
të gjyqit të Naltë të Sheriatit, të për-
bërë nga Krye Myftiu Haxhi Vebi Di-
bra, me dy antarë, kryesekretar dhe
dy shkrues. Në vitin 1917, Austro-
Hungaria miratoi "Shkresën e
përkohshme për organizimin e Sher-
isë në Shqipëri", e cila përbëhej nga
43 nene dhe deri në vitin 1923 luajti
rolin e një statuti. Sipas "Shkresës…",
i pari i myslimanëve dhe i Sherisë në
shqipëri ishte Myftiu i Përgjithshëm.
Nën vartësinë  e tij, ishin hoxhallarët

, Gjyqtarët e Sherisë ashtu dhe zyr-
tarët. Myftiu i Përgjithshëm kishte
drejtimin dhe kontrollin e epërt mbi
të gjitha çështjet e myslimanëve, mbi
institutet e bamirësisë dhe të arsimit.
Bashkë me të parin e myslimanëve
qëndronin dhe dy ulema të cilët  me
Kryemyftiun përbënin Këshillin e
Naltë të Sheriatit. Në shkresë thu-
heshin dhe detyrat e Kryemyftiut dhe
Këshillit të Naltë të Sherisë, të Myft-
ive, gjyqtarve etj.

Hydbet në xhami duhet të
mbaheshin në shqip dhe arabisht dhe
tu përgjigjeshin urdhrave të qever-
isë. Vendimet gjyqësore duhej shk-
ruheshin përherë në gjuhën shqipe.

Duke qenë se shqipëria, tashmë
ishte një shtet i pavarur, kishte ardhur
koha që lutjet të mos bëheshin më

turqisht por në gjuhën shqipe dhe
sulltani të mos përmendej më edhe si
sulltan i shqiptarëve.

Çdo gjë tani do të fliste në shqip.
Nëpër qytete të shqipërisë, Me-
dresetë në Durrës, Shkodër, Berat,
Elbasan, Tiranë do të trukturoheshin
sipas modelit Europian. Krahas
Lëndëve fetare do të mësoheshin në
gjuhën shqipe edhe lëndët laike. Në
Elbasan do të ndërtohej një univer-
sitet ku do të studionin medresistët,
gjykatësit e sheriatit dhe dijetarëve
te teologjisë. Lufta e shqiptarëve
përçonte gjithnjë e më shumë në sh-
këputjen nga turqia, egjipti etj dhe të
ktheheshin sytë nga oksidenti. Shpall-
ja e pavarësisë në 1912 dhe pas saj, do
ti gjente shqiptarët të shkëputur për-
fundimisht dhe me asnjë kontakt me
kalifatin Osman. Anjë gjurmë, nuk

duhej të gjendej më për turqit dhe
xhonturqit. Gjuha shqipe, ishte ba-
zike, për mëvetësinë e myslymanëve
shqiptarë.  Këtë rrugë ndoqën dhe
kuptuan klerikët tanë të parë patriot
myslymanë, se ajo do të ishte dhe
shpëtimi i mëvetsimit.

Edhe pse nuk qenë shkolluar në
Perëndim, shumë prej tyre në sajë të
kulturës islame, njohjes së gjuhëve
arabisht, persisht e turqisht patën
mundësinë të njihnin thellësisht, siç
thotë Fan Noli, rrënjët e Qytetërimit
Evropian: Përlindjen e shkëlqyer të
Persisë, që buronte drejtpërdrejt nga
qytetaria greko-romane prej së cilës
lindi Përlindja arabe, e cila nga ana e
saj përmes Spanjës influencoi
Evropën medievale dhe gatiti Për-
lindjen e madhe italiane, nënën e
qytetarisë moderne.

Duke pasur të qartë, dritën e dijës,
e cila do ti shpëtonte njëherë e
përgjithmonë shqiptarët, jo më kotë
të gjithë klerikët, u rreshtuan dhe u
vunë në ballë të lëvizjes kombëtare,
jo vetëm në saj të formimit të tyre
intelektual, por dhe vetëdijësimit
kombëtar. Vetë koha, indinjitëeti ko-
mbëtar i përcaktuar qartë për ko-
mbin, kërkonte dhe impononte një
organizim të ri të myslymanëve sh-
qiptarë mbi baza kombëtare, proces
ky, që kishte filluar, të ndjehesh,
shumë kohë më parë, që u bë bazik
në kohën e qeverisë së Ismail Qemalit,
me caktimin e Haxhi Vehbi Agollit si
Kryemyfti dhe Veisel Nailit si
Kryekadi të shqipërisë.

Koha, shtronte nevojën e nguts-
hme, të mbledhjes të myslymanëve
shqiptarë. Edhe pse vendi ishte oku-

puar, gjendja mjaft e keqe ekonomike,
nevoja, shtronte zgjedhjen e dele-
gatëve kohën dhe vendin. Për ta çuar,
deri në fund, këtë arritje të tyre, mys-
lymaët shqiptarë, mblodhën, Kon-
gresin e Parë Myslyman Shqiptar.

H. Xhemal Naipi, myfti i Shkodrës,
në vitin 1917, i dërgon H. Hafiz Isuf
efendi Kelmendit "Rregulloren mbi
zgjedhjen e delegatëve për Kongres-
in e Xhema'ati Islamijes". Votimi do
të bëhej me zgjedhës të dytë. Do të
kishin të drejtë vote të gjithë mysli-
manët, që do të ishin në moshën 21
vjeçare.
TË SHKRUAJMË SHQIP...

Nevoja, e gjuhës ëmë, çdo ditë e
më shumë, bëhej më imediate. Sh-
qipëria ishte kthyer në një plazdar të
çizmeve, të trupave të huaja. Myftiu i
Përgjithshëm, Patrioti Haxhi Vehbi
Dibra, për të ndalur ekspanisionin e
tyre dhe përdorimin e gjuhëve të hua-
ja,  më 14 dhjetor 1920, i dërgoj, një
qarkore, të gjithë Sherive, ku i ur-
dhëronte: të gjitha zyrat e Sheriat se
duhet të përdornin gjuhën kombëtare
-: "Prandaj, jeni të urdhëruem, mos
me përdorë gjuhën turqishte, ndër
akte zyrtare, sikurse e kemi përdorë
gjer më sot. Nga ky shkak, sekretarët,
ashtu dhe shkruesat e gjyqeve sheri,
janë të detyruem me ditë gjuhën ko-
mbëtare mirë, si me shkrim ashtu
edhe me këndim. Veç kësaj, ilameve
sheri, përherë do t'u ngjitet një sh-
kurtim në gjuhën shqipe". Për të
përmbushur këtë qëllim, ai njoftoi se,
të gjithë nëpunësit do t`i nënshtro-
heshin një kontrolli nga Gjyqi i Nal-
të i Sheriatit.

Në një korenspondencë, me gjyqin
e sheriatit, të Tiranës, Hqaxhi Vehbi
Dibra, do të këmbëngulte dhe thek-
sonte : "Ngjitun u kthehet shkresa nr.
37, 21 shkurt 1922, dërguar Gjyqit të
Naltë të Sheriatit për shkak se është
shkrue në turqisht. Meqenëse korre-
spondenca duhet ba në shqipen zyr-
tare, jeni të porositun për të dytën
herë që të mos i dërgoni këtij gjyqi
shkresa të shkrueme në gjuhën turke,
se nuk do të kryhet asnjë formalitet
mbi to".Një rëndësi e veçantë, në këtë
periudhë, iu kushtua edhe përdorim-
it të simbolikës kombëtare. Haxhi Ve-
hbi Dibra, në mars të vitit 1921, poro-
siste gjyqin e sherisë së Vlorës që në
shkresat dhe aktet zyrtare të mos për-
dorte vulat turke, por të merrte sa më
shpejt që të ishte e mundur një vulë
me shqiponjë.

Në një telegram, datë 23 dhjetor
1922, që Haxhi Vehbi Dibra i
dërgonte Abdylmexhidi II-të,
në zgjedhjen e tij si Kalif i
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Historia, na ka parë të përgjakur, por jo të përgjunjur, na ka
parë të vegjël, por trima dhe të paepur për liri. Shqiponja jonë
Deodoniane, majë malesh e thepash, fluturoi gjithmonë lartë,
si simbol i kombit.

Histori e paharruar...
96 vjet, Kongres

Mysliman Shqiptar

Fenë, shqiptarët gjithmonë e kanë parë, si një bashkim,identitet
të kombit. Edhe kur ekzistenca e tij vihej në pikëpyetje, besimi
tek zoti, gjithmonë i ka udhëhequr ata në luftra, duke mbajtur
lartë,  flamurin e kombit.

Ferdinand
Samarxhi

Mjeshtër i Madh

Delegatë të kongresit

Haxhi Vehbi Dibra me klerikë të tjerë patriotë shqiptarë, themelues të kongresit Mbledhja e parë e Kongresit Musliman Shqiptar

Xhamia e Namazgjasë, vendi ku muslimanët
shqiptar do t’i drejtohen Zotit të tyre
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Myslymanëve, ndaj thirrjes së
tij për njohjen e pushtetit të
tij fetar, për gjithë myslyman-

ët e botës, qartësonte
mirë kalifin se tashmë
koha e varësisë, ndaj
kalifatit dhe drejtimit
nga ana e tij, kish
perënduar tashmë për
shqiptarët.

"Tue i u fal nderit,
Halifes së ri, për simpa-
tin dhe bekimet që u
ban myslymanëve sh-
qiptar, gjejm rast t`i th-
omi se parimet ko-
mbëtare që banë të nda-
het halifeti prej detyrash politike,
nja`ato parime kanë ba edhe popul-
lin shqiptar të mbështetet në bash-
kim vllaznuer e rracnuer pa i vu vesh
aspak feve të ndryshme që e ndajnë
vetëm në pikpamje të
nevojave shpirtnore. Le
ta dijë Halifja i ri se,
deri sa ai të qëndrojë
larg intrigës politike që
kanë luejt disa au-
toritete fetare, mysli-
manët e Shqipërisë nuk
do t`i kursejnë lutjet e
veta të përzemërta për
shkëlqimin e atij froni.
Gjithashtu duhet t`a
dijë hilafeti edhe se, ma
e vogla intrigë e mbulueme me ngjyra
fetare shkakton mënin e përjetshme
të popullit shqiptar kundër kujdo fro-
ni fetar".

Të mëvetësuar, për ro-
lin, që do të luante, bash-
kimi dhe organizimi i sh-
qiptarëve myslymanë,
në një mbledhje të për-
bashkët, Haxhi Vehbi Di-
bra, i paraqiti qeverisë,
për miratim projektin e
statutit, të Xhematit
Mysliman Shqiptar, për
hartimin e të cilit, kish-
te punuar, nën kryesinë
e tij, një komision i
posaçëm i përbërë nga
intelektualët më në zë të klerit.

Kryeministri i kohës, Ahmet Zogu,
me 7 dhjetor 1922, nis dy shkresa në
Gjyqin e Naltë të Sheriatit. Nëpërm-
jet shkresës së parë,
kërkon mendimin e
Gjyqit të Naltë, si edhe
për dikasteret e tjera të
vendit që, "për t'u
dhënë të gjitha zyrave
të shtetit një formë
moderne, duke siguru-
ar shpejtësinë e
mirëvajtjen e vepri-
meve zyrtare në
mënyrën e dëshiruar,
veprim që do të jetë i
pari hap i përparimit të
Atdheut, të njoftohemi
me anë të një raporti studimor se
ç'masa mendon ai gjyq mbi organiz-
imin e përgjithshëm e mbi përparimin
e asaj ministrie e të degëve a të direk-
sioneve të varura prej saj, duke pa-
sur në kujdes gjithnjë ekonominë",
kurse nëpërmjet shkresës tjetër,
kërkon që "për të pasur mundësi, që
të merren pastaj masat e duhura për
t'i dhënë asaj dege një gjallëri e një
përmirësim në mënyrën e dëshiruar,
jeni të lutur që, nëpërmjet një rapor-

ti e të një projekti të posaçëm, të na
jepni mendimet dhe mënyrën mbi
formimin e Xhemijeti Islamijes".

Gjyqi i Naltë i Sheriatit me 16 dh-
jetor 1922 njofton
Kryeministrinë se
"Zyra e Ilmijes ndjen
gëzimin më të madh
dhe paraqit falende-
rimet e Kryesisë për
formimin e Xhema'ati
Islamijes. Formimi e
aplikimi i rregullës së
xhema'ateve në atdhe-
un tonë, është një punë
me rëndësi, sepse for-
ma kombëtare e shtetit
është një pengim për

qeverinë që merret me çështje fetare
në Shqipëri, ku ndodhen elementë të
ndryshëm. Prandaj, për të siguruar
mirëvajtjen dhe përparimin e pari-

meve të larta mysli-
mane, është një gjë e
domosdoshme organiz-
imi i xhema'atit, të sh-
tyrë prej nevojës, që po
ndihet dhe në qarkun
dijetar (Ilmijes). Për
vërtetim ju paraqesim
Statutin e Xhema'atit,
duke u lutur që të keni
mirësinë e të na ur-
dhëroni përfundimin e
tij". Me qarkoren e
datës 16 dhjetor 1922

Gjyqi i Naltë i Sheriatit njofton rre-
thet për këtë porosi. Bashkëngjitur me

shkresën që shpreh gë-
zimin e Degës së Ilm-
ijes për këtë iniciativë
të qeverisë, pranon se
në një vend ku apliko-
hen disa besime fetare,
organizimi i tyre është
më i drejtë me
xhema'ate.
HAPA TË
PAHARRUARA
HISTORIKE
DREJ
INSTITUCIONAL-
IZIMIT...

Këshilli i Naltë i Sheriatit, rela-
cionet e veta me shtetin shqiptar, mbi
varësinë e tij (merbutijet), i ka prerë
dhe quhet një zyrë indipendente, e

lirshme në veprim për
mbrojtjen e të drejtave
fetare të elementit të
vet, si dhe për përpa-
rimin e lulëzimin në çdo
pikëpamje, prandaj kjo
kryesi ju njofton se dhe
këshillat e xhema'atit
janë të lidhura drejt-
përsëdrejti me Këshil-
lin e Naltë të Sheriatit
dhe për çdo çështje e
marrëveshje që të kenë
nevojë, janë indipen-
dente në qarkun e vet,

duke mos pasë kërkush të drejtë
kundërshtie e pengimi në detyrat për-
katëse të tyre".

Gjyqi i Naltë i Sheriatit i drejtohet
Kryeministrisë dhe e njofton se, me
që e shikon të nevojshme një këshill
(kongres - A. B.) të myslimanizmës
(Xhema'ati Islamije), për të cilin është
folur e kërkuar herë pas here verbal-
isht edhe nga ana e popullit mysliman,
ka caktuar që të bëhet një mbledhje
për formimin e këshillit në fjalë me 20

shkurt 1923. "Me këtë rast e njoftojmë
të lartën Kryeministri dhe kërkojmë
prej saj të na ndihmojë, duke u dhënë
urdhërat e duhura të gjithë prefek-
turave e nënprefekturave që të zgje-
dhin rregullisht nëpërmjet bashkive
nga 1 person e ta dërgojnë në Tiranë",
përfundon shkresa.

Kryesia e Këshillit të Ministrave
dërgon vendimin e vet të datës 29
janar 1923 për dhënien e lejes Gjy-
qit të Naltë të Sheriatit për të bërë
mbledhjen e përgjithshme me
20.II.1923. Ministri i  Punëve të
Brendshme, Ahmet Zogu, me një
telegram sekret njofton Prefekturën
Elbasan se i jepet leje Gjyqit të Nal-
të të Sheriatit për të bërë mbledhjen
e përgjithshme me 20.II.1923 për fo-
mimin e Këshillit të Naltë Mysli-
man, Xhemijeti Islamije, e lypur
shumë herë prej popullit mysliman.
Lajmëroni në këtë mënyrë të gjitha
zyrat kompetente për këtë veprim.
Nëse shihet e nevojshme për shko-
qitje, merruni vesh me kryetarin e
Gjyqit të Naltë të Sheriatit.

Nga ana e tij Këshilli i Naltë i She-
riatit me qarkore njofton se "më 20
shkurt 1923 do të bëhet në kryeqytet
një mbledhje e përgjithshme prej del-
egatëve myslimanë për formimin e
Xhema'ati Islamijes. Me këtë
mbledhje çdo prefekturë do të dër-
gojë një përfaqësi, e cila do të zgjid-
het nga përfaqësuesit e krahinave të
lagjeve myslimane, të cilët do të jenë
zgjedhë me anë të pleqësive të tyre
dhe mandej do të votojnë nën kontrol-
lin e bashkive. Delegatët, që do të dër-
gohen këtu do të jenë që të dinë me
shkrue e me këndue mirë gjuhën zyr-
tare e të kenë dijeni të plota ashtu dhe
besimtarë feje e me morale të mira.
Zgjedhjet të bëhen me një shpejtësi të
madhe që t'ia mbërrinë mbledhjes në
kohën e caktueme. Çështja e shpenzi-
meve u njofohet më vonë."

Me telegramin e datës 11 shkurt
1923, Myftiu i Përgjithshëm njofton
prefekturat e nënprefekturat se "me
që koha e mbledhjes së përgjithshme
për formimin e Xhema'atit Mysliman
u afrua tepër, zgjedhjet e përfaqë-
suesve që do të dërgohen këtu, të
bëhen vetëm nga ana e bashkive me
një shpejtësi të madhe me konditat
që ju kemi treguar".

Ministri i Punëve të Brendshme, Ah-
met Zogu me datë 11 shkurt 1923 u dër-
gon një qarkore shifër zyrave vartëse
me këtë përmbajtje: "Jeni të lutur të
përpiqeni në mënyrë legale që dele-
gatët, që do të zgjidhen për me marrë
pjesë në mbledhjen e përgjithshme të
myslimanizmës të jenë patriotë dhe pak
a shumë liberalë" dhe një ditë më pas
shton: "Nuk është e domosdoshme, që
delegatët të jenë hoxhallarë, vetëm du-
het të jenë patriotë dhe pak a shumë
liberalë". "Me qenë se shumica e dele-
gatëve nuk mundën me u mbledh,
mbledhja do të hapet me datë 24.II.1923".

Pastaj vazhdojnë urdhrat e njëpas-
njëshëm telegrafi kë në lidhje me
emrat e personave që duhet të zgjid-
hen delegatë për në Kongresin Mys-
liman. Prefektura e Dibrës urdhëro-
het: "Si delegatë për në mbledhjen
muhamedane, që do të bëhet këtu,
zgjidhni zotërijtë Vehbi, Myfti i
Përgjithshëm dhe Salih Vuçiternin".

Po atë ditë Prefektura e Kosovës
porositet: "Si delegat për në
mbledhjen e përgjithshme muhamed-

ane, që do të mbahet këtu, zgjidhni
Qamil Balën, Halim Gostivarin dhe
Osman Nikolicin". Kjo është prakti-
ka e zgjedhjes së delegatëve për këtë
Kongres, pra me që supozohej se kry-
etari i bashkisë është zgjedhur nga
populli edhe delegatët mund të zgjid-
heshin nga kryetari i Bashkisë. Në ato
vende ku nuk ekzistonte ky institu-
cion, zgjidheshin nga mbledhja e krye-
pleqve. Më në fund, mbasi listat ish-
in grumbulluar në Gjyqin e Naltë të
Sheriatit, ky ia përcjell Ministrisë së
Punëve të Brendshme, duke i bërë edhe
konfirmimin zyrtar, se cilët ishin
zgjedhur në të gjitha prefekturat, nën-
prefekturat të trojeve të kombit tonë.

Gjyqi i Naltë i Sheriatit njofton
Dervish Himën, kryetar i shoqatës
"Djelmënia Dibrane", se vendi i
mbledhjes do të jetë ndërtesa e klu-
bit në fjalë, e cila ndodhej në rrugën
e Dibrës, prandaj lutet që "të merren
masat e duhura për këtë rast-ndërte-
sa të stoliset e të rregullohet sikurse
duhet, duke u shënuar posaçërisht
vendi nga ku do të flasin delegatët,
vendet e dëgjuesve, të sekretarisë, të
gazetarëve, që mund të jenë të pran-
ishëm, si dhe të përfaqësuesit të
Qeverisë. Mbledhja do të kryesohet
nga Dervish Hima dhe do të vazhdojë
sa ta lypë nevoja".

Myftiu i Përgjithshëm njofton del-
egatët, që me datë 21.II.1923 do të bëhet
një mbledhje private në ndërtesën
"Djelmënia shqiptare" për Kongresin,
firmosin marrjen e njoftimit 19 dele-
gatë.

Nga ana e Qeverisë, Ministri i
Punëve të Brendshme, Ahmet Zogu,
me datë 24. II.1923 cakton të deleguar
z. Qerim Çelo, sekretar i Përgjithshëm

i Ministrisë së Punëve të Brendshme.
Mes personalitetesh, dijetarësh,

krelikësh patriotë si: Haxhi Vehbi Di-
bra, Hafiz Ali Korça, Hafiz Ibrahim
Dalliu, duartrokitjet e të pranish-
mëve, të cilët të sjellin ndërmend, ko-
hët e asaj ngjizje patriotike, Haxhi
Vehbi Dibra, në fjalën e tij të hapjes
së punimeve të Kongresit, 96 vjet me
parë, më 24 shkurt 1923, do të thosh-
te: "...dera e mejtimit të ixhtihadit
(pikëpamjeve) nuk asht e mbyllun
dhe jemi gati për me i mejtue disa
çashtje fetare, se me ndërrimin e ko-
hës ndërrojnë edhe gjykimet".
"Sikurse e dini zotëria juaj, popull-
sia e shtetit tonë përmbahet prej tre
elementesh, d.m.th. Musliman, Kato-
lik dhe Ortodoks, po në pikëpamje
të kombësisë në mes kemi, - iu drej-
tua Vehbi Dibra delegatëve, - një vl-
laznie të plotë e të patundshme, e nuk
mund të thohet e të kuptohet asnjë
send që e tund atë vllaznie të plotë.
Çashtja e fesë asht një çashtje e
posaçme e sejcili asht i lirë për me

sigurue forcimin e fesë së vet".  Me
këtë vizion Haxhi Vehbi Dibra,
shpallte karakterin liberal dhe
demokratik të fesë Islame dhe në të
njejtën kohë, duke pasur parassh
gjendjen politike dhe fetare të ven-
dit, kërkoj në fjalën e tij, mbi gjithça
bashkimin dhe vllazërimin
mbarëkombëtar të shqiptarëve pa
dallim besimi. Kjo ide dhe ky vizion
u bë themeli i punimeve të Kongres-
it, gjë që u pasqyrua dhe në Statutin
e miratuar: "Të sigurojë nisjen (Bash-
kimin -G.Sh.) ndërmjet muhamed-
anve dhe të shfaqë shpirtin liberal
Hyr dhe ndjerzuer të muhamed-
anizmës me një zhvillim modern
(aser) e kombëtar tuej bamë reforma
pa i prekë themelet fetare."

Vendimet e Kongresit Mysliman
në mars 1923, ashtu sikurse dhe ven-
dimet e Kongresit Bektashian të
Prishtës, në janar 1922 dhe të Kon-
gresit të Kishës Ortodokse në Berat,
në shtator 1922, i bashkuan sh-
qiptarët në një komb të vetëm,  siç
ëndërruan dhe vepruan Rilindasit
tanë.

Synimi i Kongresit, ishte siguri-
mi i "një zhvillimi modern e ko-
mbëtar" të fesë islame në Shqipëri.

Dijetarët patriotë klerikë, me në
krye Haxhi Vehbi Dibrën, të bindur
se myslymaët shqiptarë, gjenden dhe
jetojnë mes orientit dhe oksidentit,
pa ngatërruar kulturat mes lindjes
dhe perëndimit, u orientuan qartë
dhe drejtë, vunë në themel të kon-
gresit dhe myslymanëve shqiptarë,
për kohën dhe të ardhmen, si në as-
pektin gjeokulturor, gjeopolitik, je-
tojnë brenda perëndimit dhe si të tillë
duhet që të reformohen dhe të shkojnë

drejt tij, pa prekur themelet e besimit,
por që e shohin besimin e tyre, bash-
kohor, modern dhe reformator, që i
përshtatet kushteve të zhvillimit, të
shoqërisë së sotme moderne.

Në këtë rrugë, të nisur, të mëparsh-
mëve, patriotëve, dijetarëve,
klerikëvë tanë, ecën sot tradicional-
isht dhe denjësisht, Komuniteti Mys-
lyman i Shqipërisë, Kryetari i Tij,
Hirësia e Tij e Naltë, Haxhi Bujar
Spahiu, që në themel të jetës, punës,
vëprimtarisë së tij, kombëtare dhe
fetare, mbetet zhvillimi modern dhe
kombëtar i besimit. Përqasja e tij me
zhvillimet e sotëme të shoqërisë mod-
erne, kontureve të perëndimit, të
familjes së madhe Europiane. Vizio-
ni i Komunitetit Myslyman të Sh-
qipërisë, Kryetarit të sapo zgjedhur,
Hirësisë së Tij të Naltë Haxhi Bujar
Spahiu, është vizioni i kombtarizmës
së besimit, vizioni i Islamit modern
bashkohor, vizioni i kontureve të Eu-
ropës brenda Galidhesë së madhe të
kombeve.

Rregullore e kongresit

Statuti i kongresit

Delegatët firmosin aktin
e krijimit të KMSH-së

Letra drejtuar A.Zogut për
themelimin e kongresit

Delegatët të gjithë bashkë: Një zë për kombëtarizëm,  një zë për besimin e tyre

Ardhje e delegatëve nga trevat e kombit, Shqipëria dhe Kosova

Rrugë historike... Pas kryetarit të parë, H.Vehbi Dibra
pas 96 vjetësh, zgjidhet kryetari i KMSH-së Hirësia
e Tij e  Naltë H.Bujar Spahiu
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10 mëkatet kapitale të
ekonomisë shqiptare

Opinioni i   Ditës

...kompleks. Rritja ekonomike
përgjatë tranzicionit nuk shërben
si një bazë stabël për të gjeneruar
zhvillim të qëndrueshëm në kohë.
Instabiliteti ekonomik që pengon
zhvillimin në kompleks derivon
mbi të gjitha nga 10 gabimet e rën-
da që ekonomia jonë vazhdon të
mos i korrigjojë ndër vite: evazio-
ni fiskal, mungesa e konkurrencës
dhe pabarazia, korrupsioni, prob-
lemet e pronësisë, rënia e vazh-
dueshme e demografisë, largimi i
studentëve dhe të diplomuarve
ekselentë, e drejta e zgjedhjes,
paaftësia e administratës publike,
keqmenaxhimi i pronave publike
si dhe burokracia.

Evazioni fiskal është një
"sëmundje" shumë e përhapur, e
cila asnjëherë nuk është ridimen-
sionuar nga reformat e ndryshme.
Një ndër raportet e fundit të
Bankës Botërore evidenton se
rreth 30% e bizneseve operon në
informalitet, rreth 47% e TVSH-së
nuk mblidhet e në disa taksa sipas
tyre evazioni varion nga 50%-
100%. Një reformë e aftë,, e cila do
të bënte të mundur rekuperimin e
kësaj shume, do të ndihmonte ven-
din të dilte nga kjo "stinë" e pasig-
urisë dhe do të bënte të mundur
reduktimin e ndjeshëm të barrës
fiskale aktuale. Sipas disa përllog-
aritjeve rreth 4/5 e pasurisë së
fshehur në parajsat fiskale i përka-
sin vetëm 0.013% të popullsisë.
Pra, janë të pasurit ata që bëjnë
evazion fiskal. Janë ata që stimu-
lojnë pabarazinë dhe përfitojnë nga
mungesa e konkurrencës. Janë
këta që influencojnë poli-
tikëbërësit të devijojnë rritjen
ekonomike të vendit në favor të
pasurimit të tyre.

Përgjatë viteve të fundit pabara-
zia e të ardhurave po rritet gjith-
monë e më tepër, treguesi i Ginit
është përkeqësuar me 7 pikë. Sipër-
marrësit paguajnë gjithmonë e më
pak në raport me fitimet e tyre
ndërsa shumicës së qytetarëve u
rritet kosto e jetesës dhe u ngelen
gjithmonë e më pak para për kon-
sum.

Një faktor tjetër që ka stimulu-
ar pabarazinë dhe varfërinë është
ai i korrupsionit, i cili pengon
rritjen ekonomike, rrit kostot e in-
vestimeve dhe redukton cilësinë e

tyre. Shpesh punonjësit e admin-
istratës publike të korruptuar kanë
tendencën të korruptojnë edhe
vartësit e tyre. Gjë kjo që sjell një
përkeqësim të cilësisë së kapitalit
institucional, ky i fundit është fak-
tor përcaktues i përformancës
ekonomike të vendeve. Pa nënv-
lerësuar rëndësinë e faktorëve so-
cio-kulturor, është më se i veri-
fikueshëm fakti se aseti institucio-
nal është faktor primar i cilësisë
dhe intensitetit të procesit të zh-
villimit në një vend të caktuar. Pasi
janë institucionet ekonomike ato
që garantojnë të drejtën e pronë-
sisë pa të cilën një ekonomi tregu
nuk do të mund të ekzistojë. Kjo e
fundit nënkupton faktin që kon-
sumatori në mënyrë demokratike
në bazë të buxhetit që disponon ka
të drejtë për të zgjedhur produk-
tin më të mirë të mundshëm në
treg.

Nobelisti në ekonomi për '98-ën,
Amartya Sen thotë se zhvillimi në
vetvete është liria e zgjedhjes. Ne
sot nuk zgjedhim dot, sepse
demokracia jonë nuk është vo-
tuese-konkurruese, që ka si karak-
teristikë zgjedhjen e një elite të
aftë. Ne sot votojmë për partinë
dhe për shumë të paaftë që
mbushin listat e tyre pa asnjë
kriter. Demokracia e vërtetë duhet
të pengonte në momente të caktu-
ara pushtetin për të evituar abuz-
imet, duhet të orientojë politikat
ekonomike.

Baza e çdo demokracie është
menaxhimi i tregut nga ndërmar-
rjet dhe qeveria si mbikëqyrëse
përcakton dhe monitoron rregullat
e lojës pa mbajtur në asnjë mo-
ment anën e ndonjë ndërmarrje.
Gjë që në Shqipëri ndodh krejt e
kundërta. Te ne vazhdohet akoma
të mendohet se zhvillimi ekonomik

i vendit do të vij nga të huajt.
Zhvillimi duhet të vijë nga bren-

da, si ka mundësi që te ne vazh-
dojnë akoma drejtues të rëndë-
sishëm apo me dhjetëra deputetë
kanë një diplomë nga universiteti
i 'Kristalit'.

Jemi një vend ku mbretëron
paaftësia, e cila vret shpresën.
Mosha mesatare në Shqipëri përg-
jatë 25 viteve të fundit ka kaluar
nga 21.4 në 35 vjeç. Nëse nuk do
ndryshoj diçka shumë shpejt do të
jemi një vend pleqsh, ku mosha për
të dalë në pension do shkoj mbi 70
vjeç e të rinjtë gjithmonë e më
tepër s'do gjejnë më veten në këtë
vend e do largohen jashtë Sh-
qipërisë.

Vitin e kaluar 24% e mat-
urantëve zgjodhën të studiojnë jas-
htë, pjesa dërmuese e tyre nuk
kthehen më në atdhe. Kjo nuk ësh-
të një retorikë; është emergjencë

për Shqipërinë. Ky nuk është prob-
lem i vogël, është një shkatërrim,
truri po ikën.

Nëse nuk vendoset një sistem i
qartë për të matur talentin, asnjë
nuk ka më stimuj të bëhet.

Sipas militantëve partiakë nuk
është e rëndësishme të studiosh
pasi puna mësohet në praktikë. Kjo
do të thotë që nëse të studiosh ësh-
të e pa nevojshme, nuk ka më sens
të shpenzohet në arsimim. Kjo gjë
lë një pyetje pa përgjigje: si do të
zhvillohet ekonomikisht vendi
jonë?

Nëse një vend që aspiron të
bëhet pjesë e Bashkimit Europian,
lëndët e para ua jep të huajve t'i
shfrytëzojnë pa bërë investime, ka
mungesë të theksuar të kapitalit
financiar. Këtij vendi hiqi dhe kap-
italin human, ço edhe nëpër bor-
det e universiteteve publike ca
militant partish që termat kërkim
shkencor apo fonde për kërkim sh-
kencor u shkaktojnë buzëqeshje pa
fund. Si dreqin mund të kemi një
rritje ekonomike të qëndrueshme
ne?

Nga ana tjetër kemi një burokra-
ci të ekzagjeruar, e cila e shoqëru-
ar edhe me presionin fiskal të
lartë, pengon investitorët e huaj
dhe e bën të vështirë hapjen e
vendeve të reja të punës.

Të korrigjosh të gjitha këto ga-
bime në fakt nuk është e pa mun-
dur. Evazioni fiskal të dënohet pe-
nalisht.

Të kalohet në një sistem fiskal
flat tax 8% duke çuar evazionin
fiskal drejt zeros bëhesh vendi
me sistemin fiskal me kompeti-
tiv në Europë dhe nuk rrënon fi-
nancat publike.

T ë  n d r y s h o h e t  s i s t e m i
zgjedhor për të votuar për in-
dividin dhe jo për partinë.

Të aplikohen konkurset  e
pikëzuara dhe transparente ku
mesatarja në shkollën e lartë
t ë  j e t ë  d e t e r m i n a n t e  n ë
zgjedhje për pozicionet drej-
tuese

Ku s h  s h p ë rd o ro n  p a r a t ë
publike ti paguaj nga xhepat e
tij, si ai që heq njerëz nga puna
në mënyrë të pa drejtë po ash-
tu edhe ai që përcakton çmi-
met e rrugëve të njëjta me sh-
tetet më të pasura të Europës
duke harruar se ne jemi vendi
me rrogat më të ulta.
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Ka shumë gjasa që të merrni një përgjigje
pozitive në jetën tuaj personale, në karrierë
ose në lidhje me gjendjen financiare. Nuk
është dita e duhur për të bërë reforma të
mëdha. Do të humbisni çdo shans për sta-
bilitet nëse tentoni të ndryshoni.

DEMI

Kjo ditë mund t’ju sjellë shumë emocione pozi-
tive. Këto emocione mund të përqendrohen në
çështjet profesionale. Ka gjasa që t’ju rritet rro-
ga ose të fitoni një klient të ri në biznesin tuaj.
Në mbrëmje mund t’i përkushtoheni shtëpisë.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Mos kërkoni shumë nga vetja. Mund të bëni
pak pushim pas një dite të ngarkuar.
Përqendrohuni tek detyrat e rëndësishme
dhe planet për të ardhmen. Mos bëni bler-
ja të mëdha dhe të panevojshme.

Do të përjetoni probleme në marrëdhënien
në çift. Ndoshta kjo mund të vijë për shkak
të indiferencës suaj. Binjakët të angazhuar
në biznes duhet të përpiqen të bëjnë më të
mirën. Në fund të ditës rekomandohet që të
relaksoheni dhe të shijoni mbrëmjen sa më
shumë.

Kjo e hënë do t’ju duket monotone. Ndosh-
ta mund të përballeni me një projekt të
mërzitshëm në punë, çfarë mund t’ju irri-
tojë. Përpiquni të jeni pozitiv. Do të ndiheni
mjaft mirë nëse flisni me miken/mikun tuaj
të ngushtë.

Mos u dorëzoni para problemeve të vogla,
pasi nuk janë një arsye e fortë për të ndalu-
ar planet apo projektet për të cilat keni punu-
ar shumë. Bëni durim derisa gjërat të ndry-
shojnë për mirë. Tregohuni të kujdesshëm
ndaj vetes, mbi të gjitha ndaj dietës ushqi-
more.

Peshoret kanë të gjitha shanset për të kaluar
një javë mjaft pozitive. Kjo e hënë është
optimale për takime, komunikim, për të
shkëmbyer ide ose për të bërë aleatë të
rinj. Komunikimi i afërt me të tjerët është i
mirëpritur si në jetën personale ashtu edhe
në atë profesionale. Rekomandohet të dëg-
joni këshillat e familjarëve.

Mos prisni ndonjë gjë të jashtëzakonshme
gjatë kësaj të hëne, pasi nuk do të ketë
surpriza për ju. Do të jetë thuajse e njëjta e
hënë si një javë më parë. Mund ta thyeni
monotoninë duke provuar eksperimente të
vogla në të gjitha aspektet e jetës.

Shigjetarët ka gjasa të përballen me disa
drama në jetën e tyre dhe me një konfuzion
emocionesh. Të gjitha këto do t’ju shpërqen-
drojnë nga detyrat e rëndësishme. Vendosini
vetes disa rregulla gjatë punës dhe më pas
mund të kujdeseni për çështjet dytësore.

Bricjapët rekomandohen të jenë më të hapur
ndaj bashkëpunimit. Bëni miq dhe aleatë të
rinj në punë. Përqendrohuni tek marrëdhënia
juaj romantike por edhe tek marrëdhënia me
familjarët. Është dita e duhur për të vizituar
një të afërmin tuaj të moshuar. Nuk do të
keni shumë ndryshime tek financat.

Nuk do të keni një ditë shumë të ngjeshur në
punë. Madje, do të kaloni shumë mirë gjatë
kësaj hëne. Megjithatë, në marrëdhënien tuaj
romantike, jo gjithçka do të shkojë ashtu
sikurse prisnit.

Peshqit nuk duhet të bëjnë blerje të rëndë-
sishme sot. Prioriteti juaj duhet të jetë har-
monia dhe krijimtaria. Përpiquni të shmang-
ni konfliktet dhe kërkojini ndjesë personave
që keni fyer ditë më parë.

 Nga Pëllumb Karameta

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

Pedagogjia narrative dhe formimi
shkencor - nga historia te fakti

Opinioni i   Ditës

...të shkencës nga të gjithë. Hulum-
timet, gjatë 20 viteve të fundit,
ndoshta dhe më shumë, tregojnë se
programet e edukimit shkencor, në
shumë vende (përfshirë ne), nuk
janë të suksesshme në arritjen e
secilit synim. Numri i nxënësve që
studiojnë shkencën në nivel uni-
versitar po zvogëlohet. Shkenca -
si zhvillohet në shkolla - nuk ësh-
të tërheqëse për pjesën më të mad-
he të nxënësve. Mënyra me të
cilën ajo shtjellohet, zakonisht,
paraqet vetëm rezultatet, në vend
që të qartësojë procesin. Për
shumë arsye, kjo është sfidë, ndaj,
edukimi shkencor është fushë
kërkimi në rritje. Pjesë e saj është
roli i pedagogjisë narrative në
edukimin shkencor të nxënësve.

Mjaft studiues dhe mësues të
shkencave kanë mbështetur për-
dorimin e historive shkencore për
nxënien në shkollë (P. Leipzig,
2018; I. Goodson, 2011; Barker,
2004; Solomon, 2002; Gilbert,
2001). Pohohet se "historitë mund
të ilustrojnë ose të ofrojnë 'një
sfond' për konceptet shkencore që
mësohen"; se "historitë janë
mënyrë për të shtuar 'interesin
njerëzor' ndaj shkencës, duke e
bërë më interesante"; se "historitë
janë mënyrë për t'i 'përfshirë'
nxënësit që e shohin shkencën të
paarritshme dhe të huaj".

Të gjithë mund të mendojmë
rreth një historie. Njerëzit famil-
jarizohen me një histori, kur e
dëgjojnë ose e shohin atë. Aftësia
për të kuptuar, përdorur dhe vlerë-
suar një histori është e nënkup-
tuar, kulturore. Ajo mbështetet në
njohjen e thellë të njerëzve - në
ndjenjat, shqetësimet dhe mar-
rëdhëniet e tyre me të tjerët, me
gjasë, në kontekste të caktuara.
Ndërkaq, për shumicën, shkenca
është lëndë e vështirë. Mësimi i
saj, tradicionalisht, ka synuar af-
tësimin e subjekteve për të men-
duar 'shkencërisht'. Ky lloj të men-
duari, shpesh, është sfidues në as-
pektin njohës; ndërkohë, ka dhe
një arsye tjetër, më themelore.
Mendimi shkencor nuk 'rrjedh
natyrshëm' për shumicën e
njerëzve. Ai ndryshon nga format
e zakonshme, 'të përditshme' të të
menduarit. Sepse është abstrakt,
jo rrallë kundër intuitës, i panjo-
hur dhe, nga pikëpamja e përvo-
jave dhe interesave të përditshme,
shpesh, mjaft i huaj.

Profesori Jerome Bruner - një
nga arkitektë kryesorë të revolu-
cionit kognitiv  - e ka hulumtuar
idenë në librin e tij "Mendjet ak-
tuale, botët e mundshme". Ai iden-
tifikoi dy mënyra të dallueshme,
se si realizohet procesi njohës. Ato
plotësojnë njëra-tjetrën, mirëpo,
janë tejet të ndryshme sa i takon
mënyrës se si e orientojnë për-
vojën dhe ndërtojnë realitetin. Të
dyja janë të nevojshme për të kup-

tuar atë që ai e quan 'larmi e pa-
sur e mendimit'. Bruner, njërën
nga këto mënyra, e quan mënyra
'logjiko-shkencore', tjetrën
mënyra 'tregimtare' ('narrative'
mode). Nëpërmjet të parës kupto-
het bota duke abstraktuar veten
nga jeta e përditshme, duke u
veçuar nga ndjenjat dhe interesat
subjektive. Qëllimi i saj janë pro-
vat formale / logjike ose teoritë që
shpjegojnë si funksionon bota
natyrore. Në anën tjetër, edhe
mënyra 'tregimtare' synon t'i japë
kuptim botës, por e bën ndryshe
këtë. Njerëzit, në vend që ta për-
jashtojnë njëri tjetrin, bashkohen.
Veprimet, motivet dhe mar-
rëdhëniet e tyre strukturohen dhe
shpjegohen përmes historive. Në
të gjitha kulturat, për të gjithë,
këto janë të rëndësishme dhe të
gjithë e kuptojnë se si mendojnë
rreth historive.

Psikologët pohojnë se është me
vlerë për zhvillimin e fëmijëve që
atyre t'u tregohen histori.
Sikundër, fëmijët të jenë në gjend-
je të tregojnë histori për veten,
por dhe të dëgjohen e vlerësohen
nga njerëz të afërt e të rëndë-
sishëm për ta. Historitë janë "mjet
i rëndësishëm përmes të cilit
njerëzit angazhohen me njëri-
tjetrin; së pari, me ata që kanë
pranë dhe, më vonë, me anëtarët
e tjerë të kulturës / kombit dhe
sistemet e dijeve të asaj kulture /
kombi" (Campbell, 1997). His-
toritë, gjithashtu, "janë tejet të
rëndësishme për edukimin e nd-
jenjës së identitetit të individit,
ato krijojnë kontekstin ku ai zh-
villon ndjenjën se çfarë mund të
jetë vendi i tij në botë" (Connelly
& Clandinin, 2000; Miller, 1995).
Historitë zhvillojnë aftësinë e in-
dividëve për të imagjinuar dhe
krijuar; aftësinë për të imagjinu-
ar botët që dallojnë nga e tyrja, si
dhe aftësinë për ta imagjinuar vet-
en duke bërë gjëra që janë të ndry-
shme nga realiteti i tyre. "Për sh-

kak se historitë janë format i njo-
hur, një e tillë mund të rritë nive-
let e komoditetit me materialin e
panjohur" (Prins, Avraamidou &
Goedhart, 2017). Historitë nuk pas-
qyrojnë thjesht 'realitetin' e një
personi: ato lozin rol aktiv në
edukimin e tij. Për këto arsye, his-
toritë ndikojnë fort edukimin në
vitet e hershme. Ndërkaq, ka ar-
gumente interesante për për-
dorimin e historive, edhe përtej
viteve të hershme dhe në kontek-
ste (si shkenca) ku ato, zakonisht,
nuk janë konsideruar të përshtat-
shme.

Për përdorimin e historive sh-
kencore në edukimin shkencor ka
mjaft argumente. I pari, në thelb,
është njohës. Nëse të gjithë e kup-
tojnë se si mendojnë rreth his-
torive, atëherë pse të mos e për-
dorim  historinë si format të njo-
hur, si mjet për mënyra të tjera të
menduari? Nëse - siç argumenton
Bruner - mënyra 'tregimtare' dhe
ajo 'logjiko-shkencore' dallojnë
dhe nuk mund ta zëvendësojnë
njëra tjetrën dhe, nëse njëra zh-
villohen përpara tjetrës, atëherë
pse të mos e përdorim të parën si
urë lidhëse me të dytën? Nxënia
e shkencës në shkollë nuk duhet
të përfshijë mendimin 'shkencor';
të paktën, jo në fazat e hershme
të zhvillimit. Mençuria këtë
kërkon, megjithatë, ne, në proces-
in e edukimit, nuk e dallojmë
qartë kalimin nga mënyra
tregimtare në të menduarin sh-
kencor. Shumica e nxënësve nuk
e kuptojnë asnjë herë këtë dallim
dhe, si rezultat, e gjejnë shkencën
"të vështirë". Mirëpo, nëse ata
mund ta mësojnë shkencën, së
paku, fillimisht, duke përdorur
një mënyrë të menduari që e kup-
tojnë (edhe pse shkenca që nxënë
nuk është shkencë 'e vërtetë'),
atëherë, ndoshta, më shumë
nxënës mund të angazhohen në
nxënie.

Pasi krijohet themeli i njohu-

rive bazë, kalimi nga mënyra
tregimtare në atë shkencore,
mund të menaxhohet më saktë
dhe me maturi. Sigurisht, jetësi-
mi i një qasje të tillë e dallon qartë
edukimin shkencor nga vetë sh-
kenca. Mirëpo, shkenca, në sh-
kollë, e paraqitur si 'fakt', si dije
përfundimtare e panegociueshme,
nuk e bën atë të lehtë. Rezultati:
për shumicën e njerëzve, shken-
ca është diçka që u dashka studi-
uar, paçka se në të ardhmen ata
dëshirojnë të bëjnë diçka tjetër.
Dhe ata nxënë, ose në mënyrë pa-
sive sipas rregullave të vendosu-
ra nga të tjerët, si spektatorë me
të vërtetë të papërfshirë; ose si
diçka që duhet shmangur, sa më
shpejt që është e mundur.
Ndërkaq, edhe pse pikëpamja për
mënyrën se si shtjellohen dijet
shkencore në shkolla është kon-
testuar nga shumë filozofë të njo-
hjes, psikologë dhe sociologë, kjo
mënyrë mbetet baza e shumicës
së programeve të edukimit shken-
cor.

Nisur këndej, pedagogët e nar-
racionit besojnë se përdorimi i his-
torive shkencore, përtej viteve të
fëmijërisë së hershme - të paktën
në teori - është ide e mirë për ta
mësuar shkencën në shkollë.
Sikundër besohet që ideja ka pika
të forta të dukshme dhe disa kufi-
zime po aq të dukshme. Ne men-
dojmë se duhet të pranojmë kufi-
zimet e idesë dhe të përpiqemi të
përdorim pikat e forta. Si qasje e
dobishme për t'u dhënë nxënësve
orientimin e duhur për t'u përbal-
lur me sidat e shoqërive të dijes.

Një nga pikat e forta të për-
dorimit të historive shkencore
është se ato mund të përdoren si
urë që lidh të menduarit
'tregimtar' me atë 'logjiko-shken-
cor'. Megjithatë, të jemi të qartë: sh-
kenca 'e vërtetë' nuk është histori.
Kuptimi i shkencës duhet të përfshijë
kuptimin si mendojnë shkencëtarët.
Mirëpo, nuk është e nevojshme ta
bëjmë këtë që në fillim. Ne mund të
përdorim historitë shkencore për të
mësuar shkencën në arsimin fillor, por
jo në shkollën e mesme. Tranzicioni
nga historia shkencore në të mend-
uarit 'logjik-shkencor' duhet të jetë
'mbështetje' - përndryshe, për shu-
micën e nxënësve, ky tranzicion
vështirë se mund të ndodhë. Historitë
shkencore janë mënyrë e mirë për
këtë. Është një udhëtim i gjatë ky, i
ngadalshëm, nga një lloj i të menduar-
it, te tjetri. Ka pengesa dhe ndalesa
gjatë rrugës. Duke i parë historitë si
mënyrë për të kapërcyer disa prej
këtyre pengesave, lejohemi të për-
dorim pikat e forta të tyre, duke pran-
uar njëherazi kufizimet e tyre.

Nëse pedagogjia narrative vlen, si
mund jetësohet ajo në praktikë shkol-
lore? Cilat janë vlerat? Po kurthet? A
i afron ajo nxënësit me shkencën?
Nëse zhvillojmë disa histori të mira
me tema shkencore, a do mund të
mësojnë nxënësit prej tyre? Pyetje
këto që, ndoshta, nxitin psikologët,
pedagogët dhe filozofët tanë për më
tej.
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Një ngjarje antisportive
ka ndodhur ditën e

djeshme në Angli, saktë-
sisht në Championship. 10
minuta nga fillimi i
ndeshjes mes Birmingamit
dhe Aston Vilës, një tifoz i
vendasve ka arritur të
depërtojë në fushë duke
goditur me grusht kapite-
nin e miqve, Grejlish, i cili
nga goditja e marrë u rrëzua
në tokë. Kapiteni i Aston
Vilës ishte me shpinë nga
agresori dhe nuk e vuri re në
momentin e parë duke u
kapur i papërgatitur nga gjes-
ti i shëmtuar i tifozit. Në këtë
situatë menjëherë ndërhyri
një stjuart, i cili neutralizoi
agresorin, që më pas u për-
coll i shoqëruar jashtë sta-
diumit, ndërsa me siguri
ndaj tij do të merren masa të
rrepta ndëshkimore.
Megjithatë, për t'u rikthyer
te ndeshja, grushti i tifozit
nuk ndikoi fare në lojën e fu-
tbollistit të Aston Vilës, i cili
vazhdoi rregullisht ndeshjen
madje duke u bërë dhe pro-
tagonist i saj. Në minutën e
67, Grejlish realizoi golin e fi-
tores për të tijtë, duke u hak-
marrë kështu në një farë
forme ndaj gjestit antisport-
iv të tifozit kundërshtar.

SPORT

Anësori i Sionit ka mbetur vërtet i habitur nga mosgrumbullimi i tij për ndeshjet ndaj Turqisë dhe Andorrës

Mbrojtësi habitet nga vendimi,
Lenjani: Panuçi s'më ka thirrur!
29-vjeçari reagon në profilin e tij në 'Instagram'

Ermir Lenjani do të
jetë një nga munge
sat e mëdha të Sh-

qipërisë në listën e futbol-
listëve të grumbulluar për
dy ndeshjet e muajit mars
ndaj Turqisë dhe Andorrës.
Edhe pse po paraqitet
shumë mirë me Sionin në
këtë sezon, madje është
duke zhvilluar një nga ka-
mpionatet e tij më të mira,
anësori 29-vjeçar nuk do të
jetë në listën që Kristian
Panuçi do të shpallë të en-
jten e ardhshme dhe lajmin
e ka zyrtarizuar vetë Len-
jani, i cili nuk ka marrë ft-
esë për 2 ndeshjet e radhës
të Kombëtares kuqezi edhe
pse mund të ishte një alter-
nativë shumë e mirë si në
krahët e sulmit ashtu edhe
në ato të mbrojtjes duke
parë problemet që po hasin
kuqezinjtë në këto pozi-
cione.

Me anë të një reagimi në
faqen e tij zyrtare në 'Ins-
tagram', Lenjani ka shkru-
ar në "story", se: "Çuditër-
isht nuk jam ftuar për
ndeshjet e muajit mars nga
Kombëtarja"-thotë në re-
agimin e tij mbrojtësi. Në

fakt, nuk është hera e parë
që Panuçi vepron në këtë
mënyrë, duke kujtuar këtu
se ka pasur shumë raste të

Jeton Selimi

tjera që trajneri i Ko-
mbëtares ka lënë jashtë
grumbullimit futbollistë
shumë cilësor. Ky sezon

është një nga më të mirët
për mbrojtësin anësor të
kombëtares, që më shumë
se sa në pozicionin e tij

natyral, ka luajtur si mes-
fushor i avancuar te Sion.
Kështu Lenjani ka gjetur
tre herë rrjetën në kampi-
onat, ndërsa ka asistuar në
total 7 gola, 4 prej tyre në
kampionat dhe 3 në Kupën
e Zvicrës. Duke pasur para-
sysh faktin se kombëtarja
do të ketë mungesa në
krahët e sulmit, Lenjani
mund të ishte një alterna-
tivë e mirë për trajnerin,
por ja që Panuçi ka vendo-
sur të mos i dërgojë një ft-
esë. Arsyet pritet t`i zbu-
lojë trajneri në ditët në
vijim.

Ndërkohë, pas reagimit
të parë, Lenjani ka bërë një
tjetër reagim, duke postuar
një tjetër stori ku ka disa
pikëpyetje, që lë të kupto-
het se kërkon sqarim për
mungesën e ftesës nga
Panuçi.

Angli, tifozi godet
me grusht kapitenin

kundërshtar

Serie A luan sfidat e së dielës, fiton dhe Atalanta e Berishës dhe Gjimshitit

Interi fiton për ditëlindje dhe i
lëshon sfidën Milanit në prag të derbit

Interi rikthehet te fitorja,
pasi mposhti Spalin me

rezultatin 2-0, duke marrë
një 3-pikësh mjaft të rëndë-
sishëm, vetëm një javë
para ndeshjes derbi me
Milanin, e programuar për
të dielën e ardhshme.
Zikaltërit e nisën mirë
takimin dhe arritën të
shënojnë me anë të sul-
muesit Lautaro Martinez,
por ndërhyrja e VAR-i bëri
të pavlefshëm golin, pasi
vërehej një prekje me dorë
në momentin e marrjes së
topit nga argjentinasi. Më

pas gjithçka filloi të shkojë keq
për zikaltrit, që fillimisht panë
t'u dëmtohej Brozoviç dhe më
vonë mbrojtësi brazilian
Miranda, ndërsa me dy zëv-
endësime të detyruara, Spale-
ti nuk po arrinte t'i japë orien-
timin e duhur skuadrës. Goli i
zhbllokimit të rezultatit erdhi
në minutën e 67', kur Mateo
Politano u shërbye mirë në
zonë dhe me një veprim të
shpejtë, gjuajti, ndërsa falë
edhe një devijimi, topi u ndal
në rrjetën e portierit të Spalit,
Emiliano Viviano. Vetëm 10
minuta më vonë, pas një aksio-

ni të gjatë të zikaltërve, ishte
mesfushori italian Roberto
Galjiardini, që pasi u shërbye
në zonë nga Sedrik Soares, ar-
riti të gjuajë saktë dhe të
shënojë golin e dytë, që qetë-
soi skuadrën. Më pas zikaltrit
menaxhuan mirë lojën, duke
krijuar edhe 2-3 mundësi të

tjera shënimi, ndërsa në fund
mbeti në fuqi rezultati 2-0, që
çoi Interin në kuotën e 50
pikëve në vendin e katërt, me
vetëm një pikë më pak se Mi-
lani, në prag të derbit të Ma-
doninës. Një fitore mjaft të
rëndësishme mori edhe Atal-
anta, në transfertën gjenoveze

përballë Sampdorias, ku trium-
foi me rezultatin 1-2. Duvan
Zapata dhe Gosens shënuan
për zikaltrit, ndërsa dorianët
barazuan përkohësisht me Fa-
bio Kuajliarelën. Ky i fundit
shënoi sot golin e tij të 20 në
kampionatin italian, duke par-
akaluar Kristiano Ronaldon

dhe Piatek dhe duke krye-
suar i vetëm renditjen e
golshënuesve. Natyrisht që
këto janë shifra mahnitëse,
për më tepër kur mendojmë
se kemi të bëjmë me një sul-
mues 36-vjeçar, që po përje-
ton një rini të dytë. Fitore
mori edhe Torino, që mposh-
ti 1-2 Frosinonen në transfer-
të. Vendasit kaluan të parët
në avantazh, me një gol të
shënuar në pjesën e parë,
ndërsa Torino shënoi dy herë
në 45-minutëshin e dytë, me
anë të kapitenit Beloti, duke
marrë 3 pikët.

Ndodh në Serie B të Italisë

Humbasin derbin, tifozët u vënë
bomba drejtuesve dhe lojtarëve

SULMUESI I PSG-SË

Mbape: Nuk më zinte
gjumi nga eliminimiKilian Mbape ka pran

uar se eliminimi nga
Liga e Kampioneve me
PSG ka qenë një nga mo-
mentet më të vështira të
karrierës së tij futbollis-
tike. Sulmuesi francez i
parisienëve ishte ndër
më të zhgënjyerit pas dis-
fatës ndaj Mançester
Junajtid dhe shumëkush
mendonte se ajo do ta sh-
tynte drejt largimit, me
Real Madrid të gatshëm
të bënte çmenduri për të
siguruar firmën e tij. Por
duket se lojtari është
lidhur edhe më shumë
me klubin pas kësaj dis-
fate, duke dashur të tri-
umfojë medoemos me të.
"Pas asaj që ndodhi, vazh-
doj të besoj në këtë pro-

jekt dhe jam i sigurt që do të
bëjmë diçka të mirë për këtë
klub. E ardhmja? Do të mbe-
tem i lidhur me këtë klub,
kjo është e sigurt", tha
Mbape, i cili ka treguar edhe
sa keq e ka përjetuar daljen
nga Europa, por duke e cilë-
suar të merituar. "Isha i tron-
ditur, mbeta pa fjalë, nuk

mund të flija. Stadiumi ish-
te i mbushur, tifozët bënë
punën e tyre dhe na mbësh-
tetën, ambienti ishte i sh-
këlqyer. Ne deshëm që t'ia
dilnim por në fund shkatër-
ruam gjithçka. Nëse u
eliminuam, ndodhi sepse
ndoshta nuk ishim në
lartësinë e duhur",-pranoi ai.

Klubi italian i Foxhias
po kalon një moment

të vështirë duke qenë se
rrezikon seriozisht rënien
nga Seria B dhe sikur të
mos mjaftonin pozitat në
klasifikim, Foxhia humbi
edhe derbin ndaj Leçes.
Kjo ka sjellë një irritim të
madh te tifozët, të cilët
tashmë duket se nuk do të
kursejnë askënd për
formën që skuadra e tyre
e zemrës po kalon. Gjatë
natës së mbrëmshme, ata
kanë sulmua makinat e dy
menaxherëve të klubit,
Fedele dhe Franko Sane-
la, të cilët i kishin parkuar
në krah të rrugës dhe që
janë dëmtuar me eksploz-
iv nga tifozët. Përveç mak-
inave të dy menaxherëve,
gjithashtu, me eksploziv
është shkatërruar edhe

makina e sulmuesit të Foxh-
ias, Pietro Iemelo. Pasoja dhe
kërcënim më serioz ka pasur
mesfushori Masimo Busela-
to, i cili pak minuta para fun-
dit të takimit, është ndësh-
kuar me karton të kuq.
Agresorët kanë sulmuar me

bombë shtëpinë e futbollis-
tit, por fatmirësisht nuk ësh-
të lënduar. Ai ka bërë den-
oncimin në polici dhe tash-
më janë karabinierët, të
cilët po merren me hetimin
dhe zbardhjen e plotë të ng-
jarjes.
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- Jeta nuk ju jep kurrë siguri ... ju
jep vetëm mundësi !!!

- Është mungesa e shpresës që e
thyen shpirtin tonë, më shumë se
dhimbja.

- ''Fal''... sepse një ditë ju do të
keni nevojë për një falje !!!

- Mos trokit në derën e dikujt që e
hap atë për të gjithë ... sepse
miku i të gjithëve nuk është miku
i askujt !!!

- Ai që tradhton besimin tim, nuk
vlen as respektin tim !!!

- Dikur isha i gatshëm t'i fal
gabimet e të tjerëve...Derisa
konstatova se të tjerët ishin
gjithmonë të gatshëm t'i
përsërisin.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Mondrian piktor.
5. Safin tenist.
9. Eshtë e re pas Krishtit.
10. Janë grimca të famljes së adroneve të tilla.
12. Fillojnë matematikën
13. Mbarojnë fare
14. Josa trainer.
15. Në mes të dhomës.
17. Gjysma e inatit.
19. Ishin shkolla edukimi.
22. Janë ritransmetues televizivë.
24. Ishte djali që vrau Odiseun.
25. Një pjesë e opozitës
27. Një ekspres në binarë.
29. Kujt ia mbajnë... e mbështesin.
30. Mund të lakohen.
32. Një yll me bisht.
34. Italia në Internet.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
2. Një pikturë vetes.
11. Lindgren e Pippi çorapegjatës.
13. Thirrej edhe kështu Persefoni.
14. Hapin ekspozitën.
16. Ruhet pa çifte.
18. Shiroka aktor.
19. Fillojnë masat.
20. Të parat në aksion.
21. Eshtë gara më e gjatë.
25. Inicialete Pacino-s.
26. Janë sponsor të Tiranës.
28. Pavone këngëtare.
29. Kështu thirrej Marco Pantani.
30. Dieta pa ekstreme.
32. Janë salla për projeksione.
33. Duhet çarë më dritë.
36. Italia në tabela.
37. Janë katrorë në sipërfaqe.
38. Williams teniste.
40. Në fillim të verës.
41. Cocker këngëtar.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

35. Edouard piktor.
37. Shahu i fundit.
38. Gjysma e aortës.
40. Efekti... i François Truffaut.
41. Inicialet e Lendl
42. Kufizojnë njën kënd.
44. Polanski regjisor.
46. Skuadër greke.
48. Britma e Armkimedit.
49. Egoyan regjisor.
50. Fillojnë turnin.

VERTIKAL

1. Ishte shkolla e Arkimedit.
2. Grandi këngëtare
3. Diftong teatral
4. I përkasin stinës së nxehtë.
5. Një shishe bombë.

6. Janë në qendër.
7. Ndiqet nga një mi
8. Janë këngëtarë lirikë.
10. Emër burri.
11. Një personazh i interpretuar nga Woody
Allen.
15. Botom pa ekstreme.
16. Eshtë figurë letrare.
18. Eshtë enë kryesore gjaku.
20. Një pikë në ligj
21. Risia pa kufij
23. Ulen në Dhomën e lartë të tillë.
26. Janë fletë trëndafili.
28. Robert Mitchum.
29. Inicialet e Moravia-s.
31. Eshtë si fatë.
32. Gjysma e ketrit.
33. Carolina e belle epoque.
36. U shkrua nga Zola.
39. Me të bëhet trokë.
43. Duken të parat
45. Maten të parat.
47. Të parat në kufij.
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- Thonë se të gjithë njerëzit janë si hëna, kanë një
anë të cilën kurrë nuk ia tregojnë askujt !!!

- Nuk kam asnjë problem me ata që nuk dinë se
çfarë kërkojnë. Mjafton të mos kërkojnë në jetën
time.

- Gabimi më i madh në jetë është të lejosh disa njerëz
të qëndrojnë në jetën tuaj më shumë se sa e meritojnë!!!
- E vërteta nuk është e sigurtë se mund të na çlirojë, por
ndershmëria mundet.
- Të dashurosh dikë që nuk të do, është sikur të
presësh një anije në aeroport.

43. Të fundit në tender.
44. Janë fletë trëndafili.
48. Fillojnë ideologjinë.
49. Eshtë krahinë e Athinës.
51. Emri i Zola.
52. Hari spiune.
53. Janë kulla në xhami.

VERTIKAL

1. Njësi matëse për kondensator.
2. Artet pa re.
3. Fillojnë uraganin.
4. Nisin titrimin.
5. Janë në modë.
6. Inicialet e Kokoschka-s
7. Një mund të jetë ekspres
8. Mund të jenë ushtarake.
9. Jepen për hartim.
10. Janë të lira për hartim.

12. Eshtë magjik ai i fatave
15. Janë aftësi prodhuese të fabrikës.
17. Një orgaqnizatë humanitare
21. Janë shkurre.
22. Janë kapo kozakë.
23. Nino kompozitor.
24. Fillojnë teorinë.
27. Kryqyteti i asirëve.
31. Një verë në Paris.
32.  Një vepër si romani.
34. Mbyllin një sherr
35. Kompozoi një Bolero.
37. Pak mbeturina
39. Një bëhet për të mirë.
42. Eshtë dhomë.
44. Peter që humb hijen
45. Një pjesë e territorit.
46. Pak amerikanë.
47. Gjysmë litari.
49. Dy asa.
50. Kalimi në kufij.
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