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VENDIMI, JA SA DO TE RRITEN 
PENSIONET E USHTARAKEVE

50 të ndaluar, Lleshaj: Episodi me Sait Dollapajn nuk duhej

Rama: Gati të ulem të bisedojmë, por nuk i hap Rama: Gati të ulem të bisedojmë, por nuk i hap 
rrugë budallait. BE: Dhuna s’mund të tolerohetrrugë budallait. BE: Dhuna s’mund të tolerohet

Sot protesta e
opozitës, Basha: 

Me dhunë, harroje 
ta mbash pushtetin

“Prestige Resort”, 
turistë nga Suedia 

dhe Danimarka
 çelin sezonin

“RESORTI FANTASTIK”

Në faqen 9

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

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

KESHILLI I MINISTRAVE: INDEKSIMI 2.8% DO TE PREKE EDHE TRAJTIMET E VEÇANTA

Nga  “ZËRI I AMERIKËS”

Materiali i korrespondentes së “Zërit 
të Amerikës” në Shtëpinë e Bardhë, 
Patsy Widakuswara, na njeh me disa 
prej temave të nxehta të politikës së 
jashtme ...

Presidenti Trump dhe 
politika e jashtme amerikane 

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21Vijon në faqet 20-21

Nga MEHMET KRAJA

Përmes deklaratave kontraverse, 
përmes pohimit dhe mohimit, 

përmes analizave dhe propagandës 
mediale dhe manipulimit të opin-
ionit, përmes ...

Si mbijeton ideja e errët 
për ndarjen e Kosovës?

Opinioni
 Ditësi

NGA VOLTIZA DURO

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqet 6-7

Cilat janë 8 kategoritë që do të marrin më shumë para dhe si bëhet llogaritja 
e saktë e pensioneve të ushtarakëve. Tabelat me shtesat përkatëse

Enkelana Lekli

Opozita ka protestuar sërish dje para Drejtorisë së Policisë në 
Tiranë, duke kërkuar lirimin e të arrestuarve për protestën 
e së shtunës. Dhjetëra mbështetës të opozitës kanë qëndruar 
rreth dy orë para godinës së policisë në Tiranë dhe kanë hed-
hur parulla “Rama Ik”, teksa kanë kërkuar nga policia që të 
lirojë të gjithë protestuesit, që sipas tyre janë ...

Në faqet 2-5

(Në foto) Ushtarakë (foto ilustruese)

Në faqen 12

Në faqen 22

Partizani kampion 
i Shqipërisë pas
26 vjetësh, festa
del nga kontrolli

 
AFATET 

TIRANA HUMB 2-1

Bursa në Gjermani
për studentët e
universiteteve,
si të aplikoni

 E KALUARA E 33-VJEÇARIT

Në faqen 8

Atentat ndaj të
riut në Vlorë,

shpëton prej 25
plumbave Alliaj 

Lekli: Shqiptarët të varur nga droga, alkooli e bixhozi

Suplement

Ylli Merja: Njihuni me vetitë çudibërëse të barit të bletës
don të jetë një problem i 
mprehtë për shoqërinë tonë. 
Në një intervistë për su-
plementin “Life Pages” në 
“Gazeta Shqiptare”, psiko-
logia klinike, Enkelana Le-
kli tregon se varësitë më të 
përhapura në Shqipëri janë 
droga, alkooli dhe bixhozi. 
Ajo më tej ...

Sipas studimeve, rreth 70 
mijë persona në vendin 

tonë kanë përdorur të paktën 
një herë substance narko-
tike, ndërkohë që edhe varë-
sia nga bixhozi, veçanërisht 
para mbylljes së pikave të 
basteve, por edhe tani vazh-

 
META NE MAQEDONI

Në faqen 11

“Vlerësoj qëndrimin
e presidentit për 
ndërtimin e një 

shoqërie multietnike”
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FAQJA E PARE

OPOZITA
PROTESTA

Mbështetësit e partive opozitare denoncuan dhunën e përdorur nga policia

Opozita tubon para Drejtorisë
së Policisë: Lironi protestuesit
"Junta dhe 'Maduro i Ballkanit' i kanë orët e numëruara"
Opozita ka protestuar

sërish dje para Drej
torisë së Policisë në Ti-

ranë, duke kërkuar lirimin e
të arrestuarve për protestën
e së shtunës. Dhjetëra
mbështetës të opozitës kanë
qëndruar rreth dy orë para
godinës së Policisë Tiranë
dhe kanë hedhur parulla
"Rama Ik", teksa kanë
kërkuar nga policia që të li-
rojë të gjithë protestuesit, që
sipas tyre janë ndaluar në
kushtet e paligjshmërisë.
Protestës iu bashkuan edhe
disa nga krerët e opozitës,
përfshi kryedemokratin Lul-
zim Basha, kreu i PR-së Fat-
mir Mediu, ai i PBDNJ-së
Vangle Dule e shumë ish-de-
putetë e drejtues të PD-së.
Në fjalën e tij, kreu i
demokratëve, Lulzim Basha
denoncoi dhunën e pajusti-
fikuar të policisë ndaj protes-
tuesve si dhe përdorimin pa
kriter të gazit, që sipas tij
dëmtoi edhe qytetarët e
tjerë, që nuk kishin lidhje
me protestën. "Junta krimi-
nale e Edi Ramës e shndër-
roi Tiranën në një fushë
beteje me popullin, në një
fushë beteje me protestues-
it, të cilët u bashkuan në pro-
testën më të madhe për liri,
për demokraci, për Kush-
tetutë, për shtet të së
drejtës, për gjithçka që du-
het e do ta bëjë Shqipërinë
Evropë. Vetëm pak orë më
parë, e gjithë qendra e Ti-
ranës, rrugët dhe sheshet e
saj, shtëpitë e banorëve të Ti-
ranës u mbushën nga dozat
luftarake të gazit helmues
dhe gazit lotsjellës, që ishte
akti kriminal, me të cilin kjo
juntë kriminale i përgjigjet
aspiratës së shqiptarëve të
bashkuar për liri e demokra-
ci", - tha Basha. Por sipas tij,
kjo është një përpjekje e kotë
pasi populli nuk do të nda-
let. "Kjo është përballja sot,
e gjithë Shqipëria e bash-
kuar kundër një grushti hor-
rash, të cilët kanë instaluar
përmes një grushti kush-
tetues shteti, juntën e krim-
it në vend. Junta i ka orët e
numëruara, 'Maduro i Ball-
kanit' i ka orët e numëruara",

qiptarët do të marrë nesër
përgjigje proporcionale nga
populli i bashkuar dhe i ven-
dosur për ta çuar betejën
deri në fund", - u shpreh
kreu i demokratëve. Por, ai
u shpreh i sigurt se asnjë
nga të arrestuarit nga poli-
cia gjatë kësaj proteste nuk
do mbahet dot nga policia.
"Asnjë nga bijat dhe bijtë
tanë që mbahen padrejtë-
sisht nga junta kriminale
nuk do të qëndrojnë në
kthetrat e tyre. Nuk do të
qëndrojnë në kthetrat e
drejtësisë së kapur, që merr
urdhra politikë. Ne do t'i
çlirojmë ata, prandaj duhet
të çlirojmë një orë e më
parë vendin nga kjo juntë",
- tha Basha. Ai shtoi se sot
vendi është para dy
zgjidhjeve "o me juntën
kriminale, o me popullin e
bashkuar për liri dhe
demokraci!". Më tej, Basha
ka siguruar vendosmërinë
e opozitës për të vazhduar
betejën e nisur çdo ditë dhe
në çdo shesh. "Prandaj pak
orë na ndajnë për ta bërë
ditën e nesërme, në këto
orë kritike për
demokracinë, në këto orë
ku do të vendoset fati i 15
viteve të ardhshme, fati i
fëmijëve shqiptarë, fati i
çdo shqiptari. Le të bash-
kojmë zemrat dhe mendjet
dhe t'i shtrijmë dorën njëri-
tjetrit,  pavarësisht prej
bindjeve politike", -  u
shpreh Basha.

- u shpreh Basha. Madje, ai
foli edhe për një skenarë të
policisë, ndërsa theksoi se
kriminelë të veshur me uni-
formë qëlluan përfaqësuesit
e opozitës. "Skenari i dhunës
që vuri dje në lëvizje me
kriminelë të veshur me uni-
formën e Policisë së Shtetit,
me të tjerë kriminelë të in-
filtruar në turmën e protes-
tuesve paqësorë. Skenari i
dhunës i shërbeu Edi Ramës
vetëm për të treguar para
shqiptarëve dhe para botës

se i vetmi njeri i interesuar
për dhunë është kreu i
juntës antikushtetuese, ësh-
të 'Maduro i Ballkanit', i cili
do të marrë përgjigjen e
plotë nesër nga shqiptarët e
bashkuar. Dhuna barbare
ndaj qindra protestuesve,
ndaj vajzave dhe grave, ndaj
figurave politike, ndaj Sahit
Dollapit, që u dhunua bar-
barisht vetëm për të dër-
guar mesazh junte, mesazh
mafie, mesazh krimi, për të
trembur dhe shkurajuar sh-

E pranishme në pro
testën e opozitës

dje para Drejtorisë së
Policisë Tiranës ishte
edhe bashkëshortja e
kreut demokrat, Aure-
la Basha. Në një pron-
oncim për "News 24",
ajo tha se ishte në pro-
testë si një qytetare e
thjeshtë, ndërsa thek-
soi se situata aktuale
është e tmerrshme.
"Jam këtu si qytetare
e Tiranës. Kam dalë si
një qytetare. Si e tillë, pra si një shtetase do të dal sa
herë të më thërrasin. Situata sigurisht që është e
tmerrshme", - tha Aurela Basha në prononcimin e sh-
kurtër për mediat. Aurela Basha ka qenë e pranishme
edhe në protestën e së shtunës së opozitës së bashkuar,
ndërsa prania e saj është vënë re edhe nga mediat.

Në protestë, edhe bashkëshortja
e Bashës: Jam këtu si qytetare

SKENARI
"Skenari i dhunës që
vuri dje në lëvizje me
kriminelë të veshur
me uniformën e
Policisë së Shtetit,
me të tjerë kriminelë
të infiltruar në
turmën e
protestuesve
paqësorë. Skenari i
dhunës i shërbeu
Edi Ramës vetëm
për të treguar para
shqiptarëve dhe
para botës se i vetmi
njeri i interesuar për
dhunë është kreu i
juntës".

SHKURT

Mediu: Duhen negociata që
të mos shkojmë në konflikt

I angazhuar në afrimin e palëve në gjetjen e një
zgjidhjeje për krizën politike që ka përfshirë ven-

din, kryetari i Partisë Republikane, Fatmir Mediu ka
deklaruar dje se palët duhet të ulen sa më parë në
bisedime që vendi të mos shkojë në përplasje të dhun-
shme. "Jam për nisjen e një dikutimi sa më të shpejtë,
sa më të thellë për të mos shkuar në konflikt", - tha
Mediu. Më tej, ai shtoi se
opozita është në aleancë me shqiptarët dhe nuk do le-
jojë që të zhvillohen zgjedhje të njëanshme. "Jemi këtu
që të garantojmë zgjedhjet të lira dhe të ndershme.
Kemi një pushtet një njeri në marrëdhënie korruptive.
Është e rëndësishme se 30 qershori është proces i
ndërtuar nga Edi Rama. Ne po shkojmë drejt një pro-
cesi farsë. Është një ardhme e zezë, opozita nuk do të
lejojë zgjedhje farsë. Opozita janë qytetarët. Duhet gje-
tur gjuha për zgjedhje të ndershme", - tha Mediu dje
gjatë protestës.

Paloka: Policia ka arrestuar njerëz
të pafajshëm me urdhër të Ramës

Ish-nënkryetari demokrat i Kuvendit i PD-së, Edi Pal
oka, duke folur gjatë protestës së djeshme të opozitës

para Drejtorisë së Policisë së Tiranës, deklaroi se ajo
bëhet kundër dhunës policore, ndërsa shtoi se forcat
e policisë kanë arrestuar edhe persona që nuk kishin
lidhje me protestën. "Kjo polici ka arrestuar edhe
qytetarë që nuk kanë pasur lidhje me protestën. Janë
bërë arrestime të qytetarëve nëpër lokale dhe ky ësh-
të një skandal. I çmenduri ka urdhëruar arrestimin e
qytetarëve të vendit. Ky tubim i opozitës bëhet kundër
dhunës ndaj Sahit Dollapit dhe të gjithë qytetarëve të
tjerë. Kjo polici ka keqtrajtuar qytetarët", - tha Palo-
ka. Ai foli edhe për presione që kryeministri Edi Rama
ka ushtruar ndaj kryeprokurores Arta Marku, duke
theksuar se qytetarët nuk kanë ku të ankohen për
dhunën që ushtrojnë institucionet shqiptare. "Dhuna
e policisë nuk ka se ku të raportohet, sepse e patë vetë
që kryeprokurorja Marku shkoi sot tek Edi Rama. Kjo
qeveri ka gjithçka në dorë, prokurorinë, gjykatat dhe
nuk ke se ku të ankohesh. Kjo nuk është polici e sh-
qiptarëve, por e krimit, drejtuar nga Edi Rama dhe
Sandër Lleshaj. Përpos disa segmenteve të ndershme
të saj, Policia e Shtetit është e inkriminuar, është e
njëjta polici që kanabizoi vendin", deklaroi Paloka.
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E diela pas protestës re
flektoi klimën e
ngarkuar që prodhoi

protesta e së shtunës. Vetëm
pak minuta pasi kryeministri
Edi Rama kishte mbyllur kon-
ferencën e tij të gjatë për me-
diat në Kryeministri, ku u
shpreh i gatshëm për të nego-
ciuar me opozitën, kreu i
demokratëve iu përgjigj
nëpërmjet një bashkëbisedimi
me gazetarët nga selia blu se
largimi i tij ishte i panegoci-
ueshëm. "Ka dy palë zgjedhje-
je që Edi Rama merr pushtet
në tavolinë me krimin. Kjo
nuk ka për të ndodhur më.
Hapi i parë i zgjidhjes së krizës
është largimi i kryeministrit të
lidhur me krimin. I mirëkup-
toj ata, që më thonë se po
kërkon shumë pak. Sepse ky
duhet të ishte në burg për ato
që kanë bërë. Kjo që po
kërkojmë është e panegoci-
ueshme. Është e panegoci-
ueshme, sepse nuk ka mënyrë
tjetër për t'i shërbyer interes-
it publik. Gjithçka tjetër do ta
shndërronte këtë në atë që
jemi akuzuar me të padrejtë,
për një pazar", - tha Basha. Nga
ana tjetër, ai theksoi se opozi-
ta ka përpara dy zgjidhje, ose
të futet në zgjedhje dhe të
konkurrojë sipas tij me bandat
e qeverisë, ose të krijojë kush-
tet dhe garancitë për zgjedhje

të lira dhe të ndershme. Dhe
sipas tij, opozita ka zgjedhur
këtë të dytë. "Ose të futemi me
kobure në brez, që siç ju
thashë, ne e kemi refuzuar,
ose rruga politike që kemi nd-
jekur duke djegur mandatet
dhe duke thirrur qytetarët të
vendosin ata kë do të zgjedhin
deputet apo kryebashkiak. Kjo
betejë bëhet që kjo e drejtë t'u
kthehet qytetarëve, sepse kjo
e drejtë është asgjësuar nga
Edi Rama me krimin. Do ta
përsëris për të gjithë ata që
kanë iluzionin se me Edi
Ramën do të ketë zgjedhje më
30 qershor. Do të ketë një ten-
tativë të Edi Ramës për të
përsëritur 2017-ën dhe 2016-
ën. Ndryshimi këtë herë ësh-
të që përveç kandidatëve të

krimit, do të ketë kandidatë
falsë nga opozita false. Kjo nuk
do të ndodhë. Për ne është
mision kombëtar të mos le-
jojmë zgjedhje të diktuara nga
krimi. Do të ketë vetëm
zgjedhje të lira e të ndershme",
- deklaroi më tej kryetari i
opozitës. Ndaj, ai i kërkoi
Ramës që të reagojë sa nuk
është vonë, pasi në të kundërt
do të ketë fatin e ish-kryemi-
nistrit maqedonas, që u arrat-
is nga vendi i vet. "Sot janë
orët pas dramës së brendshme,
dhunës së parë nga gjithë sh-
qiptarët dhe gjithë bota. Mos
bëj të fortin pas autoblindave,
pas gazit lotsjellës, nuk do
marrësh pushtet me dhunë.
Në rastin më të mirë do lutesh
që të kesh fatin e Nikola

Gruevskit", - u shpreh Basha.
Duke u ndalur te protesta ko-
mbëtare që do mbajë sot opozi-
ta, kryetari i PD-së parala-
jmëroi kryeministrin që të
mos kalojë caqet me për-
dorimin e policisë, pasi në të
kundërt do mbajë përgjegjësi.
"Nesër (sot) kemi thirrur një
tjetër protestë kombëtare.
Rama mos kalo caqet. Me
dhunë, harroje ta mbash push-
tetin. Protestat shtohen dhe
bëhen më të fuqishme dhe më
të vendosura. E vetmja forcë
që mbetet në këmbë është
forca e sovranit. Edi Rama ia
ka mbyllur derën Shqipërisë
dhe kjo derë nuk do të çelet.
Në këtë betejë, zonja dhe
zotërinj, ka shumë që thonë që
PD nuk duhet të investojë në
largimin e Ramës. Kjo nuk ësh-
të luftë për pushtet. kjo është
betejë për transformim total.
Prandaj nuk kam dashur të hy
në zgjedhje edhe pse
sondazhet na favorizojnë. Me
zgjidhjen që ofrojmë i japim
një shërbim të madh vendit",
- u shpreh Basha. Kryetari i
PD-së tha se kryeministri ka
si plan që të godasë dhe frikë-
sojë përballjen qytetare.
"Ndonëse sot në panik total
foli me tone të ulura, plani i tij
është i qartë dhe i thjeshtë, të
godasë frikësojë përballjen
qytetare dhe për këtë duhet të
shkurajojë opozitën", - tha
kreu i demokratëve.

Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Klevis Bal
liu, i pranishëm në protestën te Drejtoria e

Policisë së Tiranës deklaroi dje se kryeministri
Edi Rama u ka shpallë luftë qytetarëve sh-
qiptarë. Ai hodhi akuza të forta, ndërsa tha se
protesta e ditës së sotme do të jetë një "luftë"
përballë qeverisë, e cila sipas tij po dhunon në
mënyrë barbare qytetarët e vet. "Duhet denon-
cuar dhuna me urdhër politik ndaj qytetarëve
dhe Sahit Dollapit. Ata iu sulën si qen Sahit
Dollapit, por ai ka qenë në front të protestës për
të mbrojtur edhe policinë. Ajo që është më e
rëndësishme është fakti se vetë Edi Rama iu jep
urdhër publikisht policisë të grushtojë qyteta-
rëve. Unë iu bëj thirrje që kudo që ta shohin, ta
marrim zvarrë dhe ta hedhin në koshin e mbe-
turinave. Ai u ka shpallur luftë qytetarëve. Edi
Rama nuk do ta shijojnë pensionin dhe paratë
do t'i harxhojë dyerve të gjykatës. Këtu nuk ka
protesta, por revoltë kombëtare. Jemi në gjend-
je lufte, sepse kryeministri u ka shpallur luftë
qytetarëve. Ai duhet të kishte dhënë
dorëheqjen për shumë arsye. Dhunimi është i
pafalshëm dhe ne nuk do t'ua falim lotët e
nënave shqiptare. Nesër vazhdon lufta kundër
atij që ka dhunuar qytetarët. Rama nuk do të
këtë vrimë miu ku të futet", - tha Balliu.

Balliu: Protesta e sotme do të jetë luftë,
Rama s'do gjesh vrimë ku të futesh

Ish-deputeti u shpreh se në 21 janar u organizua grusht shteti

Vasili: Rama i ka duart me gjak,
kreu i OSBE nuk e di ku e ka kokën

Ish-kryetari i grupit par
lamentar të Lëvizjes So-

cialiste për Integrim, Pet-
rit Vasili, në një dalje për
mediat gjatë ditës së
djeshme, duke iu referuar
deklaratave të kryeminis-
trit Edi Rama u shpreh se
i gjithë fjalimi i tij ishte
mashtrim. Kreu i grupit
parlamentar të LSI-së, në
fjalën e tij nuk kurseu edhe
akuzat ndaj OSBE-së, duke
dënuar në këtë mënyrë kri-
tikat ndaj opozitës aktuale
dhe protestës së organizuar
nga ajo dje. "Ditë e jash-
tëzakonshme për Tiranën
dhe për gjithë Shqipërinë.
Kur pushteti i Ramës tre-
goi fitoren e vërtetë, atë të
lidhur me krimin.
Kryegënjeshtari i Sh-
qipërisë, kryeministri Edi
Rama mashtroi gjithë dyn-

janë edhe me bëmat e 21 ja-
narit. Të gjithë e kanë të
kthjellët në mendje dhunën
e ushtruar, gjakosjen e
forcave të rendit. Kujtoni
sesi u përfshi Tirana në zjarr
dhe flakë dhe si u ngazëlleu
për viktimat. Agron Malaj
ishte një nga ata të akuzuar-

it e Edi Ramës, sot është kry-
etar bashkie", - tha Vasili. Më
tej, ai theksoi se në 21 janar
2011 opozita e atëhershme
dhe kryeministri i sotëm or-
ganizuan një grusht shteti.
"Në dispozicion të 21 janarit
organizuan një tentativë për
grusht shteti. Është futur

me makinë në kryeminis-
tri. Ky është Edi Rama i 21
janarit, që me paturpësinë
kërkon të fikë krimin e or-
ganizuar dje. Një turmë
çakejsh të kriminalizuar u
hodhën me njëri-tjetrin.
Rama i ka përzier duart aq
keq, nuk çlirohet dot nga
sindromi i duarve të larë në
gjak, të cilët më shumë do
ta çmendin se do ta lajë", -
shtoi Vasili. Ai sulmoi edhe
kreun e OSBE-së në Tiranë
për qëndrime të njëan-
shme. "Shefi i OSBE-s në
Tiranë nuk si se ku ka
kokën. Shqiptarët nuk
dinë se cilën OSBE të be-
sojnë ata që mbyllin sytë
para krimit. Ishin aty për
të treguar se shqiptarët
nuk i vë njeri për fundmi",
- tha Vasili.

Kreu i opozitës u shpreh se largimi i Edi Ramës është i panegociueshëm

Basha paralajmëron Ramën: Do
lutesh që të kesh fatin e Gruevskit
"Rama mos kalo caqet! Me dhunë, harroje ta mbash pushtetin"

PARALAJMËRIMI
"Nesër (sot) kemi thirrur një tjetër protestë
kombëtare. Rama, mos kalo caqet! Me dhunë,
harroje ta mbash pushtetin. Protestat shtohen dhe
bëhen më të fuqishme dhe më të vendosura. E
vetmja forcë që mbetet në këmbë është forca e
sovranit. Edi Rama ia ka mbyllur derën Shqipërisë
dhe kjo derë nuk do të çelet. Në këtë betejë, zonja
dhe zotërinj ka shumë që thonë që PD nuk duhet
të investojë në largimin e Ramës. Kjo nuk është
luftë për pushtet".
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Kreu i qeverisë theksoi se opozita nuk mund ta marrë dot pushtetin me dhunë

Rama: Gati të ulem të bisedojmë,
por nuk i hap rrugë budallait

"Shkopinjtë nuk janë prodhuar që policia t'i tundë"

Një ditë pas protestës
së të shtunës ku nuk
munguan aktet e

dhunës nga të dyja palët,
kreu i qeverisë, Edi Rama ka
pranuar se është i gatshëm të
ulet në tryezë me opozitën,
por duke përmendur për
herë të parë se jo vetëm
fjalën dialog, por edhe të ne-
gocim me të për çështjet që
ajo ngre. Në një konferencë
të gjatë nga "Salla e Hartave"
në Kryeministri, pak metra
larg nga dyert e Kryeminis-
trisë që të shtunën ishin nën
flakët e bombave molotov dhe
të gurëve e sendeve të tjera
të forta, kryeministri theksoi
se pavarësisht se ishte i gat-
shëm për t'u ulur dhe bised-
uar, nuk do të jepte
dorëheqjen vetëm se këtë e
kërkon opozita. "Patjetër që
unë jam këtu gjithmonë i gat-
shëm për dialog, për t'u ulur
për të diskutuar. Ulemi,
flasim dhe e marr unë për-
sipër t'i kthejmë në nisma lig-
jore, në veprim, shqetësimet
që ata kanë si popull për të
përmirësuar jetën e vendit.
Nëse kjo nuk është luftë e
ulët për të bërë pazar, jemi në
rregull, çdo shqetësim të ul-
emi e flasim, ta diskutojmë
dhe të vendosim", - tha Rama.
Më tej, ai i përcolli edhe një
mesazh të qartë kundërsh-
tarit të tij politik, që të heqë
dorë nga rruga e nisur sa nuk
është vonë. "Një mesazh kam
për mikun tim rrugëhumbur,
Lulzim Basha, kujtoje me-
sazhin që të kam çuar kur i
ke hyrë kësaj rruge, shumë
kohë më parë, po ta përsëris
prapë, nuk je vonë akoma të
kthehesh nga kjo rrugë, për
një arsye të thjeshtë, me
shumë të drejtë, më herët se
vonë. Llogarinë ata që të nd-
jekin do ta kërkojnë ty, se nuk
ka lider në botë, por t'i s'je lid-
er, që ta tërheqë partinë e vet
nga stacioni i një alternative
qeverisëse, te ky stacion ku
të dëgjoja me zë të ngjitur të
thoshe 'aman ik, aman ik'", -
u shpreh Rama. Nga ana
tjetër, ai ka theksuar se nuk
mund të pranojë të japë
dorëheqjen, duke theksuar
se nuk mund ta pranojë
shprehjen popullore se "bu-
dallait i hapet rrugë".
"Kryeministri si institucion
nuk është kapiteni i një skua-
dre me porta të vogla, që
ndeshet me një skuadër
tjetër tek oborri i Kinostu-
dios. Është i mandatuar dhe
ka një kontratë që nuk mund
ta prishë, sepse mban
përgjegjësi për atë kontratë
në raport me ata që e kanë
mandatuar. Do të ishte një
padrejtësi e madhe për ven-
din, karshillëk i papran-
ueshëm, atyre që i kanë
dhënë detyrën dhe së treti të
ardhmes, pasi nesër të tjerë
do të bëjnë të njëjtën gjë.
Është rregull bazik, jo diçka
me porta të vogla. Jemi në
kushtet e një përgjegjësie të
madhe dhe nuk funksionon
me shprehjen budallait i ha-

pet rrugë", - theksoi Rama.
Ndërkohë, ai theksoi se
nëpërmjet dhunës, opozita
nuk mund ta rrëzojë dot
qeverinë. "Nuk ka shans teor-
ik dhe as praktik të marrësh

të rrëzosh një qeveri legji-
time e dalë nga zgjedhjet, ku
ti ke qenë pjesë e qeverisë në
këto lloj formash. Nuk ka
shanse, nuk ndodh, nuk ka
ndodhur askund dhe nuk ka

për të ndodhur as këtu", - de-
klaroi Rama. Ndërkohë duke
folur në lidhje me sjelljen e
policisë ndaj protestuesve, ai
solli në vëmendje ngjarjet e
21 janarit, ku mbetën të

Parulla në shtëpinë e ambasadorit,
PS: Sulm vandal dhe frikacak

Ambasadori i
Prezencës së

OSBE-së në Tiranë,
Ber nd Borschard ka
rënë preh e kërcëni-
meve. Gjatë natës së
djeshme persona të paid-
entifikuar shkruan me
bojë në muret e banesës
së ambasadorit  Bors-
chard mesazhin "Turp
për ju". Një mesazh ky,
që duket se ka lidhje me
qëndrimet që ka mbaj-
tur ai dhe Prezenca e
OSBE-së që ai drejton në
Shqipëri, lidhur me de-
batin politik dhe sido-
mos për qëndrimin më
të fundit që ai shprehur
lidhur me protestën e së
shtunës. Ky akt është
konsideruar si  një
kërcënim i pastër nga
ana e përfaqësuesve të
mazhorancës së majtë,
të cilët dje nëpërmjet
një sërë mesazhesh kanë
dënuar me forcë një akt
të tillë.  "Natën është
kërcënuar ambasadori i
OSBE-së pas deklaratë
që foli për organizatorë
për dhunë kriminale.

OSBE-ja që kur flet duket
se i ka të gjitha të peshua-
ra në kandar farmacie. Një
pyetje duhet t'ia bëjmë të
gjithë vetes. A jemi vërtetë
të vetëdijshëm se çfarë
është kjo? Dhunë krimina-
le e pashembullt",  -  tha
kryeministri Rama lidhur
me këtë ngjarje. Ndërkohë
që edhe ministri në detyrë
i Punëve të Jashtme, Gent
Cakaj e konsideroi atë një
akt të papranueshëm krim-
inal dhe si hakmarrje prim-
itive me qëllim frikësimin
e ambasadorit Borchardt
dhe familjes së tij. "Vepri-
mi është kryer në urdhra
të qarta politike të krerëve

të protestës, me qëllim
frikësimin e  ambasa-
dorit  Borchardt  dhe
familjes së tij,  si hak-
marrje primitive e atyre
që  pasi  kanë humbur
kontrollin e vetes, duan
të nxjerrin nga kontrol-
li rendin kushtetues të
Shqipërisë!" ,  -  shkroi
Cakaj. Edhe kryetari i
Bashkisë së Tiranës, Eri-
on Veliaj ka dënuar ak-
tet  e  kërcënimit  ndaj
kreut  të  Prezencës së
OSBE-së  në  Shqipëri ,
Ber nard Borschard ,
ndodhur gjatë natës së
mbrëmshme në ambien-
tet e apartamentit të tij.
"Sulmi vandal ndaj am-
basadorit  g jer man të
OSBE në Shqipëri nga
disa frikacakë, në prag të
presidencës  sonë  të
OSBE është një njollë
për ato parti politike, të
cilat përdorin dhunën
për të kompensuar mu-
ngesën e votës. Kjo bie
ndesh me normat tona të
mikpritjes, ne jemi më
të mirë se kjo!", - shkroi
Veliaj.

"21 JANARI"
"Mendoni të isha unë
në atë tribunë dhe
flakët të vinin te kjo
dritare, do isha unë
sot duke folur, do
isha unë diku në
globin tokësor duke
marrë frymë, apo do
isha në botën tjetër?
Përgjigjja është e
saktë. E ka thënë
vetë Saliu: I vetmi
pishman që kam
është që nuk i
dhashë një plumb
ballit në 21 janar".

U cenua rendi kushtetues, Rama takon
kryeprokuroren dhe kreun e SHISH

Kreu i qeverisë, Edi Rama, zhvilloi dje një mbledhje
urgjente me drejtuesit e institucioneve ligjzbatuese në

Shqipëri, ku diskutoi mbi situatën e rendit dhe aktet e cen-
imit të rendit kushtetues në vend. Në takimin që u zhvillua
në orët e para të paradites së djeshme në Kryeministri merr-
nin pjesë kryeprokurorja Arta Marku, drejtori i Policisë së
Shtetit, kreu i SHISH dhe përfaqësues të institucioneve të
tjera ligjzbatuese. Takimin e konfirmoi edhe vetë kryeminis-
tri gjatë konferencës së djeshme, ku theksoi se temë e dis-
kutimit ishte pikërisht situata e krijuar si rrjedhojë e
protestave të opozitës, por me fokus te nevoja për një organi-
zim dhe koordinim më të mirë të të gjitha institucioneve të
vendit për të garantuar mbajtjen e zgjedhjeve vendore. "E
kam thirrur, po së bashku me drejtues të tjerë të rëndësive
ligjzbatuese, jo për protestën e djeshme, por për domosdosh-
mërinë e vëmendjes së gjithë institucioneve kur dje u dha
mesazhi i cenimit të rendit kushtetues dhe për të garantuar
që ky mesazh nuk do të gjejë rrugë për t'u kthyer në pengesë
për zgjedhjet. Zgjedhjet nuk janë të miat, nuk janë të PS, nuk
janë të qeverisë, janë themeli i kësaj shtëpie që kemi vendo-
sur ta ndërtojmë në një sistem bashkëjetese të ndryshëm.
Prekja e këtyre themeleve është prekje e gjithë ngrehinës së
përbashkët. Kjo është arsyeja", - tha Rama.

BE: Dhuna s'mund të tolerohet,
dallimet përmes debatit dhe dialogut

Bashkimi Europian dënon dhunën që shoqëroi protestën
e së shtunës në kryeqytet. Delegacioni i Bashkimit Euro-

pian në Tiranë me anë të një deklarate dënoi aktet e dhunës
të ndodhura mbrëmjen e së shtunës, ndërsa theksoi se pro-
testat duhet të jenë paqësore. "Protesta paqësore është një
vlerë thelbësore e një demokracie moderne evropiane. Dhu-
na nuk mund të tolerohet në asnjë rrethanë", - thuhej në de-
klaratën e Delegacionit të BE, i shpërndarë dje për mediat.
Më tej, BE u bëri thirrje drejtuesve të opozitës që të protest-
ojnë paqësisht, duke theksuar se pikëpamjet e ndryshme
politike duhet të diskutohen nëpërmjet dialogut politik. "Duke
pasur parasysh protestat e shpallura sot (dje) dhe në ditët e
ardhshme në Tiranë, Delegacioni i Bashkimit Evropian u bën
thirrje protestuesve dhe udhëheqësve të tyre politikë të tre-
gojnë përgjegjësi dhe përmbajtje. Pikëpamjet e ndryshme poli-
tike duhet të trajtohen përmes debatit dhe dialogut", - shkru-
hej në reagimin e Bashkimit Europian në Tiranë.

vrarë 4 persona. "Mendoni të
isha unë në atë tribunë dhe
flakët të vinin te kjo dritare,
do isha unë sot duke folur, do
isha unë diku në globin tokë-
sor duke marrë frymë, apo do
isha në botën tjetër? Përgjigj-
ja është e saktë. E ka thënë
vetë Saliu: I vetmi pishman
që kam është që nuk i dhashë
një plumb ballit në 21 janar",
- tha kryeministri. Gjithash-
tu, ai shtoi se edhe deklaratat

për përdorim të gazit dhe sh-
kopinjve të gomës nuk qën-
drojnë, pasi çdo gjë është bërë
në bazë të protokollit të sjell-
jes së policisë. "Po të ishte nde-
zur një zjarr këtu, selia e PS-
së do të ishte djegur atje nga
ai që ishte këtu para meje. Për
sa i përket arsenalit, nuk e di...
shkopinjtë nuk janë prodhuar
që policia t'i tundë, por t'i për-
dorë në një moment", - dek-
laroi Rama.
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Ministri akuzoi opozitën se kishte programuar dhunën ndaj institucioneve

Lleshaj e pranon: Episodi me Sait
Dollapajn s'duhej të ndodhte

"Të kishin menaxhuar ndryshe edhe pak sekonda"

Procedohen Bardhi, Noka dhe Strazimiri për protestën

Dhuna, policia: Janë arrestuar
50 persona, 31 në gjendje të lirëPolicia e Tiranës ka pro

ceduar 84 protestues të
opozitës, të cilët akuzohen
për dhunë ndaj punonjësve
të policisë dhe institucion-
eve shtetërore. Nëpërmjet
një njoftimi për mediat, Poli-
cia e Tiranës bëri të ditur se
50 prej tyre janë arrestuar,
ndërkohë që pjesa tjetër ësh-
të proceduar në gjendje të
lirë. "Bazuar në prova, pam-
je filmike, raporte shërbimi
u arrestuan në flagrancë 50
persona për kryerjen e ve-
prave penale 'Kundërshtimi
i punonjësit të policisë së
rendit publik", 'Goditje për
shkak të detyrës', 'Prishja e
qetësisë publike', 'Shkatërri-
mi i pronës me zjarr' dhe 'Sh-
kelja e rregullave mbi lëndët
plasëse, djegëse dhe radioak-

tive'. Janë proceduar gjithash-
tu në gjendje të lirë edhe 31
persona për veprat penale
'Kundërshtimi i punonjësit të
policisë së rendit publik',
'Goditje për shkak të detyrës',
'Prishja e qetësisë publike', 'Sh-
katërrimi i pronës me zjarr'
dhe 'Shkelja e rregullave mbi
lëndët plasëse, djegëse dhe ra-
dioaktive'", - thuhet në
njoftimin e policisë. Ndër të
proceduarit policia bëri të di-
tur se janë edhe tre drejtues
të Partisë Demokratike,
Gazmend Bardhi, Flamur
Noka dhe Gent Strazimiri.
"Janë proceduar në gjendje të
lirë për veprën penale 'Orga-

nizimi dhe pjesëmarrja në
grumbullime e manifestime të
paligjshme' 3 shtetasit G.B.,
F.N. e G.S., banues në Tiranë",
- thuhet në këtë njoftim. Poli-
cia bën të ditur se gjatë zhvil-
limit të tubimit si para Kryem-
inistrisë, në rrugën "George W.

Bush", edhe te Drejtoria Ven-
dore e Policisë, pjesëmarrësit
në tubim kanë kundërshtu-
ar, goditur me mjete të forta,
fishekzjarrë, tymuese, bomba
molotov punonjësit e policisë,
të cilët kanë qenë të planizuar
me shërbim. Gjithashtu, poli-
cia thekson se grupi hetimor
po vijon punën për identi-
fikimin e persona të tjerë të
dyshuar për kryerjen e vep-
rimeve të kundraligjshme në
këtë protestë të dhunshme,
ndërkohë që materialet pro-
cedurale do i janë referuar
Prokurorisë së Rrethit Gjyqë-
sor Tiranë për veprime të
mëtejshme.

Ministri i Brendshëm,
Sandër Lleshaj, ka
pranuar dje se dhuna

ndaj sekretarit organizativ të
Partisë Demokratike në pro-
testën e së shtunës ishte e te-
pruar dhe se nuk duhet të
kishte ndodhur. Në një dalje të
posaçme për mediat dje, Lle-
shaj teksa ka bërë një përm-
bledhje të asaj që ndodhi në më
shumë se 5 orë protestë, ka
theksuar se sjellja e policisë ish-
te për t'u vlerësuar, përveç atij
që ai e konsideroi vetëm epi-
sode, që sipas tij nuk do të kish-
te ndodhur në rast se forcat e
policisë do të kishin duruar
edhe vetëm pak sekonda. "Sig-
urisht që do të kishte qenë
mirë që edhe ata punonjës pol-
icie, të cilët u angazhuan në
ndalimin e njërit për organiza-
torëve të sulmeve, të kishin
bërë ndryshe diçka. Mirë do të
ishte që siç duruan në mënyrë
stoike për orë të tëra nën zjarr,
të kishin menaxhuar ndryshe
edhe pak sekonda, vetëm pak
sekonda gjatë ndalimit të per-
sonit në fjalë, ndonëse në kush-
tet e kundërshtimit. Por episo-
di i pak sekondave nuk mund
të mbulojë apo justifikojë his-
terinë e zjarrit real, por edhe
verbal që u derdh mbi institu-
cionet dhe mbi vetë policinë", -
tha Lleshaj në komunikimin e
tij për mediat. Më tej ai thek-
soi se, "në mënyrë të plani-
fikuar dhe njoftuar nga vetë or-
ganizatorët", Tirana përjetoi të
shtunën në mbrëmje një mori
sulmesh të koordinuara
kundër institucioneve kush-

tetuese dhe Policisë së Shtetit.
"Për orë të tëra, Kryeministria,
Kryesia dhe Kuvendi i Sh-
qipërisë si dhe forcat e Policisë
së Shtetit të ngarkuara me ru-
ajtjen e tyre u vunë nën godit-
jet e organizuara të grupeve të
militantëve, të cilët përdorën
masivisht bomba molotov, kap-
solla dhe mjete të tjera të
ndaluara piroteknike", - u
shpreh Lleshaj. Sipas tij, gjatë
5 orëve protestë policia tregoi
vetëpërmbajtje ndërsa një
numër uniformash blu rrez-
ikuan jetën e tyre, duke përbal-
luar goditjet e protestuesve me
bomba molotov dhe sende të
tjera të forta. "Gjatë për-
pjekjeve për të djegur institu-
cionet, flakët dhe goditjet rrez-
ikuan seriozisht jetën e punon-
jësve të Policisë së Shtetit, por
edhe atë të pjesëmarrësve në
protesta. Me dhjetëra punon-
jës policie përfunduan në spi-

tal për shkak të plagëve të mar-
ra. Verbëria e sulmeve nuk
kurseu as qytetarë të tjerë, të
papërfshirë në ngjarje. Sulmet
e djeshme u përballuan falë
përkushtimit, durimit heroik,
qetësisë dhe profesionalizmit
të panjohur më parë të Policisë
së Shtetit", - u shpreh Lleshaj.
Ndaj, ai u shpreh se policia për
këtë sakrifikim dhe rolin që
luajti gjatë gjithë protestës du-
het vlerësuar. "Ata burra e gra,
djem e vajza që u vunë dje në
shënjestër të sulmeve të egra
meritojnë vlerësimin, respek-
tin dhe mirënjohjen e çdo sh-
qiptari. Për orë të tëra, ata për-
balluan me qindra bomba mo-
lotov, me mijëra mjete të tjera
të ndaluara piroteknike, mjete
tymuese, gurë e sende të tjera
të forta", - tha Lleshaj. Më tej,
ai theksoi se ideatorët, planë-
zuesit, organizuesit dhe drej-
tuesit e sulmeve të protestës së

ditës së shtunë janë të njëjtët
me personat apo grupimet, që
sipas tij kanë prodhuar për
këtë vend tragjedi të rënda si
1997-ta, 1998-ta, apo 2011-ta.
"Drejtuesit e djeshëm të sul-
meve me molotov drejtonin
sulmet me armë zjarri kundër
protestuesve në të njëjtin
vend, në vitin 2011. Ata që
mbronin apo justifikonin me
qetësi deri kriminale vrasjen e
4 protestuesve, plagosjen me
armë zjarri të dhjetëra të
tjerëve dhe plagosjen e qindra
të tjerëve nga dhuna fizike e pol-
icisë në 2011-ën, i sot lejojnë
vetes të drejtën që të japin lek-
sione sjelljeje apo demokracie",
- nënvizoi Lleshaj. Ndaj, ai u bëri
thirrje qytetarëve të distanco-
hen nga këto akte, ndërsa u bëri
thirrje organeve ligjore që të
vënë para përgjegjësisë organi-
zatorët dhe ata që dhunuan po-
licinë dhe institucionet.

SHKURT

Basha vizitoi Dollapin: Një natë pa
gjumë, për shkak të asaj që na bënë
Kreu i demokratëve, Lul

zim Basha, vizitoi dje
për të dytën herë në Spi-
talin e Traumës në Laprakë
sekretarin organizativ të
Partisë Demokratike, Sait
Dollapi, që mbeti i plagosur
pas rrëshqitjes që bëri për
t'iu larguar policisë gjatë
protestës dhe pas dhunës së
ushtruar më pas nga kjo e
fundit. Ai është takuar me Dollapin dhe më pas është
njohur nga mjekët e spitalit mbi gjendjen e tij. Pas
kësaj vizite, z.Basha do të deklaronte për mediat se
Dollapi ishte nën kontrollin e mjekëve. "Një natë pa
gjumë për shkak të asaj që na bënë. Mjekët Sahitin po
e mbajnë nën kontroll", tha Basha duke iu përgjigjur
interesit të mediave. Ndërkohë që mësohet se Dollapi
ka pësuar dëmtime në këmbë dhe në shpatull.

Kryeministri: PD e donte martir
Dollapin, incidenti mund të evitohej

Ashtu si ministri i Brendshëm, edhe kryeministri Edi
Rama në një dalje për

mediat ka deklaruar se dhu-
na ndaj Sait Dollapit ishte e
panevojshme dhe se pa të,
sjellja e policisë do të kishte
qenë perfeksion. "Mund të
kishte qenë pa diskutim per-
feksion i gjithë qëndrimi i
Policisë së Shtetit me 7 orë
sulme, nëse në ato 2-3 sekon-
da, 2-3 policë nuk do kishin
goditur me shkop gome dikë
që i iku policisë me vrap", -
tha kryeministri në fjalën e tij. Megjithatë, ai e ka justi-
fikuar veprimin e policisë edhe në këtë rast për shkak të
dhunës që sipas tij përdorën në vazhdimësi protestuesit
ndaj institucioneve, por edhe vetë policisë. "Dikush që
ikën me vrap, ka një arsye pse ikën me vrap. Në vende më
të konsoliduara se ne, do ta kishte pësuar shumë më keq.
Të jesh nën flakë për 7 orë nën uniformën e Policisë së
Shtetit nuk është gjëja më e kollajshme dhe nuk janë kush-
tet optimale për të pasur qartësi në çdo moment. Mirëk-
uptoj edhe ata dy punonjës policie, të cilët bënë një vep-
rim të tepërt, por të tepërt duke e gjykuar ne nga ekrani.
Turp më të madh, hipokrizi më të madhe dhe përqeshje
më të madhe me shqiptarët, në atë incident në aspektin
teknik dhe etik të policisë, ta kthesh në histeri për të
prodhuar se në 7 orë ishte Policia e Shtetit e gjithë asaj që
pamë, nuk ka", - tha Rama. Ai solli në vëmendje ngjarjet e
21 janarit 2011, ku protestuesit e opozitës u qëlluan me
armë duke u vrarë 4 persona të pafajshëm.

SULMI
"Për orë të tëra
Kryeministria,
Kryesia dhe Kuvendi
i Shqipërisë si dhe
forcat e Policisë së
Shtetit të ngarkuara
me ruajtjen e tyre u
vunë nën goditjet e
organizuara të
grupeve të
militantëve, të cilët
përdorën masivisht
bomba molotov,
kapsolla dhe mjete të
tjera të ndaluara
piroteknike", - u
shpreh Lleshaj.
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RRITJA SIPAS KATEGORIVE
PENSIONET E USHTARAKËVE

Këshilli i Ministrave: Indeksimi 2.8% do të prekë edhe trajtimet e veçanta

Vendimi i fundit i qeverisë: Sa do
të rriten pensionet e ushtarakëve
Cilat janë 8 kategoritë që do të marrin më shumë para

KUSHTI I
PËRFITIMIT
"Kompensimet për të
ardhura mujore
minimale, në masën
dhe kriteret e
përcaktuara në
vendimet e Këshillit të
Ministrave do t'i
marrin edhe ata
persona që do të
përfitojnë pensione të
parakohshme, sipas
ligjit nr.10142, datë
15.5.2009, me datë
fillimi nga 1.4.2019 e
në vazhdim, me
kusht që shuma e
pensionit mujor të
parakohshëm plus
kompensimin e të
ardhurave të jetë deri
në 15 403 lekë në
muaj", - thekson
Këshilli i Ministrave.

Sipas vendimit më të
fundit të qeverisë, të
gjithë ushtarakët në

Republikën e Shqipërisë do
të marrin një masë pensio-
ni më të lartë. Këshilli i
Ministrave vendosi që kjo
e drejtë t'u jepet 8 kate-
gorive që do të përfitojnë
rritje pensioni në masën e
indeksuar prej  2.8%.
"Gazeta Shqiptare" zbardh
sot 8 kategoritë e ushtar-
akëve që do të përfitojnë
nga vendimi i qeverisë, si
dhe mënyrën e saktë si
mund ta llogarisin masën e
pensionit pas indeksimit.
Ky i fundit do të bëhet në
bazë të rishikimit të ligjit
"Për sigurimin shoqëror
suplementar të ushtar-
akëve të Forcave të Arma-
tosura, të punonjësve të
Policisë së Shtetit ,  të
Gardës së Republikës, të
Shërbimit Informativ të
Shtetit ,  të Policisë së
Burgjeve, të Policisë së
Mbrojtjes nga Zjarri dhe të
Shpëtimit dhe punonjësve
të Shërbimit të Kontrollit
të Brendshëm në Repub-
likën e Shqipërisë",  të
ndryshuar, me përjashtim
të pensioneve të caktuara
me nenin 21, të këtij ligji.
RRITJA 2.8%

"Në mbështetje të nenit
100 të Kushtetutës, të nen-
eve 61 e 88, të ligjit nr.7703,
datë 11.5.1993, 'Për sigu-
rimet shoqërore në Repub-
likën e Shqipërisë ' ,  të
ndryshuar, të nenit 17, të
ligjit  nr.8097,  datë
21.3.1996, 'Për pensionet
shtetërore suplementare të
personave që kryejnë funk-
sione kushtetuese dhe të
punonjësve të shtetit', të
ndryshuar, të nenit 24, të
ligjit  nr.10142,  datë
15.5.2009, 'Për sigurimin
shoqëror suplementar të
ushtarakëve të Forcave të
Ar matosura,  të punon-
jësve të Policisë së Shtetit,
të Gardës së Republikës, të
Shërbimit Informativ të
Shtetit, të Agjencisë së In-
teligjencës dhe Sigurisë së
Mbrojtjes, të Policisë së
Burgjeve, të Policisë së

Mbrojtjes nga Zjarri dhe të
Shpëtimit dhe punonjësve
të Shërbimit të Kontrollit
të Brendshëm në Repub-
likën e Shqipërisë ' ,  të
ndryshuar, të nenit 8, të
ligjit  nr.10139,  datë
15.5.2009, 'Për pensionet
shtetërore suplementare të
punonjësve të univer-
siteteve, të shkollave të
larta, Qendrës së Studi-
meve Albanologjike, Aka-
demisë së Shkencave dhe
të gjitha institucioneve të
tjera kërkimore publike në
Republikën e Shqipërisë,
të cilët kanë tituj shken-
corë', të ndryshuar, të nen-
it 5, të ligjit nr.9128, datë
29.7.2003, 'Për një trajtim
të veçantë financiar të pi-
lotëve fluturues, në pen-
sion', të ndryshuar, të nen-
it 8, të ligjit nr.150/2014,
'Për pensionet e punon-
jësve që kanë punuar në
miniera në nëntokë' ,  të
nenit 6/1, të ligjit nr.8685,
datë 9.11.2000, 'Për një tra-
jtim të veçantë të punon-
jësve që kanë punuar në
miniera në nëntokë' ,  të
ndryshuar, të nenit 1, të

ligjit nr.8455, datë 4.2.1999,
'Për një trajtim të veçantë
të familjeve të pilotëve, që
humbasin jetën në përm-
bushje të detyrës, gjatë flu-
turimit', të ndryshuar, të
nenit 5, të ligjit nr.9361,
datë 24.3.2005, 'Për një tra-
jtim të veçantë financiar të
efektivave,  oficerë dhe
nënoficerë,  lundrues të
nëndetëseve dhe palom-
barëve të forcave detare në
pension', të nenit 8, të ligjit
nr.9179, datë 29.1.2004, 'Për
një trajtim të veçantë të
punonjësve që kanë punu-
ar në disa ndërmarrje të
industrisë ushtarake', të
ndryshuar, dhe të nenit 4,
të ligjit nr.99/2018, 'Për
buxhetin e vitit 2019', me
propozimin e ministrit të
Financave dhe Ekonomisë,
Këshilli i Ministrave, ven-
dosi indeksimin me 2.8% të
pensioneve të caktuara
dhe të rillogaritura me
ligjin nr.10142,  datë
15.5.2009, 'Për sigurimin
shoqëror suplementar të
ushtarakëve të Forcave të
Armatosura,  të punon-
jësve të Policisë së Shtetit,

të Gardës së Republikës, të
Shërbimit Informativ të Sh-
tetit,  të Policisë së
Burgjeve, të Policisë së
Mbrojtjes nga Zjarri dhe të
Shpëtimit dhe punonjësve
të Shërbimit të Kontrollit
të Brendshëm në Repub-
likën e Shqipërisë', të ndry-
shuar, me përjashtim të
pensioneve të caktuara me
nenin 21, të këtij ligji", -
nënvizohet në vendimin e
Këshillit të Ministrave.
Gjithashtu, në këtë të fun-
dit theksohet se indeksimi
me 2.8 për qind do t'u jepet
edhe trajtimeve të veçanta
financiare të familjeve të
pilotëve fluturues, të cak-
tuara sipas ligjeve nr.8455,
datë 4.2.1999, "Për një tra-
jtim të veçantë të familjeve
të pilotëve, që humbasin
jetën në përmbushje të
detyrës, gjatë fluturimit",
të ndryshuar, dhe nr.9128,
datë 29.7.2003, "Për një tra-
jtim të veçantë financiar të
pilotëve fluturues, në pen-
sion", të ndryshuar, si dhe

trajtimeve të veçanta fi-
nanciare, të caktuara sipas
ligjit nr.9361, datë
24.3.2005, "Për një trajtim
të veçantë financiar të efek-
tivave, oficerë dhe nëno-
ficerë, lundrues të nënde-
tëseve dhe palombarëve të
forcave detare në pension".

KATEGORITË PËRFITUESE

KOMPENSIMET MUJORE

1. Ushtarakët aktivë të Forcave të Armatosura të
Republikës së Shqipërisë: oficerë, nënoficerë,
studentë ushtarakë dhe kursantë për nënoficerë,
ushtarë me pagesë/profesionistë, ushtar i shërbimit
të detyrueshëm, ushtarak në rezervë/lirim/pension
pleqërie.
2. Punonjësit e Policisë së Shtetit kur janë aktivë,
me pagesë kalimtare, në pension pleqërie, studentë
kursantë dhe ushtarë (ndihmës agjentë).
3. Punonjësit e Gardës, që gjenden në karrierë,
punonjësit me status si kursantë, studentët dhe
ushtarët, ish-punonjësit e Gardës, që janë në
dispozicion në pritje për riemërim në detyrë dhe ish-
punonjësit e Gardës, që kanë dalë në rezervë ose
në lirim pas hyrjes në fuqi të ligjit nr.8869, datë
25.3.2003 "Për Gardën e Republikës së
Shqipërisë", të ndryshuar, të cilët trajtohen me
pagesë kalimtare apo që kanë dalë në pension.
4. Punonjësit e Shërbimit Informativ të Shtetit, në
marrëdhënie pune me këtë shërbim, ata në lirim, me
pagesë kalimtare, në pension, si dhe kursantët.
5. Punonjësit e Policisë së Burgjeve kur janë aktivë,
me pagesë kalimtare, në pension pleqërie, studentë
kursantë dhe ushtarë (ndihmësagjentë).
6. Punonjësit e Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe
të Shpëtimit.
7. Punonjësit e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm.
8. Anëtarët e familjeve të personave të përmendur
në pikat 1-7 të këtij neni.

Përfituesit e pensioneve përveç pensionit, do të
përfitojnë edhe kompensimet për të ardhura mujore
minimale, në masën dhe kriteret e përcaktuara në
vendimet e Këshillit të Ministrave me kusht që
shuma e pensionit mujor plus kompensimin e të
ardhurave, pas indeksimit të pensioneve sipas
pikës 1 të këtij vendimi të jetë:
a) Deri në 15 403 (pesëmbëdhjetë mijë e katërqind
e tre) lekë në muaj, për pensionet e pleqërisë,
përfshirë edhe përfituesit e pensioneve sipas ligjit
nr.150/2014.
b) Deri në 14 903 (katërmbëdhjetë mijë e
nëntëqind e tre) lekë në muaj, për pensionet e
invaliditetit dhe pensionet familjare.
c) Deri në 10 108 (dhjetë mijë e njëqind e tetë)
lekë në muaj, për pensionet e pleqërisë, invaliditetit
dhe pensionet familjare, të caktuara sipas
paragrafit të katërt të nenit 96, të ligjit nr.7703, datë
11.5.1993, "Për sigurimet shoqërore në
Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar.

MASA E RRITJES
Të gjithë ushtarakët në Republikën
e Shqipërisë do të marrin një
masë pensioni më të lartë. Këshilli
i Ministrave vendosi që kjo e drejtë
t'u jepet 8 kategorive që do të
përfitojnë rritje pensioni në masën
e indeksuar prej 2.8%.

2 .8%


Voltiza Duro
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Ligji/ Viti i shërbimit njihet vetëm kur është i plotë. Vjetërsia dhe vendimet e padrejta

Si bëhet llogaritja e saktë e
pensioneve të ushtarakëve
Vitet e punës dhe paga referuese, baza kryesore

Personat që kanë punu
ar si ushtarakë në disa
prej disa institucion-

eve të përcaktuara në ligj
kanë të drejtën e përfitimit
të pensionit suplementar.
Në faqen zyrtare të Institutit
të Sigurimeve Shoqërore
theksohet se kategoritë që
mund të marrin këtë pagesë
janë ushtarakët e Forcave të
Armatosura në Republikën
e Shqipërisë, punonjësit e
Policisë së Shtetit, punon-
jësit e Gardës, ata të Shër-
bimit Informativ të Shtetit e
punonjësit e Policisë së
Burgjeve. Gjithashtu, nga
pensioni suplementar mund
të përfitojnë edhe punonjësit
e Policisë së Mbrojtjes nga
Zjarri dhe të Shpëtimit, ata
të Shërbimit të Kontrollit të
Brendshëm si dhe punon-
jësit e Agjencisë së In-
teligjencës dhe Sigurisë së
Mbrojtjes.
VJETËRSIA NË
SHËRBIM

"Për efekt të përllogaritjes
së përfitimeve, viti i shër-
bimit njihet vetëm kur ësh-
të vit i plotë. Në vjetërsinë
në shërbim përfshihen edhe
koha e ndërprerjes së karri-
erës, për shkak të një urdhri
apo vendimi të padrejtë, të
deklaruar me vendim
gjykate si dhe koha e plotë e
vuajtjes së dënimit me
burgim ose internim për
motive politike, pas titullim-
it në karrierë nga personat
që kanë shërbyer në struk-
turat e përcaktuara në këtë
ligj, kur kanë përfituar sipas
ligjit nr.7514, datë 30.9.1991
"Për pafajësinë, amnistinë
dhe rehabilitimin e ish-të
dënuarve dhe të përnd-
jekurve politikë", - nënvizo-
het në ligj. Përfitimet që
jepen për kategoritë e sipër-
përmendura llogariten në
bazë të pagës referuese, e
cila përbëhet nga paga bazë
mujore për gradë, sipas
viteve të shërbimit dhe sh-
tesat mbi pagë, ose nga paga
bazë mujore për funksion
dhe shtesat, të cilat përcak-
tohen e zbatohen për të
njëjtën gradë apo funksion
në datën e lindjes së të
drejtës së një përfitimi. Për
efekt të përcaktimit të për-
fitimeve, paga referuese llog-
aritet si mesatare e pagave
referuese, sipas viteve të
qëndrimit në atë gradë apo
funksion. Pagat referuese të

Voltiza Duro

njësuara dhe rregullat e llog-
aritjes së pagës mesatare
referuese për të gjithë karri-
erën përcaktohen me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave. ISSH gjithashtu bën
me dije se pensionin e para-
kohshëm për vjetërsi shër-
bimi kanë të drejtë ta mar-
rin burrat mbi 47 vjeç që
kanë jo më pak se 15 vite
shërbimi si dhe gratë mbi 42
vjeç që kanë mbi 12 vite
shërbim. Të gjitha kategoritë
e sipërpërmendura mund të
përfitojnë pension pleqërie
sipas ligjit, ndërsa ajo pjesë
e kategorive e deklaruara si
invalide mund të marrë pen-
sion suplementar të invalid-
itetit të plotë apo të
pjesshëm. Ndërkaq, të gjithë
ata ushtarakë apo policë të
rënë në krye të detyrës,
familja e të ndjerit mund të
përfitojnë pension suple-
mentar familjar. "Ushtaraku
i shërbimit aktiv në Forcat e
Armatosura, punonjësi i Pol-
icisë së Shtetit, i Gardës, i
Shërbimit Informativ të Sh-
tetit, i Policisë së Burgjeve,
i Policisë së Mbrojtjes nga
Zjarri dhe të Shpëtimit dhe
punonjësi i Shërbimit të

Kontrollit të Brendshëm për
kohën që për arsye shënde-
tësore bëhen të paaftë për
punë, paaftësi e cila vërteto-
het me raport mjekësor, mar-
rin përfitime suplementare",
- citohet në nenin 8 të ligjit
Nr.10 142. Ndërkohë, masa e
përfitimit suplementar për
paaftësi të përkohshme në
punë llogaritet: 100 për qind
e pagës referuese të muajit
të fundit kalendarik të shër-
bimit, kur paaftësia e
përkohshme zgjat deri në 14
ditë, 20 për qind e pagës
referuese të muajit të fundit
kalendarik të shërbimit, nga
dita e pesëmbëdhjetë e
paaftësisë e në vazhdim si
dhe 10 për qind e pagës refer-
uese të muajit të fundit kal-
endarik të shërbimit për pe-
riudhën e shtrimit në spital,
kur përfituesi ka persona në
ngarkim.
DOKUMENTACIONI

Personat e interesuar du-
het të paraqiten në Agjenc-
inë Lokale të Sigurimeve
Shoqërore, ku kanë vendba-
nimin dhe të pajisen me dy
format kërkese. "Një format-
kërkesë e plotësuar para-
qitet në strukturat nga ku

keni ndërprerë karrierën
ushtarake dhe keni dalë në
rezervë/lirim apo pension
pleqërie. Mbi bazë të kësaj
kërkese, këto struktura dër-
gojnë në rrugë postare mod-
elarin nr. 3 'Vërtetim për
vjetërsinë në shërbim dhe
pagën mesatare neto refer-
uese' në strukturën rajonale
të sigurimeve shoqërore, ku
keni vendbanimin", - citohet
në faqen zyrtare të ISSH-së.
Ndërkaq, formatit tjetër të
kërkesës, plotësuar në të
gjitha rubrikat, i bashkëlid-
het dokumentacioni për-
katës e dorëzohet pranë
ALSSH, ku individi ka vend-
banimin. Por aplikantët du-
het të bëjnë kujdes, pasi data
e regjistrimit të kërkesës
është tepër e rëndësishme.
Personi që kërkon përfitimet
jo më vonë se 1 vit nga data
kur i lind kjo e drejtë, përfit-
imi i paguhet nga data e
lindjes së të drejtës. Në ras-
te të tjera, përfitimi paguhet
nga data e paraqitjes së
kërkesës për përfitim.
Përveç kërkesës, të intere-
suarit duhet të bash-
këngjitin edhe dokumenta-
cionin përkatës. Kështu, për
pension të parakohshëm,
aplikanti duhet të dorëzojë
edhe një fotokopje të kartës
së identitetit, deklaratë për
punësimin (e përvitshme),
vërtetim nga Zyra e Tatim-
Taksave, vërtetim nga zyrat
e punës si punëkërkues, vër-
tetim nga zyra e regjistrimit
të pasurive. Ndërsa për pen-
sionin suplementar të
pleqërisë e atë të invalidi-
tetit, kandidati duhet të
dorëzojë edhe një fotokopje
të kartës së identitetit.

DOKUMENTACIONI

Për pensionin të parakohshëm:
 Fotokopje e kartës së identitetit.
Deklaratë për punësimin (e përvitshme).
Vërtetim nga Zyra e Tatim-Taksave.
Vërtetim nga zyrat e punës si punëkërkues.
Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive.
Për pensionin suplementar të pleqërisë:
Fotokopje e kartës identitetit.
Për pensionin suplementar të invaliditetit:
Fotokopje e kartës identitetit.
Për pensionin suplementar familjar:
Certifikatë familjare.
Certifikatë e vdekjes së personit.
Fotokopje e kartës identitetit së përfituesit.
Vërtetim për vazhdimin e shkollës për jetimët që
kanë mbushur moshën ligjore për t'u punësuar.
Deklaratë për punësimin apo aktivitetin
ekonomik.
Për pensionin suplementar familjar, kur
ushtarakët humbasin jetën në detyrë apo për
shkak të saj:
Certifikatë familjare.
Certifikatë e vdekjes së personit.
Fotokopje e kartës së identitetit të përfituesit.
Vërtetim i vazhdimit të shkollës për jetimët.
Deklaratë për punësimin apo aktivitetin
ekonomik.

VJETERSIA

"Për efekt të përllogaritjes së përfitimeve,
viti i shërbimit njihet vetëm kur është vit i
plotë. Në vjetërsinë në shërbim përfshihen

edhe koha e ndërprerjes së karrierës, për
shkak të një urdhri apo vendimi të padrejtë,
të deklaruar me vendim gjykate si dhe koha
e plotë e vuajtjes së dënimit me burgim ose

internim për motive politike, pas titullimit
në karrierë nga personat që kanë shërbyer në

strukturat e përcaktuara në këtë ligj.

“

KATEGORITE
PERFITUESE
Në faqen zyrtare të
Institutit të
Sigurimeve
Shoqërore
theksohet se
kategoritë që mund
të marrin këtë
pagesë janë
ushtarakët e
Forcave të
Armatosura në
Republikën e
Shqipërisë,
punonjësit e
Policisë së Shtetit,
punonjësit e
Gardës, ata të
Shërbimit Informativ
të Shtetit e
punonjësit e
Policisë së
Burgjeve. G

DOKUMENTACIONI I KERKUAR

Personat e interesuar duhet të paraqiten
në Agjencinë Lokale të Sigurimeve

Shoqërore, ku kanë vendbanimin dhe të
pajisen me dy format-kërkesa. "Një

format-kërkesë e plotësuar paraqitet në
strukturat nga ku keni ndërprerë karrierën

ushtarake dhe keni dalë në rezervë/lirim
apo pension pleqërie.

“
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Atentat i pastër ndaj
një 33-vjeçari me
banim në Vlorë. Ng-

jarja ndodhi mbrëmjen e së
dielës në Urën e Mifolit, në
Novoselë, ku ndaj makinës
tip "Golf" u derdhën 25 plum-
ba, gëzhojat e së cilave u
gjetën në vendngjarje. Pre e
atentatit ishte Romario Al-
liaj, i njohur për policinë e
qytetit edhe më parë. Ai po
udhëtonte i vetëm drejt Fier-
it, kur nga një makinë tjetër
i zbrazën një karikator. Alliaj
ka humbur kontrollin e mak-
inës dhe ka përfunduar në
kanal, por fatmirësisht ai i
shpëtoi atentatit. Policia ësh-
të në proces për gjetjen e au-
torëve, ndërsa është e mbyl-
lur për detaje, me qëllim mo-
sprishjen e hetimeve.
E SHKUARA

Për Romario Alliajn ka
pasur një vendim nr.288, datë
30.07.2017 të Gjykatës së Sh-
kallës së Parë Vlorë, e cila e
ka dënuar me 8 (tetë) muaj
burgim për veprën penale
"Mashtrimi", parashikuar
nga neni 143/1 i Kodit Penal.
Pas këtij vendimi, ai u arres-
tua nga Policia e Vlorës për
"Mashtrim". Seksioni i Kri-
meve pranë Komisariatit të
Policisë Vlorë bëri të mun-
dur kapjen dhe ndalimin e tij,
pasi kishte një kallëzim për
të, të bërë nga shtetasi K.K.,
më datë 27.07.2017. Romario

Enrik Mehmeti

Në pranga bien babë e bir dhe një vlonjat

Sekuestrohen 100 kilogramë
hashash në Vlorë e Sarandë

Policia e Shtetit informon
se ka goditur dy grupe të

trafikut të drogës në Sarandë
dhe Vlorë. Uniformat blu
njoftojnë se kanë sekuestru-
ar gjithsej 98 kilogramë
drogë dhe janë vënë në pran-
ga 3 persona. Nën kodin
"Shëndëllia" dhe "Kota" janë
organizuar dy operacionet
antidrogë. Gjatë ndërhyrjes
në fshatin Shëndëlli, policia
ka arrestuar në flagrancë dy
shtetas (babë e bir) K.Ll. dhe
F.Ll. (48 dhe 18 vjeç), për ve-
prat penale "Prodhimi dhe
shitja e lëndëve narkotike"
dhe "Kultivimi i bimëve
narkotike" kryer në bash-
këpunim, pasi gjatë kontrol-
lit të ushtruar në banesën e

tyre policia gjeti dhe sekues-
troi 83 kilogramë lënde narko-
tike, si dhe disa kubikë ku
dyshohet si ishin kultivuar
fara kanabis sativa. Ndërsa në
Vlorë, në kuadër të operacio-
ni "Kota", seksioni për
Hetimin e Trafiqeve dhe
Narkotikëve pranë DVP Vlorë
në bashkëpunim me Patrul-
lën e Përgjithshme të Ko-

misariatit të Policisë Vlorë, në
bazë të informacioneve të sig-
uruara në rrugë operative
kanë bërë të mundur
bllokimin e një automjeti tip
"Mercedes Benz" në aksin
rrugorë "Lapardha-Kotë",
Vlorë, ku nga kontrolli i ush-
truar në të u gjet një sasi lënde
narkotike me peshë totale 15
kilogramë e dyshuar e llojit
kanabis sativa. Policia arres-
toi në flagrancë drejtuesin e
mjetit shtetasin G.H., 31 vjeç,
banues në fshatin Kotë, Vlorë,
për veprën penale "Prodhimi
dhe shitja e lëndëve narko-
tike". Materialet procedurale
i kaluan prokurorive respek-
tive Sarandë e Vlorë për vep-
rime të mëtejshme.

Kapet i kërkuari në Pukë,
i dënuar për trafik droge

Policia e Pukës njofton
se ka arrestuar një

person, i dënuar nga gjyka-
ta për trafik droge. I arres-
tuari është shtetasi B.D., 36
vjeç, banues në Durrës.
Nga strukturat e Komisar-
iatit të Policisë Pukë, në
bazë të informacioneve të

marra në rrugë operative u
bë kapja dhe ndalimi i sh-
tetasit të shpallur në
kërkim, B.D. 36 vjeç, ban-
ues në Durrës. Ky shtetas
iu dorëzua strukturave të
Drejtorisë Vendore të Poli-
cisë Durrës për veprime të
mëtejshme.

Pranga 4 hajdutëve në
Devoll, vodhën shtetasit e huaj
Policia e Devollit njof

ton se ka arrestuar në
flagrancë 4 persona, të
cilët akuzohen se kanë
vjedhur 200 euro dhe ce-
lularë. Specialistët e Sek-
sionit për Krimet në Ko-
misariatin e Policisë
Devoll bënë arrestimin
në flagrancë të shteta-
sve: D.A., 19 vjeç; S.P., 17
vjeç; K.A., 22 vjeç dhe
R.SH., 21 vjeç, banues në
Bilisht dhe në fshatin Pi-
lur, Devoll. Këta shtetas
në bashkëpunim mes
tyre, në afërsi të qytetit
të Bilishtit, dyshohet se u kanë vjedhur me dhunë 200
euro dhe 2 aparate celulare dy shtetasve të huaj.

Alliaj mësohet se i ka mar-
rë një shumë parash prej
1500 euro K.K. në këmbim
të një automjeti, por si për-

fundim shtetasi K.K. nuk ka
marrë as mjetin dhe as
paratë. Gjithashtu, shtetasi
Romario Alliaj ka qenë i ar-

restuar më parë nga policia
për veprën penale "Prodhi-
mi dhe shitja e narko-
tikëve".

33-vjeçari po udhëtonte me makinë drejt Fierit kur e qëlluan

Atentat në Urën e Mifolit,
i riu u shpëton 25 plumbave

Kush është Romario Alliaj dhe e shkuara e tij

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 16 May 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 17 May 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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"Prestige Resort", turistë nga
Danimarka dhe Suedia çelin sezonin
“Jemi të mrekulluar, vendi më i bukur në Adriatik”

Prestige Resort" ka çe
lur zyrtarisht sezonin
e ri turistik në "Malin

e Robit", me mbërritjen e një
grupi turistësh nga vendet
nordike. Pasditen e djeshme,
mbërritën 121 pushuesit e
parë, të cilët u akomoduan
në ambientet luksoze të ho-
telit, të ndërtuar nën hijen
e pishave madhështore dhe
mes gjelbërimit, tek ish-
"Mak Albania". "Prestige Re-
sort" është kthyer në një nga
destinacionet më të preferu-
ara të pushuesve jo vetëm
vendës, por edhe të huaj.
Grupi i parë i pushuesve, që
njëkohësisht inauguruan
edhe ambientet e reja të ho-
telit, ishin nordikë, pjesë e
agjencisë turistike "Apollo", e
cila operon me resortin "Pres-
tige". Ajo që e bën të veçantë
këtë resort të ri është fakti që
ambiente të bollshme, me
pishina, gjelbërim, kushte
bashkëkohore në infrastruk-
turë, shërbim, që të gjitha
bashkë kanë vetëm e vetëm
një qëllim, cilësinë e shërbim-
it. Resorti "Prestige" ka në or-
ganikën e tij një staf të kuali-
fikuar, që punon me përkush-
tim për të kënaqur pushues-
it, ku krahas të tjerave, ush-
qimi përgatitet nga kuzhini-
erë profesionistë me eksperi-
encë kombëtare. Pushuesit e
parë të ardhur nga Danimar-
ka e Suedia u pritën ngrohtë-
sisht nga stafi i resortit, të
cilët kishin organizuar edhe
një koktej për mysafirët, që
mbetën me përshtypje të mira
nga mikpritja, qetësia dhe
bukuria që ofron "Prestige
Resort". "Kjo është hera e parë
që vizitoj Shqipërinë, jam i
mrekulluar. Qenka vërtet
shumë e bukur, vendi më i
bukur në Adriatik. Bregdeti
një mrekulli ashtu sikurse na
e kanë servirur mediat tona
në Suedi, të cilat flasin
shumë, shumë mirë për ven-
din tuaj. Kemi ardhur sot (dje)
me agjencinë e udhëtimit.
Gjithçka shkoi shumë mirë
përgjatë udhëtimit, ndërsa
mbërritja këtu është fantas-
tike. Këtu qenka një mrekul-
li. Ambientet komode dhe
shumë të bukura. Stafi i 'Pres-
tige Resortit' na priti ngrohtë-
sisht. Siç e shikoni, kanë or-
ganizuar edhe një koktej për
ne. Kemi dëgjuar shumë për
cilësinë e diellit, natyrën,
plazhet e bukura dhe mik-
pritjen shqiptare. Realisht po
na duket edhe më bukur se
ç'na e kishin përshkruar", u
shpreh Bengt Hansson nga

Suedia, i cili shoqërohej nga
bashkëshortja e tij. Pasi shi-
juan ushqimet e një menyje
speciale me bazë deti dhe
frutash ekzotike, realizuar

me mjeshtëri nga shefi i
"Prestige Resort", pushuesit
u akomoduan në dhomat luk-
soze të resortit. Në mjediset
e bukura dhe komode të re-

sortit, pushuesit kanë në dis-
pozicion 150 dhoma me kush-
te bashkëkohore, shërbim
dhe një kuzhinë cilësore.
Pikërisht pasditen e djeshme

u inaugurua edhe hoteli luk-
soz disakatësh, që ka një ka-
pacitet prej rreth 80 dho-
mash. Pozicioni gjeografik ku
është ngritur "Prestige Re-

sort" bën të mundur që
pushuesit të shijojnë pan-
oramën e mrekullueshme të
lindjes dhe perëndimit të
diellit në Adriatik.

Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e dyte per pasurite
e meposhtme:
1-“Truall + Ndertese” me siperfaqe totale 500 m2 dhe siperfaqe ndertese 165 m2 me Nr.pasurie 475/37 e
ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr.2460  Volumi.5  Faqe 131  me adrese Linze, Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 232,960 (dyqind e tridhjete e dy mije e nenteqind e
gjashtedhjete) Euro.
2-“Are”  me siperfaqe 585 m2 me Nr.pasurie 475/31  e ndodhur ne Zonen Kadastrale Nr.2460  Volumi.5  Faqe
104  me adrese Linze, Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 58,800 (pesedhjete e tete mije e teteqind) Euro.
Ankandi do te zhvillohet ne date 30.05.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise "Sherbimi
Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr.Bul
Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.

Njoftim për shitje me ankand të dytë
Shoqëria "Power & Justice" (P&J) sh.p.k ka shpallur ankandin e dyte  të
pasurisë të palës debitore dhe pales dorezanese, e  përbërë nga :
" Njesi" me numër pasurie 7/80 ND e ndodhur në Rr: "M Bicikemi" Shkodër
e rregjistruar në ZK 8593 Regj Hipotekor nr.83 datë 30.10.1988 volum 17,
faqe 149  me sipërfaqe 42.75 m2,.  Ankandi i dyte pasurisë fillon me
çmimin fillestar në masën 31.862,11 Euro
Ankandi do të zhvillohet në datë 24. 05. 2019 ora 15:00  në selinë Bulevardi
"Gjergj Fishta" Kulla 1, Kati 2, Zyra nr.5  Kontakt tel. 0672082543,
ilir_dervishaj@yahoo.com,  WEB www.powerjustice-al.com.

Shoqeria permbarimore JUSTITIA
Shoqeria permbarimore JUSTITIA shpall ankandin, faza  e trete ,  për shitjen e pasurisë së
paluajtshme per te cilen ka vene hipoteke NBG BANK/ABI BANK, me këto të dhëna:
Nr. 1/387-N1, ZK. 8562, VOL 30, FAQ. 91 e llojit njësi me sip. 109 m2 ndodhur në adresën Rruga
"Fuat Babani", Korçë.  Çmimi me të cilin fillon ankandi është në vlerën 43.948  EUR ( dyzetë e
tre mijë e nëntëqind e dyzetë e tetë) EUR
Nr. 1/387-N3, ZK. 8562, VOL 30, FAQ. 93 e llojit njësi me sip. 89.2 m2 ndodhur në adresën Rruga
"Fuat Babani", Korçë.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është në vlerën 35.964  EUR (tridhjetë e pesë mijë e nëntëqind
e gjashtëdhjetë e katër ) EUR.
Ankandi zhvillohet në datën 13.06.2019, në përfundim të orarit zyrtar, ora 16:30 në zyrën e
përmbaruesit gjyqësor me adrese  Bulevardi“Bajram Curri“, Pall. 21,Shk. 3, Ap. 18, Tiranë.
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Pendarovski bën betimin, seanca në gjuhën shqipe

"Rritje ekonomike dhe luftë kundër korrupsionit",
fjalët e para si President i Maqedonisë së Veriut

Betimi i kreut të shtetit, Hashim Thaçi e Aleksandër Vuçiç prezentë në seancë

Maqedoni e Veriut, Pendarovski
nis mandatin pesëvjeçar

Presidenti i ri së shpejti do nënshkruajë ligjet e lëna pezull

Kuvendi i Maqedonisë
së Veriut dje mbajti
seancën solemne për

presidentin e ri, Stevo Pen-
darovski. Fjalimi dhe betimi
i Pendarovskit para Kuven-
dit u përcoll edhe nga ho-
mologët e tij Hashim Thaçi
nga Kosova; Rumen Radev
nga Bullgaria, Aleksander
Vuçiç nga Serbia, zëv-
endëskryeministri i Turqisë,
delegacioni i Sllovenisë dhe
trupi diplomatik në vend.
Ndonëse i ftuar, në seancën
e të dielës nuk mori pjesë
Presidenti i Greqisë, Proko-
pis Pavlopulos, për shkak të
vizitës së tij në Kinë. Në
vend të tij, qeveria greke
delegoi ministrin e Jashtëm,
Georgios Katrougalos. Në të
njëjtën seancë morën pjesë
edhe përfaqësues të komu-
niteteve fetare, gjykatës dhe
prokurorë. Pas inaugurimit,
Pendarovski u nis për rezi-
dencën e presidentit në Vod-
no. Gjatë pranim-dorëzimit
të detyrës, Pendarovski u
prezantua me kabinetin e
presidentit në ikje, Gjorge
Ivanov. Pas përfundimit të
takimit, Pendarovski dhe
Ivanov mbajtën konferencë
të përbashkët për media.
Pendarovski zgjidhet presi-
dent pas fitores në raundin
e dytë në zgjedhjet e pesta
presidenciale në Maqedon-
inë e Veriut nga pavarësimi
i saj. Në mandatin e tij, Pen-
darovski do të jetë presiden-
ti i pestë i "Maqedonisë",
ndërsa i pari i Maqedonisë së
Veriut. Ndërkaq, KSHZ-ja ka
shpallur zyrtarisht fitues të
zgjedhjeve të gjashta presi-
denciale, kandidatin e koali-
cionit qeveritar, Stevo Pen-
darovskin. Me fjalimin tradi-
cional në Kuvendin e Maqe-
donisë së Veriut, Pendarovs-
ki fillon mandatin e tij
pesëvjeçar. Me disa paqartë-
si dhe debate nëse është res-
pektuar ligji i gjuhëve dhe
nëse certifikata që iu nda
Pendarovskit nga ana e
KSHZ-së është në dy gjuhë,
filloi seanca. Anëtari i KSHZ-
së, Enver Saliu, këtë pyetje
ia drejtoi kryetarit të këtij
komisioni, Oliver Derkovski.
Enver Sali, anëtar i KSHZ-së
u shpreh: "Tregoni nëse cer-

tifikata do të jetë në dy gju-
hë, ose vetëm në maqedon-
ishte". Oliver Derkovski, kry-

etar i KSHZ-së: "Certifikata
e presidentit do të jetë kon-
form dispozitave pozitive lig-

Kryeparlamentari Talat
Xhaferi e zhvilloi në gju-

hën shqipe seancën e betim-
it të presidentit të ri, Stevo
Pendarovski, konform ligjit.
Më pas, presidenti i ri bëri
betimin solemn. Në vazhdim
nënshkroi deklaratën. Në
fjalimin e tij drejtuar kombit,
Pendarovski para të pranish-
mëve në seancën solemne të
betimin ka theksuar se do t'i
respektojë të gjithë qytetarët
e vendit dhe se do të jetë
president i të gjithëve. "Si
president do të angazhohem
në përpjekjet diplomatike
për përfundimin e procesit të
anëtarësimit tonë fuqiplotë
në NATO dhe negociatave
për anëtarësim në BE, ku do
të insistoj të kyçen mendjet

më të ndritura që ka ky vend,
pavarësisht nëse vijnë nga
opozita, organizatat joqeveri-
tare, apo nga radhët e ek-
spertëve të pavarur". Pen-
darovski në fjalimin e tij ka
theksuar se vendi ka dy prior-
itete, rritjen ekonomike dhe
luftën kundër korrupsionit
dhe krimit të organizuar. "Për
përgjigje të suksesshme ndaj
këtyre dy sfidave, pushteti,
opozita dhe sektori i biznesit
duhet të punojnë së bashku,
sepse nuk ka prosperitet nëse
më të mirët e gjeneratës dëshi-
rojnë të punojnë kryesisht në

administratën shtetërore ose
largohen nga këtu, përderisa
në sektorin privat mungojnë
kuadrot e kualifikuar". Mar-
rëdhëniet e mira me pesë fqin-
jët dhe bashkëpunimi produk-
tiv rajonal, për presidentin e
ri, Stevo Pendarovski janë një
parakusht thelbësor për zhvil-
limin e një vendi me shtrirje
specifike gjeografike. "Mar-
rëveshjet për fqinjësi të mirë
me Bullgarinë dhe Greqinë
janë një shembull i mirë se si
me guxim politik dhe lënien
pas dore të stereotipave his-
torike është e mundshme të

mbrohen interesat kombëtare,
por njëkohësisht të promovo-
hen edhe interesat strategjike
të vendit". Ndërkaq, në vilën
presidenciale në Shkup, me
nderime të larta ushtarake dhe
shtetërore u mbajt edhe cere-
monia zyrtare e pranim-dorëz-
imit të funksionit si shef i sh-
tetit. President i Republikës së
Bullgarisë Rumen Radev, Pres-
identi i Republikës së Serbisë,
Aleksandar Vuçiç dhe Presi-
denti i Republikës së Kosovës,
Hashim Thaçi ishin prezentë
në inaugurimin e presidentit të
pestë të Maqedonisë së Veriut,

Stevo Pendarovski. Ceremonia
u mbajt në Kuvend, ku kishte
dhe personalitete të tjera të

shumta nga rajoni dhe për-
faqësues të komuniteteve fe-
tare dhe të trupit diplomatik.

jore". Presidenti i sa-
pozgjedhur, Stevo Pen-
darovski theksoi se ndjehej

i kënaqur që të gjithë pjesë-
marrësit në garën presiden-
ciale pranuan rezultatet
zgjedhore dhe kjo sipas tij
tregon pjekurinë e vendit.
"Të punësuarit në kabinetin
presidencial nuk do t'i nën-
shtrohen revanshit politik,
kurse ai që ka gabuar do të
përgjigjet para ligjit", - tha
Pendarovski duke shtuar se
në konsultim me ekipin e tij
juridik, do të nënshkruajë
ligjet, të cilat presidenti i
deritashëm Ivanov kishte
refuzuar t'i dekretonte.
"Supozoj se do të dekretohen
që në ditët e para të hyrjes

sime në kabinetin presiden-
cial. Konform rregullave pres-
idenciale", ka thënë Pen-
darovski. Ai ka theksuar se do
t'i përkushtohet plotësisht
reformimit të shërbimeve të
inteligjencës, ku siç tha, në të
kaluarën, pikërisht këto shër-
bime kanë qenë arsye për kri-
za të thella politike në Maqe-
doni. "Kam për qëllim të jem
pjesëmarrës në reformat e
thella të shërbimeve të sig-
urisë, për shkak se segmente
të rëndësishme të këtyre
shërbimeve ende nuk janë të
reformuara", tha Presidenti i
ri i Maqedonisë së Veriut.

Pendarovski zyrtarisht
president, porosia e tij

Stevo Pendarovski është
betuar dje në orën

13:45, në një ceremoni zyr-
tare, në të cilën kanë qenë
pjesë edhe shumë liderë të
rajonit. Pas betimit, Pen-
darovski ka zhvilluar
takime bilaterale me Pres-
identin e Republikës së Sh-
qipërisë, Ilir Metën; Presi-
dentin e Republikës së
Bullgarisë, Rumen Radev;
me presidentin e Repub-
likës së Kosovës, Hashim
Thaçi si dhe me presiden-

tin e Republikës së Serbisë,
Aleksandar Vuçiç. Në fjal-
imin e tij, Pendarovski është
shprehur se toleranca ndaj
krimit dhe korrupsionit do të
jetë zero, ndërsa do t'i japë
mbështetje qytetarëve dhe
mediave. "Dëshiroj publikisht
të them dhe të zotohem se do
të jem president i të gjithë
qytetarëve, edhe i atyre që
votuan për mua, edhe i atyre
që votuan për kundërkandi-
datët e mi, si edhe i atyre të
cilët nuk dolën në votime.

Punën e parë që do ta bëj
është ta shtrij dorën e bash-
këpunimit me opozitën. Do
të jem president i të gjithë
qytetarëve. Është koha që
t'i shërojmë plagët e hapu-
ra prej të kaluarës sonë të
afërt dhe realisht ta fillojmë
pajtimin qytetar, pasi nuk
kemi një atdhe tjetër
rezervë, të cilin mund ta
quajmë shtëpia jonë. Në
këtë rrugë duhet të an-
gazhohem shumë", - u
shpreh Pendarovski.

Pendarovski betohet në
Kuvend: Do mundohem të

bëj kompromise me opozitën
Ditën e djeshme Stevo Pendarovski bëri betimin në

Kuvend, ku mori postin e Presidentit të Republikës
së Maqedonisë së Veriut. "Deklaroj se funksionin e Pres-
identit të Republikës së Maqedonisë së Veriut do ta kryej
me ndërgjegje dhe përgjegjësi. Do të respektoj Kush-
tetutën dhe ligjet dhe do të mbroj sovranitetin, integri-
tetin territorial dhe pavarësinë e Republikës së Maqedo-
nisë së Veriut", tha Pendarovski. Stevo Pendarovski për-
shëndeti të gjithë mysafirët e pranishëm në fjalimin e
tij në Kuvend si president i ri i vendit. "Ndarjet zvogëlojnë
potencialin tonë për zhvillim. Nuk ekziston një vend i
tillë i vogël në Evropë që është aq i ndarë", tha ndër të
tjera presidenti i ri. Pendarovski tha se do të ofrojë një
model për konsensus më të gjerë. "Do të ofroj model për
konsensus më të gjerë. Do të angazhohem në përpjekje
diplomatike, veçanërisht në anëtarësimin në NATO dhe
BE. Gjithashtu, mendoj në marrëdhëniet ndëretnike dhe
komuniteteve. Opozita dhe sektori i biznesit duhet të
punojnë së bashku", tha Pendarovski.
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Kryeministri grek: Do ta prezantojë vendin në mënyrë dinjitoze

Zaev uron Pendarovskin: Fituam lider
që na bashkohet në udhëheqjen përparaKryeministri Zoran Zaev

dje i daërgoi urim me ras-
tin e betimit, presidentit të
vendit, Stevo Pendarovski.
Siç thekson, vendi me Pen-
darovskin fiton lider i cili
bashkohet në udhëheqjen
përpara. Zaev i shpreh
mbështetje Pendarovskit dhe
paralajmëron se bashkërisht
i pret shumë punë, ndërkaq
përgjegjësia është e madhe.
"Sot vendi ynë fiton një pres-
ident. Stevo Pendarovski ësh-
të një lider i cili na bash-
këngjitet në kryesimin për-

para. Në nismën tonë të për-
bashkët me të cilën e bëjmë
Maqedoninë e Veriut vend të
bukur për të jetuar. Pen-
darovski mori detyrën për të
qenë president i të gjithë
qytetarëve, jopartiak, të
luftojë për drejtësi dhe barazi
dhe ta prezantojë vendin në
mënyrë dinjitoze çdokund në
botë", shkruan në urim. Sipas

kryeministrit, qytetarët kon-
firmuan se duhet të vazh-
dohet përpara, përmes bash-
kimit. "I dashur Stevo, urime!
Ia dolëm. Qytetarët konfir-
muan se duhet të vazhdojmë
përpara, përmes bashkimit. Të
uroj sukses dhe besoj në bash-
këpunimin konstruktiv në in-
teres të zhvillimit! Tani
përgjegjësia është e madhe. Të

"Na bashkon synimi i përbashkët i integrimit në BE të vendeve tona"

Meta në betimin e Pendarovskit:
Shqipëria, mike e Maqedonisë Veriore

Takimi me Xhaferin: Shqiptarët, rol kyç në Maqedoninë Veriore

Ditën e djeshme Presi
denti i Republikës, Ilir
Meta, mori pjesë në

ceremoninë zyrtare të betim-
it të Presidentit të ri të Repub-
likës së Maqedonisë së Veri-
ut, Stevo Pendarovski. Pas
ceremonisë së betimit, Presi-
denti Meta u prit në një
takim të veçantë nga Presi-
denti Pendarovski, të cilin e
përgëzoi edhe njëherë për
fillimin e detyrës. Gjatë
takimit, Presidenti Meta
vlerësoi mbylljen e suk-
sesshme të zgjedhjeve presi-
denciale në Maqedoninë e
Veriut, në një frymë të qetë
dhe demokratike në të dyja
raundet, si dhe mesazhet dhe
qëndrimin e Presidentit të ri
Pendarovksi si gjatë fushatës,
edhe pas përfundimit të pro-
cesit elektoral. "Vlerësoj qën-
drimin e presidentit të
zgjedhur për ndërtimin e një
shoqërie multietnike në
Maqedoninë e Veriut dhe ku
asnjë popullsi apo komunitet
nuk do të ndihet i diskrimin-
uar. Në veçanti çmoj rolin kyç
të partive politike shqiptare
në proceset integruese të
Maqedonisë së Veriut, që u
dëshmua edhe në këto
zgjedhje. Shqiptarët kanë
treguar vazhdimisht që janë
promotorë dhe mbështetës të
fuqishëm të rrugës europiane
dhe zhvillimit të Maqedonisë
së Veriut. Edhe gjatë
zgjedhjeve presidenciale, me
mbështetjen e gjerë ndaj kan-
didaturës së presidentit të
zgjedhur, ata treguan mbësh-
tetje ndaj rrugës Euro-Atlan-
tike dhe ndërtimit të një sho-
qërie dhe shteti multietnik",
- shtoi Presidenti Meta. Më
tej, kreu i shtetit shprehu
bindjen se Shqipëria do të
vazhdojë të jetë mikja më e
mirë e Maqedonisë së Veriut,
gjithmonë mbështetëse e pro-
gresit të saj, që prej pavarë-
sisë. "Tashmë kemi hyrë në
një fazë të re të bashkëpunim-
it dypalësh, me qëllim
forcimin dhe thellimin në të
gjitha fushat", - u shpreh kreu
i shtetit shqiptar. Presidentët
Meta dhe Pendarovski thek-
suan rëndësinë e çeljes së ne-
gociatave për anëtarësim në
Bashkimin Europian të të
dyja vendeve, si një mesazh i
fuqishëm për perspektivën
europiane të gjithë rajonit.
"Ne na bashkon synimi i për-
bashkët i integrimit evropian
të vendeve tona, rrugë gjatë
së cilës mund të mbështetemi
te njëri-tjetri", - theksoi ndër

të tjera Presidenti Meta. Në
fund të takimit, z.Meta ftoi
Presidentin e ri të Republikës
së Maqedonisë së Veriut për
një vizitë zyrtare në Shqipëri,
në një kohë sa më të përshtat-
shme, ftesë që u mirëprit me
kënaqësi. Ndërkaq, në kuadër
të takimeve të tij me liderë
politikë në vendin fqinj, Meta
ka zhvilluar një takim edhe
me kreun e Kuvendit të
Maqedonisë Veriore, Talat
Xhaferi. Meta u shpreh se
falënderon Xhaferin për rolin
e tij gjithëpërfshirës në Kuv-
endin e Maqedonisë së Veri-
ut, duke garantuar të drejtat
e opozitës dhe pjesëmarrjen e
plotë të saj në jetën institucio-
nale dhe demokratike të ven-
dit. Kreu i shtetit shqiptar tha

se shqiptarët kanë luajtur dhe
do të luajnë rol pozitiv në pro-
ceset integruese të Maqedo-
nisë Veriore. "Kënaqësi të tako-
ja dje kryetarin e Parlamentit
të Maqedonisë së Veriut,
z.Talat Xhaferi. E falënderova
për rolin kyç të shqiptarëve
për garantimin e proceseve in-
tegruese të Maqedonisë së Ver-
iut, që u shpreh qartë edhe në
zgjedhjet e fundit presiden-
ciale. Vlerësova edhe
drejtimin e tij gjithëpërfshirës
në Kuvendin e Maqedonisë së
Veriut duke garantuar të
drejtat e opozitës dhe pjesë-
marrjen e plotë të saj në jetën
institucionale dhe demokra-
tike të vendit", ka thënë Meta
në mesazhin e tij në Maqedon-
inë e Veriut.

mbështes në mënyrë që t'u
shërbesh me përkushtim dhe
me drejtësi të gjithë qyteta-
rëve dhe shtetit tonë. Urime,
shihemi së shpejti në Shkup,
në kafenë e parë presiden-
ciale-kryeministrore dhe në
takimin e parë të punës. Na
pret shumë punë e përbash-
kët, për popullin tonë", thek-
son Zaev.

MESAZHI I PRESIDENTIT ILIR META
"Kënaqësi të takoja dje kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë
së Veriut, z.Talat Xhaferi. E falënderova për rolin kyç të
shqiptarëve për garantimin e proceseve integruese të
Maqedonisë së Veriut, që u shpreh qartë edhe në zgjedhjet e
fundit presidenciale. Vlerësova edhe drejtimin e tij
gjithëpërfshirës në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, duke
garantuar të drejtat e opozitës dhe pjesëmarrjen e plotë të
saj në jetën institucionale dhe demokratike të vendit".



Largohet presidenti i katërt, për çfarë
do të mbahet mend Gjorge Ivanov?

Pas një dekade në Vilën
Vodno, presidentit

Gjorge Ivanov dje i skadoi
mandati i kreut të shtetit. Si
presidenti i katërt që nga pa-
varësia e Maqedonisë, ai në
këtë post qëndroi nga viti
2009 për dy mandate rresht.
Ish-shefi i shtetit, Ivanov, ish-
te pasardhës i Branko Cr-
venkovskit, Boris Trajkovs-
kit dhe Kiro Gligorovit. Në
zgjedhjet presidenciale të
vitit 2009, si kandidat i
VMRO DPMNE-së, Ivanov
fitoi kundër kandidatit të
LSDM-së, Lubomir Frçkovs-
kit, kurse pas 5 vitesh man-
datin e vazhdoi, gjithashtu
nga rrethi i dytë i zgjedhjeve
presidenciale të vitit 2014,
kundër kandidatit Stevo
Pendarovski. Ky i fundit ar-
riti ta zëvendësojë atë në
postin e drejtuesit të shtetit,
pas skadimit të mandatit të
dytë. Por, për çfarë do të
mbahet mend presidenti
Ivanov? "Presidenti në ikje
në këtë periudhë 10-vjeçare
është dëshmuar si një mili-
tant i partisë, e cila e ka kan-
diduar, pra VMRO DPMNE-
ja. Njeri i dëgjueshëm i
strukturave të saj dhe
posaçërisht të ish-liderit Ni-
kolla Gruevski. Por, ai do të
mbahet mend për disa inci-
dente, që kanë ndodhur, për
mosushtrimin e detyrës
konform Kushtetutës, sh-
keljes së kompetencave që i
jep kushtetuta", - theksoi
Naser Ziberi, analist politik.
Pas marrjes së mandatit të
dytë, posti i Ivanovit u
kundërshtua nga opozita e

atëhershme e LSDM-së, me
akuzën e falsifikimit të votave
dhe bojkotin e BDI-së për mo-
spërkrahje nga elektorati sh-
qiptar. Ai ndryshoi kursin
duke ashpërsuar retorikën
kundër lëvizjeve opozitare,
kurse nuk legjitimoi as ambas-
adorët e emëruar shqiptar.
Ivanov gjithashtu refuzoi të
nënshkruajë ligjin për për-
dorimin e gjuhëve, duke mos
njohur si zyrtare gjuhën sh-
qipe. Presidenti Ivanov,
njëherësh edhe komandant
suprem i Forcave të Armato-
sura Ushtarake, asnjëherë
nuk e njohu emrin e ri të sh-
tetit, duke mos i nënshkruar
ndryshmet kushtetuese, të
dala nga Marrëveshja e Pre-
spës. Për shkak se mbanin
vulën Maqedonia e Veriut, ai
nuk nënshkroi asnjë nga lig-
jet reformuese, të vlerësuara
nga pushteti si kusht për
hapjen e bisedimeve për inte-
grim në BE. Vendimi i tij në
prill të vitit 2016 për falje të
përgjithshme për të gjithë të
dyshuarit nga Prokuroria Spe-
ciale nxiti "Revolucionin e
Larmë", protesta të cilat për
disa muaj kërkuan dorëheqjen

e tij. Ai u zmbraps duke
tërhequr vendimin pas tre
muajsh, por duke akuzuar
opozitën dhe ambasadorët e
huaj për futjen e vendit në
krizë politike. Nga instituti
për hulumtime politike
thonë se vendimet e Ivano-
vit nuk duhet të merren si
negative. Vladimir Bozhi-
novski nga ky institut vlerë-
son se periudha shqetësuese
e pesë viteve të fundit ka sfid-
uar shumë pozitën e kreut të
shtetit, por sipas tij, Ivanov
ka vepruar me maturi. "Du-
het që të kaloj edhe pak kohë
për t'u shuar frustrimet në
shoqëri dhe atëherë të vlerë-
sohet roli i presidentit në ras-
tet që ndodhën në Maqedo-
ni. Mendoj se ka bërë disa ve-
prime që mund të ishin
kundërshtuese, por vlerësoj
se kishte qëllime të mira. Por,
është çështje tjetër nëse ato
qëllime kanë prodhuar rezu-
ltat tjetër", - u shpreh
Vladimir Bozhinovski, anal-
ist politik. Sipas analistit
Naser Ziberi, Ivanov në
mënyrë indirekte ka nxitur
ngjarjet e dhunshme të 27
prillit në Kuvend, duke mos
i dhënë mandatin për
formim të qeverisë, kryemi-
nistrit të tanishëm Zoran
Zaev. Si pasojë, u nxitën pro-
testat e "Të palëkundurve"
kundër gjuhës shqipe dhe të
ashtuquajturës "Platforma e
Tiranës". Madje, vetë ai pati
deklaruar se kjo cenon sov-
ranitetin e shtetit, prandaj
Ziberi thotë se ish-presiden-
ti Ivanov duhet të ndiqet
penalisht, duke dhënë
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Pendarovski shpallet kryetar i shtetit me
certifikatë në gjuhën shqipe dhe maqedonase
Stevo Pendarovski është presidenti i parë i Maqedo

nisë së Veriut që certifikatën nga KSHZ e merr
edhe në gjuhën shqipe. Siç duket, KSHZ është një nga
institucionet e para që ka filluar zyrtarizimin e gju-
hës shqipe, siç është e paraparë edhe me ligjin për për-
dorimin e gjuhëve i cili pas shumë tensioneve dhe
problemeve arriti të miratohet në Kuvend. Certifika-
ta e KSHZ-së është në gjuhën maqedonase dhe në gju-
hën shqipe për Presidentin e ri të Maqedonisë së Ver-
iut, Stevo Pendarovski. Anëtarët e KSHZ-së fillimisht
kanë hezituar që certifikata të shkruhet në dy gjuhë,
por pas insistimit të dy anëtarëve shqiptarë në KSHZ,
Enver Salihi dhe Ditmrire Shehu, certifikata është
shkruar edhe në gjuhën shqipe.
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PROCEDURA
BURSA SEMESTRALE

UT: Dokumentacioni i plotë që duhet të dorëzojnë kandidatët në bachelor e master

Aplikimi, bursa në Gjermani për
studentët e Universitetit të Tiranës
Kompensim mujor prej 800 eurosh për një semestër

Studentët e Universitetit
të Tiranës, tashmë kanë
mundësinë që të ap-

likojnë për bursa brenda datës
29 maj të këtij viti në Univer-
sitetin Eberswalde, në Gjer-
mani. Në faqen zyrtare të UT-
së bëhet me dije se këto bursa
studimi janë të vlefshme për
semestrin e parë të vitit aka-
demik 2019-2020 e do të zgjas-
in plot një semestër, si për
nivelin bachelor, ashtu edhe
për masterin. Të gjithë stu-
dentët e interesuar mund të
aplikojnë për degë studimi si:
Menaxhim Ekosistemi,
Teknologji Informacioni,
Menaxhim i Ndryshimeve
Globale, Transformim Siste-
mesh etj.
KOMPENSIMI MUJOR

Këto bursa studimi mbu-
lojnë kompensimin prej 800
euro në muaj për studentët si
dhe kostot e udhëtimit prej
275 euro. "Studentët që përfi-
tojnë nga mobiliteti nuk do të
paguajnë asnjë tarifë për sh-
kollim në universitetin pritës.
Studentët do të vazhdojnë të
paguajnë shkollimin e tyre
dhe/ose tarifat e regjistrimit
në universitetin e tyre të
origjinës", -theksohet në
njoftimin e Universitetit të
Tiranës. Aplikimi në bachelor

Studentët e nivelit bache-
lor që janë të interesuar të fi-
tojnë bursën për 1 semestër në
universitetin gjerman duhet
të paraqesin dokumentacion-
in përkatës gjatë aplikimit. Re-
spektivisht, ata duhet të dorë-
zojnë një CV në gjuhën an-
gleze apo gjermane, një kopje
e pasaportës, vërtetim studen-
ti si dhe një listë notash. Gjith-
ashtu, kandidatët duhet të
dorëzojnë edhe një letër motiv-
imi në gjuhën angleze apo gjer-
mane në varësi të programit
të studimit, certifikatën e gju-
hës së huaj (anglisht B1/ital-
isht B1 në varësi të programit
të studimit); si dhe të ashtu-
quajturën "Learning Agree-
ment". "'Learning Agreement'
është një kontratë midis uni-
versitetit të origjinës dhe apli-
kantit dhe shërben për të për-
caktuar lëndët që do të zhvil-
loni në universitetin pritës. Ju
duhet të plotësoni vetëm sek-
sionin e parë 'Mobility Plan'.
Në tabelën A përcaktohen
lëndët dhe kreditet që do të
merrni në universitetin pritës,
në tabelën B përcaktohet se
cilat prej lëndëve të tabelës A
do të njihet në Universitetin e
Tiranës kur ju të keni përfun-
duar periudhën e shkëmbim-
it", - citohet në njoftim. Stu-
dentët duhet të kenë kujdes
që gjatë aplikimit në Gjer-
mani, të përzgjedhin lëndë të
njëjta me ato që do të kryenin
në semestrin e parë në Fakul-
tetin e Universitetit të Ti-
ranës, në mënyrë që lëndët
dhe kreditet të njihen kur të
kthehen. Nëse lëndët e
përzgjedhura ndryshojnë nga

Voltiza Duro

ato që studentët do të zhvillo-
nin në UT gjatë semestrit të
parë, atëherë kur të kthehen
sërish, studentët duhet të
frekuentojnë që nuk përshtat-
en në Universitetin e Tiranës.
APLIKIMI NË MASTER

Ndërkohë, të gjithë stu-
dentët që vazhdojnë studimet
master e dëshirojnë që semes-
trin e parë të vitit akademik
2019-2020 ta kryejnë në uni-
versitetin e Eberswalde në
Gjermani, duhet të paraqesin
dokumentacionin brenda afat-
eve të përcaktuara. Kështu,
kandidatët duhet të dorëzojnë
një CV në gjuhën angleze apo
gjermane, një kopje të pasa-
portës, vërtetim studenti,
diplomën e nivelit bachelor ku
duhet t'i bashkëngjitet lista e
notave. Gjithashtu, aplikanti
duhet të dorëzojë edhe një
listë notash të nivelit master
të përkthyer në mënyrë zyr-
tare në gjuhën angleze apo

gjermane në varësi të pro-
gramit të studimit si dhe një
letër motivimi e një certifikatë
të gjuhës së huaj. Ashtu si në
nivelin bachelor, studentët
duhet të paraqesin kontratën
"Lear-ning Agreement". Të in-
teresuarit duhet të dorëzojnë
dokumentacionin e më-
sipërm, dorazi në Rektoratin e
Universitetit të Tiranës, pranë
Drejtorisë së Komunikimit,
Sektori i Marrëdhënieve me
Jashtë si dhe t'i dërgojnë të
skanuara po të njëjtin doku-
mentacion në 'e-maili'-n
iro@unitir.edu.al.

DEGËT E STUDIMIT

NiNiNiNiNivvvvvelet e mobilitetit për studentët:elet e mobilitetit për studentët:elet e mobilitetit për studentët:elet e mobilitetit për studentët:elet e mobilitetit për studentët:
Bachelor
Master
KKKKKohëzgjaohëzgjaohëzgjaohëzgjaohëzgjatja e btja e btja e btja e btja e bursaursaursaursaursavvvvve:e:e:e:e:
Bachelor (1 semestër)
Master (1 semestër)
Fushat e studimit:Fushat e studimit:Fushat e studimit:Fushat e studimit:Fushat e studimit:
BBBBBAAAAACHELORCHELORCHELORCHELORCHELOR - International Forest Ecosystem

Management (IFEM) (English B2 or German B2)
MASTERMASTERMASTERMASTERMASTER - Forest Information Technology (FIT)

(English B2)
MASTERMASTERMASTERMASTERMASTER - Global Change Management (GCM)

(English B2)
MASTERMASTERMASTERMASTERMASTER - Forestry System Transformation (FST)

(English B2)

DOKUMENTACIONI

Dokumentet e nevojshme për aplikim për
studentët e nivelit bachelor:
CV (në gjuhën angleze/gjermane).
Kopje e pasaportës.
Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë
zyrtare në gjuhën angleze/gjermane).
Listë notash (të përkthyer në mënyrë zyrtare në
gjuhën angleze/gjermane).
Letër Motivimi (në gjuhën angleze/gjermane).
Certifikatë e gjuhës së huaj (anglisht/gjermanisht
B1).
Formulari i regjistrimit, sipas linkut.
Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët
e nivelit master:
CV (në gjuhën angleze/gjermane).
Kopje e pasaportës.
Diplomë e nivelit bachelor.
Listë notash bachelor (e përkthyer në gjuhën
angleze/gjermane).
Vërtetim studenti (e përkthyer në gjuhën
angleze/gjermane).
Listë notash master (e përkthyer në gjuhën
angleze/gjermane).
Letër motivimi (në gjuhën angleze/gjermane);
Certifikatë e gjuhës së huaj (anglisht/gjermanisht
B2);
Formulari i regjistrimit, sipas linkut bashkëngjitur:
http:www.unitir.edu.al/…/INCOMIN
*Learning Agreement

Ndërkohë, të
gjithë studentët që

vazhdojnë
studimet master e

dëshirojnë që
semestrin e parë të

vitit akademik
2019-2020 ta

kryejnë në
universitetin e
Eberswalde, në

Gjermani duhet të
paraqesin

dokumentacionin
brenda afateve të

përcaktuara.

KOMPENSIMI

Këto bursa studimi mbulojnë
kompensimin prej 800 eurosh në muaj
për studentët si dhe kostot e udhëtimit

prej 275 eurosh. "Studentët që përfitojnë
nga mobiliteti nuk do të paguajnë asnjë

tarifë për shkollim në universitetin pritës.

“

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko me
adresë, Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 64, Hyrja 8, Apartamenti  1, Tiranë, njofton se
më datë 07.06.2019 ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i II - të për
shitjen e pasurisë së paluajtshme, Truall me sipërfaqe totale 3104 m², rregjistruar në
Z.V.R.P.P Durrës, me Nr.pasurie 16/131, Volumi 11, Faqe 10, Zona Kadastrale 8516, në
pronësi të Shoqërisë "ADRIATIKA BETON" sh.p.k, me vlerë fillestare në ankand 225,971.2
(Dyqind e njëzet e pesë mijë e nëntëqind e shtatëdhjet e një pikë dy) Euro.

Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31 888. email
enuar.merko



E hënë 13 Maj 2019    REDAKTOR: VOLTIZA DURORRO

Life 
Suplementpages 

YLLI MERJA: 

KESHILLA

Njihuni me vetitë 
çudibërëse të barit 

të bletës

“Rreth 70 mijë persona kanë 
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Cilat janë simptomat 
kryesore të abuzimit, 
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Pse duhet ta përdorni karafi lin në kuzhinën tuaj

Shqiptarët, të varur nga droga, 
alkooli e bixhoziKujdes nga 
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që shkakton
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lat janë simptomat 
yesore të abuzimit, 
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E hënë 13 maj Prill 201914

Sipas studimeve, rreth 70
mijë persona në vendin
tonë kanë përdorur të

paktën një herë substance
narkotike, ndërkohë që edhe
varësia nga bixhozi, veçanër-
isht para mbylljes së pikave
të basteve, por edhe tani vazh-
don të jetë një problem i mpre-
htë për shoqërinë tonë. Në një
intervistë për suplementin
"Life Pages" në "Gazeta Sh-
qiptare", psikologia klinike,
Enkelana Lekli tregon se
varësitë më të përhapura në
Shqipëri janë droga, alkooli
dhe bixhozi. Ajo më tej bën
me dije të gjitha simptomat
fizike dhe sjelljet që shfaqin
personat e prekur nga varë-
sia patologjike. Psikologia
Lekli tregon edhe disa nga
mënyrat e rehabilitimit të të
sëmurëve.
Çfarë është varësia pa-Çfarë është varësia pa-Çfarë është varësia pa-Çfarë është varësia pa-Çfarë është varësia pa-
tologjike?tologjike?tologjike?tologjike?tologjike?
Qenia njerëzore nuk mund të
mos jetë e varur. Ne jemi të
varur gjenetikisht që nga
lindja, që nga bashkimi i
prindërve tanë dhe prindërve
të prindërve tanë. Jemi të
varur nga shoqëria në të cilën
jetojmë, nga ekonomia, nga
politika etj. Varësia pa-
tologjike është një sëmundje,
e cila prek disa aspekte: fiz-
ike, mendore, emocionale dhe
shpirtërore. Një proces, i cili
fillimisht ka funksionin e
transmetimit të kënaqësisë si
dhe lehtësimin e një gjendje-
je të rënduar shpirtërore dhe
emocionale e më pas karak-
terizohet nga humbja e vazh-
dueshme e kontrollit, pavar-
ësisht nga pasojat negative që
provokon. Për të kuptuar më
mirë diferencën midis kënaqë-
sisë dhe shndërrimit të saj në
varësi është e nevojshme të
shpjegohet se çfarë kuptojmë
ne me fjalën "kënaqësi".
KKKKKu ndryshon kënaqësia ngu ndryshon kënaqësia ngu ndryshon kënaqësia ngu ndryshon kënaqësia ngu ndryshon kënaqësia ngaaaaa
varësia?varësia?varësia?varësia?varësia?
Kënaqësia është një ndjenjë
ose eksperiencë që provon
individi në një moment të cak-
tuar, ku percepton efekte
pozitive si në aspektin fizik,
ashtu edhe atë psikologjik.
Qoftë edhe një gjest i thjesh-
të dhe banal mund të pro-
vokojë kënaqësi, duke e
shndërruar atë deri në lum-
turi. Eksperimentimi i
kënaqësisë vepron në aspe-
ktin psikologjik, nga e cila
neve jemi në gjendje të dal-
lojmë diferencën midis asaj
që është e bukur dhe e
kënaqshme nga ajo që na
përcjell dhimbje dhe vuajtje.
Për këtë arsye njerëzit janë
më të prirur të përsërisin ek-
sperienca që na lejojnë të
përjetojmë kënaqësi dhe jo
ato që sjellin vuajtje.
Kënaqësia dhe varësia janë
dy koncepte shumë të ngush-
ta me njëri-tjetrën dhe ajo
bëhet patologjike kur
dëshira për të provuar
kënaqësinë bëhet gjithmonë
e më kompulsive dhe e vazh-
dueshme ditë pas dite, ku in-
dividi nuk bën dot pa eksper-
imentimin e saj në përditsh-
mërinë e tij, atëherë ky me-
kanizëm mbart emrin varë-
si patologjike.
KKKKKur lind rur lind rur lind rur lind rur lind rrrrrreeeeeziku që ndjenjaziku që ndjenjaziku që ndjenjaziku që ndjenjaziku që ndjenja

ENKELANA LEKLI:
Psikologia klinike: Cilat janë simptomat kryesore të abuzimit, mënyrat e trajtimit

"Rreth 70 mijë persona kanë përdorur substanca narkotike"

 Shqiptarët, të varur nga
droga, alkooli e bixhozi

Voltiza Duro

SIMPTOMAT E ABUZIMIT JANË:
Nevoja për të përdorur në mënyrë konstante,
tolerancë, nevoja për të shtuar sasinë gjithmonë e më tepër
për të arritur kënaqësinë.
Shpenzimi i tepërt i parave, edhe në rastet e pamundësisë
së tyre. Përdorimi kompulsiv (i përsëritur) i substancës edhe
pse pacienti është në dijeni të problemeve që ajo shkakton.
Largimi i detyrimeve dhe përgjegjësive nga vetja në raporte
familjare, shoqërore dhe punë.
Simptomat fizike që shkakton varësia janë:
Depresioni.
Gjendje konfuzioni.
Hipertensioni.
Vështirësi në frymëmarrje.
Humbja e kujtesës.
Humbja e vetëdijes.
Atak paniku.
Takikardi.
Dridhje duarsh, probleme me gjumin.
Eufori ekstreme.
Paranoja.
Halucinacione, etj.

e kënaqësisë të kthehet në varë-e kënaqësisë të kthehet në varë-e kënaqësisë të kthehet në varë-e kënaqësisë të kthehet në varë-e kënaqësisë të kthehet në varë-
si dhe nga çfarë mund të bëhemisi dhe nga çfarë mund të bëhemisi dhe nga çfarë mund të bëhemisi dhe nga çfarë mund të bëhemisi dhe nga çfarë mund të bëhemi
të varur?të varur?të varur?të varur?të varur?
Varësia është një luhatje (alterim)
e sjelljes, e cila nga një sjellje e
thjeshtë e normale, shndërrohet
në një kërkim të ekzagjeruar të
kënaqësisë nëpërmjet metodave të
ndryshme. Mund të zhvillohet në
drejtim: të ushqimit (anoreksia-
bulimia), drogës, alkooli, pirje e
duhanit, ndaj marrëdhënieve sek-
suale, varësia emocionale (ndaj
partnerit, familjes), varësia e
punës ose varësia e sjelljeve kom-
pulsive si bixhozi, përdorimi i thek-
suar i internetit, i videolojërave.
etj.
Cilat janë varësitë më të përhapu-Cilat janë varësitë më të përhapu-Cilat janë varësitë më të përhapu-Cilat janë varësitë më të përhapu-Cilat janë varësitë më të përhapu-
ra në vendin tonë?ra në vendin tonë?ra në vendin tonë?ra në vendin tonë?ra në vendin tonë?
Për sa i përket vendit tonë, ndër
varësitë më të përhapura janë ajo
nga droga, alkooli dhe bixhozi. Sh-
qipëria deri para pak kohësh nji-
hej si një vend kultivues i bimëve
narkotike dhe një vend transit për
drogat e rënda. Përmendja e vazh-
duar në media, kultivimi në zona
të ndryshme të Shqipërisë, mung-
esa e ndërgjegjësimit dhe shpërn-
darësit e shumtë në terren e bënë
të thjeshtë tundimin e të rinjve, por
jo vetëm për t'i provuar këto dro-
ga.
Sa është numri i të rinjve qëSa është numri i të rinjve qëSa është numri i të rinjve qëSa është numri i të rinjve qëSa është numri i të rinjve që
kanë konsumuar drogë të paktënkanë konsumuar drogë të paktënkanë konsumuar drogë të paktënkanë konsumuar drogë të paktënkanë konsumuar drogë të paktën
një herë dhe cilat janë grupmos-një herë dhe cilat janë grupmos-një herë dhe cilat janë grupmos-një herë dhe cilat janë grupmos-një herë dhe cilat janë grupmos-
hat më të prekura?hat më të prekura?hat më të prekura?hat më të prekura?hat më të prekura?
Sipas disa studimeve të bëra nga
organizata të huaja, Shqipëria ka
një përqindje të lartë konsumimi
edhe për drogat e rënda si kokai-
na apo heroina (70000 persona).

Konsumimi i tyre transformohet
shumë shpejtë në varësi, ku më të
prekurit janë moshat e reja. Kjo
sëmundje nuk prek vetëm indivi-
din, por të gjithë kontekstin sho-
qëror apo familjar.
A vazhdojnë të jenë të varur sh-A vazhdojnë të jenë të varur sh-A vazhdojnë të jenë të varur sh-A vazhdojnë të jenë të varur sh-A vazhdojnë të jenë të varur sh-
qiptarët nga bixhozi?qiptarët nga bixhozi?qiptarët nga bixhozi?qiptarët nga bixhozi?qiptarët nga bixhozi?
Të njëjtën gjë mund të themi për
varësinë nga bixhozi, ku Shqipëria
deri para pak muajsh kishte një
numër shumë të madh lotarish
sportive apo kazinove. Sipas të
dhënave të publikuara nga mediat
vizive, numri i pikave të basteve
ka kaluar në një pikë basti për çdo
730 banorë apo 1 "Slot-Machine"
për çdo 1000 banor (pa marrë në
konsideratë informalitetin), duke
e renditur vendin tonë ndër të parët
në Europë.
Cilat janë disa nga sjelljet që tre-Cilat janë disa nga sjelljet që tre-Cilat janë disa nga sjelljet që tre-Cilat janë disa nga sjelljet që tre-Cilat janë disa nga sjelljet që tre-
gojnë se një person ka varësi pa-gojnë se një person ka varësi pa-gojnë se një person ka varësi pa-gojnë se një person ka varësi pa-gojnë se një person ka varësi pa-
tologjike?tologjike?tologjike?tologjike?tologjike?
Karakteristikat e sjelljes ose sim-
ptomat e abuzimit janë nevoja për
të përdorur në mënyrë konstante,
tolerancë, nevoja për të shtuar sas-
inë gjithmonë e më tepër për të ar-
ritur kënaqësinë, shpenzimi i
tepërt i parave, edhe në rastet e pa-
mundësisë së tyre; përdorimi ko-
mpulsiv (i përsëritur) i substancës
edhe pse pacienti është në dijeni të
problemeve që ajo shkakton; largi-
mi i detyrimeve dhe përgjegjësive
nga vetja në raporte familjare,
shoqërore dhe punë.
Po simptomat fizike që shkakton
kjo varësi si mund t'i evidentojmë?
Simptomat fizike që shkakton
varësia janë: depresioni, gjendje
konfuzionale, hipertensioni, vësh-

tirësi në frymëmarrje, humbja e
kujtesës, humbja e vetëdijes, atak
paniku, takikardi, dridhje duarsh,
probleme me gjumin, eufori ek-
streme, paranoja, halucinacione
etj.
A kërkojnë ndihmë vetë pa-A kërkojnë ndihmë vetë pa-A kërkojnë ndihmë vetë pa-A kërkojnë ndihmë vetë pa-A kërkojnë ndihmë vetë pa-
cientët që kanë rënë pre e varë-cientët që kanë rënë pre e varë-cientët që kanë rënë pre e varë-cientët që kanë rënë pre e varë-cientët që kanë rënë pre e varë-
sive të ndryshme patologjike?sive të ndryshme patologjike?sive të ndryshme patologjike?sive të ndryshme patologjike?sive të ndryshme patologjike?
Pacientët që vuajnë nga këto çr-
regullime tentojnë të  gjejnë
mënyra vetëshërimi, por këto ten-
tativa shpesh herë dështojnë, duke
e bërë pacientin edhe më të pafu-
qishëm përpara saj. Shpeshherë
ata që kërkojnë ndihmë nuk janë
personat me probleme të varësisë
nga substancat, por familjarët dhe
njerëzit që i rrethojnë.
KKKKKu bëhet trajtimi i personau bëhet trajtimi i personau bëhet trajtimi i personau bëhet trajtimi i personau bëhet trajtimi i personavvvvve tëe tëe tëe tëe të
prekur në vendin tonë?prekur në vendin tonë?prekur në vendin tonë?prekur në vendin tonë?prekur në vendin tonë?
Në Shqipëri për momentin i vetmi
vend ku një person mund të drej-
tohet për ndihmë është spitali i
QSUT-së në Tiranë. Pacientët me
probleme të varësisë trajtohen në rep-
artin e toksikologjisë/alkoologjisë,
në të njëjtin repart ku trajtohen edhe
pacientët me probleme helmimi  nga

ushqime të ndryshme apo helmime
për motive vetëvrasjeje.
KKKKKur mund të kryhet rur mund të kryhet rur mund të kryhet rur mund të kryhet rur mund të kryhet rehaehaehaehaehabilitimibilitimibilitimibilitimibilitimi
total i pacientëve të varur?total i pacientëve të varur?total i pacientëve të varur?total i pacientëve të varur?total i pacientëve të varur?
Siç u theksua pak më lartë, varësia
është një çrregullim ciklik, i vazh-
dueshëm përgjatë gjithë ciklit të jetës,
duke prekur shumë sfera të funksion-
imit të personit duke filluar nga ajo
fizike, psiqike deri tek ajo familjare e
sociale. Kjo ngre nevojën e një mbësh-
tetje 360° për ta trajtuar dhe mbajtur
nën kontroll atë. Ndaj, trajtimi dhe
rimëkëmbja ndaj varësisë mund të ar-
rijë rezultate vetëm atëherë kur paci-
enti është i motivuar për të marrë sër-
ish në duar timonin e jetës së tij.
Vetëm një pacient i motivuar mund
të bëhet pjesë e një programi rehabil-
itimi, i cili është i organizuar në disa
faza, ku pacienti ndiqet hap pas hapi
nga një ekip multidisiplinor i special-
izuar mjek toksikolog, adiktolog, in-
ternist, psikiatër, gastroenterolog, di-
etolog si dhe psikolog e psikoter-
apist. Asnjë prej profesionistëve të
lartpërmendur nuk ka mundësi t'u
japë zgjidhje pacientëve në fjalë i
vetëm.

Enkelana Lekli
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Voltiza Duro

Ylli Merja

Melissa officinalis është
b imë bar ish tore
shumëvjeçare, që e ka

origjinën nga vendet në lindje të
Detit Mesdhe. Në vendin tonë,
bari i bletës gjendet nëpër vende
me hije, veçanërisht në zonat
fushore. Është një bimë shumë
aromatike dhe nëse e fërkojmë
mes duarve, mban aromë si li-
mon. Grekët e lashtë e kanë
përdorur barin e bletës që 2000
vjet më parë. Asokohe, bari i
bletës ishte një kurë bimore në
nder të perëndeshës Diana. Në
mesjetë, bari i bletës përdorej
për të lyer plagët, dhimbjet e
dhëmbit, kafshimet e qenit, sh-
trembërimet e qafës dhe të vjel-
lat gjatë shtatzënisë. Legjenda
thotë që bari i bletës përdorej
edhe kundër rënies së flokëve.
Bari i bletës njihet si melissa
officinalis ose lemon balm. Me
kalimin e viteve, bari i bletës
është përdorur edhe kundër in-
f lamacionit bronkit,  temper-
aturës, dhimbjeve të kokës, ten-
sionit të gjakut, virozës, çrreg-
ullimeve të humorit, dridhjeve, të
vjellave dhe dhimbjeve të dhëm-
bëve. Në mjekësinë popullore,
gjethet e barit të bletës kurojnë
edhe dhimbjet menstruale.
PËRBËRËSIT KIMIKË
Gjethet e thara të bimës melis-
es përmbajnë 0.06-0.8% vaj es-
encial, i cili përmban aldehide-
monoterpenike. Gjethet përm-
bajnë deri në 6% rrjedhës të
acidi t  hidroksicinamik (acid
rozmarinik, kafeik), glikozidem-
ono terpenike, flavonoide, ta-
nine, etj. Sasia dhe përbërësit
e  va j i t  të  paqëndrueshëm,
përveç të tjerash varen nga
origjina, klima, viti dhe prerja.
VETITË
Në Shqipëri, bari i bletës njihet
edhe si milcë, mickel në zonat
e Krujës, erëza, pselik në zonat
e Beratit dhe spelinok siç njihet
në Korçë. Kjo barishte përdoret
edhe sot kundër acarimeve ner-
vore, problemeve me pagjumës-
inë, tretjen dhe spazmat urinare.
Vajrat  esencialë të bar i t  të
bletës përmbajnë substanca që
relaksojnë muskujt, veçanërisht
fshikëzën e urinës, stomakun,
mitrën. Organizata të shquara
shkencore evropiane përmendin
aftësitë e barit të bletës për të
kuruar së brendshmi luhatjet e
humorit, ankthin, problemet me
tretjen dhe herpesin, nëse ap-
likohet së jashtmi. Përdorimi i
barit të bletës si çaj ka marrë
edhe licencën gjermane për t'u
përdorur kundër çrregullimeve të
gjumit, kurimit të problemeve në
traktin gastrointestinal dhe stim-
ulimit të oreksit. Bari i bletës
konsumohet si çaj, por gjethet
e tij mund t'u shtohen edhe sal-
latave dhe të konsumohet i
freskët. Bima ka veti të lehta,

YLLI MERJA:
Mjeku popullor: Përdoreni kundër inflamacionit, dhimbjes së kokës e tensionit

"Mënyrat e efektshme të përdorimit të milcës"

Njihuni me vetitë çudibërëse
të barit të bletës

qetësuese dhe spazmolitike.
Gjithashtu, ndihmon në qetë-
simin e traktit gastrointestinal
nga fryr ja, inf lamacioni dhe
gazrat. Vlen të theksohet se
bima ndihmon edhe në nxitjen e
prodhimit të enzimave tretëse
nga mëlçia, duke ndihmuar kësh-
tu tret jen e ushqimit.  Bari  i
bletës lehtëson jashtëqitjen dhe
ndihmon në largimin e mykut në
zorrë.
TRAJTIMI I ANKTHIT
Bari i bletës ka efekt të fuqishëm
qetësues në sistemin nervor. "Ne
e përdorim gjerësisht në shumë
sëmundje që lidhen me sistem-

in nervor. Deri më tani, bima ka
dhënë shumë rezultat, sidomos
në qetësimin e njerëzve që
bëhen shpesh nervozë.  Ka
dhënë rezultat në largimin e ank-
thit dhe stresit akut. Jep shumë
rezultat në dhimbjet e kokës që
vijnë nga migrena. Të gjithë in-
dividët që e kanë provuar janë
tepër të kënaqur, pasi kjo bimë
funksionon më mirë se medika-
mentet për këtë sëmundje. Kemi
pasur pacientë që kanë pasur
dhimbje koke 20 ditë në muaj,
(dhe kanë ar r i tu r  der i  në
përsëritje të migrenës në 3-4
herë në muaj), janë akoma në
vazhdim të kurës për migrenën,
që përmban një përqindje shumë
të lartë milce. Ndihmon në rreg-
ullimin e ekuilibrit, sidomos te
personat që vuajnë nga veshi i

mesëm. Përveç kësaj, bari
i bletës apo milca, ndihmon
edhe në qetës imin  e
krizave të zemrës, prandaj
këshillohet të përdoret rreg-
ullisht si çaj nga individët
që kanë probleme me zem-
rën, tensioni i lartë apo arit-
mia. Për më tepër, milca
ndihmon në qetësimin e
dhimbjeve që shkaktojnë
menstruacionet, rregullojnë
procesin e ciklit. Nëse keni
probleme lidhur me ciklin,
si përsëritja e tij një herë
në disa muaj, apo dhimbje
të forta, kjo bimë është
shumë e këshillueshme të
përdoret 2 herë në ditë për
rreth 2 javë. Gjithashtu,
mund të përdoret për qetë-
simin e mishrave të dhëm-
bëve. Nëse keni irritim të
mishit të dhëmbëve, apo
sapo i keni vendosur dhëm-
bët, mund të përdorni çajin
e  mi lcës për  t ' i  bërë
shpëlarje gojës mëngjes
dhe darkë.
PËRDORIMI I KËSHIL-
LUAR
Doza ditore e gjetheve të
thara e të copëtuara të barit
të bletës është 1.5-4.5 g.
Çaji përgatitet duke hedhur
1 lugë gjelle gjethe me 2
gota ujë të valuar, lihet për
10 minuta, pihet 2 herë në
ditë.
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Kequshqyerja ësh
të një nga bu
rimet më të

mëdha të sëmundjeve në
botë. Për shkak të
kequshqyerjes, në
trupin dhe mendjen e
njeriut ndodhin një sërë
ndryshimesh, çrreg-
ullimesh apo
sëmundjesh. Ato janë të
shumta, por më krye-
soret janë obeziteti, an-
oreksia, bulimia, arteri-
oskleroza, hipertensio-
ni, ulcera, osteoporoza
dhe sëmundjet e vesh-
kave. Kequshqyerja
përkufizohet si një çr-
regullim që prek ushqy-
erjen dhe ka të bëjë me
një shqetësim serioz
shëndetësor. Ky çrreg-
ullim ndahet në dy kate-
gori: ushqyerja e pakët
dhe e tepërt. Ushqyerja
e pakët ka të bëjë me sasi
të kufizuara ushqyesish,
përthithje e dobët ose
humbje e madhe e tyre.
Kequshqyerja që lidhet
me sëmundjet mund të
ndodhë te pacientët që
janë nën ose mbipeshë
apo obezë. Ky problem
mund të nxisë një reagim
inflamator që ndikon tek
oreksi, metabolizmi,
tretja, gëlltitja, përtyp-
ja e të tjerë. Për pasojë,
sasia e pakët e ush-
qyesve ndikon tek imu-
niteti, duke u çelur
rrugën sëmundjeve dhe
infeksioneve.
SËMUNDJET
KRONIKE DHE
KEQUSHQYERJA
Njerëzit e prekur nga
sëmundjet kronike të
veshkave janë më të
rrezikuar nga keqush-
qyerja. Në shumë raste
ata vuajnë nga rënia e
oreksit, problem me
tretjen dhe kanë vësh-
tirësi në përtypje dhe
gëlltitje. Ata nuk i gëzo-
hen dot ushqimit dhe
nuk e shijojnë atë.
Pacientët që kryejnë di-
alizën kanë nevoja më të
mëdha për kalori dhe
proteinë, në të kundërt,
trupi përdor depozitat

Kequshqyerja,
sëmundjet e shumta
që shkakton

muskulore si burim proteinash.
Kjo do të shkaktojë dobësim të
muskujve dhe rënie nga pesha.
Rrjedhimisht, rimëkëmbja dhe
shërimi nga sëmundjet bëhet më
i vështirë.
SIMPTOMAT
E KEQUSHQYERJES
Një prej simptomave më të forta
të kequshqyerjes është rënia e
paqëllimshme nga pesha. Rënia
nga pesha është shqetësuese
nëse ju humbisni 5-10 për qind
të peshës trupore në harkun ko-
hor të tre deri në 6 muaj. Sim-
ptoma të tjera përfshijnë:
dobësim muskulor, plogështi e
vazhdueshme, probleme me hu-
morin, dobësim të imunitetit
dhe prekje të shpeshta nga infek-

sionet dhe sëmundjet. Tek fëm-
ijët, kequshqyerja ndikon tek
rritja dhe zhvillimi i tyre. Një
fëmijë i ushqyer keq është i irri-
tuar, i plogësht ose në ankth.
BULIMIA
Bulimia nervoze (apo në shqip:
neuroza bulimike) është një çr-
regullim psikologjik i të ngrënit,
që karakterizohet me intervale
të të ngrënit të pakontrolluar të
përcjellë me metoda joadekuate
për kontrollim të peshës (të
vjellë). Brengosja e tepruar për
formën dhe peshën janë po ash-
tu karakteristika të bulimisë.
Faza e kënaqësisë është interva-
li kur një individ ha sasi shumë
më të mëdha të ushqimit se shu-
mica e njerëzve në situatë të ng-

jashme. Të ngrënit me kënaqësi
nuk është përgjigje ndaj urisë
intensive. Zakonisht është rezu-
ltat i depresionit, stresit apo
çështjes së vetëbesimit. Gjatë
këtij intervali, individi përjeton
humbjen e kontrollit. Sidoqoftë,
ndjenja e humbjes së kontrollit
po ashtu përcillet edhe me inter-
vale të shkurtra të qetësisë, e
cila shpesh përcillet me neveri
ndaj vetes. Njerëzit me bulimi
mund të duken plotësisht nor-
malë. Shumica prej tyre kanë
peshë normale e disa mund të
kenë peshë të shtuar. Femrat
bulimi kanë më shumë tendenca
për bulimi. Shpesh është e vësh-
tirë të përcaktohet se a vuan një
person nga bulimia. Kjo ngjet për
shkak se të ngrënit e tepruar dhe
vjellja kryhen fshehurazi. Po
ashtu, individët që vuajnë nga
bulimia shpesh e mohojnë gjend-
jen e tyre. Ata që vuajnë kon-
sumojnë sasi të mëdha të ush-

qimit. Nganjëherë gjer në 2,000
kalori përnjëherë. Artikujt që i
kënaqin janë zakonisht ato të
etiketuara si "artikuj qetësues"
ëmbëlsirat, me vlerë të lartë kal-
orike, apo ato të buta si akulloret,
keku dhe tortat. Individi mund
t'i dorëzohet kënaqësisë kudo dy
ose disa herë në ditë. Nëse keni
një pjesëtar të familjes që ka çr-
regullim të të ngrënit, një mjek
apo këshillues mund t'ju ndih-
mojë në betejën me çrregullimin
e tyre.
SI TË PARANDALONI
KEQUSHQYERJEN
Një problem i tillë mund të zgjid-
het vetëm falë bashkëpunimit
me një ekspert ushqimor, i cili
mund të tregojë rrugën e saktë
për rritjen e sasisë së kalorive
dhe proteinave. Megjithatë, ju
mund ta parandaloni atë duke
konsumuar më shumë fruta dhe
perime, ushqime me niseshte,
produkte bulmeti, peshk e vezë.
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Qershia ka origjinë azia
tike, ndërsa në Evropë

është përhapur rreth shek-
ull it të dytë. Në Lindjen e
Largët, sidomos në Japoni,
pema  e  qe rsh i së  ësh të
shumë e përhapur dhe pe-
riudha e lulëzimit të saj ësh-
të një nga më të bukurat e
vitit. Shumë turistë shkojnë
nga çdo vend i botës për të
parë "hanamin", që i përk-
thyer në shqip është "shiki-
mi i luleve". Qershitë janë
shumë të pasura me vitam-
ina, sidomos me vitaminën
C. Ato piqen dhe gjenden
nëpër tregje në periudhën
maj-korrik.
VETITË E QERSHISË
Qershia përmban vitaminë
C, A dhe potas. Por, në të
gjenden në sasi shumë të
vogla edhe minerale, polif-
enolë dhe f ibra. Ndihmon
shumë në funksionimin e
apa ra t i t  t r e tës  dhe  ka
e fek te  an t i - i n f l ama to re .
Është një frut shumë i mirë
për ata që ndjekin dieta për
dobësim, pasi ka shumë pak
sheqer dhe kalori. Përmban
flavonoidë që kanë veti an-
t i oks idan te  dhe  l u f t o j në
radikalet e lira. Sipas disa
studimeve, vetitë e qershisë
ndihmojnë edhe me prob-

Qershia, fruti i stinës
i pasur me vitamina

Karafili është përdorur kryesisht në gatimin e
ëmbëlsirave të ndryshme e të shumëllojshme,
në mishrat e zier, në disa salca, në marinimin
e mishit të drerit, për mishin e pjekur, për supa
(sidomos pule) dhe ndonjëherë me djathin e
stazhonuar. Me karafil shkojnë mirë edhe disa
perime të ëmbla, të tilla si qepa apo karota. Në
Perëndim, ai përdoret shpesh për t'i dhënë shije
çajrave bimorë.
Përdorime të tjera të karafilit
-Jashtë kuzhinës ai gjen hapësira të gjera edhe
në kozmetikë, parfumeri dhe si deodorant për
ambientet e jashtme.
-Kundër insekteve dhe erës së mykut në dol-
lapë.
-Karafila të futur në një mollë ose në një por-
tokall janë përdorur si një alternativë për të
mbytur kimikatet dhe insektet si edhe në dol-
lapë për të hequr erën e mykut nga veshjet dhe
rrobat.
-Gjejnë përdorim edhe kundër fluturave. Mbani
në qilarin tuaj në një tas me karafila për të mbaj-
tur larg fluturat, që shpesh arrijnë të pushtojnë
të gjitha ushqimet. Si me të gjitha aromat më
të mira, duhet të jemi të kujdesshëm për dozën
që përdorim. Një ose dy karafila janë të mjaf-
tueshëm për t'i dhënë shije një gatimi pa ndry-
shuar shijen themelore. Kur të blini një karafil,
ai duhet të këtë një pamje të plotë dhe jo të
thërrmuar. Mund ta ruani atë në kontejnerë her-
metikë larg nga drita dhe lagështia.
Vetitë kurative
Karafili ka veti anestezike të forta lokale, aq
shumë sa që është përdorur për të qetësuar
dhimbjen e dhëmbëve. Vendosni një karafil në
zgavrën e një dhëmbi që ju dhemb dhe do të
shikoni që do ju qetësojë dhimbjen. Lehtëson
dhimbjen e kokës duke stimuluar qarkullimin e
gjakut si dhe ndihmon pacientët që vuajnë nga
zemra. Nuk përmban gluten dhe vetëm me anë
të një çaji me karafil ju mund të dezinfektoni
me gargara edhe dhimbjen e fytit.

Pse duhet ta
përdorni karafilin
në kuzhinën tuaj

lemet e kyçeve, që vijnë
nga artriti. Një veçanti e
qershisë është përmbajt-
ja e lartë e melatoninës,
që njihet për balancimin e
ciklit gjumë-zgjim. Mela-
ton ina është  g j i thashtu
n jë  an t i oks idan t  i  f u -
q i shëm,  që  ka  e fek t
parandalues ndaj tumor-
eve të ndryshme. Një veti
t je tër  e  sa j  është edhe
dobia që ka për të luftuar
sëmundje të zemrës. Lën-
gu i qershisë këshillohet
pë r  a ta  që  vua jnë  nga
pag jumës ia ,  p i kë r i sh t
sepse përmban melaton-
inë. Edhe bishtat e qer-
shive kanë efekte pozitive

në  shënde t  dhe  mund  të
bëhen çaj, pasi kanë veti di-
uretike.
VLERAT USHQYESE
Qersh ia  përmban u jë  77-
87% të masës së saj, sheqer
në nivel in 11-22.5%, 0.1%
yndyra dhe 0.7-1% proteina.
Në këtë frut ka disa vitami-
na, por më shumë vitamina
C dhe A. Pas potasit, që ësh-
të minerali më prezent i qer-
shisë (222 mg. për 100 g.
qershi), ka fosfor (21 mg. në
100 g.), calcium (13 mg.) dhe
magnez.
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Nën praninë e artistëve sh
qiptarë e të huaj e nën vë
mendjen e mediave

ndërkombëtare, u hap ditën e
premte pavijoni shqiptar në Bie-
nalen e Venecias. Në këtë edicion
të 58-të, Shqipëria përfaqësohej
me artistin Driant Zeneli me
videoinstalacionin "Maybe dhe
Cosmos is not so extraordinary",
kuruar nga Alicia Knock. Cere-
monia u çel nga ministrja e Kul-
turës, Elva Margariti, sipas së
cilës është e bukur që Shqipëria
prezantohet në këtë kozmos ar-
tistik me një vepër që lind në Bul-
qizë dhe tejkalon kufijtë lokalë,
për të përcjellë një mesazh shumë
më universal. "Ju falënderoj që
jeni këtu për të mbështetur të
bukurën, që arti shqiptar krijon
dhe e përfaqëson në këtë paradë
të artit botëror. Jam e kënaqur
që përfaqësohemi me Driantin,
një i ri energjik, një talent i zbu-
luar prej kohësh, i përkushtuar
ndaj artit të tij,  që po na
mirëpërfaqëson në këtë ngjarje,
çka po e dëshmojnë edhe shk-
rimet e shumta të mediave të hua-
ja. I bashkohemi kësaj bienaleje
me një thyerje dimensionesh,
duke sjellë histori të vogla, nga
qytete të vogla e duke i kthyer në
art bashkëkohor dhe në dimen-
sionin e së bukurës. Jemi të
ndërgjegjshëm që arti i tij sjell
edhe një polemikë, mbi të cilën do
të doja të reflektonim dhe të dis-
kutonim". Kuratorja Alicia
Knock u shpreh se vepra e Zenelit
shpreh se si ëndrrat mund të
bëhen realitet. "Vepra e Driantit
flet për një realitet specifik të Sh-
qipërisë, të Bulqizës, të kromit, që
udhëton nga zemra e malit drejt
kozmosit", thotë Knock, teksa
përshkruan një udhëtim gjeopoli-
tik, ekonomik, industrial, në ve-
prën e Zenelit. "Ky kozmos nuk
është ndërtuar vetëm nga unë,
por shumë persona që kemi punu-
ar për një vit për të realizuar këtë
vepër, duke filluar nga këta 5 her-
onj që janë protagonistë të ve-
prës. Vepra ime u dedikohet të
gjithë atyre që besojnë në ëndrra

dhe kërkojnë çdo ditë të shtyjnë
limitet e tyre", u shpreh artisti
Driant Zeneli. Në ceremoninë e
hapjes merrnin pjesë artistët
Anri Sala, Adrian Paci, Edi Muka,
Alban Muja, Anila Rubiku, etj.
Kuratori Edi Muka vlerësoi
metaforën e përdorur nga Zeneli,
për të lidhur nëntokësoren me
mbitokësore. Artisti Anri Sala u
ndal te mënyra se si është lidhur
tema e zgjedhur nga Zeneli me
temën e përgjithshme të bienales,
me shqetësimet dhe problemet që
trajton ky edicion, por edhe për-
pjekjen për të gjetur alternativa
të tjera. Artisti Adrian Paci e
quan një gjetje konceptin e veprës
së Driant Zenelit, që lidh realite-
tin me fantazinë, nëntokën e Sh-
qipërisë me kozmosin. Përfaqë-

AKTIVIYETI

Shqipëria hap pavionin në
Bienalen e Venecias, prezantohet
me artistin Driant Zeneli

suesi i Kosovës në Bienalen e
Venecias, Alban Muja, vlerësoi jo
vetëm konceptin e veprës, por
edhe instalimin e pavijonit. "You
Live In Interesting Times" është
titulli i edicionit të 58-të të Bie-
nales së Venecias dhe i referohet
një mallkimi antik kinez, që
evokon kohëra pasigurish, kriza-
sh dhe kaosi; "kohë interesante",
si këto që po jetojmë. Ky edicion
kurohet nga Ralph Rugoff, nën
presidencën e Paolo Baratta-s.
Sipas Rugoff, "ndoshta arti, në
mënyrë indirekte mund të kthe-
het në një guidë se si të jetojmë e
të mendojmë". Në këtë edicion
marrin pjesë 90 shtete, të vendo-
sura në "Giardini e Arsenale".
Ndërsa 21 ngjarje kolaterale zh-
villohen nëpër Venecia.

Driant Zeneli (1983, Shkodër, Shqipëri) jeton dhe punon
mes Tiranës dhe Milanos. Në vitin 2008 fitoi çmimin

ndërkombëtar të artit bashkëkohor “Onufri”, në Tiranë; në
vitin 2009 çmimin e artistëve të rinj europianë “Trieste Con-
temporanea” dhe në vitin 2017 çmimin “MOROSO”, Itali.
Ai ka qenë drejtor artistik i bienales së artistëve të rinj nga
Europa dhe Mesdheu, “Mediterranea 18”, që u zhvillua për
herë të parë në vitin 2017 në qytetet e Tiranës dhe Durrësit.
Është bashkëthemelues i Platformës së Artit Bashkëkohor
Harabel në Tiranë. Veprat e tij janë paraqitur në: GAMeC,
muze i artit modern dhe bashkëkohor, Bergamo (2019);
Passerelle, Centre d’art contemporain, Brest (2018); Mostyn
Gallery, Uells, Britani e Madhe (2017); MuCEM, Marsejë
(2016); Academie de France à Roma (2016); Centre Pompid-
ou, Paris
(2016); IV Bienal del Fin del Mundo, Kili (2015); GAM, muze
i artit modern dhe bashkëkohor, Torino (2013); White House
Biennial, Athinë (2013); KCCC, Klaipeda, Lituani (2013);
ZKM,
Karlsruhe (2012); MUSAC, Castilla León, Spanjë (2012); Bie-
nalja e Pragës 5, Pragë (2011); Trongate 103, Glasgou (2011);
Galeria Kombëtare e Kosovës, Prishtinë (2010); Museo d’Arte
Contemporanea Villa Croce, Genoa (2009); Galeria Ko-
mbëtare e Tiranës (2008).



E hënë 13 Maj 2019  - 19SPECIALE

"Xhaketën 'Luis Vuiton' ta bleu zvicerania?",
Loredana lë me gisht në gojë ndjekësin

Pasi u përhap me shpe
jtësinë e dritës lajmi

për akuzat për mashtrim
dhe marrje të parave
përmes kërcënimeve nga
një çift zviceran ndaj rep-
eres kosovare Loredana
Zefi, kjo e fundit duket se i
është kthyer normalitetit
të saj. Reperja ka filluar
xhirimet e një klipi të ri
dhe këtë e ka bërë të ditur
vetë përmes disa fo-
tografive që i ka postuar
në rrjetin social "Insta-
gram". Por, ndjekësit e
Loredanës në "Instagram"
po komentojnë ende asaj
rreth akuzave për mashtrim. "A e ke blerë xhaketën me paratë e
Petras?", i ka komentuar një vajzë, ndërkaq Loredana e ka shpërndarë
këtë në "InstaStory", duke i thënë "E kam blerë nga klikimet e tua në
Spotify". "Jam këtu ku jam falë jush. A është 'Luis Vuiton', 'Guçi',
vetura, apo ora, ju ma keni mundësuar këtë", ka shkruar Loredana në
përshkrimin e fotografisë së postuar bashkë me komentet. Loredana
dyshohet se ka zhvatur një çift nga Valais duke ua marrë 700.000
franga. Për të aplikohet prezumimi i pafajësisë. Megjithatë, në rast se
ajo dënohet, mund të burgoset deri në pesë vjet. Madje, ajo mund të
marrë edhe dënim me dëbim, ngaqë nuk ka pasaportë zvicerane.

Baba për herë të dytë, ish-banori i
"Big Brother 7" jep lajmin e lumtur

Për shkak të tipit të veçantë, ai ka qenë një ndër banorët më të
komentuar në edicionet e "reality show" -t "Big Brother Alba-

nia". Ndërkohë që së fundmi ka ndarë në rrjetet sociale një lajm të
gëzueshëm. Është fjala për Valer Kolnikajn, i cili ka zbuluar se
bashkëshortja e tij, Madalena është shtatzënë dhe se ai do bëhet
baba për herë të dytë. Kolnikaj është i martuar me partneren e tij
prej 8 vitesh dhe pas djalit, në jetën e tyre pritet të vijë edhe një
tjetër djalë. Një arsye më tepër për të qenë i lumtur!

Baba për herë të parë, bashkëshorti turk i
bën dedikimin më të ëmbël Almeda Abazit

Para pak ditësh bukuroshja shqiptare Almeda Abazi dhe partneri i
saj, aktori i njohur turk, Tolgahan Sayisman, u bënë prindër për

herë të parë me një djalë të quajtur Efehan. Së fundmi, Tolghan ka
publikuar një foto në "Instagram" nga çastet e para kur Almeda sapo
kishte sjellë në jetë vogëlushin. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të
nënës, aktori i ka dedikuar bashkëshortes së tij dhe disa fjalë shumë
prekëse, duke uruar edhe të gjitha nënat në botë. "E dashura ime e
bukur, gëzuar festën e parë si nënë, të jem dëshmitar gjatë lindjes, të
jem dëshmitar i kësaj mrekullie, nuk është një ndjenjë që mund ta
përshkruaj me fjalë, jo vetëm për bashkëshorten time, por dashuria
dhe respekti im për të gjitha nënat është rritur dy herë më shumë. Ka
aq shumë fjalë për t'u thënë për nënat. Pa shtuar asgjë më shumë, i
uroj të gjitha nënat në këtë ditë të veçantë dhe ua puth duart e
bekuara 'Parajsa është nën këmbët e nënave'", ka shkruar Tolgahan. Sa
urim i veçantë!

"Mirë se vini në dyqanin tim të luleve",
kush po e llaston Xhesika Berberin?
Një nga modelet më të bukura shqiptare, Xhesika Berberi, prej pak

vitesh tashmë është shpërngulur në SHBA, ku vijon punën me
kompani të njohura modelingu. Por nëse karriera po i shkon vaj, nuk e
dimë nëse po kështu po shkojnë edhe çështjet e zemrës së biondes
sybukur. Pasi i dha fund lidhjes disavjeçare me ish-partnerin, Xhesika
ka zgjedhur që të mbajë çdo detaj personal të papublikuar. Por, ama
fotot e fundit që postoi mbrëmjen e së shtunës tregojnë se mund të
jetë dikush në jetën e saj, që e llaston me lule. "Mirë se vini në dyqanin
tim të luleve", shkruan modelja nën foto, teksa pozon e shtrirë në
tryezë mes buqetave gjigante me lule, e veshur me të brendshme të
zeza. Të jenë foto të shkrepura lidhur me punën, apo është vërtet
dikush që ka hyrë në zemrën e modeles?
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Si mbijeton ideja e errët
për ndarjen e Kosovës?Nga Mehmet Kraja

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)
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1.
Që afro një vit Kosova ka mbe-

tur dhe sillet në një rreth të mbyl-
lur, që nuk di ta përcaktojë askush
se çfarë është në të vërtetë, një si
gjendje nokdauni, një Kosovë me
mendje të turbullt, që nuk prod-
hon asnjë mendim të qashtër për
veten e saj, që nuk gjen askund
qetësi dhe prehje, që nuk ka
shpjegim për asgjë, që nuk di as si
të shpëtojë nga hija e errët ku ësh-
të strukur. Në këtë e sipër, derisa
Kosova jeton çastet e rënda të mos-
gjësë, të bjerrjes së mendimit poli-
tik dhe të zvjerdhjes së idealit të
lirisë dhe të idesë së shtetit, në
anën e këndejme, në botën reale,
ndodhin gjëra tokësore fort të
përçudueshme: sekush vjedh dhe
sekush gënjen, sekush merret me
kontrabandë dhe krim të organi-
zuar, sekush shkatërron arsimin
dhe ekonominë, sekush ia bën
gjëmën Universitetit dhe sekush
fundos PTK-në; sekush vjedh
bujqësinë (kafshatën e gojës) dhe
sekush vjedh shëndetësinë (jetën
e fëmijëve tanë), sekush krihet dhe
tjerr amoralitet, sekush bën babën
e sekush bën të birin, vetëm se,
pikërisht vetëm se askujt mos u
përpiq t'i thuash asgjë, sepse asnjë
fjalë, as ajo më e lartësuara as ajo
më e neveritshmja nuk ka më asn-
jë kuptim, sikur një popull i tërë të
ketë dalë nga binarët. Nuk ka re-
forma, nuk ka investime, nuk ka
liberalizim vizash, nuk ka asnjë
lloj negociatash me BE-në, nuk ka
veting në drejtësi, ka vetëm Serbi,
nga mëngjesi deri në mbrëmje. Ata
që duan ta mbajnë në agjendë ndar-
jen e Kosovës, ta përplasin në fy-
tyrë, bashkë me duhmën e tyre prej
vasalësh, edhe idenë se asgjë nuk
ecë në Kosovë pa një marrëveshje
përfundimtare me Serbinë, se Kos-
ova është e rrezikuar nga lufta,
nga pushtimi serb, se ajo e ka të
pamundur të mbijetojë pa importet
serbe etj. Në të vërtetë, Kosova as
ka pasur dhe as ka ndonjë
urgjencë rreth marrëdhënieve më
Serbinë: është më e sigurt se kurrë
në historinë e saj, ka konsumuar
një mbështetje ndërkombëtare të
paparë ndonjëherë, ka aleatët më
të fuqishëm të planetit etj. Serbia
është ajo që ka urgjencat e këtilla
dhe naivët e mendimit politik sh-
qiptar, të tërhequr për hunde nga
diabolikët dhe profiterët e politik-
bërjes, të shtrënguar nga Gjykata
Speciale dhe nga joshja mizerabël
se Serbia, meqë ka urgjenca të
mëdha, mund t'i tërheqë provat
dhe dëshmitë, bënë një lidhje sh-
kakore deduktive: në një situatë
të këtillë, Serbia mund të bëjë kon-
cesione. Përgjigja është e shkurtër:
Aspak!

2.
Të gjithë tashmë e dinë se ideja

për ndarjen e Kosovës ka lindur
në Serbi, por të paktë janë ata që e
kuptojnë se si ndodhi që derivatet
e kësaj ideje të futen aq thellë edhe
në mendimin politik shqiptar, me
forcën e pohimit ose të mohimit,
kjo pak ka rëndësi. Një akademik
ca më i vjetër (R.Qosja) dhe një
tjetër cazë më i ri, kryetari i Aka-
demisë së Shkencave dhe të Arteve
të Kosovës (N. Daci), që në krye të
herës dolën në mbështetje të kësaj
ideje, duke u bërë objekt manipuli-
mi i politikës dhe eksponentëve të
saj. Për të dy këta burra, ndonëse
as vetë nuk e di aq mirë pse, ndosh-
ta për shkak të "etikës historike",
dua të kem pak mirëkuptim dhe t'i
quaj "atdhetarë të gabuar", ngase
më thotë mendja se idealizmi ndon-
jëherë çon edhe në gjykime politike
ose mendimore krejtësisht të pa-
mundura, që nuk i kap as mrekull-
ibërja makiaveliste (bashkimi i
Luginës së Preshevës me Kosovën
dhe bashkimi kombëtar shqiptar
me ndihmën e Serbisë!). Po këtu më
duhet të them me keqardhje se ide-
ja për ndarjen e Kosovës, e shpikur
nga mendimtarët serbë (Çubrilov-
içi, Qosiçi) dhe e adoptuar nga ak-
ademikët tanë, ka një mungesë
shumë të madhe: prodhuesit lokalë
të ideve zakonisht përvetësojnë
dhe marrin për vete edhe çdo efekt
pozitiv që mund të dalë prej tyre,
ndërkohë që dihet se mendimtarët
serbë nuk janë mendimtarë kon-
temporanë, por mendimtarë nacio-
nalistë serbë dhe vetëm serbë dhe
prandaj idetë e tyre serbe nuk
mund të derivojnë gjë tjetër, pos
Serbi dhe vetëm Serbi, Serbi të
madhe ose Serbi të munguar, ngase
idetë nacionaliste në natyrën e
tyre e kanë synimin e të mun-
guarës, ndonjëherë edhe të pam-
undshmes dhe se asnjë ide e nacio-
nalistëve serbë nuk ka forcë as filo-
zofike dhe as pragmatike që të dalë
mbi këtë kufizim. Por a mjafton
vetëm mbështetja sado e zëshme e
dy akademikëve tanë, supozojmë
idealistë, që një ide serbe të mbije-
tojë në hapësirën politike sh-
qiptare? Nuk është as e mund-
shme, as e besueshme. Ka diçka më
të errët dhe diçka më të madhe se
kaq në fushën e mendimit politik

dhe në pragmatizmin politik kos-
ovar, që e bën këtë ide të mbijetojë
edhe në rrethanat e një refuzimi
pothuajse të njëzëshëm. Duhet di-
tur që në krye të herës, se klasa
politike e Kosovës dhe e Shqipërisë
nuk kanë kapacitete që të prod-
hojë ide politike, jo vetëm për sh-
kak të kufizimeve që kanë në fush-
ën e mendimit, të gjedhes intelek-
tuale, por më shumë për shkak të
paaftësisë së tyre pothuajse gjene-
tike dhe të sprovuar tradicional-
isht që interesat kombëtare t'i ven-
dosin mbi interesat personale. Për
të realizuar interesa të këtilla, poli-
tikanët tanë, bartësit e idesë së
ndarjes së Kosovës, shumica syr-
esh tashmë të identifikuar si kan-
didatë potencialë që të akuzohen
nga Gjykata Speciale, nuk kanë
për gjë të japin një copë atdhe për
të shpëtuar kokën e vet, sepse kon-
siderojnë se atë atdhe e kanë shpë-
tuar vetë dhe prandaj mund ta për-
dorin si të duan; nuk e kanë për
gjë të vënë në sprovë sovranitetin
e vendit; nuk e kanë për gjë të mar-
rin me vete damkën e historisë;
nuk e kanë për gjë as zhvlerësimin
që ia bëjnë luftës, që domethënë se
idealet e tyre të kryehershme tash-
më i kanë shitur për pako gjë.
Përveç në planin e brendshëm, ata
tashmë e bënë rrëmujë Kosovën
edhe në planin ndërkombëtar, duke
krijuar precedent të jashtëzakon-
shëm, madje janë të gëzuar për
këtë, duke supozuar se precedenti
i këtillë iu sjell favore të mëdha dhe
se ideja e tyre për ndarjen e Kos-
ovës jo vetëm që tashmë përjash-
ton Kosovën si rast sui generis,
por do të bëhet model për zgjidhje
të ngjashme, që nga Palestina dhe
Krimeja e deri te Abhazia, Osetia,
Nagorni-Karabahu, Bosnja etj.,
duke e futur Kosovën në një pësh-
tjellim të madh, me një rrezik po-
tencial që, për shkak të këtij pre-
cedenti, Kosova të rikthehet sër-
ish ndër çështjet e pambyllura të
politikës globale. Natyrisht,
"mendjet e ndritura" do të na
thonë se nuk kemi pse brengosemi
për Krimenë ose Bosnjën, kur ne,
duke shfrytëzuar këtë rrethanë,
mund të bashkojmë kombin, tek-
sa mua më duhet të them se ha-
mendësimet e këtilla janë vetëm

një kamuflazh për të përligjur in-
teresat ruse në Ballkan, nga të cilat
Kosova dhe shqiptarët nuk mund
të dalin asnjëherë të fituar. Për më
tepër, analizat në këtë pikë shpesh
janë vetëm fizkulturë e mendjes
politike, ndërsa problemi rreh
gjithnjë në një pikë: e para, a mund
të ketë sukses një agjendë politike
që shkon kundër historisë dhe
kundër rrjedhës aktuale; dhe, e
dyta, cila është arsyeja që t'i bëjmë
një shërbesë kaq të madhe Serbisë
dhe nacionalizmit të saj antish-
qiptar?

3.
Është krijuar një bindje e

gabuar, si në Shqipëri, si në Kos-
ovë, se ideja për ndarjen e Kosovës
funksionon me një mbështetje të
kufizuar: me Presidentin e Kos-
ovës, me drejtorin e "Klan-Kos-
ovës", me kryetarin e Akademisë
së Kosovës dhe me ndonjë zë tjetër
periferik. Edhe nëse i shtojmë kësaj
edhe aftësinë e jashtëzakonshme
të Presidentit të Kosovës për të
manipuluar opinionin, sërish dhe
sërish kjo nuk do të mjaftonte për
të mbajtur në jetë një opsion,
kundër të cilit është shumica dër-
muese e popullit të Kosovës.
Atëherë, si arrihet kjo,
ç'mekanizëm fantastik është vënë
në veprim? Së pari, duhet të kemi
në dijeni se Presidenti i Kosovës
dhe partia e tij kontrollojnë disa
segmente të rëndësishme të sho-
qërisë dhe të pushtetit: policinë e
fshehtë dhe policinë e rendit, disa
mjete të rëndësishme të informim-
it, veteranët e vërtetë dhe rre-
jshëm, disa pika më të rëndë-
sishme të ekonomisë, një pjesë të
sindikatës, një numër të kon-
siderueshëm të deputetëve të kor-
ruptuar dhe të kriminalizuar, të
pozitës dhe të opozitës, si dhe
udhëheqës të disa sektorëve të
rëndësishëm publikë dhe sh-
tetërorë. Njësoj si kryeministri i
Shqipërisë, ai e ka edhe potencial-
in e jashtëzakonshëm të shkatër-
rimit të partive opozitare, gjë që e
ka dëshmuar në vazhdimësi.

Por a mjafton vetëm "mendja e
ndritur" e një presidenti, që popul-
li me aq përulje dhe vasalitet t'iu
nënshtrohet ideve të tij, pavarë-
sisht se çfarë mbajnë fshehur ato?
Të gjithë në Kosovë e thonë
zëshëm: idetë konfuze të Presiden-
tit i kanë bërë dëm të madh Kos-
ovës, e kanë vënë në pikëpyetje
pavarësinë dhe integritetin e saj, e
kanë shkelur Kushtetutën, i kanë
krijuar hapësirë Serbisë të inten-
sifikojë agresionin e saj diploma-
tik kundër Kosovës etj. Por si ia
del ai ta bëjë këtë? Me para? Me
grupin e recidivistëve pro-
jugosllavë brenda zyrave të tij, apo
duke qëmtuar nëpër botë
këshilltarë dhe sponsorë proserbë,
kundërshtarë të kryehershëm të
pavarësisë së Kosovës, djem miliar-
derësh dhe oligarkë të ndryshëm?
Të gjithë i dimë dhe i dërdëllisim
këto, por askush nuk e thotë
qartë, përse askush në Kosovë nuk
ia luan dot këmbën këtij njeriu?
Nga buron fuqia e tij e errët? Më
shumë se nga ndonjë truk
magjistarësh, Presidenti i Kosovës
ka përdorur dhe vazhdon ta për-
dor taktikën e makiavelizmit: vetë
e lançoi idenë e Vuçiçit dhe, pasi
bleu një mbështetje periferike në

administratën amerikane, po vetë
u kthye dhe bëri propagandën
kryesore për jetësimin e saj, duke
e vendosur Kosovën në një zjarr të
kryqëzuar kundërthëniesh dhe
"çudirash politike" të papara ndon-
jëherë: herë për ndarje, herë
kundër ndarjes; herë për taksën,
herë kundër taksës; herë duke
bashkuar kombin, herë duke e
bërë copash atë. Atëherë, si mbije-
ton pra kjo ide, duke u përbiruar
përmes kaq shumë kundërshti-
meve dhe refuzimesh? Për shkak
të konfuzionit të brendshëm poli-
tik, në të cilin janë vendosur sh-
qiptarët? Për shkak të turbullirës
mendore dhe krizës së identitetit
që kalon Perëndimi? Pse pra,
përmes kësaj ideje kjo klasë poli-
tike mbetet në pushtet më lehtë se
me ide konstruktive? Pse kjo po i
pëlqen shumicës kosovare dhe
shumicës shqiptare? Si bëhet që me
politikanë mediokër dhe gjys-
manalfabetë të mbahet në jetë më
lehtë një ide subversive sesa një ide
konstruktive? Nga vjen ky lojalitet
deri në përulje? (Hiq prirjen për
vasalitet, ne nuk kemi histori të
lavdishme të bashkimi rreth një
ideje.) Askush nuk e thotë tamam,
pse pra e toleron Kosova një klasë
të këtillë politike? Pse iu pëlqen
njerëzve të ndodhë pikërisht kësh-
tu dhe pse reagimi qytetar nuk
shihet askund?

4.
Kosova nuk ka asnjë urgjencë

për t'i rregulluar marrëdhëniet me
Serbinë, përveç Gjykatës Speciale
dhe mbijetesës së kësaj klase poli-
tike. As Serbia nuk ka ndonjë
urgjencë, përveçse Vuçiçi, përmes
Kosovës, të mbahet në pushtet,
duke gënjyer Brukselin për
miqësitë në rritje me Rusinë dhe
Kinën. Atëherë, si mbijeton ideja
për ndarjen e Kosovës edhe pa
mbështetjen e popullit të saj? Të
gjithë e dinë se ndarja e Kosovës
nuk mund të mbahet e fshehtë, por
Rama, Thaçi dhe Vuçiç punojnë
shumë, ditë e natë, që kur të vijë
koha e ndarjes së Kosovës, të mos
mund ta pengojë askush, madje as
populli i saj. Në këtë kuadër, vetëm
sa për t'ua përkujtuar: Edi Rama
është përpjekur vazhdimisht t'i
këmbejë rolet: të deklarohet së jas-
htmi se flet për Kosovën, gjë që nuk
mund t'ia ndalojë askush, por në
të vërtetë gjithnjë ka folur në emër
të saj. Fundja më në fund, kryemi-
nistri i Shqipërisë nuk mund ta
fshehë se tre takimet e para me
Vuçiçin, në Pekin, Beograd dhe
Nish janë ndërmjetësuar nga Kina
dhe se aty është folur ekskluziv-
isht për Kosovën. Po a mund të gjen-
det një shqiptar në botë, i cili e njeh
profilin politik të Edi Ramës, që
mund të besojë se ai, kur e merr
nëpër gojë Kosovën, vetëm "flet për
Kosovën", por "nuk flet në emër të
Kosovës"? Nuk ma merr mendja se
gjendet një i tillë, që mund t'i falë
një besim kaq të madh një politi-
kani kontravers, i cili po në Kos-
ovë, në Pejë, ua shpall Serbinë kos-
ovarëve "partner strategjik". Ne
që i kemi vrojtuar nga afër që 20
vjet këta dy oligarkë të modelit azi-
atik, kryeministrin e Shqipërisë
dhe presidentin e Kosovës, kurrë
nuk kemi dëgjuar prej tyre të
thonë qoftë edhe një të
vërtetë! Dhe kjo nuk është
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Presidenti Trump dhe
politika e jashtme amerikane

Mund të përballeni me një situatë mjaft
të vështirë gjatë kësaj dite. Nëse i be-
soni fuqisë suaj dhe personave rreth
jush, do ta kaloni këtë problem më me
lehtësi. Në karrierën tuaj, ka gjasa të
merrni disa oferta për të ecur përpara.

DEMI

Të lindurit e kësaj shenje duhet të ndihen të
lirë për të eksperimentuar në aspektin per-
sonal. Kërkoni një mënyrë më efikase për të
përfunduar detyrat e përditshme dhe më-
soni më shumë nga ata që kanë bërë të
njëjtën punë me ju.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Dita juaj sot do të kontrollohet nga një
familjar. Do të keni shumë nevojë për
ndihmën e tij. Ka gjasa që të dilni në
një takim me personin që dashuroni,
ose me një mik të vjetër që keni kohë
që nuk e takoni.

Krejt papritur do të keni dëshirë të
blini diçka të shtrenjtë dhe moderne.
Ndoshta bëhet fjalë për veshje të
reja, ose për një makinë. Këtë mund
ta arrini vetëm nëse do të mund të
menaxhoni buxhetin ashtu siç duhet.

Ndoshta sot do të duhet të kujdeseni për
shëndetin e një prej familjarëve tuaj. Megjith-
atë, mos i tejkaloni mundësitë tuaja dhe nëse
është e nevojshme, kërkoni ndihmë. Pro-
jektet që do të ndërmerrni sot mund të mos
shkojnë ashtu sikurse ju dëshironi.

Përpiquni të relaksoheni para se të bëni një intervistë,
prezantim apo provim të vështirë. Pasdite atmos-
fera do të jetë krejtësisht ndryshe, pasi do të keni
mundësi të kaloni momente mjaft të këndshme. Ndërsa
në mbrëmje do të jeni nën praninë e miqve të ngush-
të ose familjarëve tuaj.

Mund ta gjeni veten duke u konfliktuar me
familjarët, nëse nuk tregoheni të
kujdesshëm. Arsyeja do të jetë krejtësisht
e parëndësishme. Përpiquni të mbani vet-
en nën kontroll dhe bëni kujdes me fjalët.
Nëse do e merrni në konsideratë këtë,
gjithçka do të shkojë lehtësisht.

Do të përpiqeni të ndihmoni dikë duke e
bërë t'i shohë gjërat ashtu sikurse ju men-
doni, por një mënyrë e tillë nuk funksion-
on përherë. Mos impononi mendimin tuaj
dhe lejojini ata të veprojnë ashtu sikurse
dëshirojnë. Sa i përket aspektit profesion-
al, gjithçka do të shkojë më së miri.

Do të keni sukses në dashuri dhe do të
ndiheni të përkëdhelur nën praninë e part-
nerit/partneres suaj. Nëse keni ndërmend
të ndryshoni garderobën, sot është dita
e duhur. Në mbrëmje do të zhvilloni një
takimi, i cili do të ketë rezultat të papritur.

Ka gjasa të ndiheni xheloz për suksesin e
një personi pranë jush. Përpiquni të jeni më
pozitiv ndaj arritjeve të dikujt tjetër dhe të
keni më shumë besim në vetvete. Në aspe-
ktin profesional mund të përballeni me sfi-
da të reja.

Do të keni ndryshime në çdo sektor të
jetës suaj. Gjithçka që po ndodh rreth
jush do të duket e lodhshme, por rezultati
do të jetë i kënaqshëm. Përpiquni të kalo-
ni më shumë kohë me partnerin tuaj dhe
t'i kushtoni rëndësinë e duhur.

Mos kini frikë të shprehni ndonjë ide të guximshme që
mund të keni sot në lidhje me punën. Nëse do t'i zbatoni
këto ide me vetëbesim, do ta shihni veten në rrugën e
përparimit. Pas një dite të lodhshme në punë, përpiquni
ta kaloni mbrëmjen duke lexuar, duke shëtitur, duke
biseduar me miqtë ose duke shkruar.
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Nga "Zëri i Amerikës"

(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)
... të zotit Trump, që nuk kanë

marrë ende zgjidhje. Shtetet e Bash-
kuara dislokuan një skuadrilje
mjetesh luftarake detare e ajrore
në Lindjen e Mesme, si përgjigje
ndaj asaj që Uashingtoni thotë se
është kërcënim për sulm nga Ira-
ni ndaj forcave amerikane në ra-
jon. Ndërkohë, Koreja e Veriut ka
kryer brenda një jave dy prova me
raketa me rreze të shkurtër vepri-
mi, duke ndërlikuar përpjekjet e
Uashingtonit drejt çarmatimit
bërthamor. Në Venezuelë, Nicolas
Maduro vazhdon të mbajë ende
pushtetin edhe pas disa muaj
trazirash dhe me gjithë mbësh-
tetjen që gëzon opozita e vendit
nga SHBA. "Kudo në botë kemi
disa zona të nxehta", thotë Antho-
ny Cordesman, i Qendrës për Stu-
dime Strategjike e Ndërkombëtare.
Presidenti Trump bëri fushatë
duke vënë në dukje aftësitë e tij për
arritjen e marrëveshjeve. Por, deri
tani ai i ka larguar Shtetet e Bash-
kuara prej marrëveshjeve, përf-
shirë paktin bërthamor me Iranin,
marrëveshjen e Parisit mbi klimën
si dhe Partneritetin e Trans-Paqë-
sorit, marrëveshje që ai ende nuk i
ka zëvendësuar me të reja. Zoti
Trump shpalli fitoren ndaj Shtetit
Islamik, por shpërthimet gjatë sul-
meve të përgjakshme gjatë Pash-
këve në Sri Lanka treguan se
mundja e grupit terrorist është
ende larg. Përveç mungesës së fi-
toreve të qarta, disa studiues vënë
në pikëpyetje ekzistencën e një
strategjie koherente të adminis-

tratës mbi politikën e jashtme.
"Politika po shpaloset përmes
transaksioneve individuale në
zona të shkëputura. Në shumë as-
pekte, në formë shumë më opor-
tuniste sesa nga çdo politikë e pa-
racaktuar", thotë Anthony Cord-
esman, i Qendrës për Studime
Strategjike e Ndërkombëtare.
Ndërsa, një marrëveshje e mo-
mentit mund të ketë përfitime afat-
shkurtra, analistët thonë se kjo
strategji ofron paqëndrueshmëri
dhe krijon mundësi për ndërhyrje
të fuqive të huaja. "Kjo është ar-
syeja pse po shohim kinezët të për-
menden gjithnjë e më shumë si një
partner i mundshëm për sigurinë,

bashkëpunimin ekonomik e kësh-
tu me radhë. Apo rusët për të
njëjtat çështje. Ata aktualisht
janë të përfshirë në çështjet e sig-
urisë për vendet e Lindjes së Mes-
me më shumë se gjatë çdo periud-
he që nga shpërbërja e Bashkimit
Sovjetik në vitin 1991", thotë Alex
Vatanka, i Institutit të Lindjes së
Mesme. Në vitin 2016 zoti Trump
bëri fushatë nën sloganin "Ameri-
ka e para" dhe shpreson të shesë
suksesin e qasjes së tij edhe për
garën presidenciale të vitit 2020. Ai
shpesh e sheh si fitore të tijën nx-
itjen e anëtarëve të NATO-s për të
shpenzuar më shumë për mbrojtjen
si dhe i lidh fitoret në fushën

ekonomike në vend me arritjet në
politikën e jashtme. "Çdo herë që
një udhëheqës i huaj, një president,
një kryeministër, një mbret, një
mbretëreshë, një diktator… (edhe
ne keni disa prej tyre këtu) ...sa herë
që vijnë thonë urime për atë që keni
bërë për ekonominë, është më e for-
ta në botë", thotë presidenti Donald
Trump. Sondazhet tregojnë se
vetëm 40 për qind e amerikanëve e
mbështesin politikën e jashtme të
zotit Trump, me pikëpamje që nda-
hen sipas përkatësive partiake.
Analistët thonë se këto ndarje bren-
da vendit ndikojnë tek imazhi i
Amerikës në të gjithë botën. "Ësh-
të shumë e vështirë të flitet për një
politikë të jashtme pa pasur një
front të bashkuar amerikan. Me
fjalë të tjera, duhet të jeni në gjend-
je të themi: këta jemi ne dhe ndaj
po marrim veprime ndaj një vendi
tjetër, një politike apo qeverie tjetër.
Mendoj se ky është një nga prob-
lemet e strategjisë që ai po përdor, e
bën më të vështirë të tingëllojë se i
gjithë populli amerikan, i bashkuar,
kundërshton një vend tjetër, një
palë apo një politikë tjetër", thotë
Vanessa Beasley, universiteti
Vanderbilt. Në kushtet kur ekono-
mia e vendit vazhdon të jetë e fortë,
sipas analistëve, rezultatet e poli-
tikës së jashtme të zotit Trump do
të jenë në qendër të kritikave të
demokratëve të opozitës në fush-
atën për zgjedhjet presidenciale të
2020-ës.

aspak "çudi e historisë", ësh-
të vetëm një përsëritje e saj,
si në Shqipëri, si në Kosovë.

Në diskursin e këtyre dy politi-
kanëve Kosova e ka humbur edhe
atë dinjitet tragjik, që e kishte fitu-
ar me pësimet e saj, duke zbritur
çështjen e Kosovës në nivelin e një
farse pa asnjë vlerë, siç do të thosh-
te Konica. Ndërkohë, mbështetësit
e idesë për ndarjen e Kosovës
shpikin dhe trillojnë gjëra më të
pabesueshme, në mënyrë që,
përmes zhgënjimit dhe defetizmit,
ta nxjerrin idenë e tyre si
shpëtimtare të Kosovës. Nuk ësh-
të e vërtetë se Kosova po braktiset
nga Amerika dhe nga aleatët e saj
të mëdhenj. Nuk është e vërtetë se
siguria e Kosovës po rrezikohet
nga Serbia. Nuk është e vërtetë se
ekziston një plan i fshehtë për ndar-
jen e Kosovës (edhe nëse ekziston
një i tillë, vetë bastardët shqiptarë
janë mbështetësit kryesorë të tij).
Nuk është e vërtetë se Kosova, po
nuk nënshkroi marrëveshje për-
fundimtare me Serbinë, do të
ndëshkohet nga bashkësia ndërko-
mbëtare. Nuk është e vërtetë se
Kosovën kërcënohet me luftë nga
Serbia (Vulin çan dërrasa kot, ose
iu bën tifo Vuçiçit dhe Thaçit). Por
Kosova është e rrezikuar nga kla-
sa e saj politike, e cila e përdor
Serbinë për të qëndruar në push-
tet. Kosova është e rrezikuar jash-
tëzakonisht shumë, që mban në
pushtet këtë klasë politike të kor-
ruptuar dhe të kriminalizuar. Ko-
sova nuk po ndëshkohet me izolim
ndërkombëtar, me humbjen e per-
spektivës evropiane pse nuk bën
marrëveshje përfundimtare me
Serbinë, por ngase nuk është e zon-
ja të heqë qafe uzurpuesit e saj,
këtë kope shkatërrimtarësh dhe
trafikantë idealesh! Nuk është e

vërtetë se Kosova nuk mund të je-
tojë pa Serbinë. Nuk është e vërtetë
se veriu i Kosovës është i humbur
një herë e përgjithmonë. Nëse ver-
iu i Kosovës nuk njeh sovranite-
tin e shtetit, nuk njeh Kushtetutën
e tij dhe refuzon të integrohet, për
këtë fajtorë kryesorë janë ata që
kanë nënshkruar dokumente të
fshehta, Thaçi, Mustafa, Sejdiu,
kushdo që të jetë! Që veriu i Kos-
ovës të sillet kështu, politikanët
tanë kanë punuar me ngulm që 20
vjet. Të gjitha qeveritë kanë qenë
të interesuara ta mbajnë veriun e
Kosovës siç është tani, sepse të
gjitha qeveritë dhe sponsorët e tyre
kanë pjesën e tyre në këtë mosfunk-
sionim të shtetit ligjor, të anarkisë,
të kontrabandës dhe të trafiqeve që
zhvillohen atje. Gjithashtu, me
idenë e ndarjes së Kosovës, Serbia
nuk ka për të fituar asnjë copë ter-
ritor. Në esencë, ajo as që e do këtë
zgjidhje. Por ajo, në bashkëveprim
me liderët pushtetdashës të Kos-
ovës, duke e kthyer në agjendë çësh-
tjen e Kosovës si çështje të pambyl-
lur, ka fituar pikë të rëndësishme
në terrenin diplomatik: liderët
tanë, duke treguar faqe botës se
janë të paqëndrueshëm, mendjepa-
ktë, meskinë, egoistë dhe pushtet-
dashës të pangopur, ia kanë hum-
bur Kosovës çdo përkrahje, çdo re-
spekt, madje edhe atë që e fitoi me
vuajtje dhe pësime të mëdha. Ata i
krijuan mundësi Serbisë që ajo të
zhvillojë pa u ndalur agresionin
e saj diplomatik kundër Kosovës
dhe për këtë të mos e ndëshkojë
askush. Njohjet e blera me para
janë një episod i shëmtuar dhe i
turpshëm, që Kosovës i japi
namin më të keq në botë.

5.
Po kush, në të vërtetë, e mban

në agjendë politike idenë e errët për

ndarjen e Kosovës? Përveç klasës
politike, është edhe një "eminencë
gri", që mbijeton politikisht në Ko-
sovë, një si model i "Bllokut" në Ti-
ranë, që tashmë është transferuar
edhe në Prishtinë dhe është kon-
figuruar në një ambient social dhe
politik krejtësisht të ngjashëm. Në
dy-tri rrugë të Prishtinës dhe në
disa lokale më pranë qeverisë dhe
institucioneve kryesore të shtetit
bëjnë jetën e tyre gjysmë klandes-
tine hienat e moçme dhe të reja të
parazitizmit, një çorodi intelektu-
ale dhe politike e paparë, të mbësh-
tetur financiarisht nga "paratë e
zeza" të donatorëve dhe të bux-
hetit të shtetit dhe nga bizneset e
lidhur me figurat eminente të
qeverisjes, një klan politik-medial,
i cili "idetë evropiane" i vjel nga
mediet dhe kuluaret e Beogradit,
përfitues të jashtëzakonshëm të
keqqeverisjes dhe të abuzimit me
paranë e shtetit, shumica syresh
trashëgimtarë të brezit të parë ose
të dytë të ish-luajalëve jugosllavë,
furnizues të klasës sonë politike
me ide të pjerdhta, me kuadro të
reja abuzive dhe me "gjësende" të
tjera të fshehta ose publike, disa
syresh nostalgjikë të ish-
Jugosllavisë dhe bartës të projek-
teve për integrimin e Kosovën në
hapësirën ish-jugosllave dhe kul-
tivues të rryer të ideve për ta
lidhur pashkëputshëm Kosovën
me Serbinë. Ky klan politik-medi-
al, për të mbijetuar politikisht dhe
për të vazhduar ciklin e tij të "tren-
dit elitist", gjatë këtyre njëzet
viteve, duke manipuluar opinion-
in, duke iu vardisur dhe poltroni-
zuar klasës politike që buron nga
UÇK-ja dhe të pushtetarëve që de-
rivuan prej saj, ka kryer dhe vazh-
don të kryejë shërbime të rëndë-
sishme, kryesisht varrmihëse për

Kosovën. Është klan me fuqi
këshillëdhënëse dhe vendimmar-
rëse, me fuqi ndërtimi dhe shkatër-
rimi: rikthen urat e vjetra të
lidhjes me Serbinë dhe krijon ura
të reja, madje duke u munduar të
shkatërrojë miqësitë tradicionale
të Kosovës me vendet më të rëndë-
sishme të Europës (Gjermaninë,
Britaninë etj.); lançon gënjeshtra
historike dhe aktuale, kullandris
mbarë e mbrapsht opsionin e
ndarjes së Kosovës; cakton minis-
tra dhe zëvendësministra, ambas-
adorë dhe konsuj; cakton ministra
infantilë dhe këshilltarë në qever-
inë e Tiranës, rekruton deputetët
e korruptuar dhe vendos si duhet
shkatërruar "Vetëvendosjen" dhe
kë duhet bërë kryetar të LDK-së.
Është ky klan politiko-medial që
fshihet prapa mbështetjes së op-
sionit për ndarjen e Kosovës dhe
ndihmon mbajtjen e kësaj klase
politike në pushtet, herë duke i pas-
qyruar krizat e herë duke i shkak-
tuar ato, por gjithnjë duke vjellë
pëgërat e tyre mbi të gjitha shen-
jtëritë e këtij vendi. Kosova tash-
më ka mbetur në duart e këtyre
plëngprishësve, të cilët të gjitha
mëkatet e veta i shndërrojnë në
përfitim. (Nuk e di nëse të tillët
mund të identifikohen qartë nga
lexuesi, por unë nuk do ta bëj më
të dukshme pamjen e tyre, sepse
që nesër ata do të ngarendnin
nëpër ambasadat e huaja dhe
zyrat e fondacioneve, për të gën-
jyer se janë të kërcënuar nga na-
cionalistët shqiptarë, duke për-
fituar sërish nga kjo rrethanë.)

6.
Në fund, për të gjithë ata që

kërkojnë një zgjidhje: Kur të
bëhen njëqindmijë në sheshet e
Prishtinës, unë do të jem aty, një
më shumë se njëqind mijë…
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Pas 26 vitesh pritjeje,
Partizani ia ka dalë të
rikthehet te titulli ka-

mpion, festën për të cilin e ka
nisur pikërisht në përfundim
të derbit të kryeqytetit ndaj
Tiranës, në stadiumin "Sel-
man Stërmasi", takim që për-
fundoi me triumfin 2-1 të të
kuqve. Kur kanë mbetur edhe
3 javë nga fundi, "të kuqtë"
hapën zyrtarisht shampanjën
e titullit kampion, në një se-
zon ku kanë treguar një ecuri
mjaft të mirë dhe konstante,
teksa kanë qëndruar në krye
për pjesën më të madhe të ka-
mpionatit. Ky ishte titulli i 16
kampion për skuadrën e Par-
tizanit, ndërsa vlen të thekso-
het se pas një rrugëtimi 9-
vjeçar në Kukës dhe Korçë,
titulli kampion rikthehet në
kryeqytet. Sa i përket sfidës së
sotme, "të kuqtë" kaluan të
parët në avantazh, me anë të
sulmuesit shkodran Eraldo
Çinari, i cili gjuajti nga dis-
tanca në mënyrë fantastike
dhe la të shtangur portierin e
Tiranës, Alesio Abibi. Barazi-
mi i bardhebluve erdhi vetëm
5 minuta nga fundi i pjesës së

Jeton Selimi

verilindorët e nisën vrul-
lshëm pjesën e dytë, duke
shënuar me Reginaldo dhe
Willian dhe duke përmbysur
sfidën. Megjithatë, Luftëtari
nuk mund të pajtohej me
humbjen në shtëpi dhe shtoi
presionin në gjysmëfushën e
Kukësit, ndërsa në minutën e
74-t gjeti barazimin me anë të
Dunga dhe vetëm 7 minuta
më vonë, golin e fitores me
anë të Rapos. Braziliani i hua-
zuar nga Kukësi, Roger bëri
heroin te Kastrioti, pasi
shënoi dy herë në portën e
Flamurtarit dhe u dha kru-
tanëve 3 pikët, falë triumfit
me rezultatin 2-0. Me këtë re-
zultat, por edhe duke shtuar
faktin që Tirana humbi 2-1 në
derbin ndaj Partizanit, Kastri-
oti rihap bindshëm garën për
mbijetesë, pasi tani ka vetëm
dy pikë më pak se bardhe-
blutë, teksa javën e ardhshme
do të përballen me njëra-
tjetrën në "Selman Stërmasi".
Betejën për Europën në Ko-
rçë, mes Skënderbeut dhe
Teutës, e fituan durrsakët falë
rezultatit 1-2, ndërsa me këtë
3-pikësh, të besuarit e Shkëm-
bit ngjiten në vendin e tretë
me 51 pikë. Sidibe dhe Bush-
iç shënuan për durrsakët,
ndërsa korçarët rihapën
takimin në minutën e 85-të
me anë të Krasniqit, por nuk
ia dolën të marrin qoftë edhe
një pikë.

TRAJNERI I PARTIZANIT

Gega: Ëndrra u bë realitet,
Tirana nuk është armiku ynëTrajneri Skënder Gega

foli pas fitimit të titullit
kampion për mikrofonin e
"Supersport", ku u shpreh:
"Një ëndërr që u bë realitet.
Duhej të vinit ju që të fiton-
te titullin. Ëndërr e kam
pasur që në momentin që
mora përsipër këtë rrugë të
gjatë. S'kam qenë kurrë më
krenar për këtë trofe. Ia
dedikoj çdo njeriu që më ka
mbështetur, Demit, Ramës,
çunave. Me mijëra emra që
mund të falënderoj, por jam
i lumtur për këtë arritje.

Çelësi i suksesit përÇelësi i suksesit përÇelësi i suksesit përÇelësi i suksesit përÇelësi i suksesit për
këtë arritje…këtë arritje…këtë arritje…këtë arritje…këtë arritje…

"Po të kisha kohë do
ndaloja, por sot (dje) është
festë. Dua t'i jap meritë
gjithë ekipit dhe klubit, ti-
fozëve, gazetarëve, por edhe
trajnerëve që janë treguar

simin që do i bëj gjërat në
mënyrën time, por të mos abu-
zoj me pozicionin dhe me
hapësirat e tepërta që më janë
dhënë. Njeriu ka karakter
edhe në formim profesional. E
kam thënë që është e rëndë-
sishme ta shfrytëzosh dhe të
mos e shpërndash fajin. Këtë
kam dashur të bëj. Kam qenë
me fat, edhe pse gjeta një
pjesë të stafit aty, jam mundu-
ar të kuptohem dhe t'i kuptoj
ata. Vetëm të bashkuar mund
të kishim sukses. I falënderoj
pa masë. Ky ekip për një vit,
ka punuar me orë të tëra.
Gjithsesi, një ekip ka një zot
të parin dhe Gaz Demi është
përgjigjur për çdo gjë. Nuk ka

qenë vështirësi për ta drejtu-
ar këtë ekip. Nuk jemi takuar
më shumë se 3 herë me Dem-
in për të folur këtë vit. Nëse
diçka nuk shkon mirë, e marr
përsipër vetë, por bashkëpun-
imi ka qenë i ngushtë".

Me fitoren e sotme në der-Me fitoren e sotme në der-Me fitoren e sotme në der-Me fitoren e sotme në der-Me fitoren e sotme në der-
bi, rrëzuat edhe shumëbi, rrëzuat edhe shumëbi, rrëzuat edhe shumëbi, rrëzuat edhe shumëbi, rrëzuat edhe shumë
paragjykime se do i bënitparagjykime se do i bënitparagjykime se do i bënitparagjykime se do i bënitparagjykime se do i bënit
nder Tiranës, qoftë edhe mender Tiranës, qoftë edhe mender Tiranës, qoftë edhe mender Tiranës, qoftë edhe mender Tiranës, qoftë edhe me
1 pikë. A do ju vinte keq për1 pikë. A do ju vinte keq për1 pikë. A do ju vinte keq për1 pikë. A do ju vinte keq për1 pikë. A do ju vinte keq për
fitoren e sotme, nëse Tiranafitoren e sotme, nëse Tiranafitoren e sotme, nëse Tiranafitoren e sotme, nëse Tiranafitoren e sotme, nëse Tirana
nuk ia del të mbijetojë? Enuk ia del të mbijetojë? Enuk ia del të mbijetojë? Enuk ia del të mbijetojë? Enuk ia del të mbijetojë? E
dyta, nëse Tirana ju bën of-dyta, nëse Tirana ju bën of-dyta, nëse Tirana ju bën of-dyta, nëse Tirana ju bën of-dyta, nëse Tirana ju bën of-
ertë për ta drejtuar sezoninertë për ta drejtuar sezoninertë për ta drejtuar sezoninertë për ta drejtuar sezoninertë për ta drejtuar sezonin
tjetërtjetërtjetërtjetërtjetër, do shk, do shk, do shk, do shk, do shkonit?onit?onit?onit?onit?

U munduam të qetësojmë
çunat. Jemi një vend i vogël,
edhe unë njeri i këtij vendi
jam dhe paragjykojmë pa baza.
Për Partizanin jam krenar që
kemi fituar me meritë, kemi
luftuar me paragjykimet. I
kemi duruar paragjykimet,

'fair-play'. Kur kam ardhur, ka
pasur paragjykime, do i falën-
deroja. Nga e keqja dhe shpir-
ti i thartuar, ndjej keqardhje
për ta. Jemi kampionë dhe i
falënderoj të gjithë që kanë be-
suar tek unë dhe te ky klub.
Nuk më besohet që jemi kam-
pionë. Çdo minutë që kalon do
të më pëlqejë më tepër për
gjithë atë vuajtje dhe sakrificë,
edhe për familjen që e kam

pasur larg. (përlotet kur për-
mendet familja. Kam shumë
miq dhe shokë që kanë ardhur.
Meritë kanë çunat, por Gaz
Demi më dha kurajë në çdo
moment të vështirë.

Ekipi i parë që drejtoni nëEkipi i parë që drejtoni nëEkipi i parë që drejtoni nëEkipi i parë që drejtoni nëEkipi i parë që drejtoni në
kampionat, dhe u shpallëtkampionat, dhe u shpallëtkampionat, dhe u shpallëtkampionat, dhe u shpallëtkampionat, dhe u shpallët
kampion që në vitin e parë.kampion që në vitin e parë.kampion që në vitin e parë.kampion që në vitin e parë.kampion që në vitin e parë.

"Kjo është për rekord. Një
plus i madh ishte që të mos
kesh ndërhyrje nga drejtues-
it, presidenti, por edhe bash-
këpunimi me stafin teknik.
Falënderoj çdo njeri që ka
dhënë mendimet e mira për
mua. E kam pasur të vështirë
deri sa kam hyrë në autobusin
e Partizanit. Kur jam futur te
karrigia ime, kam pasur be-

edhe ata që kanë parë profe-
sionalizmin tonë. Mesazhi
ynë ky ishte, të merrnim ka-
mpionatin. Çdo ditë njeriu
duhet të punojë dhe të bal-
lafaqohet me çdo pengesë
dhe paragjykim. Çdo njeri,
kundërshtar apo kategoritë e
njerëzve që janë rreth Parti-
zanit, nëse paragjykojnë për
diçka që mund të jetë bërë
para shumë vitesh, nuk do
ishte diçka e mirë. Nëse jemi
bashkë dhe respektojmë
kundërshtarin, ndjekim
rregullat e klubit dhe të tra-
jnerit, do ia dalim. Për py-
etjen e dytë, shumë e thjesh-
të, jam pjesë e Partizanit.
Jam rritur këtu. Kjo ishte
ëndrra. Tirana dhe asnjë ekip
nuk është armik. Jeta është
e gjatë, unë do kontribuoja
aty ku ndihem rehat. Tiranës
i uroj suksese!

Të kuqtë triumfuan 2-1 falë një dygolëshi të shkodranit Çinari. Kastrioti mposht Flamurtarin

Fiton derbin, Partizani
kampion pas 26 vitesh

Tirana rrezikon seriozisht mbijetesën në Superiore
parë, kur në portën e Alban
Hoxhës shënoi numri 7 i Ti-
ranës, Bedri Greca. Megjith-
atë, në pjesën e dytë ishte sër-
ish shkodrani Çinari, i cili
mori një top të gjatë në hyrje
të zonës së bardhebluve dhe
shfrytëzoi maksimalisht një
dalje aventureske të portierit
Abibi, për të shënuar golin e
dytë të Partizanit, duke "sku-
qur" sërish derbin. Një sfidë
spektakolare u zhvillua edhe
në Gjirokastër, ku Luftëtari
mposhti Kukësin me rezulta-
tin 3-2 dhe hodhi një hap
mjaft të rëndësishëm drejt sig-
urimit të mbijetesës në Kate-
gorinë Superiore. Gjirokas-
tritët shënuan me Çantin që
në minutën e 6 të takimit, por

DREJTORI I PARTIZANIT

Olsi Rama: Do respektojmë
garën, falënderoj Shkodrën

PRESIDENTI I PARTIZANIT

Demi e konfirmon: Tirana
fiton derbi veç kur të iki unëDrejtori sportiv i Par

tizanit, Olsi Rama,
foli pas triumfit në derbi
ndaj Tiranës, që i siguroi
matematikisht titullin
kampion skuadrës së
kuqe, teksa u shpreh:
"Më pëlqeu serioziteti i
skuadrës. E merituam fi-
toren plotësisht. Unë e
kam thënë që në fillim
që ky Partizan nuk i
shikon rivalët. Merremi
vetëm me veten tonë. E
kemi treguar seriozite-
tin në çdo takim. Ne do
respektojmë garën edhe
3 ndeshje dhe ta ngremë
trofeun ndaj Gjirokas-

trës. E kam kuptuar poten-
cialin e ekipit në ndeshjen
me Mariborin. Mund të mos
e besoni, por humbja e parë
në ndeshjen e Skënderbe-
un, ekipi tregoi që ishte në
rrugën e mbarë. E falën-
deroj Shkodrën, se na ka
dhënë dy fitore në derbi, me
Hebajn dhe Çinarin sot. Ka
qenë reciproke, bashkë me
Demin kemi punuar të qetë.
I kemi dhënë qetësi ekipit,
kur edhe ata na kanë dhënë
qetësi me etikën e punës. Ka

gjithmonë vend për
përmirësim, edhe në
ndeshjet e ardhshme do
shikoni seriozitetin e Par-
tizanit. Vitin tjetër do ketë
rritje të Partizanit. Futbol-
li luhet me tru dhe karak-
ter. Këta djem e kanë
përvetësuar këtë dhe e
kanë kuptuar se ndeshjet
nuk fitohen ditën e diel,
por në stërvitje. I kemi
dhënë qetësinë që merito-
nin, por edhe ata na e kanë
shpërblyer me punën".

Presidenti i Partizanit,
Gazmend Demi, ka

qenë shumë i emocionuar
pas shpalljes së klubit të
kuq për të 16-ën herë kam-
pion. Por, në deklaratën e
parë menjëherë pas
ndeshjes, nuk ka lënë pas
as batutat. "Faleminderit të
gjithëve! Sillini mikrofonat
tani, se ua mbaj unë", - ish-
te batuta e parë e Demit me
gazetarët e shumtë, që e
prisnin për t'i marrë dek-
laratën e parë pas shpalljes
kampion. "E prisnim që tit-
ullin do ta fitonim në der-
bi. Gjatë gjithë kohës kemi
marrë rezultate pozitive
dhe sot ishte dhurata më e
bukur. Kjo fitore në derbi

është një titull më vete për
Partizanin. Të shohim sezonin
tjetër tani. Kur të iki nga Par-
tizani, do të fitojë edhe Tirana
në derbi. Partizani bën vetëm
'fair-play', nuk dua që të rrëzo-
het Tirana. E ka vetë në dorë,
nuk e nxjerrim ne nga katego-
ria", - ka thënë fillimisht Demi,
për të folur më pas për festën
e shfrenuar të tifozëve sapo
arbitri Meta vërshëlleu për-
fundimin e lojës. "Ishte një fes-
të legjitime. Pas 26 viteve vjen
titulli dhe kanë të drejtë të fes-
tojnë ashtu. Gëzim i madh

edhe për mua. E kam fituar
eksperiencën e duhur dhe do
të shohim për të ardhmen.
Nuk jam i pari president që
bëj histori me Partizanin.
Janë marrë edhe 15 tituj më
parë, por edhe nëse nuk do të
isha unë, sërish dikush tjetër
do të merrte tituj me Partiza-
nin. Tashmë do të merremi
me ndërtimin e kompleksit.
Kjo do të jetë gjëja më e rëndë-
sishme për mua nga ky mo-
ment e në vijim, pra përfun-
dimi i kompleksit", - përfun-
doi Demi.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Një pemë gjigante.
6. Janë për të kërcyer.
13. Ishte shkolla e Aristotelit
15. Një thirrje me emra.
17. Gjysmë rivale.
18. Një pjesë e narkotikëve.
19. Një tis... mjegulle
20. E famshme ajo e Keopsit
23. Mbyllin një sirtar
24. Eshtë ngjyrë e... fytyrës.
25. Fillojën lejen.
26. Janë aktorë kryesorë.
29. Janë kompozime të kënduara.
30. Hudson aktore.
31. Satelit i Uranit.
32. Fillojnë tatëpjepën.
33. Mbetur në fund.
34. Sapo fillojnë.
35. Kastile janë në fund.

HORIZONTAL
1. Një pije freskuese.
7. Graf ish teniste.
12. Dada, ish-diktator i Ugandës.
13. Eshtë pasuri e investuar.
15. Mund të jenë fetare.
16. Një pjesë e relacionit.
17. Fillojnë ambalazhimin.
19. Një vegël.
20. Qe harkëtar i famshëm i akejve.
24. Fillojnë hetimin.
25. Një atentator vëtëvrasës.
26. Kështu janë takimet zyrtare.
29. Eshtë anije me dy skafe.
31. Fundi i Turandot.
32. Inicialet e Reitman regjisor.
33. Farrell regjisor.
34. Schneider që qe aktore.
36. Mund të jetë e lirë për hartim.
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36. Kufij takimi.
38. Ekstremet e tokës.
40. Inicialet e Einstein.
41. Qendër mësimi.
42. Kështu thirrej Marco Pantani.
45. Pak irredentizëm
47. Fundi i një filmi.
48. Popullojnë qytetin.
49. Janë gojë vullkanesh
50. Eshtë edhe ai Persik.

VERTIKAL
1. Mund të jetë sekrete në derë.
2. Makina Agila.
3. Ami i Maupassant.
4. Mbyllin një sirtar.
5. Rrëzohen me strike
6. Luciano tenor i paharruar.
7. Mbyllin këndet
8. Eshtë borxh.

9. Mbyllin portat.
10. Hagen rockstar.
11. Një pjesë e akademisë.
12. Bien me ballë.
14. Një barkë lëkurëkuqsh.
16. Atje ku shkon progresisti
20. Pallati i Dalai Lamas në Lhasa
21. Një pjesë e minoritetit.
22. Eshtë fluturues në ufo.
24. Do të bëhen mace të tilla.
25. Fletë pa kufij.
27. I ka tek rendi.
28. Kreshniku i volejbollit.
29. Një det që është liqen në fakt.
36. As unë, as ai.
37. Në mes të King edhe Cole të muzikës.
39. Një parashtesë zmadhuese.
40. Eshtë llon papagalli.
41. Titulli i Sean Connery.
42. Fillojnë panikun.
43. Gjysma e rojave.
44. Fitim pa kufij.
46. Mbyllin një sherr.
47. Fillojnë një metodë.
48. Kufizojnë botimet.

- Të rinjtë dinë çfarë nuk
duan, para se ata të dinë
se çfarë duan.

- Të gjithë mendojnë të
ndryshojnë botën, por
askush nuk është duke
menduar për të ndryshuar
veten.

- Njerëzit që kafshojnë
dorën e atij që i ushqen
zakonisht lëpijnë këpucët e
atyre që i godasin.

ZBAVITJE

- Për të veshur një grua, duhet të
zhvishen dy kafshë: një që i jep gunën
dhe ai që paguan.
- Ju shihni lart, kur kërkoni të
lartësoheni. Por unë shoh poshtë sepse
jam lart.

- Një kafshë që do të dinte të fliste, do
të thoshte: ''Njerëzimi është një
paragjykim nga i cili të paktën ne
kafshët e tjera nuk vuajmë''.

38. Emri i Pasternak.
39. Ekberg e La dolce vita.

42. Dikur quhej Mediolanum.
43. Ruajnë pa ujë.
44. Një mund të jetë kalendarik.
46. Një është meskini, shpirtn-
gushti.
47. Një hidrokarbur.
48. Mund të jetë franceskan.

VERTIKAL

1. Jessica Parker aktore.
2. Zola shkrimtar.
3. Janë dritë të tilla me parsec.
4. Mund të jenë gjaku.
5. United Kingdom.
6. Eshtë njeri me principe.
7. Një polimer për kirurgji este-
tike.
8. Kufizojnë takimet.
9. Diftong teatral.
10. Fillojnë fluturimin.
11. Makina Uno.
14. Eshtë shpend lagune.

18. Eshtë operator që bën zoom.
20. Eshtë i pashpirt.
21. Parashtesë për një.
22. Pak enigmatike
23. Një pjesë e Toskërisë.
25. Agustini ish-bomber.
26. Kufizojnë njën princip.
27. Miku i Batman.
28. Tapeti për judo.
29. Janë stadet në videogame.
30. Bëhet një kundër vendimit.
34. Janë me blerim mbuluar në një film
35. Eshtë shtet aziatik.
37. Papavrami violinist
38. Fadili komik
40. Përshëndetja e Jul Qezarit.
41. Mbyllin fushatat.
42. Me të bëjnë një ketër.
45. Mbyllin një takimin.
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