
Zbardhen pasuritë 
për ish-ministrat e 

ish-deputetët e 
LSI-së dhe PD-së

Këshilli i Ministrave vendosi pak kohë më parë rritjen 
e pensioneve me 2.8%, nga e cila do të përfi tojnë rreth 

740 mijë shtetas të Republikës së Shqipërisë. I pyetur nga 
‘Gazeta Shqiptare’, eksperti i Ekonomisë, phd. Klodian 
Muço tregon të gjitha kategoritë përfi tuese... (Në foto) Kreu i opozitës, Lulzim Basha, gjatë protestës së djeshme

“Ja cilat janë kategoritë që do të marrin më shumë para”

Klodian Muço: Rritja maksimale e pensionit Klodian Muço: Rritja maksimale e pensionit 
të pleqërisë për 740 mijë përfituestë pleqërisë për 740 mijë përfitues

Pensionet e pleqërisë,
eksperti i ekonomisë: 

Indeksimi 2.8%, shtesa 
edhe për ish-ushtarakët 

Lotaria Amerikane, 
ambasada: Arsimimi 
që ju nevojitet për
t’u shpallur fitues
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PERPLASJE TE PARLAMENTI/ PLAGOSEN DISA PROTESTUES DHE POLICE. META: PERMBAHUNI

TENSION NE SHESH, BASHA:
NUK DO PRANOJME MONIZEM

Biznesi i integrimit 
dhe molotovët

Opinioni
 Ditësi

Kreu i PD-së ndalon protestuesit: Mos i prekni policët, u këndon 
shpirti si ne: Rama ik. Rishfaqet Sahit Dollapi, detajet e pashfaqura

Nga FATOS ÇOÇOLINga ILIR META

Festa e Republikës Italiane, 
Presidenti letër homologut Mattarella

Presidenti Ilir Meta uron homologun 
e tij italian, Sergio Mattarella me 

rastin e Festës së Republikës Italiane. 
Përmes një letre zyrtare, kreu i shtetit 
shkruan se çmon lart...

 e
Letra

Ditës

 FUSHATA NE LEZHE

JA ME TE PASURIT

Rama: 30 qershori 
ndan të shkuarën 
nga e ardhmja, 

zgjedhjet legjitime

 

Ndërtimet pa leje,
2 mijë pronarët që
marrin tapitë në
të gjithë vendin

AGJENCIA E KADASTRES

 

73 lëkundje 
tërmeti tronditin
Korçën, banorët: 
S’kemi ku të vemi

BILANCI I DEMEVE

Në faqen 10Suplement

Pavarësisht se nuk është 
vërtetuar shkencërisht, 

substanca cartininë po për-
doret për të humbur peshë në 
një kohë të shkurtër. Reklamat 
e shumta për këtë produkt që 
gjendet në suplemente apo 
edhe pije energjike, tërheqin 

Gerald Kola: Përdorimi i substancës ndikon në zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare

“Rreziku i pijeve e suplementeve për rënie në peshë”
Ylli Merja: Kolesteroli i keq, mënyra të thjeshta për ta trajtuar

vëmendjen e konsumatorëve, 
e madje mund të merret pa re-
komandim nga mjeku. Por a ka 
efekte anësorë L-Cartinine? Në 
një intervistë për suplementin 
“Life Pages”, në ‘Gazeta Sh-
qiptare’, mjeku Gerald Kola 
tregon se të rriturit e shëndet-
shëm dhe fëmijët nuk...
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Po. Integrimi është biznes. I mirë për 
të dyja palët. Për Bashkimin Evro-

pian që do të zgjerohet. Por në radhë të 
parë, për ne shqiptarët, qytetarët e këtij 
vendi të vuajtur...
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KRIZA
OPOZITA

Kreu i opozitës i kërkoi kryeministrit Rama të lërë popullin të flasë me votë

Basha: Koha e fjalëve mbaroi, në
protestën tjetër do flasë populli

"Përballje në çdo shesh e në çdo rrugë"

Protesta e
djeshme e
opozitës

Me sytë e skuqur nga
gazi lotsjellës i për
dorur nga policia,

kreu i demokratëve nga sh-
kallët e selisë blu, lideri i
opozitës i kërkoi edhe njëherë
kryeministrit Edi Rama që t'i
hapë rrugë zgjedhjeve të lira
dhe të ndershme, në të
kundër ai paralajmëroi se në
protestën e ardhshme do të
përballet me forcën e sovran-
it. Kreu i demokratëve thek-
soi se kjo ishte hera e fundit
që i drejtohej kryeministri
Rama me forcën e arsyes,
duke theksuar se herrën
tjetër në rast se nuk do të ketë
reflektim nga socialistët,
atëherë fatin e vendit do ta
marrë në dorë populli. "Ne
nuk hedhim asnjë hap pas. E
sotmja është dita e fundit ku
unë i drejtohem me argumen-
tet e arsyes gjithë atyre me
përgjegjësi, kupolës social-
iste, sepse koha për fjalët po
mbaron dhe në protestën e
ardhshme fjalën do ta ketë
vetëm sovrani, vetëm ju. Kthe-
jani sovranit atë që i keni
vjedhur sovranit, hapini
rrugë zgjedhjeve të lira dhe
të ndershme. Lëreni popullin
të flasë me votë ose ndjeja
zërin në protestën e ardhs-
hme. Sot dua t'ju përsëris
zotimin tim, të PD dhe
opozitës së bashkuar se nuk
kërkojmë asgjë më shumë,
por nuk pranojmë asgjë më
pak se vlerat evropiane.
Zgjedhje të lira dhe të nder-
shme. Lërë sovranin të flasë
me votë, ose dëgjoja zërin në
protestën e ardhshme",-tha
kryetari i PD-së në fjalën e tij.
Ai theksoi se nuk do të lejojë
që Edi Rama dhe banda krim-
inale, siç e quajti ai qeverinë,
do të mbajnë pushtetin e mar-
rë me dhunë dhe duke blerë
votat, ndërsa akuzoi drej-
tuesit e policisë dhe Minis-
trisë së Brendshme për
dhunën disporporcionale që
sipas tij përdori policia duke
plagosur disa protestues.
"Janë plagosur disa protes-
tues me fraktura në kokë dhe
plagë në kokë. Asgjë nuk har-
rohet e fshihet. Po i them sot
Edi Ramës dhe sejmenit të tij
zuzar dhe sadist Sandër Lle-
shaj se do mbani përgjegjësi
para ligjit", - deklaroi Lulzim
Basha.
PRPRPRPRPROOOOOTESTTESTTESTTESTTESTAAAAA

Nga bulevardi "Dësh-
morët e Kombit" kreu i
opozitës Lulzim Basha kon-
firmoi edhe njëherë ven-
dosmërinë për t'i shkuar deri
në fund betejës për të kthyer
ligjshmërinë e qeverisjes
nëpërmjet zhvillimit të
zgjedhjeve të lira dhe të nder-
shme pa Edi Ramën kryemi-
nistër. Duke marrë fjalën në
protestën e shtatë kombëtare
të opozitës, kryedemokrati
duke iu referuar pjesëmarrjes
së qytetarëve në këtë protestë
u shpreh se ky bashkim pop-
ullor është bashkimi i sh-
qiptarëve të vjedhur, të shty-
pur, të dhunuar, të nëpërkëm-

Lëvizja Socialiste për
Integrim nuk e ka

pranuar deklaratën e
djeshme të bërë nga Sekre-
tari i Përgjithshëm i NA-
TO-s Jens Stoltenberg, i cili
u shpreh se dhuna politike
bie ndesh me vlerat de-
mokratike të vendeve
anëtare të Organizatës së
Atlantikut të Veriut. Nga
protesta e djeshme e opo-
zitës, zëvendëskryetari i
Lëvizjes Socialiste për In-
tegrim Luan Rama i është
drejtuar me një mesazh
Sekretarit të Përgjithshëm
të NATO-s Jens Stolten-
berg, duke e pyetur atë në
distancë se si ndihet që një
vend anëtar i NATO-s do
të zhvillojë zgjedhje pa
opozitën. "Protesta e sot-
me është mesazh edhe për

bur të mashtruar, tradhtuar
sipas tij nga një bandë krimi-
nale që nuk mund të jetë
qeveria e Shqipërisë. "Bash-
kim i paparë asnjëherë. Jemi
mbledhur dhe kemi kthyer në
sukses këtë energji e ven-
dosmëri. Dua t'ju shpreh
mirënjohjen time, por kam
nderin e privilegjin t'ju
shpreh mirënjohje në emër të
gjithë shqiptarëve për këtë
asamble të paparë e të padëg-
juar të lirisë e demokracisë.
Të mbledhur kaq të vendo-
sur të prerë që sot ushton për
ta dëgjuar e gjithë bota,

Rama ik", - shpreh Basha në
fjalën e tij. Më tej ai theksoi
se Rama ka varfëruar dhe
vjedhur shqiptarët dhe për
këtë duhet të marrë përsipër
përgjegjësinë dhe të largohet.
"Sot endet nëpër Shqipëri
kufoma politike e njeriut më
të urryer që nga diktatura.
Rama është njeriu që u kap
duke vjedhur votat e sh-
qiptarëve me banditët më
famëkeq, sot duhet të ishte
para drejtësisë, për vjedhjen
e pushtetit që ju takon ju e do
ta merrni mbrapsht me çdo
kusht e çdo çmim", - u shpreh

më tej Basha. Ai i bëri thirrje
kundërshtarit të tij politikë
të lërë lojërat politike dhe ti
hap rrugën zgjedhjeve të lira
dhe të ndershme. "Drejtësia
do të ndëshkojë kriminelët,
por për këtë beteja duhet çuar
deri në fund me fitoren e pop-
ullit të bashkuar, Rama ik.
Koha e fjalëve të tepërta ka
mbaruar. Mesazhet tona janë
të plota. Vendosmëria juaj
flet vetë me praninë në këtë
shesh, përballje në çdo shesh
e në çdo rrugë. Derisa të lar-
gojmë tiraninë e krimit", - sh-
toi më tej Basha.

Sekretarin e Përgjithshëm të
NATO-s. Zoti Sekretar i
Përgjithshëm i NATO-s, Sh-
qipëria është pa Gjykatë të
Lartë dhe pa Gjykatë Kush-
tetuese! Si ndjeheni zoti Sek-

retar i Përgjithshëm që një
vend anëtar i NATO-s do të
zhvillojë zgjedhje pa
opozitën?! Protesta është
Shqipëria e vërtetë! Protes-
ta është ushtrim i demokra-
cisë nga qytetarët!", - tha
nga protesta Luan Rama.
"Në demokraci do ketë
gjithmonë debate, por dhu-
na politike bie ndesh me
vlerat tona demokratike.
Është absolutisht e papran-
ueshme. Ndaj iu bëj thirrje
të gjithë aktorëve politikë
të sillen në mënyrë të
përgjegjshme dhe vetëpër-
mbajtje. Konsensus për të
zgjidhur çdo diferencë
përmes dialogut. Kjo kon-
tribuon për një të ardhme më
të mirë për popullin e Sh-
qipërisë dhe gjithë rajonin",
- deklaroi dje Stoltenberg.

LSI kundër Stoltenberg: Si ndjeheni
që zgjedhjet do bëhen pa opozitën?

BASHA NISET SOT NË GJERMANI, PROTES-
TA E RADHËS NË 8 QERSHOR
Menjëherë pas protestës Basha thirri mbledhjen e
kolegjit të kryetarëve, ku vendosi që protesta e
ardhshme të mbahet të shtunën e ardhshme në orën
19:00. Ndërkohë që mësohet se Lulzim Basha do të
niset sot për një udhëtim drejt Gjermanisë, ku pritet
të takohet me krerët e lartë të Bundestagut gjerman
dhe me faktorët e rëndësishëm politik.



SHKURTE

Protesta/ Mungon kryetarja Monika
Kryemadhi, ndodhet jashtë shtetit

Pjesë e protestës së djeshme të opozitës u bë edhe Lëviz
ja Socialiste për Integrim dhe mbështetësit e saj. Por

ajo që ra në sy ishte mungesa e kryetares së kësaj force,
Monika Kryemadhi. Siç bën të ditur burime nga Lëvizja
Socialiste për Integrim, mungesa e Kryemadhit në këtë
protestë erdhi për shkak të angazhimit të saj në një viz-
itë zyrtare jashtë vendit. Gjithsesi, në protestën e
djeshme kanë qenë gjithë drejtuesit e tjerë të LSI-së, si
ish deputetët, Petrit Vasili, Luan Rama, e shumë për-
faqësues të tjerë të lartë të kësaj force. Ndërkohë kreu i
grupit parlamentar të LSI-së Petrit Vasili në krye të pro-
testuesve që u nisën nga selia e LSI, tha se kryeministri
Edi Rama nuk do lejohet të vendosë monizmin në vend.
Duke komentuar hapjen e fushatës në Lezhë, ai tha se
Rama shkoi në vendin e krimit. "Rama ëndërron
monizmin. Sot u kthye në Lezhë, ku do grabisë 190 mil-
ionë euro të rrugës Milot-Balldre. Monizmin s'e kthen
dot kurrë, as Rama, as 20 Rama. Por fuqia e qytetarëve
rrëzon dhe 20 si Rama. Rama sot nënshkroi fundin e tij.
Hajdut dhe monist këto janë dy dimensionet e Ramës.
Nuk do e leme të vendosë monizëm", - tha Vasili, ndërsa
nuk ka preferuar të flasë për vizitën e kryetares së LSI
jashtë vendit.

Sekretari organizativ i Partisë Demokratike Sahit Dol
lapi është rikthyer dje në protestën e opozitës. Ai

është shfaqur për herë të parë pas incidentit të rëndë të
ndodhur në protestën e 11 majit ku u dhunua nga poli-
cia dhe pësoi disa dëmtime të rënda trupore. Me kapele
në kokë dhe mjekër, Dollapi ka kaluar para rreshtit të
parë të policëve që ndodhen tek kryeministria në pro-
testën e sotme të opozitës. Më herët ai u pa në krahë të
kreut të PD-së Lulzim Basha teksa iu bashkohej pro-
testuesve. Në protestën e 11 majit, ai u bë protagonistë
i një incidenti me policinë, të cilët pasi e ndaluan e
dhunuan në mënyrë të vazhdueshme duke e goditur
me shkopinj gome. Për pasojë ai pësoi disa dëmtime në
shpatull dhe këmbë, ndërsa më parë i ishte nënshtruar
edhe një operacioni në zemër.

U dhunua në protestën e 11 majit, Sahit
Dollapi rikthehet në tubimin e PD

Kreu i opozitës, Lulzim Basha,
gjatë protestës së djeshme
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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 14.06.2019
ora 8 ºº -  16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i I -rë për shitjen e pasurisë së
paluajtshme,  Apartament, me sip. 99.5m2, me Nr. Pasurie 4/346+1-26, Zona Kadastrale
Nr.8581, vol.20, fq.145 me sip. 99.5 m2, e ndodhur në Lgj. 2, Pogradec, në pronësi të Z.
Siljan Ikbal Avdullari, me vlerë fillestare në ankand  31,840 (Tridhjet e një mijë e tetëqind
e dyzet) EURO .

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

Shoqeria permbarimore JUSTITIA:
Shoqeria permbarimore JUSTITIA shpall ankandin, faza  e dyte,  për shitjen
e pasurisë së paluajtshme per te cilen ka vene hipoteke ALPHA BANK, me këto
të dhëna:
Apartament me nr.pas.7/21+1-4 ,  zk.8360, vol.26 , fq. 204, me sip 138.40 m2,
Rruga “Zenel Baboci” Tiranë, në pronësi të  z.Gentian Kujtim TOSKU.
Çmimi me të cilin fillon ankandi është 86.804 (tetëdhjetë e gjashtë mijë e
teteqind e katër) EUR
Ankandi zhvillohet në datën 02.07.2019, në përfundim të orarit zyrtar, ora 16:30
në zyrën e përmbaruesit gjyqësor me adrese Tiranë, Bul. “Gjergj Fishta, kulla nr.
1, kati i dytë, nr cel 0693177499.

Protestuesit dhe Forcat e Rendit u përplasën para Kuvendit të Shqipërisë

Tri orët e protestës, nga
shashkat e gurët te gazi lotsjellës
Policia përdori dje më shumë ujë dhe më pak gaz lotsjellës

Ambasada e Britanisë bëri përgjegjës organizatorët e protestës

SHBA dhe Britania: Dhuna ndaj
policisë e papranueshme, duhet dialog

Ambasada Amerikane
dënoi dje dhunën e

përdorur në protestë, ndër-
sa u bëri thirrje organiza-
torëve të ulen në dialog.
Nëpërmjet një mesazhi të
shpërndarë në rrjetet so-
ciale ambasada e SHBA
theksoi se sulmi ndaj poli-
cisë është jo demokratik
dhe i papranueshëm. "Am-
basada e SHBA dënon
dhunën që ndodhi gjatë
protestës sonte. Grum-
bullimi paqësor dhe e drej-
ta për të shprehur pa-
kënaqësitë ndaj qeverisë
janë shtylla të demokracive
të shëndosha, por janë të
drejta që duhen ushtruar
paqësisht. Përdorimi i
mjeteve piroteknike, sido-
mos kur vënë në shënjestër
policinë, nuk është akt
paqësor, është i papran-
ueshëm dhe jodemokratik.
Iu bëjmë thirrje të gjithë or-
ganizatorëve të protestës të

Ajo që nisi si një pro
testë e qetë përfundoi
sërish edhe dje në

mbrëmje në një përplasje mes
protestuesve dhe forcave të
policisë që mbronin godinën
e Kuvendit të Shqipërisë. Sit-
uata u përshkallëzuar pikër-
isht në momentin që protes-
ta është zhvendosur para
sallës së seancave plenare të
Kuvendit të Shqipërisë, ku
protestuesit hodhën gurë e
shashka, ndërsa forcat e pol-
icisë iu përgjigjën me gaz
lotsjellës dhe ujë me presion.
Si pasojë dhjetëra protestues
e policë mbetën të plagosur.
Mes të lënduarve ishte edhe
një operator televiziv.
PRPRPRPRPROOOOOTESTTESTTESTTESTTESTAAAAA

Opozita mbajti dje pro-
testën e shtatë kombëtare,
duke kërkuar largimin e
kryeministrit Edi Rama, kr-
ijimin e një qeverie tranzitore
dhe hapjen e rrugës për
mbajtjen e zgjedhjeve të lira
dhe të ndershme lokale dhe
parlamentare. Pavarësisht
reshjeve të herëpashershme
të shiut, mijëra qytetarë kanë
mbushur bulevardin "Dësh-
morët e Kombit", ku një pjesë
e madhe e pjesëmarrësve
kishin ardhur edhe nga qyte-
tet e tjera. Ashtu si edhe në
protestën e mëparshme ko-
mbëtare, tubimi i djeshëm ka
patur thuajse të njëjtën ko-
reografi, me të vetmin ndry-
shim që balonat me thirrjet
"Rama ik", kësaj here ishin
zëvendësuar me tullumbacet
me mbishkrimin "Ik".
Ndërkohë që nëpërmjet vid-
eo-projektorëve organiza-
torët kanë shfaqur sërish
parullat kundër kryeminis-
trit Edi Rama dhe një foto të
tijën. Pjesë e skenografisë ish-
in edhe disa yje të BE-së që
mbaheshin nga të rinjtë e
FRPD, të cilët thërrisnin: "E
duam Shqipërinë si gjithë
Europa". Nuk kanë munguar
edhe goditjet me gurë dhe
kapsolla në drejtim të god-
inës së kryeministrisë, ndër-
sa në muret e saj është
hedhur sërish bojë. Gjithse-
si, duhet theksuar se pjesa e

parë e protestës para kryemi-
nistrisë ka qenë, me përjash-
time të vogla e qetë, ndërsa
protestuesit kanë mbajtur
sërisht në duar pankarta ku
kërkonin largimin e qeverisë
dhe flamuj të vendeve të Bash-
kimit Europian dhe SHBA-së.
Nuk kanë munguar edhe
tentativat e protestuesve për
të hequr gardhin metalik që
qëndronte para forcave të pol-
icisë. Pak pas orës 19 pro-
testës i është bashkuar edhe
kreu i demokratëve Lulzim
Basha, i shoqëruar nga drej-
tues të tjerë të lartë të PD-së,
ku binte në sy edhe sekretari
organizativ i kësaj force Sait
Dollapi.
PËRPLASJAPËRPLASJAPËRPLASJAPËRPLASJAPËRPLASJA

Në përfundim të fjalës së
tij kreu i PD-së ka kërkuar
nga protestuesit që të zhven-
doseshin në drejtim të Kuv-
endit të Shqipërisë, të cilin ai
e konsideroi si një tjetër in-

stitucion të krimit. Me të
mbërritur para godinës së
Kuvendit, protestuesit kanë
nisur të hedhur shashka,
gurë e mjete të tjera të forta
në drejtim të policisë e cila
ishte pozicionuar si edhe
herët e tjera që të mbronte
godinën. Situata është
përkeqësuar menjëherë, ndër-
sa policia në vazhdimësi ka
bërë thirrje protestuesve që të
ruajnë rendin publik, pasi në
të kundërt do të përballeshin
me forcën e ligjit. Gjithashtu,
policia nëpërmjet altopar-
lantëve i ka bërë thirrje edhe

drejtuesve të opozitës që të
tërhiqnin protestuesit. Më
pas forcat e policisë kanë për-
dorur hedhjen e ujit me pre-
sion nga makinat ujëhedhëse
për largimin e protestuesve
ndërsa është rezervuar në
fillim të përdori gazin
lotsjellës. Gjatë përplasjeve
nuk kanë munguar të lëndu-
arit si nga radhët e protes-
tuesve, policisë, si dhe një ka-
meraman. Ndërkohë që në
vijimësi ministri i Brendshëm
i ka bërë thirrje Bashës të
tërheqë protestuesit dhe të
ndalë sulmin ndaj policisë.
Ndërkohë që ka pasur tenta-
tiva të protestuesve edhe për
të hyrë brenda gardhit rre-
thues, ndërsa me flamurë të
BE dhe SHBA kanë qëndruar
shumë afër kordonit të forcave
të policisë, të cilat më pas i janë
përgjigjur sërish me ujëhe-
dhëse. Në këtë moment poli-
cia ka reaguar sërish duke
hedhur ujë dhe duke përdorur
edhe gazin lotsjellës. Pas 3 orë
protestë Basha ka tërhequr
turmën në drejtim të PD-së,
duke mbyllur kështu pro-
testën e 7 kombëtare.

ndalojnë aktet e dhunshme
dhe të angazhohen në dialog
konstruktiv", - shkruhej në
deklaratën e ambasadës së
SHBA. Edhe ambasada brit-
anike në Tiranë reagoi dje me
një mesazh të fortë për pro-

testën e opozitës së bashkuar,
e cila nisi paqësisht te kryem-
inistria, por krijoi tensione
te parlamenti. Ambasada de-
klaroi se nuk ka vend për
dhunë në një protestë paqë-
sore duke theksuar se është

përgjegjësia e liderëve për
të ruajtur të sigurt dhe lig-
jore protestën. "Mbretëria
e Bashkuar mbështet të
drejtën për të protestuar
paqësisht. Nuk ka vend për
dhunë apo shpërthime me
eksploziv në një protestë
paqësore. Liderët e pro-
testës kanë përgjegjësinë të
mbajnë të sigurt dhe lig-
jore demonstratat dhe poli-
cia ka përgjegjësinë të
përgjigjet në proporcion
për të ruajtur rendin pub-
lik. Në të mirë të gjithsecil-
it një protestë të sigurt dhe
paqësore duhet të jetë pri-
oritet", - deklaroi ambasa-
da britanike në njoftimin e
saj.

Meta bëri apel për
vetëpërmbajtje
dhe shmangie të
incidenteve

Ashtu si edhe në disa
nga protestat e tjera të
mëparshme, Presidenti
i Republikës Ilir Meta
edhe dje ka kërkuar nga
vetëpërmbajtje nga pro-
testuesit dhe forcat e
policisë në përdorimin e
dhunës. Pasi situata ka
nisur të tensionohet para
Kuvendit të Shqipërisë
kreu i shtetit ka përcjellë
një mesazh nëpërmjet
rrjeteve sociale ku ka
kërkuar shmangien e in-
cidenteve dhe provoki-
meve. "Presidenti i Re-
publikës Sh.T.Z Ilir Meta
bën thirrje për vetëpërm-
bajtje,  shmangien e in-
cidenteve dhe provoki-
meve" - apeloi Meta
përmes një deklarate për
mediat dje në mbrëmje.

Bilanci, plagosen disa
protestues e policë dhe

një kameraman

Një nga kameramanët
e televizioneve që mb-

ulonte zhvillimin e pro-
testës para Kuvendit është
plagosur teksa përpiqej të
filmonte në brendësi të gar-
dhit rrethues. Ai është lën-
duar nga njëra prej kapsol-
lave të hedhura, ndërsa më-
sohet se lëndoi këmbën e
majtë. Fillimisht ai është
shtrirë brenda rrethimit të
Kuvendit dhe pas pak
çastesh është ngritur për
t'u larguar. Ndërkohë që më
pas edhe një protestues
është plagosur. Ai është
gjendur i shtrirë në tokë,
ndërsa është gjakosur në
këmbë. Menjëherë ai është
marrë nga protestuesit e
tjerë dhe është dërguar në
spital. Nga spitali ai dek-
laroi se ishte qëlluar nga
policia. Por uniformat blu
nëpërmjet një njoftimi
kanë bërë të ditur se ai ësh-
të qëlluar nga fishekzjarrët
që kanë hedhur protestues-
it. Ndërkohë që edhe min-
istri i Brendshëm Sandër
Lleshaj nëpërmjet disa me-
sazheve në rrjetet sociale
bëri të ditur se edhe 10
policë u plagosën, ndërsa i
bëri thirrje Lulzim Bashës
që të tërhiqte protestuesit,
nga Kuvendi dhe të ndalon-
te sulmin. "Lulzim Basha,
që në 21 janar 2011 vrau 4
qytetarë të pafajshëm dhe
plagosi dhjetëra të tjerë me
armë zjarri, sot plagosi
shumë policë të Shqipërisë.
Një tipi të tillë, Patër An-
ton Harapi i thoshte:
"Krushkamadh i hollë e i
gjatë, rri n'zanat që t'la yt
atë". Dhuna dhe mendja
është zanati yt i pështirë",
- shkroi Lleshaj, i cili në
mbrëmje vizitoi edhe të pla-
gosurit në spital.

Protestues dje përpara parlamentit
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DEKLARATAT
PASURIA

Të qenit në opozitë
duket se i ka bërë më
të varfër ish-deputetët

e Lëvizjes Socialiste për Inte-
grim. Shumica e tyre kanë de-
klaruar për vitin 2018 të
ardhura dhe lëvizje bankare
minimale, ndërsa disa prej
tyre kanë deklaruar edhe over-
drafte me interesa shumë të
larta. Por ka midis tyre që
kanë bërë edhe shitje pasur-
ish të paluajtshme si dhe po-
rosi për blerje apartamentesh
e makinash të reja. Kështu,
ish-ministri i Drejtësisë, Nasip
Naço ka deklaruar se ka shi-
tur shtëpi banimi plus një sh-
tesë apartamenti në një vlerë
të konsiderueshme prej 220
mijë euro. Ndërkohë që në
anën tjetër ka nënshkruar
edhe një kontratë për blerje sh-
tëpie në vlerën e 71 mijë eurove
nga të cilat ka paguar në 2018
vlerën prej 20 mijë euro. Gjith-
ashtu, Naço ka deklaruar se
ka shlyer interesat mujore të
kredisë në vlerë 1.663.639 lekë
në vitin 2018 si dhe detyrimet
për kalimin e pronësisë pranë
ZRPP-së në vlerë 27.642 euro.
Ai nga ana tjetër ka disa llog-
ari dhe depozita bankare me
vlera 400.000 lekë, 13.532 euro,
100.500 euro nga shitja e pa-
surisë së paluajtshme, 772
paund, 275.832 lekë. Gjithash-
tu, Naço deklaron një kon-
tratë për blerje automjeti Toy-
ota Rav4 me vlerë 5.000 euro,
ndërsa si të ardhura raporton
të ardhurat nga pagat dhe për-
fitimet e tjera ligjore në vlerën
e 3.003.115 lekë. Ndërkohë që
bashkëshortja e tij raporton
të ardhura nga paga në
shumën 100.300 lekë, ndërsa
bën të ditur se zotëron edhe 50
për qind të aksioneve të një
studio ligjore që e zotëron së
bashku me djalin. Ish-krye-
tari i Grupit Parlamentar të
LSI-së, Petrit Vasili deklaron
shumë pak lëvizje në gjendjen
e tij financiare. Kështu, ai ka
raportuar një shtim të
gjendjes cash në vlerën e
80.320 lekë dhe të ardhurat nga
paga dhe përfitimet e tjera në
shumën  20.012.254 lekë. Edhe
ish-deputetja e re e kësaj force,
Kejdi Mehmetaj ka raportuar
të ardhura vetëm nga paga si
dhe një overdraft. Më konkre-
tisht ajo ka një llogari ban-
kare nga kursimet e të
ardhurave në vlerën 15.949
lekë, ndërsa deklaron të
ardhura nga paga si deputete
në shumën 2.032.945 lekë, si
dhe një overdraft me vlerë
600.000 lekë. Ish-ministri
Transporteve, Edmond Hax-
hinasto ka raportuar si page-
sa shlyerjen e një kësti të
blerjes për autoveturën Toyo-
ta të blerë me vlerën 20.000
euro, duke deklaruar se për
2018 janë paguar 6 mijë euro.
Gjithashtu, ai bën të ditur se
ka një reduktim i llogarisë
rrjedhëse në bankë si rezultat
i shpenzimeve për shkollën e
vajzës dhe shpenzime jetese në
vlerën 1.506.183 lekë.

Ndërsa vetë personalisht
deklaron si të ardhura nga

Zbardhen deklarimet e pasurisë për ish-ministrat dhe ish-deputetët e LSI-së

Mehmetaj dhe Braimllari me overdraft,
Naço shet shtëpinë për 220.000 euro

Gjosha depozitë në emër të të birit e dhuruar nga gjyshi
HAXHINASTO
Ish-ministri
Transporteve, Edmond
Haxhinasto ka
raportuar si pagesa
shlyerjen e një kësti të
blerjes për autoveturën
Toyota të blerë me
vlerën 20.000 euro,
duke deklaruar se për
2018 janë paguar 6
mijë euro. Gjithashtu ai
bën të ditur se ka një
reduktim i llogarisë
rrjedhëse në bankë si
rezultat i shpenzimeve
për shkollën e vajzës
dhe shpenzime jetese
në vlerën 1.506.183
lekë.

paga dhe përfitime të tjera si
deputet vlerën 2.353.438 lekë
dhe të ardhura nga qiraja e
apartamentit në vlerën 6.120
lekë. Ndërsa bashkëshortja e
tij Enkelejda Haxhinasto
raporton se zotëron llogari
rrjedhëse në bankë me vlerë
321 euro, llogari kursimi me
vlerë 13.533 euro, depozitë ban-
kare në vlerë 105.008 euro dhe
një tjetër llogari bankare në
vlerë 441.408 lekë. Ndërkohë që
si të ardhura ajo deklaron
pagesën për punën e kryer
pranë studios noteriale në
vlerë 249.900 lekë. Ish-ministr-
ja e Integrimit, Klajda Gjosha
ka deklaruar disa llogari ban-
kare me vlera të papër-
fillshme, njëra prej të cilave
është pakësuar me 415.605
lekë, ndërsa si të ardhura de-
klaron pagën e deputetes në
shumën 1.324.820 lekë, të
ardhura nga pjesëmarrja në
komisione 52.700 lekë, rimbur-
sim të shpenzimeve të kar-
burantit në vlerën 330.176 lekë,
mbulime të shpenzimeve të
telefonit në vlerën 204.000 lekë
dhe të ardhurat nga dieta di-
tore në vlerën 413.875 lekë.
Gjosha deklaron edhe një de-
pozitë bankare në emër të të
birit e dhuruar nga gjyshi në
vlerën 3210 euro. Edhe Gjosha
deklaron se ka marrë një kre-
di për shtëpi me interes 4.5 për
qind dhe për të cilën gjatë vitit
2018 ka shlyer 370.300 lekë.
Ndërsa bashkëshorti i saj de-
klaron të ardhura nga bizne-
si në shumën e 2.289.197 le-
këve. Deputeti Endri Brahim-
llari ka deklaruar se ka shi-
tur dy makina të vjetra dhe
ka blerë një të re, ndërsa ka
marrë edhe një overdraft me
interes 16 për qind.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha,
kryetarja e LSI-së Monika
Kryemadhi dhe Fatmir Mediu

Kontratë shitje pasurie të paluajtshme shtëpi banimi + shtesë
apartamenti në shumën 220.000 euro.
Shlyerje interesash kredie në shumën 95.000 lekë.
Shlyer interesat mujore të kredisë në vlerë 1.663.639 lekë për
vitin 2018.
Shlyer detyrimet për kalimin e pronësisë pranë ZRPP në vlerë
27.642 euro.
Depozitë në bank nga paga dhe kursimet në vite me vlerë
400.000 lekë.
Depozitë në vlerë 13.532 euro.
Depozitë në vlerë 100.500 euro nga shitja e pasurisë së
paluajtshme.
Depozitë në vlerë 772 paund.
Depozitë në bankë nga pagat dhe kursimet në vite me vlerë
275.832 lekë.
Kontratë porosie për blerje apartamenti në vlerë 71.940 euro.
Kontratë për blerje automjeti Toyota Rav4 me vlerë 5.000
euro.
Të ardhura nga pagat dhe përfitimet e tjera ligjore në vlerën e
3.003.115 lekë.
Të ardhura neto kaluar në bankë në shumën 2.224.255 lekë.
Shlyer detyrimet në shumën 20.000 euro sipas kontratës për
blerje apartamenti në shumën e 71.940 euro.

THEODHORA NAÇO (BASHKËSHORTJA)
Të ardhura nga paga në shumën 100.300 lekë.
Depozitë në bankë në shumën 20.000 lekë.
Aksionere me 51% të aksioneve dhe administratore e studios
ligjore.

FRANKO NAÇO (DJALI)
Të ardhura nga paga bruto në shumën 100.300 lekë
Aksioner me 49% të aksioneve të studios ligjore.

BETINA NAÇO (VAJZA)
Depozitë në shumën 200.000 lekë.
Të ardhura nga paga dhe shpërblimet në shumën 1.873.552
lekë pranë Agjencisë së Sigurimit të Depozitave.
Të ardhura neto në shumën 1.491.721 lekë.

Nasip Naço
Shtuar gjenda kesh në vlerën e 80.320 lekë
Të ardhura nga paga dhe përfitimet e tjera në shumën
20.012.254 lekë.

Petrit Vasili

Llogari bankare nga kursimet e të ardhurave në vlerën 15.949
lekë.
Të ardhura nga paga si deputete në shumën 2.032.945 lekë.
Overdraft me vlerë 600.000 lekë.

Kejdi Mehmetaj

Pagesë kësti për autoveturën Toyota të blerë me vlerën
20.000 euro. Për 2018 janë paguar 6 mijë euro.
Reduktim i llogarisë rrjedhëse në bankë si rezultat i
shpenzimeve për shkollën e vajzës dhe shpenzime jetese në
vlerën 1.506.183 lekë.
Llogari rrjedhëse e përbashkët me bashkëshorten në vlerë
321 euro.
Të ardhura nga paga dhe përfitime të tjera si deputet në
vlerën 2.353.438 lekë.
Të ardhura nga qeraja e apartamentit në vlerën 6.120 lekë.

ENKELEJDA HAXHINASTO (BASHKËSHORTJA)
Llogari rrjedhëse në bankë me vlerë 321 euro.
Llogari kursimi me vlerë 13.533 euro.
Depozitë bankare në vlerë 105.008 euro.
Llogari bankare në vlerë 441.408 lekë.
Pagesë për punën e kryer pranë studios noteriale në vlerë
249.900 lekë.

Edmond Haxhinasto

Llogari rrjedhëse me vlerë 12.187 lekë.
Llogari rrjedhëse në shumën 319.503 lekë, pakësuar me
415.605 lekë
Llogari rrjedhëse në emër të Klajda Gjoshës dhe Ardian Gjonit
me vlerë 155 euro, pakësuar me 18 euro.
Të ardhura nga paga si deputete 1.324.820 lekë.
Të ardhura nga pjasmarrja në komisione 52.700 lekë.
Shpenzime karburanti në vlerën 330.176 lekë.
Mbulime të shpenzimeve të telefonit në vlerën 204.000 lekë.
Dieta ditore në vlerën 413.875 lekë.
Llogari depozitë ne emër të të birit e dhuruar nga gjyshi në
vlerën 3210 euro.
Rimbursim nga drejtoria rajonale e sigurimeve në vlerën e
215.880 lekë.
Kredi për shtëpi me interes 4.5 për qind. Shlyer për 2018
vlera 370.300 lekë.
ARDIAN GJONI (BASHKËSHORTI)
Të ardhura nga biznesi në vlerën e 2.289.197 lekë.

Klajda Gjosha
Autoveturë Range-Rover shitur për 12.000 euro.
Autoveturë Audi A6 shitur për vlerën 500.000 lekë.
Autoveturë Mercedes -Benz blerë për 1.320.000 lekë.
Llogari page pakësuar me 58.926 lekë.
Llogari rrjedhëse pakësuar me 349.373 lekë.
Gjendja cash shtuar me 500.000 lekë dhe 1700 euro
Të ardhura nga paga vjetore në shumën 1.207.758 lekë.
Rimbursim shpenzimi karburanti në vlerën 330.176 lekë.
Rimbursim shpenzime telefoni në vlerën 204.000 lekë.
Honoranre nga mbledhjet e komisioneve në vlerën 17.000
lekë.
Dieta ditore në vlerë 413.875 lekë.
Karta e kreditit me vlerë 200.000 lekë overdraft me interes
16%.

Endrit Braimllari
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Bojkoti që i bën Kuven
dit thuajse gjysëm në
e vitit të shkuar ka

ndikuar jo pak në të ardhu-
rat e ish-deputetëve të Par-
tisë Demokratike. Në dek-
laratat e pasurisë që kanë
dorëzuar për vitin e shkuar
në cilësinë e deputetit, të
zgjedhurit e djathtë kanë
raportuar lëvizje të pakta fi-
nanciare, ndërsa në disa ras-
te kanë bërë shitje të pasur-
ive të paluajtshme. Madje ka
nga ata që kanë deklaruar se
janë detyruar që për shkak
të falimentimit të mbyllin
edhe biznese të familjarëve të
tyre. Kështu, ish-nënkrye-
tari demokrat i Kuvendit, Edi
Paloka ka deklaruar se në
2018 ka shitur dy shtëpi, një
në Tiranë dhe një Lezhë. Ai
ka shitur një partament në
Tiranë për shumën 40.000
euro dhe një tjetër aparta-
ment në Lezhë për shumën
70.000 euro. Gjithashtu Palo-
ka ka deklaruar disa llogari
dhe depozita bankare në
shumat, 50.000 euro, 2.500.000
lekë, ndërsa si të ardhura ka
raportuar vetëm ato që vijnë
nga statusi i deputetit në
shumën e 2.021.418 lekëve.
Ndërsa ish-deputeti Fatmir
Mediu duket se të ardhurat
kryesore i siguron nga bash-
këshortja, për të cilën ka
raportuar disa llogari ban-
kare. Më konkretisht ai dek-
laron llogari në emër të bash-
këshortes me vlerë 100.145
lekë, të ardhura nga shitja e
automjetit në shumën e 7.000
euro, të ardhura nga puna si
deputet në shumën 2.248.054
lekë, të ardhura nga paga e
bashkëshortes si përgjegjëse
sektori në Ministrinë e In-
frastrukturës në shumën
923.909 lekë, të ardhura nga
paga e bashkëshortes si
anëtare e Këshillit Mbik-
qyrës pranë Ministrisë së Fi-
nancave në shumën 94.335
lekë. Po ashtu Mediu ka dek-
laruar të ë ardhura nga paga
e vazjës në shumën 160.000
lekë, të ardhura të vazjës nga
ISSH nga leja e lindjes në
shumën 453.687 lekë dhe të
ardhura nga paga e djalit në
shumën 6.214 euro. Ai dek-
laron se ka shlyer edhe inter-
esa të kredisë për vitin 2018
në shumën 284.524 lekë. Një
vit i keq në aspektin finan-
ciar ka qenë 2018 për famil-
jen e deputetit Nard Ndoka
që është edhe kryetar i Par-
tisë Demokristiane të Sh-
qipërisë. Ai deklaron një de-
pozitë në shumën 2.209.100
lekë, shtuar me 31.921 lekë
për vitin 2018. Po ashtu Ndo-
ka deklaron pakësim llogar-
ie me vlerë 849 euro, 131.832
lekë, shtim llogarie në
shumën 582.768 lekë, shtim i

Pavarësisht shtesave apo pakësimeve të deklaruara në
formularët e mamit Fatmira Hajdaraj, ato janë shkruar për
pjesët e mia ideale, por të gjitha përfitimet ia kam lënë
gjithmonë mamit.
Nuk kam të tjera.
Të ardhura nga paga si deputete në Kuvendin e Shqipërisë -
2.209.795 lekë
Pavarësisht shtesave apo pakësimeve të deklaruara në
formularët e mamit Fatmira Hajdaraj, ato janë shkruar për
pjesët e mia ideale, por të gjitha përfitimet ia kam lënë
gjithmonë mamit.
Nuk kam të tjera.
Kredi studentore për tu paguar ofruesit të granteve të shtetit
të Neë York prej 10.000 dollarë për kosto shkollimi universitar.
Interesi i ripaguhet me 5% në vit në kohëzgjatjen e kredisë
prej 10 vjet.
Kredi personale për shkollim, marrë në shumën 2.000.000 lekë
në muajin korrik 2018.
MUÇJON DEMIRAJ (BASHKËSHORTI)
Rishpërndjarje kapitali në mes bashkëortakëve nga e cila iu
shtuan dhe 15 për qind bashkëpronësi në kompaninë ëilcuma
LLC, Neë York, duke u bërë bashkëortak për 35 % të komapnisë.
Kredi bankare 350.000 dollarë me interes 5 % për 30 vjet.

Rudina Hajdari

Depozitë në shumën 2.209.100 lekë, shtuar me 31.921 lekë
për vitin 2018.
Pakësim llogarie  me vlerë 849 euro.
Pakësim llogarie në shumën e 131.832 lekë.
Shtim llogarie në shumën 582.768 lekë.
Shtim i llogarisë me shumën 50.000 lekë.
Ccelje karte krediti në shumën 749 euro.
Të ardhura neto nga paga si deputet 2.956.323 lekë.
Të ardhura të përfituara nga interesat e bonove të thesarit në
shumën 2.106.699 lekë.
Të ardhura neto të përfituara nga bashkëshortja nga puna si
specialiste në MInistrinë e Bujqësisë në shumën 670.776 lekë.
Mbyllje e kredisë, paguar në 2018 shuma 866.252 lekë.
Pakësim i llogarisë bashkëshortes në shumën 59.664 lekë.
ELVIS NDOKA (DJALI)
Pakësim llogarie rrjedhëse me 1.329 lekë
Ccregjistrim i shoqërisë Lastminute ku zotëronte 50 për qind
të aksioneve. Shoqëria rezultoi me humbje.
Kontratë punësimi në shtetin e Maltës si menaxhet me pagë
mujore 823 euro.
ALDO NDOKA (DJALI)
Ccregjistrim i shoqërisë Lastminute ku zotëronte 50 për qind
të aksioneve. Shoqëria rezultoi me humbje.
Rinovim i kontratës së punës pranë Maritim Hotel në Maltë në
pozicionin kamarier me pagë mujore 780 euro. Të ardhura
vjetore 9360 euro.

Nard Ndoka

llogarisë me shumën 50.000
lekë. Gjithashtu Nard Ndo-
ka deklaron të ardhura neto
nga paga si deputet në
shumën 2.956.323 lekë, të
ardhura të përfituara nga
interesat e bonove të thesarit
në shumën 2.106.699 lekë dhe
të ardhura neto të përfituara
nga bashkëshortja nga
puna si specialiste në Minis-
trinë e Bujqësisë në shumën
670.776 lekë. gjithashtu në
2018 Nard Ndoka ka arritur
të mbyllë një kredi para
kohe për të cilën në 2018 ka
shlyer shumën 866.252 lekë.
Nga ana tjetër për familjen
e Nard Ndokës gjerat nuk
kanë ecur aq mirë, pasi
djemtë e tij janë detyruar të
mbyllin një biznes që e
zotëronin prej vitesh për
shkak të falimentimit. Pasi
kanë mbyllur biznesin ata
janë detyruar të largohen
edhe nga Shqipëria dhe ti
bashkohen vëllait tjetër në
Maltë ku tashmë punojnë si
kamarier dhe banakier.
Ndoka deklaron se dy prej
djemve të tij paguhen nga
800 deri në 900 euro për
punën që bëjnë në hotelet e
Maltës. Ndërkohë që ish-
kryetari i grupit demokrat,
Edmond Spaho deklaron se
ka shitur makinën për sk-
rap dhe ka blerë një tjetër
makinë për vlerën e afro 12
mijë eurove. Gjithashtu ai
deklaron një sërë llogarish
me shuma të konsiderue-
shme. Më konkretisht ai de-
klaron depozitë në vlerën
24.509 euro,llogari bankare
në shumën 3.838 lekë, de-
pozitë në shumën 3.819
lekë, depozitë në shumën
5.741 lekë,  depozitë në
shumën 10.000 euro, llog-
ari në shumën 59.199 lekë,
llogari në shumën 1.976
euro, depozitë pa afat në
shumën 27.520 lekë, de-
pozitë në shumën 1.635.212
lekë, depozitë në shumën
532.635 lekë.

Pasuria e deputetëve të opozitës. Edi Paloka shet shtëpitë në Tiranë dhe Lezhë

Djemtë e Ndokës mbyllin biznesin,
punësohen si kamarier dhe banakier
Edmond Spaho shet makinën për skrap dhe blen makinë të re

MEDIU
Fatmir Mediu duket se
të ardhurat kryesore i
siguron nga
bashkëshortja, për të
cilën ka raportuar disa
llogari bankare. Më
konkretisht ai deklaron
llogari në emër të
bashkëshortes me
vlerë 100.145 lekë, të
ardhura nga shitja e
automjetit në shumën e
7.000 euro, të ardhura
nga puna si deputet në
shumën 2.248.054 lekë,
të ardhura nga paga e
bashkëshortes.

Shitja partamenti në Tiranë për shumën 40.000 euro.
Shitje apartamenti në Lezhë për shumën 70.000 euro.
Llogari bankare me vlerë 50.000 euro.
Llogari bankare me vlerë 2.500.000 lekë.
Të ardhura nga paga si deputetët në shumën 2.021.418 lekë.

Dasara Mema
Të ardhura nga paga si bibliograve në shkollën e
Magjistraturës në shumën e 749.376 lekë.

Kleta Paloka (vajza)
Të ardhura nga paga si avokate në shumën 120.000 lekë.

Edi Paloka

Llogari në emër të bashkëshortes me vlerë 100.145 lekë.
Të ardhura nga shitja e automjetit në shumën e 7.000 euro.
Të ardhura nga puna si deputet 2.248.054 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortes si përgjegjëse sektori
në Ministrinë e Infrastrukturës në shumën 923.909 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortes si anëtare e Këshillit
MBikqyrës pranë Ministrisë së Financave në shumën 94.335 lekë.
Të ardhura nga paga e vazjës në shumën 160.000 lekë.
Të ardhura të vazjës nga ISSH nga leja e lindjes në shumën
453.687 lekë.
Të ardhura nga paga e djalit në shumën 6.214 euro.
Shlyerje e interesave të kredisë për vitin 2018 në shumën
284.524 lekë.

Fatmir Mediu

Shitje makine për skrap për shumën 13.000 lekë.
Blerje makine Opel Corsa për shumën 11.500 euro.
Shpenzime shkolle për fëmijën në shumën 14.000 euro të
siguruara nga kursimet nga paga.
Depozitë në vlerën 24.509 euro.
Llogari bankare në shumën 3.838 lekë.
Depozitë në shumën 3.819 lekë.
Depozitë në shumën 5.741 lekë.
Depozitë në shumën 10.000 euro.
Llogari në shumën 59.199 lekë.
Llogari në shumën 1.976 euro.
Depozitë pa afat në shumën 27.520 lekë.
Depozitë në shumën 1.635.212 lekë.
Depozitë në shumën 532.635 lekë.
Të ardhura nga funksioni i deputetit në shumën 2.560.198
lekë.
Të ardhura nga qeraja e partamentit në vlerën 325.000 lekë.
Të ardhura nga pagesa e universitetit në shumën 120.000
lekë.
Të ardhura nga interesat e depozitës dhe bono thesari në
shumën 300.000 lekë.
Kredi banese në shumën 1.760.000 lekë ndaj Entit të
Banesave. Shlyer për vitin 2018 shuma 64.800 lekë.

Edmond Spaho

Llogari bankare, gjendja zero.
Të ardhura nga paga si deputet në shumën 2.306.939 lekë.
Kredi konsumatorë në vlerën 1.000.000 lekë. shlyer në 2018
vlera prej 302.392 lekë.
Mbyllje overdafti.

Klevis Balliu
Të ardhurat nga paga si deputet në shumën 2.287.733 lekë.
Përfitime nga interesi i depozitës në euro në shumën 170 euro.
Përfitime nga interesi i depizitës në vlerën 14.000 lekë.
Shtesë depozite me 1 mijë euro.

Ervin Salianji
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Kryeministri: S'do lejojmë destabilizim,
Stoltenberg: Dhuna e papranueshmeGjatë vizitës së tij në Ti

ranë, sekretari i
përgjithshëm i NATO-së
Jens Stoltenberg zhvilloi
takime me drejtuesit më
lartë shtetërorë, Presiden-
tin e Republikës, Ilir Meta,
kryeministrin Edi Rama
dhe ministren e Mbrojtjes
Olta Xhaçka. Pas takimit në
kryeministri, ai dhe kryem-
inistri, Edi Rama dolën në
një konferencë të përbash-
kët, ku dhe iu përgjigjën
pyetjeve të gazetarëve, si sa
i përket zhvillimeve politike
në Shqipërisë dhe ndikimit

të përfolur rusë në Shqipëri
dhe rajon. Në fjalën e tij
Rama konfirmoi edhe inter-
esimin e veçantë të kreut të
NATO-s për situatën politike
në Tiranë. Por kreu i qever-
isë theksoi se protestat që po
ndodhin në Tiranë nuk janë
shfaqje e pakënaqësisë pop-
ullore, por e një grupimi
politik që kërkon pushtetin.
"Nuk është shfaqje e një
shqetësimi popullor, por një
inskenim politik", - tha

Rama. Ndaj theksoi ai qever-
ia nuk do të lejojë asnjë lloj
destabilizimi të vendit që
cenon imazhin e Shqipërisë.
"Në Shqipëri nuk do të
ndodhë nuk do të lejojmë
asnjë formë destabilizimi që
do të lejonte cenimin e
imazhit të vendit tonë,
përveç cenimit që i japin
imazhet e dhunës. Nuk ësh-
të shfaqje e një shqetësimi
të madh popullor, por një in-
skenim politik që nuk ka

shansin të zhvillohet përtej
skenës politike", - u shpreh
ai. Sekretari i Përgjithshëm
i NATO-së Jens Stoltenberg
duke iu referuar situatës në
Shqipëri theksoi se dhuna
bie ndesh me vlerat
demokratike duke kërkuar
konsensus dhe dialog. "Në
demokraci do ketë gjith-
monë debate, por dhuna
politike bie ndesh me vlerat
tona demokratike. Është ab-
solutisht e papranueshme.

Ndaj iu bëj thirrje të gjithë
aktorëve politikë të sillen në
mënyrë të përgjegjshme dhe
vetëpërmbajtje. Konsensus
për të zgjidhur çdo diferencë

përmes dialogut. Kjo kon-
tribuon për një të ardhme
më të mirë për popullin e
Shqipërisë dhe gjithë rajo-
nin", - deklaroi Stoltenberg.

Partia Socialiste ka hapur fushatën elektorale në Lezhë, prezantohet Pjerin Ndreu

Rama: Në 30 qershor ndahet e shkuara
nga e ardhmja, zgjedhjet të ligjshme

"Kanë frikë të vijnë para popullit dhe të pranojnë gjykimin"

Vetëm 1 orë para se
opozita të zbriste në
shesh në protestën e

saj 7 kombëtare, Partia Social-
iste ka vijuar fushatën e saj
elektorale në qytetin e
Lezhës, ku është bërë edhe
prezantimi zyrtar i kandi-
datit të mazhoranës për kry-
etar bashkie të këtij qyteti,
Pjerin Ndreu. Në fjalën e tij
para mbështetësve lezhianë
tha se pavarësisht se në
zgjedhje nuk do ketë përballë
kandidatët e opozitës reale,
fushata ka një rëndësi të
madhe pasi sipas tij bëhet
fjalë për betejën mes së sh-
kuarës dhe se ardhmes dhe
mes atyre që duan ta çojnë
Shqipërinë pas dhe atyre që
duan ta çojnë para. "Sot në
Lezhë vazhdon maratona
drejt 30 qershorit në një bete-
jë që duket si betejë pa
kundërshtarë, por është një
betejë më e qartë se kur-
doherë tjetër mes së sh-
kuarës dhe së ardhmes. Mes
nesh që duam ta çojmë Sh-
qipërinë para dhe atyre që
duan ta kthejnë mbrapsht
përsëri. Mes nesh që duam
një vend normal demokratik
dhe duam t'u lëmë fëmijëve
tanë një vend të denjë për ta
dhe atyre që duan vetëm
pushtet, pushtet për veten
përmes dhunimit të
demokracisë", - deklaroi
Rama. Më tej kryetari i PS-së
u shpreh se qëndrimin i
opozitës vjen si pasojë e frikës
që ka për t'u përballur në
zgjedhje, ndërsa kërkon
pushtet në tavolinë nëpërm-
jet presionit dhe akteve të
dhunshme që sipas tij nuk
godasin qeverinë, por
imazhin e vendit. "Kanë frikë
të vijnë para popullit dhe të
pranojnë gjykimin e njerëzve
me votë. Prandaj kërcënojnë
se s'do ta lënë popullin të
shprehet me votë. Ata kanë
frikë nga ballafaqimi me ne,
prandaj dhe betohen rrugëve
se do na imponojnë një për-
plasje antidemokratike
përveç se të dënueshme nga
ligjet. Por një gjë duhet ta
themi, çdo ditë dhe duhet ta
dëgjojnë që të gjithë. Ata që
vendosën të ikin nga zgjedh-
jet nuk kanë në dorë asgjë
tjetër përveç ikjes së tyre në
drejtim të paditur", - u
shpreh Rama. Sipas tij
zgjedhjet pa opozitën janë të
ligjshme për sa kohë vetë kjo

e fundit ka vendosur të mos
marrë pjesë në zgjedhje.
"Zgjedhjet pa opozitën krye-
sore janë anti-demokratike
vetëm kur opozita pengohet
të hyjë në zgjedhje, por kur
ajo vendos vetë të mos hyjë
në zgjedhje, zgjedhjet nuk
janë aspak antidemokratike.
Imagjino pak çfarë rrumpalle
do bëhej ky vend nëse
zgjedhjet do bëheshin pre e
tekave të partive?! Imagjino-
ni çfarë çorapi do bëhej e
gjithë jeta demokratike nesër
nëse sot do shtyheshin
zgjedhjet për t'i hapur rrugë
një politike qorre. Imagjino-
ni çfarë kuptimi do kishte
nesër, sikur sot të fitonte kjo
politikë pengmarrje që ne të
vinim na e jepni votën se për
4 vjet do bëjmë kështu. Ngaqë
nuk fitojnë dot thonë s'ka
rëndësi se çfarë thotë popul-
lit. Ata thonë ne duam të ikni
ju dhe të vijmë ne. Dhe jo
zgjedhje se nuk i fitojmë dot
por një kryeministër që e
vendosim ne. Ku është parë
kjo? Boll 30 vjet me lojëra
nga më të ndryshmet, në dëm
të shtetbërjes. Ata janë pak
ne jemi shumë", deklaroi
kreu i qeverisë. Më tej ai

theksoi se mazhoranca e man-
datuar për të qeverisur ven-
din nuk ka të drejtë të ndal-
ojë dhe të pranojë kërkesat e
një opozite që sipas tij ka hum-
bur arsyen dhe logjikën. "Ne
jemi zgjedhur për të
udhëhequr, s'kemi të drejtë të
ndalojmë duke i shkuar aty-
re prapa. A jemi ne më të
mirët? Pa diskutim jo, po ku
vend pa diskutim nuk ka parë
më të mirë se në. 30 vjet janë
boll për këdo, mjaft të kenë sy
në ballë e mend në kokë për
të parë historinë e këtyre 30
viteve. Si ka qenë historia, ata
prish e ne rregullo ata bëj pis
e ne pastro. Ata tërhiq vendin
pas, ne shty sa kemi mundur
para. Ata bam e bum me bal-
të e zjarr aq sa, sa herë
shfaqen në ekran duhen lar-
guar fëmijët nga televizori, e
për fat të keq jo gjithmonë ia
kemi dalë. Kujtoni shprehjen:
Po fjete me qenin, gdhihesh
me pleshta. Kujtoni pak Ti-
ranën në të dyja kohët e tyre.
Kur ky që ka marrë rrugët
drejtonte Tiranën, sahati nuk
punonte. As atë nuk e shihte
se i kishte ngel ora, e vijon ta
ketë të ngelur, se zemrekët i
ka Saliu", - shtoi Rama.

Stoltenberg: Rusia është përpjekur
gjithmonë të përfshihet në punët tona
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg

dhe kryeministri Edi Rama i janë përgjigjur edhe
interesit të gazetarëve lidhur me influencën e ruse në
rajon dhe në vendin tonë. Kreu i NATO-s tha se Rusia ka
bërë përpjekje gjithmonë për t'u përfshirë në proceset e
ndryshme në BE e NATO. "Iu bëj thirrje të gjithë aktorëve
politikë të marrin pjesë në dialog. Ne kemi parë përpjekje
të Rusisë për t'u përfshirë në proceset tona të ndryshme
dhe në vendet aleate të NATO-s",- u shpreh Stoltenberg.

Meta: Zgjerimi i NATO-s në
Ballkan e bën rajonin më të sigurtë
Presidenti Meta priti në

takim Sekretarin e
Përgjithshëm të NATO-s,
Jens Stoltenberg, vizita e të
cilit përkon me 10-vjetorin
e anëtarësimit të vendit
tonë në NATO, objektivin
strategjik të të gjitha qever-
ive shqiptare të pas '90-ës.
Kreu i Shtetit theksoi se
ndan plotësisht vizionin e
Sekretarit Stoltenberg, se
është detyra dhe përgjegjë-
sia e çdo aleati të forcojmë
Organizatën duke investuar
çdo përpjekje dhe kontribut
në shërbim të mbrojtjes
kolektive dhe njëkohësisht
të çdo vendi anëtar. Në këtë
kuadër, Presidenti do të
vazhdojë të mbështesë dhe
inkurajojë rritjen e bux-
hetit për mbrojtjen në 2%
brenda 2024-ës, jo vetëm si
detyrim, por edhe si
përgjegjësi për ndarjen e

barrës. Presidenti Meta çmoi
investimin e NATO-s në Ba-
zën Ajrore të Kuçovës si një
aset për sigurinë e vendit,
rajonit dhe Aleancës. Kreu i
Shtetit theksoi se zgjerimi
dhe prania e NATO-s në ra-
jonin tonë janë kyç për kon-
solidimin e sigurisë, paqes
dhe stabilitetit të Ballkanit
Perëndimor. "Prania e
NATO-s në Kosovë, në bash-
këpunim të ngushtë me in-
stitucionet e Kosovës dhe
BE-së, kontribuon për një

mjedis më të sigurt në ter-
ren, dhe është njëkohë-
sisht thelbësore për tërës-
inë territoriale të Kosovës
dhe stabilitetin në rajon",
- u shpreh Presidenti Meta.
Më tej, Kreu i Shtetit u
shpreh se Shqipëria
mbështet të drejtën legji-
time dhe sovrane të Kos-
ovës për një tranzicion
gradual të FSK-së në ush-
tri multietnike, dhe në
ndërveprim të plotë me
NATO-n.

Kryeministri Rama dje në Lezhë në çeljen e
fushatës elektorale së Partisë Socialiste
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RRITJA E
PENSIONEVE



NDRYSHIMET
PENSIONET E PLEQËRISË

Flet eksperti i ekonomisë: Indeksimi 2.8%, shtesa edhe për ish-ushtarakët

Klodian Muço: Rritja maksimale e pensionit
të pleqërisë për 740 mijë përfitues

"Ja cilat janë kategoritë që do të marrin më shumë para"

KRITERET

Këshilli i Ministrave
vendosi pak kohë më
parë rritjen e pen-

sioneve me 2.8%, nga e cila
do të përfitojnë rreth 740
mijë shtetas të Republikës së
Shqipërisë. I pyetur nga
'Gazeta Shqiptare', eksperti
i Ekonomisë, phd. Klodian
Muço tregon të gjitha kate-
goritë përfituese si dhe rrit-
jet minimale e maksimale
për secilën prej tyre. "Sipas
VKM-së rritjen nga indeksi-
mi në masën 2.8% e përfi-
tojnë të gjitha kategoritë e
pensioneve të pleqërisë.
Duke nisur nga pensionet e
ish-anëtarëve të kooperati-
vave bujqësore për të vijuar
te pensionet sociale; pensio-
net e invaliditetit përfshirë
edhe invalidët e luftës; pen-
sionet familjare; pensionet e
veçanta të ushtarakëve; pen-
sionet suplementare sh-
tetërore të punonjësve në
universitete apo qendra stu-
dimore  etj. E thënë ndryshe
në numra, përfituesit nga
indeksimi 2.8%, janë rreth
638 mijë persona që trajto-
hen me pensionet e lartpër-
mendura. Nga kjo rritje po
ashtu do të përfitojnë edhe
rreth 100 mijë individë të
tjerë që bëjnë pjesë në ske-
ma të tjera. Pra, në total do
të përfitojnë nga indeksimi
rreth 740 mijë persona që
jetojnë në territorin e Sh-
qipërisë si dhe ata pension-
istë që përfitojnë një pen-
sion pleqërie në Shqipëri por
që jetojnë jashtë territorit
shqiptar",-thekson Muço për
'GSH'. Më tej eksperti shton
se duke ju referuar VKM-së,
është marrë vendimi që pas
datës 1 prill 2019 pensionet
e ndryshme të pleqërisë, por
jo vetëm nuk do të jenë më
pak se 13 753 lekë në muaj.
Përsëri jo më pak se 13 753
lekë s'do të jenë  as pensio-
net e parakohshme. Pensio-
net e pleqërisë s'do të jenë
më shumë se 27 506 lekë.
"Pra, indeksimi do të jetë nga
385 lekë deri më 770 lekë.
Pra, pensioni minimal shkon
13753 lekë, nga 13378 lekë që
ishte deri tani, ndërsa pen-
sioni maksimali shkon në 27
506 lekë në muaj, nga 26757
lekë në muaj që ishte deri
tani. Rritje do të përfitojnë
edhe pensionet që do të cak-
tohen nga data 1.4.2019 e në
vazhdim, me kusht që data
e fillimit të pensionit të jetë
deri më 31.3.2019, përfshirë

Voltiza Duro

edhe këtë datë",-bën me dije
eksperti për GSH.

PËRFITUESIT
Në dispozicion të pen-

sionistëve është vënë një
fond prej 2.39 miliardë le-
kësh. Pensionet e anëtarëve
të kooperativave bujqësore
përveç rritjes me 2.8%, do të

përfitojnë edhe kompen-
simin e të ardhurave mujore
të pensionistëve të fshatit,
me kusht që shuma e pen-
sionit mujor plus kompen-

simin e të ardhurave, të jetë:
a) deri në 15 403 lekë në
muaj, për pensionet e
pleqërisë; b) deri në 14 903
lekë në muaj, për pensionet
e invaliditetit dhe pensionet
familjare; c) deri në 10 108
lekë në muaj, për pensionet
e pleqërisë, invaliditetit dhe
pensionet familjare. Ko-
mpensimet për të ardhura
mujore minimale nisin 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. Janë 16 kategori pen-
sionesh që përfitojnë rritjen.
Në vendim është përcaktu-
ar edhe kufiri minimal dhe
maksimal për pensionet e
plota të pleqërisë, pensionet
e plota të invaliditetit dhe
pensionet e plota familjare,
pensionet e parakohshme, të
caktuara sipas ligjit nr.10142,
datë 15.5.2009, të ndryshuar,
me datë fillimi nga 1.4.2019
e në vazhdim dhe përfitues-
it e pensioneve, sipas ligjeve
nr.7703, datë 11.5.1993. Sipas
vendimit, mësohet se përfi-
tojnë rritje pensionet e cak-
tuara sipas ligjeve nr.4171,
datë 13.9.1966, "Për sigu-
rimet shoqërore në Repub-
likën Popullore të Sh-
qipërisë", pensionet sociale.

Shtesë mujore në masën
2.8% do të përfitojnë edhe
personat që trajtohen me
mbrojtje të veçantë të usht-
arakut, pensionet suplemen-
tar 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
Republikën e Shqipërisë".
Rritje në masën 2.8% do të
përfitojnë edhe rastet e traj-
timeve të veçanta financia-
re të familjeve të pilotëve flu-
turues, të caktuara sipas
ligjeve 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, dhe
nr.9128, datë 29.7.2003, "Për
një trajtim të veçantë finan-
ciar të pilotëve fluturues, në
pension", të ndryshuar dhe
rastet e trajtimeve të veçan-
ta financiare, të caktuara si-
pas ligjit nr.9361, datë
24.3.2005, "Për një trajtim të
veçantë financiar të efekti-
vave, oficerë dhe nënoficerë,
lundrues të nëndetëseve dhe
palombarëve të forcave de-
tare në pension". Rritja do të
aplikohet për personat që
trajtohen me pagesa të
veçanta financiare të
punonjësve të minierave, të
caktuara sipas 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, pensionet e
pleqërisë të punonjësve të
minierave, të caktuara me
ligjin nr.150/2014, "Për pen-
sionet e punonjësve që kanë
punuar në miniera në nën-
tokë"; pensionet suplemen-
tare të caktuara sipas ligjit
nr.10139, datë 15.5.2009, "Për
pensionet shtetërore suple-
mentare të punonjësve të
universiteteve, të shkollave
të larta, Qendrës së Studi-
meve Albanologjike, Akade-
misë së Shkencave dhe të
gjitha institucioneve të tjera
kërkimore publike në Repub-
likën e Shqipërisë, të cilët
kanë tituj shkencorë". Për
efektet në pikën dy të ven-
dimit të Këshillit të Minis-
trave përcaktohet se indek-
simin e pensionit e përfitojnë
edhe pensionet që do të cak-
tohen nga data 1.4.2019 e në
vazhdim, me kusht që data e
fillimit të pensionit të jetë
deri më 31.3.2019, përfshirë
edhe këtë datë.

Pensioni minimal
Ishte  13378 lekë në muaj
Bëhet  13753 lekë në muaj
Pensioni maksimal
Ishte 26757 lekë në muaj
Bëhet 27 506 lekë në muaj

Kushtet e përfitimit:
a)Personat që kanë moshën dhe periudhat e
sigurimit, kanë të drejtën e përfitimit të pensionit të
pleqërisë
b)Nënat që kanë lindur 6 a më shumë fëmijë, të
cilët janë mbi 8 vjeç, kanë të drejtë të dalin në
pension kur mbushin moshën 55 vjeç dhe kanë 30
vjet periudhë sigurimi.
PENSIONI I PLOTË I PLEQËRISË SI NËNË ME
SHUMË FËMIJË
Kushtet e përfitimit:
a) Personat që kanë periudha sigurimi, kanë të
drejtën e përfitimit të pensionit të plotë të pleqërisë
kur:
b)Plotësojnë moshën 55 vjeç;
c) Kanë 30 vjet periudhë sigurimi;
d) Janë tërhequr nga veprimtaria ekonomike;
e) Kanë lindur 6 a më shumë fëmijë, të cilët janë të
rritur mbi 8 vjeç.

Ekspert i pensioneve,
Klodian Muço

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te
dhenat  :me te dhenat  : “Truall+Ndertese” me sip. totale 202.5 m2 dhe nga kjo
ndertese  me sip.65 m2 , me  Nr pasurie 7/934, vol 38, fq 125, ZK 8592 e ndodhur ne
Lagjen Partizani , Shkoder....e  afishuar  ne favor te debitorit Izmir  Hebovija.
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte
në vleren : 6,384,000  ( Gjashtemilione e treqind e tetedhjete e kater mije ) leke
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  12.06 .2019  ora 16.16 ne Zyren
e permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates
se rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te
ankandit 10 % te vleres si garanci ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-
313839-100 CB .

NJOFTIM PËR SHITJE ME ANKAND
1.Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine  me te dhenat
:
 “Ndertese njekateshe industriale”  me nr pasurie 10/7/ND , Volumi 24 , Faqe 143, me
siperfaqe ndertimore  1 235  m2 , Zona kadastrale 8592, e ndodhur tek zona industriale e
qytetit , pjese e ish parkut te mallrave   ,  Shkoder .:....e rregjistruar ne favor te   Altin  Salihi
etj
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar , eshte në
vleren :   16,968,000  ( Gjashtembedhjetemilione e nenteqindegjashtedhjetetete mije)
leke .
3. Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date  10.06.2019  ora 16.16 ne Zyren e
permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko , Perballe Gjykates se
rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te derdhin perpara fillimit te ankandit
10 % te vleres si garanci ne Tirana Bank dega Shkoder  ne nr llogarie 0600-313839-100 CB

740
MIJË
PËRFITUES
"Në total do të
përfitojnë nga
indeksimi rreth 740
mijë persona që
jetojnë në territorin
e Shqipërisë si dhe
ata pensionistë që
përfitojnë një
pension pleqërie në
Shqipëri por që
jetojnë jashtë
territorit shqiptar",-
thekson Mucco për
GSH.
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"Rekomandime për t'u përgatitur ditën e intervistës. Tarifa e paguar nuk kthehet"

Lotaria Amerikane, ambasada:
Arsimimi që ju nevojitet për të fituar
"Duhet të keni përfunduar të paktën një shkollë të mesme"

UDHËZIMET DHE DOKUMENTACIONI

TARIFAT
"Çdo tarifë e
paguar ndaj
qeverisë së
Shteteve të
Bashkuara për
aplikimin tuaj për
vizë nuk
rimbursohet. Nëse
në momentin e
aplikimit fillestar, ju
nuk keni përfshirë
një fëmijë
ekzistues, apo një
bashkëshort/e me
të cilën  ishit i
martuar, atëherë
mos vazhdoni me
procedurën e
aplikimit për vizë",-
bëjnë me dije
ekspertët.

Të gjithë ata shtetas sh
qiptarë që janë
përzgjedhur si fitues të

Lotarisë Amerikane 2019-të,
duhet të mirinformohen në
lidhje me arsimin që duhet të
kenë përfunduar për të fituar
gjatë intervistës me konsullin.
Njoftimi është bërë ditën e
djeshme nga ambasada ameri-
kane në Tiranë, e cila thekson
edhe llojet e arsimit që kuali-
fikohen për Lotarinë. "Apli-
kantët duhet të kenë mbaru-
ar arsimin e mesëm me kohë
të plotë që është i barasvler-
shëm me arsimimin në të pa-
ktën një shkollë të mesme
amerikane (4-vjeçare, me kohë
të plotë, arsim i përgjithshëm).
Diplomat e shkollës së mesme
gjimnaz me kohë të plotë kual-
ifikohen për lotarinë. Shkollat
e mesme profesionale me kohë
të plotë mund të kualifikohen
nëse ato në thelb përputhen
me kërkesat thelbësore të një
të arsimi të mesëm me kohë
të plotë të Shteteve të Bash-
kuara të Amerikës. Vendimi
përfundimtar do të merret nga
oficeri konsullor në ditën e in-
tervistës për vizë",-thekson
ambasada. Diplomat e shkollës
së mesme me kohë të
pjesshme - pa shkëputje nga
puna, shkollat e natës ose ato
me korrespondencë, përfshirë
programet pesë vjeçare ose
programet e gjata (me kohë të
pjesshme, pa shkëputje nga
puna, shkollat e natës ose me
korrespondencë) nuk kuali-

fikohen për programin e lo-
tarisë.  Edhe nëse ju keni
mbaruar një pjesë të shkollës
së mesme në sistemin pa sh-
këputje nga puna dhe pjesën
tjetër në sistemin me kohë të
plotë, kjo diplomë nuk kuali-
fikohet për programin e lo-
tarisë.
PËRGATITJA PËR
INTERVISTË

"Përpara intervistës tuaj
për vizë, ne ju rekomandojmë
të rishikoni të dhënat që keni
dhënë në aplikimin tuaj fille-
star për lotarinë. Sigurohuni
që të keni dhënë informacio-
nin e saktë mbi statusin tuaj
civil në momentin e aplikim-
it fillestar. Nëse ju ishit i/e
martuar në momentin e ap-
likimit fillestar për lotarinë,
ju duhet të kishit përfshirë
bashkëshortin/en tuaj në atë
aplikim fillestar (edhe nëse

keni qenë në proces divorci).
Përjashtim bëjnë rastet kur
bashkëshorti është nënsh-
tetas amerikan, ose banor i
përhershëm i ligjshëm.

Gjithashtu, ju duhej të
kishit përfshirë të gjithë fëm-
ijët tuaj të pamartuar dhe
nën 21 vjeç në momentin e ap-
likimit fillestar. Me fëmijë
nënkuptohen fëmijët tuaj bi-
ologjikë, dhe thjeshtërit- fëm-
ijët e bashkëshortit/es tuaj,
apo fëmijë që i keni birësuar
ligjërisht, pavarësisht nëse je-
tojnë me ju ose jo",-thekson
ambasada. Ndërkohë duhet të
siguroheni që keni ngarkuar
fotografinë e saktë për çdo
pjesëtar të familjes në mo-
mentin e aplikimit fillestar
për lotarinë. Ngatërrimi i fo-
tografive në aplikimin fille-
star do të rezultojnë në refuz-
imin e vizës për aplikantin

dhe familjen e tij. Edhe mos-
deklarimi i bashkëshortit/es
ekzistues, apo i fëmijës ekz-
istues në momentin e ap-
likimit fillestar për lotarinë
do të rezultojnë në refuz-
imin e vizës për kandidatin
e familjen e tij. "Çdo tarifë e
paguar ndaj qeverisë së Sh-
teteve të Bashkuara për ap-
likimin tuaj për vizë nuk
rimbursohet. Nëse në mo-
mentin e aplikimit fillestar,
ju nuk keni përfshirë një
fëmijë ekzistues, apo një
bashkëshort/e me të cilën
ishit i martuar (pra, statusi
juaj civil ishte "i martuar" në
momentin e aplikimit fille-
star), atëherë mos vazhdoni
me procedurën e aplikimit
për vizë. Ju mund të rishiko-
ni kriteret e pranuesh-
mërisë online",-bëjnë me
dije ekspertët.

KUJDES NGA
MASHTRIMET

Për ata që kanë aplikuar
për DV-2020, njoftimi zyrtar i
përzgjedhjes do të kryhet
drejtpërdrejt nëpërmjet Kon-
trollit të Statusit të Aplikimit
(Entry Status Check), i cili do
të jetë në përdorim, në faqen
e Internetit të Departamentit
Amerikan të Shtetit, Byrosë së
Çështjeve Konsullore "Apliki-
mi Elektronik për Vizat e
Shumëllojshmërisë". "Kjo ësh-
të e vetmja mënyrë me të cilën
ju do të merrni njoftim të sta-
tusit të aplikimit tuaj.  Nëse ju
merrni një njoftim me anë të
postës elektronike apo me
postë rreth përzgjedhjes suaj
në lotarinë E-DV, duhet të dini
që ky njoftim nuk është i
ligjshëm.  Vetëm pasi ju të jeni
përzgjedhur, pasi t'u jeni
përgjigjur udhëzimeve të

njoftimit të mundësuar për ju
nëpërmjet Kontrollit të Sta-
tusit të Aplikimit, si dhe pasi
të ketë filluar procesimi i ras-
tit tuaj, vetëm atëherë ju
mund të merrni në vazhdim
e-maile komunikimi nga
QKK-ja që ju njofton juve të
shikoni Kontrollin e Statusit
të Aplikimit për informa-
cione të reja rreth aplikimit
tuaj. QKK-ja nuk do t'ju
kërkojë juve t'u dërgoni para
atyre, kësaj ambasade, apo
ndonjë ambasade tjetër të
SH.B.A.-së me postë, apo shër-
bime të tilla si Western
Union.  Nëse ju merrni një e-
mail që ju duket të jetë një
njoftim mashtrimi në lidhje
me Lotarinë DV, ne ju
këshillojmë te njoftoni duke
u futur tek faqet e internetit
më poshtë",-thotë ambasada.

 Fillimisht duhet të shqyrtohet me kujdes in-
formacioni i caktimit në Kontrollin e Statusit të
Regjistrimit në faqen e internetit të E-DV, duke
shënuar datën, kohën dhe vendndodhjen e interv-
istës për vizën e emigrantëve.
 Më tej duhet të merren në shqyrtim Udhëz-

imet e Intervistës së Ambasadës së SHBA-së ose Kon-
sullatës.
 Mund të jepen udhëzime shtesë nga Ambasa-

da ose Konsullata e SHBA, ku do të aplikoni dhe in-
tervistoni, prandaj ju lutemi t'i rishikoni me kujdes
këto udhëzime.
 Programoni dhe përfundoni një provim mjekë-

sor
 Ju (dhe çdo anëtar i familjes që aplikoni për

vizë me ju) ju kërkohet të planifikoni një takim mjekë-
sor me një mjek të autorizuar në vendin ku do të in-
tervistoheni.
 Shpjegoni se ekzaminimi është për një aplikim

për vizë emigrimi dhe jepni mjekun datën e interv-
istës. Mjeku do t'ju tregojë koston e ekzaminimit dhe
testeve.
 Ju lutem vini re se disa nga informacionet e

përfshira në këto udhëzime mund të zbatohen për
klasifikimin e vizave të emigrantëve përveç vizave të
diversitetit.
 Mblidhni fotot dhe të gjitha dokumentet e

kërkuara
 Çdo aplikant i DV do të duhet të sjellë dy (2)

fotografi identike në intervistë. Shqyrto informacio-
nin e detajuar rreth kërkesave të fotografive për të
siguruar që fotot tuaja do të jenë të pranueshme.

DokumentacioniDokumentacioniDokumentacioniDokumentacioniDokumentacioni
 nformacioni i takimit të printuar nga Kontrolli

i Statusit të Regjistruesit në faqen elektronike të E-
DV.
 Faqja e konfirmimit DS-260
 Pasaportë të vlefshme për gjashtë muaj pas

datës së parashikuar për hyrje në SHBA për ju dhe
çdo anëtar i familjes që aplikon për vizë.
 Dokumentet origjinale ose kopjet e vërtetuara

të dokumenteve civile të dorëzuara në KCC.
 Sillni një fotokopje të ndonjë dokumenti që

nuk i keni dorëzuar KCC-së si pjesë e procesit të kual-
ifikimit të intervistës.

Voltiza Duro

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

1- “Pyll” me sip. 59.800 m2, Nr. Pas. 1/187, Vol.14, Fq.15, ZK 3101,,  e ndodhur ne
Qerret, Kavaje. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me
të cilin fillon ankandi është 3.119.364 Euro . Ankandi zhvillohet datë 24.06.2019 ora
16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
2- “Truall+ Ndertese” me sip. 701.2 m2 dhe ndertese 156.2 m2, Nr. Pas. 4/167, Vol.13,
Fq.77, ZK 8360,  e ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana
Bank sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 660.240 Euro . Ankandi zhvillohet datë
14.06.2019 ora 16.00 në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
3- “Apartament” me sip. 417 m2, Nr. Pas. 1/312+1-54, Vol.25, Fq.12, ZK 8370,  e
ndodhur ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të
cilin fillon ankandi është 216.561 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00
në adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
4-”Njesi” me sip. 256.1 m2, Nr. Pas. 1/330+1-N18, Vol.31, Fq.135, ZK 8370,  e ndodhur
ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 161.343 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00 në
adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane.
5-”Njesi” me sip. 248 m2, Nr. Pas. 1/330+1-N19, Vol.31, Fq.142, ZK 8370,  e ndodhur
ne Tirane. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Tirana Bank sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 156.240 Euro . Ankandi zhvillohet datë 14.06.2019 ora 16.00 në
adresen Rr.”I. Qemali”, Pall.”Fratari”, K.6,Tirane
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

Rr.Ibrahim Rugova Pallati
Kontakt nr.10, kati 41000
Tirana, Albaniat. +355 44
500 909f. +355 44 500 910

info@primall.al www.primall.al

Shoqeria PRIMALL shpk , distributor I autorizuar per Shqiperine e markave te
kompanise nderkombetare “JT International”, njofton mbi cmimin e produkttit  te
ri qe do tregetohet duke filluar nga data 05/06/2019 i cili eshte si me poshte:

Njoftimi behet ne perputhje me udhezimin  Nr.6 date 30/01/2015 te Ministrise se
Financave “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”( i
ndryshuar)

Marka Cmimi  perfundimtar me date 05 Qershor   
(TVSH e perfshire) 

Winston Silver  250 
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Konferenca Rajonale mbi sigurinë dhe shëndetin në punë/ Strategjitë që nevojiten

Frosina Gjino: Siguria në vendin
e punës, mungojnë ekspertët

"Punonjëset e fasonerive, pre e ngacmimeve dhe ofendimeve"
SEKTORËT E
RISKUT
Ndër sektorët me
risk më të lartë
janë sektori i
minierave dhe
ndërtimit për
aksidente në
punë. Gjithashtu,
problematike janë
fasoneritë ku
punojnë më mijëra
gra të cilat
rrezikohen të
preken nga
sëmundjet
profesionale dhe
aksidente në
vendin e punës.

Koordinatori maqedonas: Njerëzit po vdesin
në vendin e punës, çfarë mund të ndryshojmë

Konkursi Ndërkombëtar i Zanateve,
shqiptarët rrëmbejnë medalje

Siguria dhe Shëndeti në
punë vazhdon të mbe
tet një çështje që ende

nuk po merr vëmendjen e
duhur në vendin tonë. Num-
ri i aksidenteve në miniera
vazhdon të mbetet i lartë, e
për këtë shpeshherë nuk kry-
hen as verifikimet e duhura
për ngjarjen. Lidhur me këtë
temë, Qendra Shqiptare e
Sigurisë dhe Shëndetit në
Punë, pjesë e rrjetit Balca-
nOSH Network, organizoi
konferencës rajonale 3 di-
tore. Në një intervistë për
"Gazeta Shqiptare", Frosina
Gjino, drejtoreshë ekzeku-
tive në këtë qendër tregon se
gjatë trajnimeve me punon-
jëset e fasonerive, janë kon-
statuar shumë problematika
ndër to oraret e tejzgjatura
në punë e pagat jo të mira.
Ajo shton se duhet urgjen-
tisht të certifikohen ek-
spertët e sigurisë dhe shën-
detit në punë, pasi në themel
të ligjit është hartimi i doku-
mentit të vlerësimit të risk-
ut, i cili duhet të realizohet
nga profesionistë dhe vendi
jonë nuk i ka këta të fundit.
Gjatë konferencës u vu
theksi te parandalimi dhe
strategjitë e mundshme që
duhen përdorur bashkërisht
mes vendeve të rajonit për
të mbrojtur jetën e punë-
marrësve.

Për 3 ditë është mbajturPër 3 ditë është mbajturPër 3 ditë është mbajturPër 3 ditë është mbajturPër 3 ditë është mbajtur
Konferenca Rajonale përKonferenca Rajonale përKonferenca Rajonale përKonferenca Rajonale përKonferenca Rajonale për
Sigurinë dhe Shëndetin nëSigurinë dhe Shëndetin nëSigurinë dhe Shëndetin nëSigurinë dhe Shëndetin nëSigurinë dhe Shëndetin në
Punë. Cili është synimiPunë. Cili është synimiPunë. Cili është synimiPunë. Cili është synimiPunë. Cili është synimi
kryesor i organizimit tëkryesor i organizimit tëkryesor i organizimit tëkryesor i organizimit tëkryesor i organizimit të
kësaj konference?kësaj konference?kësaj konference?kësaj konference?kësaj konference?

Në datat 30-31 maj dhe 1
qershor u zhvillua Konferen-
ca Rajonale për Sigurinë dhe
Shëndetin në Punë, e para e
këtij lloji që mbahet në Sh-
qipëri. Në këtë aktivitet
morën pjesë mbi 120 pjesë-
marrës nga të gjitha vendet
e rajonit dhe më gjerë. Tem-
at kryesore të diskutimit
kishin në fokus dy çështje
kryesore: Bashkëpunimi ra-
jonal dhe e ardhmja e tij për
sigurinë e shëndetin në
punë; si dhe u diskutua mbi
një strategji rajonale të për-
bashkët.

Pse është i nePse është i nePse është i nePse është i nePse është i nevvvvvojshëmojshëmojshëmojshëmojshëm
bashkëpunimi me vendet ebashkëpunimi me vendet ebashkëpunimi me vendet ebashkëpunimi me vendet ebashkëpunimi me vendet e
rajonit për këtë çështje?rajonit për këtë çështje?rajonit për këtë çështje?rajonit për këtë çështje?rajonit për këtë çështje?

Siguria e shëndetit në
punë nuk njeh komb, shtet,
kufi apo gjuhë pasi mbrojtja
e jetës është  e njëjtë në të
gjitha vendet e nuk ka bar-
riera. Ne presim të gjithë in-
tegrohemi në Bashkimin
Europian kështu që lind e
nevojshme të bash-
këpunojmë dhe duhet të zgji-
dhim së bashku problemet.
Një nga synimet e përbash-
këta mes vendeve të rajonit
dhe më gjerë është mbrojtja
e punonjësve tanë.

Sa të  mbrojtur janëSa të  mbrojtur janëSa të  mbrojtur janëSa të  mbrojtur janëSa të  mbrojtur janë
punëmarrësit në vendinpunëmarrësit në vendinpunëmarrësit në vendinpunëmarrësit në vendinpunëmarrësit në vendin
tonë? Cilët janë sektorët mëtonë? Cilët janë sektorët mëtonë? Cilët janë sektorët mëtonë? Cilët janë sektorët mëtonë? Cilët janë sektorët më
të rrezikshëm për të punu-të rrezikshëm për të punu-të rrezikshëm për të punu-të rrezikshëm për të punu-të rrezikshëm për të punu-
ar?ar?ar?ar?ar?

Ka përmirësim në
drejtim të sigurisë dhe shën-
detit në punë. Tani po imple-
mentohen skemat e sigurisë
në punë në Shqipëri. Ka
vende të rajonit që i kanë më
të avancuara por ne po mar-

rim eksperiencat e tyre dhe
bashkëpunimi mes vendeve
këtu konsiston. Shqipëria në
këtë drejtim ka bërë progres,
por ka ende mangësi. Ndër
sektorët me risk më të lartë
janë sektori i minierave dhe
ndërtimit për aksidente në
punë. Gjithashtu, problema-
tike janë fasoneritë ku
punojnë më mijëra gra të
cilat rrezikohen të preken
nga sëmundjet profesionale
dhe aksidente në vendin e
punës.

Sa zbatohen kontratat eSa zbatohen kontratat eSa zbatohen kontratat eSa zbatohen kontratat eSa zbatohen kontratat e
punës në Shqipëri?punës në Shqipëri?punës në Shqipëri?punës në Shqipëri?punës në Shqipëri?

Nuk mund të flasim për
siguri dhe shëndet në punë
nëse nuk ka kontratë me
punëdhënësin. Është luftu-
ar shumë puna informale në
Shqipëri, por ka raste të
punonjësve të pakontraktu-
ar, pa siguracione.

A duhet të infA duhet të infA duhet të infA duhet të infA duhet të infororororormohenmohenmohenmohenmohen
më shumë punëmarrësitmë shumë punëmarrësitmë shumë punëmarrësitmë shumë punëmarrësitmë shumë punëmarrësit
mbi të drejtat që iu takojnëmbi të drejtat që iu takojnëmbi të drejtat që iu takojnëmbi të drejtat që iu takojnëmbi të drejtat që iu takojnë
me ligj në vendin e punës?me ligj në vendin e punës?me ligj në vendin e punës?me ligj në vendin e punës?me ligj në vendin e punës?

Parandalimi është baza e
sigurisë dhe shëndetit në
punë. Parandalimi nënkup-
ton ndërgjegjësim, edukim e
ky i fundit duhet të fillojë që
në kopsht e të vazhdojë në
stade edhe më të larta.

Mbrojtja e jetës së punëmar-
rësit së pari, duhet të bëhet
pjesë e mentalitetit të sh-
qiptarëve.

Keni mundur të realizo-Keni mundur të realizo-Keni mundur të realizo-Keni mundur të realizo-Keni mundur të realizo-
ni trajnime mbi këtë çësh-ni trajnime mbi këtë çësh-ni trajnime mbi këtë çësh-ni trajnime mbi këtë çësh-ni trajnime mbi këtë çësh-
tje me punëmarrësit? Sa tëtje me punëmarrësit? Sa tëtje me punëmarrësit? Sa tëtje me punëmarrësit? Sa tëtje me punëmarrësit? Sa të
interesuar janë këta të fun-interesuar janë këta të fun-interesuar janë këta të fun-interesuar janë këta të fun-interesuar janë këta të fun-
dit?dit?dit?dit?dit?

Ne kemi një network ko-
mbëtar të ekspertëve të sig-
urisë dhe shëndetit në punë,
i cili funksionon më së miri.
Ne iu ofrojmë ekspertë që të
ofrojnë trajnime për këtë
çështje. Punonjësit tashmë
me kalimin e kohës janë më
të ndërgjegjësuar dhe
kërkojnë të informohen më
shumë mbi të drejtat e tyre
gjatë punës. Kemi zhvilluar
takime dhe një cikël të gjatë
trajnimesh me gratë që
punojnë në fasoneri. Është
konstatuar që gratë në fason-
eri punojnë edhe në kushte
të vështira e vështirësia më
e madhe që hasnin ishte
stresi në vendin e punës. Ato
punonin me orare të zgjatu-
ra, nuk paguheshin mirë dhe
madje kanë pasur edhe ras-
te ngacmimesh e ofendimesh
në vendin e punës. Edhe me
punonjësit e fabrikave të çi-
mentos kemi organizuar
takime, duke qenë se aty ka
pasur raste aksidenti në
punë. Ne duhet të luftojmë sa
të mundemi që t'i minimi-
zojmë këto aksidente në punë
e për këtë po përpiqemi.

A neA neA neA neA nevvvvvojitet një bash-ojitet një bash-ojitet një bash-ojitet një bash-ojitet një bash-
këpunim më i mirë mes ak-këpunim më i mirë mes ak-këpunim më i mirë mes ak-këpunim më i mirë mes ak-këpunim më i mirë mes ak-
torëve që janë përgjegjës nëtorëve që janë përgjegjës nëtorëve që janë përgjegjës nëtorëve që janë përgjegjës nëtorëve që janë përgjegjës në
mbarëvajtjen e procesit tëmbarëvajtjen e procesit tëmbarëvajtjen e procesit tëmbarëvajtjen e procesit tëmbarëvajtjen e procesit të
punës në Shqipëri?punës në Shqipëri?punës në Shqipëri?punës në Shqipëri?punës në Shqipëri?

Të gjithë aktorët që mbu-
lojnë çështjet e mbrojtjes në
punë janë pjesë e këtij net-
work-u. Duhet të bashkëren-
dohet puna me institucionet
shtetërore, sindikatat, orga-
nizatat e punëdhënësve e të
shoqërisë civile, universite-
tet, shkollat, punëdhënësit.
Vetëm nëse punohet hap pas
hapi mund të rrihet sukses
dhe të mbrojmë jetët e sh-
tetasve tanë.

CCCCCilat janë disa nga eks-ilat janë disa nga eks-ilat janë disa nga eks-ilat janë disa nga eks-ilat janë disa nga eks-
periencat më të mira të ra-periencat më të mira të ra-periencat më të mira të ra-periencat më të mira të ra-periencat më të mira të ra-
jonit që mund të huazojmëjonit që mund të huazojmëjonit që mund të huazojmëjonit që mund të huazojmëjonit që mund të huazojmë
në vendin tonë?në vendin tonë?në vendin tonë?në vendin tonë?në vendin tonë?

Urgjentisht duhet të cer-
tifikojmë ekspertët e sig-
urisë dhe shëndetit në punë,
të ngremë sistemin e certi-
fikimit. Në themel të ligjit
është hartimi i dokumentit
të vlerësimit të riskut, i cili
duhet të realizohet nga pro-
fesionistë dhe ne nuk kemi
profesionistë. Në Shqipëri
nuk njihet si profesion e si
pasojë vijnë kompani të hua-
ja që i kryejnë këto shër-
bime. Aty shumë mirë mund
të punësohen të rinjtë sh-
qiptarë.

Koordinatori i OSH Bal
kan në Maqedoni,

Milan Petkovski tregon se
problemet në rajon mbi
sigurinë dhe shëndetin në
punë janë pak a shumë të
njëjta. "Kjo konferencë
është e nevojshme, sepse
njerëzit po vdesin në ven-
det e punës, dhe po
sëmuren. Në Ballkan kemi
pak a shumë të njëjtat
probleme për sa i përket
ambientit në vendin e
punës. Këtë vit Shqipëria
është vendi i duhur për të
folur për mbrojtjen e
punëmarrësve. Ne kemi
nevojë që ekspertët të
mblidhen së bashku dhe
të flasin për këtë çështje",-
thotë Petkovski për 'GSH'.
Më tej ky i fundit shton se
problemet në vendin e
punës mund të zgjidhen
me ndryshimin e mentali-

tetit të punëmarrësve. "Nëse
jemi të zgjuar, mund të më-
sojmë nga eksperiencat e
vendeve të tjera, nëse jo do
të vazhdojmë të përsërisin
gabimet. Nëse ata mendojnë
se është më mirë të hum-
bësh jetën sesa të hum-

basësh vendin e punës,
atëherë ky është men-
talitet i gabuar. Punëmar-
rësit duhet të kenë kul-
turën e parandalimit dhe
ne për këtë po punojmë
fort",-shtoi koordinatori
nga Maqedonia.

Është zhvilluar në
Chongqing, Kinë, nga

datat 25-31 maj 2019,
"Konkursi Ndërkombëtar i
Zanateve", në kuadër të
nismës "Një brez një rrugë".
Në këtë konkurs kanë mar-
rë pjesë 44 shtete të botës që
konkurruan në 17 fusha të
ndryshme, midis të cilave
edhe Shqipëria. Shqipëria
ka konkurruar në fushën e
gatimit dhe lidhjes se rr-
jeteve dhe informacionit.
Në fushën e gatimit është

prezantuar nga konkurrenti
Adriano Musta dhe trajneri
i tij  Olsjon Bilani, të cilët
janë nga shkolla "Hoteleri
Turizëm" në Tiranë. Në fush-
ën e lidhjes se rrjetit dhe in-
formacionit është prezantu-
ar nga konkurrenti Fatjon
Mehemti dhe trajnerja e tij
Ilda Fishta, të shkollës së
mesme profesionale "Her-

man Gmainer". Skuadra ësh-
të plotësuar me drejtuesen
Luljeta Dauti, specialiste në
Ministrinë e Financave dhe
Ekonomisë. Përfaqësia e
skuadrës shqiptare në këtë
konkurs ka qenë dinjitoze
dhe kanë arritur të marrin
medalje inkurajimi në fush-
ën e gatimit, duke u rendi-
tur në vend të 8-të nga 17

shtete qe konkurronin në
këtë fushë. Skuadra sh-
qiptare do të kthehet në Sh-
qipëri edhe me një eksperi-
encë profesionale dhe perso-
nale të jashtëzakonshme
dhe me përshtypjet më të
mira për organizimin e këtij
konkursi, mikpritjen e pop-
ullit kinez dhe bukurive
natyrore të Kinës.

Voltiza Duro

Drejtoreshë ekzekutive e Qendrës Shqiptare të
Sigurisë dhe Shëndetit, Frosina Gjino
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230 korçarë strehohen në çadra, dhjetëra shtëpi të rrëzuara

73 lëkundje tërmeti tronditin
Korçën, banorët: S'kemi ku të vemi
"Dy krevate për 8 persona, s'kemi as energji elektrike"

KKKKKORÇEORÇEORÇEORÇEORÇE

73 lëkundje tërmeti janë
regjistruar që prej orës
4 të mëngjesit nga zyra

sizmike në Korçë. Lëkund-
jet janë ndjerë në juglind-
je të vendit, Korçë dhe Gre-
qi. Lëkundja e fundit ishte
me magnitudë 4 e shkallës
rihter. Tërmetet e njëpas-
njëshme kanë shkaktuar
dëme në dhjetëra banesa
në rajonin e Korçës.
Lëkundja më e fortë ishte
me magnitudë 5.3 të sh-
kallës rihter. Ndërkohë që
prej ditës së djeshme për
banorët e strehuar në
çadra po shpërndahen ush-
qime, shtretër e batanije
përmes Rezervave të Sh-
tetit. Mësohet ndër të tjera
se 230 banorë janë strehu-
ar në çadrat kolektive të
ngritura nga EC dhe FA.
Tërmeti i së shtunës mbrë-
ma në rajonin e Korçës la
qindra banorë jashtë, si pa-
sojë e banesave të dëmtu-
ara. Gjysma e banorëve
kanë kaluar natën jashtë
nëpër kasolle dhe mjete
private. Ndërkaq vetëm në
fshatin Vidohovë, të pak-
tën 50 banesa rezultojnë të
dëmtuara, 4 prej të cilave
në gjendje të paban-
ueshme. Në një tjetër fshat

në Korçë, në Qafëzez, situ-
ata nuk paraqitet më mirë.
67 objekte rezultojnë të

dëmtuara,  gjysma e të
cilave me dëmtime serioze.
Ndërsa për banorët janë

ngritur vetëm 5 çadra. Në
një prononcim për "Balkan
Web", banorët kanë zbulu-

ar terrorin nga mbrëmja e
djeshme. "Nuk kemi marrë
ndihma, 5 çadra nuk mjaf-
tojnë. Kemi patur frikë
mbrëmjen e djeshme nuk
kemi fjetur", janë shprehur
banorët. Banorët që janë
vendosur në çadra anko-
hen për kushtet dhe mung-
esën e ndihmave ushqi-
more. "Në çadra nuk ka en-
ergji elektrike. Disa prej
banorëve flenë përtokë
pasi mungojnë krevatet.
Dy krevate për 8 persona.
Jemi të sëmurë, nuk mund
të vazhdojmë të qën-
drojmë në çadra. Moti ësh-
të i ftohtë dhe me reshje.
Duam ndihmë nga shteti,
të marrin masa për të ri-
paruar shtëpitë. Kërkojmë
ndihma ushqimore pasi
jemi në vështirësi
ekonomike dhe na është
hequr asistenca",-u shpre-
hen banorët.

Lorena Kodra

Tërmeti, Ministria e Mbrojtjes
jep bilancin real të dëmeve

Pas tërmeteve të regjis
truara në rajonin e Ko-

rçës, gjatë ditës së djeshme
Ministria e Mbrojtjes jep
edhe bilancin real të
dëmeve. Sipas ministrisë,
nga lëkundjet e tërmetit
janë evidentuar 184 banesa
të dëmtuara, 60% e të
cilave rezultojnë të paban-
uara. Mësohet ndër të tjera
se 230 banorë janë strehu-
ar në çadrat kolektive të
ngritura nga EC dhe FA,
160 në Floq, 40 në Vidovë
dhe 30 në Qafzës. Në Floq
funksionon shërbimi shën-
detësor në 24 orë. Ndërkaq
janë furnizuar me ushqime
dhe ujë banorët dhe janë
siguruar në zonat e preku-
ra me forca policore. Deri
më tani raportohet për 8
kabina elektrike të dëmtu-

ara nga tërmetet, 7 prej të
cilave të riparuara.
MINISTRJA
SPIROPALI

"Në Floq dhe Qafëzes,
bashkë me drejtuesit e insti-
tucioneve qendrore dhe
lokale të Qarkut Korçë, viz-
ituam banorët e prekur nga
tërmeti i fuqishëm që goditi
këtë rajon. Akomodimi i men-
jëhershëm i banorëve në

ambiente provizore, furnizi-
mi me ushqime, krijimi i
kushteve bazike, ndihma
dhe monitorimi i parame-
trave mjekësore në mënyrë
permanente 24H, Janë
vetëm disa nga masat e mar-
ra deri më tani. Komisioni i
verifikimit të dëmeve ka ni-
sur punën, ku shumë shpejt
do të kemi bilancin e situ-
atës për të vijuar me dëmsh-
përblimin për të gjitha famil-
jet e prekura nga kjo fatkeqë-
si natyrore",-shkruan Spiro-
pali.

"Komisioni i verifikimit
të dëmeve ka nisur punën,
ku shumë shpejt do të kemi
bilancin e situatës për të vi-
juar me dëmshpërblimin
për të gjitha familjet e preku-
ra nga kjo fatkeqësi naty-
rore",- përfundon Spiropali.

I dënuar me 11 muaj burg, pranga
46-vjeçarit të shumëkërkuar

BERABERABERABERABERATTTTT Një 46-vjeçar i
shumëkërkuar ka rënë sot në
prangat e policisë  në Kuçovë.
Sipas policisë, shtetasi me ini-
ciale A.P, banues në Kuçovë
rezulton i dënuar me 11 muaj
e 15 ditë burg për veprat pe-
nale 'Vjedhje e kryer në bash-
këpunim dhe kultivim i
bimëve narkotike', dënim i

dhënë në vitin 2017 nga Gjyka-
ta e Shkallës së Parë, në Berat.
Nga shërbimet e Komisariatit
të Policisë Kuçovë, në bash-
këpunim me shërbimet e DVP
Berat, si rezultat i një pune të
mirorganizuar dhe në bazë të
informacioneve të marra në
rrugë operative, u bë lokalizi-
mi, kapja dhe ndalimi i shteta-

sit të shpallur në kërkim: A.P,
46 vjeç, banues në Kuçovë.
Ndalimi i këtij shtetasi u bë
pasi Gjykata e Shkallës së
Parë Berat me vendimin e
datës 21.06.2017, e ka dënuar
me 11 muaj e 15 ditë burg për
veprat penale "Vjedhje e kry-
er në bashkëpunim dhe Kul-
tivim i bimëve narkotike".

LEKUNDJET E
TERMETIT
Lëkundja më e fortë
ishte me magnitudë
5.3 të shkallës rihter.
Ndërkohë që prej
ditës së djeshme për
banorët e strehuar në
çadra po
shpërndahen
ushqime, shtretër e
batanije përmes
Rezervave të Shtetit.
Mësohet ndër të tjera
se 230 banorë janë
strehuar në çadrat
kolektive të ngritura
nga EC dhe FA.
Tërmeti i së shtunës
mbrëma në rajonin e
Korçës la qindra
banorë jashtë, si
pasojë e banesave të
dëmtuara. Gjysma e
banorëve kanë kaluar
natën jashtë nëpër
kasolle dhe mjete
private.

THIRRJE E HAPUR PËR PROJEKT PROPOZIME
 Mbështetje për organizatat e shoqërisë civile në kuadër të projektit

 GEAR - Ekonomia e Gjelbër për një Zhvillim Rajonal

Numri i referencës i thirrjes: GEAR / 2017 / 394-354 / Al

Qendra mjedisore EDEN shpall Thirrjen për Projekt Propozime, në kuadër të skemës së granteve të
projektit GEAR- “Ekonomia e Gjelbër për një Zhvillim Rajonal”, me qëllim  mbështetjen e organizatave
lokale të shoqërisë civile në rritjen e kontributit të tyre në fushën e mbrojtjes së mjedisit.  Projekti
financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të Programit të Shoqërisë Civile dhe Medias 2016-
2017!

Afati i fundit për dorëzimin e projekt propozimeve është 3 Korrik 2019, ora 16:00.

Organizatat e regjistruara në përputhje me ligjet ekzistuese në Shqipëri, të cilat plotësojnë kushtet
e mëposhtme kanë të drejtë të aplikojnë në kuadër të kësaj Thirrje:

 Të jenë persona juridikë dhe
 jo fitimprurës dhe
 Të jenë organizata të shoqërisë civile dhe
 të jenë shtetas Shqiptar
 Të jenë drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen dhe menaxhimin e projektit dhe
 Të jenë të regjistruar 6 muaj para afatit të fundit për dorëzimin e projekt propozimeve.
 Të jenë drejtpërdrejt përgjegjës për përgatitjen dhe menaxhimin e projektit me bashkë-

aplikantin e tyre që nuk vepron si ndërmjetës.
 Që punon në fushat e mëposhtme: Zhvillimi i qëndrueshëm, mbrojtja e mjedisit dhe

ndryshimet klimatike, zhvillimi socio-ekonomik, arsimi, politikat dhe shërbimet sociale,
puna rinore dhe politikat, vullnetarizmi, zhvillimi rural dhe të ngjashme.

Shënim: Organizatat që përfitojnë nga programet shumëkombshe për Aftësimin e Shoqërisë
Civile (p.sh. përfituesit e granteve operative (Vendimi Zbatues i Komisionit C (2012) 5705,
Referenca e Thirrjeve: EuropeAid / 136034 / C / ACT / Multi) dhe përfituesit e granteve
afatgjata C (2014) 9571, Referenca e Thirrjeve: EuropeAid / 150147 / DH / ACT / PRAREG)
nuk janë të pranueshëm si aplikantë kryesor në këtë Thirrje për Propozime. Ata mund të
marrin pjesë vetëm si Bashkë-aplikant.

Udhëzimet për aplikantët  me anekset, duke përfshirë dokumentet që duhet të plotësohen
për aplikim me projekt propozimin dhe dokumentet për informacion, janë në dispozicion
në zyrat e Qendrës EDEN në adresën: Rr: “Bogdanët”, Pall. 7 katësh, Kati 4, Ap.33 Njësia
administrative 10, Kodi postar 1025, Tiranë, Shqipëri, si dhe në faqen www.eden-al.org.

Ky dokument u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij
dokumenti është përgjegjësi e Qendrës EDEN dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet
e Bashkimit Evropian.
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Vazhdojnë protestat në Beograd: Të dorëhiqet Vuçiç

Marrëdhënia e serbëve të Veriut, të gatshëm
të bashkëpunojnë, por ndodh e kundërtaMijëra qytetarë kanë

protestuar të sh-
tunën në Beograd kundër
qeverisë së Serbisë, në
demonstratat që po vazh-
dojnë që nga dhjetori i vitit
të kaluar, çdo fundjavë. Pro-
testuesit kanë brohoritur
thirrje për dorëheqjen e
presidentit Aleksandar
Vuçiç. Protestat antiqever-
itare "Një në pesë milionë"
mbahen në Beograd çdo të
shtunë qysh më 8 dhjetor
të vitit të kaluar. Në
ndërkohë, ato janë shtrirë
edhe në qytete të tjera të
Serbisë. Ato kishin filluar
si reagim për sulmin ndaj
liderit opozitar, Borko Ste-
fanoviç, i cili ishte rrahur
brutalisht nga sulmues të
maskuar. Protestuesit që
përfshijnë figura publike,

politikanë të opozitës, profe-
sorë universitetesh e të
tjerë, kërkojnë më shumë
hapësirë në televizionin pub-
lik, pastaj zbulimin e ur-
dhëruesve dhe kryesve të,
siç thonë, sulmeve ndaj
qytetarëve, gazetarëve, ak-
tivistëve dhe politikanëve, si
dhe publikimin e "planit për
zgjidhjen e çështjes së Kos-
ovës". Vuçiç ishte tallur me
protestuesit, duke thënë se
ai nuk do të plotësojë kërke-
sat e tyre "edhe nëse pesë
milionë njerëz protestojnë".
Që nga atëherë, protestat
nuk janë ndalur nën sloga-
nin "Një në pesë milion". Ser-
bët e veriut dhe institucio-

net qendrore të Kosovës
gjithnjë shprehin gatish-
mërinë e tyre për bash-
këpunim, por kjo për anal-
istët është vetëm për kon-
sum ditor politik. Institucio-
net lokale në veri dhe ato
qendrore flasin për bash-
këpunim, por ndodh e
kundërta. Serbët thonë se në
Prishtinë nuk janë të intere-
suar kurse në Prishtinë
thonë, gjithashtu, se janë të
interesuar, por veriu i ka
sytë kah Beogradi. Goran
Rakiç, kryetar i Mitrovicës
së Veriut: Unë jam kryetar i
veriut të Mitrovicës dhe
detyra ime para së gjithash
është që të punojë në inter-

es të qytetarëve pa marrë
parasysh të çfarë nacionali-
teti janë qytetarët shqiptarë,
serb, rom, goran apo bosh-
njak. Natyrisht se do të bash-
këpunoj me secilin, i cili do
të punojë në interes ë
qytetarëve tonë qoftë ajo
Prishtina Beogradi apo Bash-
kësia Ndërkombëtare.
Megjithatë po kemi situata
që ftesat tona për t'i ndih-
muar qytetarëve kemi kësi
lloj sulmesh dhe arrestime
brutale atëherë shtrohet py-
etja: çfarë do të jetë ky bash-
këpunim? Për bashkëpunim
me institucionet lokale në
veri është shprehur të jetë
edhe kryetari i parlamentit

Kadri Veseli, madje ai është
shprehur i gatshëm të viz-
itojë këto komuna. Kadri
Veseli, kryetar i parlamentit
të Kosovës :Do të dëshiroja
të vizitoja Zveçanin dhe të
bisedojë me kolegët atje. Por
për analistin Imer Mushkolaj
këto janë vetëm deklarata
për konsum të brendshëm
politik. Imer Mushkolaj-
analist: Në realitet ata u
thonë diçka tjetër qyteta-
rëve të vet e krejt diçka

tjetër veprojnë. Nëse i mar-
rim parasysh zgjedhjet jav-
ën e kaluar në veri asn-
jëherë nuk është përmen-
dur  bashkëpunimi me Insti-
tucionet e Kosovës, por
vetëm me Beogradin. Diçka
tjetër thonë e krejt diçka
tjetër veprojnë në praktikë.
Edhe deklaratat e krerëve të
institucioneve të Kosovës
bëhen për konsum politik.
Sipas Mushkolajt ata kanë
vetëm një bashkëpunim.
Megjithatë bashkëpunimi
ekziston, bashkëpunimi ile-
gal sepse edhe kontrabanda
bëhen me leje nga institucio-
net e Kosovës nga Policia e
Kosovës. Ditë më parë poli-
cia e Kosovës ka arrestuar 19
zyrtarë policor të dyshuar
për kontrabandë, 11 serbë, 4
shqiptarë dhe katër bosh-
njakë. Aksioni hasi në rezis-
tencë të banorëve të Zubin
Potokut ku pati edhe të lën-
duar si nga policia ashtu
edhe nga qytetarët.

Çështja 'Brexit', ngadalësimi i integrimit administrativ dhe ekonomik

BE të vendosë: Të ecë drejt një
integrimit të thellë apo të ngadalësojë
Integrimi i 28 vendeve në komunitet, skeptikët aktorët kryesorë

Mençuria konvencio
nale, ndalet në
mënyrë korrekte te

rritja e skeptikëve europi-
anë, të cilët kundërshtuan
integrimin gjithnjë e më të
madh të 28 vendeve anëtare
të Bashkimit Europian në
një komunitet. Këta skep-
tikë, përfshijnë partitë e
krahut të djathtë dhe popu-
listët. Euroskeptikët fajëso-
hen për Brexit, ndërsa kanë
shkaktuar shqetësime se
edhe vende të tjera anëtare
mund të kërkojnë të largo-
hen nga BE. Ata qëndrojnë
pas lëvizjeve të shumta për
të rivendosur sovranitetin
kombëtar, me akte të tilla si
rikthimi i kontrolleve kufit-
are kombëtare, dhe rebelimi
kundër vendimeve dhe dik-
taturave nga "qeveria" e BE-
së, Komisioni Evropian. Për
t'i kundërshtuar këto ten-
denca, udhëheqësit pro-BE-
së, veçanërisht presidenti
francez Emanuel Makron
dhe Kancelarja gjermane
Angela Merkel, kanë bërë
thirrje për më shumë inte-
grim, dhe për t'i dhënë më
shumë kompetenca KE.
Mençuria konvencionale i
sheh këta udhëheqës si në
anën e duhur morale, duke
ngritur një bashkësi që ka
sjellë për shumë dekada
paqen në një kontinent që
ka njohur shumë luftëra,
dhe që po i kundërvihet na-
cionalistëve të krahut të
djathtë dhe populistëve.
Megjithatë, një forcë e mad-
he që nxit euro-skeptikët,
është se integrimi adminis-
trativ dhe ekonomik i BE-së,
dhe humbja e sovranitetit
kombëtar, e tejkalon shumë
atë që janë të gatshëm të
tolerojnë shumë evropianë,
teksa ata nuk e shohin vet-
en si qytetarë të BE-së, por
si qytetarë të kombeve të
tyre përkatëse. Deri kur, një
besnikëri e tillë të transfer-
ohet nga kombet në Bruksel,
BE-ja duhet të ngadalësojë
integrimin, dhe jo ta shtrijë
atë me tej. Bashkimi Europi-
an, ka lulëzuar për aq kohë
sa është përqendruar në

hapjen e kufijve të tregtisë,
nga të cilat përfitonin të
gjithë. Ajo lulëzoi kur orga-
nizoi forma të shumta të
koordinimit administrativ
midis kombeve, për shkëm-
bime studentësh dhe studi-
uesish, dhe kur vendosi
standarde minimale që du-
hej t'i respektonin industritë
e ndryshme. Sidoqoftë, kur u
fut në përdorim monedha e
përbashkët, ajo diktoi bux-
hetet e vendeve anëtare, i
hapi kufijtë për lëvizjen e
lirë të njerëzve, dhe nxiti
përthithjen e një numri të
madh emigrantësh, ajo u për-

plas me identitetin ko-
mbëtar dhe vlerat e veçanta
të grupeve të ndryshme të
vendeve anëtare Për pasojë,
BE tani po përpiqet të qën-
drojë sot midis dy hapave.
Brukseli kërkon një nivel
gjithnjë e më të lartë të in-
tegrimit ekonomik dhe ad-
ministrativ. Makron dhe
Merkel, dhe partitë europi-
ane që lidhen me to, bëjnë
thirrje për krijimin e një
bashkimi banker, dhe për një
buxhet të integruar që do të
formulohet nga BE, rregul-
lat e të cilit do të kërkohen
të ndiqen nga të gjitha ven-

det anëtare. Një ministër i Fi-
nancave të BE-së, do të
mbikëqyrë buxhetin. Por,
njëkohësisht BE-ja po mban
një nivel të ulët të integrimit
politik, edhe pse duhet një niv-
el më i lartë, nëse njerëzit janë
të gatshëm të bëjnë lloj-lloj
sakrificash për njëri-tjetrin, si
dhe ndryshime në politikat e
tyre kombëtare. Me fjalë të
tjera, aftësia ndërtuese e ko-
munitetit, ka ngelur shumë
prapa pas integrimit
ekonomik dhe atij administra-
tiv. BE duhet që tani të zgjidhë
këtë dilemë: ose të integrohet
më shumë politikisht, ose të
zvogëlojë integrimin
ekonomik dhe atë administra-
tiv. Zgjedhjet e ardhshme në
fund të këtij muaji, do të tre-
gojnë nëse kjo është e saktë.
Pra, nëse apeli për një inte-
grim më të madh do të dësh-
tojë, dhe do të sjellë përfitime
të mëtejshme për euro-skep-
tikët, apo nëse nga tabloja e
zymtë që po shkakton Brexit,
forcat pro-BE po rifitojnë ter-
ren. E megjithatë, ka një kurs
që mjerisht nuk po nxitet nga
asnjë palë: ngadalësimi i inte-
grimit administrativ dhe
ekonomik, dhe përqendrimi
në ndërtimin e një bashkësie
politike të nevojshme, për
masat që duhet të ndërmerret
për të pranuar një Komision
Evropian dhe qeveri më të
fortë të BE-së.

Marrë nga bota.al

Pendarovski: Tensionet në
Kosovë nuk mund të na rrezikojnë
Tensionet në Republikën e Kosovës nuk mund të rrez

ikojnë stabilitetin Maqedonisë së Veriut dhe të rajonit,
deklaroi Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pen-
darovski. Presidenti i vendit realizoi vizitën e parë në Min-
istrinë e Mbrojtjes dhe në Shtatmadhorinë e Armatës, pas
çka mbajtën një konferencë për media me ministren Rad-
milla Shekerinska ku u pyetën rreth tensioneve të fundit
në Republikën e Kosovës dhe mundësinë e korrigjimit të
kufijve. Presidenti Pendarovski tha se institucionet kompe-
tente me vëmendje e kanë ndjekur gjendjen në kufirin mes
Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës dhe se kanë qenë në
bashkëpunim me forcat e KFOR-it. "Vlerësimet e shërbimit
të KFOR-it në Kosovë dhe të faktorëve kyç ndërkombëtarë,
si dhe të institucioneve tona që bashkëpunojnë me ta, janë
se në të ardhmen, edhe po të ketë situata të ngjashme, ato
nuk do të jenë me proporcione të tilla që ta rrezikojnë sig-
urinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e as të rrez-
ikojnë sigurinë në rajon", tha Pendarovski. Ai gjithashtu
u shpreh kundër idesë së korrigjimit të kufijve mes Kos-
ovës dhe Serbisë, duke theksuar se ide të këtilla nuk i
takojnë shekullit të 21-të. Duke komentuar tensionet e
fundit në Kosovë, ministrja e mbrojtjes së Maqedonisë së
Veriut, Radmilla Shekerinska, theksoi rëndësinë e anëtarë-
simit të vendit në NATO. "Për këtë në vitin 2017 e ven-
dosëm fokusin në anëtarësimin tonë në NATO, në mënyrë
që të sigurojmë që shteti ynë të ketë garanci shtesë të sig-
urisë, madje edhe në rast të jostabilitetit rajonal. Pikër-
isht për këtë nuk presim as ndikim të drejtpërdrejtë në
siguri, e as ndikim ndaj treguesve ekonomikë", tha Shek-
erinska. Tensionet në Republikën e Kosovës u përshkallë-
zuan pas operacionit policor të realizuar të martën, ku u
arrestuan 19 pjesëtarë të Policisë së Kosovës të dyshuar
për disa vepra penale, mes tjerash "pjesëmarrje ose orga-
nizim i grupit kriminal". Aksioni u karakterizua me rezis-
tencë të caktuar, ku si pasojë gjatë aksionit u lënduan pesë
policë, njëri prej të cilëve mori plagë nga armë zjarri.
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I del në shesh e vërteta, moderatorja e
famshme shqiptare shtatzënë?
Pas mbylljes me

sukses të se-
zonit të emisionit
"Dua të të bëj të
lumtur" modera-
torja e njohur
Arbana Osmani ka
udhëtuar drejt
ishujve të Greqisë
për të shijuar disa
ditë relaksi e
qetësie. Pas një
"vëzhgimi" të rastë-
sishëm në llogarinë e bukuroshes në 'Instagram', "iconstyle.al"
vuri re një koment' i cili për hir të së vërtetës ngre shumë
dyshime. 'Vazhdo jetën ashtu si e ndjen zemër mos dëgjo
çfarë thonë. Arbana të jesh mirë me shëndet dhe të daltë
fëmija shëndosh e mirë dhe vetë të jesh mirë. Të përqafoj
fort!'- shkruan një nga ndjekëset e moderatores dhe vlen për
t'u theksuar fakti se komentuesja në fjalë nga mënyra si ka
shkruar urimin, duket sikur është një e afërme e Arbanës.
Qartazi, pas këtij komenti, vetvetiu ngrihen dyshimet që
moderatorja mund të jetë shtatzënë për herë të dytë, pasi
rikujtojmë se ajo' gjithashtu' është nënë e një vogëlushi të
quajtur Jon. "Pse, qenka prapë shtatzënë?"- ka shtruar py-
etjen një tjetër komentuese. Megjithatë, gjithçka mbetet në
kuadrin e aludimeve, të paktën tani për tani. Prej muajsh
Arbana ka qenë kryefjala e mediave rozë…fillimisht u përfol
shumë për faktin se i dha fund martesës 16-vjeçare me Ardit
Keron, e ndërkohë aktualisht po komentohet për lidhjen e
mundshme me regjisorin e famshëm Eduart Grishaj.

Aktorja e 'Portokalli' i futet muzikës, së shpejti
publikon bashkëpunim me këngëtarin e njohur

Aktorja e njohur e
'Portokalli', Delinda

Disha ka zbuluar së
fundmi se do të nisë
rrugëtimin e saj në
muzikë. Me anë të pos-
timeve në 'Instagram',
ajo ka treguar se do të
bashkëpunojë me Devis
Xherahun, një nga
këngëtarët e njohur të
skenës shqiptare dhe
projekti është pothua-
jse gati. Pak sekuenca
nga kënga janë pub-
likuar në 'Youtube'
dhe nga ç'ka dëgjuam
kënga do të jetë rit-
mike dhe do ju bëjë të
kërceni. Për Delindën
ky do të jetë projekti i
parë muzikor, krahas
gjithë eksperiencave në
teatër dhe 'Portokalli'
ku ka shkëlqyer gjith-
monë. Ende nuk e dimë
nëse ky do të jetë hapi
i parë drejt nisjes së
një karriere të mirë-
filltë si këngëtare, por
mbetet për të parë.

Këngëtarja shqiptare rrëfen
sekretin si humbi 16 kilogramë

Anxhela Peris
teri është një

prej artisteve
shqiptare me
vokal të mrekul-
lueshëm dhe së
fundi ka bërë
edhe një ndryshim
drastik në pamje.
E ftuar mbrëmjen
e së premtes  në
"Zonë e Lirë" të
Arian Çanit, Anx-
hela dukej që
kishte humbur
shumë kilogramë
nga masa trupore
dhe kishte fituar
linja të harkuara
e të tonifikuara.
Ajo pohoi se edhe
pse duket sikur
është e vështirë të
dobësohesh, reali-
teti është krejt ndryshe. E reja tregoi ndër të tjera se ka arri-
tur të heqë 16 kilogramë në një periudhë prej 7 muajsh.  Anx-
hela tha: Duket sikur është e vështirë të dobësohesh, por në
fakt nuk është. Veç stërvitjes në palestër, një rol të rëndë-
sishëm në këtë rezultat ka luajtur edhe regjimi ushqimor. Kam
eliminuar në mënyrë drastike brumërat, sidomos bukën. E siç
duket, eliminimi i bukës është sekreti i dobësimit të Anxhelës.

Eni Koçi më e 'zjarrtë' se kurrë,
provokon fort me të brendshme

Eni Koçi më e
'zjarrtë' se

kurrë, pro-
vokon me të
brendshme.
Këngëtarja e
njohur sh-
qiptare, Eni
Koçi i ka reali-
zuar disa fo-
tografi të reja.
Nga fotosesioni
i fundit, ajo ka
zgjedhur që një
prej imazheve
ta ndaj me
ndjekësit në
Instagram dhe
duket më
joshëse se
kurrë më parë.
Pranë fotos Eni
e ka quajtur
veten
'Borëbardhë'.
Kujtojmë se
ajo po shijon
lidhjen me
Genc Prelvuka-
jn. Fillimisht dyshja nuk e bën publike lidhjen e më pas vendosën të
dalin hapur. Bazuar në postimet shihet se janë shumë të lumtur
pranë njëri-tjetrit.
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Mjeku: Përdorimi i substancës mund të ndikojë në zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare

Kola:
Gerald

"Kujdes pasi mund të përmbajnë cartininë, efektet anësore"

 Rrezikshmëria e pijeve
energjike dhe suplementeve

për rënie në peshë

P avarësisht se nuk ësh
të vërtetuar shkencër
isht, substanca cartin-

inë po përdoret për të humbur
peshë në një kohë të shkurtër.
Reklamat e shumta për këtë
produkt që gjendet në suple-
mente apo edhe pije energjike,
tërheqin vëmendjen e kon-
sumatorëve, e madje mund të
merret pa rekomandim nga
mjeku. Por a ka efekte anë-
sorë L-Cartinine? Në një inter-
vistë për suplementin "Life
Pages", në 'Gazeta Shqiptare',
mjeku Gerald Kola tregon se
të rriturit e shëndetshëm dhe
fëmijët nuk duhet ta marrin
këtë substancë. Ai shton se
suplementet me L-Carnitine
kanë efekte anësore të tilla si
nausea dhe të vjella, dhimbje
barku dhe diarre, madje hu-
lumtuesit kanë gjetur se një
metabolit i carnitinës e rrit
numrin e shanseve për të zh-
villuar aterosklerozë, ose kal-
cifikim të arterieve. Kola
këshillon që të bëhet kujdes
me përdorimin e këtij suple-
menti dhe të shmanget për-
dorimi i pijeve energjike që
përmbajnë  cartinine.

Për çfarë përdorenPër çfarë përdorenPër çfarë përdorenPër çfarë përdorenPër çfarë përdoren
prprprprproduktet që përoduktet që përoduktet që përoduktet që përoduktet që përmbajnë L-mbajnë L-mbajnë L-mbajnë L-mbajnë L-
Cartinine?Cartinine?Cartinine?Cartinine?Cartinine?

Fjala cartininë vjen nga fja-
la latine për mish: carnis, e
cila është gjithashtu rrënjë e
fjalës mishngrënës. Suple-
mentet dhe pijet energjitike
që përmbajnë L-Carnitine pre-
tendojnë të jenë fuqizues të
metabolizmit dhe që mund
t'ju ndihmojnë të humbni

peshë dhe të rrisni performancën
tuaj sportive. Megjithatë, asnjë e
dhënë shkencore nuk i mbështet
këto pretendime. Në fakt, marrja e
L-Carnitine mund të bëjë që të
humbisni shëndetin tuaj të mirë
në vend të kileve shtesë.

A mund ta prodhojë vetë trupiA mund ta prodhojë vetë trupiA mund ta prodhojë vetë trupiA mund ta prodhojë vetë trupiA mund ta prodhojë vetë trupi
ynë këtë substancë?ynë këtë substancë?ynë këtë substancë?ynë këtë substancë?ynë këtë substancë?

Mëlçia dhe veshkat prodhojnë
Carnitine nga dy aminoacide,
lysine dhe methionine. Carnitina
ruhet në muskujt e skeletit, në tru,
dhe në zemër. Në meshkujt, car-
nitina ruhet edhe në spermë. Kjo
substancë luan një rol të rëndë-
sishëm në trupin tuaj, ajo sho-
qëron acidet yndyrore me zinxhirë
të gjatë për në Mitokondrinë e qel-
izës, ku ato prodhojnë energji. Car-
nitina gjithashtu frenon pro-
dhimin e derivateve toksike të pro-
dhimit të energjisë jashtë qelizës,
kështu që ato nuk ndërtohen.

Cilat janë kategoritë që nukCilat janë kategoritë që nukCilat janë kategoritë që nukCilat janë kategoritë që nukCilat janë kategoritë që nuk
duhet të marrin Cartinine?duhet të marrin Cartinine?duhet të marrin Cartinine?duhet të marrin Cartinine?duhet të marrin Cartinine?

Të rriturit e shëndetshëm dhe

fëmijët nuk duhet të marrin Car-
nitine shtesë, gjithashtu nuk re-
komandohet Carnitina si ndih-
mëse e dietës. Trupi i njeriut prod-
hon Carnitine në mënyrë të mjaf-
tueshme. Burimet e Carnitinës
gjenden edhe në ushqim, kryesisht
në mishin e kuq. Një biftek mesa-
tar përmban diku te 56 deri në 162
gram Carnitine. Një hamburger
përmban diku te 87 deri në 99 gram
Carnitine. Sa më i kuq të jetë mishi,
aq më i lartë është përqëndrimi i
Carnitinës. Sasi të vogla të Carnit-
inës janë të pranishme edhe në
peshqit, në pulat, dhe në produk-
tet e qumështit.

Sa të vërteta janë pretendimetSa të vërteta janë pretendimetSa të vërteta janë pretendimetSa të vërteta janë pretendimetSa të vërteta janë pretendimet
lidhur me aftësinë e Cartinineslidhur me aftësinë e Cartinineslidhur me aftësinë e Cartinineslidhur me aftësinë e Cartinineslidhur me aftësinë e Cartinines
për të djegur yndyrën? A ka tëpër të djegur yndyrën? A ka tëpër të djegur yndyrën? A ka tëpër të djegur yndyrën? A ka tëpër të djegur yndyrën? A ka të
dhëna shkencore lidhur me këtë?dhëna shkencore lidhur me këtë?dhëna shkencore lidhur me këtë?dhëna shkencore lidhur me këtë?dhëna shkencore lidhur me këtë?

Nuk ka të dhëna shkencore për
të mbështetur pretendimet e fryra
në lidhje me L-Carnitinën dhe af-
tësinë e saj për të djegur yndyrën,
ose rreth mitit se ajo ka aftësinë të
nxisë performancën sportive.

Mjeku Gerald Kola

Voltiza Duro

Cilat janë efektet anësore tëCilat janë efektet anësore tëCilat janë efektet anësore tëCilat janë efektet anësore tëCilat janë efektet anësore të
këtij suplementi në organizminkëtij suplementi në organizminkëtij suplementi në organizminkëtij suplementi në organizminkëtij suplementi në organizmin
e njeriut?e njeriut?e njeriut?e njeriut?e njeriut?

Suplementet me L-Carnitine
kanë efekte anësore të tilla si nau-
sea dhe të vjella, dhimbje barku
dhe diarre. Suplementet me Car-
nitine mund edhe të vështirësojnë
jetën shoqërore, sepse nëse merr-
ni 3 gram Carnitine në ditë mund
të prodhoni një erë trupi si peshk.
Njerëzit me sëmundje të veshkave
ose çrregullime epileptike duhet të
tregojnë kujdes të veçantë me su-
plementet e Carnitinës ose me pi-
jet energjike që përmbajnë Car-
nitine, kjo për shkak se Carniti-
na mund të shkaktojë dobësi të
muskujve në njerëzit me sëmund-
je të veshkave dhe konvulsione në
njerëzit që kanë çrregullime epi-
leptike.

A mund të japë ndonjë komp-A mund të japë ndonjë komp-A mund të japë ndonjë komp-A mund të japë ndonjë komp-A mund të japë ndonjë komp-
likacion të rëndë konsumimi ilikacion të rëndë konsumimi ilikacion të rëndë konsumimi ilikacion të rëndë konsumimi ilikacion të rëndë konsumimi i
cartininës?cartininës?cartininës?cartininës?cartininës?

Komplikacioni më serioz i
lidhur me Carnitinën është se ka

një rrezik të shtuar në zhvillimin
e sëmundjeve të zemrës. Hulum-
tuesit kanë gjetur se një metabo-
lit i carnitinës e rrit numrin e
shanseve për të zhvilluar aterosk-
lerozë, ose kalçifikim të arterieve.
Problemi nuk është vetë Carniti-
na, problemi ndodh kur Carniti-
na bashkohet me bakteret në zor-
rë. Kur ju konsumoni një biftek
ose gëlltisni një kapsulë me L-Car-
nitine, bakteret në zorrë prod-
hojnë një kimikat të quajtur tri-
methylamine, pastaj mëlçia e kon-
verton trimethylamine në trime-
thylamine N- oksid, ose TMAO.
Ky efekt anësor ngurtëson arteri-
et.

Jo- mish- ngrënësit duket se
kanë baktere të ndryshme në zor-
rë, dhe nuk përjetojnë të njëjtën
TMAO edhe në qoftë se ata hanë
mish ose marrin një pilulë L-Car-
nitine. Hulumtuesit ende nuk e
dinë se cilat baktere në zorrë sh-
kaktojnë prodhimin e TMAO pasi
hahet mish ose pasi merret suple-
ment me L-Carnitine. Studimet e
mëtejshme për të identifikuar
këto baktere do të zbulojnë më
shumë rreth kombinimit midis
asaj që hamë, florës së zorrëve
tona dhe potencialit për të zhvil-
luar sëmundje kardiovaskulare.

KKKKKush mund të kush mund të kush mund të kush mund të kush mund të ketë neetë neetë neetë neetë nevvvvvojë përojë përojë përojë përojë për
suplemente me Carsuplemente me Carsuplemente me Carsuplemente me Carsuplemente me Carnitine?nitine?nitine?nitine?nitine?

Një fëmijë i lindur para kohe që
nuk prodhon dot carnitinë  të mjaf-
tueshme mund të ketë nevojë për
shtesa me këtë përbërje. Një defekt
gjenetik i rrallë, i quajtur mangë-
sia primare e carnitinës mundet
gjithashtu të kërkojë një plotësim.
Për të gjithë të tjerët, është më mirë
ta shmangni carnitinën. Nëse jeni
tifoz i pijeve energjike, duhet të lex-
oni përbërësit dhe të shmangni ato
që përmbajnë L-Carnitine. Ndon-
jë biftek i rastit nuk ju bën keq,
por gjithsesi do të ishte mirë të
kufizoni konsumit e mishit të kuq.
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Kolesterolin mund ta li
dhim me ushqimet e
yndyrshme, megjithatë pje-

sa më e madhe e kësaj substance të
dylltë prodhohet nga vetë trupit.
Mëlçia prodhon 75% të kolesterolit
që qarkullon në gjak. 25% tjetër vjen
nga ushqimet. Në nivelet normale
kolesteroli luan një rol të rëndë-
sishëm në funksionimin e qelizave.
Por, ka raste kur këto nivele janë
shumë të larta, si pasojë e ushqi-
meve që konsumojmë. Nivelet e lar-
ta të kolesterolit fillimisht nuk shfa-
qin asnjë simptomë. Por shkak-
tojnë dëmtime të thella në trup. Me
kalimin e kohës, nivelet e larta të
kolesterolit mund të çojnë në kr-
ijimin e një pllake bakteriale bren-
da arterieve. E njohur si arterosk-
leroza, kjo gjendje ngushton hapë-
sirën ku qarkullon gjaku dhe rrit
rrezikun për zhvillimin sëmund-
jeve të zemrës. Njerëzit mbi 20 vjeç
duhet t'i masin nivelet e kolester-
olit të paktën çdo 4-6 vjet. Kjo bëhet
me një analizë të thjeshtë të gjakut.
Ajo mat format e ndryshme të ko-
lesterolit që qarkullojnë në gjak kur
jeni në gjendje esëll (nuk duhet të
keni ngrënë asgjë 9-12 orët e fun-
dit). Rezultatet shfaqin nivelet e ko-
lesterolit të "keq", të "mirë" dhe
trigliceridet. Nëse dy tipet e koles-
terolit nuk i ruajmë brenda vlerave
atëherë mund të sjellin lindjen e
sëmundjeve të ndryshme si hip-
ertensioni aritmia, problemet në
veshka apo pagjumësia. Kolestero-
li LDL i quajtur kolesteroli i keq
është lipoprotein me densitet të ulët.
Këto lipoproteina shpeshherë de-
pozitohen në muret e brendshme të
arterieve duke ngushtuar di-
ametrin e tyre. Ndërsa kolesteroli
HDL i njohur si kolesteroli i mirë
është lipoprotein me densitet të
lartë. Këto grimca pastrojnë enët e
qarkullimit të gjakut nga LDL dhe
kur ato rriten shumë mbi vlera e
depozitojnë LDL në mëlçi. Kur
LDL,HDL dhe VLDL kalojnë mbi
vlerat 280 mg/çdo 300mg/dcl 400mg/
dhe atëherë shfaqen shqetësimet në
zemër. Në rast se personi nuk fillon
të tregojë kujdes për të ulur koles-
terolin atëherë fillon procesi i
përgjithësuar që gradualisht dhe në
mënyrë të vazhdueshme arteriet të
fillojnë të mbushen vende-vende
nga brenda me këto pllakeza dh-
jamore. Në përgjithësi ky proces fil-
lon të ndihet pas moshës 40-45 vjeç.
Disa prej faktorëve që ndikojnë në
rritjen e kolesterolit në gjak janë:
jeta e qetë, qëndrimi sedentar, obez-
iteti, dieta e pashëndetshme, duhan-
pirja, diabeti.

SimptomatSimptomatSimptomatSimptomatSimptomat
Vërehet një fryrje e gishtave të

dorës, shpeshherë personi fillon të
ndiejë dhimbje koke, mund të ketë
dhimbje në kraharor, ndonjëherë
mund të ketë një goditje në zemër
ose shtrëngim të saj. Gjithashtu,
mund të ndjejë dhimbje të kyçeve
të këmbëve, "ndezje" të tyre. Perso-
ni në mëngjes kur çohet nga gjumi
fillon të eci duke kaluar dhe shen-

Mjeku popullor: Cilat janë parametrat normale. Njihuni me dy tipet e sëmundjes

YLLI MERJA: Kolesteroli i keq,
mënyra të thjeshta për ta trajtuar
"Përdorni sa më shumë bimët me acide organike"

ja të harresës. Tek disa persona
mund të shfaqet ankth, marrje
mendsh, lodhje e shpejtë, dhe
vështirësi në frymëmarrje. Në
rast se LDL fillon të rritet mbi 150-
180mg/dcl-210mg/dcl atëherë këto
lipoproteina fillojnë tu ngjiten ar-
terieve nga brenda dhe vende-
vende fillon sklerotizimi i ar-
terieve e kundërta ndodh me HDL.
Kur ky fillon të ulët me poshtë se
35mg/dcl atëherë pakësohet
mundësia e pastrimit të LDL. Pra,
siç e shohim e kryesore është që
të mbajmë HDL më shumë se
35mg/dcl dhe trigliceridet fillojnë
të rriten mbi 150 mg/dcl.

Masat parandalueseMasat parandalueseMasat parandalueseMasat parandalueseMasat parandaluese
Ushtrimet fizike dhe aktiviteti

fizik janë ndër të parët që fillojnë

Voltiza Duro

të luftojnë arterosklerozen. Një vrap
5-10 minutë nxit shumë qarkullimin
e gjakut dhe ndihmon në shkëputjen
e këtyre grimcave nga vendi ku janë
ngjitur. Konsumimi i ushqimeve me
pak kripë dhe pakësimi i ushqimeve
të skuqura bën që të mos rritet ten-
sioni dhe mëlçia të punojë me shume
për depozitimin e LDL. Konsumimi i
produkteve shtazore pakëson
mundësinë e shtimit të kolesterolit
ndërkohë që ne i kemi shpallur luftë
të heshtur atij. Përdorimi i mishit të
peshkut në veçanti salmonit bën që
omega acidet yndyrore të pangopu-
ra të ndikojnë në uljen e kolesteroli
total. Ushqimet më fibra që përm-
bajnë Beta Glukan largojnë toksinat
nga organizmi dhe largojnë LDL.
Konsumimi i ushqimeve që përm-

largimin e LDL. Përdorimi i
uthullës së mollës së egër në dozën
1-2 lugë gjelle në ditë ul nivelin e
triglicerideve dhe rrjedhimisht ul
kolesteroli VLDL.

TTTTTrrrrrajtimi me bimëajtimi me bimëajtimi me bimëajtimi me bimëajtimi me bimë
medicinalemedicinalemedicinalemedicinalemedicinale

Krahas ushqimeve të përdit-
shme që përmbajnë antioksidant,
vitaminën B, fibra të shumta; një
ndihmës shumë i mirë për të ulur
kolesterolin brenda një periudhe
1 mujore japim bimët mjekësore.
Ja cilat nga bimët ju mund ti për-
dorni që brenda një muaji koles-
terolin ta ulin 50-70mg/dcl. Të
gjitha bimët që përmbajnë acide
organike ulin kolesterolin në
gjak. Lulja dhe fruti i murrizit
përmban acidin triterpenik, mol-
la e egër përmban acidin malik në
përqindje të lartë, kafja pa kafeinë
dhe fruti i shtogut përmbajnë aci-
din klorogjenik që ndikon në sh-
krirjen e dhjamit në organizëm,
gjembi i gomarit, angjinarja çiko-
rja rregullojnë metabolizmin e
përmirësojnë punen e mëlçisë.
Bimë që përmbajnë Betasitoster-
ole dhe sitostanole, si majdanozi
dhe kanella ndikojnë në tretje dhe
pastrojnë enët e qarkullimit të
gjakut. Vaji i Lirit me dozat 5-10
ml  në  ditë ndihmon tretjen dhe
jashtëqitjen njëkohësisht ndikon
në largimin e LDL nga organizmi.
Si përfundim nëse kolesterolit të
keq me vlerat mbi 220mg/dcl i
shpallni një luftë të heshtur për
rreth një muaj atëherë ju dilni fit-
imtar mbi arterosklerozën.

bajnë Gluteinë një antioksidant me
ngjyre te verdhë që gjendet tek
spinaqi veza aloe vlera, tambel
gjaku ndikojnë në humbje të LDL
dhe triglicerideve. Konsumimi i
frutave të thata si arra 4-6 kokrra
në ditë,bajame 6-8 kokrra në ditë
ose edhe lajthi ndikon në rritjen e
HDL. Konsumimi i bishtajoreve si
fasulet, bizelja duke qenë se kanë
antioksidant, vitaminë D, vitaminë
B, magnez, kalium, hekur dhe lec-
tina një substancë që të bën të ndi-
hesh i ngopur, redukton LDL dhe
rrit kolesterolin e mirë deri në
masën 30-35%.Përdorimi i sojes
avokados hudhrës qitro bën që të
ulin LDL deri në 20%  dhe të rritet
HDL 25-30%. Konsumimi i 2-3 fru-
tave të stinës në ditë ndikon në

Mjeku popullor
Ylli Merja
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Në pjesën qendrore të fy
tyrës ekzistojnë 1000
gjëndra yndyre për cen-

timetër kub. Yndyra e gjëndrave
kalon nëpërmjet kapilarëve të
hollë deri në sipërfaqe të lëkurës.
Ndonjëherë, këto bllokohen nga
yndyra, bakteret dhe qelizat e
vdekura duke prodhuar si pasojë
aknet. Kjo dukuri duket më e
hasur gjatë adoleshencës për
shkak të ndryshimit të nivelit të
hormoneve të cilat rrisin gjënd-
rat e yndyrës dhe i stimulojnë ato
duke prodhuar një dozë më të
madhe të kësaj substance yndy-
rore. Në përgjithësi kjo situatë
normalizohet rreth të njëzetave.
Atëherë, përse aknet zhvillohen
tek të rriturit mbi 20 vjeç? Ka
arsye të ndryshme, mes të cilave:

Hormonet. Aknet premen-
struale janë të vërteta. Sh-
tatzënia, ndryshimet gjatë ciklit
menstrual dhe pilula anti-baby
mund të shkaktojnë ndryshime
të nivelit të hormoneve dhe si
rrjedhojë, shfaqjen e akneve tek
gratë. Për disa, kontraceptivët në
dozë të vogël të marrë nga goja,
mund të ndihmojnë për
zvogëlimin e këtij problemi; për
të tjera, ato mund t'i shtojnë.
Nëse keni akne dhe çrregullime
të ciklit menstrual këshillohet të
konsultohet mjeku për të kuptu-
ar nëse shkaku është një nivel
anormal i hormoneve.

Stresi. Dermatologët kanë të
njëjtin mendim për sa i përket
faktit që stresi i madh mund të
ndryshojë nivelin e hormoneve.

Produktet kozmetike.
Produktet për trukun e fytyrës,
nëse janë më përmbajtje të lartë
vajore, mund të bllokojnë poret
dhe të shkaktojnë kështu aknet.

Vendi i punës. Nëse punoni si
mekanik apo në kuzhinë, fytyra
mund të jetë e sulmuar nga va-
jrat, disa prej të cilëve mund të
provokojnë akne. I njëjti efekt
mund të arrihet duke qenë në
kontakt me produkte kimike.

Medikamente të caktuara.
Disa medikamente, si dilantin (i
cili përdoret në kurimin e epilep-
sisë), mund të provokojë akne.

Faktorët të cilët shkaktojnë
akne janë të ndryshëm, por ekz-
istojnë disa masa efikase të cilat
mund të shfrytëzohen për
pastrimin e lëkurës.

1. Mos dëmtoni. Me fjalë të
tjera, mos i prekni, mos i shtry-
dhni! Shkatërrimi mbi pore ësh-
të si një top i vogël. Mund ta pël-
casësh, por nën sipërfaqe yndyra,
bakteret dhe qelizat e vdekura të
lëkurës mund të depërtojnë në
indet rrethuese, duke shkaktu-
ar kështu një inflamacion.

2. Përdorni peroksidin e ben-

zolit. Një numër i madh i produk-
teve farmaceutike në shitje të lirë
përmban këtë përbërës, i cili ndi-
hmon në largimin e grumbullim-
it të qelizave të vdekura të
lëkurës, të yndyrës në pore dhe
për të pakësuar edhe numrin e
baktereve. Filloni me dozën min-
imale dhe pak nga pak e shtoni,
veçanërisht nëse keni lëkurë të
ndjeshme, sepse sa më i lartë të
jetë përqendrimi i saj aq më le-
htë mund të shkaktohen irri-
time. Përdoreni një apo dy herë
në ditë. Vepron pas afro dy jav-
ësh. Lëkura reagon fillimisht me
skuqje dhe rënie të qelizave të
vdekura, rrallë ndodhin reak-

pastrimin e fytyrës.
6. Përdorni produkte kozmetike

me bazë uji. Nëse produkti është i
ndarë në dy shtresa, ujë dhe
produkt bazë, është me bazë uji.
Nëse nuk është i tillë përmban vaj.
Produktet kozmetike për sytë dhe
buzët janë të sigurt sepse në
përgjithësi nuk ka akne në këto
zona.

7. Mos mbështetni mjekrën në
dorë. Provoni të mos e prekni vazh-
dimisht fytyrën. Personat të cilët
për arsye pune qëndrojnë shumë
kohë në telefon janë subjekt i akn-
eve në zonën e mjekrës. Gjithash-
tu, është shkak traume për aknet,
njësoj sikur i shtrydh.

8. Mbrohuni nga dielli. Dikur
besohej se ekspozimi në diell ndih-
monte në eliminimin e akneve.
Përkundrazi, tepër diell mund të
provokojë kancerin e lëkurës dhe
plakjen e parakohshme, duke vënë
në rrezik avantazhet e saj. Mbro-
huni me një krem dielli me faktor
mbrojtës minimumi 15.

9. Mos u shqetësoni për dietën.
Nuk ka prova që çokollata, të fër-
guarat dhe produkte të tjera të sh-
kaktojnë akne tek të rinjtë. Nuk
ka rëndësi ajo që konsumohet.
Nuk mund t'i jepet faji çokollatës,
arrave apo produkteve të tjera të
cilat përmbajnë yndyra kur
shfaqen puçrra në fytyrë. Nëse,
përkundrazi, vërehet një lidhje
paralele midis një ushqimi të cak-
tuar dhe shpërthimit të puçrrave
në fytyrë, shumë dermatologë janë
të një mendimi kur këshillojnë të
shmangen këto ushqime.

masa efikase për
pastrimin e fytyrës

nga aknet

sione alergjike. Nëse lëkura
thahet shumë, sugjerohet të ap-
likohet një krem hidratant.

3. Përdorni medikamente
edhe për parandalim. Mos për-
dorni produkte vetëm në ven-
din problematik me akne. Ven-
doseni në të gjithë zonën e cila
mund të jetë objekt aknesh. Kjo
përfshin të gjithë fytyrën,
shpinën dhe kraharorin
(shmangni zonën e buzëve dhe
të syve).

4. Përdorni delikatesë për
pastrimin e fytyrës. Shpesh
njerëzit me lëkurë të yndyr-
shme ngulmojnë në larje të
shpeshta të fytyrës dhe men-

dojnë se kështu mund të heqin
aknet. Por nuk e arrijnë. Mund
ta lash fytyrën dhjetë herë në ditë
dhe përsëri të kesh akne. Nuk ka
të bëjë me pastërtinë. Larja ësh-
të vetëm largimi i yndyrës në
sipërfaqe të lëkurës, jo nga kan-
alizimet e bllokuara. Një i rritur
mbi 18 vjeç mund të ketë lëkurë
të thatë dhe akne njëkohësisht.
Në të vërtetë nëse ka një pastrim
agresiv, përfundon në tharje apo
irritim të pjesëve më të ndjeshme
të fytyrës.

5. Kujdes nga produktet va-
jore. Kjo vlen për produktet va-
jore për flokët, produktet vajore
për lëkurën dhe veçanërisht për

9
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Vetitë e shumëfishta
të farës së zezë, pse
duhet konsumuar

sistemi nervor dhe hormonal-
mbrojtës të shëndetshëm;

o Pengojnë shtimin e substan-
cave që dërgojnë sinjale alergjike;
ndalojnë qelizat mbrojtëse (imu-
nitare) të punojnë më shumë se
ç'duhet; kolesterolin në gjak e
kthejnë në nivelet normale;

o Pengojnë bllokimin e dama-
rëve duke rregulluar strukturën
e tyre dhe njëkohësisht shpejtës-
inë e qarkullimit të gjakut;

o Ulin tensionin dhe reduk-
tojnë rrezikun e ashpërsimit të

IIIII fr fr fr fr freskët aeskët aeskët aeskët aeskët apo i gpo i gpo i gpo i gpo i gaaaaatuartuartuartuartuar, në çaj a, në çaj a, në çaj a, në çaj a, në çaj apo në ushqim,po në ushqim,po në ushqim,po në ushqim,po në ushqim,
pluhur apo i prerë në kubikë, bima epluhur apo i prerë në kubikë, bima epluhur apo i prerë në kubikë, bima epluhur apo i prerë në kubikë, bima epluhur apo i prerë në kubikë, bima e
xhinxherit, nga e cila përdorim rrënjën e kaxhinxherit, nga e cila përdorim rrënjën e kaxhinxherit, nga e cila përdorim rrënjën e kaxhinxherit, nga e cila përdorim rrënjën e kaxhinxherit, nga e cila përdorim rrënjën e ka

prejardhjen nga Kina. I ngjashëm meprejardhjen nga Kina. I ngjashëm meprejardhjen nga Kina. I ngjashëm meprejardhjen nga Kina. I ngjashëm meprejardhjen nga Kina. I ngjashëm me
shafranin e Indisë dhe kardamonin, bimë nga eshafranin e Indisë dhe kardamonin, bimë nga eshafranin e Indisë dhe kardamonin, bimë nga eshafranin e Indisë dhe kardamonin, bimë nga eshafranin e Indisë dhe kardamonin, bimë nga e
njëjta familje, ajo e xhenxhefilit, duhet pranuarnjëjta familje, ajo e xhenxhefilit, duhet pranuarnjëjta familje, ajo e xhenxhefilit, duhet pranuarnjëjta familje, ajo e xhenxhefilit, duhet pranuarnjëjta familje, ajo e xhenxhefilit, duhet pranuar
se xhinxheri gjen më shumë përdorim në tëse xhinxheri gjen më shumë përdorim në tëse xhinxheri gjen më shumë përdorim në tëse xhinxheri gjen më shumë përdorim në tëse xhinxheri gjen më shumë përdorim në të
përditshmen tonë dhe është më i pasur në vlerapërditshmen tonë dhe është më i pasur në vlerapërditshmen tonë dhe është më i pasur në vlerapërditshmen tonë dhe është më i pasur në vlerapërditshmen tonë dhe është më i pasur në vlera
ushqyese. I njohur për vetitë e tij shëruese,ushqyese. I njohur për vetitë e tij shëruese,ushqyese. I njohur për vetitë e tij shëruese,ushqyese. I njohur për vetitë e tij shëruese,ushqyese. I njohur për vetitë e tij shëruese,
rrënjët e xhenxhefilit përdoren në shumërrënjët e xhenxhefilit përdoren në shumërrënjët e xhenxhefilit përdoren në shumërrënjët e xhenxhefilit përdoren në shumërrënjët e xhenxhefilit përdoren në shumë
mënyra e për shumë probleme shëndetësore.mënyra e për shumë probleme shëndetësore.mënyra e për shumë probleme shëndetësore.mënyra e për shumë probleme shëndetësore.mënyra e për shumë probleme shëndetësore.
Më poshtë do të listojmë të gjitha vlerat e kësajMë poshtë do të listojmë të gjitha vlerat e kësajMë poshtë do të listojmë të gjitha vlerat e kësajMë poshtë do të listojmë të gjitha vlerat e kësajMë poshtë do të listojmë të gjitha vlerat e kësaj
rrënje dhe 9 mënyrat se si xhenxhefil mund tërrënje dhe 9 mënyrat se si xhenxhefil mund tërrënje dhe 9 mënyrat se si xhenxhefil mund tërrënje dhe 9 mënyrat se si xhenxhefil mund tërrënje dhe 9 mënyrat se si xhenxhefil mund të
përpërpërpërpërmirësojë shëndetin tuaj:mirësojë shëndetin tuaj:mirësojë shëndetin tuaj:mirësojë shëndetin tuaj:mirësojë shëndetin tuaj:
1) Trajton problemet e aparatit tretës, qetëson1) Trajton problemet e aparatit tretës, qetëson1) Trajton problemet e aparatit tretës, qetëson1) Trajton problemet e aparatit tretës, qetëson1) Trajton problemet e aparatit tretës, qetëson
ndjesinë e të vjellësndjesinë e të vjellësndjesinë e të vjellësndjesinë e të vjellësndjesinë e të vjellës
Ky është përdorimi më i zakonshëm iKy është përdorimi më i zakonshëm iKy është përdorimi më i zakonshëm iKy është përdorimi më i zakonshëm iKy është përdorimi më i zakonshëm i
xhenxhefilit. Pas operacionit, ose gjatëxhenxhefilit. Pas operacionit, ose gjatëxhenxhefilit. Pas operacionit, ose gjatëxhenxhefilit. Pas operacionit, ose gjatëxhenxhefilit. Pas operacionit, ose gjatë
trajtimetrajtimetrajtimetrajtimetrajtimevvvvve mjekësore mjekësore mjekësore mjekësore mjekësore si për HIV ae si për HIV ae si për HIV ae si për HIV ae si për HIV apo kancerpo kancerpo kancerpo kancerpo kancer,,,,,
marrja e xhenxhefilit nga goja ose si vaj mbimarrja e xhenxhefilit nga goja ose si vaj mbimarrja e xhenxhefilit nga goja ose si vaj mbimarrja e xhenxhefilit nga goja ose si vaj mbimarrja e xhenxhefilit nga goja ose si vaj mbi
kyçet e pacientëve, ka provuar të ketë efektekyçet e pacientëve, ka provuar të ketë efektekyçet e pacientëve, ka provuar të ketë efektekyçet e pacientëve, ka provuar të ketë efektekyçet e pacientëve, ka provuar të ketë efekte
pozitive dhe kuruese.pozitive dhe kuruese.pozitive dhe kuruese.pozitive dhe kuruese.pozitive dhe kuruese.
2) Qetëson dhimbjet menstruale2) Qetëson dhimbjet menstruale2) Qetëson dhimbjet menstruale2) Qetëson dhimbjet menstruale2) Qetëson dhimbjet menstruale
Hulumtimet tregojnë se marrja e 1500mgHulumtimet tregojnë se marrja e 1500mgHulumtimet tregojnë se marrja e 1500mgHulumtimet tregojnë se marrja e 1500mgHulumtimet tregojnë se marrja e 1500mg
xhenxhefil për tre ditë rresh përpara ciklit do tëxhenxhefil për tre ditë rresh përpara ciklit do tëxhenxhefil për tre ditë rresh përpara ciklit do tëxhenxhefil për tre ditë rresh përpara ciklit do tëxhenxhefil për tre ditë rresh përpara ciklit do të
reduktojë ndjeshëm dhimbjet menstruale dhereduktojë ndjeshëm dhimbjet menstruale dhereduktojë ndjeshëm dhimbjet menstruale dhereduktojë ndjeshëm dhimbjet menstruale dhereduktojë ndjeshëm dhimbjet menstruale dhe
simptomat e tjera.simptomat e tjera.simptomat e tjera.simptomat e tjera.simptomat e tjera.
3) Rrit oreksin3) Rrit oreksin3) Rrit oreksin3) Rrit oreksin3) Rrit oreksin
Xhenxhefili i freskët aktivizon sistemin tretësXhenxhefili i freskët aktivizon sistemin tretësXhenxhefili i freskët aktivizon sistemin tretësXhenxhefili i freskët aktivizon sistemin tretësXhenxhefili i freskët aktivizon sistemin tretës
dukdukdukdukduke bërë që të ndiheni më të uriture bërë që të ndiheni më të uriture bërë që të ndiheni më të uriture bërë që të ndiheni më të uriture bërë që të ndiheni më të uritur.....
4) Qetëson dhimbjen e muskujve4) Qetëson dhimbjen e muskujve4) Qetëson dhimbjen e muskujve4) Qetëson dhimbjen e muskujve4) Qetëson dhimbjen e muskujve
Xhenxhefili mund të zbusë dhimbjen eXhenxhefili mund të zbusë dhimbjen eXhenxhefili mund të zbusë dhimbjen eXhenxhefili mund të zbusë dhimbjen eXhenxhefili mund të zbusë dhimbjen e
muskujve të shkaktuar nga stërvitja. Falëmuskujve të shkaktuar nga stërvitja. Falëmuskujve të shkaktuar nga stërvitja. Falëmuskujve të shkaktuar nga stërvitja. Falëmuskujve të shkaktuar nga stërvitja. Falë
vetive anti-inflamatore xhenxhefili trajtonvetive anti-inflamatore xhenxhefili trajtonvetive anti-inflamatore xhenxhefili trajtonvetive anti-inflamatore xhenxhefili trajtonvetive anti-inflamatore xhenxhefili trajton
artritin dhe sëmundjet e tjera inflamatore.artritin dhe sëmundjet e tjera inflamatore.artritin dhe sëmundjet e tjera inflamatore.artritin dhe sëmundjet e tjera inflamatore.artritin dhe sëmundjet e tjera inflamatore.
5) V5) V5) V5) V5) Veti anti-kancereti anti-kancereti anti-kancereti anti-kancereti anti-kancerooooogjenegjenegjenegjenegjene
Disa studime kanë treguar se rrënja eDisa studime kanë treguar se rrënja eDisa studime kanë treguar se rrënja eDisa studime kanë treguar se rrënja eDisa studime kanë treguar se rrënja e
xhenxhefilit është në gjendje të mposhtë disaxhenxhefilit është në gjendje të mposhtë disaxhenxhefilit është në gjendje të mposhtë disaxhenxhefilit është në gjendje të mposhtë disaxhenxhefilit është në gjendje të mposhtë disa
lloje të kancerit, duke përfshirë kancerin elloje të kancerit, duke përfshirë kancerin elloje të kancerit, duke përfshirë kancerin elloje të kancerit, duke përfshirë kancerin elloje të kancerit, duke përfshirë kancerin e
zorrës së trashë, kanceri pankreatik, kanceri izorrës së trashë, kanceri pankreatik, kanceri izorrës së trashë, kanceri pankreatik, kanceri izorrës së trashë, kanceri pankreatik, kanceri izorrës së trashë, kanceri pankreatik, kanceri i
prostatës, kanceri i lëkurës, dhe kancerin eprostatës, kanceri i lëkurës, dhe kancerin eprostatës, kanceri i lëkurës, dhe kancerin eprostatës, kanceri i lëkurës, dhe kancerin eprostatës, kanceri i lëkurës, dhe kancerin e
gjirit.gjirit.gjirit.gjirit.gjirit.
6) Parandalon dhe mban nën kontroll6) Parandalon dhe mban nën kontroll6) Parandalon dhe mban nën kontroll6) Parandalon dhe mban nën kontroll6) Parandalon dhe mban nën kontroll
sëmundjen e diabetitsëmundjen e diabetitsëmundjen e diabetitsëmundjen e diabetitsëmundjen e diabetit
Shumë studime tregojnë se xhinxheri kaShumë studime tregojnë se xhinxheri kaShumë studime tregojnë se xhinxheri kaShumë studime tregojnë se xhinxheri kaShumë studime tregojnë se xhinxheri ka
aftësinë të parandalojë diabetin, duke uluraftësinë të parandalojë diabetin, duke uluraftësinë të parandalojë diabetin, duke uluraftësinë të parandalojë diabetin, duke uluraftësinë të parandalojë diabetin, duke ulur
nininininivvvvvelet e sheqerit në gjak në trelet e sheqerit në gjak në trelet e sheqerit në gjak në trelet e sheqerit në gjak në trelet e sheqerit në gjak në trupupupupup.....
7)Në rast helmimi7)Në rast helmimi7)Në rast helmimi7)Në rast helmimi7)Në rast helmimi
KKKKKur vjen puna për të luftuar efektet toksikur vjen puna për të luftuar efektet toksikur vjen puna për të luftuar efektet toksikur vjen puna për të luftuar efektet toksikur vjen puna për të luftuar efektet toksike tëe tëe tëe tëe të
substancasubstancasubstancasubstancasubstancavvvvveeeee, të tilla si MSG, të tilla si MSG, të tilla si MSG, të tilla si MSG, të tilla si MSG, pesticide, pesticide, pesticide, pesticide, pesticidevvvvveeeee, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe
drogës, xhenxhefili është një ilaç i vërtetë.drogës, xhenxhefili është një ilaç i vërtetë.drogës, xhenxhefili është një ilaç i vërtetë.drogës, xhenxhefili është një ilaç i vërtetë.drogës, xhenxhefili është një ilaç i vërtetë.
8)Peridontal8)Peridontal8)Peridontal8)Peridontal8)Peridontal
Për shkak të përbërësve antibakterial,Për shkak të përbërësve antibakterial,Për shkak të përbërësve antibakterial,Për shkak të përbërësve antibakterial,Për shkak të përbërësve antibakterial,
xhenxhefil është shumë efektiv në trajtimin exhenxhefil është shumë efektiv në trajtimin exhenxhefil është shumë efektiv në trajtimin exhenxhefil është shumë efektiv në trajtimin exhenxhefil është shumë efektiv në trajtimin e
sëmundjes periodontale.sëmundjes periodontale.sëmundjes periodontale.sëmundjes periodontale.sëmundjes periodontale.

Cilat janë vetitë
antikancerogjene

të rrënjës së
xhenxhefilit

damarëve dhe infarktit në zemër;
ndihmojnë në përmirësimin e
shpejt të plagëve.

Trupi i njeriut nuk i prodhon
këto vajra dhe është i detyruar t'i
marrë nga jashtë, 1 gram vaj i farës
së zezë është i mjaftueshëm për
nevojat ditore. Vajrat me eter si
nigellon dhe alfa-pinen zgjerojnë
rrugët e frymëmarrjes, lehtësojnë
kollitjen, pengojnë qelbëzimin dhe
ndalojnë dhimbjen. Nëse përdoren
rregullisht ulin sheqerin në gjak.

Studimet shkencore tregojnë
për dobinë e shumëfishtë të
farës së zezë dhe për efektin

e saj të dobishëm në balancimin e
metabolizmit dhe sistemit të imu-
nitetit si bazë për funksionim të
shëndetshëm të organizmit. Mirë-
po për t'u arritur efekti i dëshiru-
ar është e nevojshme të dihet dozi-
mi i drejtë, si edhe koha në të cilën
mund të priten efektet pozitive.
Nigella Sativa është një bimë, lën-
gu i së cilës mjekon çrregullimet e
menstruacioneve, mbyt parazitët
në zorrë, shërben kundër paralizës,
etheve rekurente, hemorroideve,
kundër acarimeve akute, kundër
rënies së flokëve, si dhe kundër
halucinacioneve. Fara e zezë përm-
ban vaj acidik të pangopur, vaj me
eter, vitamina dhe një sërë sub-
stancash të tjera të domosdoshme
për organizmin. Tashmë është
vërtetuar se vaji acidik i pangopur
që përmban fara e zezë ndikon pozi-
tivisht mbi metabolizmin e trupit,
rrit imunitetin dhe ndalon al-
ergjinë. Sipas mjekësisë moderne,
ky lloj vaji ka veti kuruese edhe
për sëmundje të tilla si AIDS-i apo
sëmundjet tumorale. Efektet janë
shumë të mira kryesisht kur për-
doret edhe mjalti, ndikon në pro-
cesin e rritjes. Me gjithë këto veti
të mira kuruese që përmban fara e
zezë, është e vështirë të lihet jash-
të vëmendjes.
VVVVVeçoritë e veçoritë e veçoritë e veçoritë e veçoritë e vajrajrajrajrajraaaaavvvvve acidikëe acidikëe acidikëe acidikëe acidikë

të pangtë pangtë pangtë pangtë pangopuropuropuropuropur:::::
o Ndihmojnë metabolizmin e

trupit; nevojiten në rritjen, zhvil-
limin dhe rinovimin e qelizave;
ndihmojnë në zhvillimin e hor-
moneve dhe në formimin e një
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Agjencia e Kadastrës
Shtetërore publikon
listën me 2 mijë per-

sona që kanë ndërtuar pa leje
dhe do të marrin tapitë për
truallin. Përfituesit janë në
12 qarqe të vendit. Agjencia e
Kadastrës Shtetërore pub-
likon listën e plotë me për-
fituesit e tapive dhe sipërfaqet
takuese për secilin, të mirat-
uar nga Këshilli i Ministrave.
Agjencia Shtetërore e Kadas-
trës bën të ditur se përfitues-
it do të pajisen me certi-
fikatën e pronësisë brenda
afateve ligjore. Vendimi me
listën e përfituesve është botu-
ar në Fletoren Zyrtare dhe
tani pritet vetëm regjistrimi
i tyre. Qeveria ka miratuar
kalimin e së drejtës së pronë-
sisë në favor të subjekteve
përfituese për mbi 1 mijë par-
cela ndërtimore të objekteve
të legalizuara dhe kompen-
simin financiar të pronarëve
të pasurive të paluajtshme që
preken prej tyre, ku përfitojnë
rreth 2 mijë familje. Përfitues-

it janë në Qarkun Berat,
Qarkun Elbasan, Qarkun
Durrës, Qarkun Tiranë,
Qarkun Fier, Shkodër, Vlorë,
Gjirokastër, Kukës dhe Korçë.
Agjencia Shtetërore e Kadas-
trës do të regjistrojë sipër-
faqet takuese dhe do të japë
certifikatën e pronësisë.
KALIMI I PRONËSISË

Kalimi i së drejtës së
pronësisë mbi parcelën ndër-
timore të objektit pa leje
bëhet sipas dispozitave të
Kodit Civil. Sipërfaqja e par-

celës, për të cilën miratohet
kalimi i së drejtës së pronë-
sisë nuk mund të jetë më e
madhe se trefishi i sipërfaqes
së bazës së ndërtimit dhe për
ndërtimet pa leje me funk-
sion banimi jo më shumë se
500 m². Sipërfaqet mbi masat
e përcaktuara në këtë pikë,
të cilat për shkak të për-
masave ose konfiguracionit
nuk mund të shfrytëzohen
më vete për ndërtim, i shit-
en poseduesit të ndërtimit
pa leje sipas vlerës së

pronës, të miratuar me ven-
dim të Këshillit të Minis-
trave, vetëm nëse ka shpre-
hur më parë vullnetin
nëpërmjet një kërkese me
shkrim. Pasi është miratu-
ar kalimi i pronësisë për par-
celat ndërtimore, është
miratuar edhe kompensimi
për pronarët. Këshilli i Min-
istrave ka miratuar edhe
masën e kompensimit finan-
ciar për pronarët e pasurive
të paluajtshme që preken
nga ndërtimet e legalizuara.

Referuar kartelave të pasur-
ive sipas ZVRPP-së sipërfaq-
ja është 33 964,81 m² dhe
vlera totale e kompensimit
financiar është 229 092 338
lekë. Qeveria ngarkon Zyrat
Vendore të Regjistrimit të
Pasurive të paluajtshme Be-
rat, Elbasan, Librazhd, Dur-
rës, Tiranë, Lushnjë, Sh-
kodër, Korçë, Lezhë, Vlorë,
Sarandë, Gjirokastër, Kava-
jë dhe Kukës të regjistrojnë
brenda 5 (pesë) ditëve nga
hyrja në fuqi e këtij vendi-

mi, kalimin e së drejtës së
pronësisë së parcelave ndër-
timore dhe hipotekën ligjore
mbi to, në përputhje me për-
caktimet e pikave 15 e 16, të
vendimit nr.1095, datë
28.12.2015, të Këshillit të Min-
istrave, "Për përcaktimin e
rregullave të bashkërendim-
it të punës, ndërmjet ALU-
IZNI-t dhe ZQRPP-së dhe të
procedurave apo kufizimeve
që zbatohen për efekt të
regjistrimit të pasurive të
legalizuara".

Agjencia e Kadastrës do të regjistrojë sipërfaqet dhe do të japë certifikatën e pronësisë

Ndërtimet pa leje, lista me 2
mijë pronarët që marrin tapitë
Përfituesit në Elbasan, Durrës, Tiranë, Fier, Shkodër, Vlorë

Ornela Manjani

LISTLISTLISTLISTLISTA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRA ME 2 MIJË PRONONONONONARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN ARËT QË MARRIN TTTTTAPITËAPITËAPITËAPITËAPITË
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Biznesi i integrimit dhe molotovët
(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)(vijon nga faqja 1)

...që duam shtet të së drejtës dhe
mundësi për t'u zhvilluar dhe shtuar
atë pak pasuri që kemi me djersën e
ballit në Evropën e Bashkuar. Bull-
garia 16 vjet më parë pa që iu hapën
bisedimet për anëtarësim. Ishte vend
i papërgatitur për të hyrë, njëlloj si
ne sot dhe si fqinji i saj Rumania
atëherë. Kishte fuqinë blerëse 32 për
qind(një të tretën) e mesatares së fu-
qisë blerëse(të ardhurave) për banor
të vendeve të Bashkimit Evropian.
Afërsisht sa e kemi ne sot(29 për
qind). Mori hapjen e bisedimeve dhe
në gjashtë vjet derisa u anëtarësua, i
rriti të ardhurat në 43 për qind të
mesatares së qytetarëve të Bashkim-
it Europian. Polonia në vitin 1998
mori hapjen e bisedimeve për
anëtarësim. Nga ajo kohë deri tani,
pas 14 vitesh anëtarësim(nga viti
2004), ka dyfishuar të ardhurat e
qytetarëve të saj. Përse të mos ndodhë
kjo gjë dhe me Shqipërinë, dhe me
ne? Duam me shpirt si qytetarë të
ndodhë kjo gjë. Ja përse në favor të
anëtarësimit në familjen e madhe
europiane jemi të gjithë. Pse ky
proces nënkupton mirëqenie të rri-
tur për të gjithë. Ndoshta më pak para
të vjedhura dhe rrezik më të lartë për
të përfunduar pas hekurave të shtetit
ligjor për ata që kanë abuzuar dhe
abuzojnë me pronën publike. Por këta
pak qindra nuk na interesojnë në
qytetarëve të thjeshtë. Ne duam që
integrimi të nisë sa më shpejt. Dhe ai
nis realisht me çeljen e bisedimeve.
Prandaj është interesi ynë madhor.
Nuk na intereson loja politike e
brendshme. Integrimi, hapja e bised-

kushte të bisedimeve me Shqipërinë.
Çfarë bëjmë ne? Do ndezim edhe sot
natën shqiptare në flakë molotovësh
apo objektesh të djegura? Këtë do të
bëjmë rishtazi? Çfarë mesazhi do t'u
japim kështu anëtarëve të 28 parla-
menteve të shteteve të Bashkimit
Evropian qe duhet te shprehen për
propozimin e Komisionit Europian?
Botës mbarë? A kemi fuqi ne si
qytetarë të thjeshtë t'i themi "Ndal!"
kësaj politike të papërgjegjshme të
ditës, për të mos ngatërruar inte-
grimin si interes madhor me betejën
e sotme për pushtet? Po ta kishim
këtë fuqi do të kishim dalë dje, më 1
qershor, ditën kur partia në pushtet
ndezi dritat e një fushate absurde
zgjedhjesh pa kundërshtar të mirë-
filltë, për t'i thënë "Jo!" opozitës po
aq të papërgjegjshme tonën, që sot
të mos lëshojë molotovët e radhës në
protestën e saj të orës 7 të darkës. A
do të bëjë opozita sot në darkë një
protestë paqësore? Duket mision i
pamundur. Mendjet organizuese të
protestave të opozitës janë penduar
për protestën paqësore(të vetmen të
tillë në gjashtë të zhvilluara) të tetë
ditëve më parë, më 25 maj. Prandaj
sot qytetarët me keqardhje parash-
ikojnë dhunë. Por kjo dhunë për këto
momente të veçanta që kalojmë ësh-
të t'i fusësh një stërkëmbësh të madh
procesit madhor të integrimit. Çdo
bombë molotov që mund të hidhet
sot në darkë është një thikë pas
shpine për të gjithë shqiptarët. Pa-
varësisht motiveve të luftës për push-
tet të opozitës së sotme. Këto motive,
sado të idolatrizohen prej drejtuesve
të opozitës si çlirimi i Shqipërisë nga
gjithëfarëlloj prangash, janë thjesht
shumë më të vogla dhe më të
parëndësishme nga interesi ynë mad-
hor, INTEGRIMI sa më shpejt në
familjen europiane.

Opinioni i   Ditës

Nga Fatos Çoçoli

imeve për anëtarësim nuk ka pse të
bëhet pjesë e lojës politike të pafytyrë
të partive tona. As rob, as peng dhe
as viktimë e pasionit të tyre për push-
tet. As edhe reflektim kauzash false.
Integrimi është kauza jonë e patjetër-
suar, interesi më legjitim dhe i shen-
jtë për një jetë më të denjë si qytetar
evropian dhe me mirëqenie të rritur
ndjeshëm. Po kërkojmë shumë? Jo!
As më pak as edhe më shumë se sa
polaku në vitin 1994 që ia arriti, apo

bullgari në vitin 2002 që po ashtu ia
arriti. Pse të mos ia arrijmë edhe ne,
pavarësisht se kaq vonë? Më mirë
vonë se kurrë thotë populli ynë. Dhe
nuk mund të lejojmë që disa dhjetëra
bomba molotov që mund të lëshohen
sot nga një protestë e dhunshme e
opozitës sonë në rrugë të na ngadalë-
sojë apo pengojë fort gjasat tona për
integrim. Kemi një qeveri të papër-
gatitur për integrimin, që vetëm fus-
hata e parulla prodhon, si të gjitha

qeveritë tona përpara saj. Kemi një
klasë të tërë politike që me mos-sin-
qeritet shprehet orë e çast për inte-
grimin, por ia ngul thikën nga pas me
veprimet e saj të papërgjegjshme, sa
herë sheh kuq si demi me shaminë e
toreadorit në interesat e luftës për
pushtet. Pikërisht tani, kur për herë
të dytë qeveria e Europës së Bash-
kuar, Komisioni Evropian u dërgoi të
28 parlamenteve të shteteve anëtare
të BE-së propozimin për hapjen pa
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Festa e Republikës Italiane,
Meta letër Presidentit Mattarella

Nga Ilir Meta

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

...bashkëpunimin dhe kontributin
e dy vendeve tona në sigurinë ra-
jonale e më gjerë.

Letra e kreut të shtetitLetra e kreut të shtetitLetra e kreut të shtetitLetra e kreut të shtetitLetra e kreut të shtetit
I nderuar Zoti PresidentI nderuar Zoti PresidentI nderuar Zoti PresidentI nderuar Zoti PresidentI nderuar Zoti President,
I dashur mik,I dashur mik,I dashur mik,I dashur mik,I dashur mik,
Kam kënaqësinë e madhe që me

rastin e Festës së Republikës Ital-
iane, në emër të popullit shqiptar
dhe, në emrin tim personal, t'Ju
dërgoj Juve dhe popullit mik ital-
ian urimet më të përzemërta dhe
më miqësore!

Nënvijëzoj me kënaqësi, i nderu-
ar mik, nivelin e shkëlqyer të mar-
rëdhënieve historike e shumëdi-
mensionale midis Shqipërisë dhe
Italisë, marrëdhënie të cilat, edhe
falë partneritetit tonë strategjik, po
intensifikohen e pasurohen në
vijimësi si në planin dypalësh, ash-
tu edhe në atë shumëpalësh.

Populli shqiptar, i nderuar Zoti
President, i është thellësisht
mirënjohës mikpritjes shekullore
të popullit italian. Komuniteti ar-
bëresh në Itali është respektuar
ndër vite në ruajtjen e identitetit
kombëtar dhe është mirintegruar
shumë natyrshëm në shoqërinë
italiane.

Edhe shqiptarët që emigruan
pas viteve '90 zbuluan në bregun
tjetër të Adriatikut, gjithashtu, jo
vetëm shpirtin mikpritës të sh-
këlqyer të popullit italian, por dhe
një vlerë thellësisht evropiane, "të
bashkuarit në diversitet", e cila në
aktualitetin e dinamikave ndërko-
mbëtare, mbart sot, më shumë se
kurrë një mesazh të fuqishëm.

Ne ndihemi krenarë që sh-
qiptarët tanë të Italisë janë sot për-
faqësues të denjë të të dy kombeve
në fushat e artit, sportit, letrave,
madje edhe të politikës, duke
mishëruar kështu jo vetëm për-
katësinë e tyre evropiane, por edhe
garancinë për marrëdhënie edhe
më të ngushta mes dy vendeve në
të ardhmen.

Ne çmojmë lart bashkëpunimin
dhe kontributin e dy vendeve tona
në sigurinë rajonale e më gjerë, si dy
vende anëtare të NATO-s, si dhe
mbështetjen e pakursyer e të vazh-
dueshme të Italisë mike, si avokate e
fuqishme ndaj procesit eurointegrues
të Shqipërisë.

Me shumë kënaqësi, i nderuar
mik, dëshiroj të vlerësoj kontributin
Tuaj të madh jo vetëm në di-
namizmin e lidhjeve mes dy vendeve
tona mike, por edhe në vëmendjen e
përkushtimin Tuaj ndaj zhvillimeve
në rajonin e Ballkanit Perëndimor,
duke mbështetur nevojën e konsoli-
dimit të arritjeve të deritanishme,
veçanërisht parimin e bashkëjetesës
në frymën e vlerave evropiane.

Duke ju ripohuar edhe një herë
ndjenjat e miqësisë së thellë të pop-
ullit shqiptar, Ju lutem pranoni, i
nderuar Zoti President, i nderuar
mik, shprehjen e konsideratës sime
më të lartë!

(Balkan Web)

Ka qenë një fluks energjie rreth jush për
një kohë të gjatë - si pozitive dhe nega-
tive. Ju nuk jeni ende në ndonjë pozitë
për të zgjidhur problemet dhe për t'u çliru-
ar nga gjërat e këqija, por së shpejti do të
ketë dritë në fund të tunelit.

DEMI

Nëse e nisni mëngjesin me një ego të
shëndetshme, do të gëzoni një ditë
plot me veprime dhe gjëra interesante,
argëtuese për të bërë. Kjo nuk është
një nga ato ditë ku ju do të donit të
mos bini në sy.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Një nga të njohurit e rinj po bën çdo për-
pjekje për të qenë pjesë më e rëndë-
sishme e jetës tuaj. Por marrëdhëniet
tuaja gjithmonë duhet të bazohen në
zgjedhjen dhe respektin reciprok, dhe kjo
nuk ndryshon.

Reagimi juaj i shpejtë do t'ju vijë në
shpëtim kur dikush që ka tendencën t'i
thotë gjërat pa i menduar mirë. Ju do të
zbutni situatën deri në pikë sa pala tjetër
do të ndjejë admirim ndaj jush.

Ajo që ju mendoni për gjërat është e
rëndësishme për njerëzit me të cilët sho-
qëroheni sot, por ju duhet të jeni në rreg-
ull me faktin se ajo që thoni sonte mund
të jetë shumë ndryshe nga ajo që thoni
në mëngjes. Gjatë ditës, do të takoni
dikë që ndryshon mendimin tuaj për diç-
ka të rëndësishme.

Sot nuk është koha për të filluar të bëhesh
shumë luftarak me njerëzit e tjerë. Edhe
nëse dikush po kërcënon reputacionin
tuaj ose reputacionin e dikujt që e doni,
nuk është e mençur që ju të bëni lëvizjen
e parë fyese. Në çdo lloj gare apo konf-
likti sot, duhet të frenoni impulsin tuaj.

Dita jote do të ngarkohet me ekstreme - një
minutë ju do të ngazëlleheni për ngjarjet e
ditës dhe në minutën e ardhshme do të jeni
në gjendje të fokusoheni vetëm në gjërat
negative ose në gjëra që mund të shkojnë
keq. Ju takon të qëndroni pozitivisht dhe
optimistë.

Një energji e fortë po pulson sot, dhe
ju keni potencial të jeni një forcë jas-
h tëzakon i sh t  poz i t i ve ,  p randa j
përpiquni të përfshiheni me sa më
shumë akte mirësie që të jetë e
mundur. Nëse u shërbeni njerëzve
sot, ata mund të jenë në gjendje t'ju
shërbejnë nesër.

Do të ndiheni i fortë sot sepse rrethoheni
nga një lloj energjie që i bën njerëzit të mos
ju dalin përpara! Kjo fuqi do ju mundësojë
që të realizoni shumë gjëra të rëndësishme
që më parë i kishit menduar të parealizue-
shme.

Përpiquni të mendoni më shumë për gjërat
që kanë të bëjnë me pushimet dhe
argëtimin. Mos u angazhoni kaq fort në
punë, sepse në fund lodhja do t'ju zhgënje-
jë duke bërë që të hiqni dorë.

Jeni duke kaluar momente relaksi kjo si pa-
sojë e energjisë pozitive që ju rrethon. Shfrytë-
zojeni këtë moment të mirë për të realizuar
diçka që e keni pasur në mendje prej shumë
kohësh. Në dashuri kërkohet më shumë vë-
mendje nga ju.

Sot, njerëzit do t'i përgjigjen shumë më mirë
shembujve konkretë sesa koncepteve të
paqarta. Pra, përpiquni të krijoni një shpre-
hje fizike të ideve që dëshironi të përcillni.
Ju duhet ta ushtroni kreativitetin tuaj sa më
shumë që të jetë e mundur sot-dhe të
përpiqeni të integroni aktivitetin fizik.

Letra e   Ditës
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Verilindorët fitojnë për herë të dytë në histori trofeun e Kupës së Shqipërisë

Kukësi fiton Kupën,
Tirana jashtë Europës

Shkurtaj e Rexhinaldo zhvlerësojnë golin e Ngo'o

E dyta herë në historinë
e Kukësit, e dyta herë
që Kupa e Shqipërisë

fitohet nga ekipi verilindor.
Këtë radhë "viktimë" e
Kukësit ka qenë Tirana, e
cila është shfaqur e brishtë
për të ndalur dyshen atom-
ike të Ernest Gjokës, Shkur-
taj-Rexhinaldo, autorë dhe
të dy golave të fitores. Nga
ana tjetër, perëndon ëndrra
bardheblu për pjesëmarrje
në Kupat e Europës,
ndonëse fjalën e fundit do ta
thotë sot Komisioni i Licen-
cimeve në Federatën Sh-
qiptare të Futbollit.
START ME GOL

Kukësi është i papërm-
bajtshëm në pjesën e parë.
Verilindorët çmontojnë pra-
pavijën bardheblu si nga
krahët ashtu dhe në qendër
të mbrojtjes, ndërsa mes-
fusha e Tiranës, që men-
dohej të ishte dhe diga e parë
e frenimit të ofensivës së
Kukësit, dështon në detyrën
e saj. Valdet Rama në të ma-
jtë është i papërmbajtshëm,
Korderio në krahun të djath-
të mban në alarm Hoxhal-
larin, ndërsa Goxha në

Jeton Selimi

dos, që e depoziton topin në rr-
jetë. Festa e Kukësit është e
madhe dhe legjitime. Tirana
tronditet, nuk gjen forcë të
reagojë dhe rrezikon shumë
që pjesa e parë të mbyllet me
një goleadë të Kukësit, por Il-
ion Lika shpëton disa herë kua-
dratin e tij.
TIRANA ZGJOHET

Por me zbritjen e skuadrave
për pjesën e dytë, vrulli i
Kukësit duket se ka mbetur në
dhomat e zhveshjes dhe është
Tirana ajo, që pavarësisht
mënyrën së rrëmujshme që
organizohet, kërkon baraz-
imin. Barazim që vjen men-
jëherë, por në të 47-ën Avdo
sinjalizon për pozicion jash-
tëloje të bardhebluve. Gjithse-

si në të 67-ën, Tirana barazon
dhe e bën me Ngo'o, që është
me fat në devijimin e Cuculit,
i cili e bën të pakapshme për
Frashërin parabolën e topit.
REXHINALDO VULOS

Kukësi nuk demoralizohet
dhe pasi sheh Frashërin të
ndalë gjuajtjen potente të
Hoxhallarit, hidhet në sulm
dhe me një aksion të shkëlqy-
er në minutën e 78-të, Rexhi-
naldo e dërgon topin aty ku
Lika nuk mund ta arrijë, duke
vulosur shifrat 2-1, të cilat
nuk ndryshojnë më deri në
fund të takimit, me Kukësin
që triumfon në "Elbasan Are-
na" dhe ngre lart trofeun e
edicionit të 67-të të Kupës së
Shqipërisë.

Shiten të gjitha biletat

Shqipëria kundër "vullkanit" islandez,
stadiumi do të jetë "sold-out"

PRESIDENTI I KUKËSIT

Gjici: Gjokën do e konfirmoj,
nuk e kemi luftuar Tiranën

Shqipëria do të duhet të
përballet edhe me një

atmosferë elektrizuese në
Reikjavik, ku do të luajë
përballë Islandës vendase
në fundjavën e ardhs-
hme. Skuadra e drejtuar
nga Edi Reja, përtej vësh-
tirësisë së një kundërsh-
tari që luan të gjitha
shanset e tij, do të jetë në
një stadium ku një javë
para sfidës, kanë mbetur
vetëm pak bileta pa u shi-
tur. Që nga viti 2013, kur
Islanda filloi të bënte
hapa para dhe të siguron-
te pjesëmarrje të rëndë-
sishme në play-off  e më
pas në fazën finale të Eu-
ropianit e Botërorit, tifoz-
eria në këtë vend është
kthyer po aq protagoniste
sa edhe vetë lojtarët në
fushë, tifozeria, e cila bëri
të famshme "duartro-
kitjen vikinge" gjatë Eu-
ropianit, ka qenë e
shumtë në numër në

thuajse të gjitha ndeshjet në
shtëpi duke mbushur sta-
diumin e "Laugardalsvollur"
dhe kështu do të jetë edh enë
këtë sfidë. Njoftimin e jep
vetë federata islandeze e cila
me një postim ka sqaruar që
të premten se sa pak bileta

kishin mbetur për t'u shitur
për duelin në impiantin, i cili
ka një kapacitet prej 9800
vendesh. "Rëndësia e
ndeshjeve në shtëpi nuk ka
nevojë që të përmendet, ash-
tu si impakti që mund të ketë
një mbështetje e fortë. Deri
në momentin që flasim,
rreth 2100 bileta kanë mbe-
tur për t'u shitur për
ndeshjen kundër Sh-
qipërisë', shkruante Federa-
ta Islandeze për duelin në
fjalë të premten. Sipas medi-
ave vendase, kjo do të jetë
një ndeshje me stadium të
mbushur plot, edhe për fak-
tin se ekipi nuk luan aty një
ndeshje që nga tetori i vitit
të kaluar.

Presidenti i Kukësit,
Safet Gjici, ka uruar

ekipin dhe tifozët për fiti-
min e Kupës së Sh-
qipërisë. Ai ka pohuar se
investimi është justi-
fikuar me këtë trofe. Po
ashtu, Gjici ka thënë se
Gjoka i ka realizuar objek-
tivat dhe do të vazhdojë të
drejtojë ekipin, ndërsa për
Rexhinaldon u shpreh se
me shumë mundësi do të
qëndrojë: "Natyrisht që
jam i kënaqur, sepse jus-
tifikohet një investim, por
objektivi i parë ishte kam-
pionati. Faktori fushë na
ka penalizuar shumë, por
me marrjen e Kupës them
se është justifikuar in-
vestimi ynë. Uroj ekipin
dhe tifozët kuksianë për
këtë trofe. Gjoka ka pasur

në kontratë këta dy objekti-
va, i ka realizuar dhe do të
vazhdojë në Kupat e Eu-
ropës. Uroj të shkojmë sa më
larg. Sa kemi marrë Kupën,
në bashkëpunim me stafin
teknik dhe me trajnerin Gjo-
ka do të bisedojmë, por besoj
se 90% e grupit do të qën-
drojë. Jemi në kontakte,
kemi biseduar me Rexhinal-
don dhe besoj se ai do të rrijë
te Kukësi. Varet prej tij. Ju e
dini që ne gjithmonë kemi
thënë se Tirana nuk duhet të
bjerë nga kategoria. Nuk më
ka shkuar kurrë në mendje
të luftoj Tiranën. Janë zërat
e këqij. Ndoshta jam akuzuar
se e kam mbrojtur Tiranën

dhe jo ta luftoj. Uroj të jetë
ekip elite, siç ka qenë gjith-
monë. Ata që thonë se luftoj
Tiranën, e kanë shumë ga-
bim. Tani vjen më e vështi-
ra, Kupat e Europës. Ne
marrim pjesë rregullisht,
por duhet të shikojmë
ndeshjet e një e nga një.
Duhet të marrim lojtarë të
tjerë dhe objektivi ynë ësh-
të që të futemi në grupe.
Gjithçka varet nga shorti,
nga kundërshtarët që do të
na bien. Kemi pak prob-
leme në mbrojtje, duhet ta
sistemojmë mbrojtjen", - ka
thënë për "Supersport"
presidenti i Kukësit, Safet
Gjici.

qendër vuan qoftë Shkurta-
jn, qoftë Rexhinaldon. Në
minutën e katërt, Rama për-

fiton nga dalja huq e Goxhës
dhe depërton në zonë, pason
për Rexhinaldon, gjuajtjen e

të cilit e pret Lika. Por nuk
ka se ç'të bëjë gardiani vet-
eran te goditja e Rexhinal-

Dy kapitenët e sezonit

E veçanta, trofeun e çuan
lart Musolli dhe Shameti

MOZAMBIKASI

Rexhinaldo merr trofeun
e kryegolashënuesit të sezonit

Te skuadra e Kukësit
duket se ishin përgati-

tur për një sukses në
Kupën e Shqipërisë, pasi
klubi verilindor kishte
bërë gati edhe fanellat për
të festuar trofeun të cilin
e siguruan pasi mundën 2-
1 Tiranën në finale. Të
gjithë lojtarët u futën në
dhomat e zhveshjeve dhe
veshën fanellat që kishin
përgatitur, e më pas u kthy-
en në pistë për të marrë
pjesë në ceremoninë e
dhënies së këtij trofeu. Aty,
në fund nuk ishte një fut-
bollist që ngriti lart trofe-
un, por dy të tillë. Normal-

isht duhej të ishte kapiteni Be-
sar Musolli ai që duhej të çon-
te lart trofeun meqë kishte
mbajtur ai shiritin sot. Por
mesfushori ftoi në skenë edhe
kapitenin e të gjithë sezonit,
Ylli Shametin, i cili mungoi në
finale për shkak dëmtimi. Të
dy bashkë çuan lart trofeun
për të nisur festën më pas me
pjesën tjetër të skuadrës këtë
arritje për klubin verilindor.

Para se futbollistët e
Kukësit të merrnin

medaljet e Kupës së Sh-
qipërisë, sulmuesi nga
Mozambiku i ekipit ver-
ilindor, Rexhinaldo, ka
marrë edhe një trofe
personal,  atë të "Kë-
pucës së artë". Sulmue-
si i Kukësit u shpall go-
lashënuesi më i mirë i
Superiores, me 13 gola.
Trofeu individual atij i
është dorëzuar nga drej-
tuesit e FSHF-së, para se
të jepej Kupa e Sh-

qipërisë. Rexhinaldo fitoi
konkurrencën me Edon
Hasanin në javën e fundit
të kampionatit. Rexhinal-
do shënoi edhe në finalen
e Kupës me Tiranën, që
përfundoi pak minuta më
parë. Ai realizoi golin e fi-
tores në pjesën e dytë,
duke qenë vendimtar për
Kukësin,  ashtu si  në
fushë ndeshje të tjera.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

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

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

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

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

VERTIKAL

1. Një bukanier.
2. Mosketieri jezuit.
3. Janë zënë në lustë të tillë.
4. Pak analogji.
5. Gishti pa shi
6. Në radhë të parë.

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

- T'i kuptosh të tjerët është
punë e mirë, por të kuptosh
vetveten është punë edhe
më e mirë.

- Çdo njeri, po të
dëshironte të jetë i ditur sa
dëshiron të jetë i bukur,
injorantë në botë nuk do të
kishte.

- Prindërit mund të japin
këshilla të mira dhe të
tregojnë rrugën e drejtë,
por në finale formimi i
karakterit të një personi
qëndron në duart e veta.

ZBAVITJE

- Sjellja e njeriut është pasqyrë, ku
gjithsecili tregon fytyrën e vet.
- Nuk ka rëndësi se me cilën grua
martohet dikush. Një ditë pas dasmës,
kur të zgjohet, do të shohë se u martua
me një tjetër.

- Pesimist është njeriu që nga dy të
këqija zgjedh të dyja.

- Dashuria është çështje fizike,
martesa është çështje kimie.

42. Rolet pa re.
44. Një pjesë e parlamentit.

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

VERTIKAL
1. Hunt aktore.
2. Nolde piktor
3. Gjysmw siklet.
4. Marsi në Areopag.
5. Janë antena satelitore.
6. Rrihet në fund.
7. Pak tebaizëm.
8. Janë taksat.
9. Një test.
10. Ferrara regjisor.
11. Eshtë luftë.
12. Kufizojnë citatet.
15. Një lëndë e organizmit.
18. Quheshin edhe Eumenide.
21. Ai i bardhë është quajtur Dav-
id Bowie.

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