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FUSHATA

Kreu i PD akuzoi kryeministrin se po nxit luftë mes militantëve politikë

Burgosja e zyrtarëve të PD, Basha:
Vendim burracak, Rama kërkon vëllavrasje
"Edi Rama ka vendosur ta mbajë pushtetin me dhunë"

I penguan rrugën Ramës, burg për dy
kryetarët e PD në Librazhd dhe Përrenjas

SHKURTE

Rama: Militantët po bëjnë
burg për interesat të Ilirit dhe Saliut

Vendimin e Gjykatës së Elbasanit e komentoi dje edhe
kreu i qeverisë, Edi Rama. nga Pogradeci ku ishte

në një takim elektoral, Rama tha se ata janë nxjerrë në
rrugë për interesa të atyre që flenë në shtëpitë e tyre.
Kryeministri shtoi se ata do të vijojnë të mbahen në
burg, pasi i ka kapur kodi i pengimit të zgjedhjeve lokale.
"Sot morën dënim, është gjynah. Ata nuk i nxori aty as
babai as mamaja, po i nxorën ata që flenë në shtëpitë e
tyre. Spaho kishte dalë dhe thoshte këta janë të burgo-
sur politikë. Ata në shtëpi nuk shkojnë dot, sepse i kapi
neni i pengimit të zgjedhjeve. Tani. Po bëhet burg për
profesor Spahon. A shkohet në burg për një grup njerëz-
ish, që pasi morën njerëzit dhe i nxorën në rrugë dhe
dogjën mandatin thanë se ne jemi populli dhe ne do të
bëhemi populli. Janë me dhjetëra burgjeve, sepse kanë
shkelur ligjin, për llogari të Ilirit  dhe Saliut. Shkojnë e
futen në burg sot disa njerëz për Spahon",-tha  ai.

LSI apel PS-së: Kapeni javën!
Shkoni te Meta dhe nisni bisedimet

Ish-deputeti i LSI-së, Edmond Panariti i ka bërë apel
Partisë Socialiste që të shfrytëzojë këtë javë dhe të sh-

kojë te Presidenti i Republikës për t'u konsultuar për datën
e re të zgjedhjeve vendore. Nëpërmjet një statusi në rrjetet
sociale, Panariti ka nxitur palët politike që të lënë mën-
janë retorikën e ashpër dhe të nisin sa më parë dialogun.
"Kapeni javën! Është e fundit! Është kritike dhe ndofta pa
kthim ! Shkoni te Presidenti dhe nisni bisedimet me
opozitën e vërtetë dhe gjeni zgjidhjen! Zgjidhje jo vetëm
për një palë zgjedhje, por për rivendosjen e  pluralizmit, i
cili është jashtë binarëve dhe po rrëshqet në diktature!", -
shkroi Panariti. Presidenti i Republikës anuloi javën e
shkuar datën e zgjedhjeve, ndërsa nisi dhe konsultimet
me forcat politike për një datë të re për mbajtjen e voti-
meve për zgjedhjet e pushtetit vendor.

Partia Demokratike ka
reaguar ashpër dje
ndaj vendimit të

gjykatës për të mbajtur në
burg kryetarët demokrat të
degëve të Librazhdit dhe Për-
renjasit, si dhe dy qytetar të
tjerë që protestuan kundër
Edi Rama të enjten e shkuar.
Në një dalje të posaçme për
mediat kryetari i
demokratëve, Lulzim Basha
e konsideroi këtë vendim bur-
racak dhe të urdhëruar
direkt nga Edi Rama. "Krimi
i tyre është se kanë protestu-
ar në buzë të rrugës ku kaloi
Edi Rama. Është vendim bur-
racakësh i gjyqtarëve dhe
prokurorëve të korruptuar të
Edi Ramës. Është represion
ndaj kundërshtarëve politikë
i urdhëruar direkt nga Edi
Rama. Qëllimi është vetëm një:
persekutimi dhe trembja e
kundërshtarëve politikë për
të shuar protestën dhe për-
pjekjet kundër qeverisjes së
kriminalizuar të Edi Ramës",
- tha Basha. Duke shprehur
solidaritetin e tij për familjet
e katër demokratëve të arres-
tuar ai duke iu drejtuar
kryeministri Edi Rama ka
theksuar se nuk do mund ta
trembin dhe frikësojnë kurrë
opozitën që të çojë deri në fund
betejën e saj për largimin e
qeverisë dhe mbajtjen e
zgjedhjeve të lira dhe të nder-
shme. "Dua t'i drejtohem Edi
Ramës dhe klanit të tij krim-
inal në qeveri: Opozita nuk
frikësohet. Opozita nuk trem-
bet. Opozita nuk tërhiqet.
Unë, të gjithë demokratët në
çdo cep të Shqipërisë dhe të
gjithë qytetarët e bashkuar
do ta luftojmë këtë qeveri
kriminale derisa Edi Rama
dhe kriminelët e tij të dalin
para drejtësisë së vërtetë", - u
shpreh Basha. Ai, gjithash-
tu, iu drejtua edhe policëve,
prokurorëve dhe gjyqtarëve
që të distancohen nga Rama
dhe të mos bëhen vegla në du-
art e tij për të dënuar pa-
drejtësisht kundërshtarët
politikë. Më tej Basha thek-
soi se Rama dhe krimi tash-
më janë e njëjta gjë, ndërsa u
shpreh kryeministri
nëpërmjet parave po kërkon
ti mbyllë gojën mediave dhe
zërave publik me qëllim fshe-
hjen dhe manipulimin e të
vërtetës përmes propagan-
dës dhe keqinformimit.

PROTESTA
"Ne jemi të vendosur.
Ne kemi të drejtën me
vete. Do të
protestojmë, do të
qëndrojmë deri në
fitore. Të bashkuar,
nuk na ndal asgjë dhe
i fusim frikën në palcë
Edi Ramës dhe
mercenarëve të tij.
Ftoj të gjithë qytetarët
që të na bashkohen
në protestën e të
premtes së
ardhshme",-tha
Basha.

Gjykata e Elbasanit
vendosi dje të lërë në

burg dy kryetarët e Partisë
Demokratike për degët e
Librazhdit dhe Përrenjas-
in, të arrestuar më parë
për protestën dhe
bllokimin e rrugës së
kryeministrit Edi Rama
gjatë mitingut të ditës së
enjte. Gjykata dëgjoi filli-
misht konkluzionet për-
fundimtare të prokurorisë
dhe të mbrojtjes dhe pasi
u tërhoq për marrjen e
vendimit dha masën arrest
me burg për kryetarin e
Degës së PD-së në Li-
brazhd, Bujar Vreto, 48-
vjeç dhe Arjan Karriqin, 43
vjeç, kryetari i Degës së
PD-së, Përrenjas. Gjykata
dha masën arrest me burg
edhe për shtetasin Bujar
Kojku, 54 vjeç, nga Li-

brazhdi dhe Dashamir Boja,
47 vjeç, nga Cërriku. Gjith-
ashtu, u caktua masa
detyrim paraqitje për ish-
deputetin e PD-së, Aurel By-
lykbashi, ndërsa u liruan
Erlind Gurra, 32 vjeç, nga
Librazhdi me pozicion sek-
retar i PD-së, dega Librazhd
dhe Leonard Ozuni, 31-vjeç
me pozicion sekretar i PD-së

në Përrenjas. Sipas
njoftimit të gjykatës të 7
personat e gjykuar akuzo-
hen për veprat penale të
"Organizimit, pjesëmar-
rjes në grumbullime, man-
ifestime të paligjshme",
"Pengimi i qarkullimit të
mjeteve të transportit'' dhe
"Pengim i subjekteve
zgjedhore".

"Tani e gjithë bota po zbulon
më në fund Edi Ramën e
vërtetë: një të inkriminuar
pa ndjenja, i cili për para dhe
karrige nuk ndalet para as-
gjëje. Një megaloman diabo-
lik që nuk njeh as familje, as
shoqëri, as popull, as atdhe",
- u shpreh Basha. Por ai thek-
soi se tashmë që mekanizmi
i tij është zbuluar, nuk mund
ta mbajë më pushtetin me
blerje zgjedhjesh, propagan-

dë dhe dhunë. "Mbi 500
qytetarë janë ndaluar gjatë
5 muajve të fundit. Mbi 50
qytetarë janë arrestuar. Me
dhjetëra gazetarë janë
dhunuar në krye të detyrës.
Me mijëra qytetarë janë sul-
muar me gaz lotsjellës dhe
mjete të forta nga policia. Por
dhuna e tij dështoi. Njerëzit
nuk u frikësuan. Protestat u
bënë përherë e më të mëdha!",
- tha kryedemokrati. Ndaj i

gjendur në këto kushte, sipas
kreut të PD-së Rama ka ven-
dosur të zbatojë një plan të
rrezikshëm, për nxitjen e
ndarjeve dhe përplasjeve so-
ciale në Shqipëri. "Edi Rama
tani po kërkon të nxisë
dhunë masive në Shqipëri, ai
po kërkon të nxisë përplasje
mes qytetarëve, po kërkon të
nxisë luftë mes militantëve të
ndryshëm politikë, po
kërkon të nxisë vëllavrasjen

mes shqiptarëve. Këtë qëllim
kanë arrestimet e fundit të
drejtuesve të PD. Këtë qëllim
kanë përplasjet e policisë me
qytetarët protestues. Këtë
qëllim ka vazhdimi i një fus-
hate të paligjshme. Këtë
qëllim ka retorika e djegies,
përmbysjes dhe e dhunës", -
u shpreh Basha. Ndaj ai ftoi
edhe një herë qytetarët që ti
bashkohen edhe një herë
protestës së ditës së premte

për t'i treguar Ramës se sh-
qiptarët nuk tremben. "Ne
jemi të vendosur. Ne kemi të
drejtën me vete. Do të pro-
testojmë, do të qëndrojmë
deri në fitore. Të bashkuar,
nuk na ndal asgjë dhe i fusim
frikën në palcë Edi Ramës
dhe mercenarëve të tij. Ftoj
të gjithë qytetarët që të na
bashkohen në protestën e të
premtes së ardhshme",-tha
Basha.

Kreu i PD-së, Lulzim Basha

Një nga protestat e PD-së
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Kreu mazhorancës ka
vijuar dje fushatën e
tij elektorale për

zgjedhjet e 30 qershorit në
tri bashki të ndryshme të
Qarkut të Korçës. Ai u ndal
fillimisht në një takim në
Maliq dhe më pas në bash-
kinë e vogël të Pustecit dhe
në mbrëmje në Pogradec, ku
edhe një herë konfirmoi ven-
dosmërinë e mazhorancës
që ai drejton për të shkuar
në zgjedhjet e 30 qershorit,
pavarësisht faktit se presi-
denti e ka anuluar atë datë.
Ai u shpreh se opozita po
tenton të marrë peng
zgjedhjet për shkak se nuk
duan që vendi të hapë nego-
ciatat me BE. "Në këto
zgjedhje punët u ngatërru-
an pak, për shkak të kundër-
shtarëve janë kthyer në
zgjedhje që janë njëkohë-
sisht politike, qytetare dhe
atdhetare. Në 30 qershor
nuk vendoset thjesht kush
do i drejtojë bashkitë në 4
vitet e ardhme, por cila do të
jetë Shqipëria e 30 viteve të
ardhshme. Ata kanë vendo-
sur të marrin peng zgjedh-
jet për të marrë peng Sh-
qipërinë", - tha Rama. Ai sh-
toi se arsyeja e vërtetë e sjell-
jes së opozitës është frika që
ka nga drejtësia. "Ata e dinë
shumë mirë po u çelën nego-
ciatat, bisedimet fillojnë me
dy kapitujt e drejtësisë. BE
s'do kërkojë më përputhje
kushtetuese, se në letër i
kemi të gjitha, nuk do sho-
hë rezultatet e vetingut, por
do kërkojë prova që sistemi
i drejtësisë funksionon.

Prova që sistemi ynë nuk
ka të gjatë e të shkurtër, të
shëndoshë e të dobët, po ka
qytetarë që para ligjit janë
të barabartë, mund të ndësh-
kohen, presidentë, kryemi-
nistra, ish-deputete e minis-
tra. Në këto kushte e kupto-
ni shumë mirë pse Berisha,
Meta, Kryemadhi e Basha
janë vendosmërisht kundër
në kundërshtim me interes-
in e këtij vendi, duan të mar-
rin peng zgjedhjet për të mar-
rë peng Shqipërinë", - tha
Rama. ndërkohë që ai siguroi
se asgjë e keqe nuk ka për të
ndodh në 30 qershor ndaj dhe
ftoi qytetarët që të marrin
pjesë masivisht në zgjedhje.
"Ata bëjnë çdo përpjekje që
të fusin frikën, sëkëlldinë,
pasigurinë në çdo familje
sikur këtu po vjen lufta e do
përsëritet '97, se nuk kanë
rrugë tjetër veçse të
shpresojnë se populli do
tërhiqet nga zgjedhjet e 30
qershorit. Çfarë 97 do bëhet
këtu? Këto janë fantazira,
njerëz që i besojnë më shumë
filxhanit se sa Kushtetutës.
Del ky e thotë shpëtova pop-

ullin nga gjakderdhja. S'ka
asnjë gjakderdhje vetëm
llumderdhje. Asnjë merak
mos kini nga konfliktet", -
vijoi Rama. Ai nuk i kurseu
notat e ironisë në lidhje me
veprimin e Presidentit Meta
për të zhdekretuar 30 qer-
shorin si datë zgjedhjesh.
"Kishim njërin që kërcënon-
te do hidhem në erë e mu kuj-
tua që kemi pas në lagje
njërin që ngjitej në katin e 4
e thoshte hidhem sot e hid-
hem nesër. Kur një ditë na u
hodh një tjetër. Kështu
thoshte edhe Lulzimi hapni
vendin se do hidhem, u hodh
Ilir Meta. Fakti që u hodh
zbuloi gjithë planin destruk-
tiv, ideator dhe frymëzues

është Iliri e Berisha kurse
Lulzimi është një kukull që
është mësuar t'i marrë gjërat
qyl. Unë e njoh se e kam shok,
është dembel dhe përtac, po
ç'i bësh e çmendi fallxhorja",
- tha Rama. Nga Pusteci ku
vijoi fushatën e tij kryemi-
nistri Edi Rama hodhi aku-
za të forta ndaj kreut të Sh-
tetit, Ilir Meta, i cili sipas tij
në vend që të punonte fort për
takime për të hapur negoci-
atat, ai është bërë palë me
opozitën dhe me ish-kryemi-
nistrin, Sali Berisha. Kreu i
qeverisë shtoi se po ngrihet
një "kurth brenda vendit"
dhe kokat e saj janë Ilir Meta
dhe Sali Berisha, ndërsa sh-
toi se marionetat e tyre janë

drejtuesit e partive opozitare,
Basha dhe Kryemadhi.
"Meta është koka së bashku
me Sali Berishën dhe ku Lulë-
zimi dhe fallxhorja janë mar-
ionetat e tyre, presidenti na
bën të gjithëve të në vijë zor.
Pasi është diçka e pa ndodhur
më parë dhe është diçka që Sh-
qipëria nuk iu ka borxh Ilir
Metës. Ai sot duhet të ishte
avokat kryesor për hapjen e
negociatave", - tha Rama. Ndër-
sa në Pogradec ndërsa akuzoi
kryebashkiakun demokrat,
për mungesë vizioni në zhvil-
limin e qytetit, ai u shpreh i
sigurtë se "zgjedhjet do të
bëhen me 30 qershor dhe këtë
nuk e luan as topi dhe as burri
i fallxhores".

Kreu i PS vijoi fushatën e tij në juglindje. Takime në Maliq, Pustec dhe Pogradec

Rama: "Zgjedhjet në 30 qershor,
si luan dot as burri i fallxhores"

"BE kërkon prova, mund të dënohen presidentë, kryeministra"

Balla takon shqiptarët në Greqi: Meta
shkeli Kushtetutën, do shkarkohet

Fushata e partisë So
cialiste për zgjedhjet e

30 qershorit është shtrirë
edhe në Greqi. Kreu i
grupit parlamentar në
Partinë Socialiste, Taul-
ant Balla zhvilloi këtë
fundjavë takime me
mbështetësit e PS-së në
Greqi të cilët i ftoi që të
bëhen pjesë votimeve të 30
qershorit, ndërsa përcolli
edhe disa mesazhe poli-
tike. Në fjalën e tij, ai sig-
uroi shqiptarët që jetojnë
në Greqi se zgjedhjet do të
mbahen, ndërsa shtoi se
kjo garë është më e vësh-
tira duke dhënë edhe ar-
gumentet se pse e cilëson
të tillë. "Zgjedhjet e 30 qer-
shorit, pavarësisht se në
dukje nuk kanë një
kundërshtar, kundërsh-
tari jonë në këto zgjedhje
është më i vështirë se në
të gjitha përballjet tona,

RAMA SQAROHET ME PENDAROVSKIN
Kreu i qeverisë dje nga Pusteci ka bërë të ditur se ishte
sqaruar me Presidentin Maqedonas në lidhje me
deklaratat e këtij të fundit ku kërkonte ndarjen e
Maqedonisë nga Shqipëria në procesin e integrimit.
"Presidenti më shkroi dhe u sqaruam lidhur me këtë
deklaratë, por e vërteta është që ka një dallim të rëndë
për të ardhur keq për ne. Presidenti i Maqedonisë është
pjesë e përpjekjes së popullit të tij për të bindur vendet
anëtare, KiE-në, ndërsa Presidenti i Shqipërisë është
pjesë për të kundërtën, për të krijuar një dyshim që të
kthehet në bindje te disa nga vendet, apo te ata që
duhet ti bindim së bashku", tha Rama.





Veliaj:  Krerët e opozitës
pazare për Shqipërinë

nga Gjiri i Lalzit
Nga Vaqarri, ku zhvilloi takimin e radhës elektoral,

kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj, deklaroi se
në një kohë që shumica mendon çdo ditë për të ardhmen
e vendit dhe të qytetarëve, Saliu, Luli, Mona dhe Iliri
janë mbledhur te vilat e tyre në Gjirin e Lalzit, se si të
bëjnë pazare për 30 vitet e ardhshme në kurriz të tyre. "U
bënë 4 vjet dhe sa numëruam vetëm këto gjërat e fundit
që kemi bërë, por s'e kam parë një herë Lul Bashën në
Vaqarr. S'e kam parë ndonjëherë Bujar Nishanin, Sali Ber-
ishën, s'e kam parë ndonjëherë Ilir Metën, Monikën, këtu.
Teksa, jemi mbledhur këtu për të folur për kopshtet, çer-
dhet, shkollat, rrugët, për landfillin, i cili sot nuk kutër-
bon më nga djegia e plehrave, ata janë mbledhur të gjithë
tek Gjiri i Lalzit, tek vilat e tyre. Janë mbledhur të disku-
tojnë si do kthehemi të hënën në Tiranë dhe ça poshtër-
sish do i bëjmë Shqipërisë. Secili me këmbët tek pishina
thotë: "Ndoshta na ka ardhur fundi, por duhet të rezis-
tojmë". Pyetja është: Do fitojë ky takimi ynë këtu, ku po
bëjmë planin se çfarë punësh do të bëjmë për 30 vitet e
ardhshme, apo fitojë takimi që është duke ndodhur tani
tek Gjiri i Lalzit, ku po bëhen plane se çfarë pazari do
kapim për 30 vitet që ikën?!", tha Veliaj. Ai iu drejtua me
një mesazh edhe demokratëve, duke iu bërë thirrje që të
bashkohen me PS, si e vetmja forcë politike që nuk ka
tradhtuar asnjëherë interesat e qytetarëve dhe të vendit.

sepse për fat të mirë kësaj
radhe na janë bërë të katër
bashkë. Edhe Saliu dhe Iliri
edhe Monika dhe Luli" - tha
Balla. Ndaj theksoi ai për
shkak se Presidenti është
bërë palë dhe ka shkelur
Kushtetutën duke anuluar
datën e zgjedhjeve, ai e ka
humbur të drejtën për të qenë
më kryetar i shtetit dhe për
këtë arsye Balla tha se ai do

të shkarkohet. "Sot Ilir
Meta e ka humbur të
drejtën të qëndrojë në atë
zyrë. Ne ja dhamë
përgjigjen të enjten në Ku-
vend. Nëse Ilir Meta u zg-
jodh me 87 vota, me 100
vota i thamë z. President
ke thyer parimet bazë të
Kushtetutës tonë. Presi-
denti nuk ka asnjë lloj të
drejte, nuk figuron në asn-
jë paragraf dhe asnjë fjalë,
fjala zhdekret. Ne do ta in-
stitucionalizojmë atë që
paragrafi i dytë i nenit 19
të Kushtetutës sanksionon
se çfarë ndodh kur Presi-
denti thyen Kushtetutën.
Presidenti shkarkohet kur
shkel Kushtetutën.
Sikurse një qytetar i
thjeshtë kur shkel një ligj,
kur thyen kodin rrugor,
gjobitet. Presidenti kur
shkel Kushtetutën sh-
karkohet", - tha Balla.

Kryeministri Edi Rama
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KRYEBASHKIAKËT
DEKLARIMET

Një pjesë e tyre i kanë
ditët e fundit në krye
të bashkive që drej-

tojnë, ndërsa një pjesë tjetër
janë rikonfirmuar sërish për
një mandat tjetër. Krerët e
bashkive kryesore në vend
rezultojnë se edhe gjatë vitit
2018 kanë siguruar të ardhu-
ra të konsiderueshme, ku
përveç pagës dhe të dietave
një pjesë e mirë e tyre edhe
nga aktivitetet private. Ajo
që bie në sy është fakti se
drejtuesit e djathtë të bash-
kive kanë deklaruar të
ardhura minimale person-
ale dhe familjare, ku veço-
het kryebashkiakja e Shko-
drës dhe ai i Lezhës si nga
më të "varfrit" ndërmjet
kolegëve të tyre kryebashki-
ak. Ndërkohë që kolegët e
tyre të majtë kanë ditur ta
shfrytëzojnë më së miri këtë
periudhë kur veç pushtetit
vendor kanë edhe pushtetin
qendror.
SEJDINISEJDINISEJDINISEJDINISEJDINI

Qazim Sejdini është një
nga kryetarët e bashkive më
jetëgjatë në radhët e social-
istë dhe që kësaj here nuk
është rikonfirmuar më nga
Partia Socialiste. Ai në for-
mularin e pasurisë për vitin
2018 ka deklaruar si të
ardhura personale vetëm
ato që kanë ardhur nga paga
e dietat, ndërsa familjarët e
tij kanë deklaruar një sërë
lëvizjesh financiare dhe të
ardhura të konsiderueshme.

Më konkretisht vetë Qa-
zim Sejdini ka deklaruar dy
llogari rrjedhëse të shtuar
me 120.366 dhe 1.494 lekë,
ndërsa të ardhura ka dek-
laruar ato nga paga në
shumën 1.474.620 lekë dhe të
ardhura si anëtar i Këshillit
të Qarkut Elbasan në
shumën 191.250 lekë. Ndërko-
hë që bashkëshortja e tij,
ndonëse një pensioniste, veç
të ardhurave nga pensioni,
ka deklaruar një shifër prej
afro 2.700.000 lekë si të ardhu-
ra nga paga në një biznes dhe
të ardhura nga shpërndarja
e dividentit. Po ashtu ajo ka
deklaruar bono thesari në
vlerë 1.450.000 lekë, llogari
rrjedhëse shtuar me shumën
118.050, 178.521 lekë dhe 231.148
lekë, si dhe një tjetër llogari
rrjedhëse në shumën 1.727
euro. Ajo gjithashtu zotëron
një kartë krediti me vlerë
382.715 lekë, si dhe gjendje në
cash jashtë sistemit banker
shtuar me 200.000 lekë. Djali i
Qazim Sejdini të bërë rin-
vestim në ankandin e bono
thesarit në vlerën 1.000.000
lekë, si dhe deklaron 544.636
lekë fitim nga aktiviteti si
person fizik "Club Alsion",
radio lokale në Elbasan. Ai
deklaron të ardhura nga
paga si nëndrejtor dhe si
përgjegjës i sektorit të rim-
bursimit në Drejtorinë Ra-
jonale të Fondit të Dety-
rueshëm të Sigurimeve të
Kujdesit Shëndetësor në
shumën 610.695 lekë dhe të
ardhura nga paga si punon-
jës në Drejtorinë e Shëndetit

Zbardhen deklaratat e pasurisë së kryetarëve të bashkive kryesore në vend

Vangjush Dako shet 7 apartamente,
ja pasuria që krijoi në vitin 2018

Gruaja e Sejdinit edhe si pensioniste siguron 4.1 milionë lekë

Publik Elbasan në shumën
45.983 lekë. Një prej vajzave
të tij deklaron llogari ban-
kare me vlerë 1.195.654 lekë,
llogari rrjedhëse në shumën
2.541 euro, llogari rrjedhëse
shtuar me 76.343 euro. Ndër-
sa si të ardhura ajo deklaron
ato nga paga si dekanë në
Universitetin e Elbasanit, si

dhe të ardhura nga një qira
në shumën e 8.555 euro. Edhe
vajza tjetër deklaron të
ardhura nga punësimi në
Universitetin e Elbasanit në
shumë 1.104.752 lekë si dhe të
ardhura nga prindërit në
shumën 500.000 lekë.
DAKODAKODAKODAKODAKO

Vangjush Dako është një

tjetër kryebashkiak social-
ist me shumë mandate dhe që
për shkak të akuzave dhe
përfshirjes së tij në skanda-
lin e blerjes së votave në Dur-
rës, nuk është rikandiduar
më nga Partia Socialiste për
një mandat tjetër. Por duket
se largimin nga posti i krye-
bashkiakut të Durrësit nuk

do jetë shumë problem për
Dakon në aspektin financiar.
Kjo pasi ai tashmë zotëron
një pasuri të konsideru-es-
hme, kjo edhe si rrjedhojë e
aktivitetit të tij privat. Kësh-
tu, vetëm gjatë vitit 2018 ai
ka deklaruar se ka shitur
plotë 7 apartamente me vlera
që variojnë nga 26 deri në 27

Të ardhura nga paga si kryetare bashkie në
shumën 1.451.088 lekë.
Të ardhura nga shpërblimi si anëtare e Këshillit
Të Arkut Shkodër në shumën 153.000 lekë.
Të ardhura nga kompensimi i pronës në shumë
114.470 lekë.
Të ardhura nga qiraja për pronën 50.000 lekë.
Të ardhura nga qiraja për pronën në shumën
51.000 lekë.
Të ardhura nga qiraja për pronën në shumën
68.000 lekë.
Të ardhura nga qiraja për pronën në shumën
12.750 lekë.
Shlyerje kredie në shumën 700.000 lekë.
Fran Mjeda (bashkëshorti)
Të ardhura neto nga paga si i punësuar në
OST në vlerën 288.451 lekë.
Të ardhura nga shpërblime në OST në shumën
492.380 lekë.

Voltana
Ademi

Llogari bankare në vlerën 43.751 euro
nga qiratë e pasurive 653 dhe 624 m2.
Shtuar me 35.228 euro.
Llogari me vlerë 11.018 dollarë.
Llogari bankare në shumën 225.473
euro. Krijuar nga shitja e
apartamenteve:
 74 m2 për vlerën 26.000 euro,
76 m2 për vlerën 26.000 euro,
76 m2 për vlerën 26.000 euro,
76 m2 për vlerën 27.000 euro,
75 m2 për vlerën 27.000 euro,
76 m2 për vlerën 27.000 euro,
76 m2 për vlerën 27.000 euro.
Të ardhura nga paga në shumën
1.426.908 lekë.
Të ardhura nga shpërblimet si anëtarë
I Këshillit të Qarkut Durrës në vlerën
38.250 lekë.
Të ardhura neto nga paga e
bashkëshortes në vlerën 687.415
lekë.
Kartë Krediti në vlerë 5.000 euro.

Alba Dako (bashkëshortja)
Kartë krediti në shumën 7.000 euro.
Shuma e shlyer nga deklarimi i
mëparshëm është 12.672 euro.

Vangjush
Dako

Llogari rrjedhëse shtuar me 120.366 lekë
Llogari rrjedhëse shtuar me 1.494 lekë
Të ardhura nga paga si kryetar bashkie në shumën 1.474.620 lekë.
Të ardhura si anëtar i Këshillit të Qarkut Elbasan në shumën 191.250
lekë
Xhuljana Sejdini (bashkëshortja)
Bono thesari në vlerë 1.450.000 lekë.
Llogari rrjedhëse shtuar me shumën 118.050 lekë.
Llogari rrjedhëse shtuar me shumën 178.521 lekë.
Llogari rrjedhëse shtuar me shumën 231.148 lekë.
Llogari rrjedhëse në shumën 1.727 euro.
Kartë krediti me vlerë 382.715 lekë, pakësuar me 17.309 lekë.
Gjendje në cash jashtë sistemit banker shtuar me 200.000 lekë.
Të ardhura nga interesi i maturimit bono thesari në vlerë 19.370 lekë.
Të ardhura nga paga në kompaninë Ujori SH.p.k në vlerë 255.792
lekë.
Të ardhura nga pensioni 279.720 lekë.
Të ardhura nga qiraja e pronës së trashëguar 500.000 lekë.
Të ardhura nga shpërndarja e dividentit të shoqëria Ujori 2.000.000
lekë.
Alion Qazimi (djali)
Rinvestim në ankandin bono thesari në vlerën 1.000.000 lekë.
Të ardhura nga paga si nëndrejtor dhe si përgjegjës I sektorit të
rimbursimit në Drejtorinë Rajonale të Fondit të Detyrueshëm të
Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor në shumën 610.695 lekë.
Të ardhura nga paga si punonjës në Drejtorinë e Shëndetit Publik
Elbasan në shumën 45.983 lekë.
Fitim nga aktiviteti si Person Fizik Club Alsion, radio locale në
shumën 544.636.
Të ardhura nga bashkëshortja nga paga si punonjëse në kompaninë
Ujori në shumën 956.400 lekë.
Imelda Sejdini (Vajza)
Llogari bankare me vlerë 1.195.654 lekë.
Llogari rrjedhëse në shumën 2.541 euro.
Llogari rrjedhëse shtuar me 76.343 euro.
Kartë krediti pakësuar me 112.350 lekë.
Llogari rrjedhëse pakësuar me 77.041 lekë.
Të ardhura nga punësimi si Dekane i FE në Universitetin e Elbasanit
në shumën 1.390.630 lekë.
Të ardhura në kompani private në shumën 497.191 lekë
Të ardhura nga qiraja e objektit 510.000 lekë.
Të ardhura nga projektet Erasmus në shumën 5.386 lekë.
Të ardhura si anëtare e komisionit të ekspertëve të pranimit në nivel
ekzekutiv dhe ngritjes në detyrë në Bashkinë Belsh në shumën
38.250 lekë.
Të ardhura si pagesë dëmi kasko të automjetit në pronësi 27.000 lekë.
Shlyer kredia bankare në shumë 1.475.564 lekë.
Qera financiare 8.555 euro.
Ina Sejdini
Të ardhura nga punësimi në Universitetin e Elbasanit në shumë
1.104.752 lekë.
Të ardhura nga prindërit në shumën 500.000 lekë.
Kartë Krediti me vlerë 1.009.000 lekë.

Qazim
Sejdini

mijë euro secili. Dako gjith-
ashtu ka deklaruar llogari
bankare në vlerën 43.751
euro nga qiratë e pasurive
653 dhe 624 m2, një tjetër
llogari me vlerë 11.018 dol-
larë dhe një llogari të tretë
në shumën 225.473 euro. Kjo
e fundit krijuar nga shitja
e apartamenteve.

PASURIA
Vetëm gjatë vitit 2018 ai ka deklaruar se ka shitur plotë
7 apartamente me vlera që variojnë nga 26 deri në 27
mijë euro secili. Dako gjithashtu ka deklaruar llogari
bankare në vlerën 43.751 euro nga qiratë e pasurive
653 dhe 624 m2, një tjetër llogari me vlerë 11.018
dollarë dhe një llogari të tretë në shumën 225.473
euro. Kjo e fundit krijuar nga shitja e apartamenteve.



Kreu i bashkisë
së Durrësit,
Vangjush Dako

Të ardhura vjetore nga paga në shumën
1.210.008 lekë.
Ermira Frrokaj (bashkëshortja)
Llogari kursimi në vlerën 871.829 lekë,
shtuar me 90.069 lekë.
Të ardhura nga pagan ë shumën
515.064 lekë.

Fran
Frrokaj

Kreu i bashkisë së Durrësit,
Vangjush Dako dhe ai i
Elbasanit, Qazim Sejdini
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Tri nga prurjet e reja që
Partia Socialiste ka
sjellë në listat e kandi-

datëve të saj për kryebashki-
ak në tri qytete kryesore
janë, Valbona Sako në Dur-
rës, Valdrin Pjetri në Sh-
kodër dhe Gledian Llatja në
Elbasan. Të tre janë emra që
më parë kanë qenë pjesë e ad-
ministratës shtetërore në
funksione të nivelit të dytë
ose të tretë dhe që nuk kanë
një profil të qartë politikë.
Por si pjesë e administratës
shtetërore edhe ata kanë de-
klaruar pasuritë e tyre gjatë
vitit 2018, në deklaratat e të
cilëve vihen re të ardhura
mesatare kryesisht ato nga
paga e shpërblimet.
VALBONA SAKOVALBONA SAKOVALBONA SAKOVALBONA SAKOVALBONA SAKO

Kandidatja socialistë për
Bashkinë e Durrësit, Valbo-
na Sako gjatë 2018 ka mbyl-
lur një llogari në shumën e
2.084.469 lekë, ndërsa ka dek-
laruar edhe 1.400.000 lekë në
gjendje cash. Ajo ka rapor-
tuar si të ardhura personale
ato nga paga në shumën në
shumën 1.118.344 lekë.
Ndërkohë që bie në sy në de-
klaratën e pasurisë së saj,
bashkëshorti i Vabona Sa-
kos, i cili ka deklaruar të
ardhura nga 4 paga të ndry-
shme. Më konkretisht ai ka
deklaruar të ardhura nga
shumën 374.477 lekë, 112.477
lekë, 215.322 lekë dhe shumën
772.000 lekë. Ai ka deklaruar
edhe të ardhura nga qiraja
në shumën 587.648 lekë.
VALDRIN PJETRIVALDRIN PJETRIVALDRIN PJETRIVALDRIN PJETRIVALDRIN PJETRI

Valdrin Pjetri, ish-kreu i
Zyrës së Përgjithshme të
Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme ka deklaruar se
në vitin 2018 ka shitur au-
tomjetin me vlerë 7.500 euro,
një kontratë kalimi i së
drejtës së pronësisë së një
apartamenti me vlerë 33.000
euro, si dhe një kontratë bler-
je kuota kapitali në shumën
3.894.492 lekë. Të ardhura ai
ka deklaruar vetëm ato nga
paga si kreu i hipotekës në
shumën e 950.315 lekë.
GLEDIAN LLAGLEDIAN LLAGLEDIAN LLAGLEDIAN LLAGLEDIAN LLATJTJTJTJTJAAAAA

Një tjetër kandidat i ri që
duhet të zëvendësojë një nga
emrat e rëndësishëm në
radhët e socialistëve si ai Qa-
zim Sejdinit është Gledian
Llatja. Edhe ai ka deklaruar
si ndryshim pasurie në vitin
2018 të ardhurat nga pagat
dhe dietat dhe disa lëvizje të
vogla bankare. Më konkre-
tisht Llatja ka raportuar një
llogari bankare në shumën
1.229 .318 lekë, Një llogari në
vlerën 2.362.133 lekë, si dhe
një tjetër llogari bankare e

Llogari bankare në shumën 2.376.710 lekë. Shtuar me në
2018 me 348.661 lekë.
Llogari bankare pakësuar me 2.124 euro.
Llogari bankare në vlerën 5.308 euro. Ska ndryshime nga
deklarimi i mëparshëm.
Llogari bankare në vlerën 8.302 dollarë.
Të ardhura neto nga pagan ë shumën 1.585.076 lekë.
Kredi bankare në shumë 6.100.000 lekë (disbursuar në
2015). Shuma e shlyer për vitin 2018 është 720.766 lekë.
Ajola Xoxa (bashkëshortja)
Llogari bankare në vlerën 54.950 euro. Të ardhura nga
punësimi.
Llogari bankare në vlerën 8.314 euro.
Llogari bankare në vlerën 5.823 euro dhe 5.495.881 lekë.
Llogari bankare në vlerën 5.308 euro dhe 8.309 dollarë.
Kontratë shit-blerje pasurie e paluajtshme apartament 107
m2 me vlerë 105.000 euro.
Të ardhura si konsulente ligjore në shumën 7.385.251 lekë.
Të ardhura si konsulente në Sekretariatin e Komunitetit të
Energjisë në Komisionin Europian në shumën 20.825 euro.
Të ardhura nga qiradhënia në shumën 3.000 euro.

Erion
Veliaj

Llogari rrjedhëse në vlerën 708.055 lekë.
Llogari rrjedhëse në shumën 1.104 euro.
Të ardhura nga pagan ë shumën 1.336.638
lekë.
Të ardhura nga shpërblimi si anëtarë I Këshillit
të Qarkut në shumën 191.250 lekë.
Të ardhura nga dietat në shumë 2.147 euro.
Kartë krediti me vlerë 1.500 euro.

Frosela Filo (bashkëshortja)
Të ardhura nga paga dhe dieta në shumën si
punonjëse e Ujësjellës Kanalizime Korçë në
vlerën 1.094.120 lekë.
Kartë krediti shlyer për vitin 2018 shuma
124.695 lekë.
Kartë Krediti me limit 2.000 euro.
Overdraft me vlerë 10.000 lekë.

Sotiraq
Filo Llogari bankare në vlerën 104.901 lekë,

shtuar me 39.710 lekë.
Llogari bankare në vlerën 109.530 lekë,
pakësuar me 1.428.732 lekë.
Llogari me vlerë 3.821 euro, pakësuar me
2680 euro.
Të ardhura nga pagan ë shumën 1.383.188
lekë.
Të ardhura nga shpërblimet si anëtar i
Këshillit të Qarkut në shumë 25.500 lekë.
Pagesë si anëtarë i bordit të ADF në shumën
në 53.826 lekë.
Kredi në shumën 30.000. shuma e shlyer në
2018 është 4.215 euro.
Suela Neli (bashkëshortja)
Llogari bankare në vlerën 50.903 lekë.
Llogari nga paga në spitalin gjinekologjik në
shumën 29.804 lekë.
Të ardhura si pagë në pozicionin mjek në spitalin
universitar Obstetrik Gjinekologjik Mbretëresha
Geraldinë në shumën 805.520 lekë.

Dritan Leli

Depozitë për fëmijë në shumën 692.965 lekë.
Depozitë bankare në vlerën 697.105 lekë.
Llogari bankare në vlerën 2.695.090 lekë.
Depozitë bankare në vlerën 357.496 lekë.
Depozitë bankare për fëmijë në shumën
824.910 euro.
Pasuri e paluajtshme, ndërtesë në
bashkëpronësi me familjen.
Të ardhura nga pagan shumën 798.096 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortes në
vlerën 558.360 lekë.
Gjendje e fondit familjar në shumën 8.000
lekë.
Kredi bankare për shkollimin e fëmijëve në
vlerën 5.000.000 lekë.

Tërmet
Peçi

Pasuritë e kandidatëve të rinj socialistë për bashkitë kryesore në vend

Burri i kandidates socialiste për
Bashkinë e Durrësit me 4 paga
Dritan Leli veç punës si kryebashkiak bën edhe atë të mjekut

hapur me babain në shumën
42.903 lekë. Ndërsa si të
ardhura ai ka deklaruar ato
nga paga si shef i kabinetit
të ministrit në Ministrinë e
Energjetikës dhe Infrastruk-
turës në shumën 1.245.918
lekë, të ardhura nga pjesë-
marrja në Këshillit Drejtues
Auteritetin Portual Durrës

në shumën 1.030.837 lekë, të
ardhura si anëtarë i bordit
të AKBN-së në shumën
152.778 lekë, të ardhura si
anëtarë i Këshillit Mbikë-
qyrës i Alpetrol në shumë
241.778 lekë. Ndërkohë që
disa nga kandidatët e tjerë
socialistë që janë rikonfir-
muar për një mandat tjetër,

si ai i Tiranës, Erion Veliaj,
ai i Vlorës Dritan Leli, ai i
Korccës Sotiraq Filo dhe ai i
Tepelenës Tërmet Peçi kanë
deklaruar lëvizje mesatare
pasurie. Bie në sy ai i Vlorës
Dritan Leli, i cili veç punës si
kryebashkiak vazhdon të
ushtrojë edhe profesionin e
mjekut.

KRYEBASHKIAKËT
Disa nga kandidatët e
tjerë socialistë që janë
rikonfirmuar për një
mandat tjetër, si ai i
Tiranës, Erion Veliaj, ai i
Vlorës Dritan Leli, ai i
Korçës Sotiraq Filo dhe
ai i Tepelenës Tërmet
Peçi kanë deklaruar
lëvizje mesatare
pasurie. Bie në sy ai i
Vlorës Dritan Leli i cili
veç punës si
kryebashkiak vazhdon
të ushtrojë edhe
profesionin e mjekut.

Llogari bankare shtuar me 185.296 lekë.
Të ardhura nga paga në shumë 1.072.464
lekë.
Të ardhura nga Këshilli i Qarkut në shumën
76.500 lekë.
Të ardhura nga dietat në shumën 87.088
lekë.
Pagesë nga bashkia për shpenzime telefoni
në shumën 58.213 lekë.

Virjon Koka (bashkëshorti)
Të ardhura nga qiraja në shumën 660.000
lekë.
Të ardhura nga qiraja 204.000 lekë.
Kredi në shumën 680.000 lekë. Shlyer në
vitin 2018 shuma prej 239.200 lekë.

Florjana
Koka

Mbyllur llogaria në shumën e 2.084.469 lekë.
Gjendja Cash në shumën 1.400.000 lekë.
Të ardhura nga pagan ë shumën 1.118.344 lekë.
Të ardhura nga paga e Robert Sakos në shumën 374.477
lekë.
Të ardhura nga paga e Robert Sakos në shumën 112.477
lekë.
Të ardhura nga qiraja në shumën 587.648 lekë.
Të ardhura nga paga dhe shpërblimet e Robert Sakos në
shumën 215.322 lekë.
Të ardhura nga paga e Robert Sakos në shumën 772.000
lekë.
Të ardhura nga qiraja e apartamentit në Tiranë në shumën
587.648 lekë.

Vanesa Sako (vajza)
Llogari bankare në vlerën 956.310 lekë.
Të ardhura neto nga paga në shumën 960.000 lekë.

Valbona
Sako

Kandidatja socialistë për Bashkinë
e Durrësit, Valbona Sako
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Presidenti i Republikës
në një intervistë për
televizionin "Al

Jazeera" duke komentuar
vendimin e tij për të anuluar
datën e zgjedhjeve ka hedhur
poshtë pretendimet e
mazhorancës për antikush-
tetutshmërinë e tij. Meta
thekson se vendimi i tij ësh-
të i detyrueshëm për tu zbat-
uar nga të gjithë pasi ai tash-
më është botuar në Fletoren
Zyrtare dhe ka marrë fuqi
ligjore.

Parlamenti ka fuqinë t'juParlamenti ka fuqinë t'juParlamenti ka fuqinë t'juParlamenti ka fuqinë t'juParlamenti ka fuqinë t'ju
largojë nga kjo detyrë dhelargojë nga kjo detyrë dhelargojë nga kjo detyrë dhelargojë nga kjo detyrë dhelargojë nga kjo detyrë dhe
t'ju zëvendësojë nëse kat'ju zëvendësojë nëse kat'ju zëvendësojë nëse kat'ju zëvendësojë nëse kat'ju zëvendësojë nëse ka
numrin e mjaftueshëm tënumrin e mjaftueshëm tënumrin e mjaftueshëm tënumrin e mjaftueshëm tënumrin e mjaftueshëm të
vvvvvotaotaotaotaotavvvvve në rast se Gjykae në rast se Gjykae në rast se Gjykae në rast se Gjykae në rast se Gjykatatatatata
KKKKKushtetuese e cilëson tëushtetuese e cilëson tëushtetuese e cilëson tëushtetuese e cilëson tëushtetuese e cilëson të
drejtë vendimin e parla-drejtë vendimin e parla-drejtë vendimin e parla-drejtë vendimin e parla-drejtë vendimin e parla-
mentit.  A mendoni se ementit.  A mendoni se ementit.  A mendoni se ementit.  A mendoni se ementit.  A mendoni se e
kkkkkeni shkeni shkeni shkeni shkeni shkelur Kelur Kelur Kelur Kelur Kushtetutënushtetutënushtetutënushtetutënushtetutën
dhe a mendoni se parla-dhe a mendoni se parla-dhe a mendoni se parla-dhe a mendoni se parla-dhe a mendoni se parla-
menti e ka ndërmenti e ka ndërmenti e ka ndërmenti e ka ndërmenti e ka ndërmarmarmarmarmarrë njërë njërë njërë njërë një
proces për t'ju zëvendësuar?proces për t'ju zëvendësuar?proces për t'ju zëvendësuar?proces për t'ju zëvendësuar?proces për t'ju zëvendësuar?
A është kjo ajo që pamë meA është kjo ajo që pamë meA është kjo ajo që pamë meA është kjo ajo që pamë meA është kjo ajo që pamë me
rezolutën e miratuar ngarezolutën e miratuar ngarezolutën e miratuar ngarezolutën e miratuar ngarezolutën e miratuar nga
parlamenti?parlamenti?parlamenti?parlamenti?parlamenti?

Unë jam zgjedhur në pos-
tin e Presidentit të Repub-
likës nga një parlament
plotësisht legjitim dhe jo nga
ky që kemi aktualisht. Por që
nga momenti që u zgjodha
dhe u betova mbi Kush-
tetutën e Shqipërisë si Presi-
dent i Republikës unë i për-
kas Republikës dhe Republi-
ka u përket qytetarëve. Në
këtë aspekt, dua t'i siguroj të
gjithë se dekreti im për shfu-
qizimin e 30 qershorit si datë
për zhvillimin e zgjedhjeve
vendore është një vendim
kushtetues shumë solid, i
bazuar mbi përgjegjësitë e
mia kushtetuese si Presi-
dent i Republikës. Ky vendim
i shërben paqes sociale, sta-
bilitetit, duke shmangur për-
shkallëzimin e mëtejshëm e
të pakontrolluar të situatës,
që mund të çojë në një për-
plasje civile në vend ashtu siç
edhe ju e keni parë gjatë zh-
villimeve të muajit të fundit,
sepse zgjedhjet pa opozitën,
jo vetëm minojnë stabilitetin
e vendit, por, gjithashtu, çdo
shans pozitiv që Shqipëria të
bëjë hapa përpara në proces-
in e çeljes së negociatave me
BE-në sa më shpejt të jetë e
mundur.

Por a mendoni se parla-Por a mendoni se parla-Por a mendoni se parla-Por a mendoni se parla-Por a mendoni se parla-
menti po përpiqet t'ju zëv-menti po përpiqet t'ju zëv-menti po përpiqet t'ju zëv-menti po përpiqet t'ju zëv-menti po përpiqet t'ju zëv-

endësojë apo është thjeshtendësojë apo është thjeshtendësojë apo është thjeshtendësojë apo është thjeshtendësojë apo është thjesht
një akt politik teatral dhenjë akt politik teatral dhenjë akt politik teatral dhenjë akt politik teatral dhenjë akt politik teatral dhe
kryeministri Edi Rama jukryeministri Edi Rama jukryeministri Edi Rama jukryeministri Edi Rama jukryeministri Edi Rama ju
ka sanksionuar publikishtka sanksionuar publikishtka sanksionuar publikishtka sanksionuar publikishtka sanksionuar publikisht
përpërpërpërpërmes ligjvënësvmes ligjvënësvmes ligjvënësvmes ligjvënësvmes ligjvënësve për tëe për tëe për tëe për tëe për të
treguar se është sfidues dhetreguar se është sfidues dhetreguar se është sfidues dhetreguar se është sfidues dhetreguar se është sfidues dhe
se ai mbetet i vendosur përse ai mbetet i vendosur përse ai mbetet i vendosur përse ai mbetet i vendosur përse ai mbetet i vendosur për
të mbajtur zgjedhje. A ka ni-të mbajtur zgjedhje. A ka ni-të mbajtur zgjedhje. A ka ni-të mbajtur zgjedhje. A ka ni-të mbajtur zgjedhje. A ka ni-
sur tashmë një proces kush-sur tashmë një proces kush-sur tashmë një proces kush-sur tashmë një proces kush-sur tashmë një proces kush-
tetues?tetues?tetues?tetues?tetues?

Është shumë e qartë sa i
përket Kushtetutës së Sh-
qipërisë se në cilat raste par-
lamenti mund të shkarkojë
presidentin. Është shumë e
qartë për rastet kur presi-
denti bën një shkelje shumë
të rëndë të Kushtetutës, që
gjithashtu duhet të përcak-
tohet qartë më pas nga
Gjykata Kushtetuese. Pra,
duhet t'jua bëj me dije se nuk
është kryer asnjë shkelje e
Kushtetutës nga Presidenti i
Republikës dhe dua, gjith-
ashtu, t'ju siguroj, gjithash-
tu, se rendi kushtetues i Sh-
qipërisë është i bazuar mbi
pluralizmin politik dhe
zgjedhje të lira e të nder-
shme.  Dhe ajo që ka bërë Pres-
identi ekzaktësisht është që
të tregojë përkushtimin e tij
për të mbrojtur pluralizmin
politik në vend, si edhe të
garantojë zgjedhje të lira e të
ndershme për të gjithë
qytetarët e Shqipërisë.

Shqipëria po shfaq prob-Shqipëria po shfaq prob-Shqipëria po shfaq prob-Shqipëria po shfaq prob-Shqipëria po shfaq prob-
leme sa i përket vendimitleme sa i përket vendimitleme sa i përket vendimitleme sa i përket vendimitleme sa i përket vendimit
se kur të zgjedhë 61 krye-se kur të zgjedhë 61 krye-se kur të zgjedhë 61 krye-se kur të zgjedhë 61 krye-se kur të zgjedhë 61 krye-
bashkiakë. A është Sh-bashkiakë. A është Sh-bashkiakë. A është Sh-bashkiakë. A është Sh-bashkiakë. A është Sh-
qipëria gati për t'u bërëqipëria gati për t'u bërëqipëria gati për t'u bërëqipëria gati për t'u bërëqipëria gati për t'u bërë
anëtare e Bashkimit Euro-anëtare e Bashkimit Euro-anëtare e Bashkimit Euro-anëtare e Bashkimit Euro-anëtare e Bashkimit Euro-
pian?pian?pian?pian?pian?

Shqiptarët, qytetarët e
këtij vendi, kanë qenë gati,
edhe më parë, për të qenë
pjesë e BE-së, por në orët dhe
ditët në vazhdim udhëheqja
politike e vendit do të testo-
het nëse ka maturinë e du-
hur, për të mos qenë pengesë
e kësaj aspirate të qytetarëve
shqiptarë. Më shumë se 95%
e shqiptarëve mezi presin që
vendi të bëhet pjesë e Bash-

kimit Europian, dhe me ven-
dimin tim kam dashur t'u jap
kohë këtyre udhëheqësve që
të reflektojnë, të qetësohen
dhe të krijojnë kushtet për
një dialog të arsyeshëm, që
të tregojnë pjekuri, para së
gjithash kundrejt qytetarëve
tanë, por edhe ndaj BE-së, të
provojnë se ky vend është
gati të bëjë një hap tjetër për-
para.

Duke u kthyer te çështjaDuke u kthyer te çështjaDuke u kthyer te çështjaDuke u kthyer te çështjaDuke u kthyer te çështja
kushtetuese, argumentetkushtetuese, argumentetkushtetuese, argumentetkushtetuese, argumentetkushtetuese, argumentet
kundër Jush të shprehurakundër Jush të shprehurakundër Jush të shprehurakundër Jush të shprehurakundër Jush të shprehura
nga qeveria theksojnë se Junga qeveria theksojnë se Junga qeveria theksojnë se Junga qeveria theksojnë se Junga qeveria theksojnë se Ju
nuk keni të drejtë të anulo-nuk keni të drejtë të anulo-nuk keni të drejtë të anulo-nuk keni të drejtë të anulo-nuk keni të drejtë të anulo-
ni datën e zgjedhjeve...ni datën e zgjedhjeve...ni datën e zgjedhjeve...ni datën e zgjedhjeve...ni datën e zgjedhjeve...

Nuk jam duke folur për
spekulime politike. Unë ju
sigurova se ky është një ven-
dim kushtetues solid. I vet-
mi autoritet suprem që mund
të shqyrtojë këtë dekret ësh-
të Gjykata Kushtetuese, por
ajo për të cilën dëshiroj t'ju
siguroj është se ky diskutim
dhe ky debat është humbje
kohe, pasi ky dekret është
publikuar tashmë në Fle-

toren Zyrtare dhe duke iu
referuar kuadrit kushtetues
dhe ligjor, nga çasti i pub-
likimit është detyrim i çdo
institucioni, qoftë në pushte-
tin qendror apo vendor, ta
zbatojnë këtë dekret.

A do ta njihni rezultatinA do ta njihni rezultatinA do ta njihni rezultatinA do ta njihni rezultatinA do ta njihni rezultatin
e zgjedhjeve vendore nësee zgjedhjeve vendore nësee zgjedhjeve vendore nësee zgjedhjeve vendore nësee zgjedhjeve vendore nëse
do të mbahen?do të mbahen?do të mbahen?do të mbahen?do të mbahen?

Pasi dekreti u firmos dhe
hyri në fuqi, nuk ka më datë
formale dhe ligjore për
zgjedhjet më 30 qershor. Sa u
përket pretendimeve të
kryeministrit Rama dua t'ju
bëj me dije se precedenti i
shtyrjes së zgjedhjeve ven-

dore është krijuar për herë
të parë në vitin 2006 dhe 2007,
kur zoti Rama ishte
udhëheqës i opozitës dhe
kryebashkiaku i Tiranës. Ai
kërkonte që një dokument
shtesë të përfshihej në këtë
proces teknik me kushtin që
të merrte pjesë në zgjedhje.
Pikërisht atëherë patëm pre-
cedentin e parë, që më pas do
të përsëritej në disa raste të
tjera. Dua të them se kjo nuk
është diçka e re. Unë shpresoj
se Kryeministri ynë duhet të
jetë më shumë i vetëdijshëm
për këtë parim qeverisës, që
qeveritë kanë më tepër
përgjegjësi për të gjithë ven-
din, jo vetëm për mbësh-
tetësit e vet apo militantët.
Unë shpresoj që ato t'i mar-
rin përsipër e t'i përmbushin
këto përgjegjësi dhe të refle-
ktojnë sa më shpejt në inter-
esin më të mirë të vendit.

PPPPPororororor, a do ta njihni r, a do ta njihni r, a do ta njihni r, a do ta njihni r, a do ta njihni reeeeezul-zul-zul-zul-zul-
tatin e zgjedhjeve nësetatin e zgjedhjeve nësetatin e zgjedhjeve nësetatin e zgjedhjeve nësetatin e zgjedhjeve nëse
qeveria do t'i zhvillojë ato?qeveria do t'i zhvillojë ato?qeveria do t'i zhvillojë ato?qeveria do t'i zhvillojë ato?qeveria do t'i zhvillojë ato?

Nuk do të ketë zgjedhje
më 30 qershor. Ky dekret ësh-
të publikuar tashmë në Fle-
toren Zyrtare dhe të gjithë
kanë detyrimin ta zbatojnë
atë. Ka dy interpretime kre-
jtësisht të ndryshme të Kush-
tetutës, për të cilat Gjykata
Kushtetuese do të duhet të
vendoste. Por meqë nuk ka
Gjykatë Kushtetuese, sepse
gjyqtarët po i nënshtrohen
procesit të vetingut etik...

Është vetëm një autoritet
suprem që mund të gjykojë
këtë dekret, që është Gjyka-
ta Kushtetuese, e që nuk ësh-
të funksionale për momen-
tin, siç e përmendet ju me të

drejtë. Të gjithë e dinë se Pres-
identi i Republikës ka bërë
çdo përpjekje prej kohësh
për të shmangur një situatë
të tillë, por kjo tani nuk ka
më rëndësi. Tani në këto
kushte ky dekret nuk mund
të kontestohet nga asnjë
gjykatë tjetër në vend. Dhe
sigurisht, është një dekret që
unë e kam firmosur para
qytetarëve shqiptarë, duke
marrë të gjitha përgjegjësitë
për atë veprim dhe jam i sig-
urt se kam bërë më të mirën
për të shmangur përshkallë-
zimin e mëtejshëm të konflik-
tit midis qeverisë dhe
opozitës, si edhe duke iu
dhënë të dyja palëve mundës-
inë për t'u qetësuar, për të
reflektuar dhe për t'u ulur sa
më parë në dialog për inter-
esin më të mirë të gjithë sh-
qiptarëve. Veçanërisht, në
këto ditë para vendimit
shumë të rëndësishëm që do
të merret nga qeveritë e
vendeve anëtare të Bashkim-
it Europian për të ardhmen
europiane të Shqipërisë.

A jeni i shqetësuar përA jeni i shqetësuar përA jeni i shqetësuar përA jeni i shqetësuar përA jeni i shqetësuar për
faktin se dekreti juaj duketfaktin se dekreti juaj duketfaktin se dekreti juaj duketfaktin se dekreti juaj duketfaktin se dekreti juaj duket
se nuk ka efektin e dëshiru-se nuk ka efektin e dëshiru-se nuk ka efektin e dëshiru-se nuk ka efektin e dëshiru-se nuk ka efektin e dëshiru-
ar?ar?ar?ar?ar?

Jam shumë i vendosur
për të bërë më të mirën për të
krijuar kushtet e nevojshme
për dialog dhe për një
zgjidhje të besueshme, sepse
kjo është shumë e rëndë-
sishme, jo vetëm për stabili-
tetin e vendit dhe për bash-
këjetesën demokratike të
qytetarëve tanë, por kjo ësh-
të shumë e rëndësishme për
të ardhmen europiane të Sh-
qipërisë. Zhvillimi i

ZGJEDHJET
INTERVISTA

Presidenti shprehet se dekreti i anulimit të datës së zgjedhjeve është kushtetues

Meta: Nuk do ketë zgjedhje në 30
qershor, Rama të reflektojë sa më parë
"Vendimi i shërben paqes sociale, shmang përplasjen civile"

PËRPLASJA
CIVILE
"Në këtë aspekt, dua t'i
siguroj të gjithë se
dekreti im për
shfuqizimin e 30
qershorit si datë për
zhvillimin e zgjedhjeve
vendore është një
vendim kushtetues
shumë solid, i bazuar
mbi përgjegjësitë e mia
kushtetuese si
President i Republikës.
Ky vendim i shërben
paqes sociale,
stabilitetit, duke
shmangur
përshkallëzimin e
mëtejshëm e të
pakontrolluar të situatës,
që mund të çojë në një
përplasje civile
në vend."

PËR RAMËN
"Prisja që ai me kalimin e kohës në atë detyrë të
ishte me fleksibël dhe bashkëpunues me opozitën,
sepse para së gjithash, sfidat me të cilat përballet
vendi mund të adresohen me sukses vetëm duke u
bazuar në bashkëpunim më të gjerë. Dhe pres që ai
ta lërë pas këtë retorikë përçarëse që e përdor aq
shumë dhe që nuk po ndihmon mundësinë e një
konsensus më të gjerë, por edhe politikat më
gjithëpërfshirëse që vendi të jetë më i bashkuar."



Presidenti i Republikës Ilir Meta
dhe kryeministri Edi Rama

Presidenti i Republikës Ilir
Meta, në një intervistë për
televizionin "Al Jazeera"

Nga ana e Shoqerise "Sherbimi Permbarimore AB" Shpk eshte shpallur ankandi faza e dyte
per pasurite e meposhtme:
1-“Truall+Ndertese” me siperfaqe trualli 1328 m2 dhe siperfaqe ndertese 508 m2 (peseqind e tete)
me Nr.Pasurie 691/31 ne Zonen Kadastrale 1167, Volumi 8, Faqe 94 me adrese Komuna Berxhulle,
Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 617,120 (gjashteqind e shtatembedhjete mije
e njeqind e njezet) Euro.
 2-“Truall+Ndertese” me siperfaqe trualli 3,761 m2  dhe siperfaqe ndertese 600 m2 me Nr.Pasurie
691/30 ne Zonen Kadastrale 1167, Volumi 10, Faqe 68  me adrese Komuna Berxhulle, Tirane.
Cmimi fillestar per shitjen ne ankand te pasurise eshte 896,000 (teteqind e nentedhjete e gjashte mije)
Euro.
Ankandi do te zhvillohet ne date 05.07.2019 ne oren 16:00 prane zyres se shoqerise "Sherbimi
Permbarimore AB" Shpk me Permbarues Gjyqesor Privat Admir Beqiri te ndodhur ne adresen Rr.Bul
Zhan Dark Pall.Kulla.1Teknoprojekt Shk.1 Kat.4 Ap.10 Tirane.
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zgjedhjeve pa opozitën do të
ishte një investim krejtë-
sisht në dëm të së ardhmes
europiane të vendit, që është
objektivi kombëtar i të gjithë
shqiptarëve, pavarësisht nga
përkatësitë e tyre politike.
Gjithashtu, pas 4-5 muajve të
mbushur me konfrontime
dhe tensione, që ju i keni
raportuar si e gjithë media
botërore, zgjidhja nuk mund
të gjendet brenda 2-3 ditëve.
Por unë shpresoj që zoti
Rama të vijë këtu së bashku
me udhëheqësit e tjerë për të
bërë një marrëveshje që do ta
ndihmonte vendin jo vetëm
për të shmangur këtë klimë
përçarëse, por edhe do të ndi-
hmonte vendin t'i demon-
stronte Bashkimit Europian
dhe të gjithë partnerëve të
tjerë maturinë e duhur dhe
se ne jemi një vend që i kemi
përmirësuar standardet
demokratike dhe jo që i kemi
përkeqësuar ato.

Zoti Juncker ka një in-Zoti Juncker ka një in-Zoti Juncker ka një in-Zoti Juncker ka një in-Zoti Juncker ka një in-
terpretim krejtësisht tëterpretim krejtësisht tëterpretim krejtësisht tëterpretim krejtësisht tëterpretim krejtësisht të
ndryshëm të asaj se çfarëndryshëm të asaj se çfarëndryshëm të asaj se çfarëndryshëm të asaj se çfarëndryshëm të asaj se çfarë
është në interesin më tëështë në interesin më tëështë në interesin më tëështë në interesin më tëështë në interesin më të
mirë të perspektivës suajmirë të perspektivës suajmirë të perspektivës suajmirë të perspektivës suajmirë të perspektivës suaj
europiane krahasuar meeuropiane krahasuar meeuropiane krahasuar meeuropiane krahasuar meeuropiane krahasuar me
Ju. Si e shpjegonJu. Si e shpjegonJu. Si e shpjegonJu. Si e shpjegonJu. Si e shpjegoni këtë?i këtë?i këtë?i këtë?i këtë?

President Juncker është,
gjithashtu, një mik i mirë i
imi dhe është demokrat i
madh. Jam i sigurt se ai nuk
është informuar siç duhet
për faktin se zgjedhjet e 30
qershorit praktikisht, ose
në thelb janë thjesht votime
dhe jo zgjedhje, sepse janë
zgjedhje pa opozitën. Jam i
sigurt se ai nuk është plotë-
sisht në dijeni të gjithë situ-
atës. Në këtë drejtim, ajo që

ju thoni është korrekte, por
tani nuk është më përgjegjë-
si e Komisionit Europian,
sepse ky Komision e ka bërë
tashmë një rekomandim
pozitiv për Shqipërinë. Tani
ky vendim do të merret në
nivelin më të lartë të poli-
tikës europiane dhe me-
sazhet janë të qarta se
zgjedhjet pa opozitën nuk
ndihmojnë progresin euro-
pian të Shqipërisë.

Përse Shqipëri është paPërse Shqipëri është paPërse Shqipëri është paPërse Shqipëri është paPërse Shqipëri është pa
GjykaGjykaGjykaGjykaGjykatë Ktë Ktë Ktë Ktë Kushtetuese përushtetuese përushtetuese përushtetuese përushtetuese për
tetëmbëdhjetë muaj?tetëmbëdhjetë muaj?tetëmbëdhjetë muaj?tetëmbëdhjetë muaj?tetëmbëdhjetë muaj?

Mungesa e Gjykatës
Kushtetuese është një prob-
lem i madh për vendin dhe
kjo e ka ndihmuar qeverinë
për të marrë autoritet sh-
tesë që nuk është i përcak-
tuar në Kushtetutën e Sh-
qipërisë. Gjithsesi, unë
shpresoj që gjërat të
përmirësohen në muajt e
ardhshëm, por tani është e
rëndësishme të adresojmë
krizën dhe të kemi më shumë
kohë për të gjitha reformat
që duhen zbatuar.

Nëse Shqipëria nukNëse Shqipëria nukNëse Shqipëria nukNëse Shqipëria nukNëse Shqipëria nuk
merr dritën jeshile për çel-merr dritën jeshile për çel-merr dritën jeshile për çel-merr dritën jeshile për çel-merr dritën jeshile për çel-
jen e  nejen e  nejen e  nejen e  nejen e  negociagociagociagociagociat at at at at avvvvve tëe  tëe  tëe  tëe  të
anëtarësimit në BE këtëanëtarësimit në BE këtëanëtarësimit në BE këtëanëtarësimit në BE këtëanëtarësimit në BE këtë
muaj, a mendoni se do tëmuaj, a mendoni se do tëmuaj, a mendoni se do tëmuaj, a mendoni se do tëmuaj, a mendoni se do të
ketë rrezik për rritjen eketë rrezik për rritjen eketë rrezik për rritjen eketë rrezik për rritjen eketë rrezik për rritjen e
emigracionit në masë, tëemigracionit në masë, tëemigracionit në masë, tëemigracionit në masë, tëemigracionit në masë, të
ligjshëm apo të paligjshëm,ligjshëm apo të paligjshëm,ligjshëm apo të paligjshëm,ligjshëm apo të paligjshëm,ligjshëm apo të paligjshëm,
pra shkaktimin e një valepra shkaktimin e një valepra shkaktimin e një valepra shkaktimin e një valepra shkaktimin e një vale
të re emigrimi nga kytë re emigrimi nga kytë re emigrimi nga kytë re emigrimi nga kytë re emigrimi nga ky
vend? Ne shohim që tani sevend? Ne shohim që tani sevend? Ne shohim që tani sevend? Ne shohim që tani sevend? Ne shohim që tani se
një numër shumë i madhnjë numër shumë i madhnjë numër shumë i madhnjë numër shumë i madhnjë numër shumë i madh
shqiptarësh largohen ngashqiptarësh largohen ngashqiptarësh largohen ngashqiptarësh largohen ngashqiptarësh largohen nga
vendi i tyre për të nisurvendi i tyre për të nisurvendi i tyre për të nisurvendi i tyre për të nisurvendi i tyre për të nisur
punë në një vend të huaj,punë në një vend të huaj,punë në një vend të huaj,punë në një vend të huaj,punë në një vend të huaj,
sepse këtu pagat janë të ul-sepse këtu pagat janë të ul-sepse këtu pagat janë të ul-sepse këtu pagat janë të ul-sepse këtu pagat janë të ul-
ëta. Papunësia e të rriturveëta. Papunësia e të rriturveëta. Papunësia e të rriturveëta. Papunësia e të rriturveëta. Papunësia e të rriturve

është në nivelin 12%, e tëështë në nivelin 12%, e tëështë në nivelin 12%, e tëështë në nivelin 12%, e tëështë në nivelin 12%, e të
rinjve është 22%. Numrarinjve është 22%. Numrarinjve është 22%. Numrarinjve është 22%. Numrarinjve është 22%. Numra
shumë të vështirë për t'ushumë të vështirë për t'ushumë të vështirë për t'ushumë të vështirë për t'ushumë të vështirë për t'u
menaxhuar nga çdomenaxhuar nga çdomenaxhuar nga çdomenaxhuar nga çdomenaxhuar nga çdo
qeveri...qeveri...qeveri...qeveri...qeveri...

Nuk do kisha dëshirë të
përshkruaja skenarin më të
keq, atë që ju përmendni.
Jam i vendosur të luftoj për
skenarin më të mirë, që do
të thotë gjetja e një zgjidhje
sa më parë, të tregojmë
pjekurinë e duhur që qyteta-
rët tanë të kenë më shumë
besim për të ardhmen euro-
piane të Shqipërisë dhe që,
gjithashtu, partnerët tanë
të jenë më të bindur se ne e
meritojmë çeljen e negociat-
ave me Bashkimin Europi-
an sa më parë të jetë e mun-
dur.

A mendoni se ShqipëriaA mendoni se ShqipëriaA mendoni se ShqipëriaA mendoni se ShqipëriaA mendoni se Shqipëria
është gati  për të  nisurështë gati  për të  nisurështë gati  për të  nisurështë gati  për të  nisurështë gati  për të  nisur
bisedimet për çeljen e ne-bisedimet për çeljen e ne-bisedimet për çeljen e ne-bisedimet për çeljen e ne-bisedimet për çeljen e ne-
gociagociagociagociagociatatatatatavvvvve të anëtarësimite të anëtarësimite të anëtarësimite të anëtarësimite të anëtarësimit
me BE-në?me BE-në?me BE-në?me BE-në?me BE-në?

Unë mendoj se shqiptarët
janë gati, por udhëheqja poli-
tike dhe përfaqësuesit e in-
stitucioneve duhet të tre-
gojnë më shumë pjekuri në
mënyrë që të rrisim besimin
te vendimmarrësit në Bash-
kimin Europian për ta
hedhur këtë hap.

Kryeministri Rama vuriKryeministri Rama vuriKryeministri Rama vuriKryeministri Rama vuriKryeministri Rama vuri
në dyshim neutralitetinnë dyshim neutralitetinnë dyshim neutralitetinnë dyshim neutralitetinnë dyshim neutralitetin
tuaj gjatë fjalës së tij në par-tuaj gjatë fjalës së tij në par-tuaj gjatë fjalës së tij në par-tuaj gjatë fjalës së tij në par-tuaj gjatë fjalës së tij në par-
lament të enjten dhe tha selament të enjten dhe tha selament të enjten dhe tha selament të enjten dhe tha selament të enjten dhe tha se
ju i  keni dhënë fund tëju i  keni dhënë fund tëju i  keni dhënë fund tëju i  keni dhënë fund tëju i  keni dhënë fund të
drejtës për të qëndruar nëdrejtës për të qëndruar nëdrejtës për të qëndruar nëdrejtës për të qëndruar nëdrejtës për të qëndruar në
zyrën e Presidentit të Re-zyrën e Presidentit të Re-zyrën e Presidentit të Re-zyrën e Presidentit të Re-zyrën e Presidentit të Re-
publikës, sepse ju jeni bërëpublikës, sepse ju jeni bërëpublikës, sepse ju jeni bërëpublikës, sepse ju jeni bërëpublikës, sepse ju jeni bërë
të njëanshëm në postintë njëanshëm në postintë njëanshëm në postintë njëanshëm në postintë njëanshëm në postin
tuaj, duke mbështetur qën-tuaj, duke mbështetur qën-tuaj, duke mbështetur qën-tuaj, duke mbështetur qën-tuaj, duke mbështetur qën-
drimin e opozitës dhe kenidrimin e opozitës dhe kenidrimin e opozitës dhe kenidrimin e opozitës dhe kenidrimin e opozitës dhe keni
kërkuar anulimin ekërkuar anulimin ekërkuar anulimin ekërkuar anulimin ekërkuar anulimin e
zgjedhjeve.  Qëndrimi izgjedhjeve.  Qëndrimi izgjedhjeve.  Qëndrimi izgjedhjeve.  Qëndrimi izgjedhjeve.  Qëndrimi i
qeverisë është në krahun eqeverisë është në krahun eqeverisë është në krahun eqeverisë është në krahun eqeverisë është në krahun e
kundërt. A druheni se do tëkundërt. A druheni se do tëkundërt. A druheni se do tëkundërt. A druheni se do tëkundërt. A druheni se do të
humbisni të  paktënhumbisni të  paktënhumbisni të  paktënhumbisni të  paktënhumbisni të  paktën
imazhin e neutralitetitimazhin e neutralitetitimazhin e neutralitetitimazhin e neutralitetitimazhin e neutralitetit
tuaj në shoqëri dhe në opin-tuaj në shoqëri dhe në opin-tuaj në shoqëri dhe në opin-tuaj në shoqëri dhe në opin-tuaj në shoqëri dhe në opin-
ionin publik?ionin publik?ionin publik?ionin publik?ionin publik?

Jo, unë jam i sigurt se
vendimi im gëzon një mbësh-
tetje mjaft të madhe në sho-
qërinë shqiptare dhe opinio-
nin publik, sepse çdo famil-
je shqiptare ishte nën trys-
ni nga kjo situatë konfron-
tuese dhe njerëzit në
përgjithësi nuk dëshironin
të shikonin e të ishin dësh-
mitarë të këtyre lloj
zgjedhjeve. Por dua t'ju bëj
me dije se zoti Rama nuk ka
arsye për të qenë i zhgënjy-
er me mua, sepse një nga ar-
gumentet e tij më të forta kur
më propozoi për President i
Republikës, - asokohe ishim
edhe partnerë në koalicion-
in qeverisës, - ishte se ai nuk

mund të gjente dikë tjetër
më të mirë që do të garan-
tonte të drejtat e opozitës se
sa zoti Meta. Dhe duke mar-
rë një vendim të tillë, unë
nuk po përpiqem të mbaj
anën e partive opozitare, por
jam gjithashtu i detyruar të
garantoj të drejtat e opozitës

në Shqipëri, sepse ky është
një parakusht për të garan-
tuar pluralizmin politik, mbi
të cilin është ndërtuar i
gjithë sistemi kushtetues i
vendit. Gjithashtu, plural-
izmi politik është i garantu-
ar vetëm nga zgjedhje të lira
e të ndershme sipas Kush-

Kreu i Shtetit i ka kërkuar Ramës ta lërë pas retorikën përçarëse që përdor

Presidenti: Dekreti nuk mund të
kontestohet nga asnjë gjykatë tjetër
"Juncker nuk është informuar siç duhet për faktin se zgjedhjet..."

tetutës së Shqipërisë. Dhe
është shumë e rëndësishme
gjithmonë t'i kujtojmë edhe
Kryeministrit se qeveria ka
përgjegjësi më të mëdha,
sepse ka përgjegjësi për të
gjithë vendin dhe gjithashtu
për të gjithë qytetarët e këtij
vendi, të cilët janë taksapa-
gues dhe kontribuojnë në
buxhetin që menaxhohet nga
kjo qeveri.

Thënë kjo, shpresoj se
qeveria dhe Kryeministri do
të reflektojnë në mënyrë kon-
struktive në ditët në vazh-
dim dhe do t'i shërbejnë in-
teresit më të mirë të vendit.

Pyetja e fundit. A gëzonPyetja e fundit. A gëzonPyetja e fundit. A gëzonPyetja e fundit. A gëzonPyetja e fundit. A gëzon
kryeministri Rama be-kryeministri Rama be-kryeministri Rama be-kryeministri Rama be-kryeministri Rama be-
simin dhe mbështetjen tuajsimin dhe mbështetjen tuajsimin dhe mbështetjen tuajsimin dhe mbështetjen tuajsimin dhe mbështetjen tuaj
si kreu i qeverisë së këtijsi kreu i qeverisë së këtijsi kreu i qeverisë së këtijsi kreu i qeverisë së këtijsi kreu i qeverisë së këtij
vendi?vendi?vendi?vendi?vendi?

Presidenti Meta: Kjo ësh-
të një pyetje të cilës i jam
përgjigjur më parë, kur e
kam dekretuar si Kryemi-
nistër i Shqipërisë. Prisja që
ai me kalimin e kohës në atë
detyrë të ishte me fleksibël
dhe bashkëpunues me
opozitën, sepse para së gjith-
ash, sfidat me të cilat përbal-
let vendi mund të adresohen
me sukses vetëm duke u ba-
zuar në bashkëpunim më të
gjerë. Dhe pres që ai ta lërë
pas këtë retorikë përçarëse
që e përdor aq shumë dhe që
nuk po ndihmon mundësinë
e një konsensus më të gjerë,
por edhe politikat më
gjithëpërfshirëse që vendi të
jetë më i bashkuar.

PËR OPOZITËN
"Por dua t'ju bëj me dije se zoti Rama nuk ka arsye
për të qenë i zhgënjyer me mua, sepse një nga
argumentet e tij më të forta kur më propozoi për
President i Republikës, - asokohe ishim edhe partnerë
në koalicionin qeverisës, - ishte se ai nuk mund të
gjente dikë tjetër më të mirë që do të garantonte të
drejtat e opozitës se sa zoti Meta. Dhe duke marrë një
vendim të tillë, unë nuk po përpiqem të mbaj anën e
partive opozitare, por jam, gjithashtu, i detyruar të
garantoj të drejtat e opozitës në Shqipëri."



TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

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

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Blerje dhe instalim i një çiller me
pompë nxehtësie dhe një çiller me regjim ftohës për nevojat e Bankës se Shqipërisë”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender
i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 14,500,000 Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel.
042419411(ext. 1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.
Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme
prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të
mëposhtme:

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

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Blerje dhe instalim i një çiller me
pompë nxehtësie dhe një çiller me regjim ftohës për nevojat e Bankës se Shqipërisë”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 17 Korrik  2019, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe
tenderi, ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

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 11.07.2019
ora 8ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i III - të për shitjen e pasurisë së paluajtshme,
Truall me sipërfaqe totale 3104 m², rregjistruar në Z.V.R.P.P Durrës, me Nr.pasurie 16/131, Volumi
11, Faqe 10, Zona Kadastrale 8516, në pronësi të Shoqërisë "ADRIATIKA BETON" sh.p.k, me vlerë
fillestare në ankand 203’374 (Dyqind e tre mijë e treqind e shtatëdhjetë e katër) Euro.

Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31 888. email
enuar.merko@gmail.com
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KOMPENSIMET
PENSIONET E PLEQËRISË

ISSH: Si përllogaritet masa e pagesës shtesë për ndryshimin e çmimit të bukës e gazit

Kategoritë e pensionistëve që mund të
përfitojnë kompensim për energjinë

Cilat janë kriteret dhe dokumentacioni që nevojitet

Në buxhetin e shtetit
financohen edhe
disa pensione e për-

fitime të veçanta për kate-
gori specifike individësh si
dhe disa kompensime që
mund të merren për arsye të
paracaktuara. Në manualin
e publikuar nga Instituti i
Sigurimeve Shoqërore
shpjegohet gjithë procedura,
kriteret e dokumentacioni
që nevojitet për individët e
interesuar që iu lind e drej-
ta e marrjes së kësaj pagese.
Masa e kësaj të fundit përl-
logaritet nga ISSH. Respek-
tivisht përfituesit mund të
marrin pensionin e posaçëm
shtetëror, atë për merita të
veçanta, pensionin e dhënë
për invalidët e luftës e shpër-
blimin për veteranët. Më tej,
për të gjithë individët që
plotësojnë kriteret e dorë-
zojnë dokumentacion e
kërkuar, jepen kompensime
të llojeve të ndryshme si ai i
shpenzimeve nga ndryshimi
i çmimit të energjisë elek-
trike e lëndëve djegëse, ko-
mpensimi i përfituar nga
ndryshimi i çmimit të bukës,
vajgurit apo gazit të lëng-
shëm, si dhe kompensim i të
ardhurave mujore të pen-
sionistëve. Por këto kompen-
sime mund të përfitohen
edhe në rastet kur individët
janë në ngarkim të pension-
istëve apo kategorizohen si
shtresa në nevojë.
PENSIONET EPENSIONET EPENSIONET EPENSIONET EPENSIONET E
POSAÇMEPOSAÇMEPOSAÇMEPOSAÇMEPOSAÇME
SHTETËRORESHTETËRORESHTETËRORESHTETËRORESHTETËRORE

Pensioni i posaçëm sh-
tetëror është një shtesë që
jepet me Vendim të veçantë
të Këshillit të Ministrave.
Ky lloj pensioni mund të
përfitohet nga të gjithë ata
që kanë marrë pjesë në
lëvizjen e Rilindjes Ko-
mbëtare, në lëvizjet popu-
llore, në luftën kundër

pushtuesve nazifashistë
brenda dhe jashtë Sh-
qipërisë, në mbrojtjen e ku-
firit e ruajtjen e integritetit
territorial të Shqipërisë, në
lëvizjen demokratike dhe që
kanë merita të veçanta. Por
edhe individët që kanë arri-
tur rezultate të dallueshme
në fushën e shkencës, kul-

turës, arteve, ekonomisë dhe
politikës si dhe ata që kanë
vuajtur nga persekutimi
politik nën regjimin komu-
nist mund të përfitojnë nga
ky pension. Të interesuarit
duhet të dorëzojnë kërkesën

e cila duhet të përmbajë
gjeneralitetet, emrin, atës-
inë, mbiemrin, datëlindjen,
vendlindjen etj. dhe duhet
të jetë e shoqëruar me doku-
mentet përkatës si fotoko-
pjen e letërnjoftimit elek-

tronik ose certifikatën e
gjendjes civile e vërtetimin
nga Sigurimet Shoqërore
nëse merr pension dhe
masën e pensionit. Më tej
personat e paaftë për punë
duhet të dorëzojnë edhe një

vërtetim nga KMCAP-i.
ndërsa personat me merita
të veçanta duhet të kenë
bashkangjitur edhe kopjet e
noterizuara të dokumenteve
që vërtetojnë këto merita si
titujt, medaljet, urdhrat etj.
ndërsa të përndjekurit poli-
tikë duhet të dorëzojnë ko-
pjen e noterizuar të Statusit
të të përndjekurit politik.
Por pensioni i posaçëm sh-
tetëror nuk mund të jetë më
i ulët se dyfishi i pensionit
social dhe as më i lartë se
katërfishi i tij. Ndërkohë në
manualin e ISSH-së bëhet
me dije se pensioni për mer-
ita të veçanta është pensio-
ni që do të vazhdojë të pagu-
het nga organet e siguri-
meve shoqërore, deri sa për-
fituesi të vdesë. Por, sot ky

lloj pensioni nuk llogaritet e
po vjen drejt mbylljes së tij.
PENSIONI PËR IN-
VALID LUFTE

Pensioni për invalidët e
luftës është një pension që
iu jepet invalidëve të Luftës
kundër pushtuesve nazi-
fashistë të popullit Shqiptar.
"Të drejtën e përfitimit nga
statusi i invalidit të Luftës
kundër pushtuesve nazi-
fashistë të popullit shqiptar
e kanë: a) Të gjithë shtetasit
shqiptarë dhe të huaj, që
janë plagosur dhe gjymtuar
duke luftuar kundër push-
tuesve nazifashistë nga 7
Prilli i vitit 1939, deri në çlir-
imin e Shqipërisë; b)
Luftëtarët e inkuadruar në
ato njësi të ushtrisë që janë
plagosur dhe gjymtuar duke

PËRFITUESIT
Respektivisht
përfituesit mund të
marrin pensionin e
posaçëm shtetëror,
atë për merita të
veçanta, pensionin e
dhënë për invalidët e
luftës e shpërblimin
për veteranët. Më tej,
për të gjithë individët
që plotësojnë kriteret
e dorëzojnë
dokumentacion e
kërkuar, jepen
kompensime të
llojeve të ndryshme si
ai i shpenzimeve nga
ndryshimi i çmimit të
energjisë elektrike e
lëndëve djegëse

Dokumentacioni që nevojitet

Kompensimi për personat në
 ngarkim të pensionistëve

Në manualin e pub
likuar nga Instituti i

Sigurimeve Shoqërore
theksohet se ky kompen-
sim jepet për personat në
ngarkim që ka përfituesi i
pensionit të pleqërisë, in-
validitetit dhe familjar.
Këtë kompensim e përfi-
tojnë: të gjithë pension-
istët që marrin pension,
që kanë anëtarë të famil-
jes në ngarkim dhe që janë
me banim të përhershëm
në qytet; kur kanë në
ngarkim fëmijë nën
moshën 18 vjeç ose deri në
25 vjeç, kur vazhdojnë
shkollën e lartë; si dhe kur
kanë persona të tjerë në
ngarkim dhe nuk janë më
në marrëdhënie pune."-
citon ISSH.

Ndërkaq masa prej 414
lekësh në muaj jepet për
çdo person të familjes në

ngarkim në rastet kur fëm-
ijët janë nën moshën 18 vjeç
ose deri në 25 vjeç, kur vazh-
dojnë shkollën; si dhe kur
nipat, mbesat, kur nuk i
kanë prindërit, bashkëje-
tojnë me pensionistin dhe
janë nën moshën 18 vjeç, ose
deri në 25 vjeç kur vazh-
dojnë shkollën.

Ndërkohë pagesa në
masën 207 lekë në muaj,
jepet kur një nga prindërit
është në marrëdhënie pune,
ose në pension. ISSH thek-

son se ky kompensim nuk
përfitohet nga pension-
istët që realizojnë të
ardhura nga veprimtaria
ekonomike si të punë-
suar, punëdhënës, të
vetëpunësuar, ose kanë
tokë në pronësi. Për të
përfituar nga kjo masë
pagese, të interesuarit
duhet të dorëzojnë doku-
mentacionin e përcaktu-
ar si fotokopje e letërn-
joftimit elektronik; certi-
fikatë familjare; vërtetim
nga shkolla; vërtetim nga
zyra e tatimeve, taksave
dhe nga bashkitë dhe ko-
munat, për mospatje të
aktivitetit; vërtetim nga
zyra e punës, si
punëkërkues, për person-
at që janë në ngarkim dhe
nuk janë në marrëdhënie
pune; si dhe një deklaratë
personale.

KOMPENSIMI PËR MBROJTJEN E SHTRESAVE
NËNEVOJË NGA RRITJA E ÇMIMIT TË ENERGJISË

Kush e përfiton:
a) Kryefamiljarët që përfitojnë pension invaliditeti
shtetëror dhe nuk kanë anëtarë të familjes të
punësuar në sektorin publik ose të vetëpunësuar në
sektorin privat;
b) Kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie
shtetëror dhe jetojnë të vetëm ose kanë fëmijë në
ngarkim, të cilët janë pa të ardhura.
Dokumentacioni që kërkohet:
a) Deklaratë personale, që ndodhet, pranë
Agjencive Lokale të Sigurimeve Shoqërore;
b) Fotokopje e kontratës të energjisë elektrike,
lidhur midis OSSH-së dhe personit;
c) Certifikatë familjare;
d) Për fëmijët mbi moshën 18 deri në 25 vjeç,
vërtetim që vazhdojnë shkollën.
Masa e përfitimit:
a) 640 lekë në muaj. Ky shpërblim tërhiqet në
postën paguese së bashku me pensionin.

Voltiza Duro
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luftuar jashtë kufijve të At-
dheut deri më 09.05.1945; c)
Të gjithë personat, që janë
plagosur dhe gjymtuar, duke
zhvilluar veprimtari të orga-

nizuar në ilegalitet, në pra-
pavijë të armikut ose në
zonat e çliruara; d) Të bur-
gosurit dhe të internuarit,
që janë plagosur dhe gjym-

tuar në burgjet dhe kampet
nazifashiste, brenda dhe jas-
htë vendit."-citohet në man-
ualin e Institutit të Siguri-
meve Shoqërore.
SHPËRBLIMI PËR
VETERANËT

Shpërblimi i luftës apo I
njohur si shpërblim vetera-
ni, është një shtesë që iu
jepet veteranëve dhe in-
validëve të Luftës kundër
pushtuesve nazifashistë të
popullit shqiptar. Këtë lloj
shpërblimi kanë të drejtë ta
përfitojnë të gjithë shtetasit
shqiptarë dhe të huaj, që
luftuan kundër pushtuesve
nazifashistë nga 7 Prilli i
vitit 1939, deri në ditën e
çlirimit të Shqipërisë;
luftëtarët e inkuadruar në
ato njësi të ushtrisë, që

KOMPENSIM PËR PERSONAT NË
NGARKIM TË PENSIONISTËVE

Kush e përfiton:
a) E përfitojnë të gjithë pensionistët që marrin
pension, që kanë anëtarë të familjes në ngarkim dhe
që janë me banim të përhershëm në qytet;
Kur kanë në ngarkim fëmijë nën moshën 18 vjeç
ose deri në 25 vjeç, kur vazhdojnë shkollën e lartë;
Kur kanë persona të tjerë në ngarkim dhe nuk janë
më në marrëdhënie pune.
Masa e përfitimit:
a) 414 lekë në muaj për çdo person të familjes në
ngarkim kur:
Fëmijët janë nën moshën 18 vjeç ose deri në 25
vjeç, kur vazhdojnë shkollën;
Nipat, mbesat, kur nuk i kanë prindërit,
bashkëjetojnë me pensionistin dhe janë nën
moshën 18 vjeç, ose deri në 25 vjeç kur vazhdojnë
shkollën.
b) 207 lekë në muaj, kur një nga prindërit është në
marrëdhënie pune, ose në pension.
Nuk e përfitojnë:
a) Pensionistët që realizojnë të ardhura nga
veprimtaria ekonomike si të punësuar, punëdhënës,
të vetëpunësuar, ose kanë tokë në pronësi.
Dokumentacioni që kërkohet:
a) Fotokopje e letërnjoftimit elektronik për personat
përfitues;
b) Certifikatë familjare;
c) Vërtetim nga shkolla;
d) Vërtetim nga zyra e tatimeve, taksave dhe nga
bashkitë dhe komunat, për mospatje të
aktivitetit;
e) Vërtetim nga zyra e punës, si punëkërkues, për
personat që janë në ngarkim dhe nuk janë
në marrëdhënie pune;
f) Deklaratë personale.

luftuan jashtë kufijve të At-
dheut deri më 09.05.1945. Por
këtë pagesë mund ta marrin
edhe të gjithë ata persona që
kanë zhvilluar veprimtari të
organizuar në ilegalitet, në
prapavijë të armikut e në
zona të çliruara; kryefamil-
jarët e atëhershëm të sh-
tëpive të njohura si baza të
Luftës kundër pushtuesve
nazifashistë; të burgosurit
dhe të internuarit në burg-
jet dhe kampet nazifashiste,
brenda dhe jashtë vendit si
dhe shtetasit shqiptarë që
kanë marrë pjesë aktive në
Luftën kundër nazifash-
istëve në vende të tjera.
KOMPENSIMI NGA
NDRYSHIMI I ÇMIMIT
TË ENERGJISË

ISSH bën me dije se ko-

mpensimin e shpenzimeve
nga ndryshimi i çmimit të
energjisë elektrike dhe
lëndëve djegëse në masën
350 dhe 700 lekë, e përfitojnë
të gjitha kategoritë e pen-
sioneve të pleqërisë, të in-
validitetit dhe ato familjare
të qytetit, dhe në masën 200
lekë pensionet e pleqërisë, të
invaliditetit dhe familjare,
kur përfituesit banojnë në
fshat. Pensionistët e fshatit,
kur banojnë në qytet, përfi-
tojnë 350 lekë. Për të përfitu-
ar 350 lekë apo 200 lekë ko-
mpensim, kategoritë e sipër-
përmendura duhet të dorë-
zojnë një deklaratë person-
ale dhe një fotokopje të kon-
tratës të energjisë elektrike
nga operatori i shpërndarjes
së energjisë elektrike. Ndër-
sa për të përfituar 700 lekë
kompensim, duhet dorëzuar,
gjithashtu, edhe një certi-
fikatë familjare, kur fëmijët
në ngarkim janë deri në 18
vjeç e ata që vazhdojnë sh-
kollën deri në 25.
KOMPENSIMI NGA
NDRYSHIMI I ÇMIMIT
TË BUKËS

Në buxhetin e shtetit ësh-
të përllogaritur edhe një
masë kompensuese për të
gjithë ata që preken nga
ndryshimi i çmimit të bukës,
vajgurit dhe gazit të lëng-
shëm, në masën prej 150 le-
kësh. Respektivisht kjo masë
pagese përfitohet nga pen-
sionet e pleqërisë, të inval-
iditetit dhe pensionet famil-
jare të qytetit.
KOMPENSIMI DERI
NË 500 LEKË

Në bazë të ligjit "Për ko-
mpensimin e të ardhurave
mujore të pensionistëve";
këtë lloj kompensimi deri në
500 lekë e përfitojnë të gjitha
pensionet e pleqërisë, të
plotë, të pjesshëm, të reduk-
tuar dhe pensionet familjare

Pensionet e fshatit

Ja kush mund të përfitojë deri në
690 lekë kompensim, përllogaritja
Në buxhetin e shtetit

parashikohet kompen-
simi deri në 690 lekë edhe
për të ardhurat mujore të
pensioneve të fshatit për të
gjithë ata që marrin pen-
sion pleqërie, invaliditeti
dhe familjar fshati. Për-
fitues nga ky kompensim
mund të jenë të gjithë ata
që marrin pensione të
pleqërisë të plota dhe të
pjesshme, ata që përfitojnë
pension invaliditeti të plotë,
të reduktuar apo të pjesshëm si dhe ata që marrin pension
familjar të plotë ose të pjesshëm. "Përfitohet: a) Deri në 690
lekë në muaj, të gjitha pensionet e pjesshme të pleqërisë, të
invaliditetit dhe familjar, që përfitojnë një masë pensioni
më të vogël se pensioni bazë. Kjo llogaritet si raport i produk-
tit të shumëzimit të pensionit të caktuar me 690 lekë dhe
prodhimi që del, pjesëtohet me pensionin bazë të miratuar;
b) 690 lekë në muaj, të gjitha pensionet e plota minimale të
pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare; c) Deri në 690 lekë
në muaj, për të gjitha pensionet e pleqërisë, të invaliditetit
dhe familjar, që e kanë kufirin deri tek shuma e pensionit të
plotë bazë minimal plus 690 lekë, dhe nga kjo shumë zbresim
pensionin e caktuar brenda këtij kufiri;

d) Kjo e ardhur është pjesë përbërëse e pensionit dhe
përfitohet së bashku me pensionin."-theksohet në manual-
in e ISSH-së.

të plota e të pjesshme të qy-
tetit.
KOMPENSIMI DERI
NË 760 LEKË

ISSH thekson se këtë
lloj kompensimi e përfi-
tojnë të gjitha pensionet e
pleqërisë, të plota, të
pjesshme, të reduktuara,
pensionet e invaliditetit të
plotë, të reduktuar, të
pjesshëm dhe pensionet
familjare të plota, të
pjesshme të qytetit.
KOMPENSIMI DERI
NË 190 LEKË

Kompensimin e të
ardhurave mujore të pen-
sioneve të qytetit deri në
masën prej 190 lekësh e për-
fitojnë të gjitha pensionet
e pjesshme të pleqërisë, të
invaliditetit dhe pensionet
e pjesshme familjare të qy-
tetit; të gjitha pensionet e
plota minimale të
pleqërisë, invaliditetit dhe
familjare të qytetit; si dhe
të gjitha pensionet e
pleqërisë dhe familjare të
qytetit, pasi t'iu jenë llog-
aritur të gjitha kompensim-
et.
KOMPENSIM DERI
NË 200 LEKË

Këtë lloj kompensimi
mbi të ardhurat mujore të
pensioneve të qytetit në
masën deri në 200 lekë e
përfitojnë të gjitha pensio-
net e pjesshme të pleqërisë,
të invaliditetit dhe pensio-
net e pjesshme familjare të
qytetit. Gjithashtu këtë për-
fitim e marrin të gjitha pen-
sionet e plota minimale të
pleqërisë, invaliditetit dhe
familjare të qytetit; si dhe të
gjitha pensionet e pleqërisë
dhe familjare të qytetit, pasi
t'u jenë llogaritur të gjitha
kompensimet. Kjo e ardhur
është pjesë përbërëse e të
ardhurave nga pensioni dhe
përfitohet së bashku me
pensionin.

Kush janë 2 kategoritë përfituese
të kompensimit prej 648 lekësh

Nga kompensimi prej 648 lekësh në muaj për
mbrojtjen e sh-

tresave në nevojë
për efekt të heqjes së
fashës së konsumit
të  energjisë  elek-
trike,  deri  në 300
kwh në muaj, mund
të përfitojnë 2 kate-
gori. Respektivisht
mund të marrin këtë
kompensim krye-
familjarët që përfi-
tojnë pension inval-
iditeti shtetëror dhe
pension invaliditeti
të plotë në fshat dhe
nuk kanë anëtarë të
familjes të punësuar
ose të vetëpunësuar në sektorin privat si dhe krye-
familjarët që përfitojnë pension pleqërie shtetëror
ose pension pleqërie fshati, por që janë me banim në
qytet dhe nuk kanë anëtarë të familjes të punësuar
ose të vetëpunësuar. Dokumentacioni që nevojitet për
të fituar të drejtën e përfitimit përfshin: deklaratën
personale,; fotokopjen e Letërnjoftimit; fotokopjen e
kontratës të energjisë elektrike, lidhur midis OSSH-
së dhe personit; fotokopjen e Librezës së energjisë,
që vërteton se nuk ka detyrime të papaguara; si dhe
një certifikatë familjare.

KOMPENSIMI PREJ 760 LEKËSH

Masa e përfitimit:
a) Përfitojnë deri në 760 lekë në muaj, të gjitha
pensionet e pjesshme të pleqërisë, të invaliditetit
dhe familjare, që përfitojnë një masë pensioni më
të vogël se pensioni bazë. Kjo llogaritet si raport i
produktit të shumëzimit të pensionit të caktuar me
760 lekë dhe ajo që del pjesëtohet me pensionin
bazë;
b) Përfitojnë 760 lekë në muaj të gjitha pensionet e
plota minimale të pleqërisë, të invaliditetit dhe
familjare;
c) Përfitojnë deri në 760 lekë në muaj të gjitha
pensionet e pleqërisë, të invaliditetit dhe familjare,
që e kanë kufirin deri tek shuma e pensionit të
plotë bazë minimal plus 500 lekë, në zbatim të
VKM nr. 401, datë 21.06.2006 "Për kompensimin
e të ardhurave mujore të
pensioneve" - plus 760 lekë, e cila llogaritet si
diferencë ndërmjet kufirit të mësipërm dhe
pensionit të caktuar.
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1305 Erisa Ago
1306 Erisa Bala
1307 Eriseida Ndoni
1308 Erisela Dino
1309 Eriseld Rapi
1310 Eriselda    Kurushi Bashari
1311 Eriselda Marku
1312 Eriselda Prifti
1313 Eristen Fejzo
1314 Eritinka Shuperka
1315 Eritjan Tashi
1316 Erjola Cela-Cibaku
1317 Erjola Gjika
1318 Erjola Muka
1319 Erjola Piluri-Ziu
1320 Erjon Hoxha
1321 Erjon Panajoti
1322 Erjon Stojku
1323 Erjona Kolleshi-Lici
1324 Erjona Shehu
1325 Erjona Sinani
1326 Erjona Xhemali
1327 Erkena Shyti
1328 Erkida Bani
1329 Erkida Hysaj
1330 Erkin Ibraj
1331 Erlande Daci
1332 Erliselda Dhori
1333 Ermal Akulli
1334 Ermal Dada
1335 Ermal Hasanaj
1336 Ermal Kopo
1337 Ermal Kurmaku
1338 Ermal Likaj
1339 Ermal Simaku
1340 Ermal Sina
1341 Ermal Tako
1342 Ermela Celaj-Gjyzeli
1343 Ermelina Brami
1344 Ermelinda Avdulaj
1345 Ermelinda muzhaqi
1346 Ermelinda Nito
1347 Ermelinda Zoga
1348 Ermina Veizi
1349 Ermiola Bora/ Doda
1350 Ermiola Selita
1351 Ermir Arapi
1352 Ermir Mahilaj
1353 Ermir Nelaj
1354 Ermir Paluka
1355 Ermir Roci
1356 Ermira Bici-Kastrioti
1357 Ermira Biu
1358 Ermira Daci
1359 Ermira Damzi Totraku
1360 Ermira Demiraj
1361 Ermira Goxha
1362 Ermira Kadiu-Meta
1363 Ermira Kale-Bonjaku
1364 Ermira Mino-Muco
1365 Ermira Osja
1366 Ermira   Qirinxhi - Shkupi
1367 Ermira Snyder-Cufaj
1368 Ermira Vasili
1369 Ermira Yzellari
1370 Ermira Zhupa
1371 Ermira Zicishti
1372 Ermonela Qyrana
1373 Ernald Zeqja
1374 Ersida Golemi
1375 Ervana Hamidi
1376 Ervehe Buzi
1377 Ervehe Damani
1378 Ervehe Dervishaj
1379 Ervin Bejko
1380 Ervin Jonuzi
1381 Ervin Karafili
1382 Ervin Marku
1383 Ervin Meco
1384 Ervin Mingomataj
1385 Ervin Nepravishta
1386 Ervin Priftaj
1387 Ervin Prifti
1388 Ervin Rapushi
1389 Ervin Selmani
1390 Ervin Sulaj
1391 Ervin Toci
1392 Ervin Xheko
1393 Ervina Shirka
1394 Ervis Aliu

1395 Ervis Dushku
1396 Ervis Vata
1397 Ervisa        Demollari-Gogo
1398 Ervisa Teta-Korbeci
1399 Ervisi Rrapaj
1400 Esat Bardhoshi
1401 Esheref Shehu
1402 Esi Duka
1403 Esjona Topalli
1404 Esma Hoxha
1405 Esmeralda Ahmetaj
1406 Esmeralda Babamusta
1407 Esmeralda Beqiraj-Keqaj
1408 Esmeralda Bllaca Collaku
1409 Esmeralda Caka
1410 Esmeralda Elezi
1411 Esmeralda Hoxha
1412 Esmeralda  Hoxha-Ismailaj
1413 Esmeralda Lleshi
1414 Esmeralda Meta
1415 Esmeralda Muco-Qeli
1416 Esmeralda Nezha
1417 Esmeralda Nushi
1418 ESMERALDA POLE
1419 Esmeralda Runa
1420 Esmeralda Saja
1421 Esmeralda Seraj
1422 Esmeralda Shehu
1423 Esmeralda Shehu
1424 Esmeralda Thoma Hoxha
1425 Esmeralda Vashko
1426 Esmeralda Xhelilaj-Bregu
1427 Esmeralda Xhetani
1428 Esmerilda Lico-Bulku
1429 Estela Elezi
1430 Estela        Haruni (Trajani)
1431 Ester Kotte
1432 Etionema Bracaj
1433 Etis Sallufi
1434 Etleva Agalliu
1435 Etleva Demiri
1436 Etleva Emrullaj
1437 Etleva Gjoshe
1438 Etleva Jorgaqi-Cekici
1439 Etleva Myshketa
1440 Etleva Nikaj
1441 Etleva Qirko
1442 Etleva Refatllari
1443 Etleva Strati
1444 Etleva Tasellari
1445 Etleve Brahaj
1446 Etmont Celiku
1447 Eugen Dautllari
1448 Eugen Enesi
1449 Eugena Tomini
1450 Eugent Tata
1451 Eugerta Dilka
1452 Eugjen Kulli
1453 Eugjen Sotiri
1454 Euglent Hoxha
1455 Eukladia Ndoj
1456 Eurora Liko
1457 Eva Halili
1458 Eva Koca
1459 Eva Tapia
1460 Evda Vevecka
1461 Evelina Balliu
1462 Evelina Cenalia
1463 Evelina Kreko
1464 Everest Hoxha
1465 Evgjeni Kaci
1466 Evin Dani
1467 Evis Bendo
1468 Evis Sinjari
1469 Evis Skuqi
1470 Evis Toptani
1471 Evis Vero GEGA
1472 Evisa Brahushi-Dila
1473 Evisa Mici
1474 Evisa Zhapa
1475 Evjeni Hasani
1476 Evriola Dede
1477 Fabian Cenko
1478 Fabian Hoxha
1479 Fabiola    Gjona (Dautllari)
1480 Fabiola Mullaj
1481 Fabjola Halimi
1482 Fadil Gradica
1483 Fadil Merzheku
1484 Fahri Kokici

1485 Fahri Merollari
1486 Fari Dinoshi
1487 Faslli Belliu
1488 Faslli Haxhiaj
1489 Fatbardha Demaj
1490 Fatbardha Ikonomi-Hodo
1491 Fatbardha Ipeku
1492 Fatbardha Merja Dervishi
1493 Fatbardha Myslimaj
1494 Fatbardha Reka
1495 Fatime Elezi-Hoxha
1496 Fatime Kaculi
1497 Fatime Malushi
1498 Fatime Shahu
1499 Fation Hysa
1500 Fatjon Balla
1501 Fatjon Shehu
1502 Fatjon Shyle
1503 Fatjona    Kraja (Pupuleku)
1504 Fatjona Sufaj
1505 Fatlinda Kapaj
1506 Fatmir Bilaj
1507 Fatmir Capuni
1508 Fatmir Caushi
1509 Fatmir Gjolena
1510 Fatmir Gorenza
1511 Fatmir Gorrila
1512 Fatmir Guni
1513 Fatmir Morja
1514 Fatmir Nikolli
1515 Fatmir Prifti
1516 Fatmir Qose
1517 Fatmir Roshi
1518 Fatmir Sula
1519 Fatmir Tahiri
1520 Fatmir Zenelaj
1521 Fatmira Gjoka
1522 Fatmira Ndreu-Luli
1523 Fatmira Thaci
1524 Fatmira Xhixha-Shera
1525 Fatos Dodbiba
1526 Fatos Frangu
1527 Fatos Hoxha
1528 Fatos Hoxha
1529 Fatos Jaho
1530 Fatos Karalliu
1531 Fatos Lashi
1532 FATOS OLLDASHI
1533 Fatos Sinami
1534 Fatos Tabaku
1535 Fatos Varosi
1536 Fatos Xhangolli
1537 Fatushe Mekshi
1538 Fecor Agace
1539 Fedor Kallajxhi
1540 Fellenxa Taga
1541 Ferdinand Muja
1542 Ferdinand Xhelili
1543 Ferdit Cuedari
1544 Feride Imeraj
1545 Ferit Koci
1546 Ferit Zavalani
1547 Festim Bode
1548 Festim Kaso
1549 Festim Oshafi
1550 Fetah Dosti
1551 Filloreta Xhomaqi Pasha
1552 FIORENA SAKO
1553 Fiqerete Sino-Rucaj
1554 Fiqiri Rrapi
1555 Fisnik Dibra
1556 FITIM DEARI
1557 Fitim Marku
1558 Fitim Shini
1559 Fjona Riza-Nasto
1560 Fjoralba Jance-Qafa
1561 fjoralba jaupaj
1562 Fjoralda Gjata
1563 fjorida Dedja hasa
1564 Fladjona Nezha
1565 Flamur Golemi
1566 Flamur Marku
1567 Flamur Pepkolaj
1568 Flamur Tartari
1569 Flamur Vellku
1570 Flaton Delibashi
1571 Flaura Jani
1572 Fllanza Cengu
1573 Fllenxa Muca-Sula
1574 Flora Canaj

1575 Flora Hoxha
1576 Flora Iseberi
1577 Flora Konika
1578 Floresha Musai
1579 Floreta Hysi
1580 Floreta Kurti
1581 Floreta Plaku-Korumi
1582 Florian Bllaca
1583 Florian Dashi
1584 Florian Llabani
1585 Florian Toti
1586 Florida Canaj
1587 Florida Dobi-Berberi
1588 Florida Elmasllari
1589 Florida Zaimaj
1590 Florin Paloka
1591 Florina Leraj
1592 Florina Zonja
1593 Florinda Balla
1594 Florinda Balliu
1595 Florinda Beu - Plaku
1596 Florinda Imeraj
1597 Florjan Alcani
1598 Florjan Shehi
1599 Flutura Halili
1600 Flutura Hashorva
1601 Fluturak Lamce
1602 Fluturie Osmani
1603 Fotula Pane
1604 Fran Doda
1605 Fran Picaku
1606 Franc Daia
1607 Franc Rrumbullaku
1608 Francestina Prenga
1609 Fredi Bedalli
1610 Fredi Boci Beci
1611 Fredi Guga
1612 Fredi Pikuli
1613 Frida Elezi-Bucpapaj
1614 Frida Feka
1615 Frrok Daci
1616 Gani Korsita
1617 GANI SAKAJANI
1618 Gazmend Bejtja
1619 Gazmend Kazazi
1620 Gazmend Koduzi
1621 Gazmend Rahmani
1622 Gazmend Seferi
1623 Gazmend Xhembulla
1624 Gazment Kucaj
1625 Gazmir Collaku
1626 Gege Bejtja
1627 Geldon Fejzo
1628 Genc Burazeri
1629 Genc Hyska
1630 Genc Kabili
1631 Genc Nurja
1632 Genc Peza
1633 Genc Struga
1634 Genci Cakciri
1635 Genci Dedja
1636 Genci Mersini
1637 Genci Muco
1638 Genci Pano
1639 Genci Shehu
1640 Genci Shore
1641 Genci Sulcebe
1642 Genci Vila
1643 Genci Zyferi
1644 Gent Kapedani
1645 Genta Nallbani
1646 Genta Shyta
1647 Genti Kavaja
1648 Genti Mulla
1649 Gentian Alla
1650 Gentian Begolli
1651 Gentian Caco
1652 Gentian Huti
1653 Gentian Kaloshi
1654 Gentian Kasmi
1655 GENTIAN MEMO
1656 Gentian Shabanaj
1657 Gentian Sinani
1658 Gentian Stambolliu
1659 Gentian Stroni
1660 Gentian Tafa
1661 Gentian Vyshka
1662 Gentian Xhoxhi
1663 Gentian Zikaj
1664 Gentiana Cekodhima

1665 Gentiana Cela-Qirjako
1666 Gentiana Koroveshi Gora
1667 Gentiana Rjepaj
1668 Gentiana Stefi
1669 Gentjan Asllanaj
1670 Gentjana Asllani-Hoxha
1671 GENTJANA GJINI
1672 Gentjana Mecalla
1673 Gerald Kola
1674 Geriolda Topi
1675 Gerla Petro Koleci
1676 Gerond Hysi
1677 Gerta Elezaj
1678 Gerta Kolezi Spaho
1679 Gerta Markaj
1680 Gerta Rudi
1681 Gerta Sadiku-Nezha
1682 Gerta Sinani
1683 Gerta Zhurda
1684 Gerti Caushi
1685 Gerti Lubonja
1686 Gertiana Mullalli Bime
1687 Gezim Biba
1688 Gezim Bocari
1689 Gezim Bregu
1690 Gezim Duro
1691 Gezim Ferhati
1692 Gezim Galiqi
1693 Gezim Havaraj
1694 Gezim Hyselli
1695 Gezim Lamaj
1696 Gezim Muco
1697 Gezim Myftari
1698 Gezim Pjetergjokaj
1699 Gezim Rugova
1700 Gezim Sinanaj
1701 Gezim Taullaj
1702 Gezim Xhakroza
1703 Gezim Xhepa
1704 Gezime Kormaku
1705 Gilberta Hatibi
1706 Gilda Gace Xhoxhi
1707 Gimjan Dokle
1708 Gisela Pumo
1709 Giselda Deliallisi
1710 Gjelosh Kasa
1711 Gjelosh Pepkolaj
1712 Gjeorgjina Kule-Lito
1713 Gjergj Caushi
1714 Gjergj Gjata
1715 Gjergji Andrea
1716 Gjergji Belba
1717 Gjergji Bizhga
1718 Gjergji Cekrezi
1719 Gjergji Denasi
1720 Gjergji Dhimitri
1721 Gjergji Kacauni
1722 Gjergji Kaci
1723 Gjergji Karamitri
1724 Gjergji Mikerezi
1725 Gjergji Prifti
1726 Gjergji Qerimi
1727 Gjergji Syko
1728 Gjergji Theodhosi
1729 Gjete Prenga
1730 Gjok Tosku
1731 Gjovalin Bushi
1732 Gjustina Loloci
1733 Gjyljana Koleci
1734 Gladiola Naka
1735 Greta Baco Laci
1736 Greta Gjini
1737 Greta Koraqi
1738 Greta Leka
1739 Greta Naraci
1740 Grigor Dedi
1741 Griselda Lesha
1742 Griselda Putro Jovani
1743 Griselda Rama Begaj
1744 Griselda Shqiponja
1745 Grisilda Halili
1746 Guriel Nasto
1747 Guxim Llangozi
1748 Gyzelda Grezda
1749 Habil Bicaku
1750 Hafsa Shehu
1751 Hajdi Gorica
1752 Hajrije Karaj
1753 Hajrina Asllanaj

QKEV: Farmacistët e stomatologët që nuk kanë plotësuar numrin e krediteve

Lista me emrat e 3424 mjekëve,
verifikoni nëse rrezikoni vendin e punës
"Duhet të regjistroheni për provimin e certifikimit, afati"

Nëse nuk kanë plotë
suar numrin e cak
tuar të krediteve,

punonjësit e shëndetësisë
mund të humbasin vendin
e punës. Për të kaluar këtë
rrezik, të gjithë mjekët,
f ar macistët  dhe stoma-
tologët duhet të kontrol-
lojnë listat dhe nëse e gje-
jnë emrin, duhet të regjis-
trohen brenda 30  qer-

shorit për provimin e cer-
ti f ikimit .  'Gazeta Sh-
qiptare '  publikon sot
listën me emrat  e  3424
mjekëve që kanë plotë-

suar kreditet .  Në këtë
mënyrë të  interesuarit
mund të verifikojnë nëse
mund të humbasin apo jo
vendin e  punës.  "Njof -

tojmë të gjithë profesion-
istët  e  shëndetësisë  që
nuk kanë plotësuar num-
rin e nevojshëm të kred-
iteve, në për mbushje të

detyrimit të Programit të
Certifikimit,  për ciklin
2015 -  2018,  se duhet të
regjistrohen për Provimin
e Certifikimit  pranë

zyrave të QKEV-së, brenda
datës 30 qershor 2019",-
thekson Qendra Ko-
mbëtare e  Edukimit në
Vazhdim.

Voltiza Duro

LISTA ME EMRAT E 3424 MJEKËVE QË KANË PLOTËSUAR NUMRIN E KREDITEVE

1755 Halil Koloshi
1756 Halim Kosova
1757 Halit Dobra
1758 Hamide Bregu-Hoxha
1759 Hamide Omeri
1760 Hane     Pergjegji-Hakorja
1761 Harallamb Matropullo
1762 Hariklie Doci
1763 Hasan Ahmetaj
1764 Hasan Ceni
1765 Hasan Hafizi
1766 Hasan Laho
1767 Hasime Aliaj-Receku
1768 Hatie Dezhgiu
1769 Hatije Abdija
1770 Hatixhe Sadiku
1771 Hava Bushati
1772 Hava Gega
1773 Haxhire Gani-Muca
1774 Haxhire Gela
1775 Haxhire Kafazi
1776 Hazbie Sinamati
1777 Hazis Jella
1778 Hedije Bilali
1779 Hedije Hoxha
1780 Hektor Sula
1781 Hekuran Bezati
1782 Hekuran Hysa
1783 Helena Kajana
1784 Helidon Klosi
1785 Helidon Nina
1786 Heljon Vasili
1787 Henri Kolani
1788 Henrik Hamitaj
1789 Henrik Zotaj
1790 Herion Dredha
1791 Herion Muja
1792 Herion Paza
1793 Herman Prifti
1794 Hermelina Ekonomi
1795 Hidajet Dedej
1796 Hilmi Duhanxhiu
1797 Holta Duda
1798 Holta Sulaj
1799 Holta Tafa
1800 Holta Xhaferri
1801 Hortensia    Vucini Gjergo
1802 Hyqmete Ruci
1803 Hyrie Hida
1804 Hysen Korenica
1805 Hysni Dede
1806 Ibrahim Avdiu
1807 Ibrahim Dingo
1808 Ibrahim Kalemi
1809 Ibrahim Saygili
1810 Idajete Cane
1811 Idriz Balla
1812 Igla Logu Terbuni
1813 Igli Guranjaku
1814 Igli Zhilla
1815 Ikbale Lami
1816 Ike Elezi
1817 Ilda        Babamusta-Nence
1818 Ilda Dashi
1819 Ilda Isufaj
1820 Ilda Lera
1821 Ilda Mano
1822 Ilda Ndreko
1823 Ilda            Ulqinaku-shehu
1824 Ilektra         Kacareli Xhafa
1825 Ilia Gasperi
1826 Ilia Skendi
1827 Ilir Agastra
1828 Ilir Akshija
1829 Ilir Alimehmeti
1830 Ilir Arapi
1831 Ilir Bibolli
1832 Ilir Demko
1833 Ilir Dragoti
1834 Ilir Gjermeni
1835 Ilir Halili
1836 Ilir Hasani
1837 Ilir Hoxha
1838 Ilir Hoxha
1839 Ilir Hysaj
1840 Ilir Jana
1841 Ilir Kajo
1842 Ilir Koroveshi
1843 Ilir Laceja
1844 Ilir Milo
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1836 Ilir Hasani
1837 Ilir Hoxha
1838 Ilir Hoxha
1839 Ilir Hysaj
1840 Ilir Jana
1841 Ilir Kajo
1842 Ilir Koroveshi
1843 Ilir Laceja
1844 Ilir Milo
1845 Ilir Minga
1846 Ilir Morina
1847 Ilir Nezha
1848 Ilir Ohri
1849 Ilir Peposhi
1850 Ilir Qefalia
1851 Ilir Rrapollari
1852 Ilir Rrushi
1853 Ilir Shani
1854 Ilir Sharka
1855 Ilir Sinani
1856 Ilir Skenduli
1857 Ilir Tasha
1858 Ilir Toma
1859 Ilirian Ibrushi
1860 Ilirian Laci
1861 Ilirjan Bashllari
1862 Ilirjan Gjyzari
1863 Ilirjan Gusha
1864 Ilirjan Komini
1865 Ilirjan Mino
1866 Ilirjan Naqellari
1867 Ilirjana Bakalli-Klironomi
1868 Ilirjana Xheta
1869 Ilirjana Zekja
1870 Iljana Hyskollari
1871 iljusa collaku merko
1872 Ilka Haznedari
1873 Ilta Bylykbashi
1874 Ilta         Sinojmeri-Pulluqi
1875 Imelda Zeqo
1876 Ina Gjata
1877 Ina Korsi
1878 Ina Laci
1879 Ina Rezhdo
1880 Ina Ruzhdija
1881 Ina Troplini
1882 Ina Veliaj
1883 Indrit Kalaja
1884 Indrit Temali
1885 Indrita Hidri
1886 Inesa Gjika
1887 Ingrid Tetova
1888 Ingrida Petrela
1889 Inid Jorgoni
1890 Inva Gjeta
1891 Irena Berati
1892 Irena Bujari-Kasmi
1893 Irena Jorgji-Thoma
1894 Irena Kellici
1895 Irena Kola
1896 Irena Korita
1897 Irena Kurti
1898 Irena Marko-Ceko
1899 Irena             Marku-Haxhiu
1900 Irena          Marolli-Berberi
1901 Irena Palloshi
1902 Irena             Qendro-Seferi
1903 Irena Savo
1904 Irena           Shestani-Shala
1905 Irena Vasili
1906 Irfan Dyli
1907 Irgen Hodaj
1908 Irgen Myzeqari
1909 Irgen Tafaj
1910 Irgen Zervoi
1911 Irida Kecaj
1912 Irida Pano
1913 Irida Skrela Hasrama
1914 Iris Allajbeu
1915 Iris Dino (Ciraku)
1916 Iris Kenuti
1917 Iris Mone
1918 Iris Zacellari
1919 Irma Cela Lapaj
1920 Irma Dallaku
1921 Irma Gishti
1922 Irma Gjona
1923 Irma Hajdari
1924 Irma Kola Hoxha
1925 Irma Ristani
1926 Irma Tashi-Bani
1927 Irma Zhonga
1928 Irsa Burda
1929 Irsida Emini
1930 Isa Bullari
1931 Isida       Begteshi-Mandija
1932 Ismail Kozi
1933 Ismail Mema
1934 Ismet Curri
1935 Ismet Nika
1936 Ismet Shata
1937 Isuf Balliu
1938 Isuf Cela
1939 Isuf Kalo
1940 Ivana Bardhi
1941 Ivirt Male
1942 IZAURA PETKU
1943 Jakup Vrioni
1944 Jana              Zeqiri- Sinani
1945 Janaq Kasapi
1946 Jani Gjergji
1947 Jani Pjetri
1948 Jani Sava
1949 Jera Kruja
1950 Jerina Todhe Resuli
1951 Jeta Beli
1952 Jetan Hoxha
1953 Jetmir Muca
1954 Jetmira Bulaj-Fejza
1955 Jetmira Lika Tushe
1956 Jetnor Sulaj
1957 JOANA      HANKOLLARI
1958 Joana Prifti
1959 Joana Qirollari
1960 Joana Thimjo
1961 Jola Klosi
1962 Jolanda Daka
1963 Jolanda Hyska
1964 Jolanda Nikolla
1965 Jonela Burimi

1966 Jonela Lulo
1967 Jonid Bilbili
1968 Jonida Bala
1969 Jonida Beci
1970 Jonida Celiku
1971 Jonida Curraj
1972 Jonida Dai
1973 Jonida Dautllari
1974 Jonida Diko
1975 Jonida Gjini
1976 Jonida Haxhi
1977 Jonida Kito
1978 Jonida Lavdari
1979 Jonida Limanaj
1980 Jonida Mehmeti
1981 Jonida Neli Muslia
1982 Jonida Pjetrushaj
1983 Jonida Shehaj-Peci
1984 Jonida Stefa
1985 Jonida Tula
1986 Jonida Xhixho
1987 Jonila Cela
1988 Jonuz Karaj
1989 Jora Koçiaj
1990 Jorgjika Stefo
1991 Jorida Davidhi
1992 Jorida Djamandi
1993 Jorida         Kucaj Alimadhi
1994 Jorida Zoga
1995 Jorina Horjeti
1996 Jorjana Kristo
1997 Josif Dena
1998 Jovan Basho
1999 Jovan Prifti
2000 Joyoung Choi
2001 Juarda   Gjonbrataj-Hasani
2002 Judmira Meleqi
2003 Jugera Karaj
2004 Julia Abdiu-Bleta
2005 Julia Kollcaku
2006 Julian Dervishaj
2007 Julian Habibaj
2008 Julian Koliqi
2009 Julian Malaj
2010 Julian Mehilli
2011 Julian Ranxha
2012 Julian Ruci
2013 Juliana Baci
2014 Juliana Çuni-Mandi
2015 Juliana Gjoni-Gjerazi
2016 Juliana Zere
2017 Julinda Feracaku
2018 Julinda Gribizi
2019 Julinda Jaho
2020 Julinda Mijo
2021 Julinda      Robja-Maksuti
2022 Juljana Kallashi
2023 Juljana Sulaj
2024 Juna Luzi
2025 Junida Sheraj
2026 Justin Mitrushi
2027 Juxhin Gjoshe
2028 Juxhin Profili
2029 Kadife Alimadhi
2030 Kadri Mucaj
2031 Kaliopi Tiko
2032 Kamela Musa
2033 Kastriot Borici
2034 Kastriot Dallaku
2035 Kastriot Kolmarku
2036 Kastriot Nezha
2037 Kastriot Shkembi
2038 Kastriot Shutereqi
2039 Kastriot Shytaj
2040 Kastriot Spahiu
2041 Katerina Bardhi
2042 Keti            Panduku-Pojani
2043 Kico Stefanidhi
2044 Kico Stojani
2045 Kimete Cobani
2046 Kiri Zallari
2047 Klajda Bardhi
2048 Klajdi Vampa
2049 Klarida Papaqako
2050 Klarita Kodhelaj-Sema
2051 Klea Pasha
2052 Kleant Cini
2053 Kledi Bala Lame
2054 Kledia Pollo
2055 Kledian Deda
2056 KLEDIAN NUKAJ
2057 Kleita Xhafaj-Elezi
2058 Klejdi Cankja
2059 Klementina Cerkezi
Rexhmati
2060 Klementina Xhafaj
2061 Klerida Shehu
2062 Klidit Dodi
2063 Kliti Pilika
2064 Kliton Bicja
2065 Kliton Gjerazi
2066 Klodeta Plloci Grosha
2067 Klodian Caci
2068 Klodian Demiri
2069 Klodian Goga
2070 Klodian Hyka
2071 Klodian Krakulli
2072 Klodian Turja
2073 Klodiana Baku Shehu
2074 Klodiana Braho
2075 Klodiana Gjoka
2076 Klodiana Poshi
2077 Klodiana Shehu
2078 Klodiana Spahiu
2079 Klodiana Velcani
2080 Klodiana Zaharia
2081 KLODJANA SHAHAJ
2082 Kloedina Bratja
2083 Kloida Zaimi
2084 Klorela      Xhihani Gugashi
2085 Klotilda Resuli
2086 Koco Mati
2087 Korina Popa (Tase)
2088 Kosta Dhima
2089 Kosta Nestori
2090 Kostandin Hido
2091 Kozeta Cani
2092 Kozeta Filipi
2093 Kozeta Hoxha
2094 Kozeta Mustafaraj

2095 Krenar Lila
2096 Krenar Malaj
2097 Krenar Preza
2098 Kreshnik Ajdini
2099 Kreshnik Idrizaj
2100 Krisanthi Prence
2101 Krisilda Mullisi
2102 Krisli Serani
2103 Kristaq Baba
2104 Kristaq Caci
2105 Kristaq Kagjini
2106 Kristi Temali
2107 Kristi, , Kola
2108 Kristina Mezini
2109 Kristo Huta
2110 Kristo Raca
2111 Kristulla Kotorri Daco
2112 Kujtim Ajazi
2113 Kujtim Albrahimi
2114 Kujtim Alimeri
2115 Kujtim Cuedari
2116 Kujtim Demaj
2117 Kujtim Hasanaga
2118 Kujtim Ibrahimi
2119 Kujtim Noka
2120 Kujtim Shabani
2121 Kurtish Gruda
2122 Ladjola Stefanidhi
2123 Laert Gjati
2124 Laerta Dumbo
2125 Laerta Goga
2126 Laerta Kakariqi
2127 Laim Bushi
2128 Laoreta Pici
2129 Larisa Shehaj
2130 Laura      Ramonllari Hyska
2131 Laurant Kollçaku
2132 Laureta Berberi
2133 Laureta Malushi
2134 Laureta Methasani
2135 Laureta        Rosa - Sadedini
2136 Laureta Selimaj
2137 Lavdie Hoxha
2138 Lavdie Sokoli
2139 Lavdrim Lusha
2140 Lazam Gjoka
2141 Lazer Nikolli
2142 Lazime Cahani-Isufi
2143 Leart Berdica
2144 Ledi Roshi-Dervishi
2145 Ledia Babani-Diko
2146 Ledia Balla
2147 Ledia Kaci Qatipi
2148 Ledian Fezollari
2149 Ledian Hoxha
2150 Lediana Thano
2151 Lediana Xhelaj-Mulla
2152 Ledina Hatija
2153 Ledina Koci-Kavaja
2154 Ledina Mino
2155 Ledina Tepshi
2156 Ledio Bregu
2157 Ledio Collaku
2158 Ledja Bozgo
2159 Lefter Nika
2160 Lefter Sinani
2161 Lefteri Elezi
2162 Lejdi Kazazi
2163 Leka Papa
2164 Leodita Kockici(Gjana)
2165 Leon Kaza
2166 Leon Shpataraku
2167 Leonard Berisha
2168 Leonard Bidika
2169 Leonard Deda
2170 Leonard Grazhdani
2171 Leonard Hasanaj
2172 Leonard Kalemi
2173 Leonard Kumaraku
2174 Leonard Likaj
2175 Leonard Murra
2176 Leonard Simoni
2177 Leonora Cakalli
2178 Leonora Morina
2179 Lida Papa
2180 Lida Perdhiku
2181 Lidra Gjyli
2182 Lidra Zikaj Spahiu
2183 Liljana Bali
2184 Liljana Ballco
2185 Liljana Caushi
2186 Liljana Gjoni
2187 Liljana Koci
2188 Liljana Loci
2189 Liljana Mirashaj
2190 Liljana Qerraxhija
2191 Linda Fuga
2192 Lindita Agolli
2193 Lindita Blliku
2194 Lindita Cela-Dibra
2195 Lindita Cipi
2196 Lindita Dedej
2197 Lindita Demirlika
2198 Lindita Gjini
2199 Lindita Grinci
2200 Lindita Haxhia-Mekshi
2201 Lindita Hazizi
2202 Lindita Hoxha-Sherifi
2203 Lindita Kresta
2204 Lindita Leskaj
2205 Lindita Mano (Shosha)
2206 Lindita Mlloja
2207 Lindita Mokra
2208 Lindita Mustafaj
2209 Lindita Myzyri
2210 Lindita Taipi
2211 Lindita Xega
2212 Lindita Yzeiri Kalemaj
2213 Liri Cela
2214 Liri Hoxha-Cuko
2215 Liri Kastrati
2216 Liri Seraj
2217 Lirie Cani
2218 Lirije Tafa-Cullhaj
2219 Lirim Agolli
2220 Llambi Subashi
2221 Llesh Marku
2222 Llukan Rrumbullaku
2223 Loni Boci
2224 Lorena Hajro

2225 Lorena Shani
2226 Lorena Thoma
2227 Lorenc Buzo
2228 Lorenc Gjoka
2229 Lorenc Hashorva
2230 Lorenc Krimce
2231 Loreta Agolli
2232 Loreta Bica
2233 Loreta Bode
2234 Loreta GJoni
2235 Loreta  Kuneshka-

Teneqex
2236 Loreta Nuke
2237 Lorilda Budo
2238 Luan Abazaj
2239 Luan Bajri
2240 Luan Belortaja
2241 Luan Beqiraj
2242 Luan Dragusha
2243 Luan Dyrmishi
2244 Luan Hoxha
2245 Luan Nikollari
2246 Luan Ruçi
2247 Luce             Coba-Gjinaj
2248 Lucian Mitro
2249 Ludmilla Selimllari
2250 Luftar Zebi
2251 Luftime Bruka
2252 Luiza      Hasipi-Harizaj
2253 Luiza Kolasi
2254 Luiza Metani
2255 Luiza Zotaj
2256 Lulash Aroni
2257 Lule Zyko
2258 Lulezim Bardhi
2259 Lulezim Cela
2260 Lulezime Gurra
2261 Luljeta Berberi
2262 Luljeta Cakerri
2263 Luljeta Hoxha
2264 Luljeta Jaupaj
2265 Luljeta       Kote-Serbo
2266 Luljeta Marku
2267 Luljeta Nasufi
2268 Luljeta Qosja
2269 Luljeta   Tershana-Muca
2270 Luljeta Vathi
2271 Luljeta Vladi
2272 Luljeta Xhoxha
2273 Lulzim Banushi
2274 Lulzim Kurti
2275 Lulzim Lekaj
2276 Lumnije Doda
2277 Lumturi Baku Visha
2278 Lumturi Merkuri
2279 Lumturi Mileti
2280 Luneta Spahia
2281 Luranda Totaj
2282 Lusinda

Dushi(Shkembi)
2283 Lutfi Lisha
2284 Magdalena  Hajdini Islami
2285 Majk Majkaj
2286 Majlinda Adhami-Nasto
2287 Majlinda Adili
2288 Majlinda Cani
2289 Majlinda Cuedari-Ymeri
2290 Majlinda  Dervishi-Naco
2291 Majlinda Gjika
2292 Majlinda Helmi
2293 Majlinda Hoxha
2294 Majlinda  Ikonomi-Buba
2295 Majlinda Kokici
2296 Majlinda Kondakciu-

Toska
2297 Majlinda Kondo
2298 Majlinda     Llufi-Kallco
2299 Majlinda    Nasko-Cafka
2300 Majlinda     Opari-Zaka
2301 MAJLINDA TAFA
2302 Majlinda Zahaj
2303 Maks Qejvani
2304 Maksi Lubonja
2305 Maksim Basho
2306 Maksim Cauli
2307 Maksim Cela
2308 Maksim Gega
2309 Maksim Gjoni
2310 Maksim Jani
2311 Maksim Llambro
2312 Maksim Logli
2313 Maksim Nako
2314 Maksim Prendi
2315 Maksim Proko
2316 Maksim Tanaka
2317 Maltona Berxhi
2318 MALVINA ISAKU
2319 Malvina Manga
2320 Manika     Kreka-Face
2321 Manjola Bani
2322 Manjola Belliu
2323 Manjola Carcani
2324 Manjola Gega
2325 Manjola  Liko-Krakulli
2326 Manjola Shpori
2327 Manuela Kaci
2328 Manuela Xhuli
2329 Manushaqe Batku-

Rustani
2330 Manushaqe Hoxha
2331 Manushaqe Saraci
2332 Maranaj Marku
2333 Marat Kale
2334 Margarita   Gjata-Resuli
2335 Margarita Hasa
2336 Margarita Marku
2337 Margarita   Prifti-Kurti
2338 Margarita Xheblati
2339 Maria Zoto
2340 Marie Laska
2341 Marieta Gjomemo
2342 Marina   Parllaku-Babali
2343 Marinela Abazaj
2344 Marinela Dibra
2345 Marinela Hysaj-Sulmina
2346 Marinela Leka
2347 Mario Caushi
2348 Mariola       Kapia Hysa
2349 Marion Sinani
2350 Marionel Prifti

2351 Marjana Thanasi-Naçi
2352 Marjeta Baboci Kodra
2353 Marjeta Bilaj Miraka
2354 Marjeta Boraj
2355 Marjeta Dervishi
2356 Marjeta Kermaj
2357 Marjeta Tanka
2358 Marjola Berdufi
2359 Mark Marku
2360 Markelian Koci
2361 MARKENS SHLLAKU
2362 Marsel Haxhia
2363 Marsela Argjiri
2364 Marsela Curri Palla
2365 Marsela Haruni
2366 Marsela Hima
2367 Marsela Llogone
2368 Marsela Plaka Xhafaj
2369 Marsela Sina-Janko
2370 Marsela Vasiu
2371 Marsida Cela
2372 Marsida Collaku
2373 Marsida Dhimitri
2374 Marsida Duli
2375 Marsida Kasa
2376 Marsida Velo
2377 Martin Marku
2378 Marvin Hoxha
2379 Matilda Celmeta
2380 Matilda Dhamo
2381 Matilda Gjergji
2382 Matilda Gjevori
2383 Matilda Grada
2384 Matilda Imeraj
2385 Matilda Jaupi
2386 Matilda Kelmendi

      2387 Matilda Lala(Islamaj)
2388 Matilda Meta-Cela
2389 Matilda Plaku
2390 Matilda Veizi
2391 Matilda Zhugli
2392 Matina Cako
2393 Matjan Kapaj
2394 Megi kallciu
2395 Megi Nasto
2396 Mehdi Alimehmeti
2397 Mehmet        Buzmerxhani
2398 Mehmet Hoxha
2399 Mehmet Ibaj
2400 Mehmet Miha
2401 Mehmet Rrodhe
2402 MEJBORNA GJATA
2403 Melida Agastra
2404 Melinda Agolli
2405 Melpomeni Kromidha-

Bizhga
2406 Mendim Megjidi
2407 Mentor Petrela
2408 Mentor Trepça
2409 Merdiana     Abazi-Cengeli
2410 Meri Gjinushi
2411 Meri Papajani
2412 meriban zeneli
2413 Meribana Zela
2414 Meribane Keshi-Abazi
2415 Merikjena Beqiraj
2416 Merita Alimadhi
2417 Merita Alushani
2418 Merita Kotja
2419 Merita Kroi
2420 Merita Lleshaj
2421 Merita  Luka Xhiku
2422 Merita Rroji-Molla
2423 Merita Veliu-Xhelo
2424 Merita Zeka
2425 Meriton Siqeca
2426 Merjeme Dervishi
2427 Merjeme Ndreu
2428 MERJONA SHEHU
2429 Merlinda Sinani
2430 Merzan Kafazi
2431 Mestan Harizi
2432 Metlli Deraj
2433 Mevlan Likollari
2434 Mevlud Hoxha
2435 Midjana Hocja
2436 Migena       Brahimaj-Ceca
2437 Migena Elmasllari
2438 Migena Gega
2439 Migena Ibraliu
2440 Migena Kaza
2441 Migena Kika
2442 Migena Kuro
2443 Migena Lulo
2444 Migena Mone Halili
2445 Migena Prifti
2446 Migena Qato
2447 Migena Vargu
2448 Migena Zeka
2449 Mihal Kerci
2450 Mihal Tase
2451 Mihalosh - Aljos Zaka
2452 Mikel Pema
2453 Mikel Shahini
2454 Milda Nanushi
2455 Milden Bajraktari
2456 Miljana Nika
2457 Milka Kuka
2458 Miltiadh Veveçka
2459 Milton Rroco
2460 Mimoza Banushaj
2461 Mimoza Basho
2462 Mimoza Bucpapaj
2463 Mimoza Bushi
2464 Mimoza Caca-Kocllari
2465 Mimoza Cuedari
2466 Mimoza Goga
2467 Mimoza Ismaili
2468 Mimoza Kalemi
2469 Mimoza Kamberi
2470 Mimoza Lezha
2471 Mimoza Lulaj-Muco
2472 Mimoza Meco
2473 Mimoza Metalla Keci
2474 Mimoza Metani
2475 Mimoza Morja
2476 Mimoza Qoshja
2477 Mimoza Rrapaj
2478 Mimoza Selmani-Mift

              arallar

2479 Mimoza Silaj Barjami
2480 Mimoza Sinjari
2481 Mimoza Spahiu
2482 Mimoza Tali
2483 Mimoza Tanini
2484 Mimoza Tulina
2485 Mimoza Veliko
2486 Mina Kallajxhiu
2487 Mira             Peca-Hyseni
2488 Mira Rakacolli
2489 Miranda Cami
2490 Miranda Hajdini
2491 miranda hoxha
2492 Miranda Kollcaku
2493 Miranda    Nosi-Haveri
2494 Miranda Osmani
2495 Miranda Zurbo
2496 Mirel Idrizi
2497 Mirela    Banushi-Troka
2498 Mirela Cela
2499 Mirela Cuedari
2500 Mirela Dhamaj
2501 Mirela Dhamo
2502 Mirela Dyrmishi
2503 Mirela Gjoni
2504 Mirela Hitaj
2505 Mirela Hoxha
2506 Mirela Kosta
2507 Mirela Mara
2508 Mirela Metaj
2509 Mirela Rista-Mino
2510 Mirela Spahiu
2511 Mirela Sula
2512 Mirela Tabaku
2513 Mirela      Xhafa-Bizhuti
2514 Mirela Xhelili
2515 Mirgen Zacellari
2516 Mirgena Mehilli
2517 Mirgeta    Gjyzeli-Qoku
2518 Mirjan Mucka
2519 Mirjana Gjergji
2520 Mirjana Korfuzi
2521 Mirjeta Guni
2522 Mirka Hoxha
2523 Mirketa     Hysi Hasani
2524 Mirsa Stankaj
2525 Mirsela Hasa Domi
2526 Mishel          Papakozma
2527 Misir Sojati
2528 Mite Janev
2529 Mite Okshtuni
2530 Moana Zeneli
2531 Moisi Hasanaj
2532 Monika Belba-Jole
2533 Monika Dede
2534 Monika Fida
2535 Monika Kallfa
2536 MONIKA KINOLLI
2537 Monika Novaku-Berberi
2538 Mrika Nikolli
2539 Muhamed Troplini
2540 Muharrem

Xhepexhiu
2541 Mukadez Karaj
2542 Munir Shehu
2543 Murat Kaçi
2544 Murat Lila
2545 Musa Hysenaj
2546 Mustafa Bajraktari
2547 Mustafa Xhani
2548 Myftar         Barbullushi
2549 Myftar Leka
2550 Myftar Torba
2551 Mylfet Gjyrezi
2552 Myrvete Haxhiaj
2553 Myrvete Jaku
2554 Myzafer Kaci
2555 Myzejen Varoshi
2556 NADA DAULLJA
2557 Nadire      Kertusha-jani
2558 Nadire Oshafi
2559 Nadire Suma
2560 Nadire Zeneli
2561 Nadon Qafa
2562 Naeda Gaci
2563 Nafije      Kuqana-Dakaj
2564 Naida Kapo
2565 Naim Lusha
2566 Naim Mediu
2567 Naim Neza
2568 Najada  Como-Xhyherri
2569 Najada Gjylameti
2570 Najada Qose-Cauli
2571 Naltin Shuka
2572 Namik Myrtollari
2573 Nardi Kola
2574 Narin Sulcebe
2575 Nasian Mosku
2576 Natasha Cela
2577 Natasha Gjoka
2578 Natasha Hajdari
2579 Natasha Postoli
2580 Natasha Sota
2581 Natasha  Thanasi-Troja
2582 Nazie Doci
2583 Nazmi Bileri
2584 Nazmi Mamoci
2585 Nazmi Topciu
2586 Nazmie Ceni
2587 Nazmie Koka Lika
2588 Nazmije Bardhi
2589 Nazmije Kushta
2590 Nderim Horeshka
2591 Ndoc Qokaj
2592 Ndok Marku
2593 Ndrec Ndreca
2594 Ndricim Bali
2595 Ndricim Kallashi
2596 Ndricime Bardhi
2597 Ndue Cupi
2598 Ndue Marku
2599 Nejla Bajrami
2600 Nereida Meco
2601 Nereida  Spahia Zeneli
2602 Nereida  Ulqini-Xhabija
2603 Nerida Dhigoi
2604 Neriman Cekrezi
2605 Neriona Vorpsi
2606 Neritan Biba
2607 Neritan Borici
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2868 Roland Kore
2869 Roland Lalaj
2870 Roland Lama
2871 Roland Limanaj
2872 Roland Lushnjari
2873 Roland Shuperka
2874 Roland Shyti
2875 Roland Xhaxho
2876 Romeo Bani
2877 Romeo Veliaj
2878 Romina Karafili
2879 Romina Ruco
2880 Romina Saraçi
2881 Ronela Bezati
2882 Rovena Bode
2883 Rovena    Collaku-Balliu
2884 Rovena Daja
2885 Rovena Diko
2886 Rovena Koco
2887 Rovena Roshi
2888 ROVENA TALI
2889 Roza Hilaj
2890 Rozaela Gjapi
2891 Rozana Aleksi
2892 Rozana Cela
2893 Rozeta Kamberi
2894 Rozeta Shahinaj
2895 Rozeta Visha
2896 Rozita caka
2897 Rrahim Lulja
2898 Rrajmond Hoxha
2899 Rubena Moisiu
2900 Rubin Topi
2901 Rudin Domi
2902 Rudina Ballici
2903 Rudina Blakcori (Muca)
2904 Rudina Cumashi
2905 Rudina Deliallisi
2906 Rudina Gjini-beci
2907 Rudina Hoti
2908 Rudina Kaba
2909 Rudina Pjeci-Pasho
2910 Rudina Preci
2911 Rudina Rrushi Kagjini
2912 Rudina Saliu
2913 Rushan Muhameti
2914 Ruska Haruni
2915 Rustem Celami
2916 Sabah Sula
2917 Sabahet Dedja-Hoxha
2918 Sabahet Meti(Beci)
2919 Sabaudin Mehmetaj
2920 Sabian Memishaj
2921 Sabina Koci
2922 Sabo Iljazi-Ademi
2923 Sabri Hoxha
2924 Sabri Raza
2925 Sabrije Hoxha
2926 Sadet Gjata-Kumi
2927 Sadete Aliaj
2928 Sadik Aliko
2929 Sadik Kavaja
2930 Saimir Cenameri
2931 Saimir Heta
2932 Saimir Kuci
2933 Saimir Seferi
2934 Saimir Selmanaj
2935 Saimir Xhaferaj
2936 Saimira  Qerana-Kazazi
2937 Sajmir Xhemali
2938 Sajrije Doku
2939 Samanta Balliu Arra
2940 Sami Agolli
2941 Sami Koceku
2942 Sami Osmani
2943 Samira Mataj
2944 Samuel Kristo
2945 Sander Kola
2946 Sanie Neziri
2947 Sanie Telka-Hajro
2948 Sanije Cobaj
2949 SARA XHIJA
2950 Sava Mokreri
2951 Sava Spirollari
2952 Sefer Dervishi
2953 Sefer Malo
2954 Sehar Baraku
2955 Seit Kaja
2956 Sejda Selimaj
2957 Sejdin Meco
2958 Sekine Avdullaj
2959 Selami Balla
2960 Selaudin Jakupllari
2961 Selim Ibrahimi
2962 Selma Selimaj
2963 Selman Drizi
2964 Selman Dumani
2965 Selman lirza
2966 Selman Nela
2967 Semiha   Pirani-Dragovi
2968 Senad Halluni
2969 Senada Gjetja
2970 Senera Hoxha
2971 Serbesina Borova
2972 Serla Grabova
2973 sermije cela
2974 Servet Hyra
2975 Servete Cili
2976 Serxho Golgota
2977 Sevda Bashaj
2978 Shaban Isedisha
2979 Shahe Isufi
2980 Shahin Kaja
2981 Shefki Meta
2982 Shefqet Deliallisi
2983 Shefqet Latifi
2984 Shega Abdiu
2985 Sheme Celami
2986 Shemsi Krrashi
2987 Shendet Aliu
2988 Sherif Krrashi
2989 Sherina Lapardhaja
2990 Shkelqim Dajti
2992 Shkelqim Isufi
2993 Shkelqim Karriqi
2994 Shkelqim Korbi
2995 Shkelqim Methasani
2996 Shkelqime Gazi
2997 Shkelqime Poga-Tobli
2998 Shkelzen Osmani

2999 Shkelzen Selgjekaj
3000 Shkendije Kuci-Gruda
3001 Shpend Haxhia
3002 Shpendi Seitlli
3003 Shpetim Beluli
3004 Shpetim Doksani
3005 Shpetim Gjoni
3006 Shpetim Qyra
3007 Shpetim Ruka
3008 Shpetim Ymeri
3009 Shpresa Cane-Abazi
3010 Shpresa Gjini
3011 Shpresa Hysa
3012 Shpresa Malushi
3013 Shpresa Metushi-Thomaj
3014 shpresa rrushi shehu
3015 Shpresa Stasa
3016 Shpresa Topuzi
3017 Shpresim Zyberi
3018 Shqipe      Kurti-Muhameti
3019 Shqipe Osmanaj
3020 Shyqyri Beqja
3021 Shyqyri Zogolli
3022 Shyrete Sulejmani
3023 Sidita Borici
3024 Sidorela Sefa Gjyla
3025 Silva Bino
3026 Silva Guri
3027 Silva Tafaj
3028 Silvan Frangaj
3029 Silvana Bala
3030 Silvana Bozdo
3031 Silvana Celiku
3032 Silvana Kau
3033 Silvana Kavaja-Tonuzi
3034 Silvana Kerri
3035 Silvana Leka
3036 Silvana Londo
3037 Silvana Mishtaku
3038 Silvana Novi-Zotaj
3039 Silvana   Sadrija Mullahaj
3040 Silvana Tako
3041 SilvanaTheodhori Xhaholli
3042 Silvana Vishaj-Ruka
3043 Silvana Zaka
3044 SILVI NEXHIPI
3045 Silvi Tare
3046 Simon Kalaj
3047 Sinan Manjani
3048 Skender Alushi
3049 Skender Berberi
3050 Skender Brataj
3051 Skender Duka
3052 Skender Hasandoci
3053 Skender Topi
3054 Skerdi Prifti
3055 Sofie Mecka
3056 Sofije Kryeziu
3057 Sofika Xhelilaj
3058 Sofokli Leka
3059 Sokol Agolli
3060 Sokol Alla
3061 Sokol Bilali
3062 Sokol Buba
3063 Sokol Hasho
3064 Sokol Isaraj
3065 Sokol Kani
3066 Sokol Mjetaj
3067 Sokol Myftiu
3068 Sokol Papa
3069 Sokol Paparisto
3070 Sokol Preci
3071 Sokol Ruci
3072 Sokol Shehu
3073 Sokol Xhepa
3074 Sokol Zhabjaku
3075 Sokrat Berdufi
3076 Sokrat Meksi
3077 Sokrat Rizo
3078 Sokrat Xhaxho
3079 Somida Kuka- Daka
3080 Sonela Shuxho
3081 Sonela Xinxo
3082 Sonil Mone
3083 Sonila Bele
3084 Sonila Biba
3085 Sonila Bitri
3086 Sonila Brati
3087 Sonila Bushi Misho
3088 Sonila Caci-Qirjazi
3089 Sonila Dauti
3090 sonila dollakaj
3091 Sonila Duci
3092 Sonila       Llangozi-Lame
3093 Sonila Muca
3094 Sonila Mucaj
3095 Sonila Pashaj
3096 Sonila Robo Kapaj
3097 Sonila Serjani
3098 Sonila Shala-Borici
3099 Sonila Tomori
3100 Sonja        Saraci Butorac
3101 Sose Dema
3102 Sotir Xhunga
3103 Sotira Salati-Bita
3104 Sotiraq Lako
3105 Sotiraq Senjo
3106 Spartak Basholli
3107 Spartak Caka
3108 Spartak Carcani
3109 Spero Binishi
3110 Spiro Cala
3111 Spiro Damo
3112 Spiro Leka
3113 Spiro Pine
3114 Spiro Qirko
3115 Spiro Sila
3116 Spiro Vangjeli
3117 Stavri Llazo
3118 Stavri Mina
3119 Stavri Muka
3120 Stefan Faberi
3121 Stefan Ranxha
3122 Stefania Tulo
3123 Stela Prifti
3124 Stiljan Daja
3125 Stoli Kora-Beqiri
3126 Suada Kazazi
3127 Suada Sulaj
3128 Suarda Alushi-Lama

3129 Suela Cinari
3130 Suela Derri-Voka
3131 Suela Dodani
3132 Suela Fetahu
3133 Suela Gjata
3134 Suela Muca
3135 Suela Mumajesi
3136 Suela       Ristollari Collaku
3137 Suela Sallavaci
3138 Suela Tole-Leli
3139 Suela Xhumbi-Lapi
3140 Suerta Kabili
3141 Suida Hatibi
3142 Sulejman Sokoli
3143 Surven Metolli
3144 Suvarov Zervoi
3145 Suzana Baballari
3146 Suzana Cipi
3147 Suzana Duraj
3148 Suzana Farrici-kurti
3149 Suzana Gjeci
3150 Suzana Gjevori
3151 Suzana Kapedani
3152 Suzana Muja
3153 Suzana        Nuellari-Zhuka
3154 Suzana Salaj
3155 Suzana Tushe
3156 Suzana Zhukri
3157 Svetllana Marashi-Bit

incka
3158 Sybi Musollari
3159 Syri Alcani
3160 Tahir Cela
3161 Tajar Asqeri
3162 Tana Bregu
3163 Tatiana Dhima
3164 Tatjana Caja
3165 Tatjana Elezi
3166 Tatjana Leno
3167 Tatjana Milo Manaj
3168 Taulant Baku
3169 Taulant Bita
3170 Taulant Gishto
3171 Taulant Kodra
3172 Taulant Olldashi
3173 Tefik Zhurda
3174 Tefta Shaqiri
3175 Teki Aliaj
3176 Telmond Veliu
3177 Teodor Brisku
3178 Teona Bushati
3179 Teuta Backa
3180 Teuta Bare
3181 Teuta Cupi
3182 Teuta Dedej-Kurti
3183 Teuta Dushi
3184 Teuta Dushkaj
3185 Teuta Feleqi
3186 Teuta Haveri
3187 Teuta Hoxholli
3188 Teuta Kaba-Neli
3189 Teuta Kalemi
3190 Teuta Mali
3191 Teuta Myzeqari
3192 Teuta Pipa
3193 Teuta Puka
3194 Teuta Sokoli
3195 Teuta Spaho-Hazizi
3196 Teuton Muzaka
3197 Thanas Furera
3198 Thanas Sillo
3199 Thellenxa Sula
3200 Thoma Biti
3201 Thoma Nini
3202 Thomaida Ekonomi
3203 Tomi Petri
3204 Tone Imeraj-Sokoli
3205 Tonin Frani
3206 Tonin Frroku
3207 Tonin Rumija
3208 Tonin Xhelaj
3209 Trendafile Korri
3210 Trendelina Dervishi
3211 Trim Bilbili
3212 Tristana Dumi
3213 Tritan Kalo
3214 Uliks Ekmekciu
3215 Ulviona Bejleri
3216 Urana Prendi
3217 Urim Brecani
3218 Ursina Hajdini
3219 Vadiola Tomcini
3220 Vahide Meda
3221 Valbona Balliu
3222 Valbona Beqiraj
3223 Valbona Cifliku
3224 Valbona Denizi
3225 Valbona Duraj-Hoxha
3226 Valbona Fazlli
3227 Valbona Gashi
3228 Valbona Guzi
3229 Valbona Hibraj
3230 Valbona Hysenbelli
3231 Valbona Iljazi (Paja)
3232 Valbona Isufaj
3233 Valbona Kola
3234 Valbona Kopani
3235 Valbona Lipe
3236 Valbona Martini
3237 Valbona Papa
3238 Valbona Prenga
3239 Valbona Rugova
3240 Valbona Ruka
3241 Valbona Seiti
3242 Valbona Selmani
3243 Valbona Shahinaj
3244 Valbona Shyle
3245 Valbona   Tabaku-Xhengo
3246 Valbona Ymeri Alikaj
3247 Valbona Zyberi
3248 Valdete Duli-Hoxha
3249 Valdete Kaloshi
3250 Valdete Lena
3251 Valdete Malaj-Dashi
3252 Valentin Truja
3253 Valentina Asabella
3254 Valentina Mersini
3255 Valentina Shullani
3256 Valentina Vrushaj-Hima
3257 Valmira  Allajbej Kllogjeri

3258 Valmira Hoxhaj-Ismajlisu
faj

3259 Vangjel Dhamo
3260 Vangjo Ziko
3261 Vangjush Lekgjika
3262 Vanian Cinari
3263 Varvara Lile
3264 Vasfi Topci
3265 Vasil Carka
3266 Vasil Miha
3267 Vasilika Doko-Beta
3268 Vasilika Mano
3269 Vasillaq Dhami
3270 Vasillaq Jorga
3271 Vasillaq Vasili
3272 Vehap Shehu
3273 Veiz Boja
3274 Veli Oka
3275 Venedik Callo
3276 Vera Beca
3277 Vera Kurti
3278 Vera Ostreni
3279 Veri Dogjani
3280 Veron Beja
3281 Veronika Malocaj
3282 Vezir Tena
3283 Vidi Demko
3284 Viktor Gjini
3285 Viktor Gjini
3286 Viktor Gjoka
3287 Viktor Madani
3288 Viktor Marku
3289 Viktoria Xega
3290 Vilarta      Thaci-Brahimi
3291 Vilma Cadri
3292 Vilma   Hasantaraj-Derma
3293 Vilma Mema-Lleshi
3294 Vilma Sterkeshi
3295 Vilson Ruci
3296 Vinfald Çomo
3297 Vinjola Tare
3298 Viola         Bezhani-Furxhi
3299 Viola Gavani
3300 Viola Kuci Cala
3301 Viola Selmani
3302 Violeta Collaku
3303 Violeta Dajci
3304 Violeta Dibra
3305 Violeta Kacori
3306 Violeta Kapllani
3307 Violeta Korra
3308 Violeta Leka
3309 Violeta Leka-Hoxha
3310 VIOLETA ZEFI
3311 Viorel Hoxha
3312 Virtut Velmishti
3313 Visarion Prifti
3314 Vita Ferizi
3315 Vitiana Naci-Senjo
3316 Vitore Haxhiu
3317 Vitore Marku - Kola
3318 Vjola Alliu
3319 Vjollca Cani
3320 Vjollca Cara
3321 Vjollca Cela-Cakerri
3322 Vjollca Dimoshi
3323 Vjollca Doci
3324 Vjollca Durro
3325 Vjollca Hadroviq
3326 Vjollca Hajro
3327 Vjollca Havaraj
3328 Vjollca Koko
3329 Vjollca Koxherri
3330 Vjollca  Pallaveshi-Lusha
3331 Vjollca Qato
3332 Vjollca Spahiu
3333 Vjona Kurti
3334 Vjosana Gosnishti
3335 Vladimir Cala
3336 Vladimir Filaj
3337 Vladimir Katroshi
3338 Vladimir Laro
3339 Vladimir Martini
3340 Vladimir Naqellari
3341 Vladimir Petro
3342 Vladimir Shyqyriu
3343 Vladimir Verushi
3344 Vlefta Bejko (Proko)
3345 Voltisa Lama-Gjergji
3346 Vrenos Hodaj
3347 Vuksan Kola
3348 Xheladin Ceka
3349 Xheladin Dracini
3350 Xhemal Keshi
3351 Xhemil Alizoti
3352 Xhemile Goxhaj
3353 Xheneta Beqovic
3354 Xheni Ngjela
3355 Xhensila Frasheri-

Prendushi
3356 Xhentiljana Nazaj
3357 Xhevahir Hoxhallari
3358 Xhevahir Laraku
3359 Xhevahire Salihi
3360 Xhevdet Belishta
3361 Xhevdet Thartori
3362 Xhezair Guri
3363 Xhezarina Menga
3364 Xhilda Pesha
3365 Xhilda Raco
3366 Xhiliola Doci
3367 Xhina Belshi
3368 Xhino Pinari
3369 Xhoana Xhaferri
3370 Xhoela Ndini
3371 Xhulio Malaj
3372 Xhuljeta Baba
3373 Xhuljeta Derraj
3374 Xhuljeta Hoxhaj
3375 Yamen Arnaout
3376 Ylber Vata
3377 Ylber Visha
3378 Ylber Zama
3379 Ylfete Sema
3380 Ylli Dido
3381 Ylli Jace
3382 Ylli Kasmollari
3383 Ylli Kercani
3384 Ylli Mucelli
3385 Ylli Qirinxhi

2608 Neritan Kellici
2609 Neritan Myderrizi
2610 Nermira   Kodhelaj-Pandazi
2611 Nerta Qoku
2612 Nertila Ajce
2613 Nertila Kapllani
2614 Nertila Mbrati
2615 Nertila  Mezini Gripshi
2616 Nertila      Sula - Spahiu
2617 Nertila Zeko
2618 Nertile Gjonaj
2619 Nervana Rroji
2620 Nesida Arifi
2621 Nesti Bozdo
2622 Nesti Ikonomi
2623 Nestor Memsuri
2624 Nevi Pasko
2625 Nevila Bano
2626 Nevila Doko-Shuke
2627 Nevila Gjermeni Kryemad
2628 Nevila Heta-Alliu
2629 Nevila Lengu
2630 Nevila Luli-Tabaku
2631 Nevila Nelaj-Kasemi
2632 Nevila Rexhaj
2633 Nevruz Bara
2634 Nexhmi Elezi
2635 Nexhmi Hajdari
2636 Nexhmije Brahimi- Kollcaku
2637 Nexhmije Dedolli
2638 Nexhmije Hysa Boja
2639 Nexhmije Pema-Veizaj
2640 Nexhmije Vellku
2641 Nezihat Hysa-Mlika
2642 Nik Gjonmarkaj
2643 Niketa Kolici
2644 Nikita Manoku
2645 Niko Durri
2646 Niko Kuri
2647 Nikoleta Xhavara
2648 Nikolin Filipi
2649 Nikolin Kote
2650 Nikolin Martini
2651 Nikolina Demiri-Bode
2652 Nikolina Nikolla
2653 Nikoll Mbrozi
2654 Nikolla Nunka
2655 Nikollaq Kacani
2656 Nikollaq Leka
2657 Nikollaq Thano
2658 Nimete  Veisllari-Zeneli
2659 Nirda Gege
2660 Nirvana Mithi
2661 Nora Burda-Dhales
2662 Nora Daci
2663 Norian Gjoni
2664 Noris Doraci
2665 Novruz Caushaj
2666 Numila Kuneshka-Maliqari
2667 Nuri Qyra
2668 Nurie Collaku
2669 Nurije Hamzollari
2670 Odela Risilia
2671 Odeta Hoxhaj
2672 Odeta Mustafaraj
2673 Oketa Petro
2674 Olgers Avllazagaj
2675 Olgert Hoxha
2676 Oliatina Demiri
2677 Oligert Lulaj
2678 Olimbi Zaimi
2679 Oljeda Kaçani
2680 Olsi Gjergji
2681 Olsi Taka
2682 Olsiva Peci
2683 Olta          Hiso-Ternova
2684 Oltiana Petri
2685 Olvis Petre
2686 oneda cibuku
2687 Orela   Sota-Hasanbelliu
2688 Orest Koroveshi
2689 Orges Spahiu
2690 Orgeta Dervishi
2691 Oriada Ndreka
2692 Orieta Qirici-Ilo
2693 Orion Glozheni
2694 Oriona Sulaj
2695 Orjada Agalliu
2696 Orjana Janushaj
2697 Orjeta Tonuzi
2698 Orkida Xhaferri
2699 Ormir Shurdha
2700 Ornela Draçi
2701 Ornela Gjini
2702 Ornela    Hoxha-Xhango
2703 Ornela Kokoneci-Skenda
2704 Ornela      Kurti-Osmani
2705 ORNELA NANO
2706 Ornela Nuredini
2707 Ornela Plaku Marko
2708 Ornela Ruco
2709 Osmida Osmanaj
2710 Osvalda Totojani
2711 otilja dekovi
2712 Pajtim Allamani
2713 Pajtim Hoxhaj
2714 Pajtim Lutaj
2715 Palmira Daja
2716 Panajot Papa
2717 Pandush Pojani
2718 Paola Damo Stillo
2719 Paola Vasil
2720 Pashke Gjoni
2721 Pasho Maksuti
2722 Pasionare Rino
2723 Paskal Cullufi
2724 Paskuela Preka-Dano
2725 Paulin Rrapi
2726 Pavllo Djamandi
2727 Pellumb Bregu
2728 Pellumb Dani
2729 Pellumb Hoxha
2730 Pellumb Hysko
2731 Pellumb Lico
2732 Pellumb Pipero
2733 Pellumb Tafili
2734 Perlat Kapisyzi
2735 Perparim Celaj
2736 Perparim Hoxha
2737 Perparim Ibrahimi

2738 Perparim Ruzi
2739 Perparim Zela
2740 Petraq Mustaqe
2741 Petrika Gjergo
2742 Petrika Neziri
2743 PETRIKA PENGO
2744 Petrit Bara
2745 Petrit Biti
2746 Petrit Caca
2747 Petrit Gecaj
2748 Petrit Leka
2749 Petrit Luli
2750 Petrit Rexhepi
2751 Petrit Shguni
2752 Petrit Toska
2753 Petrit Vargu
2754 Petro Rusi
2755 Pierre Benekos
2756 Piro Paparisto
2757 Pjerin Deda
2758 Pjerin Kraja
2759 Pjeter Ndoj
2760 Poleta Luga
2761 Polikron Pulluqi
2762 Pranvera Belinovi
2763 Pranvera Bileri
2764 Pranvera Doçi-Dragusha
2765 Pranvera Doko-Shkembi
2766 Pranvera Hoxha
2767 pranvera peka
2768 Pranvera Spahija
2769 Pranvera Sulku
2770 Pranvera Zeneli
2771 Premtim Azemi
2772 Prend Gjoka
2773 Prenda Brunga
2774 Preng Marku
2775 Preng Ndoj
2776 Qamil Dika
2777 Qamil Furriku
2778 Qamil Kodra
2779 Qani Ballgjini
2780 Qazim Braho
2781 Qemajl Aliu
2782 Qirjako Gjino
2783 Radomir Dishi
2784 Rahim Proda
2785 Raimonda Kameniku Trako
2786 Rajda Petrela-Cami
2787 Rajmond Hazizaj
2788 Rajmonda Bici-Biu
2789 Rajmonda Kolpepaj
2790 Rajmonda Laho
2791 Rajmonda Postoli
2792 Rajmonda Qendro
2793 Rajmonda Tare
2794 Rajmonda Vaso
2795 Rajmonda Zoto-Latifi
2796 Rajna Gjini
2797 Ralfi Bitri
2798 Ramadan Cepele
2799 Ramazan Balla
2800 Ramazan Buci
2801 Ramazan Doka
2802 Ramazan Isufi
2803 Ramiz Kernaja
2804 Rasim Lusha
2805 Rea Karafili
2806 Redi Bumci
2807 Redi Hoti
2808 Redi Hoxhallari
2809 Redon Syrixhi
2810 REDON URUÇI
2811 Refki Pere
2812 Regina Hasa-Maliqi
2813 Reitano Galica
2814 Reldi Musta
2815 Renaldo Tandili
2816 Renard Daka
2817 Renata Malaj Jaupaj
2818 Renato Kalemi
2819 Renato Toska
2820 Reshit Hana
2821 Resmije Ibi
2822 Rexhep Ballolli
2823 Rexhep Cala
2824 Rexhep Kaçuli
2825 Rexhina Bajo
2826 Rexhina Gega
2827 Rexhina Gjoka
2828 Rexhina Rama
2829 Rexhina  Sturce-Habili
2830 Rezar Deveja
2831 Rezart Ajazi
2832 Rezart Cipi
2833 Rezart Koxhja
2834 Rezart Mullai
2835 Rezart Xhani
2836 Rezart Xhepa
2837 Rezarta Bazhdari Beqiri
2838 Rezarta Bulaj
2839 Rezarta Kapaj
2840 Rezarta Kazazi Saliu
2841 Rezarta Mustafa
2842 Rezarta Shehu
2843 Rezarta Sherifaj
2844 Rezarta Shkurti
2845 Ridvan Alimehmeti
2846 Rifat Laci
2847 Rigers Gjyli
2848 Rigerta Dako
2849 Rinald Kortoci
2850 RinetaTrajko (Argjirofski)
2851 riselda tahiraj
2852 Rita Jorgji
2853 Riza Hatellari
2854 Riza Lala
2855 Robert Dhima
2856 Robert Gusho
2857 Robert Mefaja
2858 Robert Metaj
2859 Robert Qirko
2860 Robert Rado
2861 Roberta Koti
2862 Roel Zoga
2863 Roland Citozi
2864 Roland Hasa
2865 Roland Karalli
2866 Roland Kaza
2867 Roland Keta
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të ushqeheni 
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gjatë pushimeve

Ylli Merja: 
Si të trajtoni 

problemet e stomakut 
me vajin e susamit

“Kujdes, si veprohet në format 
e rënda të sëmundjes”
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me mënyrat e 
diagnostikimit. 
Aplikoni akull në 
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Çfarë është bursiti, mënyrat 
e trajtimit dhe parandalimi

Gerald Kola:
RRO
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• Pse duhet ta konsumoni pjeprin gjatë stinës së verës. Efektet e lëngut të domates në shëndetin e zemrës
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Mjeku: Njihuni me mënyrat e diagnostikimit. Aplikoni akull në zonën e infektuar

Kola:
Gerald

"Kujdes, si veprohet në format e rënda të sëmundjes"

Çfarë është bursiti,
mënyrat e trajtimit

dhe parandalimi

Peshat e rënda, prania e
sëmundjeve të ndry
shme, kryesisht atyre

reumatizmale, apo dhe lëviz-
jet e shpeshta çojnë në
shfaqjen e sëmundjes, e cila
në gjuhën mjekësore njihet
si "Bursit". Kjo sëmundje ka
të bëjë me infektimin e ar-
tikulacioneve në gjunjë, supe
dhe bërryla. Prania e saj
vështirëson dhe pengon
lëvizjen e gjymtyrëve. Në një
intervistë për suplementin
Life Pages në Gazeta Sh-
qiptare, mjeku Gerald Kola
tregon simptomat kryesore
të sëmundjes që nuk duhen
neglizhuar si dhe mënyrat
e sakta të diagnostikimit. Ai
më tej jep edhe disa këshilla
të vlefshme mbi mënyrat e
trajtimit të sëmundjes dhe
thekson se në rastet e rën-
da nevojitet përdorimi i një
gjilpëre për të tërhequr lën-
gun nga bursa e inflamuar
dhe e fryrë. Kola bën me dije
se nxehja përpara ushtri-
meve të fuqishme dhe ftohja
pas ushtrimeve është
mënyra më efektive për të
shmangur bursitin dhe llo-
jet e tjera që ndikojnë në
kockat, muskujt dhe liga-
mentet.

Çfarë është bursiti dheÇfarë është bursiti dheÇfarë është bursiti dheÇfarë është bursiti dheÇfarë është bursiti dhe
kur mund të prekemi ngakur mund të prekemi ngakur mund të prekemi ngakur mund të prekemi ngakur mund të prekemi nga
kjo gjendje?kjo gjendje?kjo gjendje?kjo gjendje?kjo gjendje?

Bursiti është një gjendje
e dhimbshme që ndikon në
bursat (qese të vogla të
mbushura me lëngje)  që
mbështesin kockat, tendi-
nat dhe muskujt pranë

nyjeve artikulare (artikulacion-
eve). Bursiti ndodh kur bursa in-
flamohet (skuqet, irritohet).

Në cilat zona të trupit mund
të shfaqet bursiti?

Vendet më të zakonshme për
bursitin janë në shpatull, bërryl
dhe vithe, por mund të ndodhë
edhe në gju, thembër dhe në ba-
zën e gishtit të madh. Bursiti
shpesh ndodh pranë nyjeve që
kryejnë lëvizje të shpeshta
përsëritëse.

Si  kryhet  diagnostikimi iSi  kryhet  diagnostikimi iSi  kryhet  diagnostikimi iSi  kryhet  diagnostikimi iSi  kryhet  diagnostikimi i
bursitit?bursitit?bursitit?bursitit?bursitit?

Mjeku e diagnostikon bur-
sitin bazuar në simptomat dhe
gjetjet në ekzaminim fizik. Disa
teste diagnostike mund të kry-
hen për të përjashtuar shkaqet
e tjera të dhimbjes. Këto përf-
shijnë:  Një grafi  e zonës së
prekur për të kërkuar prishje të
kockës (zona anormale) ose ar-
trit; Aspiracion, në të cilin mer-
ret lëng nga bursa e fryrë dhe
vlerësohet nën mikroskop, për të

përjashtuar infeksionin. Një
tjetër mënyrë ekzaminimi janë
edhe analizat e gjakut për të parë
nëse ka artrit reumatoid ose di-
abet; ose një analizë imazherike
me rezonancë magnetike (MRI),
por kjo është shumë e rrallë.

Si trajtohet bursiti?Si trajtohet bursiti?Si trajtohet bursiti?Si trajtohet bursiti?Si trajtohet bursiti?
Megjithëse bursiti përgjithë-

sisht zhduket brenda pak ditësh
ose javësh, dhimbja mund të jetë
e vazhdueshme. Trajtimi fille-
star zakonisht përbëhet nga bar-
na anti-inflamatore jo-steroide
(NSAID) , të tilla si ibuprofeni
ose Piroxicami, për të zvogëluar
dhimbjen dhe inflamacionin.
Akulli mund të aplikohet në
zonën e prekur (jo direkt në
lëkurë), siç rekomandohet nga
mjeku. Një kortikosteroid (kor-
tizonik) mund të injektohet në
dhe përreth bursës së inflamuar.

Po në rastet e rënda si duhetPo në rastet e rënda si duhetPo në rastet e rënda si duhetPo në rastet e rënda si duhetPo në rastet e rënda si duhet
të veprojmë?të veprojmë?të veprojmë?të veprojmë?të veprojmë?

Në raste të rënda, mund të jetë
e nevojshme që të përdoret një

Mjeku Gerald Kola

Voltiza Duro

gjilpërë për të tërhequr (thithur)
lëngun nga bursa e inflamuar
dhe e fryrë. Kjo mund të ndih-
mojë në lehtësimin e presionit
(shtypjes).

Në kushte të vazhdueshme
(kronike), bursat mund të hiqen

në mënyrë kirurgjikale. Një
program me fizioterapi që përf-
shin tërheqjen dhe ushtrimet e
përqendruara forcuese mund të
jetë i dobishëm.

Një fizioterapeut mund të ap-
likojë nxehtësi dhe ultratinguj
për të relaksuar nyjet artiku-
lare. Bursiti mund të përsëritet,
veçanërisht nëse angazhoheni
rregullisht në stërvitje të forta
ose në punë fizike të rëndë. Du-
het të merr ni masa për të
shmangur tendosjet ose dëm-
timet e mëtejshme.

Si mund ta parandalojmëSi mund ta parandalojmëSi mund ta parandalojmëSi mund ta parandalojmëSi mund ta parandalojmë
bursitin?bursitin?bursitin?bursitin?bursitin?

Nxemja (ngrohja) përpara
ushtrimeve të fuqishme dhe fto-
hja pas ushtrimeve është
mënyra më efektive për të
shmangur bursitin dhe llojet e
tjera që ndikojnë në kockat,
muskujt dhe ligamentet.
Shmangni aktivitetet që
përkeqësojnë problemin. Duhet
të relaksoni (duke pushuar)
zonën e prekur pas aktivitetit.
Zbutni artikulacionet për të
shmangur presionin e zgjatur
dhe traumën.

MËNYRAT E DIAGNOSTIKIMIT:

Një grafi e zonës së prekur për të kërkuar prishje të
kockës (zona anormale) ose artrit.
Aspiracion, në të cilin merret lëng nga bursa e fryrë
dhe vlerësohet nën mikroskop, për të përjashtuar
infeksionin.
Analizat e gjakut për të parë nëse ka artrit reumatoid
ose diabet.
Analizë imazherike me rezonancë magnetike (MRI),
por kjo është shumë e rrallë.
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Farat e susamit janë një nga
farat më të njohura për
njerëzimin dhe përdoren

gjerësisht në kuzhinë, si ilaçe
tradicionale për vetitë e tyre ush-
qyese por edhe si preventivë ku-
ruese. Susami është burim i
rëndësishëm i fito-nutricientëve,
të tilla si omega-6 acide yndyrore,
antioksidantëve, vitaminave dhe
fibrave dietike me potencial anti-
kancer. Bima e susamit është një
bimë vjetore që i takon familjes
Pedaliaceae, e cila rritet gjerë-
sisht në Azi, veçanërisht në Bur-
ma, Kinë dhe Indi. Gjithashtu
paraqet një nga kulturat treg-
tare në Nigeri, Sudan dhe Etiopi.
Bima e susamit kërkon tokë ra-
nore me lagështi të mjaftueshme
si dhe ambient tropikal që të lulë-
zojë. Ajo rritet në lartësi dhe
përmban fara të bardha, kafe apo
të zeza, në varësi të llojit që kul-
tivohet. Farat e susamit janë me
madhësi të vogël, pothuajse të
shtypur në formë. Vetitë e saj
ofrojnë vlera dhe shije të kënd-
shme. Gjithashtu, susami është
një ndër bimët e para, vaji i së
cilës është përdorur. Farat dhe
vaji i susamit kanë cilësi të pazëv-
endësueshme. Kjo bimë është e
këshillueshme të përdoret në
ushqimin e fëmijëve, pasi i ndih-
mon në rritjen normale. Por far-
at e susamit mund të përdoren
kudo, janë të vogla, nuk janë të
bezdisshme në shije apo aromë
dhe për më tepër edhe nëse fëmi-
ja nuk i pëlqen, mund të "fshi-
hen" lehtë në ushqime të ndry-
shme. Mund të përdoren në ush-
qime të ngrohta e të ftohta, mund
të futen në kos, gjellë apo lëngje
frutash.

EfektetEfektetEfektetEfektetEfektet
Farat dhe vaji i susamit janë

një burim mineralesh dhe vitam-
inash, pasi përmbajnë fosfor, kal-
cium, acid yndyror linoleik, acid
yndyror linolenik, vitaminat B,
E, T, dhe D, istamina si dhe sub-
stanca anti-inflamatore e qetë-
suese. Të gjitha këto janë shumë
të rëndësishme për organizmin,
sidomos në periudhën e verës,
pasi ndihmojnë në mbrojtjen
ndaj rrezeve UVA dhe UVB të di-
ellit. Susami ndikon në rigjener-
imin e qelizave të lëkurës, e ush-
qen atë dhe largon qelizat e dëm-
tuara nga dielli. Vaji i susamit
mund të përdoret si vaj plazhi,
pasi ka efekt mbrojtës ndaj diel-
lit, në të njëjtën kohë ndikon në
mosformimin e njollave kafe në
lëkurë dhe u jep një ngjyrë të
njëtrajtshme që qëndron gjatë.
Mund të përdoret si vaj bazë për
rreth 90 lloje vajrash të tjera për
hollimin e tyre në vaj susami.
Nëse përdoret si maskë për
flokët, u jep atyre shkëlqim, butë-
si dhe fortësi.

VVVVVaji i susamitaji i susamitaji i susamitaji i susamitaji i susamit
Vaji i susamit forcon orga-

nizmin, ju ndihmon të ndiheni
më të fuqishëm, sidomos nëse
keni tension të ulët dhe dobësi
trupore. Vaji dhe farat e susamit
të shtypura duhen konsumuar
para ushqimit, në këtë mënyrë

Mjeku popullor: Recetat që mund të përdorni me farat e kësaj bime, efektet

YLLI MERJA: Si të trajtoni problemet
e stomakut me vajin e susamit
"Si duhet të konsumohet nga diabetikët"

ato veshin mukozën e
brendshme të stomakut dhe
forcojnë sistemin nervor të tij.
Këshillohet të përdoret në rast
se vuani nga gastriti, djegia e
stomakut, apo ulçera. Gjith-
ashtu, ky vaj ndalon të vjellat
dhe rregullon pH e stomakut,
prandaj largon djegien e tij si
dhe detoksifikon organizmin
dhe eliminon toksinat në gojë
dhe komplet aparatin tretës,
kështu mund të përdoret edhe
kundër erës së keqe në gojë.
Mund ta përzieni me vaj koko-
si për t'i dhënë aromë më të
këndshme. Ndërkaq, vaji i sus-
amit ushqen lëkurën, e zbut dhe
hidraton, në të njëjtën kohë
parandalon rrudhat e ndihmon

Voltiza Duro

në rigjenerimin e djegieve.
Këshillohet të përdoret pas
plazhit, i përzier me vaj kokosi
në djegiet e lëkurës nga dielli si
dhe në rigjenerimin e plotë të saj.
Vaji i  susamit ushqen edhe
lëkurën e kokës dhe ndalon
rënien e flokëve, kështu që reko-
mandohet të hidhet në shampo
sidomos nga personat që vuajnë
nga psoriasis ose dermatiti. Edhe
personat që vuajnë nga diabeti
mund të konsumojnë këtë vaj,
pasi susami ul sheqerin në gjak.
Në eksperimente tek minjtë ësh-
të vërtetuar që ndihmon në
rritjen e sistemit imunitar dhe
jep efekte pozitive akoma të
pazbuluara tek skleroza multi-
ple. Gjithashtu përmban lipide që

antiinflamatorë, të cilët
ndikojnë në uljen e inflamacion-
eve të kockave dhe dhimbjeve që
shkakton artriti reumatoid.
Përmban rreth 80 për qind acide
yndyrore shumë të shëndet-
shme për organizmin si acid li-
noleik dhe linolenik. Vlen të
theksohet se ky vaj ka në për-
bërjen e tij edhe vitaminën E
dhe B komplekse si dhe protei-
na dhe fibra, që ndihmojnë në
jashtëqitje.

Mënyrat e përdorimitMënyrat e përdorimitMënyrat e përdorimitMënyrat e përdorimitMënyrat e përdorimit
Farat e susamit mund të

konsumohen çdo mëngjes një
lugë gjelle në një gotë kos,
mund të shtohen edhe fara chia
dhe pak kanellë. Ky është një
mëngjes dietik dhe shumë ush-
qyes. Nëse nuk ju pëlqen aroma
e vajit apo farave të susamit,
mund të konsumoni hallve e cila
është farë susami e shtypur dhe
kryen të njëjtin funksion si
fara dhe vaji i susamit. Konsu-
moni dy lugë gjelle në ditë e
hallvë për të larguar djegiet,
dhimbjet e stomakut apo erën e
keqe të gojës. Vaji i susamit për-
doret kudo, në gjellë në kos apo
edhe siç është. Konsumohet 2
herë në ditë nga një lugë kafe
para ushqimit, mëngjes dhe
darkë. Për individët që kanë
probleme me kockat është mirë
që vaji i susamit apo farat të
përdoren për rreth 45 ditë deri
në dy muaj. Ndërsa për ata që
vuajnë nga diabeti mund të
konsumohet çdo ditë vetëm një
herë në ditë. Dhe individët që
kanë probleme me stomakun
mund ta përdorin vetëm 45 ditë.

ndalojnë arteriosklerozën dhe
ushqejnë kockën. Disa veti të
tjera të mrekullueshme të vajit
të susamit janë: ndihmon në
zvogëlimin e dhimbjeve të sh-
kaktuara nga artriti reuma-
toid, ndihmon në uljen e ten-
sionit të lartë, përdoret kundër
kapsllëkut, parandalon astmën
pasi përmban magnezium dhe
sëmundje të tjera të aparatit të
frymëmarrjes. Ndërkohë, sesa-
moli dhe sesamina që ndodhen
tek vaji ndalojnë vdekjen e mi-
tokondrive (magazinë e en-
ergjisë së qelizave të njeriut) në
qelizat e shëndetshme tek pa-
cientet me kancer. Kështu
parandalon kancerin. Vaji i sus-
amit përmban antioksidantë,

Mjeku popullor
Ylli Merja
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Vera është periudha kur
të gjithë relaksohemi
dhe pushojmë por më së

shumti shijojmë ushqimin. Ditët
që jemi me pushime na duket
sikur kaloritë nuk llogariten,
por kur kthehemi në realitetin
pas plazhit e argëtimit, për-
ballemi me kilet e tepërta. Gjith-
kush dëshiron të shijojë
pushimet, ushqimin, një gotë
verë në mbrëmje apo edhe
akulloret e ëmbëlsirat. Më posh-
të po sjellim disa këshilla të vlef-
shme mbi ushqimin që duhet
konsumuar gjatë stinës së
verës, pa u shqetësuar për
peshën.

Pini sa mëPini sa mëPini sa mëPini sa mëPini sa më
shumë ujëshumë ujëshumë ujëshumë ujëshumë ujë

Të pini sa më shumë uji do të
thotë se ju do jeni gjithmonë të
hidratuar dhe trupi juaji nuk do
të ketë uri që shpesh ngatërro-
het me etjen. Uji ju ndihmon të
ndjeheni të ngopur gjithashtu
dhe në momentin që do të uleni
në tryezë nuk do të keni një
oreks më shumë se duhet. Mun-
dohuni që të pini uji para vak-
teve kryesore, për të shmangur
të ngrënë më shumë se normal-
ja.

Balanconi ushqiminBalanconi ushqiminBalanconi ushqiminBalanconi ushqiminBalanconi ushqimin
me lëvizjetme lëvizjetme lëvizjetme lëvizjetme lëvizjet

Të balancosh ushqimin me
lëvizjet do të thotë që të djegësh
kalori dhe jo vetëm të marrësh.
Që të mund të ruajmë balancat
kur jemi me pushime duhet ti
djegim kaloritë shtesë që mar-
rim në ditë. Me pushime të
gjithë marrim kalori shtesë
sepse hamë disa gjëra më shumë
sesa në një ditë normale dhe ne
këto shtesa mund t'i eliminojmë
nëpërmjet lëvizjeve dhe aktivi-
tetit. Nëse jeni në plazh mund të
notoni , mund ta bëni një
shëtitje apo vrap 40 minuta buzë
detit.

Lëvizni sa më shumëLëvizni sa më shumëLëvizni sa më shumëLëvizni sa më shumëLëvizni sa më shumë
Të kesh një litar kur je me

pushime e ke të gjithë palestrën
me vete. Zë shumë pak hapësira
në valixhen tuaj dhe me të mund
të ushtroheni kudo dhe kurdo.
Litari do të ishte shpëtimi juaj
për të mos shtuar peshë gjatë
pushimeve. Është nga ato aktiv-
itete fizike kardiovaskulare që
djeg shumë kalori dhe ushtron
të gjithë muskujt e trupit njëko-
hësisht. Nuk keni pse të bëni
ushtrime këmbësh, krahësh apo
barku kur jeni me pushime. Kjo

do t'iu merrte më shumë kohë.
Kështu përdorni  litarin mini-
mumi 20 minuta në ditë e hedh-
jet alternojini dhe me pushim
midis.

Provoni çdo gjëProvoni çdo gjëProvoni çdo gjëProvoni çdo gjëProvoni çdo gjë
në sasinë e duhurnë sasinë e duhurnë sasinë e duhurnë sasinë e duhurnë sasinë e duhur

Zakoni jonë më i keq është
sepse e teprojmë në sasi. I keni
dëgjuar shprehjet " po plas" apo
" mezi po marr frymë ", janë më
klasiket që përdorim kur jemi
me pushime. Provoni dhe hani
çdo gjë në sasinë e duhur, nga
pak. Kjo nuk do ju bëji të humbi

mënyra si të
ushqeheni shëndetshëm

gjatë pushimeve
peshë por të ruani peshën tuaj.
A nuk është kjo nga sfidat më
të vështira me një rregull kaq
të thjeshtë për tu arritur.

Mbylleni ditën me njëMbylleni ditën me njëMbylleni ditën me njëMbylleni ditën me njëMbylleni ditën me një
dark të lehtëdark të lehtëdark të lehtëdark të lehtëdark të lehtë

Nëse ju them të hani dhe
provoni çdo gjë, këtë do ju sug-
jeroja ta bëni në pjesën e parë
të ditës. Dhe darkën ta mbyllni
me ushqime të lehta si një sal-
latë , një fileto, një smoothie,
pak rizoto ose disa perime
zgare. Kjo është zgjidhja më e
zgjuar. Është një praktikë që e
aplikoj vetë dhe ka rezultate
fantastike. Këto ishin disa re-
komandime që mund ti zbato-
ni me pushime por jo vetëm.
Këto mbeten disa rregulla që
për personat që duan thjesht
të ruajnë peshën, janë shumë
të vlefshme.

5
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Pse duhet ta
konsumoni pjeprin
gjatë stinës së verës

Duke e futur në frulator me pak
ujë dhe qumësht, pastaj e fusim
për pak minuta në frigorifer dhe
kemi realizuar një maskë shumë
të mirë për lëkurën. Pjepri përm-
ban betakaroten i cili stimulon
prodhimin e melaninës, e cila
është përgjegjëse kryesore për
ruajtjen e ngjyrës së çokollatës
që merr trupi gjatë verës. Fruti i
pjeprit ka pak kalori, 100 gram
pjepër ka 33 gram kalori. Gjith-
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enët e gjakut dhe arteriet kryesore fillojnë eenët e gjakut dhe arteriet kryesore fillojnë eenët e gjakut dhe arteriet kryesore fillojnë eenët e gjakut dhe arteriet kryesore fillojnë eenët e gjakut dhe arteriet kryesore fillojnë e
bllokohen nga presioni i lartë i gjakut dhebllokohen nga presioni i lartë i gjakut dhebllokohen nga presioni i lartë i gjakut dhebllokohen nga presioni i lartë i gjakut dhebllokohen nga presioni i lartë i gjakut dhe
kolesteroli i lartë. Dëmi që i shkaktohet zemrëskolesteroli i lartë. Dëmi që i shkaktohet zemrëskolesteroli i lartë. Dëmi që i shkaktohet zemrëskolesteroli i lartë. Dëmi që i shkaktohet zemrëskolesteroli i lartë. Dëmi që i shkaktohet zemrës
dhe arterieve njëkohësisht mund tëdhe arterieve njëkohësisht mund tëdhe arterieve njëkohësisht mund tëdhe arterieve njëkohësisht mund tëdhe arterieve njëkohësisht mund të
parandalohet dhe zvogëlohet nëse konsumoniparandalohet dhe zvogëlohet nëse konsumoniparandalohet dhe zvogëlohet nëse konsumoniparandalohet dhe zvogëlohet nëse konsumoniparandalohet dhe zvogëlohet nëse konsumoni
lëng domatesh. Lëngu i domates së freskët nëselëng domatesh. Lëngu i domates së freskët nëselëng domatesh. Lëngu i domates së freskët nëselëng domatesh. Lëngu i domates së freskët nëselëng domatesh. Lëngu i domates së freskët nëse
kkkkkonsumohet për 8 jaonsumohet për 8 jaonsumohet për 8 jaonsumohet për 8 jaonsumohet për 8 javvvvve sipas ekspere sipas ekspere sipas ekspere sipas ekspere sipas ekspertëvtëvtëvtëvtëve munde munde munde munde mund
të ndihmojë në uljen e niveleve të yndyrës nëtë ndihmojë në uljen e niveleve të yndyrës nëtë ndihmojë në uljen e niveleve të yndyrës nëtë ndihmojë në uljen e niveleve të yndyrës nëtë ndihmojë në uljen e niveleve të yndyrës në
gjak.gjak.gjak.gjak.gjak.
Kryesisht kjo është e vërtetë për gradë nëKryesisht kjo është e vërtetë për gradë nëKryesisht kjo është e vërtetë për gradë nëKryesisht kjo është e vërtetë për gradë nëKryesisht kjo është e vërtetë për gradë në
moshë të mesme rmoshë të mesme rmoshë të mesme rmoshë të mesme rmoshë të mesme rrrrrreth sipër të 50-taeth sipër të 50-taeth sipër të 50-taeth sipër të 50-taeth sipër të 50-tavvvvveeeee.....
Konsumimi i të paktën një gote lëng domatejeKonsumimi i të paktën një gote lëng domatejeKonsumimi i të paktën një gote lëng domatejeKonsumimi i të paktën një gote lëng domatejeKonsumimi i të paktën një gote lëng domateje
të freskët dhe pa kripë çdo ditë ndihmon nëtë freskët dhe pa kripë çdo ditë ndihmon nëtë freskët dhe pa kripë çdo ditë ndihmon nëtë freskët dhe pa kripë çdo ditë ndihmon nëtë freskët dhe pa kripë çdo ditë ndihmon në
rregullimin e shëndetit të zemrës.rregullimin e shëndetit të zemrës.rregullimin e shëndetit të zemrës.rregullimin e shëndetit të zemrës.rregullimin e shëndetit të zemrës.

Efektet e lëngut
të domates në

shëndetin e zemrës

ashtu ka një sasi të madhe fibrash
e cila jep ndjesinë e ngopjes te kon-
sumatori. Ky frut përmban tran-
zitin intestinal që nxit aktivitetin
e zorrëve dhe  stomakut, duke
parandaluar fryrjen e barkut. Pje-
pri ka 90 % ujë duke bërë të mun-
dur hidratimin dhe mbajtjen në
formë të trupit duke qenë se 100
gram pjepër përmban; 7.4 gr kar-
bohidrate, 0.2 gr yndyra, 0.8 gr pro-
teina  dhe 0.7 gr fibra.

Pjepri futet në kategorinë e
frutave më të shëndetshme.
Ai njihet për vetitë e tij

kundër  stresit. Përveç se lufton
të nxehtin, parandalon edhe
plakjen duke ndikuar pozitivisht
tek lëkura dhe kockat, gjithash-
tu ndihmon në ruajtjen e ngjyrës
së lëkurës. Më poshtë po iu tre-
gojmë disa nga vetitë e pjeprit. Një
studim i kryer në Itali ka zbuluar
se pjepri ka një antioksidant të
njohur si superoksid dismutase, i
cili transformon substancat e
rrezikshme të trupit dhe largon
stresin. Ajo mban vitaminën B6
që na ul acarimin në momente të
caktuara. Gjithashtu shmang
edhe problemet e gjumit.

Pjepri përmban vitaminën A
dhe C të cilat gjenden në formën e
karotenoideve, pigmenti natyral
që i jep ngjyrën pjeprit. Kjo veti e
frutit vonon plakjen. Vitamina C
që ndodhet te pjepri ndihmon në
formimin e kolagjenit, e cila ësh-
të e domosdoshme për shërimin e
plagëve. Konsumimi i pjeprit
mund të parandalojë edhe sëmund-
jen e osteoporozës, duke qenë se
ky frut përmban në sasi të mëdha
fosfor dhe kalcium. Pjepri favori-
zon qarkullimin e gjakut me anë
të potasiumit që e ka në përbërje.
Ai ndihmon në tonifikimin e fy-
tyrës dhe e bën të butë. Për këtë
arsye përdoret shumë në produk-
tet kozmetike. Është një përbërës
shumë i mirë për lëkurat e thata.
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SHKURT
E rëndë në Gjermani,
shqiptari vret gruan
me thikë në një park

Një ngjarje e rëndë ka
tronditur qytezën

Künzell në Gjermani. Një
shqiptar 55 vjeçar nga
Kosova ka vrarë gruan e
tij duke e goditur me
thikë në një park të
qytezës. Siç raporton me-
dia lokal Hessenschau,
gruaja e plagosur u dër-
gua menjëherë në spital,
por nga plagët e marra
nuk ka mundur t'i mbije-
tojë operimit. Sipas poli-
cisë, 52-vjeçarja u qëlluar
me thikë në parkingun e
makinave të premten pas-
dite. Ndërkaq, pas aktit
makabër kosovari u gjet
në veturën e tij pranë
gruas së plagosur rëndë.
"Ai u arrestua pa rezis-
tencë," tha policia e Os-
thessen në një deklaratë.

Daçiç: 10 vende do
tërheqin njohjen e

pavarësisë së Kosovës

Ministri i Jashtëm i Ser
bisë, Ivica Daçiç

thotë se ka njëfarë vullne-
ti të Gjermanisë dhe
Francës për të mbajtur
takimin në Paris por ka
edhe rezerva sa i përket
rezultatit. "Nuk dihet
paraprakisht se nëse re-
zultati i atij takimi do të
jetë pozitiv. Nuk mendoj
se takimi do të jetë i
barabartë. Kjo do të tre-
gojë se Haradinaj është
më i fortë se të gjitha
ata.", tha Daçiç për 'Kur-
ir'. Sipas diplomatit serb,
politikanët perëndimorë
po e përdorin Haradina-
jn për konfliktet e tyre
të ndërsjella. Siç thotë,
Daçiç vendet e perën-
dimit duan që të tre-
gojnë se Përfaqësuesja e
Lartë e BE-së, Federica
Mogherini nuk ka bërë
asgjë në dialog. Tutje, si-
pas ministrit serb, Pari-
si dhe Berlini duan të
marrin dialogun në du-
art e tyre. Ministri serb
u shpreh se vitin e
ardhshëm pritet që rreth
10 vende apo më shumë
do ta tërheqin njohjen e
Kosovës.

Kadri Veseli rizgjedhet kryetar i PDK-së

Kryeparlamentari zgjidhet pa asnjë votë
kundër: Do fitojmë lirinë pa asnjë dilemë

Presidenti kosovar: Uroj që takimi do të hapë rrugën për marrëveshje me Serbinë

Thaçi për ‘L'Express’: Në Hagë
shkoj vetëm si dëshmitar

"Nëse s'ka marrëveshje për vizat, ka rrezik në Kosovë"

Kadri Veseli është
rizgjedhur kryetar i

Partisë Demokratike të
Kosovës. Konventa e
nëntë e PDK-së, pasi ven-
dosi që votimi të bëhet në
mënyrë të hapur, Veseli
është zgjedhur kryetar pa
asnjë votë kundër. Pas
zgjedhjes, Veseli ka
falënderuar delegatet de-
risa ka deklaruar se
askush nuk do t'i ndalë në

rrugëtimin e tyre për të dër-
guar në vend amanetin e

atyre që dhanë jetën për liri.
Veseli ka thënë se të gjithë

KADRI VESELI:
"S'do të lejojmë të ketë dilema se a do ta fitojmë
lirinë, perspektivë, të ardhmen tonë. Ka veç një
rrugë: Ajo është rruga e përgjegjësisë dhe
shanseve të barabarta",-ka thënë Veseli.


anëtarët e partisë duhet të
kërkojë llogari nga
udhëheqja e re e PDK-së. Ai
ka thënë se duhet të kërko-
het që mos të ketë abuzime.
"S'do të lejojmë të ketë dile-
ma se a do ta fitojmë lirinë,
perspektivë, të ardhmen
tonë", ka thënë Veseli. "Ka
veç një rrugë: ajo është rru-
ga e përgjegjësisë dhe

shanseve të barabarta", ka
thënë ai. Veseli nuk ka pa-
sur kundërkandidatë në
garën për të parin e PDK-së.
Zgjedhja e Veselit kishte

ardhur pas dorëheqjes së
Hashim Thaçit nga posti i
kreut të PDK-së, pasi ky i
fundit ishte zgjedhur presi-
dent i vendit.

Në një intervistë për të
p ë r j a v s h m e n
franceze "L'Express",

presidenti i Kosovës, Hash-
im Thaçi ka folur për 20 vje-
torin e çlirimit të Kosovës,
pritjet për samitin e Parisit,
dialogun ndërmjet Kosovës
dhe Serbisë, për perspek-
tivën evropiane dhe liberal-
izimin e vizave. Kur është
pyetur për mundësinë që ai
të ftohet nga Tribunali Spe-
cial, Thaçi ka thënë se mund
të shkojë atje, por si dëshmi-
tar.

L'ExprL'ExprL'ExprL'ExprL'Express: Këtë jaess: Këtë jaess: Këtë jaess: Këtë jaess: Këtë javë juvë juvë juvë juvë ju
do ta festoni 20 vjetorin tëdo ta festoni 20 vjetorin tëdo ta festoni 20 vjetorin tëdo ta festoni 20 vjetorin tëdo ta festoni 20 vjetorin të
përfundimit të luftës mepërfundimit të luftës mepërfundimit të luftës mepërfundimit të luftës mepërfundimit të luftës me
Serbinë. Sa ka përparuarSerbinë. Sa ka përparuarSerbinë. Sa ka përparuarSerbinë. Sa ka përparuarSerbinë. Sa ka përparuar
Kosova që nga ajo kohë?Kosova që nga ajo kohë?Kosova që nga ajo kohë?Kosova që nga ajo kohë?Kosova që nga ajo kohë?

Thaçi: Thaçi: Thaçi: Thaçi: Thaçi: Na kanë njohur
mbi gjysma e shteteve
anëtare të OKB-së, jemi
pjesë e më shumë se 200 or-
ganizatave ndërkombëtare.
Që nga pavarësia jonë në
vitin 2008, ne kemi ruajtur
një normë vjetore rritjeje
prej 4%. Mbesin ende shumë
sfida: ne duhet të sigurojmë
vende pune dhe prosperitet.
Në shkallë ndërkombëtare,
marrëdhëniet tona me
Serbinë, por edhe me Bash-
kimin Evropian, janë çësht-
jet tona kryesore.

‘L'Express’: Më 1 korrik‘L'Express’: Më 1 korrik‘L'Express’: Më 1 korrik‘L'Express’: Më 1 korrik‘L'Express’: Më 1 korrik
ju do të takoheni me homo-ju do të takoheni me homo-ju do të takoheni me homo-ju do të takoheni me homo-ju do të takoheni me homo-
logun tuaj serb Aleksandërlogun tuaj serb Aleksandërlogun tuaj serb Aleksandërlogun tuaj serb Aleksandërlogun tuaj serb Aleksandër
VVVVVuçiç, në Puçiç, në Puçiç, në Puçiç, në Puçiç, në Parisarisarisarisaris, nën pa-, nën pa-, nën pa-, nën pa-, nën pa-
trtrtrtrtronazhin e Angonazhin e Angonazhin e Angonazhin e Angonazhin e Angela Merela Merela Merela Merela Merkkkkkelelelelel
dhe Emmanuel Macron.dhe Emmanuel Macron.dhe Emmanuel Macron.dhe Emmanuel Macron.dhe Emmanuel Macron.
Çfarë prisni nga ky takim?Çfarë prisni nga ky takim?Çfarë prisni nga ky takim?Çfarë prisni nga ky takim?Çfarë prisni nga ky takim?

Thaçi: Thaçi: Thaçi: Thaçi: Thaçi: Shpresoj që takimi
do të hapë rrugën për një
marrëveshje me Serbinë.
Nëse nuk mund të krijojmë
marrëdhënie të mira me
Beogradin, atëherë ne kurrë
nuk do të bëhemi anëtarë të
Bashkimit Evropian e as të
NATO-s. Kjo është një
mundësi e artë. Nëse e
lëshojmë këtë mundësi,
atëherë fëmijët tanë do të
jenë ata që do të paguajnë
për këtë humbje. Do të
gjendeshim në një fazë të
"konfliktit të ngrirë", një sit-
uatë që do të kërcënonte të
përshkallëzonte në çdo mo-
ment. Kam besim në prag-
matizmin dhe vizionin e
Emmanuel Macron-it. Ai
është i vetëdijshëm për çësh-
tjen dhe e di që është e
rëndësishme për Evropën.

L'Express: Çfarë kom-L'Express: Çfarë kom-L'Express: Çfarë kom-L'Express: Çfarë kom-L'Express: Çfarë kom-
promisesh jeni i gatshëm tëpromisesh jeni i gatshëm tëpromisesh jeni i gatshëm tëpromisesh jeni i gatshëm tëpromisesh jeni i gatshëm të
bëni?bëni?bëni?bëni?bëni?

Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi: Qëllimi im është

të arrij një marrëveshje të
favorshme reciproke. Por
është e vështirë. Unë duhet
t'i bind qytetarët e vendit
tim që të normalizojnë mar-
rëdhëniet me një shtet që
vetëm njëzet vjet më parë po
na vriste: 800 mijë njerëz u
zhvendosën, 400 masakra, 20
mijë u përdhunuan, 1300
fëmijë u vranë. Pse ishin ata
viktima të këtij gjenocidi?
Vetëm sepse ishin kosovarë.

L'Express: A është sh-L'Express: A është sh-L'Express: A është sh-L'Express: A është sh-L'Express: A është sh-
këmbimi i territoreve mekëmbimi i territoreve mekëmbimi i territoreve mekëmbimi i territoreve mekëmbimi i territoreve me
Serbinë ende temë e dis-Serbinë ende temë e dis-Serbinë ende temë e dis-Serbinë ende temë e dis-Serbinë ende temë e dis-
kutimit?kutimit?kutimit?kutimit?kutimit?

Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi: Nuk është folur
asnjëherë për shkëmbim ter-
ritoresh, por kur bëhet fjalë
për një marrëveshje
gjithëpërfshirëse, të gjithë e
dinë se një nga temat krye-
sore për diskutim do të jetë
demarkacioni i kufirit midis
Kosovës dhe Serbisë. Nuk do
të jetë çështje e lehtë për t'u
zgjidhur, pasi është një çësh-
tje shumë e ndjeshme në
Ballkan. Unë nuk kam
qëllim që të ndryshoj kufij,
por më tepër t'i hap ato, si

kudo tjetër në Evropë.
L'Express:  Kohëve tëL'Express:  Kohëve tëL'Express:  Kohëve tëL'Express:  Kohëve tëL'Express:  Kohëve të

fundit ju keni deklaruar sefundit ju keni deklaruar sefundit ju keni deklaruar sefundit ju keni deklaruar sefundit ju keni deklaruar se
evropianët janë tepër tëevropianët janë tepër tëevropianët janë tepër tëevropianët janë tepër tëevropianët janë tepër të
ndarë për të arritur njëndarë për të arritur njëndarë për të arritur njëndarë për të arritur njëndarë për të arritur një
marrëveshje paqeje mesmarrëveshje paqeje mesmarrëveshje paqeje mesmarrëveshje paqeje mesmarrëveshje paqeje mes
Serbisë dhe Kosovës dhe seSerbisë dhe Kosovës dhe seSerbisë dhe Kosovës dhe seSerbisë dhe Kosovës dhe seSerbisë dhe Kosovës dhe se
një ndërhnjë ndërhnjë ndërhnjë ndërhnjë ndërhyryryryryrje amerikane doje amerikane doje amerikane doje amerikane doje amerikane do
të ishte e netë ishte e netë ishte e netë ishte e netë ishte e nevvvvvojshmeojshmeojshmeojshmeojshme. A men-. A men-. A men-. A men-. A men-
doni ende kështu?doni ende kështu?doni ende kështu?doni ende kështu?doni ende kështu?

Thaçi:  Thaçi:  Thaçi:  Thaçi:  Thaçi:  Askush nuk
mund ta zëvendësojë
Evropën në këtë proces
paqeje; megjithatë, mar-
rëdhënia mes Kosovës dhe
Serbisë është aq e brishtë
saqë nuk mund të ketë një
marrëveshje nëse nuk kemi
mbështetje të fortë nga Sh-
tetet e Bashkuara të
Amerikës. Samiti i Ballkan-
it, i cili u mbajt në Berlin në
fund të prillit, nuk solli as-
gjë konkrete. Ende nuk ish-
te bërë asnjë koordinim me
Amerikën. Shpresoj që në
samitin në Paris, në fillim të
korrikut, gjërat do të jenë të
ndryshme dhe se do të ketë
koordinim të plotë midis Pa-
risit dhe Uashingtonit.

L'Express: A mendoni seL'Express: A mendoni seL'Express: A mendoni seL'Express: A mendoni seL'Express: A mendoni se

do të  mund të hiqnido të  mund të hiqnido të  mund të hiqnido të  mund të hiqnido të  mund të hiqni
rrrrreeeeegjimin e vizagjimin e vizagjimin e vizagjimin e vizagjimin e vizavvvvve?e?e?e?e?

TTTTThaçi:haçi:haçi:haçi:haçi: Kosova ka përm-
bushur të gjitha kushtet.
Kemi përmbushur 95 kri-
tere. Parlamenti Evropian
dhe Komisioni Evropian na
kanë dhënë miratimin e
tyre. Vendimi tani qëndron
në duart e Shteteve Anëtare.
Kosova është vendi më i
izoluar në Evropë. Vetë kos-
ovarët mendojnë se janë
duke u trajtuar si qytetarë të
klasit të dytë. Ne duhet të
kemi durim. Ne nuk kemi
ndonjë alternativë për BE-
në. Por nëse nuk mund të
arrijmë në një marrëveshje
për vizat, atëherë ekziston
një rrezik real për të parë
ngritjen e nacionalizmit,
popullizmit dhe ekstrem-
izmit në Kosovë.

L'ExprL'ExprL'ExprL'ExprL'Express: Ka një niess: Ka një niess: Ka një niess: Ka një niess: Ka një nivvvvvelelelelel
të lartë të korrupsionit nëtë lartë të korrupsionit nëtë lartë të korrupsionit nëtë lartë të korrupsionit nëtë lartë të korrupsionit në
vend. A mendoni që kjovend. A mendoni që kjovend. A mendoni që kjovend. A mendoni që kjovend. A mendoni që kjo
pengon liberalizimin epengon liberalizimin epengon liberalizimin epengon liberalizimin epengon liberalizimin e
vizavizavizavizavizavvvvve?e?e?e?e?

Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi: Luftimi i krimit të
organizuar është një nga
kushtet e kërkuara nga

Bashkimi Evropian për të
hequr regjimin e vizave. Disa
vite më parë, ne zëvendë-
suam një të tretën e
prokurorëve të Kosovës, me
ndihmën e Brukselit. Sigur-
isht, mund të bëjmë më
shumë. Por mos të harrojmë
se, sa i përket sundimit të
ligjit, ne kemi qenë nën
mbikëqyrjen e OKB-së dhe
atë të BE-së për 20 vjet. Ne
jemi duke ushtruar një sh-
tet ligjor që nga viti i kaluar.
Si mund të kishim qenë në
gjendje që për një kohë kaq
të shkurtër të arrinim atë që
organizata të mëdha ndërko-
mbëtare nuk ishin në gjend-
je të arrinin në dy dekada?

L'Express: A jeni i bren-L'Express: A jeni i bren-L'Express: A jeni i bren-L'Express: A jeni i bren-L'Express: A jeni i bren-
gosur që mund të akuzohe-gosur që mund të akuzohe-gosur që mund të akuzohe-gosur që mund të akuzohe-gosur që mund të akuzohe-
ni nga Institucioni i Spe-ni nga Institucioni i Spe-ni nga Institucioni i Spe-ni nga Institucioni i Spe-ni nga Institucioni i Spe-
cializuar Gjyqësor i Kos-cializuar Gjyqësor i Kos-cializuar Gjyqësor i Kos-cializuar Gjyqësor i Kos-cializuar Gjyqësor i Kos-
ovës i vendosur në Hagë,ovës i vendosur në Hagë,ovës i vendosur në Hagë,ovës i vendosur në Hagë,ovës i vendosur në Hagë,
një gjykatë e krijuar për tënjë gjykatë e krijuar për tënjë gjykatë e krijuar për tënjë gjykatë e krijuar për tënjë gjykatë e krijuar për të
trajtuar krimet e kryeratrajtuar krimet e kryeratrajtuar krimet e kryeratrajtuar krimet e kryeratrajtuar krimet e kryera
gjatë konfliktit?gjatë konfliktit?gjatë konfliktit?gjatë konfliktit?gjatë konfliktit?

Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi: Jam shumë krenar
që kam qenë udhëheqësi
politik i Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës (UÇK). Unë isha
një nga themeluesit. Marrja
e armëve në dorë për të luftu-
ar regjimin e Millosheviçit
ishte mënyra e vetme për të
mbijetuar dhe mbrojtur pop-
ullin tim. Kosovarët janë të
tronditur që nuk është arres-
tuar asnjë serb për gjenoci-
din që ndodhi në Kosovë. As
unë, as shokët e mi të UÇK-
së nuk kemi shkelur asnjë
ligj të vetëm ndërkombëtar.
Disa individë bënë gabime,
megjithatë ato nuk janë
ekuivalente me gjenocidin.
Nëse gjykata e specializuar
kërkon që unë të jap një dek-
laratë dëshmitari në Hagë,
atëherë unë do të përgjigjem
pozitivisht. Unë mund të ndi-
hmoj drejtësinë dhe të
vërtetën.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi
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SHKURT
Hong Kong,

pezullohet projektligji
për ekstradimet

Pas protestave masive që
degjeneruan në për-

leshje me policinë në ditët
e fundit, qeveria e Hong
Kongut tërhiqet nga pro-
jekt-ligji për ekstradimin e
të dënuarve drejt Kinës.
Kryeministrja Cerrie Lam,
tha se ka vendosur pezu-
llimin e paketës së fort de-
batuar ligjore, që nga
shumë analistë shihej si
dorëzim i autonomisë së
Hong Kongut te Pekini. Më
shumë se 1 milion protes-
tues dolën në shesh për të
kundërshtuar ligjin, që si-
pas tyre do të burgoste dhe
ekstradonte drejt Kinës
kundërshtarët politikë. Si
pasojë e protestave rreth 100
persona mbetën të lënduar
nga plumbat e gomës dhe
gazi lotsjellës i hedhur nga
policia.

Përplasen në
ajër 2 avionë të

vegjël

Dy avionë të vegjël, njëri
prej të cilëve po përpiqej

të ulej në aerodromin nga i
cili avioni tjetër po ngri-
hej, janë përplasur me
njëri-tjetrin. Ngjarja ka
ndodhur këtë të diel në
aerodromin Hood në qyte-
tin Masterton të Zelandës
së Re. Si pasojë e për-
plasjes së avionëve kanë
humbur jetën dy pilotët.
Sipas Radios "Zelanda e
Re", njëri avion po kthe-
hej në aeroport pasi kish-
te lëshuar në ajër katër
parashutistë, ndërsa avi-
oni që ngrihej ishte për
trajnimin e pilotëve të
rinj. Sipas medias ven-
dase, përplasja ndodhi në
lartësinë prej rreth 100
metrash. Dëshmitarët
okularë thanë së dëgjuan
një përplasje të fortë dhe
më pas panë flakë në ajër
dhe mbetjet e avionëve që
binin nga lartësia. Au-
toritetet kanë nisur he-
timet për zbardhjen e
plotë të shkaqeve të aksi-
dentit që u kushtoi jetën
2 pilotëve.

Argjentina dhe
Uruguai zhyten në

errësirë pas një defekti

Një problem i rëndë
teknik në sistemin e in-

terkoneksionit ka lënë
Argjentinën dhe Uru-
guain pa energji elek-
trike. Lajmin e bën të di-
tur në Twitter shoqëria që
merret me furnizimin ele-
ktrik Edesur Argjentina.
Edhe disa pjesë të Brazilit
dhe Paraguai duket se
kanë probleme. Janë
rreth 48 milion banorë të
Argjentinë dhe Uruguait
që ndodhen në errësirë.
Ky defekt ka paralizuar
edhe rrjetin hekurudhor
dhe pjesën më të madhe
të transporteve publike
në zonat e goditura. Sipas
së përditshmes argjentin-
ase La Nacion, që citon
burime pranë kompanisë
elektrike, edhe Kili do të
jetë i përfshirë në këtë de-
fekt. Sekretari i qeverisë
për Energjinë argjentin-
ase ka thënë që problemi
ka ndodhur rreth orës
7:07 dhe ka shkaktuar një
kolaps në Sistemin e in-
terkoneksionit argjentin-
as, duke shkaktuar ndër-
prerje të energjisë në të
gjithë vendin.

Merkel në krye të BE-së? Macron mbështet kandidimin

Pasardhëse e Juncker, presidenti francez:
Europa ka nevojë për personalitete të forta

Mosndryshimi i interesave gjeopolitike, faktori kryesor i forcës angleze

Britania po largohet nga
BE, por jo nga Europa

Zbatimi i Brexit, rritet niveli i pasigurisë në Angli

Në politikën britanike,
asgjë nuk ka qenë më
e njëjtë që nga referen-

dumi i vitit 2016 pro largimit
nga Bashkimi Europian.
Udhëheqja jonë politike, ësh-
të e përçarë mbi mënyrën se
si duhet të zbatojë Brexit-in,
dhe aktualisht po përballemi
me një nivel të pashembullt
pasigurie, mbi të ardhmen e
vendit tonë. Megjithatë një gjë
nuk ka ndryshuar, dhe kjo na
jep një ide mbi mënyrën se si
do të vazhdojmë të jemi të
lidhur me Europën. Britania,
është dhe do të mbetet një
fuqi europiane. Interesat tona
gjeopolitike nuk kanë ndry-
shuar me vendimin tonë për
të dalë nga BE, dhe ne duhet
ta kthejmë vëmendjen tonë,
tek mënyrat se si vazhdojmë
të mbajmë lidhjet me fqinjët
tanë evropianë pas Brexit. Për
shekuj me radhë, Britania ka
qëndruar përkrah qeverive të
tjera evropiane, duke iu rezis-
tuar përpjekjeve të përsëritu-
ra, për të ndryshuar balancën
e pushtetit në Evropë. Pavar-
ësisht nëse agresori ishte
Luigji XIV, Napoleoni, Kajzeri
ose Adolf  Hitler, ne u rezistu-
am sulmeve të tyre, për të
mbetur neutralë në ishullin
tonë, dhe udhëhoqëm rezis-
tencën e armatosur që në fund
i mposhti ata. Gjatë Luftës së
Ftohtë, Mbretëria e Bashkuar
ishte një nga mbështetëset më
të vendosura të solidaritetit
evropian dhe perëndimor
kundër Bashkimit Sovjetik.
Kohët e fundit, bashkëpunimi
në politikën e jashtme, ka
qenë një nga të paktat fusha
ku Mbretëria e Bashkuar nuk
ka qenë shumë dakord me
Brukselin. Britania, Gjerma-
nia dhe Franca, e kanë pasur
shpesh shumë të vështirë të
gjejnë gjuhën e përbashkët,
për të folur me një zë të vetëm
me Uashingtonin dhe botën.
Sot, nevoja që Evropa të ketë
një qëndrim të përbashkët
mbi çështjet strategjike, ësh-
të më e rëndësishme se kurrë
më parë. Fuqia dhe ndikimi i
kontinentit po bie, teksa Kina,
Rusia dhe India i janë bash-
kuar SHBA-së si lojtare të fu-
qishme në skenën botërore.
Për herë të parë që nga shek-
ulli XVIII-të, Europa rrezikon
të mbetet një fuqi periferike
dhe e margjinalizuar, në raport
me çështjet kryesore. Pavarë-
sisht daljes së saj nga projekti

europian, Britania është e ven-
dosur të garantojë rëndësinë
e Europës në skenën botërore.
Edhe gjatë negociatave të pa-
suksesshme të Brexit - kur Bri-
tania dhe pjesa tjetër e Eu-
ropës nuk ranë dakord mbi
shumë gjëra - të dyja palët
kanë punuar ngushtësisht
mbi çështjet e politikës së jas-
htme. Londra është rreshtuar
me Berlinin dhe Parisin - dhe
jo Shtëpinë e Bardhë - mbi
marrëveshjen bërthamore të
Iranit, ndryshimin e klimës,
tregtinë e lirë, dhe kundërsh-
timin e zhvendosjes së ambas-
adave perëndimore nga Tel
Avivi në Jerusalem. Ndërkohë,
Londra mbështet qëndrimin e
partnerëve evropianë, se qe-
veritë nuk duhet të jenë më të
sjellshme ndaj diktatorëve,
sesa aleatëve tanë demokra-
tikë perëndimorë. Franca dhe
Gjermania, e dinë se që Euro-
pa të ketë politika efektive me
një ndikim maksimal në lidhje
me Rusinë, Kinën dhe rajonet
e tjera, blloku duhet të punojë
ngushtësisht me Britaninë e
Madhe - edhe pasi Londra të
mos jetë më pjesë e Këshillit
të Punëve të Jashtme të BE,

dhe kur të humbasë fuqinë e
saj të vetos ndaj nismave të
BE-së. Mënyra më e mirë për
të punuar së bashku këto
çështje strategjike të rëndë-
sishme, do të jetë krijimi i një
formati BE+1 që të lejojë
liderët e Britanisë, Francës
dhe Gjermanisë të takohen
me njëri-tjetrin, dhe nëse ësh-
të e mundur, të dalin me qën-
drime të përbashkëta mbi
çështjet kryesore të politikës
së jashtme. Aty ku mund të
gjejmë dot një qasje të për-
bashkët, ne do të jemi më të
fortë në raport me të. Aty ku
nuk mundemi, do të jemi të
lirë të ndjekë secili rrugën e
vet. Për këtë lloj bashkëpuni-
mi, ekzistojnë precedentë të
mirë: grupimi P5+1, 5 anëtarët
e përhershëm të Këshillit të
Sigurimit të OKB-së plus Gjer-
maninë, që u formua për të zh-
villuar negociatat me Iranin,
lidhur me programin e tij
bërthamor. Gjermania u shtua
në këtë grup, pasi anëtarët e
tjerë e kuptuan se forca
ekonomike dhe politike e Ber-
linit, do të ishte vendimtare
për ta bindur Iranin mbi
nevojën e kompromiseve. Po

ashtu, kur gjenerali francez
Sharl de Gol kërcënoi ta nxir-
rte vendin e tij nga NATO-s
pasi vendi i tij nuk mund të
merrte pjesë në Strukturën e
Integruar Ushtarake të Ale-
ancës nën komandën ameri-
kane, u arrit një marrëveshje
fleksibël, për të ndryshuar
rregullat, dhe për të vazhduar
qëndrimin e Francës si
anëtare e aleancës. Diploma-
cia, ka qenë gjithnjë e lidhur
me fleksibilitetin dhe kompro-
misin, në garantimin e sig-
urisë apo ruajtjen e interesave
jetike kombëtare. Pavarësisht
se çfarë do të ndodhë në fund
me Brexit, Britania e Madhe,
Franca dhe Gjermania do të
vazhdojnë të kenë nevojë për
njëra-tjetrën. NATO - me

pjesëmarrjen e plotë të ameri-
kaneve - do të mbetet partner-
iteti më i ngushtë i Britanisë,
dhe do të ndihmojë në sig-
urimin e aftësisë ushtarake
për të penguar çdo lloj agre-
sioni. Por Shtetet e Bash-
kuara, nuk janë partneri i
vetëm që na nevojitet. Në fakt,
Uashingtoni dhe Londra janë
rivale në fushën e tregtisë, dhe
kanë pikëpamjet e tyre të
ndryshme kur bëhet fjalë për
Iranin, Kinën, Lindjen e Mes-
me dhe ndryshimet klima-
tike. Britania ka nevojë për
Europën. Dhe Evropa ka
nevojë për Britaninë. Brexit
nuk kërkon në asnjë pikë të
tij, braktisjen e këtij bash-
këpunimi.

Marrë nga Bota.al

Angela Merkel shihet
gjithnjë e më shumë si

pasardhëse e Jean Claude
Juncker në krye të Komi-
sionit Europian për 5 vitet
e ardhshme teksa në Parla-
mentin Europian grupet
kryesore nuk po gjejnë gju-
hën e përbashkët për një
kandidat që do t'i bënte
ballë fuqizimit të euroskep-
tikëve. Mbështetjen për të
e shprehu hapur në një in-
tervistë të pak ditëve më
parë presidenti francez,
Emmanuel Macron. "Nuk
më takon mua të flas për të,
por nëse ajo do të donte të

kandidonte, unë do ta
mbështesja. Europa ka
nevojë për personalitete të
forta, për njerëz që kanë

kredibilitet dhe aftësi për të
përmbushur detyrat që kanë
marrë përsipër." Edhe për
kryeministrin e Luksembur-

EMANUEL MACRON:
"Nuk më takon mua të flas për të, por, nëse ajo do
të donte të kandidonte, unë do ta mbështesja.
Europa ka nevojë për personalitete të forta, për
njerëz që kanë kredibilitet dhe aftësi për të
përmbushur detyrat që kanë marrë përsipër."



gut, Merkel është alternati-
va ideale. Xavier Bettel,
kryeministër i Luksembur-
gut: E dashuroj këtë ide dhe

ia kam propozuar Merkelit
disa herë. Do të ishte një
kandidaturë perfekte, si
për vendin e saj ashtu
edhe për komisionin. Një
udhëheqëse madhështore!
I pari që propozoi Merke-
lin për postin e Komision-
it Europian ishte Presiden-
ti në largim Jean Claude
Juncker, i cili në një inter-
vistë për mediat gjermane
në prill e quajti kan-
celaren gjermane "një ve-
për arti" që nuk mund ta
mbyllë karrierën politike
pas largimit si kancelare.
Shefja e qeverisë gjer-
mane, megjithatë e ka
hedhur poshtë këtë ide.

STUHI VRASËSE NË VERË, 2 VIKTIMA NGA MOTI I KEQ

Një stuhi e pazakontë e breshrit ka goditur juglindjen e
Francës dhe Zvicrës mbrëmjen e të shtunës. Një 51-vjeçar

humbi jetën nga thyerja e një peme në një kamping në
Savojën e Epërme në Francë. Ndërsa një grua u mbyt pas

fundosjes së barkës së saj në liqenin e Gjenevës në
Zvicër, e gjendur papritur mes stuhisë. Breshëri ishte aq
intensiv sa dëmtoi dhjetëra automjete. Dëme prej miliona

eurosh i janë shkaktuar edhe të mbjellave në jug të
Francës, çka detyroi ministrin francez të bujqësisë të

shpallë gjendjen e katastrofës natyrore për t'u ardhur në
ndihmë fermerëve të dëmtuar.

FOTOLA
JM

Nga Malcolm Rifkind
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(Ri)bërja - (re)make
e demo(n) kracisë

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

...moshën tonë. Vite të arta ato,
me ëndrra shumë, por që u 'arki-
vuan'  shpejt  në sirtarin e
'dëshirave utopike' jo vetëm për
brezin e tyre, por edhe për ne që
ato vite nuk kishin ende qenie
amorfe,  vetëm pjesë të fan-
tazirave të tyre rinore.

Pakënaqësia dhe revolta që
nuk shndërrohen në aksion, për-
fundojnë ose në vajtim, ose në
nënshtrim. E aty ku pakënaqësia
mbetet lot ndër fytyra apo vua-
jtje e heshtur, njeriu zgjedh ose
të pajtohet të jetojë me të keqen,
ose të largohet gjëkund. Ikën siç
kanë ikur plot të tjerë këto deka-
dat e fundit, por tashmë jo më aq
nga varfëria; por sepse nuk sheh
fije shprese, se përjeton karboni-
zimin dhe intoksiokimin e çdo
cm² të 'territorit neutral' që kish-
te mundur të mbijetonte.  E
përtej të tjerash, se nuk pajtohet
që përjetësisht të keqen e sotme,
ta krahasojnë me më të keqen e
djeshme, një histori që përsëritet
pafundësisht si në romanet ab-
surde të Beckett-it.

Si gjithnjë, kur rishkruhet
historia, do të shkohet domosdo
te zanafilla (pika kritike)  pikër-
isht atje ku ndryshimi i drejtim-
it, njësoj si marrja e një kahu të
caktuar në kryqëzim, ka qenë
përcaktuese.  Kur vendimet e
gabuara krijojnë kazuse me paso-
ja të pariparueshme të nivele të
këtilla analiza fillon nga 'pika 0'
për të ndjekur më pas kro-
nologjikisht dhe linearisht (step
by step) gjithçka ka ndodhur deri
më sot. Kjo sepse për të analizuar
të sotmen nuk kemi burim më ob-
jektiv dhe koherent për t 'u
mbështetur se e shkuara

Është thjesht 'vërtetimi nga e
kundërta' që bënim në matema-
tikë kur thoshim "Nqs A-->B dhe
B-->A ". Kjo simbolikë e zbërthy-
er në terma real dhe aktual për
shoqërinë tonë do të ishte: (A) të
gjitha vendimet, veprimet e mos-
veprimet e politikës që nga 1991,
(B) shkaktuan tensionin dhe pa-
kënaqësinë masive që po përje-
tojmë sot.

Ndaj,  ndryshimi shumë-
planësh dhe i gjithanshëm që
ndodhi në shtetin shqiptar në
fillim vitet '90 mbase u karakter-
izua nga një bollshmëri e
përkohshme materiale, por, në
fakt,  ishte një zhveshje e rrënjë-
sishme nga vlerat e vërteta
njerëzore dhe spirituale që janë
themeli i çdo shoqërie normale.
Në rrugë e sipër, te babëzitur për
para, pushtet (mbase edhe per-
versitet) shumë nga 'paria' bënë
zgjidhjet e gabuara. Shkelën mbi
shumë principe bazike humane,
shkatërruan shtetin, shkërmo-
qën çdo vlerë morale që kishte
mbetur për të ndërtuar një struk-
turë politike dhe sociale katër-
cipërisht të kundërt me atë që
pretendohej.

E ndaj këto ditë që duken kaq
të tensionuara, për gjithë argu-
mentet që lëvruam më sipër
mund të mbartin mundësinë për
të (RI)BËRË - (RE)MAKE shtetin
shqiptar. E kur thuhet RI)BËRJE

nuk nënkuptohet ndërhyrje es-
tetiko-plastike, por një sistem të
ri për të gjithë shiptarët. Si në
të gjitha kombet moderne, edhe
për ne ky fillim i ri  nuk duhet të
jetë një shtet në shërbim të
ndonjë ideologjie ekstremiste,
parasë, vlerave pseudo-edukuese
apo të ndonjë oligarkie. Shteti
duhet të jetë një shtet-komb i
mirëfilltë dhe i konsoliduar si
gjithë kombet avangarde të botës.
Në këtë pikë, ne i kemi të gjitha
'tool ' -et  që lipsen për këtë
RI)BËRJE - (RE)MAKE: kemi
dijen, ekspertizën e profesion-
istëve, burimet natyrore, struk-
turat homologe që mund ti për-
dorim si shembull e mbi të gjitha
kemi të gatshme ideologjinë dhe
vlerat që n.q.s. nuk duam t'i 'im-
portojmë', kemi ato të Rilindjes
Kombëtare (asaj të parës, të mes
shekullit XIX).

Teksa sot gjithnjë e më shumë
shqiptarë po e kuptojmë që
(RI)BËRJA - (RE)MAKE është
një domosdoshmëri për t'i shpë-
tuar katastrofës, por divergjojmë
në mendim për atë sesi duam të
duket Shqipëria post- (RE)MAKE
(gjendje më se normale e qenieve
analitike si ne humanët, që kemi
vizione të ndryshme).

Ndaj, pyetja e tretë që ngelet
tashmë është: "Si mund ta reali-
zojmë (RI)BËRJEN - (RE)MAKE
në një situatë si e kjo e këtyre
ditëve?"

Shpëtimin mund ta gjejmë te
emra si: Monet, Renoir apo Sis-
ley (impresionistë, e jo si rasti i
Bethovenit që shumica e njerëz-
isë e lidhnin me qenin te filmi
dhe nuk e dinin që ishte ko-
mpozitor brilant :) )

Një grup artistësh të rinj, (as-
njëri i famshëm), që e kishin të
vështirë të afir moheshin ose
shisnin qoftë edhe një pikturë.
pasi  tregu i artit figurative ish-
te i standardizuar dhe shijet cak-
toheshin nga "Académie Des
Beaux-Arts". Académie ishte ru-
ajtësi i standardeve tradicionale
të pikturës franceze për përm-
bajtjen dhe stilin. Nga to vlerë-
soheshin temat historike, fetare
dhe portrete glamuroz dhe të lla-
kosura 'gold'; ama peizazhi dhe
realiteti jetësor nuk përfilleshin.

Përballë kësaj situate, 'grupi
Impresionist' vendosi që në vend
të përpjekjeve personale të secil-
it për t'u përfshirë në ekspozitën
e madhe, ata filluan të organizo-
nin ekspozitat e tyre të vogla, të
përbashkëta. Ata e kuptuan se
suksesi nuk mund të matej
kurrsesi individualisht, duke
plotësuar kushtet dhe standar-
det burokratike të akademisë.
Kreativiteti i tyre mundësoi lulë-
zimin e disa lëvizjeve në art dhe
secili grup sot është i famshëm
dhe pjesë e gjithë muzeumeve të
botës.

Shkurtimisht, këtë duhet të
bëjmë gjithë ne që kemi më
shumë se 20 vjet që presim ditë
më të mira. Në një zë të artiku-
lojmë nevojën për (RI)BËRJE -
(RE)MAKE dhe të bëhemi garant
që ky proces të jetë rezultativ
dhe frytdhënës për kombin tonë.

Opinioni i   Ditës

Nga Igli Tola

Pakënaqësia dhe revolta që nuk shndërrohen në aksion, përfundojnë ose në
vajtim, ose në nënshtrim. E aty ku pakënaqësia mbetet lot ndër fytyra apo vuajtje

e heshtur, njeriu zgjedh ose të pajtohet të jetojë me të keqen, ose të largohet
gjëkund. Ikën siç kanë ikur plot të tjerë këto dekadat e fundit, por tashmë jo më
aq nga varfëria; por sepse nuk sheh fije shprese, se përjeton karbonizimin dhe
intoksiokimin e çdo cm² të 'territorit neutral' që kishte mundur të mbijetonte. E
përtej të tjerash, se nuk pajtohet që përjetësisht të keqen e sotme, ta krahasojnë
me më të keqen e djeshme, një histori që përsëritet pafundësisht si në romanet

absurde të Beckett-it.
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Vetingu shqiptar dhe
“Financial Times”

Nga Fatos Çoçoli

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

...shkrimet e saj, nga të cilët 750
mijë nëpërmjet internetit), bot-
oi shkrimin "Shqipëria i ngul
shpresat në reformën gjyqësore
për pranimin në BE". Gazetarja
Valerie Hopkins, korrespondente
për Ballkanin Perëndimor, thek-
sonte se "Shtetet që janë dakord
për fillimin e negociatave me
Shqipërinë thonë që vendi po
bën më shumë se sa kanë bërë
vende që janë anëtarësuar kohët
e fundit, duke zhvilluar reforma
rrënjësore, dhe prandaj duhet
shpërblyer. "Mund të shohësh
Hungarinë, Rumaninë, Sllovak-
inë, Poloninë, ose shtete të tjera
të cilat janë anëtarësuar së fund-
mi, sektori më problematik në të
gjitha shtetet mbetet sistemi
gjyqësor" tha një zyrtar i lartë i
Komisionit Evropian në Bruksel
për Financial Times"(https://
www.ft.com/content/229a8600-
8dd5-11e9-a1c1-51bf8f989972) .
Ç'do të thotë kjo? Do të thotë se
ne ende si qytetarë nuk kemi
kapur përmasat e asaj që ka ni-
sur të kryhet tek ne. Të reformës
së mirëfilltë në drejtësi. Kemi
800 gjyqtarë dhe prokurorë
gjithsej si vend. Nga këta janë
vetuar(kontrolluar për nivelin e
përgatitjes së tyre profesionale
dhe për burimet e pasurisë per-
sonale që kanë krijuar ndër vite
duke punuar në organet  e
drejtësisë sonë) 160 syresh. 60
për qind e këtyre 160 gjyqtarëve
dhe prokurorëve nuk ia kanë
dalë!  Ose kanë dhënë
dorëheqjen("pse të futem në një
lojë ku nuk do kem shanse të
justifikoj  pasurinë e  f ituar
abuzivisht?"), ose janë shkarkuar
nga organet e vetingut. Mund të
ketë patur disa vendime të dis-
kutueshme nga strukturat  e
vetingut në drejtësi, por "Përjas-
htimi forcon rregullin", shpre-
hej Anshtajni. Një gjë të tillë
nuk e kanë filluar, madje as edhe
folur për të ose planifikuar ta
bëjnë, vende anëtare të BE-së si
Hungaria, Romania, Sllovakia e
Polonia, ku sistemi gjyqësor ka
probleme të mëdha me aftësinë
e gjyqtarëve dhe prokurorëve
dhe integritetin e tyre. Ndoshta
nuk është i kalbur fund e krye,
sa po provon të ketë qenë këtu
tek ne. Por gjyqësori ngelet prob-
lemi më madhor i  këtyre
vendeve anëtare të Bashkimit
Evropian dhe Brukseli vlerëson
shumë rastin shqiptar. Që nëse
do të ketë sukses ai, të mund ta
replikojë  edhe në shtetet
anëtare të BE-së. Kjo nuk është
pak për një vend si i yni, ku bis-
turia e mirëfilltë në drejtësi as
që mund të mendohej të niste,
pa investimin e aleatit tonë më
të madh, Shteteve të Bashkuara
të Amerikës. Gazeta "Financial

Lidhja me njerëzit e tjerë do të jetë më
e lehtë se kurrë më parë për ju tani. Ju
keni një aftësi të fortë për të dëgjuar
nëntekstin e çfarëdo gjëje që njerëzit
thonë në sipërfaqe. Sugjeroni rrethin
tuaj shoqëror ose thjesht shtoni disa
shifra në listën tuaj të kontakteve.

DEMI

Uleni pak ritmin në punë. Edhe nëse
të tjerët synojnë të dalin para jush,
duhet të mendoni më shumë për vet-
en tuaj. Ndoshta është më mirë që të
reflektoni mbi gjërat që keni arritur, por
edhe për ato ku keni dështuar.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Nëse prej kohësh keni pritur që një
grup njerëzish të caktuar të men-
dojë njësoj si ju, sot do të keni një
mundësi të përsosur. Në aspektin
profesional duket se gjithçka do të
jetë sipas parashikimit.

Dilni nga rutina juaj dhe angazhohu-
ni në aktivitete që mund t'jua bëjnë
jetën më interesante. Monotonia nuk
sjell asgjë të mirë te ju. Ndonjë
udhëtim do të ishte i këshillueshëm.

Çfarëdo stresi që keni ndjerë kohët e
fundit do t'ju hiqet nga shpatullat përko-
hësisht sot. Ka një fluks të ri energjie
në jetën tuaj që nxitet nga misteri. Shi-
joni energjinë e butë dhe qetësinë mes
jush dhe të gjithë njerëzve tuaj.

Është koha për të kërkuar ndihmën që
ju nevojitet në punë, në shkollë, apo
edhe në dietën tuaj. Ka njerëz që mund
t'ju ndihmojnë veçanërisht në aspektin
profesional. Arritja e synimeve mund të
duket e vështirë, por gjithçka do ecë
mbarë falë edhe mbështetjes së disa
njerëzve.

Bota është plot mundësi dhe frymë-
zim! Kjo është një kohë e mirë për
të  rrezikuar në fushë e romancës
dhe të jeni pak më të guximshëm për
ndonjë flirtim. Në punë gjërat duken
të qëndrueshme.

Bëjini vetes një nder dhe gëlltiteni
frikën, krenarinë ose çfarëdo tjetër që
mund të t'ju pengojë sot - sepse kjo
është një ditë për të ecur përpara dhe
për të bërë gjëra të mahnitshme!
Përpjekjet më të vogla mund të sjell-
in shpërblime të mëdha për ju tani.

Asgjë nuk do të mund t'ju pengojë sot.
Aftësitë tuaja mendore janë të mpre-
hta, dhe energjia juaj fizike po rritet.
Ky kombinim i pamposhtur është
forca e blinduar perfekte për çfarëdo
beteje ku mund ta gjeni veten sot.

Gjëra të mëdha do të ndodhin,
edhe pse ju nuk jeni shumë të për-
gatitur për këtë. Aftësitë tuaja or-
ganizative gjithmonë ju kanë ndih-
muar, por ato nuk janë thelbësore
për suksesin tuaj.

Energjia juaj është e përshtatshme për
një qasje vlerësuese ndaj asaj që po
ndodh dhe çfarë do të ndodhë së shpejti.
Reflektimi për jetën tuaj nuk është aspak
egoiste, përkundrazi është shumë e zg-
juar. Mendoni më shumë për raportin tuaj
me një person.

Sot mund të merrni lajme të mira sa i
përket aspektit ekonomik. Një investim
që mund të keni kryer shumë kohë më
parë mund të nisë të japë rezultate. Sot
është koha të mendoni më shumë për
disa pushime speciale.

Times" i lexon nën optikën e
frikës që ka ngjallur vetingu
real i drejtësisë në Shqipëri zh-
villimet e fundit politike tek ne,
kur shprehet se "Kam frikë se
përshkallëzimi i  situatës  së
brendshme është goditja e fun-
dit ,"  thotë një  diplomat nga
Brukseli". Ç'do të thotë kjo për
ne si qytetarë? Atë që të huajt
këtu e kuptojnë shumë qartë
dhe po aq qartë edhe përfaqë-
suesit e Bashkimit Europian në
Bruksel. Turbullimi i deritan-
ishëm i ujërave të politikës sonë
të brendshme është tërmeti i
fundit për rrëzimin e murit anti-
korrupsion të vetingut. 30 qer-
shori nuk do të jetë kurrsesi
shpëtimi i vetingut. Votimet e
shëmtuara në mungesë të garës

zgjedhore do të mund të thek-
sojnë mbështetjen popullore të
partisë në pushtet(së bashku me
rrezikun real të euforisë partiake
për fitoren "votat plumba për
ar mikun!"),  por nuk kanë të
bëjnë kurrsesi me reformën në
drejtësi dhe rrugëtimin e mëte-
jshëm të saj. Përkundrazi, entu-
ziazmi dhe euforia e "fitimtarëve"
të partisë në fuqi mund të rrez-
ikojë influencimin e strukturave
të vetingut ndaj gjyqtarëve dhe
prokurorëve në radhë për t'u vet-
uar, që kanë parë ose janë të
detyruar "të shohin rozë".
Vetingu duhet të ecë kështu i pa-
varur si ka avancuar deri tani,
me gjithë disa vendime të disku-
tueshme, që janë të natyrshme.
Ai është garancia jonë për nisjen
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e bisedimeve për anëtarësim në
Bashkimin Europian në vjeshtë
të këtij viti, jo 30 qershori. Fit-
imtarët socialistë të një procesi
pa garë duhet ta ndjejnë veten
të dështuar në triumfin e tyre.
Pse ishte një proces ku nuk i dëg-
juam njëherë të flisnin për
gabimet(fajet jo e jo) që kanë bërë
në drejtimin e pushtetit vendor
gjatë viteve 2015-2019. Për çfarë
nuk shkoi mirë dhe duhet
ndrequr urgjentisht. Nuk dëg-
juam një autokritikë të vetme.
Një zë kritik në koret e triumfit
socialist. Dhe kjo është gjëja më
shqetësuese në këtë pushtet ab-
solut që po projektohet drejt së
ardhmes sonë, pavarësisht
përkrahjes së SHBA-ve dhe BE-
së për legjitimitetin e tij.
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Skënderbeu: Shehi, një
ikonë, një legjendë!

SPORT

Prindërit e moshuar dhe malli për Italinë, ja pse u kthye toskani të drejtojë në Serinë A

Sarri është trajneri i ri i Juves
Çelsi: Ja pse e lamë të largohej!
Ish-tekniku i Napolit ka firmosur një kontratë 3-vjeçare

Tashmë është zyrtare,
Mauricio Sarri është
rajneri i ri i Juven-

tusit. Për të bërë publik
këtë lajm ka menduar klu-
bi bardhezi me anë të një
postimi në rrjetet sociale:
"Pasi siguroi trofeun e tij të
parë kontinental, Mauricio
Sarri rikthehet në Itali, ku
ka trajnuar gjatë të gjithë
karrierës së tij. Nga tani
dhe për 3 vitet e ardhme,
do të drejtoj Juventusin",
lexohet në komunikatën
për mediat. Sarri te Juve
ishe thjeshtë çështje kohë,
me palët që kishin gjetur
bashkëpunimin ndërmjet
tyre. Pengesa e vetme ish-
te kthyer Çelsi, por pas flu-
turimit të Paratiçit, drej-
tori sportiv i "Zonjës së
Vjetër",  drejtë Londër
gjithçka u mbyll me suk-
ses. Pavarësisht se Sarri
zhvilloi një sezon shumë të
mirë në krye të bluve:
Fitues i Europa League, fi-
nalist i EFL Cup, i dhuroi

Jeton Selimi

japin fund bashkëpunimit
pas vetëm një viti. Rikthi-
mi i Sarrit në Serie A, mbi
të gjitha në krye të Juves
ka bërë shumë zhurmë në
Itali për shkak të kaluarës
së tij në krye të Napolit.

Menjëherë pas zyrtariz-
imit të teknikut italian në
krye të "Zonjës së Vjetër" ,
ka dhënë një intervistë për
mediat e vendit të saj drej-
toresha e Çelsit , Marina
Granovskaia :  "Në
bisedimet pas Ligës së Eu-
ropës, Maurizio e bëri të
qartë se sa fort dëshironte
të kthehej në Itali, duke
shpjeguar arsyet për të

dëshironte nga drejtuesit e
Çelsit duke bërë që palët ti

Çelsit një vend në Champi-
ons sezonin e ardhshëm,

Sarri nuk e morri kurrë në
kohë konfir mimin që

cilat dëshironte të kthehej
në vendin e tij, ai beson se
është e rëndësishme të
jesh më afër familjes dhe
të jetosh më pak të largët
nga prindërit e moshuar
për mirëqenien e tyre.
Unë dua ta falënderoj atë
për gjithçka arriti me ne ,
dhe i uroj suksese në aven-
turën e re." - u shpreh 44-
vjeçarja.  Arsyeja pse
tekniku italian u largua
nga Londra, ka qenë edhe
sepse do të qëndrojë pranë
familjes dhe prindërve të
tij të moshuar, por edhe të
drejtojë një klub të madh
si Juventusi.

Sipas "Gazzetta Dello Sport"

Lacio e rishikon situatën,
heq Strakoshën nga tregu

Klubi i Lacios ka vendosur
që të mos i përgjigjet pozi-

tivisht ofertave për Thomas
Strakoshën. Për portierin nuk
kanë munguar ofertat tun-
duese, por në Romë janë të bin-
dur se nuk kanë marrë ende
maksimumin nga ai, ndaj çdo
ofertë që do t'u vijë bardhek-
altërve do të kthehet mbrapsht
me një "jo, faleminderit". Sipas
"La Gazzetta Dello Sport", te
Lacio besojnë verbërisht te af-
tësitë e Strakoshës dhe jo vetëm për faktin që Igli Tare e
njeh që të vogël farë lidhjes miqësore që ka me babain e tij,
Foto Strakoshën. Portieri ka treguar në fushë se e meriton-
te vendin si titullar në këtë klub të rëndësishëm në Serinë
A dhe me këto paraqitje ka bindur jo vetëm italianët, por
edhe klubet angleze që janë vënë në ndjekje të tij. Arsenal
e Uest Hem ishin skuadrat më ngulmuese, sipas të njëjtit
burim, por Lacio ka vendosur që të mos largojë lojtarin duke
i besuar atij edhe për të ardhmen në këtë projekt me Simo-
ne Inzagin në pankinë. Edhe pse mendohet se ofertat mund
të arrijnë shifra të rëndësishme, deri në 50 milionë euro, në
klubin italian mendojnë se të zëvendësojnë Strakoshën do
të jetë shumë e vështirë ndaj për këtë arsye do të refuzohet
edhe këtë vit çdo lloj oferte që vjen për të.

Orges Shehi njoftoi disa
ditë më parë se nuk do

të jetë më trajner i
Skënderbeut! 41-vjeçari, i
dha fund aventurës 9-
vjeçare me Skënderbeun,
klub në të cilin u shndër-
rua në një legjendë. Si fut-
bollist, Shehi fitoi 11 tituj
me korçarët,  7  kampi-
onate, 3 superkupa dhe një

Kupë Shqipërie, duke shk-
ruar historinë e klubit
bardhekuq. Ndërkohë
nëpërmjet një njoftimi në
faqen zyrtare,  klubi i
Skënderbeut e ka cilësuar
Shehin si një aset dhe pjesë
të pandarë të klubit. "Një
ikonë, legjendë… 2 pjesë-

marrje në grupet e Europa
League,  një play-of f  në
Champions League, dhe 1
play-off  në Europa League.
7 tituj kampion, 3 superku-
pa dhe një Kupë Shqipërie.
9 vite bardhekuq, lider
brenda dhe jashtë fushe.
Fjalët janë të tepërta, nuk

ka arsye për të reaguar,
Orges Shehin nuk e lidh
kontrata me Skënderbe-
un por 9 vite plot suksese,
emocione dhe dashuri.
Orges Shehi nuk mund të
largohet me një interv-
istë nga Korça dhe padis-
kutim mbetet një aset
dhe pjesë e pandarë e klu-
bit…", shkruan klubi ko-
rçar në faqen e tij zyrtare
në 'Facebook'.

Sheiku kërcënon Mbapen dhe Nejmarin

Naser: Nuk dua më sjellje si
yje te Paris Sën Zhërmeni

Naser Al Khelaifi, sheiku që
mbulon rolin e presidentit

te PSG në emër të shtetit të Ka-
tarit, duket se është mërzitur
me tekat e lojtarëve në klub, të
cilat këtë vit i kanë kushtuar
shumë shtrenjtë skuadrës. PSG
fitoi vetëm titullin kampion në
Francë e më pas zhgënjeu si në
dy Kupat, ashtu edhe në Ligën
e Kampioneve, një situatë e cila
duket e papranueshme duke
llogaritur milionat që janë shpenzuar për të ndërtuar
skuadrën me emra si Nejmar e Mbape. Tashmë për të gjithë
do të jetë toleranca zero, siç paralajmëroi Al Khelaifi në një
deklaratë të dhënë për "France Football". "Lojtarët duhet të
marrin përgjegjësitë e tyre edhe më shumë se më përpara.
Gjithçka duhet të jetë ndryshe. Duhet të bëjnë më shumë, të
punojnë më shumë. Këtu nuk ka vend për vetëkënaqësi.
Nëse nuk janë dakord, dyert janë të hapura. Mirupafshim!
Unë nuk i kam qejf sjelljet si yje", tha Al Khelaifi në me-
sazhin e tij të qartë drejtuar futbollistëve. Gjatë javëve të kalu-
ara, u shtuan zërat se te PSG kishte pasur përplasje të mëdha
mes lojtarëve, të ndarë në grupin e brazilianëve të udhëhequr
nga Nejmar dhe në grupin e francezëve që udhëhequr nga
Kimpembe dhe Mbape.

Alesio do drejtojë Kilmarnokun

Konte "tradhtohet"
nga krahu i tij i djathtë

Antonio Konte shumë
shpejt do të zbresë

në fushën stërvitore për
të përgatitur Interin për
sezonin e ri. Por tekniku
italian nuk do të ketë në
këtë aventurë të re
përkrah tij njeriun më të
besuar që e ndiqte ngado,
Anxhelo Alesion. Ish-fut-
bollisti i Juventusit ish-
te krahu i djathtë i Kon-
tes që te Siena dhe më pas e ndoqi te Juventusi ku
gjatë periudhës së pezullimit të teknikut për çësh-
tjen e basteve sportive, ishte ai që ulej në pankinën
e bardhezinjve si trajner i parë. Alesio ishte zëvendë-
si i Kontes edhe te Italia, e më pas e ndoqi atë edhe
deri në Londër në dy sezonet te Çelsi. Por duket se
pas aventurës angleze, palët kanë vendosur që rrugët
e tyre të ndahen dhe Alesio ka zgjedhur që të vazh-
dojë i vetëm karrierën si trajner i parë. Ai ka
zgjedhur një ekip jo shumë të njohur në fakt, pasi
bëhet fjalë për Kilmarnok në kampionatin skocez të
futbollit. Për më tepër, trajneri ka vendosur që të
nënshkruajë një kontratë afatgjatë, duke firmosur
atje për tre sezonet e ardhshme.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Bëhet një me psonisje.
5. Një mund të jetë qeveritar
11. Maiden që këndojnë.
13. Një ushtarak është solemn.
15. Inicialet e Mann shkrimtar nobelist.
16. Teket pa kufij.
18. Mbetet në fund.
19. Një treshe në skenë.
21. Një mongol i Timurlengut
23. Një peshk i rëndë.
25. Tiriac ish-tenist
26. Kufizojnë një takim.
27. U hodhën në Tartar nga Zeusi
30. Fillojnë nazet
31. Kalimi në krye.
32. Ishte gruaja që i dha ujë nga pusi Jezusit.
34. Janë portet.
35. Dashi kur mungon ai
37. Javier, shefi i diplomacisë së BE
38. Kufizohet në kufij

HORIZONTAL
1. Humanisti i Rotterdamit
6. Mund të jenë cigaresh.
12. Capirossi i MotoGP.
13. Eshtë bixhoz
14. I vetmi në orar.
15. Para Diego në Kaliforni.
16. Fillojnë sefte.
17. Eshtë makina për guidë.
21. Inicialet e Benigni-t.
23. Janë riparime.
25. Janë të brishtë.
27. Fillojnë largimin.
28. Ishin kambistë të dikurshëm.
29. Një motoskaf gare.
31. Kështu thirrej Marco Pantani.
32. Janë penjtë për moline.

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

39. Ente Civile Europiane.
40. Një birrë.
41. Mbetur në fund.
42. Ramazzotti këngëtar
43. Janë në modë.
44. Janë tek në shaka.
45. Eshtë dite në mbledhje.
47. Një pjesë e kandidaturave.
49. Jessica Parker aktore.
50. Inicialet e Presley.
51. Akoma është ndryshe.
52. Janë brinjët në skuadër.
53. Qendër fitimi

VERTIKAL

1. Brad aktor.
2. Komandohet nga gjenerali.
3. Në hyrje të zonës
4. Janë në skaje

6. Janë librat e parë
7. Mund të jetë arme.
8. Incialet e Turgeniev.
9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.
10. Mund të lakohet.
12. Janë araknidet si vejshua e zezë.
14. Mund të jetë e lirë në port.
17. Një mjet lundimi.
20. Shkroi Rinoceronti.
22. Ekstreme në ritëm.
24. Kalohen në gjumë.
28. Filmi i parë shqiptar.
29. Fillojnë takimet
31. Kufizojnë kënde.
32. Një depozitë drithi.
33. Janë vendet e para.
34. Një parabolë e tenistit.
36. Eshtë llogari që qërohet.
37. Shteti me Khartum.
38. Janë kapot e bandave.
40. Një thirrje e dëshpëruar nga direku.
41. Lidhin brigje.
42. Një lidhëz
46. King Cole i muzikës.
48. Fillojnë ndeshjen.
49. Sapo fillojnë.
50. Mbetet në fund.

- Ndonjëherë ne ndërtojmë
mure, jo për të mbajtur
njerëzit jashtë, por për të
parë se kush interesohet
mjaft për prishjen e tyre.

- Miku i të gjithëve nuk
është miku i askujt.

- Jeta është një trëndafil, ku
çdo petal është një iluzion
dhe çdo gjemb është një
realitet.

- Mos u'a thuaj miqve tuaj
atë që armiqtë tuaj nuk
duhet ta dinë.

ZBAVITJE

- Plaga që të krijon miku kurrë nuk
shërohet.
- Kemi tri kategori të miqve: ata që janë
indiferentë, ata që janë të pakëndshëm
dhe ata që urrejmë.

- Shëmtia është superior ndaj bukurisë
në një pikë: kohëzgjatja.

- Bëje jetën tënde një ëndërr, dhe
ëndrrën tënde realitet .

33. Emër vajze.
35. Janë edhe ato të cirkut.

36. Nuk ka tradhtari.
37. Janë baballarët.
38. Fillojnë titrat.
39. Ai dhe ajo.
40. Mbledh baskët separatistë.
41. Fillojnë saldimin.
42. Gjysma e krahut.
45. Në krye të armatës.
46. Gjysmë krisme.
47. Jepet për hartim.

VERTIKAL
1. Paul që qe poet i famshëm.
2. Dennis i Mclaren.
3. Këndohet në opera.
4. Gjysmë siklet.
5. Kufijtë e matjes.
6. I zhvillon kongresi.
7. Inicialet e Moravia-s
8. Janë krerë bandash.
9. Të fundit në tender.
10. Fund shkurti.
11. Mund të jenë grosistë

13. Ka shirit magnetik një e tillë.
15. Ishin  engjej të korit të lartë
17. Janë gjynahet
18. Bega komik.
19. Janë shemra.
20. Inicialet e Morricone-s.
22. Janë edhe ato fetare.
23. Një gjuajtës francez.
24. Gjika e Dora D'Istria-s.
26. Qytet grek.
29. Bëjnë katrorë me një kat.
30. Ishin  ndjekësit e Antistenit.
32. Shkruhet i treti.
34. Një sulm... kardiak.
36. Ki Moon i OKB
40. Inicialet e Rohmer.
43. Robert Mitchum.
44. Dy asa.
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