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GEZHOJA NE VENDNGJARJE

Grabitja në Korçë,
dalin detaje të reja.
Policia: 2 mln lekë 

për atë që na informon

Aksioni opozitar, bisedat në selinë e PD

Porositë e kreut të PD për Ristanin, Palokën, Spahon Porositë e kreut të PD për Ristanin, Palokën, Spahon 
dhe Bozdon. Moto, “Të bashkuar kundër krimit”dhe Bozdon. Moto, “Të bashkuar kundër krimit”

Detajet e takimit 
90-minutësh të Bashës 
me Kryemadhin: Pas 20 

janarit, në protesta

Opozita e bashkuar ka intensifi kuar takimet brenda 
saj për përgatitjen e nisjes së valës së protestave 

kundër keqqeverisjes së majtë. “Të bashkuar kundër 
krimit” është motoja që udhëheq protestën e opozitës. 
Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi...

Kreu i Ulqinit: Tirana 
zyrtare e Prishtina 

s’e kanë ngritur kurrë 
zërin për të drejtat tona

INTERVISTA/ NAZIF CUNGU:
PO SPASTROHEN SHQIPTARET
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HISTORIA E SHERRIT FATAL

INTERVISTA E DEPUTETIT

U qëllua me plumb në 
kokë nga ish-komando, 

vdes pas 4 muajsh 
në spital 21-vjeçari

Agron Shehaj: Krimi,
PD duhet të kërkojë
hetimin e Ramës, pse

konfliktohem me Braçen

Nga VALENTINA MADANI

Nga VOLTIZA DURO

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    
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    Viti XXIV - Nr. 7403  E hënë 8 Janar 2018      Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Shqipëria dhe
Kosova humbi 

një mik të madh

 OPINION

Nga PANDELI PASKO,                                   
SALI METANI, ARBEN MYRTA

CILAT JANE KATEGORITE QE PERFITOJNE DHE NDIKIMI I VJETERSISE NE PUNE
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apo që merren me anë të ush-
qimeve e mjedisit rrethues. 
Për të dalluar nëse fëmija juaj 
ka infeksion në bajame vëre-
het ngjyra e fytit, nëse është e 
kuqe zona e bajameve atëherë 
sapo ka fi lluar infl amacioni. 
Nëse dallohen zona të bardha 
rrethore...

Migena Kika: Rritet numri i të prekurve nga autizmi, djemtë më të predispozuar

Ylli Merja: Infeksioni i bajameve, kurimi me bimë mjekësore
Pothuajse të gjithë njerëzit 
kanë kaluar sëmundjen 
e infeksioneve në bajame 
një herë në jetë. Më shpesh 
preken fëmijët deri në 7-8 
vjeç. Shkaktarët e tyre janë 
viruset e bakteriet e ndry-
shme që qarkullojnë në ajër, 

Këshillat e mjekut popullor edhe për parandalimin e inflamacioneve

 Ditës
Opinioni

i
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Nga SHABAN MURATI
Opinioni

 Ditësi

Trump, i papërshtatshëm 
apo gjeni? 

Michael Moore, autor i disa doku-
mentarëve të famshëm politikë, 

ironizoi së fundmi Presidentin e 
SHBA, Donald Trump, duke i kujtuar 
se epitetin “i çrregullt”...

Nga JULIAN ZYLA

Në 7 janar u mbush një vit nga shpal-
lja e “Platformës së Përbashkët” 

të partive politike shqiptare lidhur 
me pjesëmarrjen e tyre në qeverinë e 
Maqedonisë. Pranimi...

Vota për Maqedoninë në 
NATO të kushtëzohet

Në faqen 3

Suplement

Instituti i Sigurimeve Shoqërore: Formula e re, dokumentet që duhen 
paraqitur. Përfitojnë edhe familjet që kanë humbur të afërmit në detyrë  

Vijon në faqen 18 Vijon në faqen 19
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AKSIONI OPOZITAR
INTERVISTA

Agron Shehaj nga një
sipërmarrës i suk
sesshëm, shumë shp-

ejt u bë një nga protago-
nistët e grupit parlamentar
të PD-së. Shehaj thotë për
"Gazeta Shqiptare" se refor-
ma në drejtësi është një prej
arsyeve që e shtyu të hyjë në
politikë. Ndaj deputeti i PD-
së i qarkut të Vlorës ka ven-
dosur të përballet në Kuvend
dhe jashtë tij pa asnjë mëdy-
shje me mazhorancën e ma-
jtë, të cilën e akuzon ashpër
për lidhje të forta me krimin
e organizuar. Agron Shehaj
shkon më tej kur thotë se,
"duhet të kërkojmë hetimin
e kryeministrit. Në rastin
më të mirë ai ka qenë i infor-
muar nga shërbimi sekret i
huaj dhe i brendshëm mbi
çfarë bënin ministrat dhe
shefat e policisë. Në rastin
më të keq ai ka qenë person-
alisht i përfshirë". Nisur nga
situata e kriminalitetit në
vend, z.Shehja tregon arsy-
et se pse shqiptarët të majtë
dhe të djathtë duhet të
mbushin sheshet e Sh-
qipërisë kundër klikës së
pushtetit.

Z.Shehaj, viti 2017 ishteZ.Shehaj, viti 2017 ishteZ.Shehaj, viti 2017 ishteZ.Shehaj, viti 2017 ishteZ.Shehaj, viti 2017 ishte
i vështirë për PD-në që ngai vështirë për PD-në që ngai vështirë për PD-në që ngai vështirë për PD-në që ngai vështirë për PD-në që nga
humbja e zgjedhjeve e derihumbja e zgjedhjeve e derihumbja e zgjedhjeve e derihumbja e zgjedhjeve e derihumbja e zgjedhjeve e deri
tek mbyllja e vitit që lamëtek mbyllja e vitit që lamëtek mbyllja e vitit që lamëtek mbyllja e vitit që lamëtek mbyllja e vitit që lamë
pas me një protestë brendapas me një protestë brendapas me një protestë brendapas me një protestë brendapas me një protestë brenda
dhe jashtë parlamentit…dhe jashtë parlamentit…dhe jashtë parlamentit…dhe jashtë parlamentit…dhe jashtë parlamentit…

Në 2017 nuk humbi vetëm
PD-ja, por Shqipëria. Mendoj
se jemi një nga vendet e vet-
me në botë që në 2017 nuk
jemi në gjendje as të organi-
zojmë zgjedhje të lira. Vetë
Rama e pranoi që ka pasur
blerje të votës.

Të paktën ju a u pajtuatTë paktën ju a u pajtuatTë paktën ju a u pajtuatTë paktën ju a u pajtuatTë paktën ju a u pajtuat
me z.Braçe, me të cilinme z.Braçe, me të cilinme z.Braçe, me të cilinme z.Braçe, me të cilinme z.Braçe, me të cilin
keni debatuar fort për bux-keni debatuar fort për bux-keni debatuar fort për bux-keni debatuar fort për bux-keni debatuar fort për bux-
hetin e vitit 2018?hetin e vitit 2018?hetin e vitit 2018?hetin e vitit 2018?hetin e vitit 2018?

Me Braçen dhe politi-
kanët si Braçe më ndajnë ide-
alet dhe puna. Braçe nuk ka
punuar ndershmërisht një
ditë të vetme në jetën e vet,
unë kam filluar punë që 14
vjeç dhe arrita të krijoja ko-
mpaninë private me të mad-
he në Shqipëri, mbi 3000 të
punësuar. 'Ujqërit', të mëd-
henj dhe të vegjël si Braçe e
mbajnë peng Shqipërinë,
mbajnë larg investitorët dhe
janë arsyeja kryesore pse
shqiptarët ikin. Pas 27
vitesh do më vinte turp të
vazhdoja në politikë, por për
disa turpi nuk është arsye
për t'u larguar nga politika.

2018-ta e  gjen PD-në2018-ta e  gjen PD-në2018-ta e  gjen PD-në2018-ta e  gjen PD-në2018-ta e  gjen PD-në
duke u përgatitur përduke u përgatitur përduke u përgatitur përduke u përgatitur përduke u përgatitur për
protesta masive kundërprotesta masive kundërprotesta masive kundërprotesta masive kundërprotesta masive kundër
qeverise,  por cili  ështëqeverise,  por cili  ështëqeverise,  por cili  ështëqeverise,  por cili  ështëqeverise,  por cili  është
konkretisht qëllimi i tyre?konkretisht qëllimi i tyre?konkretisht qëllimi i tyre?konkretisht qëllimi i tyre?konkretisht qëllimi i tyre?

Qëllimi ynë është që të sh-
kundim shqiptarët, të majtë
dhe të djathtë dhe t'u tre-
gojmë se këta të paaftë,

mashtrues dhe trafikantë
dje vodhën të ardhmen tonë
dhe sot po vjedhin të ardh-
men e fëmijëve tanë.

Nëse këto protesta do tëNëse këto protesta do tëNëse këto protesta do tëNëse këto protesta do tëNëse këto protesta do të
bëheshin për çështjebëheshin për çështjebëheshin për çështjebëheshin për çështjebëheshin për çështje
ekonomike që prekinekonomike që prekinekonomike që prekinekonomike që prekinekonomike që prekin
direkt jetesën e qyteta-direkt jetesën e qyteta-direkt jetesën e qyteta-direkt jetesën e qyteta-direkt jetesën e qyteta-
reve, besoni se sheshet ereve, besoni se sheshet ereve, besoni se sheshet ereve, besoni se sheshet ereve, besoni se sheshet e
vendit do mbusheshin plotvendit do mbusheshin plotvendit do mbusheshin plotvendit do mbusheshin plotvendit do mbusheshin plot
me njerëz, shumë më tepërme njerëz, shumë më tepërme njerëz, shumë më tepërme njerëz, shumë më tepërme njerëz, shumë më tepër
ndoshta sesa për çështjen endoshta sesa për çështjen endoshta sesa për çështjen endoshta sesa për çështjen endoshta sesa për çështjen e
zgjedhjes sëzgjedhjes sëzgjedhjes sëzgjedhjes sëzgjedhjes së
kryeprokurores sekryeprokurores sekryeprokurores sekryeprokurores sekryeprokurores se
përkohshme?përkohshme?përkohshme?përkohshme?përkohshme?

Krimi dhe shkelja e ligjit
është burimi kryesor i
varfërisë, pavarësisht se
mund të duket pa lidhje.
Protesta është kundër sun-
dimit absolut të një grup
njerëzish në kurriz të shu-
micës se qytetarëve. Këta
kanë kapur shtetin,
trafikojnë, bëjnë ligjet në in-
teres të tyre, ushtrojnë pre-
sion ndaj mediave, tani kanë
kapur edhe prokurorinë. Ka
ndonjë shqiptar aq naiv sa
të mendojë që Rama dhe min-
istrat e tjerë nuk dinin çfarë
bënte Tahiri apo që
kryeprokurorja e zgjedhur
nga pushtetarët socialistë
do jetë e lirë dhe e pavarur
për të hetuar Tahirin për
trafik droge apo Veliaj për
vdekjen e Ardit Gjoklaj në
landfillin e Sharrës? An-
gazhimi i Ramës në mbrojtje
të Tahirit tregon qartë që
Tahiri ka punuar për llog-
ari të elitës së PS-së. Njolla e
trafikut të drogës do ndjekë
përgjithmonë jo vetëm
Ramën, por edhe PS-në.

Z.Rama ka deklaruar qëZ.Rama ka deklaruar qëZ.Rama ka deklaruar qëZ.Rama ka deklaruar qëZ.Rama ka deklaruar që
nëse Tahiri  është i  fa-nëse Tahiri  është i  fa-nëse Tahiri  është i  fa-nëse Tahiri  është i  fa-nëse Tahiri  është i  fa-
jshëm, ai duhet të dëno-jshëm, ai duhet të dëno-jshëm, ai duhet të dëno-jshëm, ai duhet të dëno-jshëm, ai duhet të dëno-
het…het…het…het…het…

Unë mendoj që duhet të
kërkojmë hetimin e kryemi-
nistrit. Në rastin më të mirë,
ai ka qenë i informuar nga
shërbimi sekret i huaj dhe i
brendshëm mbi çfarë bënin
ministrat dhe shefat e poli-
cisë. Në rastin më të keq ai
ka qenë personalisht i përf-
shirë. E di që tingëllon e pa-
mundur, por kush e imagji-
nonte që ministri i
Brendshëm të ishte realisht
i përfshirë në trafikun e
drogës para se të dilnin
përgjimet? Kështu si po sh-

kojnë punët, do jetë pothua-
jse e pamundur që të dëno-
het Tahiri dhe nëse dënohet
ai s'ka për të qenë i vetmi,
por do dënohet të paktën
edhe Rama me kupolën e
partisë socialiste.

Qeveria akuzonQeveria akuzonQeveria akuzonQeveria akuzonQeveria akuzon
opozitën se është kundëropozitën se është kundëropozitën se është kundëropozitën se është kundëropozitën se është kundër
rrrrrefefefefefororororormës në drmës në drmës në drmës në drmës në drejtësi…ejtësi…ejtësi…ejtësi…ejtësi…

Qeveria mashtron. Të
jemi të sinqertë, merita krye-
sore për reformën nuk ësh-
të as e PS, as e PD apo e LSI,
por e ndërkombëtarëve.
Edhe pse PD-ja mund të jetë

dukur skeptike, lidhet me
rrezikun e kapjes së drejtë-
sisë nga PS-ja. Rama këtë e
përdor për të gënjyer duke
thënë që PD është kundër
reformës. Nuk ka ndonjë
vend tjetër në botë apo një
mendje të shëndoshë që i
kërkon përgjegjësitë tek
opozita. Aq më pak kur këtë
e bën pushteti. Ju lutem t'i
japim fund këtij absurdi.

Atëherë mendoni se re-Atëherë mendoni se re-Atëherë mendoni se re-Atëherë mendoni se re-Atëherë mendoni se re-
ffffforororororma nma nma nma nma nuk duhet bërë?uk duhet bërë?uk duhet bërë?uk duhet bërë?uk duhet bërë?

Reforma në drejtësi ësh-
të një prej arsyeve që më sh-
tyu të hyja në politikë. Kjo
qeveri është e korruptuar, e
thonë raportet e ndërko-
mbëtarëve mbi Shqipërinë.

Rreziku është që nga një
gjyqësor i korruptuar, por i
pavarur të kalojmë një
gjyqësor të korruptuar dhe
të varur nga qeveria. Do ta
shikojmë, ka shumë mundë-
si që Rama të përdorë
drejtësinë për të sulmuar
PD-në. PD është e hapur për
çdo hetim, por po nuk u
dënua edhe kupola socialiste
nuk do ketë kurrë drejtësi.

Ndryshe nga disa kolegëNdryshe nga disa kolegëNdryshe nga disa kolegëNdryshe nga disa kolegëNdryshe nga disa kolegë
tuaj të PD-së, ju përballenituaj të PD-së, ju përballenituaj të PD-së, ju përballenituaj të PD-së, ju përballenituaj të PD-së, ju përballeni
në Knë Knë Knë Knë Ku vu vu vu vu vend meend meend meend meend me
mazhorancën, edhe me sta-mazhorancën, edhe me sta-mazhorancën, edhe me sta-mazhorancën, edhe me sta-mazhorancën, edhe me sta-

tuse në "Facebook", portuse në "Facebook", portuse në "Facebook", portuse në "Facebook", portuse në "Facebook", por
çfarë ju bën kaq kritik ndajçfarë ju bën kaq kritik ndajçfarë ju bën kaq kritik ndajçfarë ju bën kaq kritik ndajçfarë ju bën kaq kritik ndaj
kësaj qeverisjeje?kësaj qeverisjeje?kësaj qeverisjeje?kësaj qeverisjeje?kësaj qeverisjeje?

Më habit kjo pyetje, unë
mendoj se po bëj shumë pak.
Në gjendjen që është Sh-
qipëria, e qeverisur nga një
grup gangsterësh, e veshur
me kostume që hetohet për
lidhje me krimin dhe trafik
droge, që ka pushtetin,
paratë dhe pjesën më të mad-
he të mediave, unë duhet të
kisha hyrë në grevë urie.

Si i keni raportet meSi i keni raportet meSi i keni raportet meSi i keni raportet meSi i keni raportet me
kryetarin Basha?kryetarin Basha?kryetarin Basha?kryetarin Basha?kryetarin Basha?

Për sa më takon, shumë
të mira.

Si i konsideroni zëratSi i konsideroni zëratSi i konsideroni zëratSi i konsideroni zëratSi i konsideroni zërat
kundër tij brenda PD-së?kundër tij brenda PD-së?kundër tij brenda PD-së?kundër tij brenda PD-së?kundër tij brenda PD-së?

Jam shumë i ri në PD që
të gjykoj mendimet brenda
PD-së. Me disa prej tyre
mund edhe të jem dakord,
me disa të tjerë nuk jam da-
kord, por i respektoj.

Besoni se brenda PD kaBesoni se brenda PD kaBesoni se brenda PD kaBesoni se brenda PD kaBesoni se brenda PD ka
njerëz të interesuar që PDnjerëz të interesuar që PDnjerëz të interesuar që PDnjerëz të interesuar që PDnjerëz të interesuar që PD
të qëndrojë gjatë nëtë qëndrojë gjatë nëtë qëndrojë gjatë nëtë qëndrojë gjatë nëtë qëndrojë gjatë në
opozitë?opozitë?opozitë?opozitë?opozitë?

Nuk besoj.
Sipas jush, si mund t'iSipas jush, si mund t'iSipas jush, si mund t'iSipas jush, si mund t'iSipas jush, si mund t'i

shkurtohet mandati qever-shkurtohet mandati qever-shkurtohet mandati qever-shkurtohet mandati qever-shkurtohet mandati qever-
isë "Rama" apo PD do presëisë "Rama" apo PD do presëisë "Rama" apo PD do presëisë "Rama" apo PD do presëisë "Rama" apo PD do presë
deri në zgjedhjet e ardhs-deri në zgjedhjet e ardhs-deri në zgjedhjet e ardhs-deri në zgjedhjet e ardhs-deri në zgjedhjet e ardhs-
hme?hme?hme?hme?hme?

Mandati i qeverisë shkur-
tohet vetëm me zgjedhje të
lira. Në nuk jemi të gatshëm
t'i vëmë zjarrin Shqipërisë
vetëm e vetëm për të marrë
pushtetin. Për sa më takon,
pushteti nuk është synimi,
por mjeti për të ndërtuar
një Shqipëri, ku sundon
ligji dhe jo pushtetari. Push-
teti na duhet që t'u kthejmë
shqiptarëve lirinë që të ndër-
tojnë në Shqipëri një të
ardhme më të mirë për fëm-
ijët e tyre. Që të krijojmë
kushtet që të kthehen inves-
titorët e huaj, ku banditët
të jenë në burg dhe jo të
bëjnë ligjin, ku të punojnë
të gjithë dhe jo vetëm miqtë
e ujqërve, të kthehemi te
përmbajtja dhe të braktisim
kartolinat e propagandës së
Ramës dhe Veliajt.

Si mund të ringrihet PDSi mund të ringrihet PDSi mund të ringrihet PDSi mund të ringrihet PDSi mund të ringrihet PD
dhe bashkëpunimi me LSIdhe bashkëpunimi me LSIdhe bashkëpunimi me LSIdhe bashkëpunimi me LSIdhe bashkëpunimi me LSI
besoni se e afron apo e lar-besoni se e afron apo e lar-besoni se e afron apo e lar-besoni se e afron apo e lar-besoni se e afron apo e lar-
gon me pushtetin?gon me pushtetin?gon me pushtetin?gon me pushtetin?gon me pushtetin?

Të gjithë mendojmë se
koha e dobëson pushtetin

dhe në fakt kështu është në
vendet demokratike. Rama
po kap të gjitha pushtetet
dhe forcon kontrollin mbi
shtetin. Pas një
katërvjeçari të dështuar
(dështime në të gjitha fush-
at, dështoi në shëndetësi, në
rend dhe siguri, në
ekonomi, emigrim masiv të
shqiptarëve etj...) fitoi
zgjedhjet në 2017 me 74 de-
putetë, plus 4 të tjerë që i
vjen rëndë të thotë që i ka
të vetët. Si fitoi? Falë push-
tetit, parave të pista, kon-
trollit pothuajse total të
mediave, bandave dhe një
sulmi të paprecedent dhe të
mirorganizuar kundër
opozitës. Skandali i Tahirit
në vend që ta dobësonte, e
forcoi më shumë se e dety-
roi të merrte edhe
kryeprokuroren. Kush
mendon se nuk duhet të
ngrihemi dhe të bëjmë
opozitë të fortë se me kal-
imin e kohës Rama do dobë-
sohet e ka gabim, po sh-
kojmë drejt diktaturës. Sot
që flasim Rama ka të gjitha
pushtetet, ai arreston, he-
ton dhe dënon çdo qytetar.
Ndërkohë që Tahiri mund
të dalë jashtë shtetit kur të
dojë dhe ish- shefat e tij të
policisë janë në kërkim,
ndërsa protestuesit e PD
ndalohen nga policia në
kufi dhe kalojnë net të gja-
ta në qelitë e policisë.

Ju personalisht ndiheniJu personalisht ndiheniJu personalisht ndiheniJu personalisht ndiheniJu personalisht ndiheni
i kërcënuar?i kërcënuar?i kërcënuar?i kërcënuar?i kërcënuar?

Absolutisht po. Asgjë
nuk e ndalon Ramën të
kërkojë të më mbylli gojën
duke më akuzuar për evazi-
on fiskal për shembull, apo
ndonjë akuzë tjetër që mund
të gatuajë. I ka të gjitha nën
kontroll nga inspektorët, te
shumica parlamentare për
të më hequr imunitetin, te
kryeprokurorja për të më
hetuar dhe gjykatësit
për të më dënuar. Pran-
daj ndarja e push-

Deputeti flet për konfliktet me Braçen, raportet me Bashën dhe protestën e opozitës

Krimi, Shehaj: PD të kërkojë
hetimin e kryeministrit Rama
"Kritik? Unë duhej të kisha hyrë në grevë urie"

Valentina Madani

KRIMI
"Unë mendoj që
duhet të kërkojmë
hetimin e
kryeministrit. Në
rastin më të mirë ai
ka qenë i informuar
nga shërbimi
sekret i huaj dhe i
brendshëm mbi
çfarë bënin
ministrat dhe
shefat e policisë.
Në rastin më të
keq, ka qenë
personalisht i
përfshirë", shprehet
z.Shehaj.

SITUATA
Në gjendjen që është Shqipëria, e qeverisur nga një
grup gangsterësh të veshur me kostume që hetohen
për lidhje me krimin dhe trafik droge, që kanë pushte-
tin, paratë dhe pjesën më të madhe të mediave, unë
duhet të kisha hyrë në grevë urie.

Protesta e opozitës
përballë Kuvendit

Deputeti i PD-së,
Agron Shehaj
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Opozita e bashkuar ka
intensifikuar taki-
met brenda saj për

përgatitjen e nisjes së valës
së protestave kundër
keqqeverisjes së majtë. "Të
bashkuar kundër krimit"
është motoja që udhëheq
protestën e opozitës. Kry-
etarja e LSI-së, Monika Krye-
madhi dhe kreu i grupit par-
lamentar të kësaj partie,
Petrit Vasili zhvilluan pas-
diten e djeshme një takim
me kreun e Partisë Demo-
kratike, Lulzim Basha. Taki-
mi përfundoi rreth orës
20:15 të mbrëmjes dhe në
fokus të diskutimeve men-
dohet të ketë qenë koordini-
mi mes tyre për përgatitjet
për 'stinën' e protestave të
lajmëruara fundvitin e sh-
kuar. Takimi zgjati afro 90
minuta. Z. Basha sot pritet
të takojë aleatët e tjerë të PD-
së në orën 10:00, për skenarin
e protestës së opozitës. Më-
sohet se protesta e parë
pritet të mbahet pas datës 20
janar dhe jo më datën 15, ditë
që përkon me nisjen e se-
sionit të ri parlamentar.
Megjithatë, ende nuk dihet
kur do të jetë data e saktë e
protestës, por burime nga
PD bëjnë me dije se ajo do të
bëhet pas 20 janarit. Në
qendër të bisedës mes dy drej-
tuesve të forcave më të
mëdha opozitare në vend,
Basha dhe Kryemadhi, ish-
te pikërisht strategjia për
aksionin opozitar me pro-
testat që pritet të kulmojnë
në janar. Basha dhe Kryema-
dhi koordinuan aksionin për
protestat, me qëllim largimin
e qeverisë "Rama 2". Ndërko-
hë që opozita ka nisur
takimin me qytetarët për të
diskutuar për aksionin
opozitar që pas 18 dhjetorit.
Pas takimit me kryetaren dhe
kreun e grupit parlamentar
të Lëvizjes Socialiste për In-
tegrim, Monika Kryemadhi
dhe Petrit Vasili, kryetari i
Partisë Demokratike, Lul-
zim Basha zhvilloi një tjetër
takim të rëndësishëm. Basha
priti në zyrën e tij dy nënkry-
etarët e partisë, Edi Paloka
dhe Edmond Spaho si dhe
sekretarin e përgjithshëm,
Arben Ristani si dhe sekre-
tarin organizativ Enno
Bozdo. Kryetari i Partisë
Demokratike, Lulzim Basha
ka nisur një tur takimesh me
struktura në rrethe, ku në
qendër është diskutimi për ak-

sionin, i cili pritet që përveç
debateve dhe kundërshtive
politike në seanca dhe në ko-
misionet parlamentare, do të
jetë beteja në rrugë me protes-
ta popullore. Burimet bëjnë
me dije se dy forcat politike si
Partia Demokratike dhe LSI
kanë programuar takime në
rrethe deri më 20 janar. Po ash-
tu, edhe në kampin e Lëvizjes
Socialiste për Integrim kanë
nisur përgatitjet, ndërsa degët
janë udhëzuar që të marrin

masa për pjesëmarrje masive.
Sesioni parlamentar në dhje-
tor të vitit të shkuar u mbyll
me protesta të opozitës kundër
zgjedhjes së Prokurores së
Përgjithshme të përkohshme.
Beteja e opo-zitës në sesionin
e ri do të jetë shumëplanëshe.
Paralajmërohet se dy do të
jenë çështjet jetike për të cilat
opozita fton qytetarët të pro-
testojnë, varfërinë si produkt
i një qeverisje ilegjitime dhe
dhënien fund të asaj, që e cilë-

sojnë qeveri ilegjitime. Pas
protestës së fundit në 18 dhje-
tor, kur u zgjodh kryepro-
kurorja e re Arta Marku,
opozita paralajmëroi se në
janar do të rifillonte aksioni.
Kreu i PD-së, Lulzim Basha
edhe gjatë takimit të para tri
ditëve në Fier u bëri thirrje
qytetarëve në mbarë vendin
që t'i bashkohen protestës
kundër qeverisë "Rama", si-
pas tij të lidhur me krimin e
organizuar.

Aksioni opozitar, PD dhe LSI kanë programuar takime në rrethe

Basha pret Kryemadhin në PD,
protesta e parë pas 20 janarit
"Të bashkuar kundër krimit", motoja e tubimeve

Ministri i Shtetit për
Diasporën, Pandeli

Majko, zbardh arsyen që e
pengon lëvizjen e lirë të
mallrave mes Shqipërisë
dhe Kosovës. I ftuar në emi-
sionin "Përballë" të gaze-
tarit Lutfi Dervishi, Majko
tha se bizneset nuk na le-
jojnë që të hapim kufirin
me Kosovën. "Pas nesh
qëndrojnë bizneset dhe bi-
zneset na thonë 'prit,
kujdes, mos hap kufirin, se
më duhet mua koncesioni
atje, mos ma hap kufirin se
më ul mua çmimin e mall-
rave, nuk më duhet mua
politika, se më intereson
më mirë të hyjë malli nga
ky drejtim se sa nga ai
drejtim'. Pavarësisht se
duket sikur po qeveris poli-
tika, gjithmonë e më tepër
rregullin po e vendos bizne-
si. Sikur ta vendoste në
fokus të interesave ia kisha
bërë hallall, por ngandon-
jëherë vendimmarrja nën
lobingun e biznesit është

për të qarë hallin dhe nëse ka
një pamje të ulët të keqtra-
jtimit, që biznesi po i bën poli-
tikës është moslënia e
lëvizjes së lirë të njerëzve
mes Shqipërisë dhe Kosovës,
është në nivelin e krimit", -
tha Majko në emisionin "Për-
ballë". Ministri i Shtetit për
Diasporën i qëndron idesë se
porti i Shëngjinit është një

premtim i pambajtur. "Du-
het ta kishim dhënë prej
kohësh, nuk u bë realitet.
Nëse sot Kosova do ta kish-
te portin e Shëngjinit,
gjërat do të ishin shumë
ndryshe, qoftë në Shëngjin,
qoftë në pikëpamje të mar-
rëdhënieve ekonomike me
Kosovën", - u shpreh minis-
tri për Diasporën.

Ministri: S'po qeveris politika, rregullin e vendos biznesi

Kufiri me Kosovën, Majko:
Biznesi pengon lëvizjen e lirë

teteve është elementi
themelor i demokracive
liberale.

Mos po e bëni shumë tëMos po e bëni shumë tëMos po e bëni shumë tëMos po e bëni shumë tëMos po e bëni shumë të
zymtë, po të ishte kaq keqzymtë, po të ishte kaq keqzymtë, po të ishte kaq keqzymtë, po të ishte kaq keqzymtë, po të ishte kaq keq
do reagonin ndërko-do reagonin ndërko-do reagonin ndërko-do reagonin ndërko-do reagonin ndërko-
mbëtarët?mbëtarët?mbëtarët?mbëtarët?mbëtarët?

Nuk flas dot për qën-
drimin e ndërkombëtarëve,
ata sigurisht kanë një viz-
ion më të gjerë. Por po t'i
pyesësh cili është prioriteti
midis interesit të Shqipërisë
dhe të vendit që ata përfaqë-
sojnë, nuk kam dyshim se do
ju thonë që ata janë këtu për
të ndjekur interesin e
vendeve të tyre në radhë të
parë. Unë kam besim dhe
jam i bindur që ata njëkohë-
sisht punojnë për të mirën e
shqiptarëve, por në disa ras-
te për ta mund të ketë për-
parësi nevoja për stabilitet
në Shqipëri. Personalisht
kam shumë besim te
ndërkombëtarët dhe si sh-
qiptar jam shumë mirënjo-
hës për çfarë bëjnë, por nuk
mund të presim me shumë
se ç'duhet nga ndërko-
mbëtarët. Ata mund të na
ndihmojnë, por vetëm sh-
qiptarët mund ta bëjnë Sh-
qipërinë.

Po qytetarët dhe sho-Po qytetarët dhe sho-Po qytetarët dhe sho-Po qytetarët dhe sho-Po qytetarët dhe sho-
qëria civile pse nuk re-qëria civile pse nuk re-qëria civile pse nuk re-qëria civile pse nuk re-qëria civile pse nuk re-
agojnë?agojnë?agojnë?agojnë?agojnë?

Propaganda, presioni i
jashtëzakonshëm mbi medi-
at, kapja e pushteteve dhe
mbështetja te kriminelët u
ka hequr çdo shpresë sh-
qiptarëve. Ne si shqiptarë
kemi një fat të madh, mund
t'i ikim të keqes duke emi-
gruar jashtë shtetit, por kjo
njëkohësisht është fatkeqë-
sia më e madhe për Sh-
qipërinë, sepse i japim fushë
të lirë të keqes të sundojë.
Për këdo që do një jetë më të
mirë, është më e thjeshtë të
ikësh në Gjermani se sa të
luftosh me Braçen, Ballën
apo Tahirin. Në fakt, vetëm
nëse personazhe të tillë, jo
vetëm do të lënë pushtetin,
por do të zhdukeshin nga
politika, shqiptarët mund të
fillojnë të ndërtojnë një sho-
qëri më të mirë.

"Lufta për
dijen", Boçi:

Rama më kujton
Olio me Stelion

Deputeti i PD, Luciano
Boçi reagoi dje pas de-

klaratës së kryeministrit
Rama për arritjet në arsim
në 100 ditë nga qeveria. Si-
pas Boçit, testi i mësuesve
është një test imagjinar dhe
që me siguri është bërë në
ndonjë kafe ose parti, sepse
deputeti shprehet se në in-
stitucionet arsimore, ky
test nuk është bërë.  Fjali-
met e Ramës për arsimin
deputetit i kujtojnë shpre-
hjen e Stelios për mikun e
vet Olion (dyshja e fam-
shme e humorit Stan Lau-
rel & Oliver Hardy), i cili
duke parë bajgën e lopës,
psherëtinte: "Ehhh Olio,
s'paske ndryshuar fare...", -
shkruan Boçi në statusin e
tij në "Facebook". Sipas tij:
"Kështu më ndodhi përsëri
kur ai 'shpalosi' arritjet
imagjinare 100-ditore në
'luftën për dijen': Ehh Rame
- thashë, s'paske ndryshuar
fare... Del flet, mashtron,
rendit gjëra pa sens, pa kup-
tim, pa turp që vetëm arsim
nuk janë. Foli për një test
imagjinar të mësuesve, që
me demek është bërë 'k'to
100 ditë'. Na qenkan testu-
ar 20.000 mësues! Kur mo?!
Ku?! Si?! Na paskan dalë
2200 dobët e do largohen?!
Po përpos kësaj testi - thotë
ligji - nuk të heq nga puna.
Bëhet për të parë nevojat
kualifikuese të mësuesve.
Me siguri është bërë në
kafe ose në parti, sepse në
institucionet arsimore nuk
ka ndodhur ky test. Me
gjasë i ka ngel ora dhe i ref-
erohet atij testit të kontes-
tuar të para një viti. Ndër-
sa këtë numrin 2200 mësues
ka që nga 2013 që e mban në
gojë. E nxjerr sa herë i du-
het një shifër", tha z.Boçi.



Ministri i Shtetit për
Diasporën, Pandeli Majko

Valentina Madani

Pengesa
Ministri i Shtetit për Diasporën deklaroi se:
"Pavarësisht se duket sikur po qeveris politika,
gjithmonë e më tepër rregullin po e vendos biznesi".

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

TAKIMI SOT
ME ALEATET
Z. Basha sot pritet
të takojë aleatët e
tjerë të PD-së në
orën 10:00, për
skenarin e
protestës së
opozitës. Mësohet
se protesta e parë
pritet të mbahet
pas datës 20 janar
dhe jo më datën
15, ditë që përkon
me nisjen e
sesionit të ri
parlamentar.
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NEGOCIATAT
INTERVISTA

Presidenti: Nëse Janullatosi do ishte italian, nënshtetësinë e merrte më shpejt

Meta, mesazh për PD e PS:
Bashkëpunoni për negociatat
"Gjëja më e lehtë është të konfliktoheni"

NËNSHTETËSIA
"Jam i sigurt që nëse
krye të kishës do të
kishim pasur në vitin
1992 një italian apo
një danez, do ta
kishte marrë
pasaportën shqiptare
pa pritur 5 vjet, por që
ditën e parë dhe të
paragjykosh thjesht
për shkak të origjinës
një personalitet të
këtyre përmasave
është tërësisht e
papranueshme për
një vend evropian",
theksoi Presidenti.

Presidenti Ilir Meta kërkon konsensus
politik midis partive në vend në
kuadër të çeljes së negociatave në mua-

jin qershor. Nga qyteti i Korçës, Meta u
shpreh se në radhë të parë është qeveria,
përgjegjësja më e madhe. Për TV "Korça",
Meta sqaroi edhe vendimin për dhënien e
nënshtetësisë ndaj Anastas Janullatos. Pres-
identi foli për një erë të re qe ka nisur në
marrëdhëniet Shqipëri-Maqedoni dhe me Gre-
qinë.

Zoti president, të gjithë janë të intere-Zoti president, të gjithë janë të intere-Zoti president, të gjithë janë të intere-Zoti president, të gjithë janë të intere-Zoti president, të gjithë janë të intere-
suar të dinë rreth vizitës suaj në Korçë nësuar të dinë rreth vizitës suaj në Korçë nësuar të dinë rreth vizitës suaj në Korçë nësuar të dinë rreth vizitës suaj në Korçë nësuar të dinë rreth vizitës suaj në Korçë në
këtë fillimviti. Dhe në fakt, pse zgjodhëtkëtë fillimviti. Dhe në fakt, pse zgjodhëtkëtë fillimviti. Dhe në fakt, pse zgjodhëtkëtë fillimviti. Dhe në fakt, pse zgjodhëtkëtë fillimviti. Dhe në fakt, pse zgjodhët
pikërisht Bashkinë e Pustecit, e cila siç di-pikërisht Bashkinë e Pustecit, e cila siç di-pikërisht Bashkinë e Pustecit, e cila siç di-pikërisht Bashkinë e Pustecit, e cila siç di-pikërisht Bashkinë e Pustecit, e cila siç di-
het është e banuar nga minoriteti maqedo-het është e banuar nga minoriteti maqedo-het është e banuar nga minoriteti maqedo-het është e banuar nga minoriteti maqedo-het është e banuar nga minoriteti maqedo-
nas. Madje, ju minoritetin maqedonas enas. Madje, ju minoritetin maqedonas enas. Madje, ju minoritetin maqedonas enas. Madje, ju minoritetin maqedonas enas. Madje, ju minoritetin maqedonas e
keni etiketuar edhe si një pasuri të madhekeni etiketuar edhe si një pasuri të madhekeni etiketuar edhe si një pasuri të madhekeni etiketuar edhe si një pasuri të madhekeni etiketuar edhe si një pasuri të madhe
për Shqipërinë.për Shqipërinë.për Shqipërinë.për Shqipërinë.për Shqipërinë.

Është kënaqësi për të bërë vizitën e parë
në një vit të ri jashtë Tiranës, në Korçë, për
njëmijë arsye. Aq më tepër për të marrë pjesë
dhe për të ndarë një gëzim, siç është Festa e
"Ujit të Bekuar". Unë kam marrë pjesë disa
herë në të kaluarën në këtë festë, kryesisht
në qytetin e Beratit, ku dhe atje ekziston një
traditë e mrekullueshme. Njëkohësisht për
të takuar dhe përfaqësuesit e besimeve të
ndryshme sot në Korçë, autoritetet vendore.
Sigurisht edhe për të bërë një vizitë në Bash-
kinë e Pustecit, e cila është një bashki
modeste, nga më modestet në drejtim të num-
rit të banorëve, apo të peshës ekonomike. Por,
është një bashki me një domethënie të
veçantë, kryesisht se atje jeton kryesisht pa-
kica maqedonase në vendin tonë.

Absolutisht që ky është një vit shumë i
rëndësishëm për Shqipërinë, por është një
vit shumë i rëndësishëm edhe për Maqedon-
inë, për gjithë rajonin tonë. Ishte një dëshirë
e imja jo vetëm t'i vizitoja, jo vetëm t'i uroj
për festat, për Krishtlindjet e tyre, të cilat
janë tani, për këtë Vit të Ri, por njëkohësisht
edhe për të dëgjuar disa nga problemet që
ata kanë dhe për t'u dhënë mbështetjen në
vijimësi, sepse është një komunitet i mrekul-
lueshëm, që ka nxjerrë personalitetet të
mëdha në shërbim të vendit tonë, mjafton të
përmend një prej tyre, shkrimtarin e shquar
Sterjo Spasse, i cili ka bërë vepra shumë të
rëndësishme, që kanë pasqyruar lëvizjen pa-
triotike, përpjekjet e rilindjes sonë e kështu
në vijimësi ka prekur çështjen kombëtare.
Kanë qenë dhe mbeten vepra mjaft eduka-
tive dhe për të rinjtë në ditët e sotme. Një
arsye tjetër është mesazhi që integrimi dhe
vlerësimi i pakicave, i minoriteteve do të jetë
në vëmendjen time dhe besoj e të gjithë sh-
tetit tonë në vitet që vijnë, sepse ky është një
demonstrim i një vizioni evropian. Kjo pa
dyshim është dhe një detyrim, sepse edhe ne
këtë kërkojmë nga të tjerët, kudo, në gjitha
vendet e rajonit ku jetojnë shqiptarët, që
shqiptarët të integrohen, të gëzojnë të gjithë
të drejtat e tyre.

Në fakt, në pak kohë Pustecin e kanëNë fakt, në pak kohë Pustecin e kanëNë fakt, në pak kohë Pustecin e kanëNë fakt, në pak kohë Pustecin e kanëNë fakt, në pak kohë Pustecin e kanë
vizituar dy kryeministrat: ai shqiptarvizituar dy kryeministrat: ai shqiptarvizituar dy kryeministrat: ai shqiptarvizituar dy kryeministrat: ai shqiptarvizituar dy kryeministrat: ai shqiptar
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i Ki Ki Ki Ki Kuvuvuvuvuvendit të Maqedonisë dhe vjen edheendit të Maqedonisë dhe vjen edheendit të Maqedonisë dhe vjen edheendit të Maqedonisë dhe vjen edheendit të Maqedonisë dhe vjen edhe
vizita juaj një ditë më parë. A mund t'juvizita juaj një ditë më parë. A mund t'juvizita juaj një ditë më parë. A mund t'juvizita juaj një ditë më parë. A mund t'juvizita juaj një ditë më parë. A mund t'ju
duket se është shumë vëmendje për Puste-duket se është shumë vëmendje për Puste-duket se është shumë vëmendje për Puste-duket se është shumë vëmendje për Puste-duket se është shumë vëmendje për Puste-
cin?cin?cin?cin?cin?

Mendoj se është një gjë e mirë, sepse Puste-
ci ka qenë pak i harruar dhe këto vizita janë
tregues i një dinamike të re shumë më pozi-
tive të marrëdhënieve Shqipëri-Maqedoni.
Sikurse e thashë edhe dje, besojmë dhe
shpresojmë shumë që edhe marrëdhëniet tre-
laterale Shqipëri, Maqedoni dhe Greqi të njo-
hin një perspektivë të shpejtë, të shkëlqyer
dhe nga kjo, kush do të përfitojë në radhë të
parë? Do të përfitojë Pusteci, rajoni i Prespës,
Korça, Devolli. Pra, ato zona ndërkufitare
midis këtyre tri vendeve. Këto vizita në
Pustec kanë një domethënie të rëndësishme
dhe janë mesazhe të forta të një ere të re në
marrëdhëniet Shqipëri-Maqedoni dhe të një
ere të re, pse jo, në marrëdhëniet trilaterale
Shqipëri-Maqedoni-Greqi.

Ndërkohë, duket se këto marrëdhënieNdërkohë, duket se këto marrëdhënieNdërkohë, duket se këto marrëdhënieNdërkohë, duket se këto marrëdhënieNdërkohë, duket se këto marrëdhënie
trepalëshe kanë nisur të konkretizohentrepalëshe kanë nisur të konkretizohentrepalëshe kanë nisur të konkretizohentrepalëshe kanë nisur të konkretizohentrepalëshe kanë nisur të konkretizohen
edhe për opinionin e gjerë. Ministri i Jas-edhe për opinionin e gjerë. Ministri i Jas-edhe për opinionin e gjerë. Ministri i Jas-edhe për opinionin e gjerë. Ministri i Jas-edhe për opinionin e gjerë. Ministri i Jas-

htëm grek, kemi parasysh, që ka hedhurhtëm grek, kemi parasysh, që ka hedhurhtëm grek, kemi parasysh, që ka hedhurhtëm grek, kemi parasysh, që ka hedhurhtëm grek, kemi parasysh, që ka hedhur
idenë e heqjes së 'ligjit të luftës me Gre-idenë e heqjes së 'ligjit të luftës me Gre-idenë e heqjes së 'ligjit të luftës me Gre-idenë e heqjes së 'ligjit të luftës me Gre-idenë e heqjes së 'ligjit të luftës me Gre-
qinë' duke e quajtur si diçka absurde. Ngaqinë' duke e quajtur si diçka absurde. Ngaqinë' duke e quajtur si diçka absurde. Ngaqinë' duke e quajtur si diçka absurde. Ngaqinë' duke e quajtur si diçka absurde. Nga
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ana tjetërana tjetërana tjetërana tjetërana tjetër, edhe politika shqiptar, edhe politika shqiptar, edhe politika shqiptar, edhe politika shqiptar, edhe politika shqiptare duke duke duke duke duket seet seet seet seet se
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bashkëpunimi.bashkëpunimi.bashkëpunimi.bashkëpunimi.bashkëpunimi.

Nuk ka rrugë tjetër. Vetëm përmes bash-
këpunimit, vendet tona do të forcojnë paqen
dhe harmoninë dhe do të krijojnë kushte më
të mira për qytetarët tanë, pavarësisht nga

përkatësitë etnike, sepse përndryshe vendet
tona do zbrazen nga rinjtë, të cilët duan
mundësi për të zhvilluar aftësitë dhe talen-
tin e tyre dhe nuk duhen retorika konfliktu-
ale apo justifikime apo mungesë përgjegjësie
nga elitat politike.

Z.Meta, për ditën e "Ujit të Bekuar" juZ.Meta, për ditën e "Ujit të Bekuar" juZ.Meta, për ditën e "Ujit të Bekuar" juZ.Meta, për ditën e "Ujit të Bekuar" juZ.Meta, për ditën e "Ujit të Bekuar" ju
ishit prezent në qytetin e Korçës për tëishit prezent në qytetin e Korçës për tëishit prezent në qytetin e Korçës për tëishit prezent në qytetin e Korçës për tëishit prezent në qytetin e Korçës për të
kremtuar së bashku me komunitetinkremtuar së bashku me komunitetinkremtuar së bashku me komunitetinkremtuar së bashku me komunitetinkremtuar së bashku me komunitetin
ortodoks një nga festat më të rëndësishmeortodoks një nga festat më të rëndësishmeortodoks një nga festat më të rëndësishmeortodoks një nga festat më të rëndësishmeortodoks një nga festat më të rëndësishme
për të gjithë besimin ortodoks. A është kypër të gjithë besimin ortodoks. A është kypër të gjithë besimin ortodoks. A është kypër të gjithë besimin ortodoks. A është kypër të gjithë besimin ortodoks. A është ky
një mesazh i bashkëjetesës fetare dhe i tol-një mesazh i bashkëjetesës fetare dhe i tol-një mesazh i bashkëjetesës fetare dhe i tol-një mesazh i bashkëjetesës fetare dhe i tol-një mesazh i bashkëjetesës fetare dhe i tol-
erancës fetare?erancës fetare?erancës fetare?erancës fetare?erancës fetare?

Pa asnjë diskutim. Ne bashkëjetesën fe-
tare e kemi domosdoshmëri si një vend që ka
disa besime dhe si një vend që këtë bashkë-
jetesë e ruan nga brezat e mëparshëm, që na
e kanë lënë si trashëgimi këtë respekt për
besimin e tjetrit, që garanton dhe besimin
tënd. Këtë domosdoshmëri për të ruajtur iden-
titetin tonë si popull dhe si komb. Për mua
ishte një kënaqësi e veçantë që mora pjesë në
këtë aktivitet. Ishte kënaqësi që pashë kaq
shumë qytetarë të të gjitha gjeneratave! Kjo

është një gjë shumë e mirë. Për mua është
gjithmonë një kënaqësi e jashtëzakonshme
që të takohem me Mitropolitin e Korçës, pasi
ai është një figurë shumë e ndritur dhe nga i
cili gjithmonë mësoj gjëra të reja. Edhe sot
mësova disa gjëra të reja, që do të më vlejnë
për të ardhmen. Është kënaqësi të takohem
edhe me drejtues të tjerë të besimeve këtu në
Korçë, me të cilët kemi pasur dhe një drekë
gjatë ditës së sotme. Ashtu sikurse ishte
kënaqësi që pashë që Kryegjyshi Botëror i
Bektashinjve, Edmond Brahimaj mori pjesë
në të gjithë ceremoninë e "Ujit të Bekuar",

sepse nuk ka bekim më të madh për popullin
tonë se sa kjo bashkëjetesë fetare.
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Jam mjaft i bindur për aktin që kam bërë,
i cili nuk ka qenë thjesht një akt procedural
apo ligjor, sepse në këtë drejtim Fortlumturia
e Tij, Janullatos, i ka plotësuar kushtet lig-
jore prej shumë kohësh, por ka qenë edhe
një akt publik, jo rastësisht në vigjilje të
Krishtlindjeve për të shtuar edhe më shumë
edhe gëzimin e të gjithë besimtarëve ortodok-
së. Ishte një akt në radhë të parë, si detyrim
ndaj Kishës sonë Ortodokse Autoqefale, e cila
është ringritur nga hiri i trashëguar nga
sistemi komunist nga këto 25 vite dhe së dyti,
një detyrim ndaj të gjithë besimtarëve tanë
ortodoksë dhe natyrisht, edhe një vlerësim
për gjithçka është bërë në lidershipin e kësaj
figure të ndritur. Përsa u takon kundërshti-
meve, paragjykimeve, ato janë mjaft absurde
dhe nuk mund të na udhëheqin vendimet e
mençura që duhet të ndërmarrim, sepse jam
i sigurt që nëse krye të kësaj kishe do të
kishim pasur në vitin 1992 një italian apo
një danez, do ta kishte marrë pasaportën
shqiptare pa pritur 5 vjet, por që ditën e parë
dhe të paragjykosh thjesht për shkak të
origjinës një personalitet të këtyre për-
masave, është tërësisht e papranueshme për
një vend evropian. Jo vetëm për një vend
evropian që ka një filozofi dhe një koncept
tjetër për respektin ndaj besimeve dhe bash-
këjetesën, por njëkohësisht për ne sh-
qiptarët, sepse ne jemi mirënjohës dhe du-
het të tregojmë mirënjohjen tonë për atë

transformim të jashtëzakonshëm që ka
ndodhur me Kishën Ortodokse Autoqefale
në Shqipëri në 25 vjet. Kështu që jam shumë
i kënaqur për këtë akt që kemi bërë dhe e
theksoj përsëri që pas 20-30 vitesh do të kem
përsëri një debat me grekët për këtë çështje,
por pozita jonë do të jetë gjithmonë dhe më e
fortë që Fortlumturia e Tij është shqiptar
dhe do ta bëjmë edhe më shqiptar se sa jemi
edhe ne për arsye sepse është një personalitet
botëror, nuk është një personalitet
thjesht fetar apo i ortodoksisë, por ësh-
të një figurë e ndritur, është një filozof,

MESAZHI
"Kur bëhet fjalë për çështje më të mëdha siç është reforma në

drejtësi, është detyrim i të dyja palëve që të ulen dhe të
zbatojnë me korrektësi ato ndryshime kushtetuese, që janë

miratuar me konsensus larg nxitjes së konfliktualitetit. Për t'u
konfliktuar është gjëja më e thjeshtë", tha z.Meta.
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një erudit që respektohet në të gjithë
botën. Falë kësaj besueshmërie të tij, ësh-

të arritur ajo mbështetje e jashtëzakonshme
për rindërtimin gati të 200 kishave të sh-
katërruara, të rrënuara, gati 150 të tjerave
nga e para. Kujtojmë këtu katedralen në
qendër të Tiranës. Nuk ka në qendër të Ti-
ranës vepër më të madhe në shërbim të qy-
tetit, të jetës kulturore. Është bërë Pallati i
Kulturës në kohën e marrëdhënieve më Bash-
kimin Sovjetik. Është bërë Pallati i Kongre-
seve në vitet '80. Është Katedralja e Kishës
Ortodokse Autoqefale, e cila është edhe një
qendër kulturore, që ofron aktivitete nga më
të jashtëzakonshmet, më të larmishmet për
të gjithë komunitetin, për të gjithë jetën kul-
turore, artistike, publike në vend dhe nuk
është vetëm në shërbim të besimtarëve
ortodoksë.

Zoti Meta, me ardhjen tuaj në postin eZoti Meta, me ardhjen tuaj në postin eZoti Meta, me ardhjen tuaj në postin eZoti Meta, me ardhjen tuaj në postin eZoti Meta, me ardhjen tuaj në postin e
Presidentit të Republikës së Shqipërisë kaPresidentit të Republikës së Shqipërisë kaPresidentit të Republikës së Shqipërisë kaPresidentit të Republikës së Shqipërisë kaPresidentit të Republikës së Shqipërisë ka
qenë një kërkesë e përsëritur nga ana eqenë një kërkesë e përsëritur nga ana eqenë një kërkesë e përsëritur nga ana eqenë një kërkesë e përsëritur nga ana eqenë një kërkesë e përsëritur nga ana e
Kryepeshkopit Janullatos për shtetësinëKryepeshkopit Janullatos për shtetësinëKryepeshkopit Janullatos për shtetësinëKryepeshkopit Janullatos për shtetësinëKryepeshkopit Janullatos për shtetësinë
shqiptare apo keni qenë ju, ai që e kenishqiptare apo keni qenë ju, ai që e kenishqiptare apo keni qenë ju, ai që e kenishqiptare apo keni qenë ju, ai që e kenishqiptare apo keni qenë ju, ai që e keni
nxjerrë nga sirtarët këtë kërkesë?nxjerrë nga sirtarët këtë kërkesë?nxjerrë nga sirtarët këtë kërkesë?nxjerrë nga sirtarët këtë kërkesë?nxjerrë nga sirtarët këtë kërkesë?

E vërteta është që ka qenë një kërkesë,
por një kërkesë formale, sepse kërkesa ka
qenë e depozituar prej kohësh. Ajo që unë
dua të saktësoj është që nuk ka pasur një
refuzim nga paraardhësit e mi të kësaj
kërkesë, sepse ka edhe raste kur kërkesa
refuzohet…

Nuk ka pasur edhe një përgjigje.Nuk ka pasur edhe një përgjigje.Nuk ka pasur edhe një përgjigje.Nuk ka pasur edhe një përgjigje.Nuk ka pasur edhe një përgjigje.
Por nuk ka pasur një dekretim. Pata

kënaqësinë dhe përgjegjësinë që të firmosja
një dekret, i cili është pritur jashtëzakon-
isht shumë mirë jo vetëm nga besimtarët
ortodoksë, por nga të gjithë qytetarët, nga të
gjithë ata që besojnë në Zot, sepse Zoti është
një, pavarësisht besimeve të ndryshme dhe
ata që luten për paqe, bashkëjetesë dhe har-
moni.

Do të kalojmë në një temë tjetërDo të kalojmë në një temë tjetërDo të kalojmë në një temë tjetërDo të kalojmë në një temë tjetërDo të kalojmë në një temë tjetër. V. V. V. V. Vitiitiitiitiiti
2018 është përcaktuar si vit vendimtar për2018 është përcaktuar si vit vendimtar për2018 është përcaktuar si vit vendimtar për2018 është përcaktuar si vit vendimtar për2018 është përcaktuar si vit vendimtar për
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nnnnnuk janë aq të fuk janë aq të fuk janë aq të fuk janë aq të fuk janë aq të faaaaavvvvvorshmeorshmeorshmeorshmeorshme, çka është edhe, çka është edhe, çka është edhe, çka është edhe, çka është edhe
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E gjithë jeta ime është e lidhur me inte-
grimin evropian të Shqipërisë, që nga Lëviz-
ja Studentore në dhjetor '90, ku bashkë me të
gjithë bashkëmoshatarët e mi dolëm në këtë
lëvizje me sloganin 'E duam Shqipërinë si
gjithë Evropa'. Më pas në të gjithë aktivite-

tet, si Forumi i Rinisë Eurosocialiste që u
krijua në '92-shin. Më pas edhe një forcë e re
politike Lëvizja Socialiste për Integrim dhe
gjithçka i është dedikuar shërbimit të këtij
projekti, që natyrisht ka qenë për t'u reali-
zuar shumë më i vështirë se çka unë kam
menduar në fillimet e këtij angazhimi poli-
tik. S'e kam menduar kurrë se Shqipëria në
vitin 2017 do të jetë në këtë stad me BE-në.
Nëse në fillim të viteve '90 dikush na thoshte
që do të bëheshim anëtarë të BE-së në 2005-
ën, na dukej si një deklaratë mjaft keq-
dashëse dhe dekurajuese, por proceset nuk
kanë qenë të lehta, sepse nuk kanë qenë të
lehta edhe për vende të tjera. Për fat të keq
ne i kemi bërë pak më të vështira dhe për
shkak të konfliktit të brendshëm edhe atyre
interesave të ngushta, që kanë dëmtuar një
konsensus për disa çështje madhore që mund

t'i kishin dhënë një fizionomi tjetër vendit
tonë, institucioneve tona, besueshmërisë
sonë. Megjithatë, duhet bërë gjithçka për të
mos humbur këtë mundësi. Pra, mundësinë
që në qershor të kemi një vendim për çeljen e
negociatave për anëtarësim midis Shqipërisë
dhe BE-së, sepse do të ishte një humbje e mad-
he në kohë, në shpresë, në inkurajimin e të
rinjve, të intelektualëve për të qëndruar këtu,
për të krijuar këtu dhe për të ndihmuar Sh-
qipërinë të bëhet evropiane dhe të shkojnë
ta kërkojnë Evropën në Evropë apo në vende
të tjera.

A mendoni se duhet një konsensus mesA mendoni se duhet një konsensus mesA mendoni se duhet një konsensus mesA mendoni se duhet një konsensus mesA mendoni se duhet një konsensus mes
partive politike?partive politike?partive politike?partive politike?partive politike?

Duhet të ketë patjetër. Kjo është përgjegjë-
si e dyanshme, është përgjegjësi e qeverisë,
sepse përgjegjësinë më të madhe e ka qeveria
gjithmonë. Pa dyshim është edhe një
përgjegjësi e opozitës, sepse ajo është opozi-
ta e Shqipërisë dhe ajo duhet të jetë në shër-
bim të vendit dhe nuk është thjesht në funk-
sion të një kundërvënie ndaj qeverisë për çdo
rast. Ka raste kur debatet janë të domos-
doshme dhe kur debatet nuk krijojnë pasoja
për vendin. Debatet për buxhetin nuk kanë
asnjë problem, sepse qeveria ka shumicën

për ta kaluar buxhetin, por edhe rrisin trans-
parencën dhe bëjnë më të qarta dallimet për
politika ekonomike apo sociale, të ndryshme
të qytetarëve. Kur bëhet fjalë për çështje më
të mëdha siç është reforma në drejtësi, e cila
ka të bëjë me institucione tepër të rëndë-
sishme kushtetuese dhe reformë që duhet të
japë patjetër rezultate pozitive, kjo është
detyrim i të dy palëve që të ulen dhe të zba-
tojnë me korrektësi ato ndryshime kush-
tetuese, që janë miratuar me konsensus larg
nxitjes së konfliktualitetit. Për t'u konflik-
tuar është gjëja më e thjeshtë, por detyra për
çështje të tilla është për t'u marrë vesh, jo
për t'u konfliktuar pa fund.

Kjo është edhe ajo çka presin edhe sh-Kjo është edhe ajo çka presin edhe sh-Kjo është edhe ajo çka presin edhe sh-Kjo është edhe ajo çka presin edhe sh-Kjo është edhe ajo çka presin edhe sh-
qiptarët jo vetëm nga qeveria, por edhe ngaqiptarët jo vetëm nga qeveria, por edhe ngaqiptarët jo vetëm nga qeveria, por edhe ngaqiptarët jo vetëm nga qeveria, por edhe ngaqiptarët jo vetëm nga qeveria, por edhe nga
opozita, pra të ecin përpara.opozita, pra të ecin përpara.opozita, pra të ecin përpara.opozita, pra të ecin përpara.opozita, pra të ecin përpara.

Pa asnjë diskutim, mesazhet e mia kanë

qenë gjithmonë për bashkëpunim. Unë jam
gjithmonë në dispozicion të nxitjes të frymës
së bashkëpunimit dhe të luajalitetit për çësh-
tje më të mëdha, që janë në interes të vendit.
Për çështje të tjera të ditës, vendi ka dy palë:
ka edhe qeveri, ka edhe opozitë dhe sigur-
isht që është shumë mirë që kemi opozitë se
sa mos kemi. Kemi provuar pa opozitë 50 vite.

Zoti PrZoti PrZoti PrZoti PrZoti President, gjaesident, gjaesident, gjaesident, gjaesident, gjatë vizitatë vizitatë vizitatë vizitatë vizitavvvvve tuaja ke tuaja ke tuaja ke tuaja ke tuaja kemiemiemiemiemi
vënë re që jeni të shoqëruar nga prefektëtvënë re që jeni të shoqëruar nga prefektëtvënë re që jeni të shoqëruar nga prefektëtvënë re që jeni të shoqëruar nga prefektëtvënë re që jeni të shoqëruar nga prefektët
dhe kryetarët e qarqeve. A është ky një sin-dhe kryetarët e qarqeve. A është ky një sin-dhe kryetarët e qarqeve. A është ky një sin-dhe kryetarët e qarqeve. A është ky një sin-dhe kryetarët e qarqeve. A është ky një sin-
jal bashkëpunimi politik me kryeminis-jal bashkëpunimi politik me kryeminis-jal bashkëpunimi politik me kryeminis-jal bashkëpunimi politik me kryeminis-jal bashkëpunimi politik me kryeminis-
trin apo është dhe një mesazh bashkëpuni-trin apo është dhe një mesazh bashkëpuni-trin apo është dhe një mesazh bashkëpuni-trin apo është dhe një mesazh bashkëpuni-trin apo është dhe një mesazh bashkëpuni-
mi ndërinstitucional?mi ndërinstitucional?mi ndërinstitucional?mi ndërinstitucional?mi ndërinstitucional?

Unë jam i hapur në bashkëpunim me të
gjithë dhe nuk e kuptoj pse një pyetje e tillë.
Në çdo aktivitet që unë zhvilloj si President
kudo në Tiranë, nëpër qarqe përfaqësuesit e
qeverisë, të pushtetit vendor, deputetë të
forcave të ndryshme politike, përfaqësues të
besimeve fetare, të gjithë janë të mirëpritur,
varet dhe nga natyra dhe lloji i aktivitetit.
Për mua ka qenë kënaqësi për të qenë me
prefektin e Korçës këto ditë, me kryetaren e
Qarkut dhe me gjithë përfaqësuesit e tjerë.
Ashtu sikurse ka qenë kënaqësi shumë e
veçantë për t'u takuar me grupin "Lira", që

është jo vetëm simbol identitar, është një en-
ergji tepër pozitive. Me shumë grupime të tjera
kulturore. Besoj se do kem edhe takime të
tjera.

Kjo do të thotë se do të vini më shpesh nëKjo do të thotë se do të vini më shpesh nëKjo do të thotë se do të vini më shpesh nëKjo do të thotë se do të vini më shpesh nëKjo do të thotë se do të vini më shpesh në
rajonin e Korçës? Presim edhe një vizitë tu-rajonin e Korçës? Presim edhe një vizitë tu-rajonin e Korçës? Presim edhe një vizitë tu-rajonin e Korçës? Presim edhe një vizitë tu-rajonin e Korçës? Presim edhe një vizitë tu-
ajën dhe në zona të largëta si Leskoviku,ajën dhe në zona të largëta si Leskoviku,ajën dhe në zona të largëta si Leskoviku,ajën dhe në zona të largëta si Leskoviku,ajën dhe në zona të largëta si Leskoviku,
apo do të kemi një kujdes të veçantë vetëmapo do të kemi një kujdes të veçantë vetëmapo do të kemi një kujdes të veçantë vetëmapo do të kemi një kujdes të veçantë vetëmapo do të kemi një kujdes të veçantë vetëm
për minoritetet?për minoritetet?për minoritetet?për minoritetet?për minoritetet?

Pa asnjë diskutim që unë do të jem kudo
dhe ku do të ftohem, por edhe ku do ta çmoj
vetë të arsyeshme për të qenë prezent dhe për
t'u kushtuar vëmendjen e duhur ngjarjeve,
problemeve, tematikave të caktuara. Absolut-
isht që jam shumë i kënaqur që shikoj ndry-
shime pozitive. Këtu kam edhe malin, edhe
borën, edhe qytetin, i kam të gjitha dhe kush-
te të mrekullueshme. Po kështu edhe pazari i
Korçës, se nuk kam qenë tek pazari i përfund-
uar, aty ishte bërë gjithçka e këndshme, sikur
të ishe diku në Vjenë apo në një qytet tjetër.

Në fakt, janë të shumta hotelet dhe buj-Në fakt, janë të shumta hotelet dhe buj-Në fakt, janë të shumta hotelet dhe buj-Në fakt, janë të shumta hotelet dhe buj-Në fakt, janë të shumta hotelet dhe buj-
tinatinatinatinatinat, të cilat, të cilat, të cilat, të cilat, të cilat kanë int kanë int kanë int kanë int kanë invvvvvestuar në këtëestuar në këtëestuar në këtëestuar në këtëestuar në këtë
drejtim, duke rritur mjaft lart standardet edrejtim, duke rritur mjaft lart standardet edrejtim, duke rritur mjaft lart standardet edrejtim, duke rritur mjaft lart standardet edrejtim, duke rritur mjaft lart standardet e
tyre. Kjo edhe në përgjigje të kërkesës tëtyre. Kjo edhe në përgjigje të kërkesës tëtyre. Kjo edhe në përgjigje të kërkesës tëtyre. Kjo edhe në përgjigje të kërkesës tëtyre. Kjo edhe në përgjigje të kërkesës të
lartë të turistëve të ardhur në Korçë.lartë të turistëve të ardhur në Korçë.lartë të turistëve të ardhur në Korçë.lartë të turistëve të ardhur në Korçë.lartë të turistëve të ardhur në Korçë.

Janë të dyja të lidhura bashkë. Kur turisti
vjen, gjen kushte të mira dhe ka një atmos-
ferë tjetër, pa dyshim që bëhet një promovues
i Korçës edhe në rrethin e vet shoqëror, miqë-
sor si brenda vendit, si jashtë vendit dhe si
tjerë dhe vjen më shpesh. Korça ka disa veçan-
ti, që pothuajse nuk i ka asnjë qytet tjetër në
vendin tonë, sidomos serenatat. Një organiz-
im tepër të veçantë, të ngrohtë, lirik, por edhe
patriotik, i ke të gjitha.

Sot është dhe ditëlindja e një personali-Sot është dhe ditëlindja e një personali-Sot është dhe ditëlindja e një personali-Sot është dhe ditëlindja e një personali-Sot është dhe ditëlindja e një personali-
teti shumë të madh jo vetëm për qarkun eteti shumë të madh jo vetëm për qarkun eteti shumë të madh jo vetëm për qarkun eteti shumë të madh jo vetëm për qarkun eteti shumë të madh jo vetëm për qarkun e
Korçës, por edhe për të gjithë Shqipërinë,Korçës, por edhe për të gjithë Shqipërinë,Korçës, por edhe për të gjithë Shqipërinë,Korçës, por edhe për të gjithë Shqipërinë,Korçës, por edhe për të gjithë Shqipërinë,
Fan Noli. A ka një mesazh nga ju në këtëFan Noli. A ka një mesazh nga ju në këtëFan Noli. A ka një mesazh nga ju në këtëFan Noli. A ka një mesazh nga ju në këtëFan Noli. A ka një mesazh nga ju në këtë
ditë?ditë?ditë?ditë?ditë?

Pa dyshim Fan Noli është një figurë em-
blematike dhe frymëzuese e vendit tonë në
ditë të vështira dhe në shumë drejtime. E
kemi kujtuar 6 janarin si ditën e lindjes së tij
edhe me Mitropolitin e Korçës, i cili ka studi-
uar në Boston me përkrahjen e Fondacionit
"Fan Noli" atje. Ka një lidhje shumë të
veçantë, i cili më shpjegoi edhe ditën e lindjes
së tij me emrin e tij të Shën Theofanit. Pran-
daj thashë që sa herë takohem me Hirësinë
e Tij, mësoj gjëra të reja. Fan Noli është një
frymëzim për lartësimin e kombit dhe për të
vendosur interesat kombëtare mbi çdo in-
teres tjetër dhe pa dyshim mesazhi i tij për
forcimin, fuqizimin e Kishës Ortodokse Au-
toqefale të Shqipërisë gjithmonë ka qenë në
shërbim të kësaj çështjeje.

Avokati i Popullit prej datës 28 dhje
tor në faqen zyrtare ka publikuar

raportin e vlerësimit të dokumentacion-
it plotësues të praktikës së Komisionit të
Shoqërisë Civile për kandidatët nga
radhët e këtij grupimi për Këshillin e
Lartë të Prokurorisë.

Në këtë raport renditen edhe kandi-
datët, të cilët sipas komisionit, pas sean-
cave dëgjimore të 20 dhjetorit, plotësojnë
kushtet për anëtarë të këshillit. Me
numër protokolli 193 dhe datë depozitimi
28 dhjetor 2017, dokumentacioni i depozi-
tuar pranë Avokatit të Popullit kërkon
përcjelljen e informacionit në dispozicion
të sekretarit të përgjithshëm të Kuven-
dit, për shkak të afateve ligjore, edhe pse
ligji për organet e sistemit të drejtësisë
në nenin 156 të saj ngarkon kreun e Ko-
misionit të Shoqërisë Civile që t'i përcjellë
sekretarit listën me emrat e kandidatëve
që kanë marrë më shumë pikë. "ABC
News" raporton se pamundësia e ngritjes
së KLP-së shkakton një efekt domino në
mosfunksionimin e institucioneve të
drejtësisë, duke nisur me atë të shpalljes
së përfundimit të mandatit të Prokurorit
të Përgjithshëm dhe listimit të kandi-
datëve që e zëvendësojnë atë. Duket se
tashmë topi ndodhet në derën e ligjvënësit
shqiptar, Kryesisë së Kuvendit dhe më
specifikisht, sekretarit të përgjithshëm
të saj. Sipas nenit 35 pika 2: "Sekretari i
përgjithshëm i Kuvendit, jo më vonë se 10
ditë nga paraqitja e listës dhe dokument-
acionit shoqërues verifikon nëse kandi-

datët plotësojnë kushtet e parashikuara në
Kushtetutë dhe ligj". Nisur nga data e pro-
tokollit në dokumentin e depozituar pranë
Avokatit të Popullit, ky afat përfundoi më 7
janar 2018. Por, është pika 3 e po këtij neni,
ajo që i lejon sekretarit të përgjithshëm të
Kuvendit një afat prej 5 ditësh për të kërkuar
plotësimin e dokumentacionit nga ana e
kandidatëve. Data në të cilën plotësohet do-
kumentacioni i kërkuar, ose afati i përcak-
tuar për plotësimin, konsiderohet dita e
paraqitjes dhe regjistrimit të listës së kan-
didatëve dhe dokumentacionit shoqërues në
Kuvend. Duke lënë kështu edhe më shumë

elasticitet në afatet kohore të përcjelljes
së listës me emrat e kandidatëve që plotë-
sojnë kushtet, listën me emrat e kandi-
datëve që nuk i plotësojnë këto kushte, si
dhe një raport ku vlerësohen këto kandi-
datura. Brenda ditës së sotme nga dita e
hartimit të këtyre dokumenteve, sekretari
i përgjithshëm i dërgon ato pranë Komi-
sionit të Ligjeve, i cili vetëm tri ditë nga
shpallja e listës së sekretarit të përgjiths-
hëm, krijon një nënkomision me 5 de-
putetë, 3 të mazhorancës dhe 2 të opozitës
për vlerësimin e mëtejshëm dhe
përzgjedhjen e kandidatëve. Nisur nga
Kushtetuta dhe ligji, sekretari i përgjiths-
hëm i Kuvendit i bën publike në faqen zyr-
tare të Kuvendit jo më vonë se 10 ditë pas
regjistrimit të listës së kandidatëve në Ku-
vend. Vonesa e kandidaturave të ardhu-
ra nga Shoqëria Civile për Këshillin e
Lartë të Prokurorisë të pretenduara edhe
si fajtorët e vonesës së ngritjes së këtij
institucioni, tashmë ndodhen të depozi-
tuara pranë institucionit të Avokatit të
Popullit. Tre janë emrat që kanë kaluar
verifikimin dhe që në bazë të procedurës
ligjore pritet t'i kalojnë për verifikim një
nënkomisioni ad hoc.

Kandidaturat, ‘Ligjet’ krijojnë nënkomisionin me 5 deputetë

Ngritja e KLP, Kuvendi ri nis
procedurat e përzgjedhjes

OPOZITA
"Jam në dispozicion të nxitjes së frymës së bashkëpunimit dhe të

luajalitetit për çështje më të mëdha, që janë në interes të vendit. Për
çështje të tjera të ditës, vendi ka dy palë, ka edhe qeveri, ka edhe

opozitë dhe sigurisht që është shumë mirë që kemi opozitë se sa të
mos e kemi. Kemi provuar pa opozitë 50 vite", theksoi z.Meta.
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Që prej vitit 2016 Nazif Cun
gu drejton Komunën e Ul
qinit ku dominojnë sh-

qiptarë e ky është mandati i dytë që
ka fituar ai që nga viti 2011, ndërkaq
që udhëheq edhe Forcën e Re
Demokratike, pjesë e koalicionit
qeverisës. Edhe pse shqiptarët për-
bëjnë 5 për qind të popullsisë në
Malin e Zi, sipas kryetarit të Ulqinit,
as Tirana zyrtare e as Prishtina nuk
e kanë ngritur zërin për mungesën
e përfaqësimit të shqiptarëve në ad-
ministratën shtetërore. Këtë muaj
Mali i Zi do të ketë zgjedhjet lokale,
ndërsa Nazif Cungu na shpjegon në
një intervistë dhënë për "Gazeta Sh-
qiptare", situatën ku ndodhen sh-
qiptarët dhe projektet për të
përmirësuar jetën e tyre.

Ju jeni kryetar i Bashkisë sëJu jeni kryetar i Bashkisë sëJu jeni kryetar i Bashkisë sëJu jeni kryetar i Bashkisë sëJu jeni kryetar i Bashkisë së
Ulqinit që prej dy vjetësh dhe taniUlqinit që prej dy vjetësh dhe taniUlqinit që prej dy vjetësh dhe taniUlqinit që prej dy vjetësh dhe taniUlqinit që prej dy vjetësh dhe tani
në janar 2018 kemi sërish zgjedhjenë janar 2018 kemi sërish zgjedhjenë janar 2018 kemi sërish zgjedhjenë janar 2018 kemi sërish zgjedhjenë janar 2018 kemi sërish zgjedhje
lokale. Pse është krijuar kjo situ-lokale. Pse është krijuar kjo situ-lokale. Pse është krijuar kjo situ-lokale. Pse është krijuar kjo situ-lokale. Pse është krijuar kjo situ-
atë?atë?atë?atë?atë?

Faktikisht në Mal të Zi ndryshe
nga Shqipëria, kryetari i komunës
zgjidhet nga Kuvendi (këshilli i ko-
munës) komunal dhe qytetarët vo-
tojnë për këtë Kuvend. Para dy
vitesh, unë jam zgjedhur kryetar
nga ky Kuvend, i cili është votuar
nga qytetarët në vitin 2014. Pra,
bëhet fjalë për një mandat të plotë
të pushtetit vendor në Ulqin dhe
zgjedhjet po mbahen në kohën që u
takon. Partia që unë drejtoj ka këm-
bëngulur me partnerët e koalicion-
it që zgjedhjet të mbahen të rregull-
ta e jo të parakohshme për ta futur
procesin politik të komunës sonë në
normalitet. Në këtë mënyrë, gjith-
ashtu kemi dëshmuar se nuk ka
nevojë për zgjedhje të jashtëzakon-
shme, pasi banorët e komunës së
Ulqinit janë të pjekur politikisht dhe
se institucionet tona demokratike
janë të konsoliduara.

Si një njeri që keni që prejSi një njeri që keni që prejSi një njeri që keni që prejSi një njeri që keni që prejSi një njeri që keni që prej
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Problemet e shqiptarëve në Mal
të Zi janë të shumta, duke nisur nga
përfaqësimi politik. Reformimi i
sistemit zgjedhor, që është bërë pak
vite më parë ka ulur në mënyrë dra-
matike përfaqësimin politik të sh-

qiptarëve në Mal të Zi. Kështu, nëse
më parë partitë shqiptare kishin 3-4
deputetë në parlament, tanimë kanë
vetëm 1, edhe pse formalisht për-
bëjmë pothuaj 5% të popullsisë. Dis-
kriminimi politik në të kaluarën
dhe ekonomik në të tashmen ka
bërë që të vazhdojë plaga e rëndë e
emigracionit dhe të rinjtë në mung-
esë perspektivë të vijojnë largimin
nga trojet e tyre drejt të afërmve që
i kanë në diasporë, kryesisht në
SHBA. Më të prekura janë Plava e
Gucia, Kraja e Ana e Malit. Megjith-
atë, së fundmi ia kemi dalë t'ia ndry-
shojmë kahun situatës dhe falë
pjesëmarrjes sonë në koalicionin
qeverisës është ushtruar presioni i
duhur për të përmbushur disa prej
kërkesave kryesore të shqiptarëve
të Malit të Zi. Kështu për shembull
po merren masa për të gëzuar për-
dorimin e lirë të simboleve ko-
mbëtare dhe gjuhës shqipe, ndërko-
hë që ka pasur probleme në të kalu-
arën. Kjo u mundëson shqiptarëve
që të jetojnë krenar me gjuhën, sim-
bolet dhe traditat e veta në trojet e
tyre që gjenden në Mal të Zi. Po ash-
tu, pas një përpjekjeje
shumëvjeçare ia kemi dalë të përm-
bushim kërkesën e formimit të ko-
munës së Tuzit në Malësi. Kemi bërë
të mundur miratimin e Planit
Hapësinor të Komunës së Ulqinit
sipas kërkesave tona. Në kuadër të

këtij plani kemi mbrojtur Ullishtën
e Valdanosit dhe Kriporen, që kanë
qenë të rrezikuara si dhe kemi mar-
rë hapat e parë për të integruar breg-
detin tonë me atë të Velipojës, duke
parashikuar një pikë të re kufitare
në Bunë. Po ashtu, për herë të parë
pas dekadash kemi mundësuar in-
vestime infrastrukturore serioze në

Komunën e Ulqinit. Të gjitha këto
synojnë nxitjen e zhvillimit
ekonomik dhe hapjen e vendeve të
reja të punës për të ndalur kështu
emigracionin masiv që kemi pasur.
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Unë e kam marrë Komunën e Ul-
qinit në një situatë shumë të vësh-
tirë ekonomike, në prag të falimen-

timit të plotë të buxhetit. Madje, kjo
është edhe arsyeja përse këshilli
komunal në mes të mandatit të tij
vendosi që të ndryshonte kryetarin
e komunës. Si pasojë e abuzimeve,
paaftësisë dhe keqqeverisjes së drej-
tuesve të mëhershëm, Komuna e
Ulqinit ishte zhytur në borxhe të
rënda me palë të treta dhe pjesa më

e madhe e punëtorëve të ndërmar-
rjeve komunale nuk merrnin pagat
prej një periudhe shumë të gjatë.
Kuptohet, si rrjedhojë shërbimet ko-
munale ishin shumë të këqija për
mos të thënë inekzistente dhe
mundësia për të bërë investimet që
kërkon përgatitja për sezonin tur-
istik ishte shumë e vogël. Prandaj,
gjëja e parë që kam bërë kur kam
ardhur në krye të komunës ka qenë
eliminimi i abuzimeve, pra i atyre

shpenzimeve të pajustifikuara  apo
korruptive. Po ashtu, ka qenë sh-
kurtimi i shpenzimeve parazitare të
reprezentacionit apo udhëtimeve
zyrtare të komunës, të cilat i kemi
përgjysmuar. Po ashtu, kemi kursy-
er për sa u përket shpenzimeve op-
erative, konsumit të rrymës kar-
buranteve e tjera. Përpos kësaj, jemi
përpjekur që të konsolidojmë bux-
hetin edhe duke hartuar projekte
dhe bërë lidhje serioze me donatorë
për të marrë fonde të tjera të huaja
dhe ia kemi dalë me sukses që të
bëjmë investime domethënëse in-
frastrukturore me fonde nga jash-
të. Për më tepër, përmirësimi i
ndjeshëm i administrimit të qever-
isjes me efikasitet dhe efiçencë nga
ne, si dhe prania jonë në koalicion-
in qeverisës qendror e ka bërë më të
lehtë kërkimin e më shumë fondeve
nga Podgorica për Komunën e Ul-
qinit. Kështu, përveç rrugës Ulqin-
Muriqan që po shkon drejt përfun-
dimit, ne kemi bërë përgatitje për
fillimin e investimeve në infrastruk-
turën bazë të kanalizimeve, furniz-
imit me rrymë e ujë, të cilat krijojnë
një terren joshës për investime të
mëdha të drejtpërdrejta të huaja. Të
gjitha këto përpjekje kanë sjellë re-
zultatet e para, duke tërhequr in-
vestitorë seriozë në komunën tonë
sikurse është rasti i kompanisë "Ka-
risma", e cila do të investojë dhjetëra
milionë euro në rivierën e Ulqinit.
Nuk është rastësi që OSCE para pak
javësh e përzgjodhi komunën tonë
si më të mirën në Mal të Zi për sa i
përket tërheqjes së investitorëve.

Ju jeni në krye të partisë ForcaJu jeni në krye të partisë ForcaJu jeni në krye të partisë ForcaJu jeni në krye të partisë ForcaJu jeni në krye të partisë Forca
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Po patjetër që do të angazhohem,
unë mendoj se puna vetëm sa ka fil-
luar. Forca e Re Demokratike që unë
drejtoj futet në këto zgjedhje
krenare, sepse ka përmbushur një
pjesë të mirë të programit të saj poli-
tik dhe të platformës elektorale me
të cilën jemi future në zgjedhjet e
kaluara. Pra, kemi një bilanc të
qartë dhe shumë arritje, të cilat na
e bëjnë më të lehtë që të shkojmë tek
qytetarët për të kërkuar sër-
ish besimin e tyre. Ne kemi
punuar intensivisht, duke

SHQIPTARET NE MALIN E ZI
SITUATA

INTERVISTE/ Kryetari i Komunës së Ulqinit: Sfida e zgjedhjeve lokale

"Tirana zyrtare e Prishtina s'e
kanë ngritur kurrë zërin për ne"
Nazif Cungu: Jemi 5% shqiptarë, vetëm 1% punojnë në shtet

BASHKEPUNIMI

Përçarja na dobëson dhe bashkimi bën fuqinë. Forca
e Re Demokratike, që është partia kryesore shqiptare

në Mal të Zi, vazhdimisht bën thirrje për bashkim
dhe për krijimin e një liste unike shqiptare. Në çdo

rast, ne e kemi mbajtur hapur derën për
bashkëpunim me partitë e tjera shqiptare rivale,
sikurse ndodh edhe tani me qeverisjen e Ulqinit.

“

Rezarta Delisula

ZGJEDHJET
“Në Mal të Zi ndryshe nga

Shqipëria, kryetari i
komunës zgjidhet nga

Kuvendi (këshilli i
komunës) komunal dhe

qytetarët votojnë për këtë
Kuvend. Para dy vitesh,

unë jam zgjedhur kryetar
nga ky Kuvend, i cili

është votuar nga qytetarët
në vitin 2014. Pra, bëhet

fjalë për një mandat të
plotë të pushtetit vendor

në Ulqin dhe zgjedhjet po
mbahen në kohën që u

takon. Partia që unë
drejtoj ka këmbëngulur

me partnerët e koalicionit
që zgjedhjet të mbahen të

rregullta e jo të
parakohshme për ta futur

procesin politik të
komunës sonë në

normalitet”.



Nazif Cungu, kryetar i
Komunës së Ulqinit

Ulqini
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hartuar projekte e duke
përmirësuar mjedisin biznesor

për të afruar investitorë të mëdhenj
dhe kemi vendosur kontakte të
mira që duan ende punë për t'u ma-
terializuar. Pra, kurrsesi nuk duam
të lëmë në mes atë që kemi nisur, që
është rimëkëmbja ekonomike e Ko-
munës së Ulqinit. Po ashtu, një pjesë
e projekteve infrastrukturore që
kemi hartuar e për të cilat kemi
kërkuar fondet ende janë në proces-
in e tenderimit apo projektimit
teknik dhe ne duam që t'i çojmë në
fund, pasi vetëm partia jonë ka in-
tegritetin, përkushtimin dhe profe-
sionalizmin e duhur për t'i realizuar
ato.
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Keni të drejtë që e shtroni këtë
pyetje, pasi përçarja na dobëson dhe
bashkimi bën fuqinë. Forca e Re
Demokratike, që është partia krye-
sore shqiptare në Mal të Zi, vazhdi-
misht bën thirrje për bashkim dhe
për krijimin e një listë unike sh-

qiptare. Në çdo rast, ne e kemi mbaj-
tur hapur derën për bashkëpunim
me partitë e tjera shqiptare rivale,
sikurse ndodh edhe tani me qever-
isjen e Ulqinit. Ne besojmë se ato që
na bashkojnë janë shumë më të
shumta dhe të rëndësishme se gjer-
at që na ndajnë, prandaj vazhdi-
misht bëjmë thirrje që të lihen mën-
janë inatet, hatërmbetjet apo nda-
sitë tona të vogla për t'u bashkuar
për një kauzë më të madhe, interes-
in kombëtar. Megjithatë, ka aktorë
politikë për të cilët më shumë rëndësi
ka egoja apo interesi i tyre i ngush-
të personal dhe refuzojnë të bash-
kohen. Gjithashtu, nuk mund edhe
ta përjashtoj faktin që ka faktorë të
huaj, të cilëve u intereson përçarja
e shqiptarëve të Malit të Zi dhe e re-
alizojnë këtë gjë nëpërmjet bash-
këpunëtorëve të tyre në partitë sh-
qiptare.

Po politika shqiptare çfarë roliPo politika shqiptare çfarë roliPo politika shqiptare çfarë roliPo politika shqiptare çfarë roliPo politika shqiptare çfarë roli
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Ne kemi kërkuar e vazhdojmë të
kërkojmë nga Republika e Sh-
qipërisë dhe e Kosovës mbështetje
për mbrojtjen e të drejtave të popul-
lit shqiptar në Malin e Zi, duke syn-

uar që t'i japë fund diskriminimit,
asimilimit dhe emigracionit. Dis-
kriminimi i vazhdueshëm politik që
ka rëndur për dekada me radhë në
kurriz të popullit tonë ka shkaktu-
ar asimilimin ose braktisjen në një
pjesë të mirë të trojeve tona dhe këto
dy procese negative vazhdojnë ende
sot. Për shembull, edhe pse kanë
marrëdhënie të mira me Podgoricën,
as Tirana e as Prishtina zyrtare nuk
e kanë ngritur zërin ndonjëherë për
mungesën e përfaqësimit të drejtë
të kuadrove shqiptarë në adminis-
tratën shtetërore. Ne sot jemi grupi
etnik më keq i përfaqësuar në struk-
turat shtetërore me vetëm 1%
punësim, ndërkohë që përbëjmë 5%
të popullsisë. Përpos kësaj, ne kemi
kërkuar ndihmë në përpjekjet tona
për të për të përmirësuar gjendjen
ekonomike në trojet tona, për shtu-
ar investimet infrastrukturore dhe
për të përmirësuar shërbimet pub-
like. Një tjetër ndihmë e madhe që
mund të na jepej nga Shqipëria
mund të ishte mundësimi i bashkim-
it të faktorit shqiptar në Mal të Zi.
Unë nuk e përjashtoj edhe që në
përçarje politike të partive sh-
qiptare të kenë dorë armiqtë tanë
tradicionalë, duke iniciuar apo
inkurajuar elementë të infiltruar
përçarës brenda shqiptarëve dhe në
këtë sfidë padyshim që na duhet ndi-
hma e Shqipërisë.
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Ne bashkëpunojmë me të gjithë
aktorët politikë në pushtet apo
opozitë, pasi zgjedhja e tyre është

çështje e brendshme e votuesve të
Shqipërisë. Shpesh na sugjerojnë
durim në kërkesat tona për hir të
stabilitetit të Malit të Zi apo rajonit,
apo klimës së mirëkuptimit, mirëpo
frika ime është se ndërkohë që
durojmë, emigrimi e asimilimi po
vazhdon e këtu do ngelen gjithnjë e
më pak shqiptarë. Prandaj jemi për-
pjekur që t'iu tregojmë se forcimi i
faktorit shqiptar në Mal të Zi nuk
shkon ndesh me interesat e Malit të

Zi apo të integrimit evropian. Ne u
themi se ky forcim u shërben jo
vetëm interesave tona kombëtare,
por edhe interesave të Malit të Zi,
pasi ne jemi faktor konstruktiv për
konsolidimin e këtij shteti dhe këtë
gjë e kemi dëshmuar me votën tonë
vendimtare në referendumin e pa-
varësisë në vitin 2006. Po ashtu, ne
jemi konstruktivë për sa i përket
edhe integrimit Euro-Atlantik, duke
i mbështetur këto dy procese me
këmbëngulje e pa kushte.

Po me politikanët malazezë si iPo me politikanët malazezë si iPo me politikanët malazezë si iPo me politikanët malazezë si iPo me politikanët malazezë si i
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Mali i Zi ka pasur për një kohë të
gjatë një krizë të brendshme poli-

tike, që ka pasur madje edhe protes-
ta të shumta dhe një tentativë të
dështuar për grusht shteti. Forca e
Re Demokratike e ka hapësirën
shumë të kufizuar të manovrimit
dhe bashkëpunimit, pasi qëndrimet
e opozitës janë radikale e shkojnë
ndesh me interesat tona kombëtare.
Kështu, për sa i përket politikës së
jashtme dhe orientimi gjeopolitik,
opozita e Malit të Zi ka pasur qën-
drime të qarta pro-ruse kundër

anëtarësimit tonë në NATO, si dhe
kundër Kosovës. Madje, person-
alitete dhe analistë të rëndësishëm
nga brenda dhe jashtë Malit të Zi
kanë folur edhe për ndërhyrje të
Moskës dhe Beogradit në politikën
e brendshme të Malit të Zi nëpërm-
jet instrumentalizimit të partive
serbe, financimeve të fushatave
kundër NATO-s dhe formave të
tjera. Ne bashkëpunojmë me pjesën
pro-evropiane të politikës malazeze,
pra me koalicionin aktual qeverisës.
Përveçse mbështesim agjendën e
integrimit evropian, nëpërmjet ko-
alicioni ne shtyjmë përpara ax-
hendën tonë kombëtare për përm-
bushjen e të drejtave tona si pakicë
etnike dhe deri tani jemi të kënaqur
me këtë bashkëpunim, pasi një
pjesë e kushteve që kemi vendosur
kur bëmë koalicionin janë përm-
bushur. Po ashtu, për vitin e ardhs-
hëm kemi përfshirë mbi 10 projekte
për Komunën e Ulqinit në buxhe-
tin e qeverisë, çka lë të kuptohet që
ky bashkëpunim do të vazhdojmë
më tutje.
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Ne si forcë politike do të vazh-
dojmë të fokusohemi tek mbrojtja
e të drejtave tona kombëtare, tek
mbrojtja gjuhës dhe e trashëgi-

misë sonë kulturore. Po ashtu, do
të vazhdojmë me investimet infras-
trukturore, që synojnë moderniz-
imin e infrastrukturës dhe
tërheqjen e investitorëve, që do të
hapin vende të reja të punës. Në
administrimin e komunës ne do të
vazhdojmë të fokusohemi tek sh-
kurtimi i shpenzimeve parazite dhe
abuzimet dhe tek rritja e efiçencës
dhe transparencës për sa i përket
menaxhimit të buxhetit.

Kryetari: FRD futet në këto zgjedhje krenare, ka përmbushur një pjesë të mirë të programit

Nazif Cungu: Diskriminimi
politik shtoi emigracionin
“Zonat më të prekura janë Plava
e Gucia, Kraja dhe Ana e Malit”

I lindur në Ulqin më 13.05.1958, ku dhe kreu shkollën fillore
dhe gjimnazin.
Studimet e larta i kreu në fakultetin për Turizëm dhe Tregti
të Jashtme në Dubrovnik.
Prej vitit 1983-1987 punoi në Komunën e Ulqinit si kryeshef
për ekonomi, buxhet dhe financa.
Nga viti 1987 deri 1991 punoi si drejtor komercial në NTH
"Riviera e Ulqinit".
1991-1993 jetoi dhe punoi në Zvicër në hotelin "Alpenblick"
dhe "Krone".
Pas kthimit nga Zvicra më 1997 ishte drejtor marketingu në
kompani private në Ulqin deri sa po atë vit hapi kompaninë
e tij, ku janë punësuar mbi 100 vetë.

Prej vitit 2011 deri 2014 ishte kryetar i Komunës së Ulqinit.
Nga viti 2005, kryetar i Forcës së Re Demokratike dhe që
prej vitit 2016 kryetar i Komunës së Ulqinit.



KUSH ESHTE
NAZIF CUNGU

Nazif Cungu me nënkryetarin e qeverisë dhe ministër
i Bujqësisë  dhe Zhvillimit  Rural, Millutin Simoviç

Nazif Cungu, kryetar i
Bashkisë së Ulqinit gjatë
intervistës për “GSH”
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Vëllai: Kjo dhimbje nuk përshkruhet

Gjendet i vetëvarur në Itali biznesmeni
shqiptar, shkak problemet ekonomike

VËLLAI
Nëpërmjet një statusi në "Facebook", vëllai i
tij, Mendu Proshka jepte edhe lajmin e hidhur
e largimit të 31-vjeçarit nga jeta. "Dje në
mbrëmje u nda nga jeta vëllai im, Marvin
Proshka, Zoti vendosi ta marrë pranë tij. Kjo
dhimbje nuk ka të përshkruar", shkruante
Mendu Proshka, vëllai i 31-vjeçarit.



Policia: U sekuestruan në cilësinë e provave materiale 2 automjete dhe 8 celularë

Kapen me 250 gr kokainë, në pranga 5 shpërndarës
Shisnin drogë kryesisht zonën e "Xhamllikut" në kryeqytet

TË ARRESTUARIT

Policia: Sekuestrohen 29 kg kanabis

Operacioni në Elbasan, transportonin
drogë me makinë, arrestohen dy lushnjarë

ZONA TRAFIKIMIT
Pesë të arrestuarit, të cilët rezultojnë të jenë të
grupmoshave të ndryshme nga 26 deri në 51
vjeç, në bashkëpunim me njëri-tjetrin shisnin
lëndë narkotike e llojit të dyshuar kokainë, me
klientelë kryesisht në zonën e "Oxhakut" e
"Xhamllikut" në kryeqytet.

DROGA
Gjatë kontrollit të
ushtruar në 2
automjetet tip "Golf
5" me të cilët këta
shtetas lëviznin iu
gjetën dhe
sekuestruan në
cilësinë e provave
materiale 256.5
gramë lëndë e
dyshuar narkotike e
llojit kokainë.
Gjithashtu, janë
sekuestruar në
cilësinë e provave
materiale 2
automjete dhe 8
telefona celularë.

Ina Allkanjari

TIRANËTIRANËTIRANËTIRANËTIRANË

Policia e Tiranës ka
vënë në pranga ditën
e djeshme 5 persona,

të cilët në bashkëpunim me
njëri- tjetrin shisnin lëndë
narkotike e llojit të dyshuar
kokainë. Sipas njoftimit zyr-
tar gjatë aksionit antidrogë,
u sekuestrua edhe sasia prej
256,5 gramë lëndë narkotike
e llojit kokainë. Bëhet fjalë
për shtetasit Elton Hasn-
joku, 41 vjeç, banues në Ti-
ranë; Armand Pisha, 28
vjeç, banues në Elbasan;
Migen Jani, 34 vjeç, banues
në Elbasan; Shpëtim Myrta,
51 vjeç, banues në Elbasan
dhe Mariglen Gostima, 26
vjeç, banues në Elbasan. Dy
prej personave të sipërpër-
mendur, konkretisht
Shpëtim Myrta dhe Mari-
glen Gostima janë emra të
njohur për drejtësinë sh-
qiptare, pasi rezultojnë të
dënuar më parë. Pesë të ar-
restuarit, të cilët rezultojnë
të jenë të grupmoshave të
ndryshme nga 26 deri në 51
vjeç, në bashkëpunim me
njëri-tjetrin shisnin lëndë
narkotike e llojit të dyshuar
kokainë me klientelë krye-
sisht në zonën e "Oxhakut",
"Xhamllikut" në kryeqytet.
Më datë 06.01.2018, special-
istët për Hetimin e Narko-
tikëve në Drejtorinë Ven-
dore të Policisë Tiranë, në
vijim të punës për eviden-
timin dhe goditjen e veprim-
tarisë kriminale në fushën e
narkotikëve kanë arrestuar
në flagrancë pesë shtetasit e
sipërpërmendur. Arrestimi i
këtyre personave u bë pasi
në bazë informacioneve të
marra në rrugë operative që

 Elton Hasnjoku, 41 vjeç, banues në Tiranë.
 Armand Pisha, 28 vjeç, banues në Elbasan.
 Migen Jani, 34 vjeç, banues në Elbasan.
 Shpëtim Myrta, 51 vjeç, banues në Elbasan, i

dënuar më parë.
 Mariglen Gostima, 26 vjeç, banues në Elbasan,

i dënuar më parë.

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Dy perso-
na kanë rënë në prangat e
policisë së Elbasanit ditën
e djeshme, pasi gjatë kon-
trollit në automjetin e tyre
është gjetur dhe sekues-
truar 28 kg lëndë narkotike
e llojit të dyshuar kanabis.
Uniformat blu kanë bërë
bllokimin e mjetit tip
"Benz" në Belsh dhe kanë
arrestuar shtetasit Nandi
Leshi, 26 vjeç dhe Daniel
Metushi, 40 vjeç të dy ban-
ues në Lushnje. Policia bën
me dije se në banesën e 25-
vjeçarit u gjet edhe një sasi
kanabisi rreth 1 kilogram.
Bëhet me dije se sasia prej
29 kg lënë narkotike u
sekuestrua në cilësinë e
provës materiale.
OPERACIONI

 Operacioni ka nisur
mbi bazën e informacion-
eve të marra në rrugë op-
erative nga specialistët e
Seksionit për Hetimin e

dispononte Seksioni për
Narkotikët në Drejtorinë
Vendore të Policisë Tiranë,
në drejtim të goditjes së ve-
primtarisë të kun-
draligjshme në fushën e
narkotikëve rezultonte se
shtetasit Elton Hasnjoku,
Armand Pisha, Migen Jani,
Shpëtim Myrta dhe Mari-
glen Gostima shpërndanin
doza kokaine në kryeqytet.
Gjatë kontrollit të ushtruar
në 2 automjetet tip "Golf 5"
me të cilët këta shtetas lëviz-
nin iu gjetën dhe sekuestru-
an në cilësinë e provave ma-
teriale 256.5 gramë lëndë e
dyshuar narkotike e llojit
kokainë. Gjithashtu janë
sekuestruar në cilësinë e
provave materiale 2 autom-
jete dhe 8 telefona celularë.
Materialet procedurale i
kaluan Prokurorisë pranë
Gjykatës së Shkallës së Parë
Tiranë për veprime të mëte-
jshme hetimore për veprën
penale të "Prodhimit dhe
shitjes së lendeve narkotike
në bashkëpunim".

Narkotikëve dhe Trafiqeve
në Drejtorinë Vendore të Pol-
icisë Elbasan se në një autom-
jet po transportohej lëndë
narkotike. Menjëherë shër-
bimet e policisë kanë bërë
bllokimin e mjetit tip "Benz"
në Belsh dhe gjatë kontrollit
të automjetit që drejtohej
nga shtetasi Daniel Metushi,
me pasagjer shtetasin Nandi

Leshi është gjetur dhe
sekuestruar në cilësinë e
provës materiale rreth 28 kg
lëndë narkotike e dyshuar
kanabis sativa. Në vijim të
veprimeve të mëtejshme në
banesën e shtetasit Nandi
Leshi është gjetur një sasi e
vogël rreth 1 kg lëndë narko-
tike. Gjithsej 29 kg lëndë
narkotike e dyshuar kanabis

sativa. Bëhet me dije se lën-
da narkotike dhe automjeti
u sekuestruan në cilësinë e
provës materiale. Materia-
let i kaluan Prokurorisë së
Rrethit Gjyqësor Elbasan
për veprime të mëtejshme
për veprën penale "Prodhi-
mi dhe shitja e narko-
tikëve", parashikuar nga
neni 283/2 i Kodit Penal.

DROGA
Policia e Elbasanit njofton se gjatë
kontrollit të automjetit që drejtohej nga
shtetasi Daniel Metushi, me pasagjer
shtetasin Nandi Leshi është gjetur dhe
sekuestruar në cilësinë e provës
materiale rreth 28 kg lëndë narkotike
e dyshuar kanabis sativa.

ITITITITITALI ALI ALI ALI ALI - Një biznesmen
shqiptar që jetonte në Ita-
li është vetëvrarë për sh-
kak të vështirësive
ekonomike. Bëhet fjalë për
31-vjeçarin Marvin Prosh-
ka, pronar i një kompanie,
i cili kishte shkuar në Ita-
li që në moshë të vogël. Ng-
jarja ka ndodhur në
mbrëmjen e 5 janarit, por
vetëm dje u bë e ditur nga
mediat italiane. Sipas tyre,
31-vjeçari u gjet i vetë-
varur në kapanonin e ko-
mpanisë që drejtonte.
Bëhet me dije se sipas
hetuesve, Marvin Proshka
kishte vrarë veten nga pa-
mundësia për të dalë nga

një sërë vështirësish
ekonomike. Të afërm dhe
miq të Marvinit kanë shpre-
hur në rrjetet sociale dhim-
bjen e tyre. Mësohet se 31-
vjeçari ishte i martuar dhe

kishte dy fëmijë të vegjël, 2
dhe 5 vjeç. Proshka ishte rez-
ident në Moreno di Piave në
provincën e Trevisos dhe
ishte kreu i një sipërmarrje-
je, "Promek service", që mer-

rej me përgatitjen e
panaireve, kongreseve dhe
eventeve të ndryshme. Ko-
mpania e tij ishte e suk-
sesshme, por kohët e fundit
kishte hasur në vështirësi
financiare.
NGJARJA

Ngjarja e rëndë ndodhi
mbrëmjen e së premtes.
Bëhet me dije se një mik e
kishte telefonuar dhe pasi
nuk kishte marrë përgjigje,
ai ishte alarmuar dhe kish-
te mbërritur në kapanonin
në rrugën "Maggior Piove-
saa", në Conegliano. Në park-

ing kishte parë makinën
"Smart" të bardhë të Marv-
in. Në brendësi të objektit u
gjend trupi i pajetë i sipër-
marrësit. Nuk është gjetur
asnjë letër lamtumire ku
mund të shpjegoheshin mo-
tivet e aktit tragjik, por
hetuesit, duke folur me bash-
këpunëtorët e 31-vjeçarit
kanë arritur të evidentojnë
vështirësitë ekonomike të
biznesit. Gjithashtu nëpër-

mjet një statusi në rrjetin
social "Facebook", vëllai i
tij Mendu Proshka jepte
edhe lajmin e hidhur, duke
shkruar se dhimbja nuk ka
të përshkruar. "Dje në
mbrëmje u nda nga jeta
vëllai im Marvin Proshka,
Zoti vendosi ta marrë
pranë tij. Kjo dhimbje nuk
ka të përshkruar", shkru-
ante Mendu Proshka, vël-
lai i 31-vjeçarit.

31-vjeçari
Marvin Proshka

Droga e sekuestruar
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Telefoni i humbur, shkak i konfliktit. Ja si nisi sherri mes ish-komandos dhe të riut

U qëllua me plumb në kokë, vdes
pas 4 muajsh në spital 21-vjeçari
Vijon të jetë në arrati autori i dyshuar Admir Dekovi

PLAGOSJA
Edmir Nilaj, 21-
vjeçari nga fshati
Vukël në Malësinë
e Madhe është
qëlluar me një
plumb në kokë
dhe ka marrë
dëmtime në
kafkë. Ngjarja ka
ndodhur rreth orës
3:35 në fshatin
Beltojë të njësisë
Bërdicë.

Ina Allkanjari

Ndërroi jetën ditën e
djeshme 21-vjeçari,
Edmir Nilaj, i cili

prej 4 muajsh ndodhej i sh-
truar në spitalin e Traumës
në Tiranë. I riu ndodhej në
spital që prej 3 shtatorit të
vitit 2017, pasi u plagos në
Shkodër me armë zjarri nga
Admir Dekovi. Ngjarja e
rëndë ka ndodhur në një
lokal në fshatin Beltojë, ku
pas një konflikti të çastit
mes disa të rinjve, 35-vjeçari
Dekovi ka qëlluar me armë
zjarri 21-vjeçarin. Edmir
Nilaj nga fshati Vukël në
Malësinë e Madhe u qëllua
me një plumb në kokë dhe
mori dëmtime në kafkë, tek-
sa është dhunuar fizikisht.
Ngjarja ka ndodhur rreth
orës 3:35 në fshatin Beltojë
të njësisë Bërdicë. Nilaj ësh-
të dërguar menjëherë në spi-
talin rajonal të Shkodrës
dhe më pas është transpor-
tuar në Spitalin e Traumës
në Tiranë, ku edhe humbi
jetën një ditë më parë.
Bëhet me dije se Admir De-
kovi në atë periudhë kishte
detyrën e truprojës në loka-
lin ku ndodhi konflikti.
Sakaq 35-vjeçari, një ish-
efektiv i forcave komando,
vijon të jetë në arrati.
NGJARJA

Shkak për konfliktin e ni-
sur brenda ambienteve të

një lokali mes viktimës dhe
personave të tjerë u bë një
telefon i humbur. Zënka nuk
u ndal aty, por vijoi edhe jas-
htë ambienteve të lokalit.
Pikërisht në këtë moment,
35-vjeçari Dekovi, i cili
punonte si truprojë në loka-
lin e natës ndërhyri duke e
goditur fillimisht të riun me

qytën e armës e më pas me
një plumb në kokë. Men-
jëherë në vendngjarje kanë
mbërritur forcat e policisë,
duke bërë të mundur sho-
qërimin në komisariatin e
Shkodrës të personave të
përfshirë në konflikt të iden-
tifikuar nga kamerat e sig-
urisë. Ranë në pranga disa

persona për moskallëzim kri-
mi, ndërsa autori i saj arriti
të largohej. Para oficerëve të
policisë, 4 të arrestuarit de-
klaruan se debati kishte ni-
sur pasi Nilaj i kishte aku-
zuar se i kishin marrë celu-
larin, ndërkohë që sipas tyre
kjo nuk ishte e vërtetë. "Ne i
thamë se nuk kemi asnjë ide

për celularin dhe më pas
dolëm jashtë për t'u sqaru-
ar. Në tavolinën tonë erdhi
edhe truproja i lokalit.
Vetëm kaq mbajmë mend,
sepse kemi qenë në gjendje
të dehur. Jashtë ka qenë
shumë errësirë dhe nuk
mbajmë mend me saktësi se
çfarë ka ndodhur. Më pas

kemi mësuar se Edmir Nilaj
është plagosur rëndë", dek-
laruan në atë kohë të arres-
tuarit. Dy prej tyre kanë
qenë në tavolinën e Edmir
Nilaj dhe dy të tjerë në tav-
olinën tjetër. Sakaq, policia
po punon edhe për gjetjen
dhe kapjen e autorit të dys-
huar, Admir Dekovi.

Viktima, Edmir Nilaj
35-vjeçari Admir Dekovi,

i cili qëlloi mbi Edmir Nilajn
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"Në vendngjarje u gjetën dhe u sekuestruan dy gëzhoja të kalibrit 7.62 mm"

Grabitja në Korçë, 2 milionë lekë
shpërblim për këdo që jep informacion
Policia: Maskat sulmuan çiftin dhe i morën makinën

Anglia deporton emigrantët me 35 avionë
privatë, mes tyre 36 shqiptarë

SHKURT

Ushtruan dhunë
në familje,

arrestohen dy
burra në Elbasan

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Dy burra
janë arrestuar në El-
basan pasi kanë dhunu-
ar gratë e tyre,  njëri
edhe vajzën 23-vjeçare.
Sipas të dhënave zyr-
tare, specialistët e Sek-
sionit  për Hetimin e
Krimit në Komisariatin
e Policisë Elbasan dhe
Librazhd bënë ar-
restimin në flagrancë të
shtetasit Marku Tollumi,
62 vjeç banues në fsha-
tin Shelcan, i cili dysho-
het të ketë ushtruar
dhunë fizike ndaj bash-
këshortes së tij, shtetas-
es B.K.,  57 vjeçe.  Po
kështu është arrestuar
Hyqmet Muça, 57 vjeç,
banues në Elbasan. Ar-
restimi i tij u bë pasi
pranë tregut të Librazh-
dit, në mënyrë të vazh-
dueshme dyshohet të
ketë ushtruar dhunë fiz-
ike ndaj bashkëshortes,
shtetases E.M., 50 vjeçe
dhe vajzës së tij, shteta-
ses A.M., 23 vjeçe. Mate-
rialet  i  kaluan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Elbasan për
veprime të mëtejshme
për  veprën penale
"Dhuna në familje".

Ndihmuan
një algjerian

të kalonte kufirin
kundrejt parave, në
pranga 2 persona
Dy persona kanë rënë

në pranga nga policia e
Gjirokastrës, pasi kanë
tentuar të kalonin në
mënyrë të paligjshme një
algjerian kundrejt një
shume monetare.  Policia
bën me dije se janë arres-
tuar shtetasit Ledion Ra-
baj, 38 vjeç, banues në
Gjirokastër si dhe L.G., 38
vjeçe, banuese në Tiranë.
Në aksin rrugor
Gjirokastër-Tepelenë, në
vendin e quajtur "Mash-
kullorë", dy shtetasit e
sipërpërmendur janë
kapur duke transportuar
me automjetin tip "Benz"
me targa AA 399 HY, një
shtetas algjerian, i iden-
tifikuar si S.T., 18 vjeç.
Mësohet se shtetasit e ar-
restuar kanë pasur si
qëllim ta transportojnë
shtetasin algjerian deri
në Tiranë kundrejt një
shume prej 300 eurosh.
Uniformat blu njoftojnë
se arrestimi është bërë në
flagrancë dhe mbi dy per-
sonat e mësipërm rëndon
akuza "Dhënie ndihme
për kalim të paligjshëm të
kufirit". Në cilësinë e
provës materiale janë
sekuestruar automjeti
me targa AA 399 HY dhe
tre telefona celularë. Ma-
terialet i kaluan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Gjirokastër për
veprime të mëtejshme.

KKKKKORÇËORÇËORÇËORÇËORÇË

Dy persona të maskuar
kanë grabitur dhe
dhunuar mbrëmjen e

së shtunës drejtuesin e një
automjeti në Korçë. Sipas
policisë, persona ende të
paidentifikuar ndaluan një
makinë në rrugën që çon
drejt malit Moravë dhe pasi
goditën me sende të forta
drejtuesin 25-vjeçar të au-
tomjetit, i vodhën mjetin tip
"Benz". Pas ngjarjes së
ndodhur, uniformat blu
ftojnë qytetarët të japin in-
formata kundrejt një shpër-
blimi monetar prej 200 mijë
lekësh të reja. Sakaq, policia
ka deklaruar se në makinë
me 25-vjeçarin ishte edhe
një vajzë, e cila po ashtu ka
dëshmuar në polici.
SHPËRBLIMI

Drejtoria Vendore e Poli-
cisë Korçë, në vijim të heti-
meve lidhur me zbardhjen e
ngjarjes që ndodhi dje më
datë 06.01.2018, ku nga per-
sona ende të paidentifikuar
në lagjen nr. 3 Korçë është
vjedhur mjeti tip "Benz" me
targa AA875II në pronësi të
shtetasit D.A., vendos në dis-
pozicion shumën prej
200.000 lekësh të reja, për
çdo shtetas që mund të ketë
informacion të saktë mbi
vendndodhjen e mjetit apo
identitetin e personave. Poli-
cia garanton anonimatin e
personave që japin informa-
cione. Policia e Korçës u bën
thirrje qytetarëve të bash-
këpunojnë për zbardhjen e
kësaj ngjarjeje dhe të tele-
fonojnë në numrat:
0694134733 ose 0694112291.
NGJARJA

Strukturat e Drejtorisë
Vendore të Policisë Korçë,
në bashkëpunim me
Prokurorinë e Rrethit
Gjyqësor Korçë kanë vijuar
me veprimet procedurale

hetimore për zbardhjen e
rrethanave të ngjarjes së
ndodhur në lagjen nr. 3,
pranë vendit të quajtur "De-
poja e ujit", nga ku rezulton
se më datë 06.01.2018, dy per-
sona ende të paidentifikuar

i janë afruar mjetit tip
"Benz" me targa AA 875 II,
të ndaluar në rrugë në
pronësi të shtetasit D.A., 25
vjeç, banues në Burimas. 25-
vjeçari ndodhej brenda në
makinë së bashku me shteta-

sen E.G., 23 vjeçe, banuese
në Pojan. Bëhet me dije se
njëri prej autorëve të ng-
jarjes nën kërcënimin e
armës tip pistoletë ka nxjer-
rë forcërisht nga mjeti drej-
tuesin e tij dhe më pas kanë
grabitur makinën duke u lar-
guar me shpejtësi. Nga
këqyrja e vendit të ngjarjes,
si edhe kontrollet e shumta
të zonës janë gjetur e sekues-
truar në cilësinë e provës
materiale 2) gëzhoja të kalib-
rit 7.62 mm. Në lidhje me
këtë ngjarje, janë angazhuar

MLN LEKË
Pas ngjarjes së
ndodhur
mbrëmjen e së
shtunës. ku një
25-vjeçar u
dhunua dhe u
grabit nga dy
persona me
maska, uniformat
blu ftojnë
qytetarët të japin
informata kundrejt
një shpërblimi
monetar prej 200
mijë lekësh të
reja, nëse
disponojnë
informacion të
saktë mbi
vendndodhjen e
mjetit apo
identitetin e
personave.

2

GRABITJA
Njëri prej autorëve të ngjarjes nën kërcënimin e
armës tip pistoletë ka nxjerrë forcërisht nga mjeti
drejtuesin e tij dhe më pas kanë grabitur makinën,
duke u larguar me shpejtësi. Në vendngjarje janë
gjetur e sekuestruar në cilësinë e provës materiale
dy gëzhoja të kalibrit 7.62 mm.

forca të shumta policie, të
cilat po vijojnë me krehjen
e zonës dhe po punojnë për
gjetjen e mjetit, identi-
fikimin e kapjen e autorëve.
Materialet i kaluan
Prokurorisë së Rrethit
Gjyqësor Korçë për veprën
penale "Vjedhja me armë,
kryer në bashkëpunim"
parashikuar nga nenet 140 e
25 të Kodit Penal.

Tridhjetë e pesë avionë
të paguar nga zyra

kryesore për emigrantët
deportuan 1,500 emi-
grantë të paligjshëm në
vendet e tyre si Pakistani,
Xhamajka, Nigeria, Gana
dhe Shqipëria. Fluturimi
për në Pakistan dërgoi
vetëm 29 emigrantë të
paligjshëm dhe 62 perso-
na nga stafi, ndërsa janë
lënë bosh 177 vende.
Udhëtimi në Xhamajkë, i
titulluar "Waldrop", ka
kthyer 42 emigrantë, ndër-
sa 111 vende u paguan nga
shteti Britanik, për në Sh-
qipëri mundën të kthenin
vetëm 36 emigrantë të
paligjshëm. Për shkak të
vendeve të shumta bosh
në avionët për dërgesën e
emigrantëve të
paligjshëm, zyra ka nxjer-

rë fondet prej 2 milionë paun-
dësh, të cilët kanë humbur
në udhëtimet e paguara më

kot. Ministria lajmëron se ka
shkaktuar shpenzime të
kota në udhëtime si pasojë e

anulimit të biletave, pasi
azilkërkuesve iu është
dhënë e drejta për ankesë.
Është verifikuar se vetëm
një fluturim ka kushtuar
rreth 250,000 paund për të
çuar në shtëpi një maroken
me avion privat. John
O'Connell, shefi Ekzekutiv i
Aleancës së Taksapaguesve
tha: "Nuk duket e arsyeshme
që qeveria të paguajë më
shumë para për kriminelët e
huaj për të udhëtuar në sh-
tëpi me avionë privatë kur
mund të fluturojnë me avi-
onë të thjeshtë dhe me më
pak kosto për taksapaguesit
britanikë". Deputeti Tory
Philip Hollobone mbrëmë
tha: "Shumica e njerëzve do
të përpiqen të kuptojnë pse
janë të nevojshme avionët
privatë për t'i kthyer këta
njerëz në vendet e tyre".

DEPORTIMI
Fluturimi për në
Pakistan dërgoi
vetëm 29
emigrantë të
paligjshëm dhe 62
persona nga stafi,
ndërsa janë lënë
bosh 177 vende.
Udhëtimi në
Xhamajkë, i quajtur
"Waldrop", ka
kthyer 42
emigrantë. 111
bileta u paguan
nga shteti britanik
për në Shqipëri,
por mundën të
kthenin vetëm 36
emigrantë të
paligjshëm
shqiptarë.

Makina e grabitur

Foto ilustruese
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“Ja cilat janë kategoritë që mund të aplikojnë, si ndikon vjetërsia në punë”

Ushtarakët, ISSH: Si mund të
përfitojnë pension suplementar
Dokumentacioni që duhet të dorëzoni gjatë aplikimit

MANUALI I ISSH
PENSIONET E USHTARAKËVE



DOKUMENTACIONI

KATEGORITË PËRFITUESE

Voltiza Duro

Të gjithë ata individë që
kanë punuar si usht
arakë në disa prej disa

institucioneve të përcaktu-
ara në ligj kanë të drejtën e
përfitimit të pensionit suple-
mentar. Në manualin e pub-
likuar pak kohë më parë nga
Instituti i Sigurimeve Sho-
qërore theksohet se kate-
goritë që mund të marrin
këtë pagesë janë ushtarakët
e Forcave të Armatosura në
RSH, punonjësit e Policisë së
Shtetit, punonjësit e Gardës
së RSH, ata të Shërbimit In-
formativ të Shtetit e punon-
jësit e Policisë së Burgjeve.
Gjithashtu, nga pensioni su-
plementar mund të përfi-
tojnë edhe punonjësit e Pol-
icisë së Mbrojtjes nga Zjarri
dhe të Shpëtimit, ata të Shër-
bimit të Kontrollit të
Brendshëm si dhe punon-
jësit e Agjencisë së In-
teligjencës dhe Sigurisë së
Mbrojtjes. ISSH gjithashtu
bën me dije se pensionin e
parakohshëm për vjetërsi
shërbimi kanë të drejtë ta
marrin burrat mbi 47 vjeç,
që kanë jo më pak se 15 vite
shërbimi si dhe gratë mbi
42 vjeç, që kanë mbi 12 vite
shërbim. Të gjitha kate-
goritë e sipërpërmendura
mund të përfitojnë pension
pleqërie sipas ligjit, ndërsa
ajo pjesë e kategorive e de-
klaruar si invalide mund
të marrë pension suple-
mentar të invaliditetit të
plotë  apo të  pjesshëm.
Ndërkaq, për të gjithë ata
ushtarakë apo policë të rënë
në krye të detyrës, familjet
e të ndjerëve mund të për-
fitojnë pension suplementar
familjar.
DOKUMENTACIONI

Personat e interesuar
duhet të paraqiten në
Agjencinë Lokale të Siguri-
meve Shoqërore ku kanë
vendbanimin dhe të pajis-
en me dy formate kërkese.
"Një format kërkese i plotë-
suar paraqitet në struktu-
rat nga ku keni ndërprerë
karrierën ushtarake dhe
keni dalë në rezervë/lirim
apo pension pleqërie. Mbi
bazë të kësaj kërkese, këto
struktura dërgojnë në
rrugë postare modelarin nr.
3 'Vërtetim për vjetërsinë
në shërbim dhe pagën me-
satare neto referuese' në

DATA E REGJISTRIMIT

Aplikantët duhet të bëjnë kujdes,
pasi data e regjistrimit të kërkesës
është tepër e rëndësishme. Personi

që kërkon përfitimet jo më vonë
se 1 vit nga data kur i lind kjo e

drejtë, përfitimi i paguhet nga data
e lindjes së të drejtës. Në raste të

tjera, përfitimi paguhet nga data e
paraqitjes së kërkesës për

përfitim. Përveç kërkesës, të
interesuarit duhet të bashkëngjitin

edhe dokumentacionin përkatës.

“

Për pensionin të parakohshëm:

- Fotokopje e kartës së identitetit.

- Deklaratë për punësimin (e përvitshme).

- Vërtetim nga zyra e Tatim-Taksave.

- Vërtetim nga zyrat e punës si punëkërkues.

- Vërtetim nga zyra e regjistrimit të pasurive.

Për pensionin suplementar të pleqërisë:

- Fotokopje e kartës identitetit.

Për pensionin suplementar të invaliditetit:

- Fotokopje e kartës identitetit.

Për pensionin suplementar familjar:

- Certifikatë familjare.

- Certifikatë e vdekjes së personit.

- Fotokopje e kartës identitetit së përfituesit.

- Vërtetim për vazhdimin e shkollës për jetimët që
kanë mbushur moshën ligjore për t'u punësuar.

- Deklaratë për punësimin apo aktivitetin ekonomik.

Për pensionin suplementar familjar, kur
ushtarakët humbasin jetën në detyrë apo për
shkak të saj:

- Certifikatë familjare.

- Certifikatë e vdekjes së personit.

- Fotokopje e kartës identitetit së përfituesit.

- Vërtetim i vazhdimit të shkollës për jetimët.

- Deklaratë për punësimin apo aktivitetin ekonomik.

kujdes, pasi data e
regjistrimit të kërkesës ësh-
të tepër e rëndësishme. Per-
soni që kërkon përfitimet jo
më vonë se 1 vit nga data
kur i lind kjo e drejtë, për-
fitimi i paguhet nga data e
lindjes së të drejtës. Në ras-
te të tjera, përfitimi pagu-
het nga data e paraqitjes së
kërkesës për përfitim.
Përveç kërkesës, të intere-
suarit duhet të bash-
këngjitin edhe dokumenta-
cionin përkatës. Kështu,
për pension të parakohs-
hëm, aplikanti duhet të
dorëzojë edhe një fotokopje
të kartës së identitetit, de-
klaratë për punësimin (e
përvitshme), vërtetim nga
Zyra e Tatim-Taksave, vër-
tetim nga zyrat e punës si
punëkërkues, vërtetim nga
zyra e regjistrimit të pasur-
ive. Ndërsa për pensionin
suplementar të pleqërisë e
atë të invaliditetit, kandi-
dati duhet të dorëzojë edhe
një fotokopje të kartës së
identitetit.

- Ushtarakët e Forcave të Armatosura në RSH.

- Punonjësit e Policisë së Shtetit.

- Punonjësit e Gardës së RSH.

- Punonjësit e Shërbimit Informativ të Shtetit.

- Punonjësit e Policisë së Burgjeve.

- Punonjësit e Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të
Shpëtimit.

- Punonjësit e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm.

- Punonjësit e Agjencisë së Inteligjencës dhe
Sigurisë së Mbrojtjes.

strukturën rajonale të sig-
urimeve shoqërore, ku keni
vendbanimin", - citohet në
manualin e ISSH-së.
Ndërkaq, formatit tjetër të
kërkesës, plotësuar në të

gjitha rubrikat, i bashkëlid-
het dokumentacioni për-
katës dhe dorëzohet pranë
ALSSH, ku individi ka
vendbanimin. Por, apli-
kantët duhet të bëjnë

Foto ilustruese

Faksimile e
manualit të

ISHSH-së mbi
pensionet e

ushtarakëve
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Toleranca zero, gjobiten 12 biznese

Kontrollet antiduhan, 886
inspektime për 1 ditë

Veliaj: 10 km korsi për biçikletat

"Shtegu i Gjelbër", garojnë
mbi 100 çiklistë

Dokumentacioni që duhet të dorëzoni brenda 15 janarit, kush nuk mund të kandidojë

Bursa në Poloni për studentët e UT-së
Cilat janë degët ku kandidatët mund të aplikojnë

DOKUMENTACIONI

Kontroll nga AKU,
restorant "Brazili"
në Kamëz jashtë

çdo standardi

Vazhdojnë aksionet in
tensive ndaj ambi-

enteve jashtë stan-
dardeve ku theren apo
tregtohet mishi. Autorite-
ti Kombëtar i Ushqimit
gjatë kontrollit në
restorantin "Brazil" në
aksin rrugor Kamëz-
Fushë Krujë, zbuloi 50
qengja në një dhomë frig-
oriferike që ishin të pac-
ertifikuar, të pavulosur e
që mbaheshin në kushte
ekstreme. Trupa inspek-
tuese nga Drejtoria e
Përgjithshme dhe ajo Ra-
jonale e AKU-së dyshon
se kafshët thereshin në
ambientet e restorantit.
Por administratori i këtij
subjekti ende nuk ka
treguar vendin apo ku
mund të jenë therura kaf-
shët. Ndërkaq, gjatë ins-
pektimit kanë qenë të
pranishme edhe forcat e
policisë dhe Antikrimit
Ekonomik dhe pritet që
të merren masat e duhu-
ra ndaj restorantit, në një
kohë që Ministria e
Bujqësisë ka kërkuar in-
tensifikimin e inspekti-
meve.

Kontrollet antiduhan
janë intensifikuar,

ku vetëm ditën e djeshme
janë kryer 886 inspek-
time në mbarë vendin e
janë gjobitur 12 biznese.
Inspektorët kanë dalë në
terren dhe pas konstati-
meve kanë ndëshkuar ata
që lejojnë konsumin e
duhanit në ambiente të
mbyllura, duke parala-
jmëruar tolerancë zero
ndaj të gjithë atyre që sh-
kelin ligjin. "Fundjavë
pune intensive për inspe-
ktorët e Inspektoratit Sh-
tetëror Shëndetësor me

kontrolle kudo e në çdo
kohë për zbatimin e ligjit
antiduhan në ambiente të
mbyllura. 886 inspektime
vetëm në 1 ditë në të gjithë
Shqipërinë. 12 masa ndësh-
kuese. Kontrollet po inten-
sifikohen për zero tolerancë
me këdo që shkel ligjin,
duke kërcënuar shëndetin
e qytetarëve", shkruan Ma-
nastirliu në një postim në
rrjetet sociale. Ministrja e
Shëndetësisë në një takim
të zhvilluar pak ditë më
parë me inspektorët e Ins-
pektoratit Shtetëror Shën-
detësor theksoi se toleran-

ca do të jetë zero ndaj kujt-
do që shkel ligjin. Ajo iu
referua hartimit të një
plani konkret për ndalimin
e rigoroz të duhanpirjes në
ambiente publike. Në zba-
tim të këtij plani, kontrol-
let në luftën kundër duhan-
pirjes në ambientet publike
do të vijojnë intensivisht.

Mbi 100 çiklistë profe
sionistë dhe amatorë,

të apasionuar me natyrën
dhe sportin, si dhe grupe të
rinjsh vullnetarë zhvilluan
garën e "Shtegut të Gjel-
bër". Ky aktivitet organizo-
het për të tretin vit radhazi
nën kujdesin e Bashkisë së
Tiranës dhe të disa organi-
zatave të çiklo-krosit. Pjesë
e kësaj gare ishte edhe krye-
bashkiaku Erion Veliaj, i cili
theksoi se "nëpërmjet këtij
aktiviteti sportiv synohet
sensibilizimi i kryeqyteta-
sve mbi përdorimin e
biçikletës. 'Shtegu i Gjelbër'

është një traditë. Kjo është
mënyra fantastike për të
inkurajuar, jo vetëm ata që
janë profesionistë, por edhe
amatorët", - shtoi Veliaj. Ky i
fundit u shpreh se do të ndër-
tohen 10 km korsi për biçikle-
ta, çka do të sjellë edhe lehtë-
simin e qarkullimit në Ti-
ranë. Pjesëmarrësit e "Shteg-
ut të Gjelbër" përshkruan një
itinerar prej 63 km duke ni-
sur nga Sheshi "Skënderbej",
përgjatë Bulevardit "Dësh-
morët e Kombit", nëpër Kod-
rat e Liqenit e për të mbërri-
tur në Petrelë, ku ishte dhe
stacioni i parë i kronometrim-

it. Stacioni i dytë ishte ai i Dur-
ishtit, për të vijuar me stacio-
net e tjera të kronometrimit
në Kakunjë, në Koçaj pranë
Baldushkut, në Rodhje dhe
për ta mbyllur kronomet-
rimin në finishin e Mulletit,
ndërsa mbërritja për pub-
likun ishte sërish Sheshi
"Skënderbej" në Tiranë.

Voltiza Duro

Studentët e Univer
sitetit të Tiranës kanë
afat deri më 15 janar

të këtij viti për të aplikuar
për bursë studimi në Uni-
versitetin Teknologjik Bia-
lystok në Poloni. Ky është
njoftimi i publikuar në faqen
zyrtare të UT-së, ku bëhet
thirrje për të gjithë të in-
teresuarit. Në kuadër të pro-
gramit Erasmus +, kandi-
datët që plotësojnë kriteret
mund të përfitojnë 6 muaj
studime në Poloni për nive-
let e mobilitetit bachelor apo
master. Nga këto bursa
mund të përfitojë edhe stafi
akademik i Universitetit të
Tiranës. "Llojet e mobilitetit
përfshijnë shkëmbimin e
studentëve për studime e
mësimdhënie për stafin ak-
ademik. Kohëzgjatja e mobi-
litetit është 6 muaj për bach-
elor dhe master e 7 ditë për
stafin", - citohet në njoftimin
e publikuar në faqen zyrtare
të UT-së. Gjatë kësaj periud-
he studentët do të kenë
mundësi të studiojnë në de-
gët Informatikë dhe
Teknologji Informacioni.
Bursat do të përfshijnë ko-
mpensimin mujor në vlerën
750 euro për studentët si dhe
kostot e udhëtimit në varësi
të distancës midis univer-
sitetit pritës dhe atij të
origjinës. Ndërsa kompensi-
mi ditor për stafin akademik
do të jetë 140 euro. Por, në
njoftim theksohet se stu-
dentët që ndjekin studimet
në vitin e parë, nivelin bach-
elor nuk mund të aplikojnë.
DOKUMENTACIONI

Ndërkaq, të gjithë ata që
janë në vit të dytë apo të tretë
bachelor mund të aplikojnë
duke dorëzuar një CV në gju-

PËRZGJEDHJA E LËNDËVE
"Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin Teknologjik Bialystok lëndë të
njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë
që lëndët dhe kreditet t'ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët ndryshojnë, atëherë
kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në
Universitetin e Tiranës", - thekson UT.

KOMPENSIMET
Bursat do të përfshijnë kompensimin mujor në vlerën 750 euro për studentët si dhe
kostot e udhëtimit në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të
origjinës. Ndërsa kompensimi ditor për stafin akademik do të jetë 140 euro. Por,
në njoftim theksohet se studentët që ndjekin studimet në vitin e parë, nivelin
bachelor nuk mund të aplikojnë.

hën angleze, kopjen e pasa-
portës, vërtetim studenti,
listë notash (e përkthyer në
mënyrë zyrtare në gjuhën
angleze), letër motivimi në
gjuhën angleze, certifikatë e
gjuhës së huaj (anglisht B1);
si dhe 'Learning Agreement'.

Ky i fundit është një kontratë
midis universitetit të
origjinës dhe aplikantit dhe
shërben për të përcaktuar
lëndët që do të zhvillojnë stu-
dentët në universitetin pritës.
Aplikanti duhet të plotësojë
vetëm seksionin e parë "Be-

fore the mobility". Në tabelën
A përcaktohen lëndët dhe
kreditet që do të marrë në uni-
versitetin pritës, në tabelën B
përcaktohet se cilat prej
lëndëve të tabelës A do të nji-
hen në Universitetin e Ti-
ranës kur studenti të ketë

përfunduar periudhën e sh-
këmbimit. Ndërkohë, stu-
dentët e nivelit master, përveç
dokumenteve të sipërpër-
mendura duhet të dorëzojnë
edhe diplomën dhe listën e
notave të bachelorit. "Ju du-
het të përzgjidhni të kryeni në
Universitetin Teknologjik Bi-
alystok lëndë të njëjta me ato
që do të kryenit në semestrin
e dytë në fakultetin tuaj, kjo
në mënyrë që lëndët dhe
kreditet t'ju njihen kur të
ktheheni. Nëse lëndët e
përzgjedhura ndryshojnë nga
ato që do të zhvillonit në
fakultetin tuaj, atëherë kur të
ktheheni duhet të zhvilloni/
frekuentoni lëndët që nuk
përshtaten në Universitetin
e Tiranës", - thekson UT. Do-
kumentet duhen dorëzuar
dorazi në Rektoratin e Uni-
versitetit të Tiranës, Drejto-
ria e Komunikimit, Sektori
i Marrëdhënieve me Jashtë
si dhe duhet të dërgohen të
skanuara në e-mailin
iro@unitir.edu.al.

Dokumentet e aplikimit për studentët e nivelit
bachelor viti II dhe viti III:
- CV (në gjuhën angleze)
- Kopje e pasaportës
- Vërtetim studenti
- Listë notash (e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën

angleze)
- Letër motivimi në gjuhën angleze
- Certifikatë e gjuhës së huaj (anglisht B1)
- Learning Agreement
Dokumentet e aplikimit për studentët e nivelit master:
- CV (në gjuhën angleze)
- Kopje e pasaportës
- Vërtetim studenti
- Listë notash (e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën

angleze)
- Letër motivimi në gjuhën angleze
- Certifikatë e gjuhës së huaj (anglisht B1)
- Diplomë dhe listë notash të bachelorit
- Learning Agreement

Foto ilustruese

Erion Veliaj gjatë
garës me biçilketë

Restorant "Brazili"
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Numri i të prekurve
nga autizmi apo
sëmundja e "hesh-

tur" ka pësuar një rritje vitet
e fundit, kjo pasi ka evoluar
edhe teknologjia e mënyrat
e diagnostikimit. Shenjat e
para të këtij çrregullimi
shfaqen midis moshës 1-2
vjeç dhe diagnostikimi final
bëhet mes moshës 2-4 vjeç.
Në një intervistë për suple-
mentin "Life Pages" në
"Gazeta Shqiptare", mjekja
pediatre, njëkohësisht drej-
toreshë në Qendrën për
Mirërritjen, Zhvillimin dhe
Rehabilitimin e Fëmijëve,
Migena Kika tregon se
djemtë preken rreth 5 herë
më shumë sesa vajzat nga
autizmi. Kjo i fundit, sipas
mjekes është një sëmundje
që zgjat gjatë gjithë jetës,
edhe pse simptomat mund të
përmirësohen me kalimin e
kohës.

Çfarë është autizmi?Çfarë është autizmi?Çfarë është autizmi?Çfarë është autizmi?Çfarë është autizmi?
Autizmi është një çrreg-

ullim i neuro-zhvillimit, i
përcaktuar nga marrëdhëni-
et sociale të limituara apo të
dëmtuara, përdorim jonor-
mal i gjuhës dhe sjellje, in-
teres dhe aktivitete ste-
reotipike. Shenjat e para
shfaqen midis moshës 1-2
vjeçare dhe diagnostikimi fi-
nal zakonisht bëhet midis
moshës 2-4 vjeçare.

Cilat janë llojet kryesoreCilat janë llojet kryesoreCilat janë llojet kryesoreCilat janë llojet kryesoreCilat janë llojet kryesore
të kësaj sëmundjeje?të kësaj sëmundjeje?të kësaj sëmundjeje?të kësaj sëmundjeje?të kësaj sëmundjeje?

Sipas klasifikimit të DSM-
V (Manualit Statistikor Di-
agnostik të Sëmundjeve)
kemi 3 lloje kryesore të çr-
regullimit të autizmit: ÇSA
formë e lehtë, e mesme dhe e

rëndë. Sipas DSM-4, kemi autizmin
klasik (Kanner), sindromi Rett,
Asperger, çrregullimi disintegra-
tiv i fëmijërisë dhe çrregullimet
pervasive të zhvillimit jo të speci-
fikuara diku tjetër. ÇSA prekin
njëlloj të gjitha grupet socio-
ekonomike, raciale apo etnike, ku
djemtë preken rreth 5 herë më
shumë se vajzat.

Në cilën moshë shfaqet kjoNë cilën moshë shfaqet kjoNë cilën moshë shfaqet kjoNë cilën moshë shfaqet kjoNë cilën moshë shfaqet kjo
sëmundje?sëmundje?sëmundje?sëmundje?sëmundje?

Autizmi është një çrregullim që
shfaqet përpara moshës 3 vjeç, por
shenjat e para mund të vihen re
që kur fëmija është 18 muajsh dhe
ndoshta edhe më i vogël. Disa fëm-
ijë që diagnostikohen me ÇSA
mund të shfaqin shenjat e para të
sëmundjes që muajt e parë të jetës,
kur janë akoma bebe. Te disa të
tjerë shenjat nuk shfaqen deri kur
ata bëhen dy vjeç ose më vonë.
Diagnoza vihet që nga mosha 18
muajsh ose 2 vjeç nëpërmjet
testeve specifike si ADOS dhe ADI-
R. ÇSA zgjasin gjatë gjithë jetës
së fëmijës, megjithëse simptomat
mund të përmirësohen me kohë.

Si  paraqiten shifrat  e  tëSi  paraqiten shifrat  e  tëSi  paraqiten shifrat  e  tëSi  paraqiten shifrat  e  tëSi  paraqiten shifrat  e  të

prekurve nga autizmi?prekurve nga autizmi?prekurve nga autizmi?prekurve nga autizmi?prekurve nga autizmi?
Shifrat e fundit flasin për një

rritje të rasteve me autizëm
rreth 78% në pesë vitet e fundit.
Ndërsa, po të krahasohet me
numrin e rasteve para 40 vjetësh,
kemi një rritje me 1000% kraha-
suar me katër dekada më parë.
Një numër i madh studimesh po
ndërmerren për të gjetur shkaqet
e kësaj rritjeje drastike në prev-

Mjekja: Prindër kujdes, ja sjelljet që duhet t'ju shqetësojnë te fëmijët tuaj

Kika:
Migena

"Sëmundja zgjat gjatë gjithë jetës"

Voltiza Duro

Mjekja Migena Kika

alencën e autizmit. Studimet më të
fundit tregojnë që vetëm një pjesë
e vogël e rasteve mund të justifiko-
het me ndryshimet në mënyrën e
diagnostikimit, rritjes së
ndërgjegjes mbi këtë sëmundje, apo
moshës së madhe në momentin e
lindjes së bebit të nënës apo babait.

Cilat janë simptomat që shfa-Cilat janë simptomat që shfa-Cilat janë simptomat që shfa-Cilat janë simptomat që shfa-Cilat janë simptomat që shfa-
qin fëmijët e spektrit të autizmit?qin fëmijët e spektrit të autizmit?qin fëmijët e spektrit të autizmit?qin fëmijët e spektrit të autizmit?qin fëmijët e spektrit të autizmit?

Të gjithë fëmijët që futen në spe-
ktrumin e çrregullimeve të au-
tizmit shfaqin deficite në ndërvep-
rimin social, komunikimin verbal
dhe joverbal, me sjellje përsëritëse
e interesa të ngushta. Megjithatë,
duke qenë se bëhet fjalë për një çr-
regullim që etiketohet spektrum,
kemi të bëjnë me një variabilitet
simptomash duke filluar nga for-
ma të lehta deri në ato më të rën-
da. Kështu, në spektrum mund të
kemi fëmijë që variojnë për nga
konjicioni nga paaftësi intelektu-
ale e rëndë deri në atë të lehtë apo
dhe me koeficient inteligjence mbi
normë. Nga 50% deri 70% e fëm-
ijëve që vuajnë nga ÇSA kanë
paaftësi intelektuale. Individët
me funksion të lartë shpesh janë
të vetëdijshëm që janë ndryshe
nga të tjerët.

Cilat janë disa prej sjelljeve qëCilat janë disa prej sjelljeve qëCilat janë disa prej sjelljeve qëCilat janë disa prej sjelljeve qëCilat janë disa prej sjelljeve që

Rritet numri i të prekurve
nga autizmi, djemtë
më të predispozuar

DËMTIMET SOCIALE QË MUND TË KETË FËMIJA ME ÇSA:

Nuk përgjigjet duke kthyer kokën apo duke reaguar kur
e thërresin në emër duke filluar nga mosha 12 muajsh.
Shmang kontaktin me sy.
Preferon të luajë vetëm.
Nuk tregon interes dhe nuk ndan interesa me fëmijë të tjerë.
Bashkëvepron vetëm për të arritur një qëllim të caktuar.
Nuk ka shprehje fytyre, ose i ka të papërshtatshme për
situatën ku ndodhet.
Nuk kupton kufijtë socialë personalë.
Shmang ose i reziston kontaktit fizik.
Nuk qetësohet nga të tjerët gjatë stresit apo
shqetësimeve.
Ka vështirësi në të kuptuarit e ndjenjave të personave të
tjerë, apo të flasë rreth ndjenjave të veta (CDC).
E ka shumë të vështirë të mësojë të ndërveprojë me të tjerët.

SHENJAT

Hiperaktivitet
Impulsivitet
Vëmendje dhe përqendrim i shkurtër
Agresion
Vetëdëmtim
Temper tantrums (shpërthime zemërimi)
Zakone të çuditshme në të ngrënë dhe gjumë
Reagime të pazakonta emocionale dhe humori
Mungesë frike apo frikë më shumë se ç'duhet
Reagime të pazakonta ndaj tingujve, erës, shijes, të
prekurit ose të parit

mund të demonstrojë një fëm-mund të demonstrojë një fëm-mund të demonstrojë një fëm-mund të demonstrojë një fëm-mund të demonstrojë një fëm-
ijë me autizëm?ijë me autizëm?ijë me autizëm?ijë me autizëm?ijë me autizëm?

Përbëhet nga një triadë dëm-
timesh në socializim, komuni-
kim dhe lojë imagjinare. Fëmijët
paraqesin sjellje, interesa dhe ak-
tivitete stereotipa, përsëritëse,
restrictive dhe loja imagjinare
është zakonisht e dëmtuar. Ndër-
veprimi social i dëmtuar mund
të shfaqet si pamundësi për të kr-
ijuar marrëdhënie sociale të për-
shtatshme për moshën, si dhe
mungesë reciprociteti social dhe
emocional. Disa fëmijë injorojnë
fëmijët e tjerë, ose sillen me ta jo
në mënyrën e duhur. Dëmtimi i
komunikimit social mund të
përfshijë vështirësi me format e
komunikimit verbal dhe jover-
bal.

S i  r e a g o j n ë  a t a  n d a jS i  r e a g o j n ë  a t a  n d a jS i  r e a g o j n ë  a t a  n d a jS i  r e a g o j n ë  a t a  n d a jS i  r e a g o j n ë  a t a  n d a j
stimujve të jashtëm?stimujve të jashtëm?stimujve të jashtëm?stimujve të jashtëm?stimujve të jashtëm?

Pacientët mund të paraqesin
përgjigje anormale ndaj stimu-
jve të ndryshëm psh., mund të
kenë hypersensivitet ose hiposen-
sivitet ndaj tingujve, materialeve
të ndryshme duke përfshirë dhe
rrobat që veshin ose dhe ndaj
ushqimeve të caktuara. Mund të
preken dhe shumë sisteme apo
aparate të tjera, si ai gastrointes-
tinal, imunitar etj.

Fëmijët mund të vuajnë nga
shumë komorbiditete të tjera, si:
epilepsia, sindroma të ndryshme
genetike, dëmtim i shqisave, skle-
roza tuberoze etj. Komorbiditetet
psikiatrike përfshijnë ankthin
social, depresionin, çrregullimin
e vëmendjes së pamjaftueshme
me hiperaktivitet.

A ka raste kur fëmijët me au-A ka raste kur fëmijët me au-A ka raste kur fëmijët me au-A ka raste kur fëmijët me au-A ka raste kur fëmijët me au-
tizëm shfaqin aftësi të veçanta?tizëm shfaqin aftësi të veçanta?tizëm shfaqin aftësi të veçanta?tizëm shfaqin aftësi të veçanta?tizëm shfaqin aftësi të veçanta?

Rreth 10 % e fëmijëve me au-
tizëm mund të kenë aftësi të
veçanta mbi nivelin e aftësive të
tyre të përgjithshme, si psh., në
muzikë, art apo kalkulime nu-
merike, e cila quhet ndryshe dhe
sindroma Savant.
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Pothuajse të gjithë njerëzit
kanë kaluar sëmundjen e
infeksioneve në bajame një

herë në jetë. Më shpesh preken
fëmijët deri në 7-8 vjeç. Shkak-
tarët e tyre janë viruset e bakter-
et e ndryshme që qarkullojnë në
ajër, apo që merren me anë të ush-
qimeve e mjedisit rrethues. Për
të dalluar nëse fëmija juaj ka in-
feksion në bajame vërehet ngjyra
e fytit, nëse është e kuqe zona e
bajameve, atëherë sapo ka fillu-
ar inflamacioni. Nëse dallohen
zona të bardha rrethore, ato janë
vatra infeksioni dhe tregojnë se
infeksioni është më i avancuar
dhe është më i vështirë për t'u
trajtuar e shoqërohet në këto
raste me temperatura të larta.

SimptomatSimptomatSimptomatSimptomatSimptomat
Infeksionet në bajame shkak-

tojnë si fillim djegie të fytit, ethe,
pastaj shkaktojnë humbje orek-
si, dhimbje koke dhe fryrje të
gjëndrave limfatike në qafë dhe
probleme me kapërdirjen e ush-
qimit. Shkaktohet nga baktere
si stafilokoku ose streptokoku,
nga viruse si influenza, por
stimulohet edhe nga myku.

ParandalimiParandalimiParandalimiParandalimiParandalimi
Për t'i parandaluar infeksio-

net e fytit, duhet të keni kujdes
me higjienën e përgjithshme.
Lani duart, fytyrën shpesh para
ngrënies, pas teshtitjes ose kol-
litjes. Përdorni desinfektues
alkoolik në ambiente publike.
Konsumoni ushqime që përm-
bajnë vitaminë C, të cilat rritin
imunitetin, si portokalli, kivi etj.
Antioksidantët janë shumë të
domosdoshme të përdoren në
infeksionet e bajameve.

KurimiKurimiKurimiKurimiKurimi
Lyejmë lehtë bajamet me sodë

buke, mjaltë dhe hudhër të përz-
iera së bashku. Lyejmë qafën me
hudhra të shtypura mirë. Kjo
ndihmon në qetësimin e gjen-
drave të fryra. Pihen 3 herë filx-
han kafe/çaji me përzierjen e
mëposhtme, duke hedhur në çdo
filxhan çaji, për moshën deri në
5 vjeç, 4-5 pika propolis blete,
ndërsa për më të rriturit, 10 pika
propolis.

Përgatitja e çajit për fëmijë: Në
0.5 l ujë ziejmë 2 minuta 1 lugë
gjelle me frut shtogu, 1 copë
lëvore vidhi, 6-8 kokrra trënda-
fil të egër dhe një lugë agulice.
Kullohet pas 20 minutash. Pihet
si çaj i ngrohtë. Ëmbëlsohet me
mjaltë sipas dëshirës, pihet pas
buke. Shtoni në çaj propolisin, i
cili është antiseptik i mrekul-
lueshëm. Për të rriturit dyfisho-
het doza e përbërësve dhe masa
e ujit.

Përgatitja e çajit për të rritu-
rit: në 0.5 l verë të bardhë shtojmë
50 gr frut shtogu, një lugë
dëllinje, dhe 2 lugë gjelle trënda-
fil të egër. Lihet 5-7 ditë. Nga kjo
përzierje mund të pihen 2 filx-
hanë kafe në ditë. Është shumë
efektive në rastet kur bajamet
kanë inflamuar edhe kyçet. Pra,
kjo pije shërben edhe si qetësues
i sëmundjeve reumatizmale. Në
raste të përsëritjes së temper-
aturave të larta, propolisi i bletës

YLLI MERJA: Inflamacioni i bajameve,
si ta kurojmë me bimë mjekësore

Mjeku popullor: Cilët janë shkaktarët kryesorë, çaji që duhet të përdorni

"Si të parandaloni infeksionet e fytit"

mund të përdoret 5-6 herë në ditë.
Konsumoni qepë, kanellë,

uthull molle, limona dhe rrush.
Futni një gjysmë qepë të grirë

në një gotë ujë, lëreni 6 orë dhe
konsumojeni lëngun dy herë në
ditë. Çajrat që përdoren për ba-

jamet janë xhinxhefili, dafina,
thundermushke, agulice etj. Për
infeksione më të rënda tek të rri-
turit përdoret lulëkuqja, pelini i
bardhë dhe frut shtogu. Këto bimë
luftojnë infeksionet e rënda që sh-
kaktohen nga stafilokok/strep-

tokok, sepse
rritin rezistencën e or-
ganizmit dhe ulin mbro-
jtjen e baktereve ndaj sulmit
të sistemit imunitar të njeriut
dhe kështu është më e lehtë për
qelizat e bardha t'i sulmojnë e
gëlltisin. Propolisi i bletës ësh-
të luftuesi më i fuqishëm i in-
feksioneve të brendshme dhe
nuk mjaftohet vetëm me
shërimin e bajameve. Propoli-
si I bletës kuron të gjitha in-
feksionet e bajameve pavarë-
sisht shkaktareve. Këshillohet
të përdoret dafina, ekualipsi
dhe sherebela në aerosol, të
cilat ndihmojnë në shërimin
më të shpejtë të bajameve, pas-
trojnë frymëmarrjen. Ve-
projnë si antibakterialë të fu-
qishëm.

VVVVVaksinimiaksinimiaksinimiaksinimiaksinimi
Vaksinimi është një

mënyrë, që shumë njerëz men-
dojnë se i mbron ndaj infek-
sioneve të bajameve e gripit.
Por në fakt, nuk është i këshil-

l u e s h ë m ,
pasi vaksinimi

mund t'ju mbrojë
nga një lloj virusi dhe

është shumë specifik, mund ta
stimulojë sistemin imunitar
vetëm për një lloj virusi. Vi-
ruset janë shumë të ndryshëm
dhe gjithmonë në ndryshim,
prandaj vaksinimi nuk është
efektiv.

Kujdes - Kur jeni me grip
mundohuni të mbani distancë
me njerëzit rreth jush. Kur
teshtini përdorni shami, ose
facoletë që të zvogëloni
përhapjen e infeksionit. Gjatë
një teshtime përhapen rreth
100 000 pika, prandaj është
shumë e lehtë të përhapet in-
feksioni.

Infeksionet e bajameve du-
hen kuruar në kohë. Nëse lihen
për një kohë të gjatë pa u ku-
ruar, mund të shkaktojnë in-
flamacione në kyçe dhe palcën
e kuqe të kockave, duke dhënë
shenja të sëmundjeve reuma-
tizmale në fëmijëri

Mjeku popullor Ylli Merja
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Kolla përbën një me
kanizëm mbrojtës
natyral për lirimin e

rrugëve të frymëmarrjes
nga ngacmime të ndry-
shme; të thjeshta (tymra,
gazra, pluhura etj.) ose
problematike (infeksione,
trupa të huaj etj.). Dallojmë
atë që quhet "kollë e njomë"
dhe "kollë të thatë". Por si
duhet të veprojmë kur fëm-
ija ka kollë në mënyrë që ta
qetësojmë?

Masa për qetësimin eMasa për qetësimin eMasa për qetësimin eMasa për qetësimin eMasa për qetësimin e
kollës te fëmijët:kollës te fëmijët:kollës te fëmijët:kollës te fëmijët:kollës te fëmijët:

- Jepini të pijë më tepër
lëngje, sidomos të ngrohta.

- Lagështoni mjedisin me
mjetet e mundshme.

- Lirojeni nga veshja e
tepruar.

- Bëni avull me ujë (pa
lëndë të tjera) ose me apar-
at.

- Për fëmijët mbi një vjeç,
një filxhan qumësht të
ngrohtë me një lugë mjaltë,
3 herë në ditë (jo për fëmijët
nën një vjeç). Më të rriturve,
një karamele me mente.

- Largojeni nga mjediset
ngacmuse (ku pihet duhan,
përdoret gaz për ngrohje
etj).

- Nëse mbas kollës vjell
ushqimin, jepeni më shpesh
dhe në sasi të vogël.

- Mos merrni asnjëherë
antibiotikë pa u konsultu-
ar me mjekun.

Kolla shoqërohet me
disa shenja të quajtura
"shenjat e alarmit" si:

- Frymëmarrje shumë e
shpeshtë, e vështirë dhe e
zhurmshme.

- Kollë ledhëse.
- Mavijosje rreth buzëve.
- Mospranimi i lëngjeve.
- Sa herë dyshohet për

trup të huaj.
- Vizita jourgjente duhet

kryer:
- Nëse kolla shoqërohet

me temperaturë, mbi 3 ditë.
- Kur kolla vazhdon mbi

2 javë.
- Në raste kolle me dhim-

bje të forta gjoksi (populli
thotë të therm).

- Kur dyshohet se lidhet
me ndonjë rrethanë të
veçantë.

ShkaqetShkaqetShkaqetShkaqetShkaqet
Shkaqet janë të shumta,

duke filluar nga mjedisi i
shtëpisë. Nëse pihet duhan,
atëherë në mënyrë pasive "pi
duhan" edhe fëmija. Fëmijët
më të rritur mund të kenë
filluar pirjen e duhanit,
prandaj kontrolloni me takt
xhepat dhe erën e gojës (si
të djemve edhe të vajzave).
Shkak tjetër është gazi për
ngrohje ose gatim etj.
Ndikim kanë edhe gjendje
emocionale të veçanta. Vend
të rëndësishëm e shpesh
problematik zënë alergjitë
dhe infeksionet. Infeksionet
më të zakonshme, nga vi-
ruset mandej nga mikrobet
shkaktojnë mahisje të

Disa mënyra efektive për të
qetësuar kollën te fëmijët

Vend të rëndësishëm e shpesh problematik zënë alergjitë
dhe infeksionet. Infeksionet më të zakonshme, nga viruset
mandej nga mikrobet shkaktojnë mahisje të rrugëve të
frymëmarrjes, me rastet më të shumta gjatë stinëve të ftohta.
Më të predispozuar janë fëmijët e moshës deri në 3-4 vjeç,
që frekuentojnë mjedise kolektive (çerdhe, kopshte etj.).

rrugëve të frymëmarrjes, me ras-
tet më të shumta gjatë stinëve të
ftohta. Më të predispozuar janë
fëmijët e moshës deri në 3-4 vjeç, që

frekuentojnë mjedise kolektive
(çerdhe, kopshte etj.). Kolla me
sekrecione të shumta nga hundët
me ngjyrë të verdhë mund të sh-

kaktohet dhe nga sinusiti.

Dhimbjet e gojësDhimbjet e gojësDhimbjet e gojësDhimbjet e gojësDhimbjet e gojës
Ndryshe nga të rriturit, fëmijët

shqetësimet e gojës ose të fytit i
shprehin në mënyra të ndryshme,
të lidhura kryesisht me moshën.
Pavarësisht nga shkaku, të veg-

jlit qajnë e nuk pranojnë
ushqimin, në dukje pa sh-
kaqe; ndërsa pak më të
rriturit tregojnë me gisht
duke thënë më djeg ose më
dhëmb "këtu, këtu dhe
këtu". Nëse vëreni prob-
leme të kësaj natyre, sa
për t'u ortientuar me bish-
tin e një luge kontrolloni
me delikatesë hapësirën e
gojës dhe të fytin për të
parë ndonjë ndryshim
(skuqje, plagë, gjurmë
kafshimesh, fshikëza etj.).

Masat për tëMasat për tëMasat për tëMasat për tëMasat për të
qetësuar dhimbjenqetësuar dhimbjenqetësuar dhimbjenqetësuar dhimbjenqetësuar dhimbjen

Lagni gishtin tuaj me
ujë të ftohtë dhe kalojeni
mbi hapësirën e gojës.
Dhimbjet i qetëson edhe
Paracetamoli, prandaj
mund t'ia jepni. Fëmijët e
rritur të mbajnë në gojë
ndonjë karamele me
mente ose jepuni akullore.
Nëse nuk janë shkaktuar
nga kafshime të mishrave
të faqeve, djegie të lehta të
majës gjuhës, dalje ndon-
jë dhëmbi mjafton me kaq.
Në raste të tjera, aq më
tepër kur shihni edhe vetë
ndryshime të veçanta, për
më tej lidhuni me mjekun,
i cili do të rekomandojë
edhe mjekimin sipas sh-
kakut.
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Efektet çudibërëse
të qumështit të bletës

Qumështi i bletës është një
produkt i krijuar nga gjën
drat hipofaringeale të

bletëve të reja dhe shërben për
ushqimin e mbretëreshës dhe të
larvave. Ai është tonik, energjik,
antiseptik dhe përmban një tërë-
si vlerash ushqyese, madje jep
efekte pozitive për shëndetin e
njeriut dhe gjithashtu përdoret në
maska bukurie. Ky produkt ka
ngjyrë të bardhë në të verdhë, ësh-
të si krem dhe ka shije të thartë
me pak aromë. Qumështi i bletës
përmban të gjitha aminoacidet es-
enciale për njeriun, pasi në të
gjenden shumë enzima me deri-
vatet e tyre dhe sheqernat, fruk-
tozë e glukozë, por edhe minerale
si kalium, kalcium, natrium,
zink, hekur, bakër dhe mangan.
Ky qumësht përmban edhe vi-
tamina tepër të rëndësishme si
B1, B2, B5, B6, acid folik dhe vi-
taminë H madje dhe hormone si
progesteron, estrogjen, test-
osteron. Efektet e qumështit të
bletës janë të shumta për orga-
nizmin e njeriut. Ky ilaç çudi-
bërës ka efekt qetësues dhe
çlodhës, pasi ul nivelin e hor-
moneve të tiroides e ndihmon
zhvillimin dhe rritjen. Gjithash-
tu stimulon gjëndrat seksuale
dhe ndihmon në prodhimin e ve-
zoreve gjatë shtatzënisë, duke
rritur nivelin e progesteronit
në gjak si dhe nivelin e test-
osteronit në gjak, duke ndih-
muar në problemet e potencës
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Konsumoni çajin e
borzilokut kundër

mungesës së hekurit

mashkullore. Qumështi i bletës
stimulon gjëndrat mbiveshkore
dhe ndihmon në sëmundje si ar-
triti ose lodhja kronike. Gjithash-
tu, pengon zmadhimin e prostatës
dhe normalizon punën e tes-
tikujve si dhe ndihmon në funk-
sionimin e saktë të mëlçisë dhe
sëmundjet hepatite, duke
rigjeneruar strukturën e saj. Ky
qumësht ka efekt antiinflamator
si Paracetamoli e pastron orga-
nizmin nga toksinat dhe ndihmon
funksionimin e veshkave. Kon-
sumimi i këtij lëngu rrit jetëg-
jatësinë e njerëzve, duke ruajtur

rininë e enëve të gjakut e madje
ndihmon në uljen e kolesterolit
dhe triglicerideve. Një tjetër

efekt pozitiv i qumështit të bletës
është fakti që ndikon në rritjen e
imunitetit dhe nxit formimin e
rruazave të kuqe të gjakut.
Ndërkaq, në lëkurë, rregullon
prodhimin e yndyrës dhe gjith-
ashtu ndihmon në pastrimin dhe
rinimin e saj. Ky lëng përdoret si
agjent antibakterial dhe antivi-
rusal lokal për probleme të ndry-
shme të lëkurës, kurse te fëmijët
e sapolindur ndihmon në shtimin
në peshë.
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... e kishte përdorur më herët për
të dhe nuk ishte e drejtë që tash-
më e kishte përdorur për të përsh-
kruar edhe ish-këshilltarin e tij,
Steve Bannon. Gjithashtu - thotë
Moore - kjo është shenjë e qartë e
sklerozës, a nuk ia kanë thënë këtë
doktorët presidentit?

Autori i dokumentarëve, Moore,
i njohur për pikëpamjet e tij të maj-
ta, është një nga demokratët e
shumtë të zëshëm këto ditë, pas pub-
likimit të një libri rreth presidencës
së z. Trump që po shkakton shumë
debate. Libri mori edhe më shumë
vëmendje kur, para se të botohej,
Shtëpia e Bardhë kërcënoi se do të
padiste autorin e librit. Shtëpia
botuese vendosi kështu ta publikon-
te librin disa ditë para kohe.

"Zjarr dhe zemërim - Brenda
Shtëpisë së Bardhë të Trump" ësh-
të shkruar nga gazetari Michael
Wolff, i cili thotë se ka pasur liri të
paprecedentë mes stafit në Sh-
tëpinë e Bardhë dhe se ka kryer
gjithsej rreth tri orë intervista me
presidentin. Trump ka mohuar t'i
këtë dhënë akses gazetarit.

Mes pikave më të nxehta të ng-
ritura nga libri janë disa citime të
anëtarëve të stafit, ku Trump cilë-
sohet prej tyre si i paaftë mendër-
isht, njeri që nuk lexon asnjëherë
dhe njeri i paqëndrueshëm. Disa
prej tyre mohojnë deklaratat. Por,
Trump nuk kurseu fjalët e ashpra
për autorin e librit dhe ish-strate-
gun e fushatës së tij dhe Shtëpisë
së Bardhë, Steve Bannon.

Mëngjesin e djeshëm, kur ndod-
hej në rezidencën pushuese presi-
denciale Camp David, për takime
me udhëheqësit e tjerë të partisë
së tij për përcaktimin e programit
politik për këtë vit, presidenti
amerikan publikon një seri prej tri
mesazhesh në rrjetin social "Twit-
ter", që ndezi debatin edhe më keq

Opinioni i   Ditës Trump, i papërshtatshëm
apo gjeni?

rreth aftësive të tij mendore. Rrje-
dhimisht, edhe debatin rreth për-
shtatshmërisë së tij për zyrën
ovale, zyra e tij në Shtëpinë e
Bardhë.

Mesazhet në mediat sociale
mund të miratohen edhe nga
anëtarë të lartë të stafit, por në
llogaritë zyrtare deklaratat zakon-
isht konsiderohen të drejtpërdrej-
ta nga udhëheqësi. Në fakt, syni-
mi i mesazheve të Trump ishte të
siguronin amerikanët se presiden-
ti i tyre është mëse i përshtatshëm
për postin. Atëherë, pse për disa
pati efektin e kundërt?

"Tani që marrëveshja sekrete
me Rusinë, pas një viti studimi in-
tensiv rezulton të ishte një masht-

rim total mbi publikun amerikan,
demokratët dhe qentë e tyre besni-
kë, Media Tradicionale e Lajmeve
të Rreme, po ripërdorin tashmë një
marifet të vjetër që nga Ronald
Reagan dhe po thërrasin qën-
drueshmëri mendore dhe in-
teligjencë...".

"....Në fakt - vazhdon Trump me
mesazhin e dytë, duke filluar të ush-
qejë reagimet më të mprehta - gjatë
jetës sime, dy pikat e mia më të for-
ta kanë qenë qëndrueshmëria men-
dore dhe të qenit, si të thuash,
shumë i zgjuar. Mashtruesja Hill-
ary Clinton i përdori shumë fort
këto karta dhe siç e dinë të gjithë,
ra në flakë. Unë shkova nga një
sipërmarrës SHUMË i suksesshëm,
në një yll kryesor televizioni...".

Julian Zyla

"....në President të Shteteve të
Bashkuara (në tentativën e parë).
Mendoj se kjo do të konsiderohej
jo si zgjuarsi, por gjenialitet... dhe
një gjeni shumë i qëndrueshëm në
këtë"!

Kritikët theksuan menjëherë
pas këtyre deklaratave se asnjë
njeri normal nuk do të fliste kësh-
tu për veten. Titujt e lajmeve tre-
gonin se Trump ishte shprehur se
ishte një "gjeni i qëndrueshëm"
dhe "shumë i zgjuar". Shumë
njerëz me seriozitet e të tjerë me
sarkazëm shpreheshin se si Presi-
denti i Shteteve të Bashkuara po
vërtetonte shqetësimet e ngritura
nga libri i ri nga i cili po mbrohej,
duke vepruar e duke u shprehur
si një njeri i çuditshëm, ndoshta i

paqëndrueshëm e i papërshtat-
shëm për postin. A kishin të drejtë?

Reagimet nuk vinin vetëm nga
kundërshtarët demokratë, por
edhe nga gazetarë apo nga profe-
sionistë të shëndetit mendor, disa
prej të cilëve më herët kanë ngri-
tur shqetësime rreth Presidentit
bazuar mbi vëzhgime të tyre. Gjith-
ashtu, kur lexon togfjalëshat e
titujve, nuk duken normale për një
president. Por, këtu fillon gabimi i
kundërshtarëve të tij, sepse
Trump nuk është sjellë asnjëherë
si kandidat apo president normal.
Dhe kështu fillon nënvlerësimi i
tij, duke e trajtuar në rrafshin e
përvojave politike normale. Në
fakt, Trump është thjesht duke
vazhduar të jetë vetvetja.

Në "Twitter" ishin pafund edhe
mesazhet mbështetëse ndaj presi-
dentit. Shtëpia e Bardhë dhe par-
tia e tij republikane nuk kanë ndër-
mend të rreshtohen përkrah kri-
tikave të librit apo të kritikëve
kundër presidentit. Përkundrazi,
kanë nisur grumbullimin dhe pub-
likimin e materialeve për delegjit-
imimin e autorit, i cili ka pasur
kritika edhe nga kolegë gazetarë.

A di Trump se çfarë po bën? A
vërtetuan mesazhet se është i
paqëndrueshëm? Apo është jo
vetëm i përshtatshëm për zyrën,
por edhe gjeni në këtë? Këndvësh-
trime të ndryshme mund të jenë
të justifikuara, por mesazhet e tij
të fundit, më shumë se "lajthitje",
duken thjesht të shkruara me
thjeshtësinë që e karakterizon në
komunikim.

Demokratët kanë tashmë më
shumë materiale për të vazhduar
të thonë gjërat që thonë shpesh për
të, sepse ai vazhdoi të thotë gjërat
që thotë shpesh. Donald Trump e
di se kujt i flet. E di që ata besojnë
atë dhe jo mediat tradicionale. Py-
etja është: a do t'i mjaftojnë herën
tjetër? Nëse po, gjeniu është ai.
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Vota për Maqedoninë
në NATO të kushtëzohet

Nga SHABAN MURATI(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... i kësaj platforme nga kryeministri Zo-
ran Zaev i dha fund krizës qeveritare
dhe lejoi atë të formonte qeverinë, e cila
po vazhdon të funksionojë, megjithëse
kryeministri i Maqedonisë luajti blofin
dhe, pas kapërcimit të lumit të krizës me
kalin shqiptar, përdori shprehjen e fam-
shme shqiptare kur kalon lumin. Partitë
politike shqiptare, që marrin pjesë në
koalicionin qeveritar në Shkup, harru-
an dy çështjet kryesore, që përmban
"Platforma e Përbashkët", e nënshkru-
ar prej tyre për kushtet e hyrjes në
qeveri dhe konkretisht:

1. Arritja e barazisë së plotë në për-
puthje me Marrëveshjen e Ohrit dhe
Kushtetutën.

- Zbatimi i përpiktë i parimit të multi-
etnicitetit në Kushtetutën e RM, ku sh-
qiptarët njihen si popullsi shtetformuese.

- Arritja e barazisë së plotë gjuhësore,
përdorimi i gjuhës shqipe në të gjitha nive-
let e qeverisjes dhe garantimi i përdorim-
it të saj si e drejtë themelore dhe kush-
tetuese. Kushtetuta e Republikës së Maqe-
donisë duhet të përcaktojë se "gjuha
maqedonase me alfabetin cirilik dhe gju-
ha shqipe me alfabetin e saj janë gjuhë
zyrtare në Republikën e Maqedonisë".

Një vit më pas "Platformës së përbash-
kët" dhe 7 muaj pas qeverisë së përbash-
kët në Shkup, nuk kemi të realizuar as
kërkesën e parë dhe as kërkesën e dytë.
Kryeministri i Maqedonisë, Zoran Zaev,
ndoqi metodën e njohur të të gjithë
paraardhësve të tij, që i futën partitë poli-
tike shqiptare të zihen me njëri-tjetrin për
postet qeveritare dhe të harrojnë plat-
formën dhe kërkesat e saj kryesore dhe
jetike. Në kohën që kryeministri i Maqe-
donisë nuk ndërmori realizimin e prem-
timeve, që u bëri partive politike sh-
qiptare, në sajë të të cilave u bë kryemi-
nistër, ai përkundrazi u bëri lëshime të
mëdha dy shteteve fqinj të Maqedonisë,
që nuk patën asnjë kontribut në zgjidhjen
e krizës qeveritare dhe në ardhjen e tij
në pushtet. Lëshimi i parë iu bë Bullgar-
isë, ku kryeministri Zaev me shpejtësi
nënshkroi në 1 gusht 2017 Traktatin e
Miqësisë me Bullgarinë, traktat i cili kish-
te mbetur në frigorifer prej 10 vitesh dhe
kryeministri pranoi që Shkupi të heqë
dorë nga historia dhe nga personalitetet
bullgare, të cilët Maqedonia kishte 26 vjet,
që i keqpërdoronte. Lëshimi i dytë i madh
dhe më i rëndësishëm iu bë Greqisë lidhur
me emrin, ku sipas burimeve diplomatike
kryeministri Zaev ka pranuar formulën
greke për emrin e shtetit të vet. Këtë zh-
villim të ri e paralajmëroi edhe kryemi-
nistri i Greqisë, Aleksis Cipras në 5 janar,
kur deklaroi se, "Greqia ka një dritare
oportuniteti në 2018-ën të zgjidhë çësh-
tjen e emrit me Shkupin". Lëshimi i Shk-
upit ndaj Greqisë çliron rrugën nga
bllokimi, që Greqia i ka bërë anëtarësim-
it të Maqedonisë në NATO qysh nga viti
2008 në samitin atlantik të Bukureshtit.
Lëshimi ndaj Bullgarisë hap rrugën për
heqjen e kërcënimit bullgar të bllokimit
të Maqedonisë në BE, nëse nuk plotëson
kërkesat bullgare për historinë dhe për
emrin. Tani duket se Maqedonia e ka
rrugën të hapur për anëtarësim në NATO,
pasi plotësoi kushtet, që i patën vendosur
asaj edhe Greqia, edhe Bullgaria.

Por, kryeministri i Maqedonisë nuk ka
plotësuar ende kushtet e partive politike

kurrë nuk ka tha se nuk duhet të kërkoni
gjë. Janë dy gjëra të ndara: këshilla për
të ndihmuar zgjidhjen e krizës dhe aftë-
sia e shtetit shqiptar për të kërkuar të
drejtat e statusit shtetformues për popu-
llin shqiptar në Maqedoni dhe të gjuhës
shqipe si gjuhë zyrtare, që të sanksiono-
hen në Kushtetutë.

Nëse Shqipëria e dha falas ndihmën për
zgjidhjen e krizës qeveritare në Maqedo-
ni dhe për ardhjen në pushtet të Zaevit,
nuk mundet kurrsesi ta japë falas votën
për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO.
Asnjë logjikë diplomatike, politike, his-
torike, kombëtare dhe e së drejtës ndërko-
mbëtare nuk mund të pranojë që Sh-
qipëria ta japë votën e saj për Maqedon-
inë në NATO pa zbatimin e normave
ndërkombëtare për barazinë midis dy
popujve maqedonas dhe shqiptar, të cilët
përbëjnë Maqedoninë. Shqipëria duhet ta
kushtëzojë votën e saj për anëtarësimin e
Maqedonisë në NATO me plotësimin e
kërkesave të "Platformës shqiptare" për
statusin shtetformues dhe për statusin
shqipes si gjuhë zyrtare e vendit. Shkupi
e ka të lehtë t'i realizojë, sepse vetë kryem-
inistri Zaev e pranoi "Platformën Sh-
qiptare" kur formoi qeverinë. Por nëse
shteti shqiptar hesht për këto kërkesa,
qeveria maqedonase do të justifikohet për-
para popullit shqiptar në Maqedoni se
vetë Shqipëria nuk po i kërkon.

Tirana nuk duhet të harrojë për asnjë
moment se çështja e shqiptarëve të Maqe-
donisë është pas pavarësisë së Kosovës,
prioriteti numër një i çështjes së
pazgjidhur shqiptare në Ballkan dhe ai
prioritet duhet të jetë në themel të plat-
formës së politikës së jashtme dhe të di-
plomacisë së Shqipërisë. Që në vitin 2012
i kam sugjeruar shtetit shqiptar nevojën
e përdorimit të kartës së votës shqiptare
për Maqedoninë në NATO. "Kjo kërkon një
nivel të lartë kuptimi dhe përdorimi të
kartave diplomatike të arta si njohja e
emrit apo vota për pranimin e Maqedonisë
në NATO, të cilat duhet thënë se janë tra-
jtuar nga Shqipëria jo në shkallën, që
kërkon interesi shtetëror dhe kombëtar,
duke anashkaluar interesat tona ko-
mbëtare në Maqedoni". (Libri "Shqiptarët
e Maqedonisë - prioriteti i çështjes sh-
qiptare", Tiranë, 2016, fq. 268).

Karta e artë diplomatike e votës për
Maqedoninë në NATO nuk duhet të zhv-
leftësohet nga sindromat infantile të të
ashtuquajturit "moderim dhe konstruktiv-
itet në Ballkan", një alibi e mjerë e ko-
mpleksit të inferioritetit, që ka karakteri-
zuar diplomacinë shqiptare të periudhës
postkomuniste. Ashtu si njeriu, edhe sh-
teti mund të bëhet krimb, nëse nuk anko-
het kur i shkelin interesat. Tirana duhet
të nxjerrë pak mësim nga rreshtorja që po
i bën Shqipërisë për 26 vjet me radhë Gre-
qia, e cila hapur ka kërkuar dhe po kërkon
cedimin në sovranitetin dhe në integrite-
tin shtetëror të Shqipërisë në këmbim të
votës së saj për në BE. Ndërsa Shqipëria,
duke vënë kushtet e Platformës, nuk i
ndërhyn Maqedonisë as në sovranitet dhe
as në integritet. Ndaj vota e Shqipërisë për
Maqedoninë në NATO nuk duhet të sh-
kojë falas dhe të ndihmojë përsëri qever-
inë e Zaevit të kalojë lumin e anëtarësim-
it me kalin shqiptar, pas të cilit të jeni të
sigurt se do të marrim shpërblim fjalinë e
famshme të proverbit shqiptar të
mosmirënjohjes pas kapërcimit të lumit
të anëtarësimit në NATO.

Katovica

Nëse Shqipëria e dha falas ndihmën për zgjidhjen e
krizës qeveritare në Maqedoni dhe për ardhjen në

pushtet të Zaevit, nuk mundet kurrsesi ta japë falas
votën për anëtarësimin e Maqedonisë në NATO.

Ashtu si njeriu, edhe shteti
mund të bëhet krimb, nëse nuk
ankohet kur i shkelin interesat.

shqiptare të "Platformës së përbashkët" në
bazë të të cilave ai qëndron si kryeministër.
Sepse pa pjesëmarrjen e partive politike sh-
qiptare në qeveri, ai rrëzohet që të nesër-
men. Mirëpo balanca e fajit për mosplotë-
simin e kushteve të "Platformës shqiptare"
nuk anon aq shumë tek Zaevi, se sa tek par-
titë politike shqiptare, që janë familjarizuar
me injorimet ko-
mbëtare të qeverive
maqedonase. Vazh-
don të ndodhë ajo që
ka ndodhur gjatë 26
viteve me partitë
politike shqiptare,
që tregohen revolu-
cionare para se të hyjnë në qeveri dhe kur
bëhen pjesë e qeverisë e lenë revolucionar-
izmin në shtëpi.

"Platformën e përbashkët" të partive poli-
tike shqiptare në Maqedoni e ka përkrahur
fuqishëm edhe Shqipëria. Shqipëria ishte
edhe një nga faktorët e zgjidhjes së krizës
qeveritare në Maqedoni vitin e kaluar. Në
qoftë se partitë politike shqiptare neg-
lizhojnë kërkesa të tilla jetike si statusi sh-

tetformues dhe statusi i gjuhës shqipe si gju-
hë zyrtare në Maqedoni është detyrë e sh-
tetit shqiptar që të jetësojë mandatin kush-
tetuese për realizimin e të drejtave të popu-
llit shqiptar në Maqedoni. Ndaj në situatën
që po zhvillohet në Maqedoni mendoj se Sh-
qipëria nuk duhet të tolerojë më politikën e
blofit të kryeministrit maqedonas ndaj "Plat-

formës shqiptare".
Së pari, qeveria
maqedonase ka një
borxh të madh his-
torik të pashlyer
ndaj partive politike
shqiptare për kr-
ijimin dhe ekzis-

tencën e Maqedonisë. Së dyti, qeveria e Zae-
vit ka një borxh të pashlyer edhe ndaj par-
tive politike shqiptare, edhe ndaj Shqipërisë,
që e bënë kryeministër. As partitë politike
shqiptare dhe as Shqipëria nuk mund të jus-
tifikohen se e dhanë ndihmën për kapër-
cimin e krizës qeveritare maqedonase, sepse
ia kërkoi faktori perëndimor. Vërtet që fak-
tori perëndimor e kërkoi ndihmën për
kapërcimin e krizës, por faktori perëndimor
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Më 2 janar 2018 u nda nga jeta në
moshë të re nga një sëmundje e
rëndë Cosimo Lacirignola, sekre-
tari i përgjithshëm i Qendrës
Ndërkombëtare e Studimeve të
Larta Agronomike Mesdhetare
(CIHEAM).

Drejtor historik i CIHEAM-Bar-
it nga viti 1987 deri më 2016, ai me
vizionin dhe energjinë e tij e trans-
formoi këtë institut në qendër të
rëndësishme kërkimore, formimi
profesional dhe bashkëpunimi
ndërkombëtar jo vetëm për vendet
mesdhetare, por edhe më tej me
vende të Afrikës, Azisë dhe Eu-
ropës. Ishte respektues i të gjitha
individualiteteve edhe traditave
etnike e fetare të të gjithë atyre që
vinin nga vende të ndryshme, të
cilët u formuan profesionalisht
dhe u njohën me punën e këtij in-
stituti.

Me energjitë e tij, ai e transfor-
moi Institutin Agronomik Mesd-
hetar të Barit në një qendër të ek-
selencës së kërkimit shkencor në
fushën e bujqësisë dhe të dallohet
për nga veprimtaria intensive nga
institutet e tjera të familjes së
CIHEAM-it në Francë, Spanjë e
Greqi. Me një nivel të lartë shken-
cor, ai diti të amortizojë efektet e
krizës ekonomike, diti të drejtojë
e t'i pasurojë vlerat këtij instituti.

Nëse sot CIHEAM-i ka një Plan
Veprimi Mesdhetar 2025 - përsëri
aty është nisma, puna dhe veprim-
taria e pakursyer e Cosimo Laciri-
gnola-s. Nëse sot Dieta Mesdhetare
është shpallur pasuri e UNESCO-
s, përsëri aty është puna dhe
frymëzimi i Cosimo Lacirignola-s.
Dhe nëse CIHEAM-i zë vend edhe
në deklaratën e G7 për bujqësinë,
përsëri aty është kontributi i pal-
odhur i tij.

E kujtojnë sot dhe do ta kujtojnë
me nderim qarqet e larta diploma-
tike dhe të bujqësisë jo vetëm të
Italisë, por edhe të të gjithë
vendeve mesdhetare anëtare të
CIHEAM-it. Kontributin e tij e
kujtojnë FAO, Komisioni i BE, Unio-
ni Mesdhetar e dhjetëra institu-
cione ndërkombëtare si ndërtuesi
i urave të bashkëpunimit e
përhapës i dialogut.

E kujtojnë dhe do ta kujtojnë
fort në rajonin e Ballkanit e në ra-
jonet e nxehta të Afrikës Veriore e
të Lindjes së Mesme me mijëra spe-
cialistë e drejtues ministrorë si një
misionar i paqes dhe i dashurisë
mes njerëzve nga vende të ndry-
shme, si farkëtues i dhjetëra pro-
jekteve të bashkëpunimit, si
përhapës i njohurive profesionale
dhe arritjeve të shkencës.

E kujtojnë fort mirë e do ta kuj-
tojnë gjithnjë në Shqipëri e Kos-
ovë, ata qindra ekspertë, të cilët u
specializuan në aulat dhe bankat
e CIHEAM-Barit dhe morën pjesë
në dhjetëra projekte, të cilat
ndikuan aq shumë në zhvillimin e
bujqësisë shqiptare. Shumë ish-
studentëve të këtij instituti iu

Opinioni i   Ditës

Zi në CIHEAM-Bari,
Shqipëria e Kosova

humbi një mik të madh

hapën horizontet, u krijuan
mundësi të reja pune dhe aktiv-
itetesh.

Cosimo Lacirignola ishte nga të
parët drejtues ndërkombëtarë që i
shtrinë dorën e bashkëpunimit
Shqipërisë të pasdiktaturës e Kos-
ovës të pasluftës. Nën drejtimin e
tij u arrit të bashkohen në projekte
të rëndësishme Ministria e Bujqë-
sisë, Ministria e Mjedisit, Univer-
siteti i Tiranës dhe Universiteti
Bujqësori i Tiranës. Doktor Hon-
oris Causa i Universitetit Bujqësor
të Tiranës, Dr. Lacirignola, i njohur
thjeshtësisht "Mimmo" u hapi
rrugë investimeve të rëndësishme
në fusha të ndryshme të bujqësisë
edhe nëpërmjet projekteve IN-
TERREG: bujqësi e integruar dhe
biologjike, mbrojtjen e bimëve dhe

prodhimin e fidanëve të pemëve
frutore, ujitje, mekanizim, labora-
torë, biblioteka, botime e mbi të
gjitha kontribuoi për rritjen e ka-
pacitetet drejtuese e profesionale.

Do ta kujtojnë drejtuesit e min-
istrive për fjalën e ngrohtë dhe për
përkrahjen që u pat dhënë jo vetëm
si drejtor i Institutit Agronomik të
Barit, por edhe si president i "Fi-
era del Levante" për katër vite,  nga
2006 në 2010, kompanive shqiptare
të agrobiznesit.

Ishte ambasador i plotfuqishëm
i luftës për dije, i përkrahjes së stu-
diuesve të rinj me besim të pa
kushtëzuar në aftësitë e tyre, duke
i frymëzuar më tej në punë e në
jetë. Janë të rrallë njerëzit e paji-
sur me atë energji pozitive, me fjalë
dhe me kontribut të drejtpërdrejtë

Pandeli Pasko,

Sali Metani,

Arben Myrta

u ka sjellë aq të mira shumë spe-
cialistëve të bujqësisë, shumë
bujqve, peshkatarëve familjeve
rurale në të gjithë pellgun e Mesd-
heut. I ka nxitur të ndjehen të
vlerësuar e të mbrojnë dinjitetin e
punës së tyre.

…Tashmë Cosimo Lacirignola
do të prehet në Pulia, në tokën e
vendlindjes së tij, që me punën e
tij e bëri edhe më të njohur, të cilën
e deshi aq fort gjatë gjithë jetës.

Përulemi me respekt para
kujtimit të këtij njeriu të madh!

Pandeli PaskoPandeli PaskoPandeli PaskoPandeli PaskoPandeli Pasko
Ish-student i CIHEAM-itIsh-student i CIHEAM-itIsh-student i CIHEAM-itIsh-student i CIHEAM-itIsh-student i CIHEAM-it
Sali MetaniSali MetaniSali MetaniSali MetaniSali Metani
Ish-përfaqësues i ShqipërisëIsh-përfaqësues i ShqipërisëIsh-përfaqësues i ShqipërisëIsh-përfaqësues i ShqipërisëIsh-përfaqësues i Shqipërisë

pranë CIHEAMpranë CIHEAMpranë CIHEAMpranë CIHEAMpranë CIHEAM
Arben MyrtaArben MyrtaArben MyrtaArben MyrtaArben Myrta
Ish-student i CIHEAM-itIsh-student i CIHEAM-itIsh-student i CIHEAM-itIsh-student i CIHEAM-itIsh-student i CIHEAM-it
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BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Vendosmëria nuk është shumë e madhe
dhe para se të dorëzoni një relacion, do
ta lexoni një mijë herë në kërkim të gabi-
meve të mundshme. Megjithatë, rreziko-
ni të humbisni kohë të çmuar pas deta-
jeve, në vend që të kaloni me shpejtësi
kundërshtarët tuaj.

Frika se mund të bëni figurë të keqe dhe
pavendosmëria ju bëjnë më pak të sh-
këlqyer se zakonisht dhe për këtë arsye
rendimenti mund të jetë më i ulët. Më mirë
t'i keni krahët të mbuluar dhe të mbësh-
teteni tek një mik i besuar, pa të cilin nuk
mund të bëni asgjë.

Pak ajër i pastër, meritë e Hënës tek Pe-
shorja, do ju lejojë shumë shpejt të bëni
lojën tuaj, duke i mundur të gjithë. Keni
një kartë të fortë në dorë, por mos e
shfrytëzoni menjëherë pa qenë të sigurt
për fitoren tuaj.

Për fat të keq, takimi që keni kohë që e
prisni nuk do ta përmbushë aspak prit-
shmërinë dhe nuk do ju mbetet asgjë
tjetër përveç shijes së hidhur të zhgën-
jimit. Shumë shpejt do përballeni me re-
alitetin duke e pranuar ashtu siç është,
por pa u dekurajuar.

E hënë e mbushur me bashkëpunime fit-
imprurëse, sidomos nëse vendosni t ' i
ndani me të afërmit tuaj. Puna në ekip do
shpërblehet. Ndoshta këtë herë nuk do jeni
ju që do merrni vendimet më të rëndë-
sishme, por nuk përbën asnjë ndryshim.

Pas fundjavës do vijë qetësia e lakmuar,
edhe pse ndoshta jeni të çlodhur pak si
shumë. Planif ikoni menjëherë disa
strategji të rëndësishme. Nëse sot duhet
të merreni me një punë që e keni lënë pas
dore, nuk do jetë e lehtë aspak.

Ditë pak e lodhshme për shkak të mospa-
jtimeve Hënë-Venus dhe Diell-Hënë. Do
lodheni jo pak për të arritur harmoninë që
po kërkoni. Disa keqkuptime në ambientin
familjar nuk janë gjithmonë të lehta për t'i
menaxhuar si duhet.

Keni kredencialet e shkëlqyera për të ar-
ritur suksesin që meritoni. Të nxitur nga
këndi i Diellit me Jupiterin, do arrini pop-
ul lari tet. Siguria f inanciare nuk është
problem, duke qenë se dini gjithmonë si
të siguroni të ardhura.

Mos i mohoni një favor të vogël kolegut tuaj
dhe shumë shpejt mund të shpërbleheni.
Do merrni vlerësime dhe mirënjohje
konkrete. Duke shtuar përpjekjet për pro-
jektet e të ardhmes, do shtohen edhe
mundësitë për rritjen tuaj personale.

Kontrasti mes Diellit dhe Hënës do të zbutet
nga shumë aspekte të tjera të favorshme.
Konfliktet do të qetësohen falë një doze të
mirë zemërgjerësie. Ndoshta në sytë e të
tjerëve duket se po humbisni diçka, por në
të vërtetë nuk është aspak kështu.

Nëse jeni lajmëtar i lajmeve të mira, mos
i lini shumë gjatë të tjerët të presin, bëni
mirë t' i njoftoni sapo të keni mundësi.
Përpiquni t'i mbani gjërat në balancën e
duhur. Në fund do ta kuptoni që kjo gjë
është në dorën tuaj.

Do mendoni se keni zbuluar ndonjë pa-
drejtësi që dikush për përpiqet t'ju bëjë,
por në fund do e kuptoni se po e ekza-
gjeroni më tepër se duhet si tuatën.
Ndoshta duhet të përpiqeni më shumë për
të arritur objektivat tuaja, lini mënjanë
thashethemet e tepërta.
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Berisha: Tani radhën e ka
Napoli dhe Juventusi

"El Pistolero" shënoi të 400-in si profesionist, të 132-in në Barcelonë, duke kaluar Eto'o

Barça nuk përmbahet,
Suarez shënon gol historik
Katalanasit ngjiten në +9 nga Atletiko e Madridit

FA CUP

Notingemi
turpëron Arsenalin,
Kejn mjafton për

Totenhemin
Arsenali merr një

goditje të rëndë duke
u eliminuar nga Notingem
Forest në FA Cup. 4-2 për-
fundoi takimi i zhvilluar
në "City Ground", rezultat
që e nxjerr me turp jashtë
kompeticionit skuadrën e
Arsen Venger. Trajneri
francez duket se e kishte
marrë lehtë kundërsh-
tarin e Championship,
duke bërë ndryshime të
shumta në formacion, për
dëshira e Forest për të vi-
juar më tej dominoi mbi
cilësinë e "topçinjve".
Amerikani me origjinë
polake Erik Liçaj shënoi
golin e parë të takimit në
minutën e 20-të, por
Mertesaker barazoi vetëm
pas 3 minutave. Gjithsesi,
autori i golit të parë ktheu
avantazhin për Notingem-
in me golin e dytë person-
al në minutën e 44-t, pas
një tjetër kërcimi të bukur
me kokë. Brereton shënoi
të tretin për vendësdit me
11-metërsh në minutën e
64-t, ndërsa Uellbek riha-
pi ndeshjen në minutën e
79-të pas një gabimi të port-
ierit. Gjithsesi, Forest fitoi
një tjetër 11-metërsh në
minutën e 85-të, që u
shndërrua në gol nga
Kiron Dauell. Vendësit
edhe pse luajtën në shtesë
me një lojtar më pak e ru-
ajtën epërsinë duke e mer-
ituar kualifikimin.
Kalojnë në raundin tjetër
të FA Cup Njuport, që fi-
toi 2-1 me Lids, Totenhemi
që kaloi lehtësisht 3-0 AFC
Uimbelldon me dy-
golëshin e Herri Kejn dhe
finalizimin e Vertongen,
ndërsa Shrjusbëri-Uest
Hem përfundoi 0-0, që do
të thotë se do të luhet një
tjetër takim këtë radhë në
fushën e Uest Hemit.

HOLANDEZI

Shnajderi i habit të
gjithë, firmos në Katar

Ueslei Shnajder i surprizon të gjithë me trans
ferimin e tij. Mesfushori holandez ka firmo-

sur me ekipin nga Katari, Al Gharafa. Transferi-
mi është bërë me parametra zero, sepse Shnajder
kishte ndërprerë bashkëpunimin me Nice. Holan-
dezi kaloi në verën e 2018-ës te skuadra franceze,
por pa mundur të shkëlqejë. Pas firmës te skuad-
ra nga Katari, Shajder u shpreh: "Do të jetë një
sfidë argëtuese, ndaj jam i lumtur që po e nis këtë
rrugë të re, së bashku me familjen time".

Fillimi i dobët i kampi
onatit la të mendohej se

Atalanta kishte humbur sh-
këlqimin e sezonit të kaluar,
por me vazhdimin e Serisë A,
zikaltrit kanë regjistruar re-
zultate të rëndësishme të
njëpasnjëshme duke iu
bashkuar grupit të skuad-
rave që synojnë për një vend
në Europë edhe në sezonin
e ardhshëm. Eliminimi i Na-
polit nga Kupa e Italisë dhe

më pas fitorja ndaj Romës në
kampionat ishte sinjali më i
mirë i ringjalljes dhe sipas
Etrit Berishës, konfirmon se
tani kjo skuadër ka një grup
të rëndësishëm lojtarësh,
që e meriton pozicionin që
mban e synon. "Jemi një

grup i madh, ishte shumë e
vështirë të luaje me një fu-
tbollist më pak gjatë të
gjithë pjesës së dytë. U
paraqitëm shumë mirë në
pjesën e parë, shënuam,
ndërsa në të dytën u tërho-
qëm për shkak se kishim

një lojtar më pak. Deshëm
të kundërsulmonim më
shumë, nuk ia dolëm
shumë mirë, por më i
rëndësishëm ishte rezul-
tati. Skuadra ka reaguar
shumë mirë, kur luan
kundër Romës në Romë dhe
fiton me një lojtar më pak,
do të thotë se ke një grup
të madh", shpjegoi portieri
shqiptar pas suksesi. "Ne
mund të bëjmë gjëra të

mira, jemi në gjysmë të ka-
mpionatit. Tani të shohim,
se kemi përpara një javë
pushim dhe pastaj duam
të rikthehemi te ky
rrugëtim i mbarë. Pas
pushimit kemi Napolin,
Juven, shumë ndeshje të
bukura në të cilat dëshi-
rojmë të jemi protagonistë.
Duam të rishohim shpirtin
që tregoi në këtë ndeshje
skuadra", tha Berisha.

Barcelona vazhdon
serinë e fitoreve në
La Liga. Pasditen e të

dielës katalanasit mposhtën
me rezultatin e pastër 3-0
Levanten në "Camp Nou".
Me yllin brazilian Filipe
Kutinjo, që e ndoqi ndeshjen
nga tribuna, Mesi me shokë
dhuruan spektakël në fushë
edhe pse përballë kishin një
kundërshtar, që gjithmonë
u ka hapur probleme. Val-
verde e nisi ndeshjen me
Osmane Dembele në forma-
cion, që rikthehet të luajë
me katalanasit pas një kohe
të gjatë jashtë fushave për
shkak dëmtimi. Vendësit e
nisën mjaft mirë ndeshjen,
duke kaluar në avantazh pas
12 minutash lojë me anë të
yllit argjentinas Leo Mesi. 7
minuta para fundit të pjesës
së dytë katalanasit shënuan
edhe golin e dytë, këtë herë
me autor Suarez, që shfrytë-
zoi asistin e Sergio Robertos,
duke realizuar atë që është
goli i tij i 400 si profesionist
(351 me klube dhe 49 me
Kombëtaren). Ky ishte goli
i 132-të i tij me Barcelonën,
duke kaluar Eto'o, për t'u
bërë golashënuesi i 7 më i
mirë në historinë e klubit
katalanas. Ashtu si në të
parën, edhe në 45 minutat
e dyta Barça kontrollon

lojën duke e dominuar
kundërshtarin, por pa mbër-
ritur te goli. Gjithsesi, kur
të gjithë prisnin fishkëllim
e trefishtë të arbitrit,
vendësit shënuan edhe golin
e tretë me anë të braziliani
Paulinjo pas asisit të Mesit
(90+3'). Me këtë sukses,
Barça shkoi në kuotën e 48
pikëve në vend të parë, 9 më
shumë se Atletiko Madrid, që
e ndjek nga pas.

MASHTRIMI
Kutinjo ka firmosur dje

zyrtarisht për ekipin e Bar-
celonës. Shifrat e trans-
ferimit dhe klauzola e fut-

bollistit janë vërtet "të
çmendura", por vëmendja
tashmë është diku tjetër.
Mediat italiane kanë zbu-
luar "mashtrimin" që klu-

Paulo Dibala mund të
jetë një mungesë e

rëndësishme për Juven-
tusin për ndeshjet e
radhës në Ligën e Kam-
pioneve përballë Toten-
hemit. Argjentinasi doli
i përlotur nga fusha e
lojës pas një tërheqjeje
muskulore gjatë
ndeshjes ndaj Kaljarit
dhe me sa duket kishte
të drejtë të dëshpërohej.
Pas vizitave të djeshme,
është konstatuar se ka
pësuar një dëmtim "me-
satar", sipas raportit të
vetë klubit, ndaj do të
jetë i detyruar të qën-
drojë pushim 30-40 ditë.
Ai rrezikon seriozisht
që të humbasë takimin
e parë ndaj Totenhem në
Ligën e Kampioneve,
ndeshje e cila luhet më
13 shkurt. Këtë sfidë

duket se do ta humbasë me
siguri edhe Klaudio Markiz-
io, për shkak të një dëmtimi
të marrë në kofshën e majtë
pas derbit të Kupës ndaj Tori-
nos. Ndërkaq, klubi ka saktë-
suar se Xhiorxhio Kielini ka

përfunduar me 8 të qepura
mbi vetullën e majtë, pas
dëmtimit të marrë dje. Ndër-
sa për Khedirën, gjendja e
tij e tij ishte normalizuar
dhe tronditja pas një goditje
në kokë kishte kaluar.

Argjentinasi mund të qëndrojë 40 ditë jashtë
Juvja në alarm, Dibala

rrezikon Ligën e Kampioneve

bi spanjoll ka bërë në bler-
jen e Kutinjos. Në fakt,
mesfushori brazilian mund
të quhej i spanjollëve që në
muajin gusht gjatë vitit të
shkuar. Kjo është zbuluar
nga video e mirëseardhjes
që klubi ka bërë për Kutin-
jon. Disa të dhëna të rr-
jeteve sociale tregojnë se
kjo video është përgatitur
që në muajt e verës, në
fundin e sezonit të shkuar.
Kështu, në videon e klubit
tregohet se Kutinjo ka pos-
tuar për herë të fundit në
rrjetet sociale rreth datës
8 gusht 2017, kur në fakt
lojtari ka postuar edhe në
15 shtator.  Një t jetër  e
dhënë që bie ndesh në vid-
eo është numri i  nd-
jekësve të futbollistit. Si-
pas videos janë 5.5 milionë
ndjekës në llogarinë e pro-
filit të Kutinjos, kur real-
isht brazilian ka 7.7 mil-
ionë ndjekës.

Jeton Selimi
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Pakult: I kënaqur me përgatitjet,
pres përforcime

për një start të mirë të ka-
mpionatit". Sa i përket mer-
katos, Pakult e thotë hapur
se ekipi ka nevojë për për-
forcime, ndërsa për miqë-
soret që do të zhvillohen në
tokën turke theksoi se nuk
ka shumë rëndësi rezul-
tati. "Kemi nevojë për disa
përforcime dhe po

punojmë intensivisht që
në ditët në vazhdim të sig-
urojmë shërbimet e ndon-
jë lojtari. Të gjithë e dimë
që do të përballemi me tre
kundërshtarë të fortë në
miqësore. Për ne nuk ka
rëndësi rezultati, pasi për
një gjë e tillë na intereson
gjatë sezonit".

BIG LUÇIANO

Moxhi jep
leksione, por
dështoi me
Partizanin

Partizani po kërkon
dëshpërimisht që në

merkaton e janarit të për-
forcojë skuadrën me ele-
mentë cilësorë, pasi shumi-
ca e atyre që u afruan gjatë
verës rezultuan dështime
të mirëfillta. "Korrigjimi i
gabimeve" është një ide të
cilën e përforcon edhe vetë
këshilltari i presidentit
Demi, Luçiano Moxhi, i cili
në editorialin e tij për
gazetën "Libero", sot ka sh-
kruar si për këtë temë, ash-
tu edhe për "bombat" e
merkatos që nuk do të real-
izohen kurrë. "Jemi në ja-
nar, muaji që duhet t'u
mundësojë drejtuesve të
riparojnë gabimet e bëra
në verë. Shfaqjet televizive
do të shpërthejnë të famsh-
met 'bomba' mbi transfer-
ime që nuk do të realizohen
kurrë, por që u pëlqejnë aq
shumë tifozëve. Të iluzion-
osh nuk është krim, të be-
sosh nuk është faj, por
thjesht patosi i zakonshëm
që shoqëron gjithmonë në
muajt e merkatos", janë
fjalët e Moxhit në shkrimin
e përjavshëm që bën për
këtë gazetë. Pikërisht Mox-
hi ishte ai që afroi gjatë
verës shumë emra te të
kuqtë, futbollistë të cilët u
larguan pa lënë shenjë dhe
që tani janë kthyer të
kërkojnë hapësira në kate-
goritë e ulëta në Itali apo
vende të tjera.

Partizani ka nisur për
gatitjet dimërore dhe
nesër do të udhëtojë

drejt Antalias, ku do t'i bash-
kohet 'kolonisë' së ekipeve sh-
qiptare që kanë zgjedhur kra-
hinën turke për mini-fazën
përgatitore. Me grupin ishin
prezentë dhe Bruno Telushi
dhe Esat Mala, ndërsa në
provë ishin edhe dy lojtarë
nga Kosova. Përpara nisjes,
trajneri Sulejman Starova ka
dhënë një prononcim për
mediat, ndërsa është shpre-
hur se përforcimet ai i pret t'i
bashkohen në Antalia,
sikundër braziliani Lukas, që
ka firmosur muaj më parë me
15 herë kampionët. Starova
kishte shpresuar që ekipit t'i
bashkoheshin Bregu dhe
Abazaj, emra që janë përfolur
edhe në të shkuarën pranë
Partizanit, por kalimi i tyre te
Skënderbeu duket se ka
prishur planet e të kuqve, që
tanimë duhet të gjejnë alter-
native të tjera.
ANTALIA

"Kemi nisur me kontrol-
lin e testeve fizike dhe na re-
zulton se lojtarët kanë qenë
seriozë në zbatimin e
detyrave të lëna. Nesër
nisemi për në Antalia, ku do
zhvillohet faza përgatitore.
Presim të vijnë atje edhe
lojtarë të tjerë dhe besoj se
do të kompletohet skuadra
për të përballuar pjesën
tjetër të sezonit".

MERKATO
"E thashë që skuadra do

pasurohet me lojtarë.
Nisemi nesër, presim lojtarë
të tjerë. Sigurisht presim
edhe Lukasin që duhet të
kishte ardhur, pasi ka firmo-
sur kontratën dhe do të vijë.

Pas fazës do shihet skuadra.
Po i presim të vijnë lojtarët,
nuk thashë që ka mbaruar.
Presim lojtarë dhe
shpresojmë që në të gjitha
pozicionet ku kemi nevojë të
vijnë lojtarë".
ABAZAJ DHE BREGU

"Abazaj dhe Bregu janë
kërkuar në verë, por tanimë
i mori Skënderbeu. Starova e

pranon që e kishin mundës-
inë t'i merrnin. E kishim
mundësinë më parë dhe nuk
e realizuam. Tani mendojmë
për lojtarë të tjerë".
LARGIMET

"E kemi thënë që nuk ësh-
të gjë e mirë, por është një
fakt tani. Janë larguar 10-12
lojtarë. Ta nisësh sezonin me
10 lojtarë dhe të mos rezul-

OPERACIONI "FSHESA"

Partizani me dorë të hekurt,
shumë emra jashtë planeve

Partizani vazhdon punën në heshtje, ekipi stër
vitjen dhe drejtuesit me merkaton. Përveç kësaj,

po punohet për listën e atyre që do udhëtojnë me ekipin
në fazën përgatitore në Turqi. Nuk do jenë të gjithë.
Emra të "rëndë" janë jashtë listës. Një ndër to, Emil-
iano Vila, siç citon "Sport Ekspres". Por jo vetëm. Gë-
zim Krasniqi, Blerim Kotobelli dhe Renato Malota nuk
do jenë pjesë e listës, që "përkthehet" dhe jo më pjesë e
Partizanit. Klubi ka vendosur t'i largojë, tani ose në për-
fundim të fazës pak rëndësi ka kjo. Ecuri jo e mirë në
kampionat, oshilacione pafund dhe mungesë loje dhe
identiteti. Për ta mbyllur me humbjen shkatërruese
në Gjirokastër. Nuk paguajnë gjithmonë trajnerët.

Trajneri i kryeqytetasve, i mërzitur për Bregun e Abazajn: Duhej t'i merrnim ne

Starova: Presim afrime,
objektivat nuk ndryshojnë
Të kuqtë nisin sot fazën përgatitore në Antalia

AUSTRIAKU
I KUKËSIT

Peter Pakult dha
opinionin e tij të parë

pas disa seancave stërvi-
tore në krye të Kukësit
në Antalia të Turqisë.
Trajneri austriak u
shpreh i kënaqur me im-
penjimin e futbollistëve,
për të qenë gati për star-
tin e pjesës së dytë të se-
zonit. "Jam shumë i
kënaqur me ekipin dhe

me punën që po bëjmë.
Shpresoj që të qëndrojmë
në këto ritme në mënyrë që
të përgatitemi sa më mirë.
Nuk dua të bëj diferencime
mes futbollit në Gjermani
apo në Austri. Unë shoh
vetëm punën e ekipit tim
dhe kundërshtarët. Dua të
përgatis sa më mirë ekipin

tojë njeri… Largimet në
masë e dinë të gjithë që nuk
janë të mira dhe nuk do ko-
ment kjo. Tashmë ka
ndodhur dhe po mundohemi
të bëjmë një skuadër kom-
petitive për të realizuar ob-
jektivat që kemi".
RIFILLIMI

"Duhet të niste, por kur klu-
bet investojnë të shkojnë jas-
htë, po të niste shpejt nuk
mund të bëhej kjo. Gabimin që
bënë e korrigjuan, pasi nuk ka
shans të fillojë kampionat me
20 kur klubet 5-6-7-8 janar nis-
en në fazë. Jemi të kënaqur që
fillon me 27 janar".
EUROPA

"Unë nuk mendoj të
keqen. Nuk kam frikë, objek-
tivat i kemi të palëvizshme,
luftojmë për të hyrë në Eu-
ropë, për Kupën e Shqipërisë
dhe jemi optimistë".
TITULLI

"Ambiciet e klubit janë.
Në kushtet që do eliminojmë
gabimet, do ndodhë që tani.
Skuadra ka dy detyra, të fi-
tojë Kupën dhe kampionatin
dhe për t'u paraqitur denjë-
sisht në Europë. Këto objek-
tiva nuk i lëvizin kësaj skua-
dre, mund t'i lëvizin një
skuadre tjetër", është shpre-
hur Starova.

Memushaj largohet nga
Benevento, por jo nga Italia

MESFUSHORI
KUQEZI

Mesfushori i  Ko
mbëtares sh-

qiptare është shumë
pranë largimit nga Ben-
evento.  Ekipi  i  Ben-
eventos, pavarësisht re-
zultateve pozitive të
marra në javët e fundit,
e ka mbijetesën thuajse
një mision të pamundur.
Teksa mesfushori ku-
qezi dukej gjithmonë e
më afër Barit, tashmë
ka ndryshuar drejtimi

që mund të marri e ardh-
mja e  lojtarit .  Sipas
"Gazzetta dello Sport",
për Memushaj  është
shumë pranë ekipi i Kre-
monese. Ky ekip ndodhet
në vendin e 6 në Seria B,
por ka në objektivin e tij
ngjitjen në elitën e futbol-
lit italian. Ardhja e një
mesfushori me eksperi-
encë do e ndihmonte Kre-
monensen për objektivat
e saj, ndërsa Memushaj
duket se do të luajë
gjysmën e mbetur të se-
zonit sërish në Itali, por
tashmë në Serinë B.

Jeton Selimi



E hënë 8 Janar 2018  - 23ZBAVITJE

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

R

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

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Lama i Tibetit.
5. Janë vendet e lira
11. Martin i Jack London.
13. Comaneci e famshme e gjimanstikës.
15. Ekstreme në sirtar.
16. Janë princër arabë.
17. Një treshe në skenë.
19. Një provë inteligjence.
21. Gjysmë tatimi.
23. Gjysmë eolike.
24. Ekstreme në studim.
25. Bëjnë stil të lirë
28. Ndal në kufij
29. Kaluar në krye.
30. Një tragjedi... e Dreiser.
33. Grier aktore.
34. Dashi kur mungon ai
36. Eshtë zanore në filma
38. Kufizohet në kufij

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Fjala “krizë” në gjuhën e
shkruar kineze përbëhet nga
dy simbole. Njëri përfaqëson
rrezikun, dhe tjetri përfaqëson
mundësinë.

(Xhon Kenedi)

- Miku më i madh i së vërtetës është koha, më i madhi
armik i saj është paragjykimi, ndërsa shoqëruesja e
përhershme është përulësia.

Koltoni
- Fol vetëm atëherë, kur ajo çfarë ke për të thënë është më

e bukur se heshtja...

DA VINÇI
- I dua njerëzit që kanë mbetur në

jetën time, ma bënë jetën të
mrekullueshme, i falënderoj edhe
njerëzit që u larguan nga jeta
ime, ma bënë jetën fantastike...

- Në botë ka njerëz që kanë
para... dhe njerëz që janë të
pasur...

- Gabimi i atij që punon me
dëshirë dhe ëndje është më i
mirë se të qëlluarit e atij që
punon pa dashje.

HORIZONTAL
1. E famshmja Curie
5. Më e mira është rekord.
9. Inicialet e Kurosawa-s.
11. Eshtë edhe ai i mendimeve.
12. Një mund të jetë zemërkau
13. Eshtë dollapi.
14. Gjysmë mimoze.
15. Fillojnë sefte.
16. Ishte shkollë e Aristotelit.
20. Ndodh në kufij.
22. Bëhen me ambalazh.
23. Janë idhnakë.
25. Fillojnë titujt.
26. Do të bëhen pemë.
27. Ashtu si jeton heremiti.
29. Eshtë dhomë e lartë.
30. Janë spanjolët dhe portugezët.
32. Ishte filozofi që preu damarët.

34. Janë gjuhë...veshi.
35. Musketierët e Dumas.
36. Lila këngëtare.
37. Kufizojnë takimet.
38. Ullmann aktore.
39. Mbledh baskët separatistë.
40. Fillojnë kapjen.
41. Inicialet e Delon.
43. Lumi i Bernës.
44. Eshtë numri të parit.
45. Një thirrje me emra.

VERTIKAL
1. Farrow aktore.
2. Me Romeo në makinë.
3. Rolet pa zë.
4. Kufij itinerari.
5. Ai ekzekutiv u bë bashki.
6. Në mes të dhomës.
7. Një tabu islamike
8. Mbyllin fushatat.

10. Janë festime
11. Lehar kompozitor.
12. Janë shtyllat për vela
14. Ata të Ferrari-t qëndrojnë në box.
16. Duhen fituar me djersë.
17. Piktura pa kura.
18. Janë dokumente partie.
19. Në fund të vitit.
21. Farkëtoi armët e Akilit.
22. Një është për kërcim.
24. Athinaja e romakëve.
25. Janë kapriçiot.
27. Një tis mjegulle.
28. Kërcimi i Fred Astaire.
31. Edwards regjisor.
33. Parker regjisor.
38. Luan në kufij
39. Inicialet e Rohmer.
42. Fillojnë detyrën.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

39. Ente Civile Europiane.
40. Janë galeri në rrugë.
41. Ramazzotti këngëtar
42. Mbyllin një tender.
43. Agjenci Formacioni Tiranë.
44. Eshtë pjesë e borxhit që paguhet.
46. Gjysmë kandil
48. Jessica Parker aktore.
49. Inicialet e Presley.
50. Nuk shuhej dot nga Tantali.
51. Janë thëniet e njerëzve të famshëm.
52. Qendër fitimi

VERTIKAL
1. Eshtë halli.
2. Fillon me rruga...
3. Kastile janë në fund
4. Janë në skaje
6. Eshtë vendi aderues
7. Ka kryeqytet Doha.

8. Incialet e Daudet.
9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.
10. Igli te Lazio.
12. Janë zjarrvënës.
14. Flanders e Defoe.
18. Shkroi Rinoceronti.
20. Ekstreme në slam.
22. Janë trille.
25. Qytet italian.
26. Jepen për hartim.
27. Fillojë takimet.
29. Kufizojnë kënde.
31. Janë vendet e para.
32. Një greminë.
35. Eshtë llogarin që qërohet.
36. Ndiqen me ilaçe.
37. Massari aktore italiane.
38. Eshtë melodramë.
40. Një thirrje e dëshiruar nga maja e direkut.
41. Kush ka... fërgëllon.
44. Një i fundit mbi të gjithë.
45. Një pjesë e satelitëve.
47. Në krye të njerëzve.
48. Sikur janë në krye.
49. Inicialet e Taylor që qe aktore..
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