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FLET NE “FAYR PLAY”

Armando Duka: Kam 
sakrifikuar bizneset 
e mia për FSHF. Pse 
vendi s’i takon Finos

Masa e përllogaritjes nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, 

Dokumentet që duhet të paraqisni dhe përfi timi nga Dokumentet që duhet të paraqisni dhe përfi timi nga 
barrëlindja e pagesat në rast vdekje...barrëlindja e pagesat në rast vdekje...

ISSH: Kushtet për të
përfituar pension 

social, kur mund t’ju 
ndërpritet pagesa

Të gjithë ata persona, të cilët kanë mbushur moshën 70 vjeç 
e janë me qëndrim të përhershëm në Shqipëri, të paktën, 
për 5 vitet e fundit, mund të përfi tojnë pension social. 
Gjithashtu, aplikantët duhet të jenë shtetas ...

Vangjel Mita: Takimi me 
Turgut Ozal dhe ftesa 
për presidentin Alia 

që shpëtoi Shqipërinë

INTERVISTA E DIPLOMATIT:
OPINIONET PER POLITIKANET
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PROTESTA E OPOZITES

Rama: Barrikadë për
të penguar negociatat.

Basha: Sundimi  i bandës
i papranueshëm

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  
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Suplement

‘LIFEPAGES’

Mjeku Ylli Merja:
Si të luftoni

migrenën me kura
popullore, këshillat

ATENTATI TE “21 DHJETORI”: PLAGOSET NE SHPATULL SHOKU I TIJ, M. DISHA

TRONDITET TIRANA, VRITET ME 
SILENCIATOR EMILJANO BOÇI

Nga JULIAN ZYLA

Kur mendoj protestat e veçuara në 
të cilat kam marrë pjesë përgjatë 

viteve,”-shkruan aktivisti George 
Lakey, “nuk më kujtohet asnjë prej tyre 
që të ketë ... Vijon në faqen 18

Opozitës nuk i duhet 
protestë, por fushatë

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 19

Nga SHABAN MURATI

Nëse dëshironi të mësoni thelbin 
e politikës që ka ndjekur një 

kryeministër, një ministër apo një 
deputet i shteteve ballkanike, mjafton 
të shikoni ...

Gjyshi nga Shqipëria, 
shtetësia nga Serbia

Opinioni
 Ditësi

Nga VOLTIZA DURO

Nga DARINA TANUSHI

 

Atentati me tritol
në Shkodër, Isaja:

U tmerruam, s’kemi
fare siguri jete

PISTAT E HETIMIT

Në faqen 6

Dinamika e ngjarjes, të rinjtë sapo kishin hipur në makinën e tyre kur u 
qëlluan. Fqinjët: Nuk dëgjuam krisma. E kaluara e viktimës e akuzat ndaj tij

Në faqen 7

Bashkëthemeluesja rrëfen raportet me kryetarin: “Krijoi Çeta-LIBRA-n”

Blushi e përjashton, Mimoza Hafizi: Takohemi në gjyq

Në faqen 4

“Brenda PS kam shumë miq që i çmoj njësoj si ditën e parë”
etari i LIBRA-s përdori 
mandatin që i dhanë një vit 
më parë për të bllokuar or-
ganet legjitime të kësaj or-
ganizate, duke i zëvendësu-
ar me grupe njerëzish pa 
mandate”. Hafi zi tregon se 
Blushi e ka përjashtuar atë 
dhe disa anëtarë ...

Ish-deputetja Mimoza 
Hafizi, bashkëthemelu-

esja e partisë LIBRA, pas 
ndarjes nga Partia Social-
iste ka rrëfyer për “Gazeta 
Shqiptare” të vërtetën e 
marrëdhënieve me Ben 
Blushin. Sipas saj, “kry-
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ERION BRAÇE

REAGIMI
Deputeti socialist Erion
Braçe reagoi pas
deklaratave të bëra
nga Basha në Vorë,
duke i thënë se ai po
gënjen për borxhin 200
milionë të shqiptarëve
ndaj KESH. "Unë
mendoj që ti bën mirë
që flet për derrat e
krimit e korrupsionit,
na jep mundësi të
gjithëve të flasim", i tha
Braçe duke i kujtuar se
në Vorë e ka detyrim
të flasë për këta derra
se atje u vranë 26
burra e gra dhe
askush nuk u dënua.
Ai i këkroi Bashës të
hapë "derrin" e tij,
kursimet që kanë
shkuar në 10 milion
euro.
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Kreu i Grupit Parlamentar të LSI akuzon kryeministrin

Petrit Vasili: Rama vret pacientët,
i la me muaj të tërë pa ilaçe

Vorë, kreu i PD-së denoncon faktin se shqiptarët duhet të paguajnë 200 mln euro për 5 konçensionarë

Basha: 5 derra të krimit ndajnë paratë me Ramën
"Protesta, mesazh se sundimi i bandës është i papranueshëm"

Kryetari i Grupit Par
lamentar të Lëvizjes

Socialiste për Integrim,
Petrit Vasili akuzoi dje,
kryeministrin Edi Rama
se la pa ilaçe njerëzit për
muaj të tërë. Në një status,
në rrjetin social, "Face-
book", Vasili reagoi pas
ankesës së bërë nga më-
suesja në Lezhë, e cila de-
noncoi para kyeministrit
mungesën e ilaçit të her-
ceptinës që asaj i duhej për
të kuruar kancerin.
"Kryeministri që vret pa-
cientët dhe shurraqet
shushka të tij", e titullon
statusin e tij, Vasili. "Asn-
jë shqiptar s'ka kohë për të
humbur me truhumburin,
që drejton qeverinë dhe
me shurraqet që cicërojnë
nga pas... tij. Truhumburi
i la njerëzit me muaj të
tërë pa ilaçe kur mjaft prej
tyre e kanë humbur tash-
më jetën dhe ky i pashpirt

mban fjalime si gjeli ne pleh,
pasi i vrau kaq njerëz me
mungesën e ilaçeve dhe tani
do edhe t'i gënjejë e t'u mby-
llë gojën. Po, po ai i griu

paratë me koncesione dhe la
mijra të sëmurë pa barna
shëndeti dhe vdekja e
qytetarëve bie vetëm mbi
të",-deklaroi dje, Vasili. Ndër-
sa kryeministri Rama sqaroi
dje, një ditë pasi mësuesja
lezhjane denoncoi faktin, se
mësuesja dhe gjithë të
tjerët, që vuajnë nga
sëmundja e rëndë, do të mar-

rin ilaçin e herceptinës
brenda 10 ditëve dhe se ai
nuk do të ndërpritet më.
Ilaçi bazë i të prekurve me
kancer, herceptina, ka një
kosto shumë të lartë dhe
të papërballueshme për
qytetarët e thjeshtë, pasi
kushton rreth 2 mijë euro
një kurë e tillë, vetëm për
një cikël.

KRYEMINISTRI
"Shqiptarët me kancer nuk arrijnë dot ta marrin të
plotë e ta kenë të sigurt deri në fund kujdesin e tyre
nga shteti. Pas mbledhjes ne vazhduam dhe ne do
ta çojmë deri në fund detyrimin tonë dhe brenda 10
ditëve të ardhshme do t'i garantojmë mësueses dhe
të gjithë të tjerëve, që kanë nevojë për atë ilaç, që
ai të rifillojë dhe të mos ndërpritet më", - tha Rama.

Kryetari i Partisë
Demokratike, Lul
zim Basha tha dje, në

Vorë se një qeveri e zgjedhur
nga krimi nuk ka prioritet të
zgjidhë problemet e qyteta-
rëve. Basha mori si shembull
faturën që mijëra familje
shqiptare detyrihen ta
paguajnë si këst mujor për
energjinë dhe faturën që
qeveria paguan për konçesio-
net që nuk u shërbejnë sh-
qiptarëve, por pasurimit të
kryeministrit. "200 milionë
është borxhi total i sh-
qiptarëve ndaj KESH-it. 200
milionë është fatura që sh-
qiptarët paguajnë vit për vit
për 5 koncensionarë, për 5
derra të krimit dhe korrup-
sionit që ndajnë paratë me
Edi Ramën. Nuk ka asnjë
arsye pse një qeveri që e ka
lidhur fatin me njerëzit të
mos ndërpresë menjëherë
këtë marëdhënie kriminale
korruptive, të shlyejë borx-
hin ndaj KESH-it dhe të
çlirojë qindra e mijëra famil-
je shqiptare nga zgjedha e
kamatave të padrejta të
KESH-it apo nga mënxyra e
rritjes së çmimit të ujit."- u
shpreh kreu i opozitës. Basha
tha se një qeveri që nuk ka
pakt me krimin, e dalë nga
zgjedhje të lira e të nder-

shme do të kishte prioritet
amnistinë për të çliruar
qytetarët nga pagesat e pra-
pambetura, dhe për të anul-
luar vendimet korruptive
për vjedhjen e shqiptarëve
nëpërmjet konçesioneve.
"Ky është plani. Ky është
vendimi. Kjo është ven-
dosmëria e demokratëve. Tu
japë shqiptarëve një qeveri

e cila paratë nuk i çon tek oli-
garkët por i çon tek qyteta-
rët. Çmimi energjisë, çmimi
i naftës, çmimi i ujit, çmimi i
ushqimeve bazë janë
shqetësime themelore të
njerëzve. Papunësia,
varfëria, mungesa e shpresës
janë pasojat e drejtpërdrejta
të këtyre mënxyrave që janë
dhurata dhe prodhimi i

vetëm i Edi Ramës për pop-
ullin."- theksoi Basha. Kreu
i opozitës tha se 27 Janari
nuk është vetëm nje protestë
politike e thirrur nga disa
parti, por ajo do të jetë një
goditje që shumica absolute
e shqiptarëve do t'i japë pak-
icës që qeveris me krimin.
"Qytetarët në këmbë me
pjesëmarrje masive popu-
llore do të jenë mesazhi më i
qartë, që do të flasë më qartë
se çdo fjalim politik. Se sun-
dimi i krimit, se sundimi i
Edi Ramës dhe bandës së tij
në Shqipëri kanë marrë
fund dhe janë të papran-
ueshëm."- u shpreh Basha.
Kryetari i Partisë Demokra-
tike vuri në dukje se përmes
protestës shqiptarët do të
imponojnë largimin e një
qeverie ilegjitime dhe kr-
ijimin e një qeverie antima-
fia, e cila do të përfundojë
reformën zgjedhore do të
çlirojë drejtësinë nga krimi
dhe do t'u kthejë sh-
qiptarëve të drejtën për të
vendosur me votë të lirë se
kush do t'i qeverisë. Pjesë-
marrja masive në 27 Janar
është mesazhi që do të flasë
më qartë se çdo fjalim poli-
tik: sundimi i Edi Ramës dhe
bandës së tij është i papran-
ueshëm, u shpreh dje Basha.

Protestat,
Mustafaj: Opozita

pritet të masë
forcën e saj

I ftuar në rubrikën
"Opinion" në News24,

ish- ministri i PD, Besnik
Mustafaj tha se nëse pro-
testat e opozitës janë në
logjikën e demokracisë
nuk mund të pengojnë
për çeljen e negociatave.
"Këto protesta kanë një
veçanti, pasi këtë herë
kanë një pakënaqësi
ndaj qeverisë. Pritet të
matet forca e protes-
tuesve të opozitës dhe
forca e LSI në protestë,
pasi nuk ka protestuar
kurrë. Nuk besoj se ato
që thotë Basha se pas
kësaj ne do çmontojmë
qeverinë. Qeveria ka
legjitimet  të  plotë.
Protesta do ta thellojë
ndjeshmërinë e opin-
ionit publik për kanabi-
sin e vendit" - u shpreh
Mustafaj.
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Kryeministri ironizon opozitën në 26- vjetorin e FRESSH

Protesta e opozitës, Edi Rama:
Barrikadë për të penguar negociatat
"Me çizme, pa çizme, ne do bëhemi anëtarë të BE"

Kreu i FRPD fton kundërshtarët politikë
Këlliçi-FRESSH: Ejani në

protestë, mbi 70% e të rinjve
duan të largohen nga vendi

Kreu i Forumit Rinor të PD-së, Belind Këlliçi u bëri
thirrje të rinjve të FRESSH-it që të bashkohen në

protestë, pasi, siç tha ai, "partitë i kemi veç, por Sh-
qipërinë e kemi bashkë". "Duke ju uruar për përvjetor-
in e organizatës tuaj rinore, ju ftoj të bashkohemi më
27 janar në protestë, për Shqipërinë që duam e meri-
tojmë, ku vlerësohen vlerat dhe jo antivlerat, për një
drejtësi të vërtetë, për punë dhe mirëqenie". Pasi ko-
mentoi fjalimin e Ramës në sallë, Këlliçi tha: "Mbi 70%
e të rinjve në atë sallë dhe në mbarë vendin sot kanë
një ëndërr, të ikin nga Shqipëria dhe kjo plotësisht për
"meritë" të Edi Ramës. "Edi Rama
ka një model unik demokracie, i
cili bazohet në shitblerje votash.
Edi Rama ka një model qeverisje.
Ai është burgu për të pamundu-
rit, njerëzit në nevojë, ata që
s'kanë asnjë mundësi të paguajnë
drita dhe ujë. Edi Rama sot ka një
bilanc! 10% e fëmijëve të Tiranës
ushqehen vetëm një herë në ditë.
300 mijë shqiptarë nuk kanë ush-
qim të mjaftueshëm. 300 mijë sh-
qiptarë kanë emigruar në këto 5
vite. 49% e shqiptareve
s'paguajnë dot faturën e dritave
dhe ujit", - komentoi Këlliçi." E në
fund, për të ardhur te drejtësia.
Kush kishte iluzionin më të vogël
se Rama donte drejtësi të pavarur, sot ka prova të mjaf-
tueshme se "viktima" e parë e drejtësisë së pavarur do
të ishte vetëm Edi Rama. Sot s'ka asnjë të ri në këtë
vend me njohuritë minimale në fushën e së drejtës, që
nuk e kupton se si Edi Rama po bën gjithçka për të pen-
guar zbatimin e reformës në drejtësi", - tha Këlliçi.

Nis sot sesioni i ri parlamentar, sfidat
e mazhorancës ngritja e KLP e KLGJ

ELISA SPIROPALI
Sekretarja për Rininë, Elisa Spiropali ironizoi dje, aleancën e

PD-LSI. "Dy fjalë i kam edhe për kondotierin shpirtëror të
garnizonit, i cili prej javësh më përmend nëpër trillet e tij

dixhitale. Aleanca ÇÇ ose garnizoni çadër- çizme po mendon
se duke prodhuar protesta dhe trazira, pa ide, pa vizion, pa

arsye, do mund ta kthejnë kohën pas kur zot të kohës dhe të
arsyes ishin po këta",- tha ajo.

Rama dje në takimin me FRESH

Darina Tanushi

Kryeministri Edi Rama
deklaroi dje, nuk do të
shtyhet më procesi i

hapjes së negociatave me
Bashkimin Evropian. Ai i
bëri të qartë opozitës se ësh-
të PS që nuk e ka tradhtuar
kurrë interesin kombëtar.
"Hapja e negociatave me BE
nuk është diçka që mund të
shtyhet më, por është diçka
që lidhet me historinë tonë të
gjatë si popull dhe me his-
torinë e kësaj partie e cila lë
të thonë ç'të duan të gjithë të
tjerët, është e vetmja parti
politike e krijuar pas rënies se
diktaturës që kurrë nuk e ka
tradhtuar, cenuar apo lëkun-
dur interesin kombëtar të Sh-
qipërisë dhe të shqiptarëve",-
deklaroi kreu i qeverisë, gjatë
aktivitetit të FRESH për 26-
vjetorin e krijimit, nën moton
"Rinia mundet". "Është kjo
parti që nuk ka lëvizur nga
boshti i interesit kombëtar për
asnjë moment, kur u shfaq
Ushtria Çlirimtare e Kosovës
dhe kur u zhvillua beteja për
Kosovën, është kjo parti që
nuk ka lëvizur dhe nuk do
lëvizë asnjë fije nga boshti i in-
teresit kombëtar në të gjitha
marrëdhëniet me fqinjët",-
kujtoi ai. "Ne duam zero prob-
leme duke pasur realisht zero
probleme dhe duke i trajtuar
problemet e mbajtura me dia-
log, me mirëkuptim dhe me
sensin e historisë dhe
strategjisë tonë", foli Rama
kështu për raportet së pari,
me Greqinë. Sa i përket kal-
imit të ligjit të gjuhës shqipe
në parlamentin e Maqedo-
nisë, Rama tha se "pa këtë
parti në udhëheqjen e vendit
nuk do të kishte sot gjuhë
shqipe të zyrtarizuar me ligj
në Maqedoni".
OPOZITA

"Nga ana tjetër, ju keni dëg-
juar nga lloj-lloj kanakarësh
të politikës së mbledhur tek
ajo firma "ÇÇ", firma e
çizmeve "ÇÇ" që tha Elisa, që
ne qenkemi shkaktarë që u
prishen marrëdhëniet me
Greqinë. Jo! Ne jemi protago-
nistët e një politike të re që
marrëdhëniet me Greqinë do
t'i çojë në një nivel të ri, në
një nivel të ri mirëkuptimi
dhe bashkëpunimi strategjik
për të ardhmen ku të dyja
palët janë në tavolinë si fqin-
jë që respektojnë të drejtën
për të qenë të barabartë",-tha
Rama. "Hapja e negociatave
me BE është dhe fundi i të

PLATFORMA E
BASHKËQEVERISJES
"Platforma e
bashkëqeverisjes ka nisur
të funksionojë dhe ne
kemi zgjidhur jo pak, po
1411 halle dhe probleme
të vjetra e të reja të
njerëzve me administratën
nga 1620 kërkesa. Çka do
të thotë se përtej planeve
të mëdha për zhvillimin
ekonomik, çdo hall i vogël
i një njeriu të zakonshëm,
duhet të jetë një hall i
madh i yni, i përbashkët,
për ta zgjidhur", - tha dje,
Rama.

gjitha iluzioneve të kujtdo
tjetër, të çdo fuqie tjetër, të
çdo influence tjetër, se Sh-
qipëria mund të shkojë në
një drejtim tjetër, përveçse
në drejtimin ku dielli lind
aty ku perëndon siç thoshin
rilindësit tanë. T'i dalësh sot
përballë, si barrikadë këtij
stacioni historik të të gjithë
shqiptarëve, me pretendi-
min se po bën luftë opozitare
nuk do thotë të jesh antish-
qiptar, do të thotë të jesh
qorr, të jesh shurdh dhe të
jesh krejtësisht i papërdor-
shëm dhe i panevojshëm për

interesat e asnjë shqiptari të
zakonshëm përfshirë dhe të
gjithë shqiptarët që nuk na
kanë votuar ne",-theksoi
Rama. Sipas tij, përpara
shqetësimit se kush do të sh-
kojë përpara drejtësisë, nga
ata që sot janë në skenën poli-
tike, kush do të shkojë për-
para drejtësisë nga ata që sot
udhëheqin opozitën, sh-
qiptarët që e kanë votuar
opozitën e sotme kanë
shqetësimin se kur më në
fund Shqipëria, familja ime,
fëmijët e mi do të jenë pjesë
e Europës së bashkuar dhe

nuk do të kemi më damkën e
të qenit jashtë Europës kur
lëvizim nëpër Europë. Duke
iu drejtuar të rinjve, Rama
tha: "Dhe mos e harroni asn-
jëherë me çizme pa çizme, me
taka, pa taka, me këpucë, pa
këpucë ka vetëm një gjë që
mund të na bëjnë, jo ne, por
mund t'ia bëjnë Shqipërisë
duke e dëmtuar, duke e cen-
uar, duke e penguar në këto
6 muaj historik. Sa për ne, ne
e bëmë Shqipërinë kandidate
për BE, ne do t'i hapim nego-
ciatat, ne do ta bëjmë anëtare
e BE".

Kuvendi nis sot pasdite, punimet në se
sionin e dytë të kësaj legjislature. Në

faqen zyrtare të Kuvendit thuhet se "Në
mbështetje të nenit 74,
pika 1 të Kushtetutës dhe
nenit 42, pika 1 të Rreg-
ullores së Kuvendit ditën
e hënë me datë 15 janar
2018, në orën 17:00, Kuven-
di do të çelë punimet e se-
sionit të dytë parlamentar
sipas rendit të ditës të për-
caktuar nga Kryetari i
Kuvendit, Gramoz Ruçi".
Në punimet e ditë së hënë
në rend të ditës janë disa

pika. Së pari është hapja e sesionit me
fjalën e kryetarit Gramoz Ruçi e më pas
vijon me miratimin e procesverbalit të se-

ancës së fundit parlamen-
tare. Kreu i Kuvendit,
Gramoz Ruçi do të njoftojë
projektligjet e depozituara
në Kuvend e më pas do të
miratohet edhe programi i
punës për periudhën 15 ja-
nar - 23 shkurt 2018. Në këtë
sesion të Kuvendit pritet të
ngrihen edhe KLP e KLGJ,
ndërkohë që opozita ka
kërkuar dorëheqjen e kreut
të Kuvendit.

FTESA
“Ju ftoj të
bashkohemi
më 27 janar në
protestë, për
Shqipërinë që
duam e
meritojmë, ku
vlerësohen
vlerat dhe jo
antivlerat, për
një drejtësi të
vërtetë, për
punë dhe
mirëqenie".
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Bashkëthemeluesja rrëfen raportet me kryetarin: "Krijoi Çeta-LIBRA-n"

Blushi e përjashton, Mimoza
Hafizi: Do takohemi në gjyq
"Brenda PS kam shumë miq që i çmoj si ditën e parë"

Darina Tanushi

Ish-deputetja Mimoza
Hafizi, bashkëtheme
luesja e partisë LIBRA,

pas ndarjes nga Partia Social-
iste ka rrëfyer për "Gazeta
Shqiptare" të vërtetën e mar-
rëdhënieve me Ben Blushin.
Sipas saj, "kryetari i LIBRA-
s përdori mandatin që i dhanë
një vit më parë për të
bllokuar organet legjitime të
kësaj organizate, duke i zëv-
endësuar me grupe njerëzish
pa mandate".

Hafizi tregon se Blushi e
ka përjashtuar atë dhe disa
anëtarë të tjerë nga bërtha-
ma dhe madje ajo është
kërcënuar edhe me proces
gjyqësor. "Këtë të diel, në
fakt, z. Blushi ka krijuar një
parti tjetër, me 70 anëtarë,
partinë e re me emrin Çeta-
Libra. Ajo është një çetë që
ka grabitur vetëm vulën e
organizatës, por nuk mbart
dot mbi vete as frymën e as
kauzën e saj politike",-tha
Hafizi.

Znj. Hafizi, pas zgjeZnj. Hafizi, pas zgjeZnj. Hafizi, pas zgjeZnj. Hafizi, pas zgjeZnj. Hafizi, pas zgje-----
dhjeve të 25 qershorit u dukdhjeve të 25 qershorit u dukdhjeve të 25 qershorit u dukdhjeve të 25 qershorit u dukdhjeve të 25 qershorit u duk
se u përqendruat më shumëse u përqendruat më shumëse u përqendruat më shumëse u përqendruat më shumëse u përqendruat më shumë
në punët tuaja si fizikane,në punët tuaja si fizikane,në punët tuaja si fizikane,në punët tuaja si fizikane,në punët tuaja si fizikane,
por japor japor japor japor javët e fundit pubvët e fundit pubvët e fundit pubvët e fundit pubvët e fundit publiku kaliku kaliku kaliku kaliku ka
vënë rvënë rvënë rvënë rvënë re se ju i jeni rikthe se ju i jeni rikthe se ju i jeni rikthe se ju i jeni rikthe se ju i jeni rikthyyyyyererererer
tashmë një nisme për riorga-tashmë një nisme për riorga-tashmë një nisme për riorga-tashmë një nisme për riorga-tashmë një nisme për riorga-
nizimin e LIBRA-s. Çfarënizimin e LIBRA-s. Çfarënizimin e LIBRA-s. Çfarënizimin e LIBRA-s. Çfarënizimin e LIBRA-s. Çfarë
ndodhi me LIBRA-n?ndodhi me LIBRA-n?ndodhi me LIBRA-n?ndodhi me LIBRA-n?ndodhi me LIBRA-n?

Që pas 25 qershorit, Libra
ka rrëshqitur gradualisht
drejt një grupimi pa asnjë
ngjashmëri me organizatën e
krijuar një vit më parë, atë
parti, e cila frymëzoi dhe
tërhoqi me mijëra anëtarë
dhe krijoi besim e shpresë tek
mbi njëzetmijë qytetarë që e
votuan. Me gjithë përpjekjet
e mia disamujore, të duk-
shme apo të padukshme, kry-
etari i "LIBRA-s përdori man-
datin që i dhamë një vit më
parë për të bllokuar organet
legjitime të kësaj organizate,
duke i zëvendësuar me grupe
njerëzish pa mandat. Arma e
tyre, përgjatë muajve ishte
vulgariteti, dhuna verbale,
presioni psikologjik ndaj
njerëzve profesionistë e paqë-
sorë, ardhur tek LIBRA për
një marrëdhënie dinjitoze e
jo për të treguar muskujt a
duruar shpifjet, intrigat e fy-
erjet. Kjo klimë e krijuar

qëllimisht për të zbuar këdo
që nuk pranon diktat, e de-
gradoi në "tallava" atë libër të
bukur politik që nisëm të sh-
kruajmë para një viti.

Çfarë nuk ka shkuarÇfarë nuk ka shkuarÇfarë nuk ka shkuarÇfarë nuk ka shkuarÇfarë nuk ka shkuar
qysh pas zgjedhjeve dheqysh pas zgjedhjeve dheqysh pas zgjedhjeve dheqysh pas zgjedhjeve dheqysh pas zgjedhjeve dhe
tashmë mes jush dhe zotittashmë mes jush dhe zotittashmë mes jush dhe zotittashmë mes jush dhe zotittashmë mes jush dhe zotit
Blushi?Blushi?Blushi?Blushi?Blushi?

Që në krye të herës, z.
Blushi e ka pasur të vështirë
psikologjikisht të durojë stat-
urën që krijova brenda asaj or-
ganizate. Unë jam shumë
miqësore, e drejtë, e hapur e
mirëkuptuese me njerëzit. Për
muaj me radhë, sakrifica sub-
lime që kam bërë çdo sekondë
të ditëve të mia për të mbaj-
tur pranë e bashkuar ata LI-
BRA që vinin nga përvoja të

ndryshme, jetë të ndryshme,
njerëz të panjohur me njëri-
tjetrin e që kishin nevojë për
besim, më dha autoritetin e
njeriut në qendër të organiza-
tës.

Pas zgjedhjeve, z. Blushi u
ndje i lirë ta shpërthente
këtë padurim dhe paranojë
ndaj meje dhe shumë
kolegëve të tjerë dinjitozë,
përmes sulmeve të tij apo të
një grupi të vogël rreth tij, që
e stërviti përgjatë një viti dhe
e ndërseu të na agresonte, ne
dhe deri familjet tona, fshe-
hur a hapur publikisht, të til-
la që keni pasur mundësi t'i
ndiqni edhe live.

Si do ta zgjidhni situ-Si do ta zgjidhni situ-Si do ta zgjidhni situ-Si do ta zgjidhni situ-Si do ta zgjidhni situ-
atën brenda LIBRA-s?atën brenda LIBRA-s?atën brenda LIBRA-s?atën brenda LIBRA-s?atën brenda LIBRA-s?

Përgjatë janarit, bashkë
me shumë anëtarë të
Bërthamës Libra, organit të
zgjedhur një vit më parë me
votat e mijëra anëtarëve,
kemi ndërmarrë hapa të
ligjshëm për të kthyer nor-

malitetin. Përmes tjerash,
kemi bërë thirrje për një fus-
hatë sensibilizimi tek e gjithë
anëtarësia nëpërmjet
zgjedhjeve të reja, gjithëpërf-
shirëse, të lira, të ndershme,
funksionale për organet legji-
time të LIBRA-s, bërthamën
dhe kryetarin.

Të dielën është organi-
zuar nga z. Blushi një
mbledhje prej 60-70 vetash, e
cila më ka hequr mua dhe
shumë të tjerëve mandatin e
anëtarit të Bërthamës, fituar
nga votimi i mbi tremijë
anëtarëve. Sipas statutit
tonë, të depozituar prej një
viti në Gjykatë, këtë mandat
mund të ma heqë vetëm
anëtarësia e LIBRA-s, e

vetëm pas një mocioni të ni-
sur nga 1/10 e anëtarëve LI-
BRA. Nuk ka pasur mocion.
Mbledhja me 60-70 vetë
mund të quhet mocion?
Mbledhja me 60-70 vetë
mund të quhet Forum?
Atëherë LIBRA rezulton or-
ganizatë me disa dhjetëra
anëtarë, në kundërshtim me
ligjin shqiptar, ku asnjë par-
ti politike nuk mund të ketë

më pak se 5000 anëtarë.
Këtë të diel, në fakt, z.Këtë të diel, në fakt, z.Këtë të diel, në fakt, z.Këtë të diel, në fakt, z.Këtë të diel, në fakt, z.

Blushi ka krijuar një partiBlushi ka krijuar një partiBlushi ka krijuar një partiBlushi ka krijuar një partiBlushi ka krijuar një parti
tjetërtjetërtjetërtjetërtjetër,  me 70 anëtarë,,  me 70 anëtarë,,  me 70 anëtarë,,  me 70 anëtarë,,  me 70 anëtarë,
partinë e re me emrin Çeta-partinë e re me emrin Çeta-partinë e re me emrin Çeta-partinë e re me emrin Çeta-partinë e re me emrin Çeta-
LIBRA. Ajo është një çetë qëLIBRA. Ajo është një çetë qëLIBRA. Ajo është një çetë qëLIBRA. Ajo është një çetë qëLIBRA. Ajo është një çetë që
ka grabitur vetëm vulën eka grabitur vetëm vulën eka grabitur vetëm vulën eka grabitur vetëm vulën eka grabitur vetëm vulën e
organizatës, por nuk mbartorganizatës, por nuk mbartorganizatës, por nuk mbartorganizatës, por nuk mbartorganizatës, por nuk mbart
dot mbi vete as frymën e asdot mbi vete as frymën e asdot mbi vete as frymën e asdot mbi vete as frymën e asdot mbi vete as frymën e as
kauzën e saj politikkauzën e saj politikkauzën e saj politikkauzën e saj politikkauzën e saj politikeeeee.....

Para dy ditësh, nga faqja
zyrtare LIBRA jemi
kërcënuar me një proces
gjyqësor. Shpresoj ta ndër-
marrin, në të kundërtën do
ta ndërmarrim ne. Është një
proces që më pasionon, pasi
na jep mundësinë të shpalo-
sim të gjitha argumentet, për
t'i kthyer ligjshmërinë LI-
BRA-s së vërtetë.

Tashmë ju jeni larguarTashmë ju jeni larguarTashmë ju jeni larguarTashmë ju jeni larguarTashmë ju jeni larguar
nga Partia Socialiste prejnga Partia Socialiste prejnga Partia Socialiste prejnga Partia Socialiste prejnga Partia Socialiste prej
muajsh, por a mund të namuajsh, por a mund të namuajsh, por a mund të namuajsh, por a mund të namuajsh, por a mund të na
bëni një vlerësim përbëni një vlerësim përbëni një vlerësim përbëni një vlerësim përbëni një vlerësim për
mënyrën se si po qeverismënyrën se si po qeverismënyrën se si po qeverismënyrën se si po qeverismënyrën se si po qeveris
kryeministri Rama dhekryeministri Rama dhekryeministri Rama dhekryeministri Rama dhekryeministri Rama dhe
ekipi i tij?ekipi i tij?ekipi i tij?ekipi i tij?ekipi i tij?

Jam larguar nga Partia
Socialiste për arsye të bëra
publike, të cilat kanë qenë
kauza ime e betejës në parla-
ment dhe në krijimin e LI-
BRA-s. Nuk shoh asnjë ndry-
shim mentaliteti nga qever-
isja e parë në qeverisjen e
dytë të z. Rama.

Në vlerësimin tuaj, si kaNë vlerësimin tuaj, si kaNë vlerësimin tuaj, si kaNë vlerësimin tuaj, si kaNë vlerësimin tuaj, si ka
ecur recur recur recur recur refefefefeforororororma në drma në drma në drma në drma në drejtësiejtësiejtësiejtësiejtësi
deri më tani?deri më tani?deri më tani?deri më tani?deri më tani?

Unë kam qenë mbësh-
tetëse në parlament e të
gjitha etapave të instalimit të
kësaj reforme. Përtej argu-
menteve të cenimit të sov-
ranitetit, prania e ndërko-
mbëtarëve është për mua fak-
tori i vetëm që mund t'i japë
besueshmëri reformës në
drejtësi. Sepse, fatkeqësisht,
klasa jonë politike nuk e ka
mbajtur dot mbi supe peshën
e sovranitetit të asaj vendim-
marrjeje, që ruan kohezion-
in e shqiptarëve dhe që sigu-
ron një shtet në dobi të tyre.

Si e gjykoni zgjedhjen eSi e gjykoni zgjedhjen eSi e gjykoni zgjedhjen eSi e gjykoni zgjedhjen eSi e gjykoni zgjedhjen e
prprprprprokurokurokurokurokurororororores së përes së përes së përes së përes së përkkkkkohshmeohshmeohshmeohshmeohshme,,,,,
ArArArArArta Marta Marta Marta Marta Marku? A kku? A kku? A kku? A kku? A keni njohjeeni njohjeeni njohjeeni njohjeeni njohje
ju, si shkodrane që është?ju, si shkodrane që është?ju, si shkodrane që është?ju, si shkodrane që është?ju, si shkodrane që është?

Nuk kam asnjë njohje per-
sonale me znj. Marku. Më
vjen mirë që në krye të
prokurorisë, qoftë edhe
përkohësisht, vjen një zonjë,
e cila natyrshëm do të kishte
më tepër vullnet për të qenë
e përkushtuar dhe ligjore.
Veprimet e saj do t'i vlerësojë

koha. Kemi parë lloj-lloj
kryeprokurorësh në Sh-
qipëri, spektri i dëmeve që
ky organ ka sjellë prej 27
vitesh, nga mosveprimi apo
kompromisi me krimin, ësh-
të ezauruar plotësisht. Nëse
znj. Marku do të sjellë ndon-
jë risi, asaj i mbetet vetëm t'i
kundërvihet krimit. Është
shansi i saj për ta bërë.

Opozita ka lajmëruarOpozita ka lajmëruarOpozita ka lajmëruarOpozita ka lajmëruarOpozita ka lajmëruar
nisjen e prnisjen e prnisjen e prnisjen e prnisjen e protestaotestaotestaotestaotestavvvvve me 27e me 27e me 27e me 27e me 27
janarjanarjanarjanarjanar, a do t'i bashk, a do t'i bashk, a do t'i bashk, a do t'i bashk, a do t'i bashkohetohetohetohetohet
LIBRA? A do të ketë njëLIBRA? A do të ketë njëLIBRA? A do të ketë njëLIBRA? A do të ketë njëLIBRA? A do të ketë një
vendim për këtë?vendim për këtë?vendim për këtë?vendim për këtë?vendim për këtë?

Siç jua shpjegova, unë jam
përjashtuar në mënyrë agre-
sive nga çdo vendimmarrje
brenda LIBRA-s. Vendimet e
organizatës janë marrë peng
nga çeta në fjalë.

A ju kanë mbetur endeA ju kanë mbetur endeA ju kanë mbetur endeA ju kanë mbetur endeA ju kanë mbetur ende
miqësi brenda PS-së?miqësi brenda PS-së?miqësi brenda PS-së?miqësi brenda PS-së?miqësi brenda PS-së?

Miqësitë janë njerëzore,
nuk kanë të bëjnë me për-
katësinë politike. Brenda PS
kam shumë miq që i çmoj një-
soj si ditën e parë.

Jeni penduar për vendi-Jeni penduar për vendi-Jeni penduar për vendi-Jeni penduar për vendi-Jeni penduar për vendi-
min e largimit nga Partiamin e largimit nga Partiamin e largimit nga Partiamin e largimit nga Partiamin e largimit nga Partia
Socialiste, sot pas kaq ko-Socialiste, sot pas kaq ko-Socialiste, sot pas kaq ko-Socialiste, sot pas kaq ko-Socialiste, sot pas kaq ko-
hësh?hësh?hësh?hësh?hësh?

Nuk jam penduar qoftë
edhe për një sekondë të vet-
me. Nëse largimi im nga kjo
parti dhe e gjithë beteja ime
politike kanë lënë gjurmë
emancipimi të politikës sh-

qiptare, kjo më mjafton për
të vazhduar me siguri
rrugën time.

Si ia dilni që merreni edheSi ia dilni që merreni edheSi ia dilni që merreni edheSi ia dilni që merreni edheSi ia dilni që merreni edhe
me astrofizikën, edhe poli-me astrofizikën, edhe poli-me astrofizikën, edhe poli-me astrofizikën, edhe poli-me astrofizikën, edhe poli-
tikën e familjen njëherësh?tikën e familjen njëherësh?tikën e familjen njëherësh?tikën e familjen njëherësh?tikën e familjen njëherësh?

Gjatë periudhave inten-
sive politike, astrofizikën e
lashë disi "mënjanë", por as-
njëherë nuk jam shkëputur
prej saj. I jam rikthyer me
shumë pasion, edhe për arsy-
en se veprimi im politik ësh-
të bllokuar në kundërshtim
me vullnetin tim dhe atyre
mijëra qytetarëve që na
mbështetën e votuan. Ndër-
sa në familje jam po ajo që
kam qenë gjithmonë. Tashmë
fëmijët e mi janë të rritur, je-
tojnë të pavarur dhe kanë
nevojë vetëm për dashuri e
ndonjë këshillë, për të cilat
astrofizika dhe politika nuk
më pengojnë aspak, përkun-
drazi më japin atë dinjitet që
familja ime e mbështet fort.

A ju ka shkuar ndër-A ju ka shkuar ndër-A ju ka shkuar ndër-A ju ka shkuar ndër-A ju ka shkuar ndër-
mend që të jetoni jashtëmend që të jetoni jashtëmend që të jetoni jashtëmend që të jetoni jashtëmend që të jetoni jashtë
vendit, ndoshta në Francë,vendit, ndoshta në Francë,vendit, ndoshta në Francë,vendit, ndoshta në Francë,vendit, ndoshta në Francë,
ku me sa dimë keni lidhjetku me sa dimë keni lidhjetku me sa dimë keni lidhjetku me sa dimë keni lidhjetku me sa dimë keni lidhjet
tuaja profesionale?tuaja profesionale?tuaja profesionale?tuaja profesionale?tuaja profesionale?

Francën e dua shumë, ësh-
të si të thuash atdheu im i
dytë, vendi ku jam formuar,
ku kam lidhje të forta miqë-
sore, shkencore dhe politike.
Padyshim, vendi im i punës
dhe jetës është Shqipëria.

LARGIMI NGA PS
"Nuk jam penduar
qoftë edhe për një
sekondë të vetme.
Nëse largimi im nga
kjo parti dhe e gjithë
beteja ime politike
kanë lënë gjurmë
emancipimi të politikës
shqiptare, kjo më
mjafton për të
vazhduar me siguri
rrugën time",-u shpreh
ish-deputetja e PS-së.

KËRCËNIMI
"Para dy ditësh, nga faqja zyrtare LIBRA jemi
kërcënuar me një proces gjyqësor. Shpresoj ta
ndërmarrin, në të kundërtën do ta ndërmarrim ne.
Është një proces që më pasionon, pasi na jep
mundësinë të shpalosim të gjitha argumentet, për t'i
kthyer ligjshmërinë LIBRA-s së vërtetë", - tha Hafizi.

Ben Blushi dhe Mimoza Hafizi

Mimoza Hafizi

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima, në datë 8/02/2018, ditën e Hënë,
ora 16,00,  përfundon ankandin e ri (të dytë), për shitjen e pasurisë së paluajtshme të
llojit “truall” me sipërfaqe 300 m2, nga e cila ndërtesë me sipërfaqe 94 m2, e ndodhur
në Trevllazer, rrethi Vlorë në vlerën 280.000 lekë. Pasuria është lenë garanci bankare
nga debitorët z.Fatmir e Fatmiroshe  Ismailaj   banues në lagjen  “24-Maji”  tek Pishat
Vlorë për detyrimin ndaj kreditorit Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit (FAF) Sh.a,
me seli në Tiranë, Dega Rajonale Vlorë
Ankandi zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga
“Avni Rustemi“, nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt  Cel.0674044666, e-mail.
simaartan@yahoo.com
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Instituti i Studimeve Politike publikon raportin që do t' ia dërgojë edhe ligjvënësve

Studimi, Braçe, Vokshi e Tabaku,
deputetët më efektivë të Kuvendit
Saimir Tahiri në vend të fundit, për shkak të hetimit

Ministrja e Drejtësisë takon krerët e institucioneve

Gjonaj: Rezultatet e vetingut,
kusht për hapjen e negociatave

Deputeti i PS-së, Erion
Braçe dhe dy depute
tet e PD-së, Albana

Vokshi e Jorida Tabaku krye-
sojnë listën e deputetëve më
efiçentë të Kuvendit të Sh-
qipërisë. Instituti i Studi-
meve Politike dhe platforma
monitoruese www. depu-
tetim. al, bazuar mbi disa kri-
tere të veçantë u ka dhënë
përparësi nismave ligjore që
deputetët propozojnë, amen-
dimeve ligjore, interpelancat,
angazhimet në komisione ka
bërë një renditje të tillë, ku
nuk ka futur emrat e kryemi-
nistrit, kreut të PD-së dhe
kreut të Kuvendit, për shkak
të detyrave që ata mbajnë. Në
këtë renditje pozitive "rezul-
tojnë deputetët me përvojë
parlamentare, që njohin mirë
Rregulloren, kompetencat,
praktikat e punës dhe që i
shfrytëzojnë ato pozitivisht
në funksion të punës së tyre".
"Nga tabela rezulton se de-
putetët me efektivitet më të
lartë gjatë periudhës shtator-
dhjetor 2017 janë Braçe (PS),
Vokshi e Tabaku (PD), nd-
jekur nga Vasili (LSI), Balla e
Felaj (PS), Boçi, Spaho e Gura-
kuqi (PD). Diferencat në pikë
janë minimale dhe tabela il-
ustron tërësinë e pikëve
vlerësuese pozitive e negative
të tyre. Kush janë në vendet
e fundit, me tregues negativ
efektiviteti? Natyrisht dy de-
putetët që humbën manda-
tin në kuadër të dekriminal-
izimit, dhe përpara tyre, "të
heshturit" në parlament, si
dhe ish- ministri Tahiri, nën
hetim dhe pa imunitet par-
lamentar. Ku janë emrat e
tjerë të njohur të politikës?
Secili sipas meritës: p.sh,
nëse deputetë si Berisha apo
Kryemadhi janë aktivë në
parlament në debatet në se-
anca, nuk kanë vlerësime
pozitive në treguesit e tjerë,
p.sh, njëri prej tyre nuk merr
pjesë asnjëherë në komisione
dhe as diskuton ose propozon
ligje aty, nuk merr pjesë në
votimin e shumicës së ligjeve
në Kuvend ose tjetri ka qenë
objekt edhe i penalizimit me
përjashtim 10 ditor nga sean-
cat e komisionet parlamen-
tare",-thuhet në studimin e
bërë nga Instituti i Studi-
meve Politike. Pra, sipas këtij
studimi "nga të dhënat e
monitorimit rezulton se kemi
deputetë që janë aktivë në
fjalime në parlament, por
nuk janë aktivë në komisio-
net parlamentare, ndaj në
klasifikimin e efektivitetit re-
zultojnë me kuotë shumë më

RAPORTI
Raporti i detajuar me të
dhënat për secilin
emër, aktivitet dhe
pikëzim, të dhëna për
grupet parlamentare
dhe klasifikimin gjinor,
për vendimmarrjet në
komisione dhe
përqindjet e votimit të
akteve në Kuvend, si
dhe të dhëna të tjera
specifike, janë pjesë e
materialit final mbi
monitorimin që ISP do
të bëjë publike dhe do
ia dërgojë çdo deputeti
gjatë ditëve në vijim.

Rezultatet e vetingut janë kusht për hapjen e negoci
atave me BE. Kështu u shpreh ministrja e Drejtësisë,

Etilda Gjonaj gjatë një takimi me drejtuesit e institucion-
eve në varësi të Ministrisë së Drejtësisë në qarkun e
Lezhës. Në takimet që pati me drejtuesit dhe punonjësit
e zyrave të Hipotekës, ALUIZNI-t, Përmbarimit, Shërbimit
të Provës në Lezhë dhe Rrëshen, ministrja Gjonaj u njoh
nga afër me ecurinë e punëve si dhe me problematikat që
ndeshen në përditshmëri. Në njoftimin zyrtar të Minis-
trisë së Drejtësisë thuhet se Gjonaj nënvizoi prioritetin
kryesor të qeverisë dhe të ministrisë sa i përket reformim-
it të shërbimeve ndaj qytetarëve, përmes marrjes së një
sërë vendimesh nga Këshilli i Ministrave që kanë të bëjnë
me reduktimin e procedurave për përfitimin e një shër-
bimi publik. Ministrja Gjonaj tërhoqi vëmendjen që çdo
ankese t'i jepet rëndësia dhe serioziteti i duhur, sikundër
ajo vetë si ministre së bashku me stafin e saj angazhohen
për të shqyrtuar çdo rast që adresohet përmes portalit
shqipëriaqëduam.al. Për të ndryshuar perceptimin e de-
ritanishëm të funksionimit të këtyre institucioneve mbi
shërbimet ndaj qytetarit, ministrja e Drejtësisë u shpreh
e vendosur për të mos toleruar asnjë shkelje ligjore, abu-
zime me detyrën apo marrje ryshfeti, duke paralajmëru-
ar largime nga puna, procedime për ndjekje administra-
tive apo penale për çdo punonjës apo drejtues. Ministrja
Gjonaj porositi drejtuesit e institucioneve që të trajtojnë
me përparësi kërkesat që vijnë nga organet e vetingut.
Ministrja tha se nuk do të tolerojë asnjë vonesë në tra-
jtimin e këtyre rasteve, duke paralajmëruar se do të mer-
ren masa ndëshkimore mbi punonjësit që bëhen pengesë
e këtij procesi. Më tej ministrja shtoi që rezultatet e prek-
shme të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe
prokurorëve janë kusht për hapjen e negociatave me BE.

të ultë sesa vlerësimi në se-
ancë. Ka, gjithashtu, de-
putetë që debatojnë, por nuk
marrin pjesë në votimin e
ligjeve, që nuk iniciojnë ligje

dhe as bëjnë amendime, in-
terpelanca e pyetje, siç ka
deputetë që nuk janë aktiv në
zonën e tyre elektorale dhe
as në jetën publike". Klas-

ifikimi është bërë për peri-
udhën shtator-dhjetor 2017
dhe do të vijojë për çdo sesion
parlamentar deri në fund të
legjislaturës.

NJOFTIM ANKANDI

Përmbarues  gjyqësor privat Artan Sima zhvillon ankandet sipas datave të mëposhtme:
1)Datë 25/01/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,  përfundon ankandi i ri (i parë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:
-”Arë” me sip. 2506 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 300,720 lekë.
-”Arë” me  sip. 1216 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 145,920 lekë.
-”Arë” me  sip. 1080 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën 173,520 lekë.
-”Truall+arë” me  sip. 352 m2, nga kjo truall 200 m2, si dhe ndërtesë prej 80 m2, e ndodhur në fshatin Vashtmi Korçë, në vlerën
2,080,720 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Algent Minir Panajoti, znj.Manjola
Rexhep,Panajoti, znj.Sara Algent Panajoti, z.Glediol Algent Panajoti banues në fshatin Vashtemi, bashkia  Maliq, rrethi Korçë, për
detyrimin ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
2) Datë 25/01/2018, ditën e Enjte, ora 16:00,  përfundon ankandi i ri (i parë), për shitjen e pasurive të paluajtshme të llojit:

-”Arë” me  sip. 1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec  Devoll,  në vlerën 124,900 lekë.
-”Arë” me  sip.1489 m2, e ndodhur në fshatin Zagfradec  Devoll, në vlerën 153,600 lekë.
Pasuritë janë lenë garanci bankare nga debitori Trashëgimtarëve të të ndjerit/Debitor z.Xhevair Zama dhe Nexhmije Zama, z.Aurel
Zama, z.Sokol Zama,  z.Melsi Zama, banues në fshatin Zagradec, bashkia Devoll, për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a,
me seli në ish Blloku Tiranë.
3)Datë 8/02/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurisë së paluajtshme të llojit “Arë” me
sip. 4,312 m2, e ndodhur në Lasaj, Dibër, në vlerën 434.649 lekë. Pasuria është lenë garanci bankare nga debitorët trashëgimtarë
znj.Nafie Bitri, z.Elda Shquti (Bitri), z.Shkëlqim Bitri, znj.Merita Toci (Bitri), znj. Fitore Lala (Bitri), znj.Vjollca Vasilef (Bitri), znj Elvira
Bitri banuese në fshatin Fushë-Cidhen, Rrethi Dibër.

4)Datë 8/02/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i tretë), për shitjen e pasurisë së paluajtshme të llojit “Truall” me
sip. 190 m2, nga kjo ndërtesë 81 m2, e ndodhur në fshatin Koshnice-Devoll në vlerën 252.000 lekë. Pasuria është lenë garanci
bankare nga (debitorët/hipotekues) z Ylli Islam Palla dhe znj.Lule Osman Palla, banues në fshatin Koshnice, Devoll, për detyrimin
ndaj kreditorit  Fondi Besa Sh.a,me seli në ish Blloku Tiranë.
5)Datë 8/02/2018, ditën e Hënë, ora 16:00, përfundon ankandi i ri (i dytë), për shitjen e pasurisë së paluajtshme të llojit “Arë” me
sip. 1,000 m2, truall 190 m2, nga kjo ndërtesë 81 m2 e ndodhur në fshatin Zdojan , Dibër  në vlerën 112.000 lekë. Pasuria është lenë
garanci bankare nga (debitorët/hipotekues) z. Bedri Allaman Tuka, banues në fshatin Zdojan-Brezhan, bashkia Dibër, rrethi Dibër,
për detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli në ish Blloku Tiranë.
Ankandet zhvillohet pranë zyrës së përmbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga «Avni Rustemi», nr.31 .k,1. Korçë. Kontakt
Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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HETIMET
ATENTATI



Shitësi Fadil Isaja: U trembëm nga ajo që ndodhi, këtu në Shqipëri nuk ka fare siguri, ky nuk është shtet

Atentati me tritol në Shkodër, flasin fqinjët
Dy pistat e hetimit lidhen me të kaluarën e 42-vjeçarit Lulzim Kulla

Çfarë ndodhi
Një shpërthim me eksploziv në lagjen Rus ka tron

ditur qytetin e Shkodrës paraditen e së shtunës.
Për pasojë kanë mbetur të plagosur 8 persona, midis të
cilëve dhe shënjestra e dyshuar e këtij atentati, shtetasi
Lulzim Kulla, 42 vjeç, i cili ka marrë plagë të rënda,
ndërsa 7 të plagosurit e tjerë kanë marrë dëmtime pa
rrezik për jetët e tyre.

Mësohet se një sasi prej 400 gr eksplozivi është ven-
dosur në një motor, që ishte parkuar pranë një objekti
2-katësh në pronësi të të "fortit" të Shkodrës, Lulzim
Kulla dhe është shpërthyer me telekomandë në momen-
tin kur shënjestra po largohej me makinën e tij tip "Fuo-
ristradë". 42-vjeçari ka marrë dëmtime të rënda në
trupin e tij. Bashkë me Kullën janë plagosur edhe 7
persona të tjerë, në mënyrë të rastësishme. Bëhet fjalë
për shtetasit Arjola Gjonaj 21 vjeçe, Pjetër Arra 53 vjeç,
Gentian Suca 40 vjeç, Ditmir Myftai 32 vjeç, Pjetër
Daka 60 vjeç, Rajka Gardosileviq 50 vjeçe dhe Lulash
Marku 47 vjeç.

Policia e mbërritur në vendngjarje ka ngritur një
grup të posaçëm hetimi, ndërsa kanë mbërritur ek-
spertë edhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë.
Përveç provave materiale në vendngjarje, kanë nisur
verifikimet e kamerave të sigurisë që ndodhen rreth
vendngjarjes për të identifikuar së paku personin që
ka parkuar motorin bombë.

Ende policia vendore e
Shkodrës nuk ka asn
jë person të dyshuar

lidhur me atentatin ndaj bi-
znesmenit Lulzim Kulla në
Shkodër. Rreth 20 persona
janë shoqëruar në polici, por
autorët nuk kanë arritur që
të identifikohen. As pamjet
nga kamerat e sigurisë nuk
kanë zbuluar asgjë për efek-
tivët. Ngjarja mund të cilë-
sohet edhe si një akt terror-
ist duke qenë se janë 8 per-
sona të plagosur mes të
cilëve 3 në gjendje të rëndë.
Shitësit përballë vendit ku
ndodhi shpërthimi tregojnë
momentet e tmerrit ndërsa
thonë se qytetarët nuk janë
aspak të sigurt në Shqipëri.
"Kam qenë duke shitur këtu
si çdo ditë kur kam dëgjuar
shpërthimin e fuqishëm. Ka
qenë një zhurmë shumë e
madhe, nuk kisha dëgjuar
asnjëherë shpërthim aq të
fuqishëm. Pastaj u bë një
rrëmujë e madhe, pashë
njerëz që vraponin gjith-
andej, të plagosur e kështu
me radhë derisa erdhi poli-
cia. Ka qenë ora 10:30 kur
ndodhi ngjarja. Në atë mo-
ment kishte shumë njerëz,
sepse kjo është një zonë e
populluar. Shumë njerëz
normalisht u trembën nga
ajo që ndodhi. Në fakt, këtu
në Shqipëri nuk ka fare sig-
uri. Ne jemi këtu në rrugë
dhe nuk jemi të sigurt për
asgjë. Shteti nuk të mbron,
ky nuk është shtet. Duhet të
ketë më shumë siguri. Unë
nuk kam parë ndonjë per-

son të dyshimtë, sepse këtu
ka shumë lëvizje", shprehet
Fadil Isaja, shitës përballë
vendit ku ndodhi shpërthi-
mi me tritol. "Isha në punë
këtu tek tregu kur ka
ndodhur ai shpërthimi i fu-
qishëm. Shumë shumë keq.
Ashtu siç isha ndenjur
rashë në tokë dhe fuqia e
shpërthimit më spostoi pak
metra. Në ato çaste kam qenë
i tmerruar totalisht. Shumë
njerëz të tjerë që qëlluan
këtu u terrorizuan dhe nuk
ishin në gjendje për asgjë.
Kam parë shumë vetë duke
vrapuar, sepse ende s'po kup-
tonin se çfarë po ndodhte.
Pas shpërthimit kur ka

ardhur policia më kanë mar-
rë për të dhënë dëshmi. Unë
nuk mbaj mend asgjë, sepse
isha i tmerruar në ato çaste.
Vetëm kam dëgjuar shpër-
thimin. S'kam parë persona
të dyshimtë, sepse ka shumë
njerëz që kalojnë. Nuk e di
si e kanë bërë në atë orar atë
ngjarje kur ka shumë lëvizje.
Kjo ngjarje tregon edhe
njëherë se ne s'kemi asnjë
lloj sigurie, shteti nuk na
ofron siguri",-thotë Hamid
Bushi, tregtari që rastisi
vetëm 30 metër larg shpër-
thimit.
HETIMET

Sipas burimeve hetimet
për atentatin ndaj Lulzim
Kullës lidhen me të kalu-
arën e tij duke qenë se ësh-
të përfshirë në disa ngjarje.
Një pistë tjetër sipas buri-
meve mund të jetë influ-
encë për biznese në Sh-
kodër. Grupi i hetimit e ka
të vështirë ta zbardh ngjar-
jen për shkak se ka qenë e
mirëmenduar dhe i reali-

zuar nga profesionistë në
një mënyrë të sofistikuar.
Fillimisht është vënë mo-
toçikleta në vendin ku
ndodhej fouristrada e Lul-
zim Kullës. Ky i fundit sapo
ka marrë të hipë në të ka
ndodhur shpërthimi i tele-
komanduar përmes një
moto bombe që ndodhej e
montuar pikërisht tek mo-
toçikleta. Një ditë pas ng-
jarjes shitësit e dyqaneve
kanë nisur të pastrojnë ven-
din nga dëmet e shkaktuara
në mënyrë që t'i rikthehen
normalitetit ndërsa kanë
frikë të flasin dhe të tregojnë
se si ndodhi ngjarja një ditë
më parë. Lulzim Kulla, ob-
jekt i atentatit dhe dy shteta-
sit e tjerë vazhdojnë që të
jenë në gjendje të rëndë për
jetën ndërsa janë transpor-
tuar nga Shkodra drejt Ti-
ranës. Shpërthimi me tritol
tronditi të gjithë lagjen Rus
ndërsa është dëgjuar
pothuajse kudo në pjesët e
tjera të qytetit të Shkodrës.
Kjo është një prej ngjarjeve
më të rënda të ndodhur
ndonjëherë në Shkodër.
E KALUARA E ERRËT
E LULZIM KULLËS

Lulzim Kulla vitet e fun-
dit kishte lënë përfshirjen e
tij në mënyrë direkte në ng-
jarje kriminale dhe i është
kthyer botës së biznesit.
Emri tij do të dilte në pah
pas vitit 1997 kur edhe pse
në moshë të re u kthye në
një person të rrezikshëm.
Menjëherë vendosi diktatin
e tij tek tregtarët e lagjes
Rus në Shkodër duke
detyruar disa prej tyre që t'i
mbyllnin bizneset ose edhe
të largoheshin nga Shkodra.
Këtë arriti ta bënte me
dhunë dhe forcë dhe për
shumë vite mbajti nën kon-
troll atë zonë duke pasur
mbështetje edhe nga grupe
të tjera kriminale në ato

vite. Tregtarët ishin të
detyruar që të bindeshin ose
në të kundërt e pësonin keq.
Një tregtar gazi që shiste me
pakicë, Edi Muça përfundoi
i vdekur ndërsa dyshimet
janë për Lulzim Kullën, por
ajo ngjarje nuk arriti të pro-
vohej. Pak kohë më pas dy
kushërinj të tregtarit të
gazit, Alban Alivoda dhe ba-
bai i tij mbetën të vrarë dhe
sërish dyshimet janë për
Lulzim Kullën, por sërish pa
pasur prova. Sipas buri-
meve pas një konflikti i
vrarë ka mbetur edhe burri
i motrës i Lulzim Kullës, por
përsëri ngjarje që nuk ka
prova, ndërsa autor men-
dohet pikërisht Lulzim Kul-
la. Këto ngjarje ndodhen
përpara vitit 2000. Konflik-
tet dhe gjobat kanë vijuar

edhe më pas derisa objekti i
atentatit në Shkodër, Lul-
zim Kulla arriti që të bënte
mjaftueshëm para dhe t'i
futej botës së biznesit duke
u shkëputur nga ngjarjet
kriminale. Në vitin 2016 u
dyshua si autor i 10 mijë
rrënjëve cannabis sativa në
Dukagjin, por pas 6 muajsh
u lirua për shkak të mung-
esës së provave. Atentati
ndaj tij mbetet një mister,
ndërsa dyshimet më të for-
ta janë një hakmarrje ose
ndaj ngjarjeve për të kalu-
arën ose influencës për bi-
znese. Të fortët në Shkodër
tashmë luftën e kanë për
biznese ndërsa eliminimin
e njëri-tjetrit e bëjnë me
mënyrë të sofistikuar, siç
është shpërthimi me tritol i
telekomanduar.

Lulzim Kulla

Vendi ku ndodhi
shpërthimi Shitësi Fadil Isaja

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURINË NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI
55 , FAQJE 73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81
M2 , NË ADRESËN : RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 ,
DURRËS , NË PRONËSI TË SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE
ZNJ. ENKELEJDA GJYZELI .
ÇMIMI 2.800.000 LEKË ", Data e zhvillimit të ankandit do jetë
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E kaluara e 32-vjeçarit, në vitin 2010 u përfshi në një konflikt me armë dhe u arrestua

Atentat me silenciator në kryeqytet,
një i vdekur dhe një i plagosur

Viktima Emiljano Boçi, plagoset miku i tij M. Disha

Djali i biznesmenit thirrje për sulme terroriste në Amerikë

'The Atlantic': Shqiptari Zulfi Hoxha
një nga komandantët kryesorë të ISIS

ZULFI HOXHA
Zulfi Hoxha njihet si një nga komandantët kryesorë të
Shtetit Islamik dhe një nga fytyrat e përpjekjeve të grupit
për rekrutim. Sipas të dhënave federale, ai u largua
nga SHBA në 6 prill 2015 dhe katër ditë më vonë ndod-
hej në një kamp stërvitor të ISIS. Për gjashtë muaj
sipas disa zyrtarëve të rendit dhe sigurisë, ai ishte
personazh në një video të tmerrshme.



Në krye të shtetit is
lamik të Sirisë dhe
Irakut (ISIS) është

vënë djali shqiptar i një pr-
onari picerie në New Jer-
sey. Në lidhje me këtë ng-
jarje ka reaguar përmes
botimit të një speciale
ditën e djeshme "The At-
lantic". Bëhet fjalë për Zu-
lfi Hoxhën, i cili njihet si
një nga komandantët krye-
sorë të Shtetit Islamik dhe
një nga fytyrat e për-
pjekjeve të grupit për rek-
rutim. Sipas të dhënave
federale, ai u largua nga
SHBA në 6 prill 2015 dhe
katër ditë më vonë ndodhej
në një kamp stërvitor të
ISIS. Për gjashtë muaj si-
pas disa zyrtarëve të ren-
dit dhe sigurisë, ai ishte
personazh në një video të
tmerrshme.

Këto rrjete janë të
rëndësishme për rek-
rutimin e të rinjve për t'u
dërguar në Irak e Siri. Disa
prej tyre, si Zulfiu janë
lidhur nëpërmjet inter-
netit dhe pastaj me anë të

Një atentat me armë
zjarri ka ndodhur
pasditen e djeshme

në kryeqytet, ku një person
humbi jetën dhe një tjetër u
plagos. Ngjarja ndodhi në
rrugën "Shefqet Musaraj"
rreth orës 17:50. Viktima
Emiljano Boçi u gjet në një
mjet i plagosur dhe është
dërguar me shpejtësi për në
spital, por ka ndërruar jetë.
Ndërsa M. Disha 27-vjeç, ka
marrë një plumb në shpat-
ull, ndërsa raportohet se
ndodhet jashtë rrezikut për
jetën.

Burime nga policia bëjnë
me dije se viktima 32-vjeçari
Boçi dhe M. Disha janë
shokë me njëri-tjetrin. Bëhet
me dije se dy të rinjtë në
zonën e ish-parkut të auto-
busëve janë zënë në pritë
dhe janë qëlluar disa herë
me armë zjarri, e cila dysho-
het silenciator, pasi nuk janë
dëgjuar të shtënat. “Unë e
kam shtëpinë shumë pranë
e nuk dëgjova asnjë krismë”
- thotë një prej banorëve te
“21 dhjetori”, duke shtuar se
asnjë s’ka dëgjuar gjë.  Më-
sohet se objektivi i autorëve
ka qenë Emiljano Boçi, i cili
nuk ka mundur të mbijetojë.
Gjithashtu, bëhet e ditur se
viktima dhe shoku i tij, i cili
mbeti i plagosur kishin
vetëm dy javë që ishin kthy-
er nga Gjermania. Ndërkohë
pritet dëshmia e M. Dishës,
nëse ka mundur të identi-
fikojë personin që e qëlloi me
armë. Sakaq Emiljano Boçi
është një person i njohur për

drejtësinë shqiptare. Më
herët 32-vjeçari ka qenë i
dënuar për tentativë vrasje-
je. Ndërkohë ndaj tij është
hera e dytë që bëhet një at-
entat, pasi në vitin 2010 ka
mbetur i plagosur me armë
zjarri pas një sherri. Policia
ka nisur hetimet në konflik-
tet e vjetra të Boçit për të
shkuar në gjurmët e au-
torëve, ndërsa janë shoqëru-
ar disa persona deri tani.
Blutë kanë sekuestruar ka-
merat e sigurisë në zonë për
të identifikuar dhe arrestu-
ar autorin e ngjarjes. Në
vendngjarje ka shkuar edhe
drejtori i Policisë së Tiranës

Ardi Veliu, ndërsa policia ka
ngritur disa postblloqe për
kapjen e autorëve.
PLAGOSJA E 2010

Emiljano Boçi, i vrarë
mbrëmjen e djeshme nuk
është emër i panjohur për
policinë. Ai ka qenë pjesë e
një shkëmbimi zjarri në vitin
2010, ku dhe ka mbetur i pla-

gosur. Në shkëmbim zjarri
janë përfshirë edhe tre per-
sona të tjerë, të cilët bashkë
me Boçin fillimisht janë kon-
fliktuar mes tyre në një lokal
pranë Tiranës së Re, për mo-
tive që policia nuk ka mun-
dur t'i zbardhë asokohe. Pas
sherrit në lokal, Boçi i ka
telefonuar personit me të ci-

lin ishte konfliktuar dhe i ka
lënë një takim në zonën e
Selitës. A. T., i cili, gjithash-
tu, ka mbetur i plagosur në
këtë shkëmbim zjarri ka sh-
kuar në vendin e takimit të
caktuar nga Boçi bashkë me
një shokun e tij. Emiljano
Boçi, asokohe 24 vjeç ka qenë
duke e pritur përpara mak-
inës, i ulur në gjunjë dhe me
dorën e djathtë pas shpine.
A.T i ka kërkuar disa herë të
tregojë duart, por pas refuz-
imit të Boçit, ai ka qëlluar
duke e plagosur në gjoks.
Menjëherë është kundër-
përgjigjur Boçi, ndërsa
shoku i tij ka qëlluar në ajër

me pistoletë. Boçi ka plago-
sur A.T, dhe të dy janë nisur
drejt spitalit me makina të
ndryshme. Gjatë rrugës ata
janë shkëmbyer mes tyre
dhe Boçi ka qëlluar edhe dy
herë të tjera në drejtim të
automjetit ku ndodhej A.T, i
plagosur. Pas ngjarjes policia
ka arrestuar Boçin, shteta-
sin A.T dhe dy shokët e tyre,
të cilët janë përfshirë në he-
time dhe më pas janë
gjykuar në gjykatën e Ti-
ranës. Emiljano Boçi asoko-
he është dënuar me 2 vjet
burg për akuzën e vrasjes në
kushtet e tronditjes së fortë
psikike, mbetur në tentativë.

Ina Allkanjari

ATENTATI
Burime nga policia bëjnë me dije se viktima 32-
vjeçari Boçi dhe M. Disha janë shokë me njëri-
tjetrin. Mësohet se dy të rinjtë në zonën e “21
dhjetorit” janë zënë në pritë dhe janë qëlluar disa
herë me armë zjarri, e cila dyshohet silenciator,
pasi nuk janë dëgjuar të shtënat.

kontakteve të reja, lidhen
me ndihmës të ISIS që i sig-
urojnë udhëtimin drejt Sir-
isë. Në maj 2017, zyra e me-
dias së ISIS, në provincën
Nineveh, në Irak lëshuan një
video 45-minuta me titullin:
"Ne do t'i kthejmë me siguri
në rrugët tona". Ashtu si
shumë video nga ISIS edhe
në këtë shfaqen disa
luftëtarë vullnetarë nga
vende të ndryshme. Një nga
njerëzit e maskuar është një
amerikan që e quan veten
"Abu Hamza al-Amriki."

Duke folur me theks ameri-
kan, ai kritikon Amerikën
dhe u bën thirrje be-
simtarëve në SHBA që të
bëjnë sulme brenda vendit:
"A nuk jeni në gjendje që t'ia
ngulni thikën një kafiri? Ta
hidhni poshtë nga një
ndërtesë? Ta shtypni me
makinë? Çlirojeni veten
nga zjarri i Ferrit duke
vrarë një kafir". Më pas ai
tregon para kamerës disa ra-
ketahedhëse, prodhim
amerikan, që thotë se ua
kanë marrë grupeve të ar-

matosura kurde dhe Shiite
pasi ISIS i ka mposhtur në
fushëbetejë. Pas një hetimi
dyvjeçar të kuadrove ameri-
kane që kanë udhëtuar për
në Siri dhe Irak, agjentët
federalë më në fund kanë
zbuluar se Abu Hamza al-
Amriki i videos është Zulfi
Hoxha. Në kohën e
regjistrimit të videos Hoxha
ishte rreth 25-vjeç. Duke
qenë se ka shkuar në Siri
më pak se tre vjet më parë,
ngjitja e tij në krye të ISIS
ka qenë shumë e shpejtë. Ai
nuk dihet se ku ndodhet sot,
por nisur nga videoja e ma-
jit 2017, duhet të ketë qenë
në atë kohë në Irakun ver-
iperëndimor. Kjo është hera
e parë që agjencitë ameri-
kane të zbulimit arrijnë të
gjejnë identitetin e një prej
amerikanëve që janë shfaqur
në videoklipet e propagandës
së ISIS-it. Edhe kur zbulohen

emra nuk është politikë e
qeverisë amerikane që të
bëjë publike emrat e
luftëtarëve nga SHBA. Mirë-
po, Zulfi Hoxha është rast më
ndryshe për shkak të sta-
tusit të lartë që ka si koman-
dant në ISIS. Ai mund të
ketë qenë personazhi edhe i
një videoje në tetor 2015, në
të cilën një amerikan ia pret
kokën brutalisht një ush-
tari kurd të peshmergës,

"për t'i dërguar mesazh
Obamas". Ekspertët nuk e
dinë se si ka mundësi që
Zulfi Hoxha u ngjit kaq
shpejt kaq lart në struk-
turën e hierarkisë së Sh-
tetit Islamik. Ndoshta u
ka lënë mbresë
udhëheqësve të organiza-
tës me gatishmërinë e tij
për të marrë pjesë kaq
shpejt në prerjen e kokës
së një ushtari armik.

Zulfi Hoxha

Vendi ku
ndodhi ngjarja
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Vangjel Mita,
shef i Protokollit për

festimet e 100-vjetorit
të Pavarësisë duke

prezantuar delegacionet
diplomatike

INTERVISTA
PERSONAZH
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Babai i Protokollit të Shtetit, i vlerësuar nga Obama, tregon sekretet e takimeve të rëndësishme

Vangjel Mita: Takimi me Turgut Ozal dhe ftesa
për presidentin Alia që shpëtoi Shqipërinë

Diplomati dhe drejtori i Protokollit:
Si mu duk 'surpriza' e Ramës për Merkel-in

Elegant, elokuent ai na
shfaqet po me atë korrektë
si sjelljeje që e ka karakter-

izuar në ato 45 vite punë, nga dip-
lomat në disa shtete, si funksion-
ar në Ministrinë e Jashtme e së
fundi si shef  i Protokollit të Kuv-
endit të Shqipërisë për 15 vite. Ba-
bai i Protokollit të Shtetit, Vangjel
Mita gjatë intervistës për "Gazeta
Shqiptare", tregon për herë të parë
se si u realizua takimi i Ramiz Al-
isë me presidentin turk Turgut
Ozal, takim që ndryshoi historinë,
detajet e kryetarëve të Kuvendit
dhe liderëve botërorë, pikturës
gjermane në hollin e
kryeministrisë gjatë viz-
itës së Merkel në Ti-
ranës, histori të largëta
nga Pnom Pen-i dhe
opinioni i tij për
mënyrën si e zbatojnë
protokollin kryeminis-
trat shqiptarë...

Zoti VZoti VZoti VZoti VZoti Vangjel, le teangjel, le teangjel, le teangjel, le teangjel, le te
shkojmë në fillesë, nëshkojmë në fillesë, nëshkojmë në fillesë, nëshkojmë në fillesë, nëshkojmë në fillesë, në
fëmijërinë tuaj...fëmijërinë tuaj...fëmijërinë tuaj...fëmijërinë tuaj...fëmijërinë tuaj...

Së pari, ju falënderoj,
që më keni thirrur sot për këtë
bashkëbisedim, sepse vitet ikin
dhe nostalgjia bën punën e saj!
Unë kam lindur më 12 tetor 1948.
Pas studimeve të para, që i kreva
në vendlindje, u transferova në
Normalen e Elbasanit ku dola sh-
këlqyeshëm dhe kjo më dha të
drejtën të shkoja në fakultet duke
zgjedhur një degë, drejtpërdrejtë.
Nisa në Fakultetin Histori-
Gjeografi. Por më ndodhi një epi-
sod i veçantë që më ndryshoi
drejtimin. Në tetor 1967 u zhvillu-
an festimet e 10-vjetorit të Univer-
sitetit të Tiranës. Unë isha shumë
aktiv atë ditë dhe shkrova një re-
portazh ashtu siç e ndjeva dhe ai
reportazh mua më bëri të fitoj
konkursin për të kaluar në degën
e Gazetarisë, dhe menjëherë pas
studimeve më emëruan gazetar në
Agjencinë Telegrafike Shqiptare.
Duke qenë se ndër vite kërko-
heshin diplomatë të rinj, të shkol-
luar mu dha shansi të testohem
nga një komision i drejtuar nga
ministri i Jashtëm i nderuari Nes-

ti Nase, dhe të fitoj të drejtën për
të marrë një master në diplomaci
në vitin 1972.

Cila ka qenë puna juaj e parë?Cila ka qenë puna juaj e parë?Cila ka qenë puna juaj e parë?Cila ka qenë puna juaj e parë?Cila ka qenë puna juaj e parë?
U emërova fillimisht diplomat

në Kamboxhia në vitin 1975. Ishin
kohë të vështira sidomos për gad-
ishullin e Indokinës. Në atë vit u
aktivizuan dy ambasada shqiptare,
ajo e Hanoit në Vietnam dhe ajo e
Pnom Pen-it në Kamboxhia ku pas
një qëndrimi prej disa muajsh në
ambasadën e Kinës hapëm ambas-
adën e Republikës së Shqipërisë në
vitin 1976 në Kamboxhia, me të
ndjerin ambasador Dhimitër Sta-
mo, që u soll nga Budapesti dhe
unë nga Parisi, ku isha emëruar
atashe, por që s'munda të shkoja
për shkak të kësaj detyre të re. Pas
qëndrimit prej disa kohëve dhe
politikave shfarosëse në Indokinë,
në ditët kulminare të qeverisë së
Pol Poti-t, transferohem në atdhe.

Si rregull ishte që kush
kthehej nga një post dip-
lomatik, qarkullohej, unë
jo. Nuk e pata atë "shans".
Vendosem në Ministrinë e
Jashtme në drejtorinë për
vendet fqinje, kam punu-
ar dhe për marrëdhëniet
me Azinë e Afrikën mad-
je referent dhe për Ital-
inë. Mu kujtua një detaj
i punës në ato vite kur në
Itali erdhi në fuqi Partia
Socialiste italiane me në
krye Ciriako De Mita,

mua të gjithë në ministri më thër-
risnin De Mita, pas një shakaje të
kripur kur u thashë; Ai është
xhaxhai im.

Patët më lëvizje gjatë kësajPatët më lëvizje gjatë kësajPatët më lëvizje gjatë kësajPatët më lëvizje gjatë kësajPatët më lëvizje gjatë kësaj
kohe?kohe?kohe?kohe?kohe?

Pas shumë vitesh pune në Min-
istrinë e Jashtme, deri ndihmës i
ministrit Reiz Malile, njeri shumë
punëtor, më qarkulluan në Kino-
studio, ku punova dy vjet me
regjisorë të njohur, dhe si nëndrej-
tor filmi kam realizuar "Duaje em-
rin tënd". Nga Kinostudio më kthy-
en sërish në ministri. Pas
mbledhjes së parë të ministrave të
Jashtëm të vendeve ballkanike,
emërohem titullar në ambasadën
tonë në Pragë, në gusht të vitit
1989. Mund ta them me plot bind-
je, që mentaliteti im politik, diplo-
matik e social në Çekosllovaki
ndryshoi totalisht, sepse Praga ish-
te vendi i diplomacisë evropiane.

Në çfarë konteksti?Në çfarë konteksti?Në çfarë konteksti?Në çfarë konteksti?Në çfarë konteksti?
Në gjithçka, mentalitetin ku du-

het të shkonte Shqipëria.

Ju ka ndodhur ndonjë ngjarjeJu ka ndodhur ndonjë ngjarjeJu ka ndodhur ndonjë ngjarjeJu ka ndodhur ndonjë ngjarjeJu ka ndodhur ndonjë ngjarje
e veçantë në këtë periudhë? Nae veçantë në këtë periudhë? Nae veçantë në këtë periudhë? Nae veçantë në këtë periudhë? Nae veçantë në këtë periudhë? Na
rrëfeni ndonjë 'sekret'!rrëfeni ndonjë 'sekret'!rrëfeni ndonjë 'sekret'!rrëfeni ndonjë 'sekret'!rrëfeni ndonjë 'sekret'!

Në vitin 1991 presidenti i ndjerë
Turgut Ozal bën një vizitë në të
gjitha republikat e pavarura pas
shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik,
mes tyre dhe në Pragë. Presidenti i
Çekosllovakisë, Havel, bëri në nder
të tij, një pritje madhështore. Në atë
mbrëmje diskutohej një nga pikat
kulmore të konfliktit, që ishte
Jugosllavia. Sapo kishte nisur kon-
flikti mes serbëve dhe sllovenëve
dhe serbëve e kroatëve. Në një mo-
ment duke biseduar me kolegun tim
danez, frankofon, gjeograf në pro-
fesion, më vjen ndihmësja e minis-
trit të Jashtëm turk e më pyet:
Zotëri, kufizohet me territor Koso-
va me Bosnjën? Dhe unë i thash jo,
sepse ish-vilajeti i sanxhakut nuk i
përket Kosovës po një pjesë Malit
të Zi dhe një Serbisë. S'kaluan pak
çaste kur Havel prezantoi Turgut
Ozal, dhe ministri i tij i Jashtëm
prezantoi trupat diplomatikë. Nuk
e harroj atë çast kur pasi u tha emri
im dhe vendi që përfaqësoja, Tur-
gut Ozal tha me një zë befasues e
miqësor: Arnaut ambasador... Hapi
krahët, unë i gjatë i hollë ai i sh-
kurtër e i shëndoshë e më ngriti

peshë. Salla shtangu. Në moment
thërret ndihmësen e ministrit të
Jashtëm turk dhe më jep këtë me-
sazh (kjo është hera e parë që po e
bëj publike), mesazh që shpëtoi ven-
din tim, popullin tim, e që e bëri
Shqipërinë kjo që është sot. "Nesër
kthehem në Ankara. Nesër në
mbrëmje, pres presidentin Alia për
vizitë në Ankara. Shqipëria nuk

duhet të hyjë në luftë." (përlotet).
Shtanga, e shumë i tensionuar i
drejtohem: Shkëlqesia juaj, më jep-
ni leje të largohem nga kjo pritje
madhështore në nderin tuaj për t'i
dhënë mesazhin Tiranës zyrtare.
Më rreh shpatullat dhe nga kati 24
i hotel Atrium zbres me vrap, e nx-
itova për në ambasadë, isha vetë
ambasador, vetë shofer, vetë gjithç-
ka. Shkoj në ambasadë dhe i drejto-
hem presidentit Alia dhe ministrit
të Jashtëm, për ta përcjellë këtë me-
sazh fjalë për fjalë. Prisja njoftim
nga Tirana, heshtje varri. Pas 24
orësh në emisionin për shqiptarët
jashtë atdheut, radio Tirana në
orën: 8.1 minutë nis transmetimin
me lajmin: Sot presidenti Alia me
një avion special u nis për një viz-
itë zyrtare në Ankara... Atë natë
ambasadën e kthyem në festë. Me-
sazhi ynë kish vajtur në vend, ish-
te vlerësuar dhe puna si përfaqë-
sues i Shqipërisë në atë vend. Kohë
më vonë mësova se kolegu im në
Ankara, të nesërmen paradite i
kishte çuar të njëjtin mesazh të
presidentit Alia. Vite më vonë, në
ngjarjet e Kosovës kam asistuar në
takimet e bisedat e presidentit turk,
Sulejman Demirel, i cili në vijim të
politikës së Ozal u shpreh:

"Teknologjia amerikane dhe këmba
e ushtarit turk në NATO s'do e lënë
popullin e Kosovës të digjet. Dhe për
këtë jam e kam qenë krenar."

Po pjesëmarrjen në protokollePo pjesëmarrjen në protokollePo pjesëmarrjen në protokollePo pjesëmarrjen në protokollePo pjesëmarrjen në protokolle
festash, e nisët pas kthimit në at-festash, e nisët pas kthimit në at-festash, e nisët pas kthimit në at-festash, e nisët pas kthimit në at-festash, e nisët pas kthimit në at-
dhe?dhe?dhe?dhe?dhe?

Jo, pasi krahas punëve të ndry-
shme në Ministrinë e Jasht-
me, angazhohesha dhe në cer-

Rezarta Delisula

Takim miqësor në
sesionin parlamentar
të Këshillit të Europës
me sekretarin Davis

Pritja e delegacionit shqiptar nga
presidenti Van der Linden

Çmim i akorduar nga presidenti
Obama për doktor Vangjel Mita
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emoni të ndryshme festive
siç ishte parada për 25-vje-

torin e Çlirimit të atdheut për re-
alizimin e programeve të ambas-
adorëve që vinin në paraqitjen e
kredencialeve. Sigurisht kjo ish-
te një përvojë e mirë, pasi s'mund
të realizohet një protokoll perfekt
pa qenë një diplomat i mirë, pa
qenë një njeri me kulturë të
përgjithshme.

E si është bilanci juaj i punës?E si është bilanci juaj i punës?E si është bilanci juaj i punës?E si është bilanci juaj i punës?E si është bilanci juaj i punës?
Mbi 15 vjet kam punuar në Kuv-

endin e Shqipërisë ndërsa në Min-
istrinë e Punëve të Jashtme mbi 20
vite. Kam punuar me 5 ministra të
Jashtëm dhe 5 kryetarë Kuvendi.

KKKKKur nisët punë në Kur nisët punë në Kur nisët punë në Kur nisët punë në Kur nisët punë në Kuvuvuvuvuvend?end?end?end?end?
Ka qenë viti 1998, në fillim si

specialist e më pas drejtor Pro-
tokolli. Në fillim kryetar ishte
Skënder Gjinushi, shoku im
Namik Dokle, prof. Servet Pëllum-
bi, zonja e nderuar Jozefina Topal-
li dhe z. Ilir Meta.

KKKKKur ka qenë pika më kulmorur ka qenë pika më kulmorur ka qenë pika më kulmorur ka qenë pika më kulmorur ka qenë pika më kulmoreeeee
e punës suaj?e punës suaj?e punës suaj?e punës suaj?e punës suaj?

Pika më kulmore, ka qenë 100-
vjetori i Pavarësisë, ku u ftuan dh-
jetëra delegacione të huaja dhe ku
pata nderin e kënaqësinë që
kryeministrit të asaj kohe,
z.Berisha, kryeministrit kosovar,
Hashim Thaçi dhe kryetari të
opozitës z.Edi Rama, t'iu prezantoj
delegacionet e huaja. Madje qever-
ia shqiptare më vuri në dispozicion
një helikopter më datë 29 Nëntor,
për të drejtuar dhe ceremoninë e
homazheve te "Nëna Shqipëri", dhe
historia më takoi mua të isha në
këtë event të jashtëzakonshëm e
mbresëlënës.

Krahas protokollit?Krahas protokollit?Krahas protokollit?Krahas protokollit?Krahas protokollit?
Kam përfaqësuar Kuvendin e

Shqipërisë si sekretar i përher-
shëm i delegacionit parlamentar të
Kuvendit të Shqipërisë në Këshil-
lin e Europës. Vetëm në KiE, në
Asamble, Shqipëria ka 4 vota, gjë
që në momente të veçanta, ka për-
caktuar dhe politika në zgjedhje.

Çfarë mund të veçoni gjatë kar-Çfarë mund të veçoni gjatë kar-Çfarë mund të veçoni gjatë kar-Çfarë mund të veçoni gjatë kar-Çfarë mund të veçoni gjatë kar-
rierës tuaj 45-vjeçare si diplomatrierës tuaj 45-vjeçare si diplomatrierës tuaj 45-vjeçare si diplomatrierës tuaj 45-vjeçare si diplomatrierës tuaj 45-vjeçare si diplomat
e si shef Protokolli?e si shef Protokolli?e si shef Protokolli?e si shef Protokolli?e si shef Protokolli?

Mund të veçoj takimet me presi-
dentin e kinës Zhu De, mbretin e
Kamboxhias Norodom Sihanouk,
presidentin Turk, Sulejman Demirel,
presidentin mik të popullit shqiptar
Vasllav Havel, më vonë dhe Vasllav
Klaus që kam pasur raste të shkëm-
bej një fjalë, t'i jap një mesazh, të
marr një të tillë. Më vonë me person-
alitetet që drejtuan Këshillin e

Evropës, Terry Davis, Lord Rusell
Jonson, dhe Van der Linden.

Një moment interesant njerë-Një moment interesant njerë-Një moment interesant njerë-Një moment interesant njerë-Një moment interesant njerë-
zor përpos politikës, kur jenizor përpos politikës, kur jenizor përpos politikës, kur jenizor përpos politikës, kur jenizor përpos politikës, kur jeni
vënë në siklet?vënë në siklet?vënë në siklet?vënë në siklet?vënë në siklet?

Më kujtohet kur ishte për viz-
itë presidenti i Bundestagut gjer-
man Lamber, i cili do të fliste në
Kuvendin e Shqipërisë. Pikërisht
kur ne do shkonim në sallën e Ku-
vendit, më lajmërojnë që kish
ndodhur një defekt teknik e që
mikrofoni në foltore nuk punonte.
Më kërkojnë që ta vonoja delega-
cionin dhe unë e bëra për disa
minuta. E lashë te një dhomë pritje
me kryetaren, znj. Topalli. Hyj në
sallë dhe djemtë e IT-së, ishin zbe-
hur. Më erdhi një ide rrufe dhe
shkula mikrofonin e foltores dhe e
ndërrova me një të ministrave. Për
fat kjo zgjedhje teknike funksion-
oi. Që atë ditë e lashë me shkrim
që në foltore të vendoseshin dy
mikrofona, e sot në foltore ka dy të
tillë. Po kështu më vjen ndër mend
një copëz tjetër historie. Kryemi-
nistri italian, Berluskoni u vonua
të mbajë fjalën përshëndetëse pas
inaugurimit të urës mbi Mat, real-
izuar nga qeveria Nano në atë
kohë. Ai vjen, qëndron pak minu-
ta në dhomën e miqve në parla-
ment dhe hyn në sallë e nis të flasë
pa letër, siç e bën vetëm ai. Unë e
përkthyesja e tij ishim në krah,
transmetimi ishte direkt. U vumë
në vështirësi. Në atë moment i
mora leje kryeministrit, tim z.Nano
dhe i them; jemi direkt do të më
duhet ta ndaloj kryeministrin ital-
ian që të përkthejë zonja dhe ai më
dha leje. Unë i thashë Berluskonit
të ndalojë, ai kërkoi të falur dhe i
la radhën përkthyeses. Një tjetër
moment i veçantë ishte ardhja e
zonjës Ollbrajt, kur kryeministër
ishte z. Meta, në atë kohë fare i ri.
Isha i vetmi person i autorizuar të
rrija krah saj duke respektuar rreg-
ullat e protokollit, por dhe sekre-
tarja e shtetit Hilary Klinton që me
vendim të ambasadës amerikane,
ajo duhej të hynte direkt në foltore
ndërsa unë nuk pranova, zbatova
protokollin e Kuvendit. Ajo takoi
pak minuta kryetaren e Kuvendit,
lidhi shallin e leu buzët me një të
kuq të lehtë e u nis drejt foltores.
Aty i lëshova vendin ambasadorit
amerikan që ndenji krah saj, duke
thyer rregullin dhe për të cilën me
vonë sigurimi amerikan më dha

medaljen e sigurimit diplomatik.
Cili ka qenë më zevzeku që nukCili ka qenë më zevzeku që nukCili ka qenë më zevzeku që nukCili ka qenë më zevzeku që nukCili ka qenë më zevzeku që nuk

pranonte të merrte urdhra apo t'ipranonte të merrte urdhra apo t'ipranonte të merrte urdhra apo t'ipranonte të merrte urdhra apo t'ipranonte të merrte urdhra apo t'i
përpërpërpërpërcaktonit ju një fcaktonit ju një fcaktonit ju një fcaktonit ju një fcaktonit ju një fororororormë të sjel-më të sjel-më të sjel-më të sjel-më të sjel-
li?li?li?li?li?

Nuk mund të them, se ato ishin
personalitete të larta, me histori në
ceremoniale në vendet e tyre, por,
nëse ishe paksa në vendin e tij, kry-
etari i Dhomës së Deputetëve të
Italisë, Finni, në Kuvendin e Sh-

qipërisë, u tregua shumë i saktë.
KKKKKur shihni sot zonjën Tur shihni sot zonjën Tur shihni sot zonjën Tur shihni sot zonjën Tur shihni sot zonjën Topalliopalliopalliopalliopalli

të përjashtuar nga politika, çfarëtë përjashtuar nga politika, çfarëtë përjashtuar nga politika, çfarëtë përjashtuar nga politika, çfarëtë përjashtuar nga politika, çfarë
mendoni?mendoni?mendoni?mendoni?mendoni?

Ajo është një figurë, por dhe kjo
e paska një fund, sepse koha ikën,
brezat kualifikohen, por ajo mbe-
tet figurë. Por mendoj që sidomos

për qytetin e Shkodrës dhe për
gjininë femërore, ajo ka qenë gjith-
një e pranishme dhe i ka dhënë
impuls zhvillimit të tyre.

Keni dy vjet në pension, a keniKeni dy vjet në pension, a keniKeni dy vjet në pension, a keniKeni dy vjet në pension, a keniKeni dy vjet në pension, a keni
pasur ndonjë telefonatë nga drej-pasur ndonjë telefonatë nga drej-pasur ndonjë telefonatë nga drej-pasur ndonjë telefonatë nga drej-pasur ndonjë telefonatë nga drej-
tuesit e lartë?tuesit e lartë?tuesit e lartë?tuesit e lartë?tuesit e lartë?

Me keqardhje jo, por telefonata
jo. Por kam pasur rast t'i takoj, e
jam takuar me shumë dashamirë-
si me presidentin Meta, i cili më
ka respektuar dhe vlerësuar gjith-
një duke më dhënë detyra të rëndë-
sishme si darka me presidentin

grek Papulias, apo ardhja e Papa
Françeskut në Tiranë, por dhe me
presidentët Moisiu e Topi.

Si janë kryeministrat në zba-Si janë kryeministrat në zba-Si janë kryeministrat në zba-Si janë kryeministrat në zba-Si janë kryeministrat në zba-
timin e protokollit?timin e protokollit?timin e protokollit?timin e protokollit?timin e protokollit?

Kur kam qenë i pranishëm në
takimet me kryeministrin Rama,
më ka bërë përshtypje që sa herë
më shihte afrohej, për të mos thënë
që Sali Berisha ishte më i binduri
në ceremonial.

Po shefat e rinj të protokollitPo shefat e rinj të protokollitPo shefat e rinj të protokollitPo shefat e rinj të protokollitPo shefat e rinj të protokollit
si t'u dukën pas ikjes tuaj, ju mar-si t'u dukën pas ikjes tuaj, ju mar-si t'u dukën pas ikjes tuaj, ju mar-si t'u dukën pas ikjes tuaj, ju mar-si t'u dukën pas ikjes tuaj, ju mar-
rin ndonjëherë në telefon përrin ndonjëherë në telefon përrin ndonjëherë në telefon përrin ndonjëherë në telefon përrin ndonjëherë në telefon për
ndonjë detaj?ndonjë detaj?ndonjë detaj?ndonjë detaj?ndonjë detaj?

Unë dola në pension dy vjet mbi
moshë dhe më zëvendësoi në Kuv-
end një ish-ambasador, e kjo për mua
ishte vendimi i duhur dhe ishte urtë-

sia e Metës që mori Arben Cicin në
vendin tim. Për të tjerët nuk di të
them. Disa në Kuvend më kanë pye-
tur për ceremoni të ndryshme.

Çfarë ndryshimi pati tek ju tëÇfarë ndryshimi pati tek ju tëÇfarë ndryshimi pati tek ju tëÇfarë ndryshimi pati tek ju tëÇfarë ndryshimi pati tek ju të
dalët jashtë shtetit, në mendësi,dalët jashtë shtetit, në mendësi,dalët jashtë shtetit, në mendësi,dalët jashtë shtetit, në mendësi,dalët jashtë shtetit, në mendësi,
sepse që 28 vjeç ishit jashtë sh-sepse që 28 vjeç ishit jashtë sh-sepse që 28 vjeç ishit jashtë sh-sepse që 28 vjeç ishit jashtë sh-sepse që 28 vjeç ishit jashtë sh-
tetit në ambasada në një kohëtetit në ambasada në një kohëtetit në ambasada në një kohëtetit në ambasada në një kohëtetit në ambasada në një kohë
izolimi?izolimi?izolimi?izolimi?izolimi?

Isha shumë i ri dhe kisha mar-
rë pjesë në veprimtari të ndry-
shme diplomatike brenda vendit,
por jo jashtë. Kontakti i parë ishte
Bukureshti... i dyti Teherani, një
kryeqytet llamburitës pastaj Peki-
ni i madh, Pekini i elitës, por dhe
punëtorëve të lodhur, i urisë dhe i
bollëkut për një pjesë, për të mos
thënë mbërritjen në Pnom Pen.
Qyteti ishte bosh, ishin zhvendo-
sur në orizore për t'u ushqyer. Syri
të zinte pak ushtarë që na sillnin
dhe në ushqim.

Me gMe gMe gMe gMe gaaaaavvvvvetë?etë?etë?etë?etë?
Po me gavetë.
VVVVVite të vështira për ju?ite të vështira për ju?ite të vështira për ju?ite të vështira për ju?ite të vështira për ju?
Shumë, dhe kam ndenjur aty

bashkë me bashkëshorten e vajzën,
dy vjet, dy muaj dhe dy ditë e kur
zbrita në Rinas thashë tri herë: Vi-
tuar...! që u ktheva në atdhe. Isha
vetëm 30 vjeç. Përgatita një rela-
cion të fortë dhe mbi atë relacion
u morën masa të tjera, u kufizua
ambasada në Vietnam, u mbyll am-
basada në Kamboxhia e Tanzani.

Jeni vënë ndonjëherë në vësh-Jeni vënë ndonjëherë në vësh-Jeni vënë ndonjëherë në vësh-Jeni vënë ndonjëherë në vësh-Jeni vënë ndonjëherë në vësh-
tirësi ndonjë moment delikat?tirësi ndonjë moment delikat?tirësi ndonjë moment delikat?tirësi ndonjë moment delikat?tirësi ndonjë moment delikat?

Në Pragë në marrëdhëniet me
ish- Jugosllavinë dhe në mënyre të
veçantë me Kroacinë dhe ish-Re-
publikën e Maqedonisë. Ishte koha
kur filloi shpërbërja e ish-
Jugosllavisë dhe lufta kroate-serbe
e nga armata e Jugosllavisë dezer-
tuan dhjetëra djem të Kosovës. Vi-

nin me tren me mjete të ndryshme.
Budapesti dhe Praga ishin portat
për Gjermani, e më tolerante ish-
te Praga, sepse republika çeke nuk
ishte lindje, por zemra e Evropës,
me politika të qarta për ta ruajtur
vendin e shtetin e tyre. Ambasada
në Pragë i hapi derën kosovarëve
duke qëndruar non stop në shër-
bim të tyre, duke i ofruar një
ndalesë të ngrohtë e pakëz raki
shqiptare e kafe turke. I ofronim
pak shpresë duke e bërë ambasa-
dën të të tërë bashkëkombësve.
Ishte kurajoze, por jo e
dënueshme. E shpesh kam nde-
shur djem e vajza në vitet në vijim
që më jepnin një salutim e më
shpreheshin mirënjohës.

Si është jeta juaj tani, nga njëSi është jeta juaj tani, nga njëSi është jeta juaj tani, nga njëSi është jeta juaj tani, nga njëSi është jeta juaj tani, nga një
tip superaktitip superaktitip superaktitip superaktitip superaktivvvvv, në pension?, në pension?, në pension?, në pension?, në pension?

Vazhdoj të merrem privatisht
me punë, i ftuar si moderator apo
në konferenca nga organizata të
ndryshme, të këshilloj... Komento-
va dhe ceremoninë e Merkelit në
Tiranë dhe ceremoninë e Trup në
shtëpinë e bardhë.

VVVVVendosjen e asaj pikturës gjerendosjen e asaj pikturës gjerendosjen e asaj pikturës gjerendosjen e asaj pikturës gjerendosjen e asaj pikturës gjer-----
manemanemanemanemane, gja, gja, gja, gja, gjatë vizitës së Mertë vizitës së Mertë vizitës së Mertë vizitës së Mertë vizitës së Merkkkkkel nëel nëel nëel nëel në
hollin e kryeministrisë, si e ko-hollin e kryeministrisë, si e ko-hollin e kryeministrisë, si e ko-hollin e kryeministrisë, si e ko-hollin e kryeministrisë, si e ko-
mentuat?mentuat?mentuat?mentuat?mentuat?

Merkel ndaloi pak çaste para saj.
Nuk them që u befasua, por nga
ndjekja që i bëra përmes TV them
se pati një lloj kënaqësie kur pa atë
pas 60 vjetësh. Ajo ishte një
zgjedhje dhe zgjidhje, sepse jo
vetëm tregonte një shenjë
dashamirësie për kulturën, tra-
ditën dhe kombin gjerman, por
koha ishte e kufizuar, e person-
alitete të tilla e kanë me pikatore
dhe s'mund të jenë pjesë e ndonjë
eventi artistik që mund të ishte në
protokoll. Dhe si i themi në gjuhën
e popullit, në ato pak dekika, u dis-
kutua për kulturën. Ishte një de-
taj i vogël i rëndësishëm, ishte një
gjetje e kryeministrit Rama, i cili
shpesh vepron dhe qëllon bukur.

Ju keni marrë një vlerësim tëJu keni marrë një vlerësim tëJu keni marrë një vlerësim tëJu keni marrë një vlerësim tëJu keni marrë një vlerësim të
rëndësishëm dhe nga presidentirëndësishëm dhe nga presidentirëndësishëm dhe nga presidentirëndësishëm dhe nga presidentirëndësishëm dhe nga presidenti
Obama, si u ndjetë kur e patëObama, si u ndjetë kur e patëObama, si u ndjetë kur e patëObama, si u ndjetë kur e patëObama, si u ndjetë kur e patë
letrën e tij?letrën e tij?letrën e tij?letrën e tij?letrën e tij?

Ishte zhvilluar një ceremoni nga
miqtë e mi për marrjen e doktor-
aturës në diplomaci ndërkombëtare
ku ishte prezent dhe presidenti i
kësaj akademie botërore. Vjen një
cilindër dhe kur e hapim brenda
kishte dy letra një nga Obama dhe
çmimi i dhënë nga shteti amerikan
për njerëz që kanë kontribut të
çmuar. Mbase kjo ishte propozuar
pas vizitës së Hilary Klintonit në
Tiranë, apo pas vendosjes së bustit
të saj në Sarandë. Ose e një mikut
tim ambasador, konsull nderi i Ur-
dhrit Maltez diplomatik. Por falën-
deroj këdo që i shkoi mendja për
këtë vlerësim. U befasova, nuk e
prisja, por më erdhi mirë, sepse të
vlerëson 1-shi i botës.

Fëmijët kanë trashëguar diç-Fëmijët kanë trashëguar diç-Fëmijët kanë trashëguar diç-Fëmijët kanë trashëguar diç-Fëmijët kanë trashëguar diç-
ka nga ju?ka nga ju?ka nga ju?ka nga ju?ka nga ju?

Djali ka mbaruar studimet e lar-
ta në SHBA është i prirur më
shumë drejt biznesit, ndërsa vajza
është mjeke e kualifikuar me gjithë
bashkëshortin e saj Edgar Bek-
teshi, nënshtetase amerikane.
Megjithatë vajza më ngjan më
shumë me prirjet në diplomaci.

Bashkëshortja të ka thënëBashkëshortja të ka thënëBashkëshortja të ka thënëBashkëshortja të ka thënëBashkëshortja të ka thënë
ndonjë herë "më le me valixhendonjë herë "më le me valixhendonjë herë "më le me valixhendonjë herë "më le me valixhendonjë herë "më le me valixhe
rrugëve"?rrugëve"?rrugëve"?rrugëve"?rrugëve"?

Përkundrazi, bashkëshortja ime
që e falënderoj pa masë, sepse unë
jam ai që jam sot falë saj, është pied-
estali im dhe më ka dhuruar dy fëm-
ijë të shëndetshëm e të aftë, një më-
suese e shkëlqyer ndër vite. Ajo
kurrë s'më ka lënë vetëm. Ajo ka
qenë dhe është mbështetësja ime.

Gjatë fjalimit
të Berluskonit
në Kuvend

Olli Rehn në
Kuvendin e

Shqipërisë me
ish-shefin e
Protokollit,

Vangjel Mita

Prodi në Kuvend
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Masa e përllogaritjes nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, dokumentacioni që nevojitet

ISSH: Kushtet për të përfituar pension social
"Ja kur mund t'ju ndërpritet pagesa"

Voltiza Duro

Të gjithë ata persona, të
cilët kanë mbushur
moshën 70-vjeç e janë

me qëndrim të përhershëm
në Shqipëri të paktën për 5
vitet e fundit, mund të përfi-
tojnë pension social. Gjith-
ashtu, aplikantët duhet të
jenë shtetas shqiptarë që nuk
arrijnë të plotësojnë kriteret
për asnjë lloj pensioni nga ske-
ma e detyrueshme e siguri-
meve shoqërore si dhe nuk
kanë të ardhura ose të ardhu-
rat që përfitojnë nga çdo
burim tjetër janë më të ulëta
se të ardhurat që merren nga
pensioni social. Në manualin
e publikuar pak kohë më parë
nga Instituti i Sigurimeve
Shoqërore theksohen të
gjitha kushtet që duhet të
përmbushin aplikantët si
dhe dokumentacioni që du-
het dorëzuar.
DOKUMENTACIONI
DHE MASA

Aplikantët e interesuar
për pension social duhet të
dorëzojnë pranë zyrave për-
katëse një fotokopje të
kartës së identitetit, certi-
fikatë familjare; një dek-
laratë të gjendjes social-
ekonomike; një vërtetim nga
zyra e gjendjes civile që ësh-
të banor në Shqipëri për të
paktën pesë vite nga koha e

KUSHTET E PËRFITIMIT

Mosha 70 vjeç;

 Qëndrimi i përhershëm në Shqipëri, të paktën për
5 vitet e fundit;

 Nuk plotësohen kushtet për asnjë pension nga
skema e detyrueshme;

 Nuk ka të ardhura ose janë më të pakta se një
pension social.

DOKUMENTACIONI

 Fotokopje e kartës së identitetit;

 Certifikatë familjare;

 Deklaratë për gjendjen social-ekonomike;

 Vërtetim nga zyra e gjendjes civile, që është banor
në Shqipëri për të paktën 5 vite, nga koha që
paraqet kërkesën;

 Vërtetim nga organet tatimore, nëse ushtron ose jo
veprimtari ekonomike;

 Certifikatë pronësie dhe/ose akti i marrjes në
pronësi/në përdorim të tokës;

 Vërtetim për ndihmën ekonomike;

 Deklaratë nëse je aksionar apo bashkëpronar në
aktivitete ekonomike/ pasuri të patundshme, që
nxjerr të ardhura.

paraqitjes së kërkesës. Gjith-
ashtu, kandidatët duhet të
paraqesin edhe një vërtetim
nga organet tatimore nëse
ushtrojnë ose jo veprimtari
ekonomike si dhe një certi-
fikatë pronësie dhe/ ose ak-
tin e marrjes në pronësi apo
përdorim të tokës. "Më tej të
interesuarit duhet të dorë-
zojnë edhe një vërtetim për
ndihmën ekonomike si dhe
një deklaratë nëse janë ak-
sionerë apo bashkëpronarë
në aktivitete ekonomike apo

pasuri të patundshme që sig-
urojnë të ardhura", thekso-
het në manualin e ISSH-së.
Ndërkaq masa e pensionit
social e përllogaritur nga ky
institucion duhet të jetë e
barabartë me të ardhurat
minimale që sigurohen nga
pensioni i pjesshëm i
pleqërisë me 15 vite kontrib-
ute me pagë minimale.
Ndërkohë për të gjithë ata
individë që sigurojnë të
ardhura nga burime të tjera,
masa e pensionit social do të

PERFITIMI
PENSIONET



Ministrave",-  citohet në
manualin e Institutit të Sig-
urimeve Shoqërore. Ky i
fundit bën me dije se dek-
larata për gjendjen social-
ekonomike duhet të para-
qitet nga përfituesi një

Përfitimet nga dega e
sigurimit të sëmundjeve

Në bazë të ligjit "Për Sig
urimet Shoqërore në

Republikën e Shqipërisë", të
gjithë individët që janë të
paaftë përkohësisht për
punë, mund të përfitojnë
pagesë. Në manualin e ISSH-
së përcaktohen të gjitha kri-
teret që duhen përmbushur
për të marrë një raport
mjekësor të paguar. Respek-
tivisht, vetëm të punësuarit
mund të përfitojnë pagesë
për paaftësi në punë nga
sëmundjet. Ky raport për 14
ditë, paguhet nga subjekti
ku punon përfituesi, ndërsa
pas 2 javëve, raportet do të
mbulohen nga sigurimet
shoqërore, por masa e tyre
do të përllogaritet nga

jetë sa diferenca e pensionit
social me të ardhurat e tjera
që ka në zotërim përfituesi.
"Kriteret, procedurat dhe
dokumentacioni për pen-
sionin social përcaktohen
me vendim të Këshillit të

herë në vit, ndërsa masa e
pensionit social mund të
tërhiqet çdo muaj. Në të
gjitha ato raste kur pensio-
ni nuk tërhiqet në qendrat
e përcaktuara të pagesës, ai
ndërpritet, me përjashtim
të rasteve kur përfituesi i
është nënshtruar ndonjë
kurimi në spital. Por të
gjithë ata që marrin pen-
sion social, duhet të trego-
hen të kujdesshëm pasi kur
konstatohen të dhëna jo të
vërteta në lidhje me kriter-
et ligjore të përfitimit, e
drejta e marrjes së pagesës
do të humbë.

KUSHTET E PËRFITIMIT:

a) Pagesë për paaftësi nga sëmundjet përfitojnë
vetëm të punësuarit; b) 14 ditëshi i parë paguhet
nga ana e subjektit ku punon përfituesi; c) Mbi
ditën e 14-të të raporteve, raportet paguhen nga
sigurimet shoqërore, por gjithmonë llogaritjet e
raporteve bëhen nga subjekti.

d) Raporti mjekësor paguhet deri në 6 muaj gjithsej,
duke përfshirë dhe pagesën prej 14 ditësh

DOKUMENTACIONI
a) Raportet mjekësore; b) Librezën e punës; c)

Formularin e bazës së vlerësuar neto të 6 muajve
paraardhës.

MASA E PËRFITIMIT
a) 70 % e mesatares ditore të bazës së vlerësuar

neto të 6 muajve të fundit nga data e lindjes së të
drejtës; kur i siguruari ka deri në 10 vjet periudha
sigurimi;  b) 80 % e mesatares ditore të bazës
së vlerësuar neto të 6 muajve fundit nga data e
lindjes së të drejtës, kur i siguruari ka mbi 10 vjet
periudha sigurimi.

punëdhënësi. "Raporti
mjekësor paguhet deri në 6
muaj gjithsej, duke përf-
shirë dhe pagesën prej 14
ditësh.",-citohet në manua-

lin e ISSH-së. Ndërkohë, i
punësuari duhet të dorëzojë
pranë subjektit ku punon
raportet mjekësore, librezën
e punës, si dhe një formular

të bazës së vlerësuar neto
të 6 muajve të fundit në
punë. Ky dokumentacion
dorëzohet nga sektori i fi-
nancës së subjektit, pranë
ALSSH-së e kjo e fundit pas
verifikimit, kalon pagesat
në llogarinë personale të
përfituesit, ose në llog-
arinë e subjektit. Pagesa që
mund të marrë i sëmuri
llogaritet në masën 70% të
mesatares ditore të bazës
së vlerësuar neto të 6 mua-
jve të fundit nga data e
lindjes se te drejtës. Kjo
pagesë jepet në rastet
kur i siguruari ka deri në
10 vjet periudha sigurimi.
Ndërsa kur punonjësi ka
mbi 10 vjet periudha kon-
tributive, ka të drejtën e
përfitimit të 80% të mesa-
tares ditore të bazës së
vlerësuar neto të 6 muajve
fundit nga data e lindjes së
të drejtës.
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Përfitimet
nga barrëlindja

Pagesat
për vdekje

Në bazë të ligjit "Për
sigurimet shoqërore

në Republikën e Sh-
qipërisë", jepen edhe
shpërblimet e vdekjeve.
Këtë të fundit mund ta
marrë një person i sig-
uruar ose një pensionist
në rast vdekjeje të një
anëtari të familjes, që
a i  k a  n ë  n g ark i m ,  s i
dhe individ që u kujdes

KUSHTET E PËRFITIMIT
TË LEJES SË LINDJES

a) 12 muaj periudha sigurimi për çdo rast
barrëlindjeje.

b) Të jesh i siguruar në momentin e lindjes të
kësaj të drejte.

c) Periudha e përfitimit 365 dite kalendarike,
duke përfshirë një minimum prej 35 ditësh
para dhe 63 ditë pas lindjes së fëmijës.

d) Pas periudhës prej 63 ditësh pas lindjes, për
kujdesin ndaj fëmijës e ka dhe babai i siguruar
kur këtë të drejtë nuk e ushtron apo nuk ka
kushte për ta përfituar nëna.

DOKUMENTACIONI
- Raportet e lindjes; - Certifikatën e lindjes së fëm-
ijës; - Certifikatën familjare; - Librezën e punës; -
Formularin e bazës së vlerësuar neto të vitit
paraardhës nga data e lindjes së të drejtës

Të gjitha nënat që sjellin në jetë një fëmijë, mund të
përfitojnë nga leja e lindjes në rastet kur përm-

bushin kushtet e paracaktuara në ligj. Në manualin e
Institutit të Sigurimeve Shoqërore theksohet se punon-
jësja, që të ketë të drejtën e përfitimit, duhet të ketë 12
muaj periudha sigurimi për çdo rast barrëlindjeje. "Për-
jashtohet nga ky rregull rasti kur e drejta e pagesës për
barrëlindjen e radhës ndodh brenda 24 muajve, nga
data e lindjes së mëparshme", - citon ISSH. Kjo e fun-
dit, gjithashtu, bën me dije se nëna duhet të jetë e sigu-
ruar në momentin e lindjes të kësaj të drejte. Periudha
e përfitimit të pagesës shtrihet në 365 dite kalendarike,
ku përfshihet një minimum prej 35 ditësh para dhe 63
ditë pas lindjes së fëmijës. "Pas periudhës prej 63 ditësh
pas lindjes, për kujdesin ndaj fëmijës e ka dhe babai i
siguruar kur këtë të drejtë nuk e ushtron apo nuk ka
kushte për ta përfituar nena.",-nënvizon ISSH. Për të
përfituar lejen e lindjes, përfituesja duhet të dorëzojë
pranë subjektit ku punon raportet e lindjes, certifikatën
e lindjes së fëmijës, certifikatën familjare, librezën e
punës e formularin e bazës së vlerësuar neto të vitit
paraardhës nga data e lindjes së të drejtës. Pas para-
qitjes së dokumentacionit, sektori i financës së subjek-
tit e kalon te ALSSH. Kjo e fundit pas verifikimeve, i
kalon pagesat në llogarinë personale të përfitueses, ose
në llogarinë e subjektit. Ndërkaq, përfituesja e
vetëpunësuar, dokumentet e plotësuara do t'i dorëzojë
direkt pranë ALSSH, ku dhe bëhen llogaritjet. Pagesa
kryhet nga Sigurimet Shoqërore. "Për periudhën e paral-
indjes dhe 150 ditë pas lindjes, për gruan e punësuar
është 80% e mesatares ditore të bazës së vlerësuar neto
të vitit të fundit nga data e lindjes së të drejtës; Për
gruan e punësuar, për periudhën tjetër në vazhdim deri
sa të plotësojë 12 muaj gjithsej sipas kushteve të përfit-
imit është 50 % e mesatares ditore të bazës së vlerë-
suar neto", - citohet në manualin e ISSH-së.

KUSHTET E PËRFITIMIT

a) Një personi të siguruar ose një pensionisti në
rast vdekjeje të një anëtari të familjes, që ai ka
në ngarkim;

b) Personit që u kujdes për personin e siguruar
të vdekur, dhe që pagoi shpenzimet e varrimit.

DOKUMENTACIONI

a) Certifikata e vdekjes;
b) Akti i varrimit;
c) Libreza e pensionit

për personin e siguruar të
vdekur,  dhe  që  pa goi
shpenzimet e  varrimit.
Pagesa për rast vdekjeje
është e barabartë me 50
për qind të pagës minimale
në shkallë vendi. Personi
i interesuar duhet të dorë-
zojë  pranë zyrave për-
katëse certifikatën e vde-
kjes, aktin e varrimit e li-
brezën e pensionit.
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"Mundësi për rivitalizim të vendbazimeve ushtarake"

Modernizimi i FA, Olta Xhaçka: Së
shpejti investime të reja për bazat detare

MINISTRJA E MBROJTJES
"Shumë shpejt do të rishikojmë të gjitha mundësitë
për investime të reja, për projekte të reja, për
rivitalizimin edhe ringjalljen e vendbazimeve të tilla.
Ka nevojë emergjente për t'u investuar, por ka edhe
një potencial jashtëzakonisht të madh për t'u
zhvilluar, për të qenë më atraktiv edhe për të
ndikuar pozitivisht në ekonomi".



13-vjeçarja në polici: Më prekte në vende intime kur ishim në klasë ose në korridoret e shkollës

Ngacmoi nxënësen e mitur, gjykata
dënon me 3 vite burg mësuesin në Tiranë
Avokati: Klienti im, Hasan Martani është i pafajshëm, nuk ka prova

Nëna e aktores: E dija, por isha e pafuqishme të reagoja

Skandali, Eliza Dushku e akuzoi për
përdhunim, Joel Kramer: Gënjeshtër

Rivitalizimi i vendbazi
meve ushtarake në të

gjithë territorin e Sh-
qipërisë pritet të jetë një
potencial i jashtëzakon-
shëm zhvillimor në zonat
ku janë ndërtuar. Ministr-
ja e Mbrojtjes, Olta Xhaç-
ka inspektoi këtë fundjavë
vendbazimet në Shëngjin,
qarku i Lezhës dhe në
Kepin e Palit, qarku i Dur-
rësit. Gjatë inspektimeve,
ministrja e Mbrojtjes nën-
vizoi objektivat e qeverisë
për katër vitet e ardhshme
për sa i përket Forcave të
Armatosura "Modernizi-
mi i Forcave të Armatosu-

ra është një prioriteteve
kryesore, jo vetëm i vitit që
sapo ka nisur, por për të
gjithë 4-vjeçarin. Vendbaz-
ime si këto në Shëngjin apo
Kepin e Talit, sikundër edhe

bazat detare kanë një rëndë-
si dhe vlerë të veçantë, për
historikun e Forcave të Ar-
matosura, por edhe për po-
tencialin zhvillimor dhe tur-
istik të zonave përreth tyre",-

tha ministrja Xhaçka gjatë
vizitës në vendbazimin e
Kepit të Palit. E shoqëruar
nga zv.ministri Petro Koçi,
ministrja e Mbrojtjes gjatë
vizitës në vendbazimin e FA
në Shëngjin inspektoi tune-
lin e 4 silurëve. "Shumë
shpejt do të rishikojmë të
gjitha mundësitë për inves-
time të reja, për projekte të
reja, për rivitalizimin edhe
ringjall jen e  vendbazi -
meve të tilla. Ka nevojë
emergjente për t'u inves-
tuar, por ka edhe një po-
tencial jashtëzakonisht të

madh për t'u zhvilluar, për
të qenë më atraktiv edhe
për të ndikuar pozitivisht
në ekonomi", tha Ministrja
e Mbrojtjes. Në vendbaz-
imin e Shëngjinit gjatë 12
muajve të vitit qëndron në
gatishmëri një anije patrul-

limi e Forcës Detare, ekui-
pazhin e së cilës, sikundër
të gjithë efektivët e FA,
ministrja e Mbrojtjes i
falënderoi për profesional-
izmin dhe përkushtimin
në kryerjen e misionit në
det, tokë apo ajër.

TIRANETIRANETIRANETIRANETIRANE

Gjykata e Tiranës ka
dhënë masën e sig
urisë "Arrest me

burg" për mësuesin Hasan
Martani, i cili akuzohet se ka
ngacmuar një nga nxënëset
e tij të mitura në shkollën 9-
vjeçare "Mustafa Lleshi" në
Kashar. Gjatë seancës gjyqë-
sore avokati mbrojtës i më-
suesit ka kërkuar deklar-
imin e pafajshëm për klien-
tin e tij për veprën penale
"vepra të turpshme", pasi
nuk rezulton e provuar fajë-
sia e tij. Në përfundim të
gjykimit të zhvilluar në pra-
ni të prokurorit të çështjes,
të pandehurit, të mbrojtësit
të tij dhe në prezencë të për-
faqësuesve ligjor të të mi-
turës dhe prindërve të saj,
gjykata e Tiranës e quajti të
ligjshëm arrestimin në fla-
grancë të pandehurit Mar-
tani, dhe e dënoi me tre vite
heqje lirie. Mësuesi do të
vuajë vetëm dy vite burg,
pasi përfitoi nga gjykimi i
shkurtuar.
NGJARJA

Në 10 maj të vitit të sh-
kuar, mësuesi i shkollës 9-
vjeçare Mustafa Lleshi në
Kashar, Hasan Martani ësh-
të arrestuar nga policia e Ti-
ranës, pasi dyshohet se ka
abuzuar seksualisht me një
nxënëse të klasës së shtatë.
Arrestimi i tij erdhi si pasojë
e denoncimit të kryer nga
prindërit e vajzës 13-vjeçare,
pasi dyshohet se i ka bërë
presion vajzës dhe e ka
prekur në vend intime.
Gjatë marrjes në pyetje nga
uniformat blu mësuesi nuk
e ka pranuar këtë akuzë
duke pretenduar se është i
pafajshëm. Në dëshminë e tij
Hasan Martani ka hedhur
poshtë akuzat, ndërsa në
dëshminë e saj vajza e mitur
ka treguar mënyrën se si
abuzonte Martini. "Më
prekte në vend intime kur
ishim në klasë ose në korri-
doret e shkollës", është
shprehur e mitura në polici,
ku ishte e pranishme edhe
një psikologe. Sakaq në dësh-
minë e tyre prindërit e va-
jzës së mitur tregojnë se si e
zbuluan që mësuesi i
matematikës i bënte presion

vajzës. "Në momentin që va-
jza i ka thënë që prindërit
nuk dyshojnë që më ke ngac-
muar, nuk u kam treguar ai
u ka thënë që më hoqe një
hall të madh, më shpëtove,
më qetësove, nusja këtë
kishte pritur, ta kapte me një
fakt",-është shprehur babai i
vajzës. "Presion ka ushtuar
gjatë gjithë kohës, gjatë
orëve të mësimit. Bisedat i
kemi fotografuar dhe i kemi
çuar në polici. Tani ai do ta

mohojë, por cili prind do ta
donte diçka të tillë për fëm-
ijën",-tha mamaja e vajzës.
Më herët drejtoresha e sh-
kollës Rajmonda Halilaj ka
deklaruar se menjëherë pasi
u vu në dijeni të ngjarjes ka
pezulluar mësuesin Hasan
Martani. "Çështja është nën
hetim, janë organet kompe-
tente që po merren me ras-
tin konkret. Masa, që është
marrë nga ne, është pezulli-
mi i mësuesit",-tha ajo.

Skandalet abuzive kanë ndodhur edhe
në Amerikë, ku vetëm disa ditë më

parë përmes rrjeteve sociale, aktorja e njo-
hur Eliza Dushku, ka deklaruar se ishte
abuzuar seksualisht kur ishte 12 vjeç. Eli-
za pretendon se ajo ishte ngacmuar sek-
sualisht nga Joel Kramer kur ishte 12
vjeçe dhe punonin rreth filmit "True Lies".
Përmes rrjetit social "Facebook", Dushku
pretendon se Kramer, i cili tani është 60
vjeç, e joshi atë në dhomën e hotelit, pasi
i kishte premtuar të notonte në pishinën
e hotelit ku po qëndronte ekipi. Sipas një
artikulli të "New York Daily News", koor-
dinatori i lartë i Hollywood-it, ka mohuar
akuzat. Kramer, mësoi pas disa orësh për
postimin e Dushkut dhe për "Daily News"
tha se ai ishte "absolutisht i befasuar" kur
dëgjoi akuzat. "Nuk e di nga vjen kjo. Jam
absolutisht i tronditur. Nuk e di pse ma
bën mua këtë. Nuk është e vërtetë",-tha
ai. Ai, gjithashtu, konfirmoi se ajo erdhi
në pishinën e hotelit, por i gjithë ekipi e
trajtoi atë si të familjes, duke shtuar se
ndoshta ajo ndërtoi diçka në kokën e saj
kundër tij. "Nëse më kujtohet mirë ajo nuk

ishte aq larg, të gjithë ishim në një hotel
dhe ajo me prindërit e saj ishin në një
tjetër dhe ajo erdhi pas një pasdite për
not", - shpjegoi Kramer.

"Është diçka që kurrë nuk do të bëja. Ab-
solutisht çmenduri. Unë mendoj se ajo e
ka shkatërruar vetëm karrierën time, çfarë
ka mbetur prej saj. Kurrë nuk i kam bërë
diçka të tillë asaj", - përfundon Kramer.

Ndër të tjerash, bukuroshja 37-vjeçare
në rrëfimin e saj kishte zbuluar se këtë
ngjarje ia kishte treguar edhe prindërve.
Ka qenë i menjëhershëm reagimi i nënës
së Elizës, Judithit, e cila ka pranuar se
nuk kishim guxim ta denonconin me kohë
këtë akt të shëmtuar të Kramerit. "Nuk
kisha frikë për karrierën e bijë sime, por
kisha frikë nga Joel Kramer. E mësova se
çfarë kishte ndodhur pas shumë vjetësh.
Në atë kohë, Eliza frikësohej të tregonte
të gjithë historinë dhe në një mënyre më
mbrojti mua, sepse e dinte se sa i frikë-
sohesha atij personi të fuqishëm. Abuzi-
mi mund të jetë një rrjet i gjerë dhe këtë
fillova ta kuptoj pas shumë vitesh", - ka
shkruar Judith.

VENDIMI
Në përfundim të gjykimit të zhvilluar në prani të
prokurorit të çështjes, të pandehurit, të mbrojtësit të tij
dhe në prezencë të përfaqësuesve ligjor të të miturës
dhe prindërve të saj, gjykata e Tiranës e quajti të
ligjshëm arrestimin në flagrancë të pandehurit Martani,
dhe e dënoi me tre vite heqje lirie.

Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka

Hasan Martani
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MJEKU YLLI MERJA

KESHILLA

•  11 këshilla të vlefshme për qetësimin e dhimbjes së kokës

Bajram Balliu:

 Steriliteti, trend në rritje 
edhe në vendin tonë

Mjeku obstetër-
gjinekolog: Shkaqet 
kryesore që ndikojnë 
në moskonceptimin 
e shtatzënisë, 
diagnostikimi

”Meshkujt, përgjegjës 
në 50% të rasteve”

Migrena-Si ta 
dallojmë dhe si ta 

qetësojmë me bimë 
mjekësore 

Çaji i rubinit 
të kuq, 

efektet kundër 
tensionit të lartë

j
gjinekolog: Shkaqet 
kryesore që ndikojnë 
në moskonceptimin 
e shtatzënisë, 
diagnostikimi
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FLET REZART XHANI

Gati Qendra e 
Komandës, shërbim 

më i shpejtë për 
urgjencat mjekësore

“Nëse s’trajtohet, 
mund të çojë në 
thellim të gjendjeve 
të ankthit”

s’trajtohet, 
të çojë në 

m të gjendjeveeee  
kthit”

Mjekja psikiatre: Kur shenjat e 
sëmundjes duhet t’ju çojnë te specialisti

Arjana 
Rreli:

Celularët e 
tabletët, si t’i rua-
ni sytë e fëmijëve  Dhimbja e prostatës, 

meshkujt që rrezikohen 
dhe shenjat e sëmundjes

• Mjekja: Rëndësia e vitaminës B në ruajtjen e plakjes së trurit



SPECIALE

Makina me hidrogjen nuk është më mirazh i së ardhmes, por një realitet i prekshëm edhe në Shqipëri. Për 
herë të parë në vendin tonë mund të jeni pronar i një makine më efi kase, por, mbi të gjitha, më ekonomike 
dhe ekologjike njëkohësisht. Teknologjia më inovative e momentit, makina me oksihidrogjen, është sjellë 
për herë të parë në Shqipëri nga kompania H1 Albania. Kjo nismë, që mori start në vendin fqinj, Itali, ku u 

mor si shembull për shkak të përfi timeve të shumta që ka ky impiant, është e mundur edhe për konsumatorët shqiptarë, 
që mendojnë për të ardhmen e fëmijëve, por, gjithashtu, edhe për fi nancat. 

H1 Albania lindi prej bashkimit sinergjik të: inxhinierëve mekanikë; inxhinierëve informatikë dhe teknikëve meka-
tronikë që kanë operuar në grup për më shumë se 5 vjet mbi idenë e një gjeniu krijues që kishte në mendje dhe në zemër 
dëshirën për t’i ofruar njerëzve një botë më pak të ndotur për jetesën e tyre; kursim ekonomik dhe optimizim të 

rendimentit motorik.

Një nevojë e madhe që ka ekzistuar prej një periudhe mjaft të madhe, gati 100 vjeçare, ishte që të mund të kishte 
një efi kasitet të motorëve me djegie të brendshme, pasi ka qenë një çështje e kufi zuar. Kjo nevojë ka çuar në objektivin 
që të zhvillohej një pajisje, e cila të reduktojë konsumin e karburantit dhe ndotjen mjedisore, si për ne, ashtu edhe për 
brezat e ardhshëm. 

Rezultati i këtij angazhimi shumëvjeçar ka qenë krijimi i gaz-prodhuesit me oksihidrogjen KIT H1.

H1 Albania: Makina me hidrogjen, 
revolucioni që ka mbërritur në Shqipëri 

EFIKASITETI I DJEGJES ATRIBUAR SHTIMIT TE HIDROGJENIT DO TE KONTRIBUOJE 

PER DJEGJEN DHE NXJERRJEN E KARBONIT PREZENT NE KARBURANTIN PRINCIPAL
të mëdha. Ndotja e ajrit është shumë më keq se ç’mendojmë ne! Këtë vit Organizata Botërore 
e Shëndetësisë (OBSH) e cilësoi ndotjen e ajrit si rrezikun e vetëm më të madh në botë për 
shëndetin dhe mjedisin. Megjithatë shumë prej nesh vazhdojnë të jenë rehat. Fakti se ndotja e 
ajrit mund të mos duket me sy të lirë, nuk do të thotë se ajo nuk ekziston. 
Sektorët që ndikojnë më së shumti në ndotjen e mjedisit janë transporti; industritë, fabrika që 
kanë gjeneratorë të fuqishëm, energjitike dhe sektorë të tjerë të përgjithshëm. 

Duke pasur një sistem me aditiv të hidrogjenit H1 Centrostudi të instaluar në makinën tuaj, 
ju mund të ndihmoni për të ulur nivelin e ndotjes dhe të ndihmoni mjedisin. Sistemi H1 Cen-
trostudi është rezultat i fi zikës dhe kimisë bazë futur në një sistem të shkëlqyer dhe të lehtë për 
t’u përdorur. Shtimi i hidrogjenit dhe oksigjenit do të bënte të sigurtë që lëndë djegëse fosile 
të digjeshin plotësisht.
Një përfi tim tjetër që ne mund të arrijmë nga KIT H1 është 
edhe mbrojtja e resurseve të shterueshme siç janë benzina 
dhe nafta. Në këtë mënyrë ne reduktojmë konsumin e tyre 
çka është një mendim për pasardhësit tanë, që edhe ata 
të mund të kenë mjaftueshëm rezerva. 

KIT H1 është i mbuluar nga depozita e kërkesës për patentën 
n. 102015000075171 pranë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. 
Kit-i H1 lejon prodhimin dhe përdorimin e menjëhershëm të 
oksidrogjenit (duke fi lluar që nga ndezja e mjetit) me mënyrën 
“sipas kërkesës” dhe e gjitha kjo pa qene e nevojshme të ruhet 
në serbatorin e tij. Një litër ujë i distiluar është i mjaftueshëm 
në 800/1000 km për ushqimin e mjetit në të cilin është montuar KIT H1. 
Me Shoqërinë e Sigurimit AXA (polica n. 402447877) produktet KIT H1 janë të mbuluara nga 
garancia siguruese për Përgjegjësinë Civile ndaj të Tretëve (R.C.T.) dhe për Përgjegjësinë Civile 
për Produktet (R.C.P). Prandaj edhe motori i mjetit është i siguruar për çdo dëmtim që mund 
t’i shkaktohet nga montimi dhe përdorimi i KIT H1 ashtu sikurse edhe çdo pjesë tjetër e mjetit 
(karroceri, pjesë të brendshme etj...).

Përdorimi i KIT H1 gjeneron:

a) Përmirësimin e rendimentit energjetik (e për 
rrjedhoje kursimin e karburantit primar)
b) Përmiresimin e përformancave të mjetit 
c) Përmiresim të profi lit mjedisor me pakesim 
dhe eliminim të produkteve që rezultojnë të 
demshem dhe helmues për shëndetin nga 25% 
- 80% (duke përjashtuar në këtë rast mjetet e 
pajisura me F.A.P., E5, E6). 

Impjanti KIT  H1  montohet në mjetin e blerësit:

- pa bërë asnjë ndryshim strukturor tek motori,
- pa bërë asnjë ndërhyrje në njesine e kontrollit 
te motorit.

Reduktim i kostove të automjetit

ADOPTIMI I STANDARDEVE TË KIT H1 PER TE GJITHE MOTORET CON NE NJE REDUKTIM 

TE NDJESHEM TE KOSTOVE TE VET AUTOMJETIT TUAJ.

Montimi i KIT  H1 tëk mjetet përcakton në mënyre treguese një kursim të karburantit 
(benzene,nafte):
- nga 10% - 20% për autobuzat, mjeteve tir, maune, kamiona, 
- nga 20% - 50% për veturat, furgonet, makinat bujqesore, mjetet lundruese
- nga 8% - 15% për grupet elektrogjene (gjenerator)
Luhatjet/treguesi i përqindjeve të përmendura më sipër përcaktohen dhe infl uencohen nga 
vjetërsia e mjetit, gjendja motorrike dhe nga menyra si e drejton ate.
Përdorimi i pajisjes do të lejojë marrjen e të njëjtit funksionalitetit dhe përfi timet e konvertimit 
katalitik, ose të paktën një reduktim të madhësisë së katalizatorit, dhe FAP (në rastin e motorëve me 
naftë) dhe në disa raste edhe të trajtimit me UREA, e nuk mund të jetë i kufi zuar vetëm në DENOX.
1.2.  Ekologjia

Ndotja e ajrit është problemi më i madh shëndetësor dhe mjedisor pothuajse i tërë qyteteve 
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FAQJA, JASHTË FUNKSIONI

DITA BOTËRORE

Dështon 
rezervimi 

online i vizitës
në QSUT

KËSHILLA/ Vitamina C, një antidepresiv natyral. Mbroni zemrën me çaj jeshil e limon

Rezarta Shkurti: 

Shefja e Dermatologjisë: Shenjat 
që duhet t’ju shqetësojnë

D l ShShSh

Kanceri i lëkurës, 
ja personat që 

rrezikohen më tepër

“Zbulimi i hershëm 
është i rëndësishëm, 
si ta parandaloni”

“
ë

“Talasemia, 
para se të 

lindni fëmijë, fl isni 
me një gjenetist”
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UDHËZIMI

MASAT

KËSHILLA/ Shëndeti, çfarë sporti të zgjedhim dhe në çfarë mase

Parandalimi 
i sëmundjeve, 

4 hapa 
që duhet të ndiqni 

Mjekja: Çdo vit diagnostikojmë 
me probleme në shikim 

rreth 2000 fëmijë 

Mj kj Çd i di ik jMj kjMj kj Çd i di ik jMj kj

Celularët e tabletët, si 
t’i ruani sytë e fëmijëve  

“Afërsia ekstreme 
shkakton 
shtrembërim 
dhe than lotin”

“

“Bojkoti” i check-up,
qeveria detyron 

familjet me ndihmë 
ekonomike

Rezarta 
Shkurti: 





G



E hënë 15 Janar 201814

Ardhja në jetë e një
fëmijë, është ndër
kënaqësitë më të

mëdha në jetën e një çifti. Por
kohët e fundit, për shkak të
një sërë faktorësh, sterilite-
ti apo pamundësia për të pa-
sur pasardhës, ka pësuar
rritje. Në një intervistë për
suplementin “Life Pages” në
“Gazeta Shqiptare”, mjeku
obstetër-gjinekolog, Bajram
Balliu tregon se martesat
në moshë të madhe, përdori-
mi i duhanit, drogës, alk-
oolit e sëmundjet seksual-
isht të transmetueshme
janë ndër shkaqet kryesorë
të rritjes së sterilitetit .
Mjeku më tej tregon se në
vendin tonë meshkujt ende
e kanë të vështirë të sh-
kojnë për vizitë te andro-
logu, e pavarësisht se mund
të jenë vetë të sëmurë, fajë-
sojnë femrën si shkaktare
të moskonceptimit të një
shtatzënie.

Çfarë është steriliteti?Çfarë është steriliteti?Çfarë është steriliteti?Çfarë është steriliteti?Çfarë është steriliteti?
Steriliteti, ose infertiliteti,
përkufizohet si pamundësi
për të lindur pasardhës, tek
një çift i moshës reproduk-
tive, pas një periudhe 1-
vjeçare të jetës së rregullt
seksuale dhe të pambrojtur
nga mjetet kontraceptive.
Infertiliteti mund të jetë me
origjinë nga gruaja, nga
burri,  ose e përbashkët.
Mund të jetë primare (kur
çifti nuk ka konceptuar sh-
tatzëni) dhe sekondare (kur
në të shkuarën ka koncep-
tuar një barrë,  por nuk
mundet të konceptojë
përsëri).
Cilat janë shkaqet e kësaj
sëmundjeje dhe si paraqiten
shifrat në vendin tonë?
Në Europë, 10-15% e çifteve,
nuk munden të koncep-
tojnë një shtatzëni. Trendi
fatkeqësisht është në rritje,
dhe kjo për disa arsye: mar-
tesat në moshë të madhe,
obeziteti, përdorimi i du-
hanit,  alkoolit,  drogës,
sëmundjet seksualisht të
transmetueshme, ulja e
frekuencës së mar-
rëdhënieve seksuale etj.

Mosha ideale e femrës për të kon-
ceptuar një barrë është 20-29 vjeç
me kulmin në moshën 25 vjeç.
Cilët janë disa prej faktorëve që
ndikojnë në sterilitet te femrat?
Shkaqet e infertilitetit te gratë:
faktorët endokrine(nuk piqet fo-
likuli), në 10-15% të rasteve. Fak-
torët pelvike ose tubo-perito-
neale, aderencat, bllokimi i tu-
bave, endometrioza në 30-40%.
Faktorët cervikale, sëmundjet
gjinekologjike, mish i huaj, kav-
itet i çrregullt i mitrës në 10%.
Gjithashtu, ndikojnë edhe fak-
torët idiopatike në 10-20% të ras-
teve.

Po te meshkujt?Po te meshkujt?Po te meshkujt?Po te meshkujt?Po te meshkujt?
Burrat janë përgjegjës për afër-
sisht gjysmën e rasteve të infer-
tilitetit. Disa prej shkaqeve janë
moszbritja e testikujve në skro-
tum, parotiti, hernia inguinale,
zgjerimi i enëve të gjakut të sk-
rotumit, gonorea dhe SST, pra
sëmundjet seksualisht të trans-
metueshme. Gjithashtu, edhe im-
potenca, përdorimi i alkoolit, du-
hanit,  drogës,  përdorimi i
medikamenteve si nitrofuranto-
ina, tetraciklinat, ketokonazoli,
antihipertensivet, imipramina
steroidet janë disa nga shkaqet
e sterilitetit te meshkujt. Sipas
studimeve, përdorimi i sasive të
mëdha të kafes,  mund të ulë
dëshirën seksuale dhe ereksion-
in.

S i  b ë h e t  d i a g n o s t i k i m i  iS i  b ë h e t  d i a g n o s t i k i m i  iS i  b ë h e t  d i a g n o s t i k i m i  iS i  b ë h e t  d i a g n o s t i k i m i  iS i  b ë h e t  d i a g n o s t i k i m i  i
sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?
Një çift  steril  paraqitet te
gjinekologu, i cili fillimisht i re-
komandon bashkëshortit  një
konsultë te andrologu dhe një
analizë te spermës. Vetëm pas
ekzaminimit të burrit, nëse nuk
paraqet asnjë problem, fillohet
ekzaminimi i gruas. Në prak-
tikën time të përditshme, kam
hasur disa raste, kur burri divor-
cohej me gratë, sepse nuk lind-
nin fëmijë. Gratë martoheshin
me burra të tjerë dhe lindnin
fëmijë më pas. Akoma në vendin
tonë, burrat e kanë shumë të
vështirë të vizitohen dhe mjeko-
hen, kurse gratë jo.

Cilat janë metodat ekzamin-Cilat janë metodat ekzamin-Cilat janë metodat ekzamin-Cilat janë metodat ekzamin-Cilat janë metodat ekzamin-
uese që përdoren për femrat?uese që përdoren për femrat?uese që përdoren për femrat?uese që përdoren për femrat?uese që përdoren për femrat?
Ekzaminimi i gruas fillon me an-
amnezën e hollësishme, me për-
caktimin e konstruksionit fizik,
vizitë vaginale, eko e organeve
pelvike, matje e temperaturës

bazale për 3 cikle rresht, për-
caktimi nëse veza piqet ose jo,
grafi e tubave, ekzaminime hor-
monale etj. Gjithashtu, edhe
laparoskopia,  biopsia e en-
dometrit e testi postcoital janë
disa prej metodave që përdoren
për të zbuluar infertilitetin te
femrat. Nuk ka mjekim më të
mirë, se një diagnozë e saktë,
kjo aksiomë vlen për mjekimin
e infertilitetit.

Çfarë mjekimi mund të për-Çfarë mjekimi mund të për-Çfarë mjekimi mund të për-Çfarë mjekimi mund të për-Çfarë mjekimi mund të për-
d o r e t  p ë r  k u r i m i n  ed o r e t  p ë r  k u r i m i n  ed o r e t  p ë r  k u r i m i n  ed o r e t  p ë r  k u r i m i n  ed o r e t  p ë r  k u r i m i n  e
sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?
Në varësi të shkakut, jepet edhe
mjekimi. Nëse te gruaja nuk
piqet veza, stimulohet me Clo-

Mjeku obstetër-gjinekolog: Shkaqet kryesore që ndikojnë në moskonceptimin e shtatzënisë, diagnostikimi

Balliu:
Bajram

”Meshkujt, përgjegjës në 50% të rasteve”

 Steriliteti, trend në rritje
edhe në vendin tonëVoltiza Duro

mid, Gonadotropina etj. Nëse sh-
kaku është infeksioni, jepen anti-
biotikë, nëse konstatohen aderen-
ca, endometrioza, mjekimi është
kirurgjikal me laparoskop. Po
kështu, te burrat, nëse konstato-
het varikocele, moszbritje e tes-
tikujve, bllokim i tubave që te-
jçojnë spermën, mjekimi është
kirurgjikal. Nëse konstatohen çr-
regullime hormonale apo të sper-
matogjenezës, mund të mjekohen
me medikamente. Ka raste kur
kërkohen të zbatohen metodat
moderne të inseminimeve artifi-
ciale, të cilat janë të disallojshme.
Kur sperma e burrit nuk është
fertile, merret sperma e donorit.
Po kështu kur gruaja nuk ka vezë

të përshtatshme për shtatzëni,
merren vezë të donorëve. Këto
metoda janë shumë të kush-
tueshme, aktualisht kryhen
vetëm në spitale private, dhe
përqindja më e madhe e sukses-
it, fatkeqësisht nuk i kalon 50%.

A mund të parandalohet steri-A mund të parandalohet steri-A mund të parandalohet steri-A mund të parandalohet steri-A mund të parandalohet steri-
liteti?liteti?liteti?liteti?liteti?
Sipas meje, ndryshimi i mënyrës
së jetesës, arritja e peshës ide-
ale, shmangia e sëmundjeve sek-
sualisht të transmetueshme, mo-
spërdorimi i alkoolit, duhanit dhe
drogës, kontrolle të hershme te
mjeku gjinekolog dhe androlog;
ndikojnë në uljen e numrit të
çifteve sterile.

Mjeku obstetër-gjinekolog,
Bajram Balliu
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Mjeku popullor
Ylli Merja

Jo të gjitha dhimbjet e kokës
shkaktohen nga migrena. Mi
grena është një dhimbje pul-

suese e fortë që fillon nga shkaqe
të ndryshme. Migrena e bën indi-
vidin shumë të ndjeshëm nga zhur-
mat, drita, dhe aromat e forta. Këta
individë bëhen nervozë shumë
shpejt. Është një dhimbje e kokës
që mund të zgjat me dite të tëra
nëse nuk përdoret mjekim në
fillimin e dhimbjes. Në përgjithësi
dhimbjet e kokës nga migrena janë
4-5 ditë në muaj dhe përsëriten në
mënyrë ciklike. Gjatë këtyre ditëve
dhimbjet vijnë duke u shtuar, de-
risa shkaktojnë marrje mendsh
dhe të vjella, dhe pas kësaj truri
është i freskët dhe shumë aktiv, pra
këto janë simptomat kryesore që
individi quhet se ka migrenë. Gjith-
ashtu, 50% e njerëzve që vuajnë me
migrenë janë femrat, pjesa tjetër
janë fëmijë, adoleshentë dhe bur-
ra.

Cilat janë llojet e migrenës?
Migrena e zakonshme ndodh

tek shumica e të rriturve që vua-
jnë nga migrena, dhe është dhimb-
je që mbulon një pjese të kokës që
krijon ndjesinë e marrjes së
mendve, por nuk jep të vjella. Dhim-
bja zgjat disa ditë.

Migrena klasike shkakton mar-
rje mendsh, jep të vjella, dhe ndodh
tek të gjitha moshat. Pas gjumit
dhimbja zvogëlohet.

Migrena ekuivalente krijohet
tek individët pas moshës 50 vjeç,
që kanë vuajtur me parë nga mi-
grena e zakonshme.

Migrena e ciklit, ndodh tek fem-
rat dhe ndodh disa ditë para, pas
ose midis ciklit menstrual.

Migrena abdominale shfaqet
tek fëmijët dhe shkakton të vjella
e marrje mendsh.

SHKAKU
Migrena shkaktohet nga mung-

esa e qarkullimit normal të gjakut
në tru. Ngushtimi i arterieve dhe
venave bën që truri të mos furni-
zohet normalisht me gjak dhe ok-
sigjen dhe kjo jep dhimbje të kokës.
Arsyet e migrenës janë të shumta,
por akoma nuk është vërtetuar
shkaku i vërtetë dhe kura e saj.

Migrena është një sëmundje e
trashëgueshme. Migrena mund të
stimulohet nga ndryshimi i
mënyrës se jetesës: ndryshimi i
ajrit, ujit dhe mënyrës së ushqyer-
it. Ndryshimet hormonale shkak-
tojnë fillimin e dhimbjes së kokës,
prandaj një numër i madh indi-

vidësh që vuajnë nga migrena janë
femrat dhe adoleshentet. Këto dy
grupe kanë ndryshime hormonale
të shumta. Sasia e lartë ose e ulët e
estrogjenit tek femrat shkakton
migrenë. Gjithashtu, infeksione në
organizëm e stimulojnë migrenën.
Të tjera shkaqe janë anemia, mu-
ngesa e vitaminës B, pagjumësia,
stresi dhe probleme me
qarkullimin e gjakut.

QETËSIMI ME BIMË
MEDICINALE

Megjithëse migrena është një
sëmundje që nuk kurohet, ajo
parandalohet dhe me anë të
mënyrës së ushqyerjes mund të
evitoni shfaqjen e saj.

Hapi i parë është që individët që
vuajnë nga migrena të kon-
sumojnë shumë ujë gjatë ditës,
minimumi 1.5l ujë në ditë. Kështu
qelizat e trurit do të jenë të hidrat-
uara mjaftueshëm. Hapi i dytë ësh-
të masazh i qafës me vajra esen-
ciale që rregullojnë qarkullimin e
gjakut, të paktën 1-2 herë në javë.
Vaji i sinapit dhe vaji i mentes kanë
efekte qetësuese dhe rregullojnë
qarkullimin e gjakut që shkon në
tru. Pjesë shumë e rëndësishme
është mënyra e të ushqyerit. Sa me
shëndetshëm të ushqeheni, aq me
pak shfaqet migrena. Gjithashtu,
gjumi është tepër i rëndësishëm,
jo vetëm për mirëfunksionimin e
trurit, por për gjithë organizmin.

Por kur fillon dhimbja e kokës
si duhet të veprojmë?

Kur fillon dhimbja e kokës du-
het të konsumoni sa më shume

lëngje. Çajrat janë shumë të
këshillueshme, pasi zgjerojnë enët
e gjakut, dhe veprojnë si qetësues
natyral të trurit. Një çaj shumë
efektiv për dhimbjet e kokës për-
gatitet kështu: ne 2 litra ujë zieni
2 minuta 1 lugë mente+ 1 lugë bar
blete+ 1 lugë borzilok+ 1 lugë
rozmarinë + 1 lugë lule basani+ 1
lugë mendër + 1 lugë murriz lule
ose frutë. Konsumoni 3-4 gota çaj
në ditët kur keni dhimbje koke. Pas
kësaj duhet të konsumoni 10-20 fije
shafrani në ditë, pasi ky përmban

antioksidante të fuqishëm,
grupin e vitaminave B1, B2 dhe
B6 që janë ushqyes të trurit, dhe
piko krocine dhe krocinine të
cilat veprojnë si qetësues të tru-
rit dhe largojnë radikalet e lira
në organizëm. Boronica dhe
xhenxhefili ushqejnë sistemin
nervor, zgjerojnë enët e
qarkullimit të gjakut dhe ndal-
ojnë të vjellat. Pra është me
shumë interes që 4-5 ditët e
dhimbjes së fortë të kokës këto
të përdoren në mënyrë inten-
sive. Kurse në ditët e tjera
këshillohet të përdorni në
mënyrë të vazhdueshme borz-
ilokun, qoftë si erëz kuzhine,
qoftë si një çaj të lehtë me 1-2
lugë gjelle borzilok në ditë, ose
2-3 pika vaj esencial borziloku,
8-10 fije shafrani në dite. Migre-
na, të parën që godet më shumë
në sistemin nervor ka
kujtesën. Ndërsa borziloku
dhe shafrani janë të parat bimë
që forcojnë kujtesën. Pra, atë
që sëmundja e vret, ju e mbro-
ni duke përdorur këto
produkte natyrale.

Rrënja e valerianës
këshillohet të përdoret në ras-

Këshillat, si duhet të veprojmë
kur nisin dhimbjet e kokës?

Migrena-Si ta dallojmë dhe si ta qetësojmë me bimë mjekësore

tet kur migrena shkakton pag-
jumësi dhe të vjella. Valeriana
është një qetësues natyral
shumë i efektshëm për dhimb-
jet e kokës që përdoret gjerë-
sisht në ilaçe.

Vajrat esenciale janë shumë
efektiv për qetësimin e dhimb-
jeve të kokës, pasi ato veprojnë
shpejt. Një mikser vajrash që
mund të përdoret 5-6 pika në ditë
është: 5 ml vaj livando, 3 ml vaj
mente, 1 ml vaj borziloku, dhe 1
ml vaj mendër e bute dhe 10 ml
vaj ulliri. Kjo përzierje vajrash
mund te pihet kështu ose mund
të hidhet në një gote me ujë të
vakët dhe të konsumohet 2 herë
në ditë para ushqimit.

Në rastet kur individi ka
dhimbje të kokës në pjesën e për-
parme dhe tek pjesa e sinuseve
këshillohet të bëhet avull me
këtë përzierje: 1 litër ujë, një
dorë me gjethet e ekualipsit, 1
lugë gjelle koriander dhe 1 lugë
gjelle mente. Avulli behet 15
minuta duke qëndruar 20 cm
mbi nivelin e ujit. Këto të dyja
ndihmojnë të hapen enët e
qarkullimit të gjakut dhe të
furnizohet truri me oksigjen.

Mjeku popullor, Ylli Merja
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Çaji i rubinit të kuq,
efektet kundër

tensionit të lartë
Rubini i kuq është një

bimë mjekësore,
pjesë e familjes Hi-

biscus sabdariffa, e përdorur
në trajtimin e sëmundjeve
nervore, por edhe atyre kar-
diake. Çaji i kësaj bime ësh-
të përdorur prej shekujsh
pasi nuk përmban kafeinë,
është I pasur me calcium,
niacinë, riboflavinë, vitaminë
c, por edhe hekur. Në mo-
mentin kur konsumohet i
ftohtë, çaji i rubinit të kuq
arrin të shuajë etjen dhe ka
aftësinë të qetësojë trupin.
Kjo pije ka gjetur përdorim të
gjerë në mjekësinë popullore
pasi ka aftësinë që të nxjer-
rë nga organizmi sekrecionet
dhe lëngjet e tepërta. Ky lëng
çudibërës mund të ulë ten-
sionin e lartë të gjakut pasi
është një antioksidant i fu-
qishëm që parandalon oksi-
dimin e lipo-proteinave.
Shumë njerëz e konsumojnë
çajin e rubinit të kuq për të
humbur peshë pasi kjo bimë
mjekësore përmban një sub-
stancë që parandalon pro-
dhimin e enzimës amylase
që shpërbën sheqernat ko-

mplekse në ushqim. Nëse individi
pi në mënyrë të rregullt çaj rubini,
parandalon përthithjen e tepërt të
karbohidrateve dhe si pasojë nuk
shton peshë. Por kjo bimë shpesh
gjen përdorim edhe kundër të ftohtit
dhe kollës, pasi lufton inflamacion-
in dhe bakteret. Çaji I rubinit të kuq

Efektet
shëndetësore
të kamomilit

Kamomili është një çaj të cil
in e përdorim gjithmonë kur

kemi nevojë për qetësi dhe relak-
sim. Ai është një bimë me lule
të butë e të bardhë e cila na
qetëson, relakson, dhe e qetë-
son stomakun, por edhe shumë
më tepër. Në vend të parë janë
sigurisht problemet e stomakut,
të cilat kamomili i zgjidh brenda
pak çastesh. Çaji i kamomilit
përveç se e përmirëson tretjen,
ndihmon edhe në eliminimin e të
përzierave të mëngjesit në sh-
tatzëni. Fashat me kamomil
mund ta përshpejtojnë shërimin
e plagës. Kamomili përdorej për
këtë qëllim qysh prej Greqisë
antike, Romës dhe Egjipt i t .
Meqë ka shumë veti antiinflama-
tore, kamomili gjithashtu mund

ndikon edhe në uljen e problemeve
të shkaktuara nga temperatura e
lartë duke qenë se ka efekt qetë-
sues. Lëngu i bimës së rubinit re-
komandohet për atletët dhe
sportistët si një pije me vlera ush-
qyese për organizmin dhe për të
mbajtur trupin në formë.

t’i zbutë ënjtjet, dhe pa frikë
mund ta përdorni për zonat e
ndjeshme rreth syve. Kamomili
ka veti antioksidante dhe ndih-
mon në uljen e sheqerit në gjak,
ndërsa në anën tjetër mund
edhe ta ngrejë atë në rast të
hipoglikemisë. Nëse keni prob-
leme me hemorroide, kamomili
duhet të jetë diçka që e konsu-
moni rregullisht. Ai do t’ua sta-
bilizojë ritmin e jashtëqitjes dhe
në qoftë se i shpëlani vendet me
dhimbje, kjo do ta zvogëlojë
dhimbjen. Kamomilin mund ta
përdorni për dhimbjet e menstru-
acioneve, problemet e gjumit, në
rastet e sëmundjeve të lëkurës
(ekzema dhe psoriaza), dhe
madje edhe si një preparat për
shpëlarjen e mëngjesit .
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Kushdo që ka pasur ndon
jëherë një dhimbje koke e di
se sa bezdisëse mund të

jetë. Lloji më i zakonshëm i një
dhimbjeje të tillë është një ndjesi e
butë, ngushtuese rreth kokës tuaj
që shpesh shkaktohet duke mbaj-
tur qafën në një pozicion jo të për-
shtatshëm. Nga ana tjetër, migrenat
kanë prirjen të jenë intensive dhe
të përsëritura. Ilaçet janë një
mënyrë për të trajtuar sikletin tuaj,
por ka edhe shumë mënyra naty-
rore si disa prej këshillave që po
japim më poshtë.
1-Bëni pushim
Dhimbjet e kokës janë shpesh një
shenjë që trupi juaj ka nevojë për
një pushim. Shumë njerëz janë të
zënë dhe nuk duan të marrin kohë,
por shtrihuni dhe relaksohuni kur
ndjeni një dhimbje koke e mos e
lini të përkeqësohet. Nëse munde-
ni, përpiquni të flini për një orë apo
më shumë.
2-Hani pak dhe shpesh
Nëse nuk keni ngrënë ushqim për
një kohë, kjo ndjenjë e dobët mund
të jetë rezultat i sheqerit të ulët në
gjak. Në këtë rast duhet të hani
diçka menjëherë. Disa kërkime
sugjerojnë se ushqimet e pasura
me magnez, siç janë spinaqi, vaji i
ullirit, ose luledielli ose fara e kun-
gujve, mund të jenë veçanërisht të
dobishme. Në përgjithësi, ata që
kanë dhimbje koke duhet të kon-
sumojnë vakte të vogla gjatë gjithë
ditës, në vend të tri llojeve të mëdha
në mëngjes, drekë dhe darkë.
3-Kompresa të ftohta
Kompresat e ftohta mbi ballin ose
sytë mund të ofrojë lehtësim të
përkohshëm nga një dhimbje koke
e bezdisshme dhe madje mund të
ndihmojë që ajo të zhduket plotë-
sisht. Shumë njerëz mendojnë se
akulli shndërrohet në dhimbje nga
tkurrja e enëve të gjakut, por mjekët
thotë se në rastin e dhimbjeve të

shenjat e para të dehidrimit. Për
të siguruar që po pini lëngje të
mjaftueshme, përpiquni t'i kon-
sumoni ato gjatë gjithë ditës, në
vend që t'i përdorni ato në kohën
e ushqimit ose gjatë periudhave
të aktivitetit të rëndë fizik. Udhë-
zimet e mjekëve sugjerojnë se
të rriturit duhet të konsumojnë
mes 11 dhe 15 gota ujë në ditë.
Edhe konsumi i moderuar i kaf-
esë kontribuon në marrjen tuaj
të përditshme të lëngjeve.
8-Ruaj një peshë të shëndet-
shme
Duke qenë shumë mbipeshë,
mund të rriten shanset për të
pasur migrenë të përsëritur. Hum-
bja e peshës përmes dietës dhe
stërvitjes së rregullt ose mbajtja
e peshës tuaj të shëndetshme;
mund të parandalojë dhimbjet e
kokës.
9-Kontrolloni stresin
Sipas një studimi gjerman, sa
më shumë stres të keni në jetën
tuaj, aq më shumë dhimbje koke
mund të merrni. Stresi
psikologjik mund të shkaktojë të
gjitha llojet e tensioneve fizike,
të cilat nuk mund të jeni të
vetëdijshëm. Rekomandohet
marrja e pushimeve të shpeshta
nga situata stresuese dhe
"zbutjen" me diçka që ju pëlqen
si yoga, meditim, ose gjithçka
që ju duket qetësuese dhe që iu
heq mendjen nga shqetësimet
tuaja.
10-Merrni kafeinë (por jo
shumë)
Duke konsumuar një filxhan kaf-
eje në shenjën e parë të dhim-
bjes së kokës është një praktikë
e vjetër, sepse kafeina ka një efekt
të butë dhe mund të jetë shumë e
dobishme në fazat e hershme. Por
kujdes të mos e teproni me sasinë
e kafeinës.
11-Mos rrini shumë para komp-
juterit
Lodhja e syve në vetvete nuk ësh-
të zakonisht një shkak i dhimbjeve
të kokës. Mjekët besojnë se
shpenzimi i orëve të gjata para një
kompjuteri mund t'i bëjë njerëzit më
të prekshëm ndaj tyre. Kështu që
duhet të bëni pushime të shpesh-
ta çdo 30 minuta ose më shumë,
për t'u shtrirë dhe për t'u larguar nga
ekrani i kompjuterit; çka ndihmon
në zvogëlimin e lodhjeve të syrit.

kokës, ka një efekt të kundërt.
4-Bëni një dush të nxehtë
Njerëzit priren të preferojnë të
ftohtët mbi nxehtësinë kur bëhet
fjalë për trajtimet aktuale të dhimb-
jeve të kokës, por ndonjëherë një
dush me avull mund të jetë vetëm
ajo që ju duhet.
5-Masazhoni trupin
Një nga mënyrat më të mira për të
trajtuar një dhimbje koke është
masazhi. Sipas një studim span-
joll, pacientët me dhimbje koke të
përsëritura kanë raportuar gjendje
më të mira psikologjike, stres të

zvogëluar dhe më pak simptoma
brenda 24 orëve pas marrjes së
masazhit prej 30 minutash.
6-Pini më pak alkool
Konsumimi i sasive të mëdha të
alkoolit mund të shkaktojë dhimb-
je koke kështu që sigurohuni të pini
Brenda limiteve dhe të pini sa më
shumë ujë. Për njerëzit që janë të
ndjeshëm ndaj dhimbjeve të kokës
ose migrenës, vetëm një sasi e
vogël e alkoolit mund të shkaktojë
një sulm të dhimbshëm.
7-Qëndro i hidratuar
Dhimbja e kokës është një nga

11
këshilla të vlefshme

për qetësimin e
dhimbjes së kokës



E hënë 15 Janar 201818 -

Opinioni i   Ditës Opozitës nuk i duhet
protestë, por fushatë

Është dita ideale për ata që kanë dëshirë
të bëjnë punime në shtëpi, sepse keni me
të vërtetë shumë punë për të bërë. Mjetet
dhe materialet do të jenë të kushtueshme,
por do t’ia vlejnë. Edhe në zyrë atmosfera
është e qetë, të gjithë mendojnë për punën
e tyre, pa ndërhyrë në atë të të tjerëve.

DEMI

Pasi jeni përpjekur shumë herë të rrot-
ul loni  çelësin,  mund ta kuptoni  se
dera ishte e hapur! Hëna në kuadraturë
sot nuk ju favorizon aspak. Të rrethuar
nga njerëz që flasin shumë, në fund
duhet të dilni jashtë për të marrë ajër
të pastër.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

D i f e r e n c a t  n ë  o p i n i o n e  n u k  j a n ë
pengesë për ju që, sidoqoftë, keni arri-
tur të vendosni pika të përbashkëta me
kontaktet miqësore. Është thelbësore
për ju të keni më shumë se një kënd-
vështr im dhe t ’ i  dëgjoni të gj i thë.

Realizimi praktik i disa projekteve mund të
përballet me ndonjë pengesë, për faj të
Hënës te Bricjapi. Megjithatë do bëni të
pamundurën! Ndoshta keni nevojë për një
ndihmë të vogël në shtëpi. Veproni në
mënyrë që zëri juaj të dëgjohet, pa frikë.

J a v a  f i l l o n  p a  s h u m ë  e n t u z i a z ë m ,
sepse nuk keni arritur të çlodheni mjaf-
t ueshëm në  fund javë .  Nëse  j en i  t ë
lodhur ,  përp iquni  mos ta  shfaqni  në
punë.  Ndoshta  duhet  t ’ i  l in i  lëv iz je t
tuaja më të guximshme për kohë më
të mira.

Duke qenë se jeni shumë të përpiktë, do
pretendoni shumë nga ekipi juaj. Hëna në
trekëndësh me shenjën tuaj ju dhuron ide
fantastike për të udhëhequr të tjerët. Kr-
ijimtaria nuk është problem dhe duke qenë
se dispononi burimet e duhura, mund të
realizoni gjëra të mëdha.

Jeni  ndierë të manipuluar nga dikush,
i  ci l i  pastaj nuk ju ka trajtuar fare mirë,
dhe pa u menduar dy herë. Po mendo-
n i  të  hakmer ren i ,  po r  duhe t  shumë
kujdes.  Kin i  dur im, rast i  për  t ’u  hak-
marrë do v i jë në një moment që nuk e
pr isn i .

Për  rea l i z im in  e  që l l imeve  tua ja  ken i
nevojë për  personat  e  duhur .  Kontak-
te t  e  re ja  mund të  hap in  dyer  të  ndry-
shme,  që  më parë  i sh in  të  mby l lu ra .
Do ju udhëheqë inst inkt i  i  brendshëm,
për  të  c i l i n  jen i  shumë k renar ,  ngan-
jëherë  më tepër  se  duhet .

Për ju adhurues të ndryshimeve, dita do
jetë pak monotone, duke qenë se nuk do
ketë lajme emocionuese. Mos u shqetëso-
ni, pushimi nuk ju bën keq. Mësoni t’i shiko-
ni ndryshe edhe gjërat që ju duken si rutinë.
Do habiteni.

Saturni ju mëson se kujdesi nuk është kur-
rë i tepërt, por si thotë proverba: ‘Kush nuk
rrezikon, nuk fiton’. Dhe nganjëherë duhet
të hidheni në sulm! Nëse prisni përsosmëri
para se të veproni, rrezikoni të mos lëvizni
kurrë. Mos u shqetësoni shumë.

Keni përgatitur gjithçka që ju nevojitet, me
përjashtim të asaj që është gjëja më thel-
bësore. Pak të shpërqendruar, por në fund
të fundit, askush nuk është i përkryer. Nëse
i keni të gjithë përbërësit, torta do dalë
shumë e mirë.

Falë disa zgjedhjeve të mira, do jeni mjaft
popullor. Falënderoni edhe këndin Hënë-
Neptun që do ju ndihmojë të merrni shumë
vlerësime. Pamja e jashtme është e rëndë-
sishme, por nuk mund të ndaleni vetëm
në gjërat sipërfaqësore. Shkoni më tej.

OPINION

Nga Julian Zyla

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

... ndryshuar ndonjë gjë. Dësh-
timi vërtet spektakolar ishte
protesta më e madhe në histori, në
shkurt 2003. Iu bashkova miliona
njerëzve nga e gjithë bota në prag
të luftës së George W. Bush ndaj
Irakut. Arritëm të merrnim një
titull të madh në faqen e parë të
“New York Times”, por Bush mjaf-
toi të priste që ne të shkonim në
shtëpi.”

Sipas një përkufizimi, protestë
është një kundërshtim formal, za-
konisht, i një grupi. Ndërsa, fush-
atë, një seri veprimesh për të arri-
tur një qëllim të caktuar. Cila nga
të dyja mund t’i duhet opozitës sh-
qiptare?

Momentet më të mira politik-
isht së fundmi të z. Basha, ishin
pikërisht momentet gjatë fushatës
(së detyruar) parazgjedhore. Por,
kur njerëzit nisën ta dëgjonin me-
sazhin e tij të ri, mbaruan zgjedh-
jet dhe me to u ndërpre edhe fush-
ata. Optimizmi, gjuha dhe ngjyrat
pozitive të spoteve i lanë vendin
retorikës dhe teknikave të
paraardhësit të tij, Berisha.
Konkretisht, çfarë mendon se do
të arrijë opozita me protestën?
Rama, si herët e tjera, do të presë
që protestuesit të shkojnë në shtë-
pi. Pastaj çfarë, do të ketë protestë
tjetër? Po pastaj, çfarë? Sa njerëz
mendon se do të konvertojë opozi-
ta duke bërë të njëjtat veprime e
duke thënë të njëjtat fjalë? Dek-
larohen objektiva, por a munden
protestat t’i arrijnë ato objektiva?
Nëse protesta kthehet në qëllim në
vetvete, do të shihet vetëm nëse
opozita do të arrijë apo jo të
mbledhë njerëz në shesh. Nëse nuk
do të mbledhë, do të jetë objekt tall-
jeje ose analizash kritike. Nëse i
mbledh, asgjë: Urime. Atëherë, pse
ky autotest? A ka vërtet rëndësi
organizimi i njerëzve në shesh? A
mund të jetë vërtet një mesazh aq i
rëndësishëm?

Opozita vazhdon ta quajë pro-
testë të njerëzve, por vendimi për
datën 27 nuk erdhi nga njerëzit.
...Dhe njerëzit këtë e kuptojnë. Ësh-
të një organizim politik. Nuk ka
asgjë të keqe. Por a mos vallë ësh-
të një shpërdorim i energjive?

Opozita duhet të nisë fushatën!
Dhe fushata është ndryshe nga një
protestë, apo një seri protestash.
Objektivat janë gati. I duhet një
fushatë politike që të mund të mo-
tivojë e të frymëzojë drejt arritjes
së këtyre objektivave. Fushata
mund të përmbajë ose jo protesta,
por ato duhet të jenë të parash-
ikuara thjesht si një nga elementët
e tjerë të mirëpërcaktuar.

Së pari, fushata të detyron të
përgatisësh në detaje një mesazh
frymëzues. Dhe nuk ka mesazh
frymëzues që të mund të përmbajë
fjalë si “puç kushtetues” apo “të
shporrim”. Z. Basha thotë se me-
sazhi më i fortë do të jetë pjesëmar-
rja e shqiptarëve në protestë. Por
ai është një mesazh i fundmë, ab-
strakt, i vështirë për t’u kuptuar e

përsëritur. Opozitës i duhet një
mesazh politik pozitiv e që frymë-
zon drejt së ardhmes.
Së dyti, duhet përshtatur fushata
me protagonistin e fushatës.
Demokratët amerikanë e kishin të
lehtë të kuptonin se Barack
Obama dhe Hillary Clinton ishin
të ndryshëm. Obama ngrinte peshë
qindra mijëra njerëz me fjalimet e
tij. Për Hillary Clintonin, edhe pse
kjo mund të mos ishte e pamun-
dur, duket që është menduar se
komunikimi i saj ishte më efektiv
në mjedise më të ngushta, më in-
time, në formën e bisedave. A ësh-
të Basha në maksimumin e komu-
nikimit të tij në miting?

Z. Basha duhet të vendosë se në
cilin format është më efektiv. Një
ndihmë: jo në ato të z. Berisha. Ky
nuk është disavantazh. Thjesht
përshtaten mjetet me personin.
Së treti, opozitës i duhet të grum-
bullojë besueshmëri. Kur z. Rama
postoi para disa javësh në rrjetet

sociale një video që bënte thirrje
për aksion në ndihmë të mjedisit,
z. Basha mund të përfitonte duke
e shpërndarë videon në shenjë
mbështetjeje. “Nuk jam dakord me
të gjitha fjalët politike të zgjedhu-
ra nga kryeministri, por mjedisi ka
nevojë për të gjithë ne,” mund të

Sipas një përkufizimi,
protestë është një

kundërshtim formal,
zakonisht, i një grupi.
Ndërsa, fushatë, një

seri veprimesh për të
arritur një qëllim të
caktuar. Cila nga të
dyja mund t’i duhet
opozitës shqiptare?

Një protestë mbaron. Do të analizohet
nëse organizatorët dhe pjesëmarrësit

ishin civilë dhe nëse autoritetet ruajtën
rendin. Por nëse një opozitë arrin të nisë
një fushatë 360 gradë, është e vështirë
për këdo president apo kryeministër të
presë që njerëzit të shkojnë në shtëpi.

shprehej Basha, duke treguar se
nuk e kundërshton gjithmonë
qeverinë. Kështu, kundërshtimet
do të merrnin peshë më të madhe.
Gjithashtu, nuk mbetet kredit poli-
tik nëse ai përdoret i gjithi duke
kërkuar rrëzimin e qeverisë për
çdo lëvizje të saj, qoftë edhe për çdo
faj të saj. Shqiptarët, jo opozita,
duhet të mendojnë e të kërkojnë
rrëzimin e qeverisë. Nëse opozita
nuk arrin t’i çojë në këtë mendim,
ndryshimi nuk do të ndodhë.
Opozita duhet të kuptojë që nuk
ka nevojë për njerëzit në shesh që
të ketë legjitimitetin e mbështetjes
së tyre. Mjafton që të komunikojë
vazhdimisht gjërat që njerëzit i
mendojnë vërtet. Në të kundërt,
edhe me përkrahësit e vet të
mirëorganizuar, protestat do të
ndryshojnë pak ose aspak.
Protestat e veçanta, edhe nëse ush-
tojnë apo përsëriten pak herë, nuk
arrijnë objektiva. Fushatat, të cilat
shpesh nuk u kërkojnë mbësh-
tetësve veprime si pjesëmarrja fiz-
ike, janë gjithëpërfshirëse, konsis-
tente dhe më efektive.

Një protestë mbaron. Do të anal-
izohet nëse organizatorët dhe
pjesëmarrësit ishin civilë dhe nëse
autoritetet ruajtën rendin. Por
nëse një opozitë arrin të nisë një
fushatë 360 gradë, është e vështirë
për këdo president apo kryemi-
nistër të presë që njerëzit të sh-
kojnë në shtëpi.
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Gjyshi nga Shqipëria, shtetësia nga Serbia
Nga SHABAN MURATI

Katovica

Në rastin e zyrtarëve dhe politikanëve të lartë
përzihen lidhjet dhe interesat politike dhe

kombëtare të shtetit që të jep shtetësinë, me
personazhin politik, që e merr shtetësinë.

Nga SHABAN MURATI

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

... se çfarë shtetësia të re merr
ai pas lënies së postit. Kjo është
zgjidhja e rebusit se çfarë politike
dhe qëndrimi ka ndjekur ndaj Ko-
sovës dhe ndaj Shqipërisë ish-
kryeministri i Rumanisë, Viktor
Ponta, i cili në datën 11 janar 2018
mori shtetësinë e Serbisë.

Ky akt është i habitshëm, sepse
nuk ka një përgjigje se për çfarë ia
dha Serbia shtetësinë serbe ish-
kryeministrit rumun. Viktor Pon-
ta nuk plotëson asnjë nga kushtet
dhe kërkesat e ligjit të Serbisë për
marrjen e shtetësisë. Viktor Pon-
ta nuk ka jetuar dhe as ka punuar
shumë vite në Serbi, që të thuhet
për shkak të qëndrimit të gjatë në
atë vend. Viktor Ponta nuk e ka as
gruan me origjinë serbe, por e ka
rumune, kështu që as me martesë
nuk mund ta justifikojë shtetës-
inë. Nuk e justifikon dot as me
ndonjë lidhje gjaku apo familjare
të të parëve të tij me Serbinë dhe
me shtetin serb.

Ish-kryeministri i Rumanisë e
ka prejardhjen nga Shqipëria,
madje të një kohë të afërt dhe jo në
mesjetë. Siç deklaroi ai vetë në kon-
ferencën e shtypit në Tiranë, gjatë
vizitës së tij zyrtare në Shqipëri në
18 mars 2014: “Gjyshi im ka ardhur
në Rumani nga Voskopoja”. Do të
ishte e natyrshme që ish-kryemi-
nistri Viktor Ponta të kërkonte
shtetësinë shqiptare. Por me gjithë
origjinën dhe gjyshin nga Sh-
qipëria, ai kërkoi dhe mori shtetës-
inë nga Serbia.

Duke qenë se Viktor Ponta ësh-
të një ish-kryeministër dhe për më
tepër është sot kryetar i Komitetit
parlamentar të Rumanisë për
Çështjet Europiane, pra një politi-
kan dhe parlamentar i nivelit të
lartë me ndikim në formulimin e
politikës së jashtme dhe të mar-
rëdhënieve të Rumanisë me vendet
e rajonit, shtetësia e re serbe e tij
ngre disa pikëpyetje lidhur me qën-
drimin e tij dhe të Rumanisë ndaj
Kosovës dhe ndaj Shqipërisë.

Është e kuptueshme se akordi-
mi i shtetësisë serbe nga presiden-
ti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, për
ish-kryeministrin dhe kryetarin e
komitetit parlamentar rumun
është shprehje zyrtare e një mirën-
johje të thellë për veprimtarinë dhe
për qëndrimet proserbe, që ai ka
mbajtur në postin e kryeministrit
dhe në postin e tanishëm të krye-
tarit të komitetit parlamentar ru-
mun për çështjet europiane. Ako-
rdimi i shtetësisë serbe për ish-
kryeministrin rumun është sh-
kallë mirënjohje e Serbisë ndaj tij,
më e madhe se çdo dekoratë e lartë
serbe. Duket e qartë pse ia dha Ser-
bia shtetësinë, por është e paqartë
përse ish-kryeministri rumun e
mori këtë shtetësi, çka të shtyn tek
lidhje të dyshimta dhe okulte, si
ato për të cilat dikur një president
rumun e pat akuzuar për lidhje me
shërbimin famëkeq sekret komu-
nist, sekuritate. Në Ballkan gjith-
monë gjërat janë më të komp-

likuara nga sa duken.
Kur Viktor Ponta u bë kryemi-

nistër i Rumanisë në maj të vitit
2012 në disa qarqe politike dhe dip-
lomatike shqiptare, nuk e di për
çfarë arsye, u ngrit një shpresë e
madhe se Rumania më në fund do
ta ndryshonte qëndrimin e saj neg-
ativ ndaj Kosovës dhe do ta njihte
atë. Origjina shqiptare e kryemi-
nistrit dhe e gjyshit, që nuk duhet
të harrohet nga ai, dhe disa siguri
që kryeministri rumun shpërndau
në intimitetet e tavolinave të
pritjes, duket se nxitën disa qarqe
shqiptare të shpresojnë, dhe mad-
je ta propagandojnë, se Rumania
do të rreshtohet në familjen e sh-
teteve, që e kanë njohur Kosovën.
Madje në Tiranë u nxituan ta vlerë-
sonin qëndrimin e kryeministrit
Viktor Ponta për Kosovën dhe të
shprehnin besimin se në një kohë
të shkurtër Rumania do ta njihte
Kosovën. Vetë kryeministri Viktor
Ponta, në një intervistë me një
gazetë të Kosovës në 27 maj 2015,
lidhur me njohjen e Kosovës, dek-
laroi se “Gjërat kanë ndryshuar.

Qeveritë janë ndërruar dhe disa
vendime të reja për njohjen e Kos-
ovës mund të bëhen”.

Por “nipi i Voskopojës” harroi
edhe gjyshin, edhe Voskopojën,
edhe Shqipërinë, dhe nuk ndër-
mori asnjë hap që Rumania të
njihte Kosovën. Nëna adoptuese
Serbi duket ishte më e fuqishme se
gjyshja Shqipëri dhe kryeministri
Viktor Ponta e harroi Kosovën
gjatë mandatit kryeministror, siç
e ka harruar më shumë tani, që
mban postin e kryetarit të komi-
tetit parlamentar rumun dhe ësh-
të bërë shtetas serb dhe këshilltar
i presidentit serb.

Akordimi i shtetësisë nga Ser-
bia është një akt politik zyrtar i
besimit dhe i mirënjohjes për atë
që Beogradi rri çdo ditë duke
lavdëruar shtetet, që nuk e kanë
njohur Kosovën. Me sa duket, ky
kontribut duhet të jetë merita
kryesore e politikanit dhe par-
lamentarit të lartë Viktor Ponta
për marrjen e shtetësisë së Serbisë.

Marrja e shtetësisë së dytë nga
një ish-kryeministër, ish-president,

ish-ministër apo nga deputetë të
parlamentit, nuk është e njëjta gjë
me marrjen e shtetësisë së dytë nga
një qytetar i zakonshëm. Në ras-
tin e zyrtarëve dhe politikanëve të
lartë përzihen lidhjet dhe intere-
sat politike dhe kombëtare të sh-
tetit që të jep shtetësinë, me per-
sonazhin politik, që e merr shtetës-
inë. Pikërisht pse ka komplika-
cione dhe shumë të panjohura, një
nga shtetet më demokratike të
botës, Australia, me Kushtetutë e
ka të ndaluar për deputetët të
kenë shtetësi të dytë, dhe kohët e
fundit ka përjashtuar nga parla-
menti i vet të gjithë deputetët, që
kishin fshehur shtetësinë e dytë,
duke përfshirë edhe disa minis-
tra të qeverisë.

Marrja e shtetësisë serbe nga
ish-kryeministri dhe sot kryetar
i Komitetit parlamentar për Çësh-
tjet Europiane, nga pikëpamja
shqiptare është një veprim nega-
tiv për raportet rajonale dhe për
raportet e Rumanisë me shtetet,
të cilat kanë çështje të hapura
midis tyre, si Serbia me Kosovën.
Është i njëjti veprim negativ, që
bëri ish-kryeministri maqedonas
dhe deputet i parlamentit, Lupço
Georgievski, i cili pas ikjes nga
posti kryeministror mori men-
jëherë shtetësinë bullgare. Si në
rastin e ish-kryeministrit maqe-
donas, ashtu dhe në rastin e ish-
kryeministrit rumun, dekripto-
het lehtë se çfarë politikash dhe
çfarë interesash kanë ndjekur
ata në kohën, që drejtonin qever-
itë e vendeve të tyre.

Rasti i “nipit nga Shqipëria”,
që mori shtetësinë nga Serbia,
nxjerr në skenë një problem të
rëndësishëm të marrëdhënieve
dhe të etikës diplomatike në nive-
let më të larta. Kjo që ndodhi me
ish-kryeministrin Viktor Ponta,
që do më shumë Serbinë se Kos-
ovën e Shqipërinë, tregon se sa e
gabuar është të nxitosh në diplo-
maci që t’i  afishosh dhe t’i
shpallësh “miq të shqiptarëve”
apo “miq të Shqipërisë” njërin
apo tjetrin politikan ballkanik.
Ka një sëmundje të vjetër të poli-
tikës dhe të shtetit shqiptar, ku
titullarë të tyre qysh në takimet
e para me homologët ballkanikë
vrapojnë t’i cilësojnë miq të sh-
qiptarëve dhe të Shqipërisë. Ka
mbetur si rast manuali në MPJ
ai i një ish-ministri të Jashtëm
shqiptar, i cili vinte nga një fushë
që nuk ka asnjë lidhje me poli-
tikën e jashtme dhe me diplo-
macinë, dhe të cilit i rastisi që në
ditët e para të zhvillonte vizitë në
Greqi, dhe iu drejtua ministrit të
Jashtëm grek me fjalët “i dashur
miku im” dhe direkt vetëm me
emrin e homologut. Nuk është
fjala vetëm se ish ministri ynë sh-
kakton buzëqeshje ironike për
këtë shprehje miqësie ndaj homo-
logut, të cilin e takonte për herë
të parë. Çështja është se çfarë ko-
mpleksi inferioriteti krijohet mi-
dis Shqipërisë dhe shtetit, të cilit
titullarët e politikës dhe të shtetit
tonë i drejtohen pa e merituar me
fjalët “miku i shqiptarëve apo
miku i Shqipërisë”. Shembujt
janë të panumërt, por mjaft të kuj-
tojmë euforinë idiote shqiptare
për Papuliasin, Papandreun,
Pangallosin, etj.

Në diplomaci miqësitë reale
nuk krijohen brenda ditës. Sido-
mos miqësitë apo miqtë midis sh-
teteve nuk krijohen brenda ditës.
Ka një rregull të artë në diploma-
ci që nuk mund t’i japësh homo-
logut titullin “miku im”, nëse ai
nuk është mik i shtetit tënd.
Sepse përkufizimi i fjalës “mik”
në marrëdhëniet ndërshtetërore
ka përmbajtje politike, ko-
mbëtare dhe diplomatike. Mjaf-
ton të shohësh fjalimet e krerëve
të shteteve dhe të diplomacive
perëndimore dhe do të keni vësh-
tirësi të madhe të gjeni njëherë
që mikpritësi francez apo gjer-
man t’i thotë shtetarit mysafir
nga një vend aleat i BE apo i
NATO-s “mik i francezëve apo mik
i gjermanëve”.

Politika dhe diplomacia sh-
qiptare, duke ardhur nga një tra-
ditë e retorikës bizantine dhe ko-
muniste, ku internacionalizmi
është mbi interesin kombëtar, nuk
kanë arritur ende të shkëputen nga
sindromat e së kaluarës. Këto janë
çështje të rëndësishme dhe de-
likate, sepse Shqipëria dhe sh-
qiptarët nuk i kanë aq të shumtë
miqtë në Ballkan dhe nuk do të
dëshironim që të zhgënjeheshim
përsëri nga miqtë fals të ahengjeve
ballkanike, siç ndodhi me ish-
kryeministrin e Rumanisë apo
“nipin e Voskopojës”.

Ka një sëmundje të vjetër të
politikës dhe të shtetit

shqiptar, ku titullarë të tyre
qysh në takimet e para me

homologët ballkanikë vrapojnë
t’i cilësojnë miq të shqiptarëve

dhe të Shqipërisë.
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Gara për kreun e insti
tucionit të futbollit
në vend ka nisur që

me shpalljen e kandi-
daturave nga presidenti ak-
tual i FSHF-së Armand Duka
dhe nga deputeti i PS-së,
Bashkim Fino. Në një inter-
vistë me gazetaren Enkelei-
da Zeko në emisionin "Fair
Play", transmetuar në News
24, Armand Duka ka shpalo-
sur platformën e tij. "Prisja
shpalljen e kandidaturës më
herët. Hezitim apo thjeshtë
prisnit datën? Si rrallëherë,
asnjë OJF tjetër në Shqipëri
janë zgjedhje shumë të
ndjeshme, shumë të diskutu-
ara. Sa më i rëndësishëm apo
i bukur, aq më shumë inter-
es ka. Prej kandidateve por
edhe se është një sport
shumë i dashur. Nuk ka
ndodhur asnjëherë… Asn-
jëherë futbolli nuk ka qenë
në këto nivel asnjëherë nuk
ka qenë institucion më i or-
ganizuar. Të gjithë flasin për
këtë temë…

TTTTTemë e diskutuaremë e diskutuaremë e diskutuaremë e diskutuaremë e diskutuar
shumë. Ju pëlqen?shumë. Ju pëlqen?shumë. Ju pëlqen?shumë. Ju pëlqen?shumë. Ju pëlqen?

Patjetër që po. Jam pjesë
e skuadrës që e kam sjellë fu-
tbollin këtu. Uroj që disku-
timet të jenë në të mriz të
lojës.

Kandidimi?Kandidimi?Kandidimi?Kandidimi?Kandidimi?
Nuk kam pasur asnjë

pikëpyetje, por thjeshtë kam
dashur që të respektoj afatet
statusore. Kam dashur të jem
fair play me të gjithë kandi-
datët. Çdo gjë është bërë kon-
form statutit dhe rregullave.
Nëse bëj paralelizëm me
zgjedhjet në Shqipëri, presi-
denti shpall datën 45 ditë
para. Edhe në statut. U shpall
një gjë e tillë dhe pas saj u
kandiduan. Nuk mund të
thuhet që nuk kanë pasur
kohë të përgatiten. Statuti
është publik dhe dihet që
zgjedhjet duhet të bëhen në
gjashtë muajt e parë. Nuk
besoj se ka pasur ndonjë sur-
prizë. Edhe unë kam pritur
për ta bërë publik. Kam pri-
tur edhe reagimin e komuni-
tetit me të cilin kam punuar.

TTTTTe enjten, i prishët pre enjten, i prishët pre enjten, i prishët pre enjten, i prishët pre enjten, i prishët pre-e-e-e-e-
mierën Finos?mierën Finos?mierën Finos?mierën Finos?mierën Finos?

Ne jemi vend i vogël.
Jemi vend që diskutojmë
shumë dhe futbolli është gjë-
ja më e rëndësishme. Ka më
shumë se gjashtë muaj që dis-

kutohen kandidaturat e
mundshme. Kam dëgjuar de-
putetin Ylli që diskutonte
kandidaturën e Finos. Në
TVSH ishte sikur do të ndan-
te çmimin Oskar. Nuk ishte
surprizë.

16 vite, a kanë qenë pak16 vite, a kanë qenë pak16 vite, a kanë qenë pak16 vite, a kanë qenë pak16 vite, a kanë qenë pak
apo shumë, apo mjaf-apo shumë, apo mjaf-apo shumë, apo mjaf-apo shumë, apo mjaf-apo shumë, apo mjaf-
tueshëm për ju?tueshëm për ju?tueshëm për ju?tueshëm për ju?tueshëm për ju?

Mund ta mbyllnit karri-
erën me trofe. Shqipëria sh-
koi në Europian si punë eki-
pore e të gjithëve bashkë:
Ekipit, stafit, të gjithë ambi-
entit shqiptar dhe të gjithë
faktorëve. Unë jam krenar që
shkuam bashkë në Europian
duke e ndjerë veten pjesë të
ekipit. Kam qenë pjesë e
ekipit fitues. Berisha duhet
ta kishte lënë futbollin, sepse
arriti në Europian. Çdo fut-
bollist luan deri sa ta lënë
gjunjët. Nuk e ndjej këtë gjë.
Kemi energji për të bërë gox-
ha gjëra. Kemi projekte të
reja. Raportet me komunite-
tin janë korrekte dhe pozitive
dhe nuk kam menduar që të
tërhiqem.

Ky është vullneti im, por
vendimi është i aktorëve. Në
përgjithësi kam thënë që al-
ternativat sjellin zhvillim
për të gjithë. Nëse sheh diç-
ka që mund të behet më
mirë, mund të ketë ndry-
shim. Jam iniciator i ndry-
shimit. Nuk vjen duke ndry-
shuar kalin fitues, por me
energji të reja. Kemi shumë
për të bërë.

Çfarë janë bërë në këtoÇfarë janë bërë në këtoÇfarë janë bërë në këtoÇfarë janë bërë në këtoÇfarë janë bërë në këto
vite?vite?vite?vite?vite?

Kam marrë një sms që më
tha: mos ki turp që t'i për-
mendësh. Jemi kujdesur
shumë për të bërë dhe jemi
kujdesur pak për të treguar
çfarë është bërë. E shoh të
arsyeshme që t'i rikujtojmë.
Nëse i hedhim një sy të kalu-
arës kur thuajse FSHF ishte
inekzistente. Infrastruktura e
futbollit ishte shumë mjer-
ave. Investimet e bëra nga 90
deri në 2002, ishte i vetmi in-
vestim që është bërë nga
FSHF me të gjithë aktorët, ka
qenë vetëm ndriçimi i "Qe-
mal Stafës".

Asgjë tjetër edhe pse
UEFA e FIFA ishin edhe më
parë. Të gjitha janë bërë pas
2002. Janë investuar nga
FSHF 12 milionë euro nga
2002 deri në 2014. Ndryshoi

ajo që ishte imediate. Ndry-
shuan kushtet e stërvitjes
për të qenë optimale. Nuk
është arritur niveli i kërkuar.
Nga pikëpamja organizative e
asaj kohe, FSHF ishte në zyra
te shkallët e stadiumit: Me
tre njerëz dhe një karrige. Sot
është organizatë e organizuar
mirë. Ka vend për
përmirësime. Sot kemi kam-
pionate me të gjitha nivelet.
Të gjitha janë bërë gjatë
kësaj periudhe. Për fat të
mirë, jo vetëm të presidentit,
por të Komitetit Ekzekutiv
për të mbështetur projektet.
Në 4-vjeçarin fundit, për mua

është 4 vjeçari i artë.
Uroj që të mos jetë i artë

për të ardhmen, që të kemi
edhe më të artë. Kanë nde-
shur ndryshime thelbësore
në infrastrukturë. Bashkë
me qeverinë kemi rikon-
struktuar dy stadiume. Jemi
në fazën finale të ndërtimit
të stadiumit në Tiranë. Jemi
në një fazë ku edhe kombët-
aret por edhe klubet kanë
ndryshuar përfaqësim. Euro
2016 ishte një ëndërr që na
kanë akuzuar më parë, edhe
pasi shkuam na thanë që
s'është bërë mriz puna. Ar-
ritëm një gjë që edhe optimis-
ti më i madh nuk e besonte.
Pas 16 viteve, punë e arritje
dhe problematika.

Ka Duka neKa Duka neKa Duka neKa Duka neKa Duka nevvvvvojë për fus-ojë për fus-ojë për fus-ojë për fus-ojë për fus-
hatë?hatë?hatë?hatë?hatë?

Ne po diskutojmë për
sport. Fushatë? Në politikë
dëgjojmë rrena dhe premtime
pa fund. Rezultatet që kemi
marrë nga fushatat e poli-
tikës i kemi parë nuk bëhet

fjalë për fushatë. Jemi për të
diskutuar. Në raport me ko-
munitetin. Duhet ti konsul-
tosh. Kemi marrëdhënie
saqë e kemi të vështirë të
flasim se çfarë mendimi do të
kenë me 7 shkurt. Flasim për
ato që janë bërë bashkërisht
dhe çfarë mund të bëjmë
mirë në të ardhmen bashkë
me komunitetin e futbollit.
Jemi në diskutime të vazh-
dueshme saqë nuk kuptohet
që është zgjedhje.

Ka fituar FSHF ngaKa fituar FSHF ngaKa fituar FSHF ngaKa fituar FSHF ngaKa fituar FSHF nga
Duka, apo Duka nga ju?Duka, apo Duka nga ju?Duka, apo Duka nga ju?Duka, apo Duka nga ju?Duka, apo Duka nga ju?

Në planin moral Duka ka
fituar shumë nga federata

dhe futbolli.
Më kanë
d h u r u a r
shumë emo-
cione. Më
kanë bërë që
të përballem
me shumë
njerëz. Që të
bëj shumë
miq e të dëg-
joj shumë kri-
tika. Kurrse-
si, materiale
apo financia-
re. Nëse do të
s h p e n z o j a
më shumë
kohë në bi-
zneset e mija,
të cilat e

kanë ndjerë mungesë do të
fitoja më shumë. Emocionet
që kam fituar nga bota e fut-
bollit, nuk do ti kisha fituar
në asnjë aktivitet.

Keni dhënë paratë tuaja?Keni dhënë paratë tuaja?Keni dhënë paratë tuaja?Keni dhënë paratë tuaja?Keni dhënë paratë tuaja?
Nuk kam kontribuar në

buxhete me donacione. Jam
president që nuk fitoj asgjë,
as shofer, as dieta, as paga. Në
këtë kuptim besoj ka fituar
FSHF. Është pyetje që nuk
duhet të ma bëni mua,
njerëzve që punojnë dhe vo-
tuesve. Kam bërë në 16 vite.
Kam shpenzuar shumë kohë.
Kam punuar me përkushtim.
Kam bërë më të mirën që di.
Nuk kam asnjë pishmanllëk
që pse nuk e bëra edhe këtë.
Nëse i kam zhvilluara po jo,
janë shifrat që ju thashë dhe
arritjet e futbollit në Sh-
qipëri. Është ishulli më i zh-
villuar në Shqipëri. Ka të
meta dhe ka vend për kriti-
ka.

Pse është e vështirë tëPse është e vështirë tëPse është e vështirë tëPse është e vështirë tëPse është e vështirë të
shihen i ndarë Duka biznes-shihen i ndarë Duka biznes-shihen i ndarë Duka biznes-shihen i ndarë Duka biznes-shihen i ndarë Duka biznes-

men dhe duka i futbollit?men dhe duka i futbollit?men dhe duka i futbollit?men dhe duka i futbollit?men dhe duka i futbollit?
Nuk jam marrë me menax-

himin direkt të bizneseve të
mija. Perceptimi i njerëzve,
nuk e di nëse është mirë apo
keq. Shpeshherë më harrojnë
si biznesmen, dhe më kuj-
tojnë si president futbolli.
Akuza, nga më të ndryshmet.
Kundërshtaret etiketojnë
pikat që konsiderohen më de-
likatet.

Shpesh është folur qëShpesh është folur qëShpesh është folur qëShpesh është folur qëShpesh është folur që
keni marrë si sponsor ko-keni marrë si sponsor ko-keni marrë si sponsor ko-keni marrë si sponsor ko-keni marrë si sponsor ko-
mpaninë Plus që jeni vetëmmpaninë Plus që jeni vetëmmpaninë Plus që jeni vetëmmpaninë Plus që jeni vetëmmpaninë Plus që jeni vetëm
aksioner…aksioner…aksioner…aksioner…aksioner…

Asnjëherë nuk kanë për-
fituar bizneset e mija nga
FSHF. Nuk i pagoi FSHF lekët
Plusit, por e anasjelltas. Nuk
e di çfarë ka humbur, por
vetëm ka arkëtuar. Jam i
kënaqur që patëm mar-
rëdhënie me një kompani sh-
qiptare. Më mërziti që nuk
ekziston më. Doja që të gjithë
kompanitë shqiptare të
mbështesnin ngjyrat. Nuk ka
konflikt interesi. Nuk kam
bërë gabim. Kompania më
parë… Do të ishte gabim i
madh, po të ishte kështu.
Nuk ka asnjë kontestim nga
asnjë kompani. Janë kërkuar
sponsorë gjeneral si gjith-
monë. Sponsor gjeneral ësh-
të Peja, pasi Plus e humbi në
atë kohë me të njëjtin presi-
dent.

Nuk ka asnjë përfitim ko-
mpania nga federata. Bi-
zneset e mija janë dëmtuar.
Në një vend të përzier nga
politika, më e çuditshme…
Ky është realiteti. Në çdo për-
plasje, qoftë me qeverinë apo
individë, gjëja më shumë se
ku mund të kapen, fatkeqë-
sisht janë bizneset e mija.
Konflikti me ish kryeminis-
trin. Federata është organiza-
të sot e konsoliduar, e pavar-
ur dhe nuk ka qenë e lehtë
që ta arrijmë këtu.

Federata ishte më parë
një organizatë që kishte rreth
4 punonjës që paguheshin
nga Ministria e asaj kohe. Sot
merr zero financime nga sh-
teti. E vetmja shoqatë sport-
ive. I jep shtetit taksa çdo
muaj kjo falë punës së këty-
re njerëzve që kanë punuar
për ta strukturuar. Vetë funk-
sionon me financat dhe të
ardhurat e saj. Nëse shkojmë
në vitin 2002, sponsorizimet
ishin 10 mijë marka. Sot janë

3.300 mln euro. Është organi-
zatë që respekton çdo ligj dhe
çdo statut. Ligji për sportin,
të ardhurat e të drejtës TV,
90% e të ardhurave i shkojnë
klubeve dhe 10% shtetit. Le
të themi, paketë ligjore të
mirë studiuar që do të ndih-
monte në të mirë të sportit,
nuk kemi. Nuk ka munguar,
por kemi propozuar disa herë.
Kemi pasur edhe një debat
kur na ftuan dhe nuk kemi
arritur në sukses të madh.

Pse?Pse?Pse?Pse?Pse?
Ne i kemi dërguar propoz-

imet me shkrim në grup par-
lamentar dhe në ministri.
Nuk mjafton ligji i sportit për
të nxitur rregullimin e
sportit në Shqipëri. Duhet të
ndryshosh, që tek taksimi
për investimet në sport. Nuk
ka asnjë lehtësi. Nuk është
njësoj të ndërtosh një fushë
futbolli dhe një pallat. Në
fund, të bësh fitim direkt, nga
fusha është thuajse e pamun-
dur. Nuk ka asnjë lehtësim.
Gjithashtu, edhe të gjithë llo-
jet e taksave që janë, janë të
barabarta me bizneset e tjera
që janë më shumë fitimpru-
rëse. Në këtë pikë, të dy palët
edhe qeveria dhe ne të
sportit nuk kemi bërë pro-
gres të madh,. Duhet të jemi
të vërtetë për ndryshimet që
ka bërë fruti i bashkëpunim-
it të qeverisë me FSHF. Si sta-
diumet ne Elbasan dhe Sh-
kodër. Duhen edhe shumë
gjëra të tjera për të bërë më
shumë.

Shqipëria duhet ti kthejë
sytë nga sporti. Kundërsh-
tarët, dhe atmosfera e
akuzave. Thonë që keni uzur-
puar KE. Diskutojnë edhe
emër me lista. Fjalët
uzurpime nuk më pëlqejnë.
Kam bashkëpunuar me
shumë njerëz që nga 2002
deri tani, në KE, komisione.
Kam pasur debate por dua t'i
falënderoj se kemi bërë
shumë gjëra bashkë.

Kur lobon për të bash-
këpunuar, nuk quhet
uzurpim. Në ndonjë rast
mund të kem, bërë
edhe unë. Nuk mund ta

Presidenti: Kam sakrifikuar bizneset e mia për Federatën

Duka: Në Asamble do të votojnë edhe
shoqatat, Fino ta lërë politikën jashtë
Thumbon rivalin: T'i kufizojë mandatet si deputet më parë
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fsheh dëshirën që
mund të punoj me ju

sesa me një tjetër. Pastaj janë
sistemet që vendosin. Lo-
timet janë gjërat më nor-
male. Kanë qenë gjithmonë
të pastra. Në politikë, harx-
hojnë miliona euro nëpër
botë. Ne i kemi bërë me fjalë.
Duka i pakonkurrueshëm…
Patjetër që kam vlerësuar
maksimalisht çdo lloj gare
dhe kandidati.

I kam respektuar kandi-
datët nga bota e sportit që e
kanë ndjerë dhe e dinë se
çfarë është futbolli. Gara ësh-
të respektuar prej meje. Nuk
kam fituar mandat, por kam
fituar nga ajo që kanë propo-
zuar konkurrentët. Më
pëlqen që të ketë alternativa,
pasi çdokush që fiton merr
diçka, përveçse fiton më i
miri. Nuk kam pasur asn-
jëherë garë konfliktuale. Ësh-
të hera e parë që bëj garë me
një sekretar partie. Duhet ta
provoj.

Slogani dhe planet për 4Slogani dhe planet për 4Slogani dhe planet për 4Slogani dhe planet për 4Slogani dhe planet për 4
vitet e ardhshme…vitet e ardhshme…vitet e ardhshme…vitet e ardhshme…vitet e ardhshme…

Bashkë kemi punuar deri
tashmë, bashkë kemi reali-
zuar dhe bashke kemi gjëra
për të bërë. Kjo ishte ideja e
asaj fjalie për rikandidimin.
Mendoj që i njoh shumë mirë
problemet dhe hallet e futbol-
lit dhe e di se çfarë duhet për
të shkuar më përpara dhe
për të bërë më mriz sesa kemi
bërë deri sot. Vizioni se çfarë
duhet të bëjmë deri në 2030.
Shtyllat kryesore mbi të cilat
duhet të punojmë dhe që ka
vërtetë nevojë futbolli sot.
Është shumë e lehtë për të
dalluar nivelin ku kemi qenë
dhe ku jemi. Sa më në majë
shkon, aq më e vështirë ësh-
të.

Sot, kërkohet infrastruk-
tura si një deficit. Qoftë in-
ventari në përgjithësi, qoftë
i kualitetit. Kemi nevojë për
inventar të madh në ekipet e
futbollit. Nuk mund të bësh
pa trajnerë, edukimin e të
gjithë aktorëve që do të
edukojnë fëmijët. Duhet
shumë akoma më infrastruk-
turë. Ne kemi p[planifikuar

në këto 4 vjet se sa duhet të
bëjë Shqipëria dhe sa duhet
të bëjë pasardhësit tanë deri
në 2-030. Kemi përcaktuar
objektiv që të rikonstruk-
tojmë të gjithë ambientet e
lojës në Superiore dhe në Kat-
egorinë e Parë. Të përfun-
dojmë ndriçimin e stadi-
umeve ku luhet superiore. Të
ndërtojmë fusha për fëmijët
me mbjellje. Të ndërtojmë
fusha dhe për të ndihmuar
njerëzit në nevojë. Kemi
planifikuar edhe katër fusha
në institucionet e riedukim-
it.

Janë me shifra dhe num-Janë me shifra dhe num-Janë me shifra dhe num-Janë me shifra dhe num-Janë me shifra dhe num-
ra në strategjinë që kemira në strategjinë që kemira në strategjinë që kemira në strategjinë që kemira në strategjinë që kemi
ndërndërndërndërndërtuartuartuartuartuar. Gjëja kry. Gjëja kry. Gjëja kry. Gjëja kry. Gjëja kryesoresoresoresoresore?e?e?e?e?

Edukimi. Kemi ardhur
nga zero. Shqipëria nuk kish-
te asgjë të përcaktuar se
kush mund të bëhet trajner
futbolli. Kemi ndërtuar fushë
tjetër në institucionin e të
verbërve në Tiranë. Kemi
shumë projekte sociale.
Edukimi është gjë e rëndë-
sishme që i duhet futbollit.
Kemi bërë shkollën e tra-
jnerëve. Licenca që jep FSHF
është e njehsuar nga UEFA.
Është më e mira në Ballkan.
Por nuk e kemi për të tjera
profesione që duhen në fut-
boll. Nuk kemi edukim të
mirëfillte për trajnerë porti-
erësh. Duhet të ndërtojmë
një sistem edukimi në bash-
këpunim me ministrinë e ar-
simit. Kemi ndërtuar për
edukimin e arbitrimit.

Kemi filluar në 2017 dhe
ka shumë punë për tu bërë
më profesionale dhe për ta
ngritur nivelin e arbitrimit
me nivelin e futbollit.
Përçmimi i futbollit që në
moshë të vogël është shumë
i rëndësishëm, Projekti Grou,
presim të nënshkruajmë
marrëveshje me ministrinë e
Arsimit, ku femra dhe djem
luajnë. Duhet të shkojmë nga
1800 në 24000. Do të bëhet
edukimi i mësuesve të
edukimit fizik për tu bërë tra-
jnerë apo instruktorë të fëm-
ijëve. Jemi i vetmi vend në
votë që kemi bërë projektin
"Topi Yt". Gjithkush që do të

luajë, nuk ka nevojë të blejë
top, se e ofrojmë ne. Përfaqë-
simi ndërkombëtar është gjë-
ja që e duan të gjithë. Jo
vetëm Kombëtarja, por me të
gjithë ekipet. Kemi pasur më
parë vetëm përfaqësim me
ekipin A dhe U-21.

Sot me të gjithë moshat
dhe me ekipet e femrave, fut-
sallit dhe madje jemi edhe në
nivelin e du-
hur të perfor-
mancës. Për
Kombëtaren
A duhet të
mos ngopemi
me 2016. Të
kemi objektiv
për të shkuar
në Euro 202
pse jo edhe në
B o t ë r o r i n
2022. Ekipet
që bënin
vetëm një tur,
sot konsidero-
het disfatë
nëse nuk bën
dy ture. Dua
shuam që të
jetë një ekip
në Champi-
ons. ME klubet kemi arritur
më shumë sesa të gjithë ko-
mshinjtë tanë. Kampionati
ynë është më i mirë sesa ven-
det që duam të krahasohemi
me Maqedoninë, Bosnjën,
dhe Malin E zi. Është shumë
larg Spanjës, por ka garë, spe-
ktatorë më shumë sesa ven-
det fqinje deh ata që kanë
kushte njësoj si ne. Jo vetëm
Skënderbeu që luajti dy herë
në Europa Ligë por edhe eki-
pet e tjera në turit kuali-
fikuese.

Lobimi për Kosovën.
Bashkëpunimi ka qenë
shumë i mirë prej kohësh,.
Kemi mundur të asistojmë
në gjithçka. Në sistemin e
përgatitjes së trajnerëve, çdo
vit është bërë një kurs për
trajnerët e Kosovës. Në për-
gatitjen e gjyqtarëve. Kemi
bërë edhe financime derisa u
bë anëtare e FIFA-s dhe
UEFA-s. Ishte e domos-
doshme që të bëheshin pjesë.
Në këtë moment, besoj se

kemi bërë më të mirën, bash-
kë me kolegët e federatës së
Kosovës.

Ftohje me krijimin e Ko-Ftohje me krijimin e Ko-Ftohje me krijimin e Ko-Ftohje me krijimin e Ko-Ftohje me krijimin e Ko-
mbëtares së Kosovës?mbëtares së Kosovës?mbëtares së Kosovës?mbëtares së Kosovës?mbëtares së Kosovës?

Nuk e di nëse jam gëzuar
më shumë unë apo Fadil
Vokrri, besoj se jemi gëzuar
shumë që u pranua. Është
lobuar vetëm sportivisht pa
asnjë ndihmë politike.

Pika juaj më e fortë nëPika juaj më e fortë nëPika juaj më e fortë nëPika juaj më e fortë nëPika juaj më e fortë në
program?program?program?program?program?

Është e vështirë që të bëj
fushatë dhe nuk më vjen
mirë. Pika më e fortë është që
jam munduar të bëj gjithçka
mirë. Kemi bërë maksi-
mumin. Kemi një produkt që
e shohim dhe duhet të be-
sojmë në strategjinë që kam
për 4 vite. Titulli kampion i
2016-ës, i takon t'i jepet apo
jo Partizanit. Mungon një
vendim… Nuk është mriz të
bësh krahasime sepse çësht-
jet nuk janë të njëjta. Ka ras-
te që për shumë vite është
lënë pa ekip kampion.

 Realiteti i 2016 në Sh-
qipëri, komisioni i Etikës ka
vendosur që t'i heqë titullin
e Skënderbeut. Nuk quhet i
mbyllur sepse si ka përfund-
uar shkallët e gjykimit. Nëse
mbaron, do të ndërmerret si
diskutim nga komisionet se
çfarë do të ndodhë. Në janar
22 do të jetë seanca në KAS.
Pastaj, do të ketë një vendim
nga komisionet e federatës.

Si do donit që të ishteSi do donit që të ishteSi do donit që të ishteSi do donit që të ishteSi do donit që të ishte
vendimi i KAS-it?vendimi i KAS-it?vendimi i KAS-it?vendimi i KAS-it?vendimi i KAS-it?

Duhet të pranoj çdo lloj
vendimi që marrin ata. Çdo

vendim juridik duhet respe-
ktuar dhe jo kontestuar. Ti-
fozë, shumë herë më pak sesa
kohë më parë.

Pse dhe a është vPse dhe a është vPse dhe a është vPse dhe a është vPse dhe a është votë përotë përotë përotë përotë për
t'i thënë jo…t'i thënë jo…t'i thënë jo…t'i thënë jo…t'i thënë jo…

Gjithmonë futbolli është
në rritje sesa më parë. Është
fenomen botëror që vjen si
rezultat edhe i mjeteve të in-
formimit, TV, dhe komodi-
tetit të njerëzve për ta parë
në shtëpi. Kampionatet
transmetohen LIVE. Numri
mesatar i tifozëve, nuk është
shqetësues nëse krahasohet
me vendet rrotull. Është
diku te 1200 spektatorë për
ndeshke. Nuk është njësoj se
në Gjermani pasi atje ka më
shumë edhe në Kategoritë e
Treta. Duhet të bëjmë më
shumë, promocion më
shumë që të ketë më shumë.
FSHF duhet të instruktojë
klubet se si të thithen më
shumë tifozë në stadiume.

Trajnerët e Ko-Trajnerët e Ko-Trajnerët e Ko-Trajnerët e Ko-Trajnerët e Ko-
mbëtareve… Nga Dosena tembëtareve… Nga Dosena tembëtareve… Nga Dosena tembëtareve… Nga Dosena tembëtareve… Nga Dosena te

PPPPPanananananuçi. Kuçi. Kuçi. Kuçi. Kuçi. Kundërshti dheundërshti dheundërshti dheundërshti dheundërshti dhe
kontestime për trajnerët ekontestime për trajnerët ekontestime për trajnerët ekontestime për trajnerët ekontestime për trajnerët e
huaj…huaj…huaj…huaj…huaj…

Jemi në sport. Edhe
zgjedhjet sportive janë sub-
jektive dhe të diskutueshme.
Në fund tregojnë rezultatet.
Nëse bëj një retrospektivë që
të vlerësoja vendimet e mia
apo të FSHF-së, nuk do kon-
sideroja çdo trajner të gabuar.
Ka qenë vendim i duhur për
atë që ka pasur nevojë ekipi.
Kemi zgjedhur teknikun,
staturën e duhur për momen-
tin e duhur. Dosena ka qenë
i duhuri në atë kohë. Kam
qenë vetë fillestar në atë pe-
riudhë. Kemi gjetur klime
pune krejt ndryshe. Ai hodhi
bazat e para të një pune pro-
fesionale që duhej bërë. Në
fillim ekipi e kishte të pa-
pranueshme. Filloi të na i
mësoi Donsena disa rregulla
në futboll. Si për shembull
mbyllja e ekipet në grum-
bullim edhe nga familjet.

Panuçi mund të na çojëPanuçi mund të na çojëPanuçi mund të na çojëPanuçi mund të na çojëPanuçi mund të na çojë
drejt kualifikimit. Jeni idrejt kualifikimit. Jeni idrejt kualifikimit. Jeni idrejt kualifikimit. Jeni idrejt kualifikimit. Jeni i
bindur?bindur?bindur?bindur?bindur?

Jam i bindur që trajneri
aktual do të japë maksi-
mumin. Jo në kuptimin e an-
gazhimit, por do ta ndihmojë
ekipin për sa mund të ketë
peshë specifike trajneri në
një ekip. Duhen shumë fak-
torë për të arritur suksese.
Panuçi është njeriu i duhur,
në momentin e duhur për ta
çuar ekipin përpara. Të gjithë
Shqiptarëve e kanë pëlqyer
performancën e Kombëtares
në këto ndeshje

Ju ka kontaktuar mëJu ka kontaktuar mëJu ka kontaktuar mëJu ka kontaktuar mëJu ka kontaktuar më
parë Fino?parë Fino?parë Fino?parë Fino?parë Fino?

Jo ka kohë që nuk kam pa-
sur kontakte direkte që prej
euro 2016. Bashkimi ka qenë
i pranishëm në një nga
ndeshjet. E kam dëgjuar që
do të kandidonte. Në studio
është diskutuar edhe më
herët sesa Fideli… Nuk e për-
jashtoj mundësinë që të ketë
kontakt. Nuk e konsideroj
fakt pozitiv apo negativ pse
nuk ka ndodhur. Mund të
isha interesuar edhe unë.
Marrëdhëniet e mia me
Bashkimin nuk kanë qenë
kaq të afërta. Kemi mbaruar
shkollën bashkë.

Fino si riFino si riFino si riFino si riFino si rivvvvval dhe si poli-al dhe si poli-al dhe si poli-al dhe si poli-al dhe si poli-
tikan?tikan?tikan?tikan?tikan?

E ka vlerësuar PS kur e ka
vënë si sekretar dhe kur e ka
vendosur në më shumë se 5
mandate deputet. Nuk mund
të jap vlerësim.

Si riSi riSi riSi riSi rivvvvval?al?al?al?al?
E përgëzoj si iniciativë per-

sonale. Nuk e vlerësoj nëse
është e fryrë nga të tjerët.
Nëse është si dëshirë për të
kontribuar për këtë lojë që e
thotë se Bashkimi e ka pasion.

KKKKKufizimi i mandaufizimi i mandaufizimi i mandaufizimi i mandaufizimi i mandatetetetetevvvvveeeee. E. E. E. E. E
keni ndryshuar ju. Çfarëkeni ndryshuar ju. Çfarëkeni ndryshuar ju. Çfarëkeni ndryshuar ju. Çfarëkeni ndryshuar ju. Çfarë
plani keni?plani keni?plani keni?plani keni?plani keni?

Për mua, ka dy dy kënd-
vështrime. Është diskutim
më vete nëse Duka do të ketë
kufizim. Nëse do të kesh kon-
ceptin e kufizimit të mandat-
eve, duhet ta kishte bërë në
parti dhe në parlament, nuk
kam dëgjuar asnjë iniciativë.
Nëse se ka ndryshuar atje,
nuk e shoh të arsyeshme që
ta bërë këtu. Mund të jetë më
mirë me dy apo mund të jetë
më mirë pa kufizim, duhet
parë. Ka shembuj të ndry-
shëm.

Ka edhe çudira shqiptare
që kur bën mirë, pas katër
vjetësh ikën. Fino tha se në
8 vite do ndërtojë 5 stadiume
si Elbasan Arena. FSHF ka
buxhete të limituara. Nëse
Bashkimi bën premtime në
emër të PS mund të bëjë 50
dhe jo 5. Nëse i bazon në Bux-
hetet e FSHF-së janë të pam-
undura. Të bësh 5 si Elbasani
apo i Shkodrës, do të thotë që
të kesh buxhet 50 mln euro
që është i pamundur.

Nuk besoj se ka qenë
armiqësia me SHBA. Ruana
Zot që të krijojmë diçka të
tillë. Mund të konsiderohet
si një fushatë, apo proces
sportiv i pastër. Të tjerët që
na shohin nga jashtë nuk do
të besojnë se është vetëm
sportiv, jo si unë. Kemi të
bëjmë me elemente, apo me
faltore të partisë në pushtet
që janë pjesë e fushatës.

Nesër do të jeni meNesër do të jeni meNesër do të jeni meNesër do të jeni meNesër do të jeni me
Ramën për ambientet e reja.Ramën për ambientet e reja.Ramën për ambientet e reja.Ramën për ambientet e reja.Ramën për ambientet e reja.
Takim i rastësishëm?Takim i rastësishëm?Takim i rastësishëm?Takim i rastësishëm?Takim i rastësishëm?

Projekti për ndërtimin e
kompleksit për shtëpinë e fu-
tbollit shqiptar ku nuk do të
jenë vetëm zyra për edhe dy
fusha për kombëtaren dhe për
të tjerët. Projekt që ka nisur
me kohë. Kryeministri duhet
falënderuar se na ka dhënë në
dispozicion atë terreni. Është
kontributor i qeverisë që ka
dhënë terrenin. Leja e
ndërtimit është marrë prej
qeverisë. Ka dalë leja dhe du-
het nisur puna. Sot do të përu-
rohet. Nuk besojmë se do të
diskutojmë për zgjedhje. Be-
soj se ka 100 punë të tjera.

Ka infKa infKa infKa infKa infororororormacion?macion?macion?macion?macion?
Telekomandë kanë të

gjithë qesh… Liga… Mbase
është i painformuar dhe nuk
e di që ekzistojnë akademitë
e futbollit. Ka akademi të zh-
villuara, edhe private. Num-
ri i njerëzve është rritur në
afërisht 4000 të regjistruar.
Janë gjëra që janë aktualisht
në futboll. Liga është proces
i nisur me asistencën e
FSHF-së. Nuk është detyrë e
administratës, por në bash-
këpunim me klubet.
Shpresoj që brenda 2018-ës,
të përfundojë. Përveç pesë
stadiumeve në Shqipëri, nuk
kam dëgjuar asgjë të re.

ObjektiObjektiObjektiObjektiObjektiv për 4 vite?v për 4 vite?v për 4 vite?v për 4 vite?v për 4 vite?
Përveç masivizimit, in-

frastrukturës, i sistemit të
edukimit etj. Rezultatet e
ekipit Kombëtare, janë kthye
në fe. Objektivat madhor
janë Europiani dhe Botërori.

Tifozi juaj më i madh përTifozi juaj më i madh përTifozi juaj më i madh përTifozi juaj më i madh përTifozi juaj më i madh për
ju në këtë garë?ju në këtë garë?ju në këtë garë?ju në këtë garë?ju në këtë garë?

E kam dëgjuar në formën
e akuzës pse njerëz të futbol-
lit, ju siguroj që nuk kam
kontaktuar me ta. Kam nd-
jerë emocion kur kam marrë
mbështetjen e tyre. Kemi
punuar bashkë me të gjithë.
Kemi qeshur, qarë, jemi
sharë. Kemi bërë shumë
gjëra bashkë. Nuk besoj se
mbështesin Armand Dukën.
Mbështesin punën që është
bërë dhe besojnë se duhet të
vazhdojë të bëhet. Ka edhe
njerëz të politikës që mund
të më zhysin. Nuk ka pse be-
hët xheloz asnjë që njerëz të
futbollit të mbështesin një
njeri të futbollit. Nuk jam
bërë xheloz kur shokë të poli-
tikes për Bashkimin janë
bërë shumë agresiv për mua.
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Ligji për gjuhën shqipe në Maqedoni, presidenti nuk e miraton

Dekretimi i ligjit, zbulohet
plani për zvarritjeGjorgje Ivanov, presi

denti nuk do ta nën-
shkruajë ligjin për gjuhët
që rregullon përdorimin
zyrtar të gjuhës shqipe.
Një burim i afërt me kabi-
netin e presidentit Ivanov
tha për INA se është
shumë e qartë se nuk do
ta nënshkruajë dhe do të
vendosë veto për këtë ligj.
"Është më se e qartë se
presidenti Ivanov nuk do
ta nënshkruajë ligjin për
gjuhët. Ky vendim është
i qartë dhe se ditën e hënë
presidenti do të japë arsy-
etimin e tij.",-theksuan
për INA, burime të afërta
me presidentin. Kabineti

i tij është mbyllur orëve të
fundit dhe nuk ka dhënë as-
një qëndrim për mediat, gati
disa ditë që kur ky ligj mori
dritë jeshile nga 69 deputetë.
Nëse Ivanov vendos që të
mos e miratojë ligjin për për-
dorimin e gjuhëve, i cili i
mundëson një shtrirje më të
gjerë përdorimit zyrtar të
gjuhës shqipe, ky ligj në afat
prej 30 ditëve nga dita e mi-
ratimit, përsëri kthehet në
diskutim në Kuvend për t`u
miratuar, por në atë rast
mjafton të sigurojë shu-
micën e thjeshtë, pa pasur

nevojë të firmoset dhe nga
presidenti. Kryeparlamen-
tari Talat Xhaferri, por edhe
partitë e maxhorancës kanë
theksuar se presin që Ivanov
ta nënshkruajë ligjin, që më
pas të hyjë në fuqi. Por se sa
do të ndodhë zbatimi i tij,
ekspertët dhe njohësit e zh-
villimeve politike kanë
shumë dilema. "Mendoj se
zbatimi i këtij ligji do të jetë
shumë i vështirë për shumë
arsye, për shkak të mung-
esës së kuadrit, mungesës së
mjeteve dhe më e rëndësish-
mja, mungesës së vullnetit

politik. Andaj, miratimin e
këtij ligji nuk e shoh si
përmbyllje të një kapitulli
shumë të rëndësishëm të
'Marrëveshjes së Ohrit' ose
si frymë që buron nga ky
dokument kornizë",-theksoi
ditë më parë për Evropën e
Lirë, profesoresha e çësh-
tjeve juridike, Mirjana Na-
jçevska. Fakti që presidenti
Ivanov nuk do ta miratojë
këtë ligj ka dhënë sinjale
edhe gjatë deklarimeve të
fundit, sidomos në fjalimin e
fundvitit të kaluar, kur nën-
vizoi se ligji për përdorimin

e gjuhëve është jo-kush-
tetues dhe e cenon unitari-
tetin e shtetit.

Ligji i ri për përdorimin e
gjuhëve u votua para katër
ditësh në Kuvend. Pas dorë-
zimit te presidenti për de-
kretim, ky i fundit ka afat
prej 7 ditëve që të deklaro-
het nëse do ta nënshkruajë
ose do të vendos për veto.

Nëse presidenti nuk e
miraton ligjin për për-
dorimin e gjuhëve, ai në
afat prej 30 ditëve nga dita
e miratimit, përsëri kthe-
het në diskutim dhe ven-
dim në Kuvend, kështu që
për së dyti herë është e
nevojshme vetëm që të vo-
tohet me 61 vota "për" nga
120 deputetët.

Bisedimet Athinë-Shkup për emrin, raundi i ri në Nju Jork

Sekretari i Kombeve e Bashkuara: Ja
kur do të bëhet takimi mes palëve

Burime të Kombeve të
Bashkuara bënë të
ditur, të mërkurën, se

javën e ardhshme në Nju
Jork do të mbahet një takim
për t'i dhënë shtysë
zgjidhjes së çështjes së em-
rit për Maqedoninë, ish-re-
publikën jugosllave.
Burime për Deutsche
Welle-n kanë thënë se zyra
e shtypit e Sekretarit të
Përgjithshëm informoi se i
dërguari personal i sekre-
tarit të përgjithshëm, Mat-
thew Nimetz do të takohet
me përfaqësues të "Repub-
likës helenike dhe ish-Re-
publikës jugosllave të
Maqedonisë", në selinë e
Kombeve të Bashkuara në
Nju Jork më datën 17 janar.
Takimi që do të zhvillohet
larg pranisë së shtypit "ësh-
të pjesë e përpjekjeve të Ko-
mbeve të Bashkuara për t'i
qëndruar pranë palëve për
gjetjen e një zgjidhjeje të
pranueshme për të dy palët
në çështjen e "emrit",-thotë
kumtesa. Kohët e fundit
janë zhvilluar disa takime
në rangje të larta midis Gre-
qisë dhe Maqedonisë. Hera
e fundit kur negociatat janë
mbajtur në Nju Jork ka
qenë nëntori 2014. Konflik-
ti politik ka lindur midis
Greqisë dhe Maqedonisë në
vitin 1991 me shpalljen e
pavarësisë të Maqedonisë.
Republika ish-jugosllave e
quajti veten Republika e
Maqedonisë dhe zgjodhi një
flamur, i cili i kujtonte Gre-
qisë simbolet helene. Gre-
qia tha se bashkë me emrin
Maqedonia mund të ngrejë
pretendime rajonale ndaj
veriut të Greqisë, rajon që
po ashtu është quajtur
Maqedoni. Megjithëse me

këmbënguljen e Greqisë,
Maqedonia e shkroi në
Kushtetutë shprehimisht se

nuk ka pretendime territo-
riale, Greqia tha se kishte
hallin e flamurit, i cili përm-

Tërmeti i fuqishëm 7.3 ballë
në Peru, frikë për cunam

Një tërmet me magni
tudë 7.3 ka goditur

bregun e Perusë duke sh-
kaktuar frikë për një
cunam të mundshëm.
Tërmeti 7.3 ballë ishte në
një thellësi prej 31 km në
jug-jugperëndim të Acar-
it, raporton US Geological
Survey (USGS).Qendra
paralajmëruese e cunamit
të Paqësorit tha se valët e
tij janë të mundshme dhe
do të jenë shumë të larta
përgjatë bregut të Perusë.
Peruja ndodhet në Un-
azën e Zjarrit, një zonë në

Oqeanin Paqësor, i prirur
për tërmetet dhe shpër-
thimet vullkanike.

Qumështi me salmonelë kontaminon 36
foshnja, kompania tërheq produktet nga tregu
Grupi më i madh në

botë i produkteve të
qumështit të bebeve, Lacta-
lis, ka vendosur të tërhiqet
nga tregu në 83 vende të
botës me 12 milionë pake-
time. Vendimi i fabrikës
Craon në Francën perëndi-
more vjen pas zbulimit të
salmonelës në qumështin
pluhur. Deri më tani janë
zbuluar 35 raste të fëmijëve
të porsalindur të prekur në
Francë, një në Spanjë,
ndërsa një tjetër në Greqi
mbetet për t'u konfirmuar.

Pas këtij zbulimi të rëndë
kompania vendosi që të
tërheqë disa produkte nga
supermarketet. Lactalis do

të kompensojë të gjitha
familjet që kanë vuajtur
dëmin nga kontaminimi
nga salmonela.

bante yllin e vergines. Edhe
flamuri u ndryshua, duke e
kthyer yllin shumëcepash

të flamurit, në yll me tetë
cepa që simbolizon diellin.
Kombet e Bashkuara (KB)
mezi e kuptuan se ekziston-
te një problem, i cili nuk ish-
te më qesharak. Me ndërm-
jetësimin e Kombeve të
Bashkuara të dy vendet fil-
luan bisedimet për të rënë
dakord për emrin përfun-
dimtar. Por propozimi i bërë
nga KB që vendi të quhet
Republika e Maqedonisë së
Shkupit, nuk pranohet nga
Greqia. Greqia nuk do fare
që fjala "Maqedoni" të për-
doret në emërtim. Greqia e
njeh Maqedoninë me emrin
Skopje, Shkup, banorët sko-
pjanë dhe gjuhën skopjan-
ishte. Këto emërtime maqe-
donasit i shohin si ofen-
duese. Edhe emrin ish-Re-
publika jugosllave e Maqe-
donisë, FYROM, nuk e
durojnë dot. Kështu e quan
Maqedoninë edhe OKB-ja.

Edhe Gjermania përdor
emërtimin ish-Republika
jugosllave e Maqedonisë. Në
vitin 2004, tre nga pesë
anëtarët e Këshillit të Sig-
urimit, Rusia, SHBA dhe
Kina e njohën Maqedoninë
me emërtimin Republika e
Maqedonisë. Franca dhe
Mbretëria e Bashkuar nuk
pranuan. Por 104 vende, mes
tyre Shqipëria dhe Kosova
përdorin në marrëdhëniet
bilaterale emërtimin Repub-
lika e Maqedonisë.

Raundi i ri i bisedimeve
vjen në periudhë të aktiv-
iteteve të intensifikuara dhe
optimizmit për mbylljen për-
fundimtare të çështjes për
emrin që zgjat prej dy deka-
dash. Kryeministrat e Maqe-
donisë dhe të Greqisë, kanë
deklaruar se ekzistojnë
mundësi që të gjendet
zgjidhje për kontestin në
gjysmën e parë të vitit 2018.

Presidenti, Gjorgje Ivanov
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KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Bunuel regjisor.
4. Të parat në sport.
6. Rodrigues që këndonte fado.
11. I famshmi Pacino.
12. Kujdeset në... ekstreme.
14. Eshtë skllavëri.
16. Eshtë shtypi jo përditshëm.
18. Janë tek në banka.
20. Eshtë ndeshje e... fundit.
21. Lumi i Bernës.
23. Janë me numër ato ushtarake.
24. Nesti pa pa çifte.
25. Si gjithë.
26. Sipërfaqe e shkurtër.
27. Ato të peshkut janë pa vlerë
28. Janë marifete… me grim.
31. Ethet e tij zunë kërkuesit.

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

- Të besosh në atë që mendon, të besosh se
ajo që është e vërtetë për ju, thellë në zemrën
tuaj, është e vërtetë për të gjithë njerëzit, ky
është gjeniu.              (Ralf Valdo Emerson)

- Në republikën e mediokritetit gjeniu është i
rrezikshëm.                  (Robert G.ingersoll)

- Të jesh gjithmonë i ndershëm me veten, ësh-
të një ushtrim i këndshëm.

(Sigmund Frojd)
- Vlera e një njeriu duhet parë në faktin se

çfarë jep, dhe jo në atë se çfarë është në
gjëndje të marrë.       (Albert Anjshtajn)

DA VINÇI

- Shumë njerëz duhen nderuar jo
sepse bëjnë mirë, por sepse nuk
bëjnë keq.

Helvec
- Dikush nga ne i bën gjerat mirë,

dikush tjetër jo, por të gjithë së
bashku do të gjykohemi nga një gjë
e vetme: rezultati...

(Vincent Lombardi)
- Nuk është e vështirë të ngjitesh në

majë. E vështirë është të qëndrosh
gjatë atje.

Claude Debussy Kompozitor
(1862-1918)

HORIZONTAL
1. Ishte dekret i sulltanit.
8. Fillojnë nazet.
9. Eshtë bosht.
10. Eshtë studio e Barack Obama-s.
13. Fillojnë romanin.
14. Pak nepozitëm.
17. Mbahen për të ndaluar.
18. Janë njerëz me dy faqe.
21. U mbiquajt Princi i oratorëve.
22. Nofka e Eisenhoëer.
24. Janë ministri.
25. Pak normalitet.
26. Rodrigues, që u quajt mbretëresha e fado-s.
27. Kush është... nuk është i lirë.
29. Bën be pa u betuar një e tillë.
30. Kështu mbyllet dera.
33. Eshtë për medaljen e parë
34. Janë nofka.

38. Satelit i Jupiterit.
39. Fillojnë matjet.
41. Në krye tëv idealisatëve.
42. Një Ibrahim violinist.
44. Ekstreme në sirtar.
45. Kështu shtë lojtari i under 21.
47. Eshtë gjuajtja personale.
49. Mund të ushtrohet edhe psikologjik
50. Gëlonin nga gladiatorët.

VERTIKAL
1. Eli këngëtare.
2. Pak ekologjike.
3. Rastis në kufij.
4. Janë tempereturat më të ulëta.
5. Inicialet e Lendl.
6. Jetojnë në kryeqendrën piemonteze.
7. Campion regjisore.
8. Gabim rrjete në tenis.
11. Janë si cilësi.
12. Ishte gjuha e romakëve.
15. Flet për bëmat e kreshnikëve.

16. Janë shërbimet me... korrespondencë.
17. I vihet kalit.
18. Rrapo i luftëtarëve.
19. Aktet pa kufij.
20. Mbyllet me dorezë.
21. Eshtë periudha e ftohtë.
23. Në krye të komandës.
24. Një artist si Tristan Tzara.
28. Janë sportistët që bëjnë stil të lirë.
31. Hapin pa kufij.
32. Qethen me qen.
35. Një mendim.
36. Kusturica, regjisor.
37. Parajsa e humbur.
39. Një stacion i famshëm orbital.
40. Pak aromatike.
43. Pak interesante.
46. Lirë në qendër.
48. Nota e diapazonit.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

32. Skuadra merengue.
33. Eshtë trofet që fitohet.
34. Ndahen nga ortakët.
36. Një biçikletë dyshe.
39. Qetësonte detin.
42. Kanë dhoma që zihen.
44. Eshtë ekulibri në palestër.
46. Në krye të jurisë.
47. Numri i kuartetit.
48. Gjysmë armate.

VERTIKAL
1. Gjysma  e lapsit.
2. Përfundojnë pingul
3. Shkruhen për filma.
5. Duhen realizuar.
6. Gabim pa kufij.
7. Portokalli i Stanley Kubrick.

8. Në krye të artistëve.
9. Eshtë edhe ai i rekordeve.
10. Fleming që krijoi James Bond.
13. Janë binarë.
15. Janë dhoma.
16. Eshtë i zi... pikant.
17. Institucione Lokale Tiranë.
19. Pagëzoi Shën Palin.
20. Eshtë besimi i besimtarëve.
22. Janë pamje nga puna.
26. Janë aksione për... gol.
27. Një fjalë për më vonë.
29. Maria Rilke, shkrimtar.
30. Fillojnë turnin.
32. Kupa e fituar gjithmonë nga Brazili.
34. Eshtë copë... torte.
35. Mbyllin një tender.
34. Ndo në kufij.
38. Një pëlhurë.
40. Lidh dy brigjet.
41. Një pije piratësh.
43. Fillojnë lehtë.
45. Të fundit në sirtar.
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 8 4 1 2 3 4 6 5 3 4 1 4

1 2 8 1 5 8 4 7 10 6 4 3

10 6 7 2 7 11 6 2 1 4

10 7 15 1 12 1 2 3 4 10 1

1 12 1 4 3 2 6 4 3 1 2

4 2 6 11 3 2 6 4 3 1 14 3

1 2 4 16 2 7 16 6 18 1 4 4

1 2 8 3 14 3 1 1

1 19 1 4 11 3 4 2 6 15C

8 1 5 4 18 6 2 1 4 3 2 6 I
5 16 1 10 6 4 3 4 6 3 18P

10 3 15 3 18 6 14 8 14 1A
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