
Deputetët, që i
dogjën mandatet, do 
marrin gjysmë rroge

3 vitet në vijim
Ish-deputeti i PD-së Ervin Salianji, ka bindjen e plotë 

se, nëse sot do të kishte zgjedhje parlamentare, opozita 
do të siguronte 80 mandate në Kuvend. Por Salianji thotë 
për ‘Gazeta Shqiptare’ se opozita duhet të përmirësohet... (Në foto)  Hasan Hoxha, ish zv/Drejtor i Përgjithshëm i ISSh-së. Foto ilustruese

“Strategjia, Edi Rama edhe disa javë kryeministër”

‘PD drejt shkrirjes?’, ish-deputeti: Në ‘PD drejt shkrirjes?’, ish-deputeti: Në 
situata radikalizmi opozita vetëm forcohetsituata radikalizmi opozita vetëm forcohet

Ervin Salianji: 
Nëse sot bëhen 

zgjedhjet, opozita
fiton 80 mandate

Bizneset me shumë 
NIPT-e, kanë afat 

për t’i mbyllur 
deri në gusht
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FLET ISH-ZEVENDESDREJTORI I ISSH: JA ÇFARE DUHET TE RREGULLOHET ME LIGJ

PENSIONET, PAGAT PARA 
’94 SI DUHEN VLERESUAR

Pylli i ngatërruar i 
akronimeve në drejtësi?!

Opinioni
 Ditësi

Hasan Hoxha: Të rishihen koeficientët e indeksimit, mesatarja e bazës 
së vlerësuar, gati 50-70 për qind më e ulët se ajo e pas vitit 1994 

Nga BEN ANDONI

Tani ia vlen ta 
mbështesim Albin Kurtin

Me një LDK që po e konsideron 
veten fituese të zgjedhjeve ende 

pa u mbajtur ato, me një pushtet që po 
degradon, me Kosovën që po zbrazet çdo 
ditë, iniciativa e liderit...

 i
Opinioni

Ditës

 APELI I PRESIDENTIT

RAPORTI

Meta do zgjidhje
politike: Duhet 

dialog, dhe
jo kokëfortësi

 

Zyrtari amerikan 
Palmer në Tiranë.

Zbardhet axhenda,
ja me kë do takohet

KRIZA POLITIKE

 

Ambasadori kinez: 
70-vjet marrëdhënie
diplomatike me ju, 

do t’i ngremë më lart

INTERVISTA

Në faqen 10Suplement

Gurët në veshka janë de-
pozitim i mineraleve 

dhe kripërave në brendësi 
të mureve të veshkave. Si 
fi llim, ato grumbullohen në 
kristale që ngjiten dhe më 
pas formojnë gurët në veshka. 
Vendi ku formohen gurët 

Mjeku urolog: Çfarë duhet të bëni në rastet e dhimbjeve të forta

Rezart Xhani: Gurët dhe infeksionet e aparatit urinar
Ylli Merja: Si të kuroni mykun e lëkurës me rigonin e bardhë

e veshkave janë vendet ku 
segmentet tubulare bashko-
hen në tubulin përmbledhës 
kortikal. Në një intervistë 
për suplementin ‘Life Pages’ 
në ‘Gazeta Shqiptare’ mjeku 
urolog, Rezart Xhani tregon 
mënyrat e trajtimit të dhim-
bjeve të shkaktuara...

Vijon në faqen 20
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Në faqet 8-9Në faqet 2-3

Vijon në faqen 21

“Pa buxhet dhe zyra nuk mund të 
punojmë”, tha gati i dorëzuar 

pak ditë më parë në një emision tele-
viziv një nga krerët e strukturave të 
prokurorisë, deklaratë...
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AKSIONI OPOZITAR
INTERVISTA

Ish-deputeti i PD-së Ervin
Salianji, ka bindjen e
plotë se, nëse sot do të kish-

te zgjedhje parlamentare,
opozita do të siguronte 80
mandate në Kuvend. Por
Salianji thotë për 'Gazeta Sh-
qiptare' se opozita duhet të
përmirësohet edhe më tepër
pasi sipas tij Edi Ramës i kanë
mbetur vetëm edhe disa javë
në karrigen e kryeministrit.
Z.Salianji shprehet se Edi
Rama është përgjegjësi i
krizës aktuale në vend ndaj
ai mendon se opozita duhet
të jetë më këmbëngulëse në
sqarimin e ndërkombëtarëve
dhe në komunikim të vazh-
dueshëm me gjithsecilin prej
partnereve. Sipas ish depu-
tetit të PD-së, kritikat e
ndërkombëtarëve duhen
marrë si kritika miqësore
dhe reflektive. Ervin Salianji
ka një përgjigje dhe për ata
që mendojnë se PD mund të
shkojë drejt shkrirjes tashmë
që ndodhet jashtë institucion-
eve; "në situata radikalizmi
opozita vetëm forcohet".

Z.Salianji, opozita prejZ.Salianji, opozita prejZ.Salianji, opozita prejZ.Salianji, opozita prejZ.Salianji, opozita prej
kohesh ka zbritur ne shesh,kohesh ka zbritur ne shesh,kohesh ka zbritur ne shesh,kohesh ka zbritur ne shesh,kohesh ka zbritur ne shesh,
por cili është efekti që popor cili është efekti që popor cili është efekti që popor cili është efekti që popor cili është efekti që po
japin protestat?japin protestat?japin protestat?japin protestat?japin protestat?

Protestat në çdo kohë dhe
çdo moment janë instrument
i politikës në demokraci, por
protestat e sotme janë i vet-
mi mjet për mbrojtjen e
demokracisë dhe riven-
dosjen e sundimit të ligjit.
Protestat kanë dhënë efektin
e pritur, kanë treguar mlle-
fin e madh qytetarë ndaj
Ramës, mbështetjen ndaj
kauzave të opozitës dhe kanë
ndërgjegjësuar opinionin
kombëtar dhe ndërko-
mbëtar. Nuk mbaj mënd
ndoshta prej me shumë se 20
vitesh Shqipëria nuk e ka
pasur këtë vëmendje nga
mediat ndërkombëtare.
Ndërkohë që protesta është
mjeti i fundit për ruajtjen e
demokracisë dhe për të mos
lejuar tiraninë!

PPPPPaaaaavvvvvarësisht se opoarësisht se opoarësisht se opoarësisht se opoarësisht se opozitazitazitazitazita
dorëzoi mandatet e de-dorëzoi mandatet e de-dorëzoi mandatet e de-dorëzoi mandatet e de-dorëzoi mandatet e de-
puteteve dhe nisi protestat,puteteve dhe nisi protestat,puteteve dhe nisi protestat,puteteve dhe nisi protestat,puteteve dhe nisi protestat,

Edi Rama vazhdon të jetëEdi Rama vazhdon të jetëEdi Rama vazhdon të jetëEdi Rama vazhdon të jetëEdi Rama vazhdon të jetë
krykrykrykrykryeministëreministëreministëreministëreministër. Cili është. Cili është. Cili është. Cili është. Cili është
hapi tjetër i opozitës që dohapi tjetër i opozitës që dohapi tjetër i opozitës që dohapi tjetër i opozitës që dohapi tjetër i opozitës që do
të çojë drejt largimit tëtë çojë drejt largimit tëtë çojë drejt largimit tëtë çojë drejt largimit tëtë çojë drejt largimit të
Ramës nga qeveria?Ramës nga qeveria?Ramës nga qeveria?Ramës nga qeveria?Ramës nga qeveria?

Djegia e mandateve të
opozitës nuk është shkaku i
krizës, por është pasojë e
krizës se gjithanshme që ka
krijuar Rama me keqqever-
isjen e tij. Djegia e mandat-
eve nuk ishte një hap i
kërkuar nga ne, por i vetmi
akt që na kishte mbetur për
të treguar që sistemi është në
kolaps. Që institucionet drej-
tohen nga një njeri i vetëm,

që opozita parlamentare nuk
ka asnjë garanci dhe nuk
lufton dot me asnjë mjet as
ligjor, as politik. Mjetet lig-
jore kanë rënë kur Gjykatë
Kushtetuese dhe Gjykatë të
Lartë thuajse nuk ka, rrugët
për zgjidhje parlamentare

nuk ka, sepse Rama nuk ka
interesin publik dhe as in-
teresohet për të fituar bete-
jën me publikun nëpërmjet
debatit të alternativave sepse
në fund zgjedhjet i vjedh. Ne
këtë kontekst ne dolëm nga
parlamenti për të treguar të
vërtetën e zhveshur, se ky
sistem nuk i shërben qyteta-
rëve dhe se Rama është
përgjegjësi! Rama është
kryeministër në "Afoljo",
kryeministër për inervi edhe
disa javë, që sot Rama është
në minorancë sipas çdo
sondazhi!

Pse kaq kundërshtarë tëPse kaq kundërshtarë tëPse kaq kundërshtarë tëPse kaq kundërshtarë tëPse kaq kundërshtarë të
huajt ndaj vendimit tëhuajt ndaj vendimit tëhuajt ndaj vendimit tëhuajt ndaj vendimit tëhuajt ndaj vendimit të
opozitës për dorëzimin eopozitës për dorëzimin eopozitës për dorëzimin eopozitës për dorëzimin eopozitës për dorëzimin e
mandateve?mandateve?mandateve?mandateve?mandateve?

Shoh që mediat ndërko-
mbëtare janë mbështetëse,
por, nëse flasim për partnerë
besoj që ne i kemi dëgjuar me

vëmendje. Është detyra jonë
që t'i shpjegojmë dhe të qartë-
sojmë arsyet pse në Shqipëri
nuk ka proces politik dhe se
si Rama dhe shpura e tij e
kanë personalizuar pushte-
tin në dëm të shtetit dhe të
qytetareve! Mendoj që duhet
të jemi më këmbëngulës në
sqarimin e tyre dhe ne komu-
nikim të vazhdueshëm me
gjithsecilin prej partnerëve.
Jam i bindur që me argu-
mente secili prej tyre do të
bindet qe mandatet ishin pa-
soja e krizës. Shkaku i krizës
është qeverisja korruptive
dhe pa u bazuar në ligj. Ne
do ta ndërtojmë Shqipërinë
në bashkëpunim me part-
nerët ndërkombëtarë. Kri-
tikat e tyre duhen marrë si
kritika miqësore dhe reflek-
tive. Nga ana tjetër mos të
harrojmë se Raporti i Depar-
tamentit të Shtetit apo i çdo
kancelarie perëndimore ësh-
të shkatërrues për qever-
isjen e Edi Ramës.

Aleatët e PD-së kërkojnëAleatët e PD-së kërkojnëAleatët e PD-së kërkojnëAleatët e PD-së kërkojnëAleatët e PD-së kërkojnë
marrëveshje mes opozitësmarrëveshje mes opozitësmarrëveshje mes opozitësmarrëveshje mes opozitësmarrëveshje mes opozitës
dhe mazhorancës, ndërko-dhe mazhorancës, ndërko-dhe mazhorancës, ndërko-dhe mazhorancës, ndërko-dhe mazhorancës, ndërko-
hë që dhe ndërkombëtarëthë që dhe ndërkombëtarëthë që dhe ndërkombëtarëthë që dhe ndërkombëtarëthë që dhe ndërkombëtarët
kërkojnë dialog mes palëve.kërkojnë dialog mes palëve.kërkojnë dialog mes palëve.kërkojnë dialog mes palëve.kërkojnë dialog mes palëve.
Çfarë e ul opozitën në njëÇfarë e ul opozitën në njëÇfarë e ul opozitën në njëÇfarë e ul opozitën në njëÇfarë e ul opozitën në një
tatatatatavvvvvolinë me Polinë me Polinë me Polinë me Polinë me PS-në?S-në?S-në?S-në?S-në?

Deri sot opozita është e
vetmja që ka shtruar rrugën
për dialog. Ne kemi kërkuar
qeveri tranzitore pa Edi
Ramën kryeministër.

Si mund të zgjidhet kri-Si mund të zgjidhet kri-Si mund të zgjidhet kri-Si mund të zgjidhet kri-Si mund të zgjidhet kri-
za politike në vend?za politike në vend?za politike në vend?za politike në vend?za politike në vend?

 Kriza zgjidhet nëpërmjet
një qeverie tranzitore pa
Ramën kryeministër, një
qeveri që ka mandat të për-

caktuar për të garantuar
zgjedhje të lira dhe të nder-
shme, që ka mandat për të
luftuar krimin dhe korrup-
sionin, që nuk bën presion
për të mos burgosur hajdutët
e zgjedhjeve, por që çon para
përgjegjësisë cilindo që ka
deformuar vullnetin e vo-
tuesve apo që ka vjedhur Sh-
qipërinë. Qeveria tranzitore
hap mundësinë për re-
formim të gjithë sistemit të
sotëm politik dhe bën të mun-
dur mbylljen e një tranzicio-

ni të gjatë politik në Shqipëri
dhe hapjen e negociatave me
BE.

Cilat janë kushtet e PD-Cilat janë kushtet e PD-Cilat janë kushtet e PD-Cilat janë kushtet e PD-Cilat janë kushtet e PD-
së për një qeveri transitore?së për një qeveri transitore?së për një qeveri transitore?së për një qeveri transitore?së për një qeveri transitore?
A do ta pranonte PD siA do ta pranonte PD siA do ta pranonte PD siA do ta pranonte PD siA do ta pranonte PD si
kryeministër të qeverisë sëkryeministër të qeverisë sëkryeministër të qeverisë sëkryeministër të qeverisë sëkryeministër të qeverisë së
përkohëshme për shembullpërkohëshme për shembullpërkohëshme për shembullpërkohëshme për shembullpërkohëshme për shembull
Ben Blushin...?Ben Blushin...?Ben Blushin...?Ben Blushin...?Ben Blushin...?

Kushtet janë ato që thashë
më lart, kusht i panegoci-
ueshëm për PD-në është që
Rama mos jetë kryeministër.
Nuk e di dhe nuk mund të
them emra konkretë se ky do
të jetë një proces dhe cilido

prej personaliteteve që merr
përgjegjësi mund të jetë jo si
garanci vetëm e emrit, por e
parakushteve për të shkuar
tek emri.

Edi Rama ka deklaruar seEdi Rama ka deklaruar seEdi Rama ka deklaruar seEdi Rama ka deklaruar seEdi Rama ka deklaruar se
opoopoopoopoopozitën do ta çojë për skrazitën do ta çojë për skrazitën do ta çojë për skrazitën do ta çojë për skrazitën do ta çojë për skrappppp.....
A ja lehtëson një gjë të tillëA ja lehtëson një gjë të tillëA ja lehtëson një gjë të tillëA ja lehtëson një gjë të tillëA ja lehtëson një gjë të tillë
dalja e opozitës jashtë parla-dalja e opozitës jashtë parla-dalja e opozitës jashtë parla-dalja e opozitës jashtë parla-dalja e opozitës jashtë parla-
mentit?mentit?mentit?mentit?mentit?

Shprehje të tilla tregojnë
degradimin mendor,
lajthitjen e Ramës duke
treguar urrejtjen ndaj
kundërshtarit politik. Agre-

siviteti i Edi Ramës vjen pasi
në sondazhe ai e ka humbur
mbështetjen popullore dhe
është më pak se 10 pikë % në
raport me opozitën. E sigurt
është që pas disa javësh
qytetarët do ta çojnë Ramën
në leshpunuese, sepse për sk-
rap çohen hekurat.

A rrezikon PD-ja shkrir-A rrezikon PD-ja shkrir-A rrezikon PD-ja shkrir-A rrezikon PD-ja shkrir-A rrezikon PD-ja shkrir-
jen e saj tashmë që ështëjen e saj tashmë që ështëjen e saj tashmë që ështëjen e saj tashmë që ështëjen e saj tashmë që është
jashtë institucioneve?jashtë institucioneve?jashtë institucioneve?jashtë institucioneve?jashtë institucioneve?

Kushdo që e ndjek poli-
tikën ose ka njohuri për të e
di që në situata radikalizmi
opozita vetëm forcohet, dhe

'PD drejt shkrirjes?', ish-deputeti: Në situata radikalizmi opozita vetëm forcohet

PD, Salianji: Nëse sot bëhen
zgjedhjet, fitojmë 80 mandate
"Strategjia, Edi Rama edhe disa javë kryeministër"

Valentina Madani

AKUZA
"Agresiviteti i
Ramës vjen pasi në
sondazhe e ka
humbur
mbështetjen
popullore dhe është
më pak se 10 pikë
% në raport me
opozitën. E sigurt
është që pas disa
javësh qytetarët do
ta çojnë Ramën në
leshpunuese, sepse
për skrap çohen
hekurat",-u shpreh
z.Salianji.

BLUSHI KRYEMINISTËR?
"Kusht i panegociueshëm për PD-në është që
Rama mos jetë kryeministër. Nuk e di dhe nuk
mund të them emra konkretë se ky do të jetë një
proces dhe cilido prej personaliteteve që merr
përgjegjësi mund të jetë jo si garanci vetëm e
emrit, por e parakushteve për të shkuar tek emri",-
deklaroi z.Salianji.



MANDATET
"Ne dolëm nga parlamenti për të treguar të

vërtetën e zhveshur, se ky sistem nuk i
shërben qytetarëve dhe se Rama është

përgjegjësi! Rama është kryeministër në
"Afoljo", kryeministër për inervi edhe disa
javë, që sot Rama është në minorancë sipas

çdo sondazhi!", tha ish deputeti i PD-së.

KRITIKAT
"Ne duhet të jemi më këmbëngulës në
sqarimin e tyre dhe ne komunikim të

vazhdueshëm me gjithsecilin prej
partnereve. Jam i bindur që me

argumente secili prej tyre do të bindet që
mandatet ishin pasoja e krizës. Shkaku i

krizës është qeverisja korruptive dhe pa u
bazuar në ligj",-tha z.Ervin Salianji.

Kryedemokrati Lulzim
Basha me banorë të
Luzit të Vogël në Kavajë

Ish-deputeti i PD-së,
Ervin Salianji
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kushdo e di që kur ke kauza
të drejta mbështetja vjen
vetëm duke u rritur. PD nuk
e ka këtë risk, PD duhet të
përgatitet për programin dhe
përfaqësuesit e saj.

Çfarë po i sugjerojnë PDÇfarë po i sugjerojnë PDÇfarë po i sugjerojnë PDÇfarë po i sugjerojnë PDÇfarë po i sugjerojnë PD
mbështetësit e saj evropi-mbështetësit e saj evropi-mbështetësit e saj evropi-mbështetësit e saj evropi-mbështetësit e saj evropi-
anë duke marrë parasyshanë duke marrë parasyshanë duke marrë parasyshanë duke marrë parasyshanë duke marrë parasysh
disa vizita të z.Basha sëdisa vizita të z.Basha sëdisa vizita të z.Basha sëdisa vizita të z.Basha sëdisa vizita të z.Basha së
fundmi në Bruksel dhe Gjer-fundmi në Bruksel dhe Gjer-fundmi në Bruksel dhe Gjer-fundmi në Bruksel dhe Gjer-fundmi në Bruksel dhe Gjer-
mani?mani?mani?mani?mani?

Partia Demokratike ka
mbështetjen e partnerëve të
saj.

Z.Basha foli për një mod-Z.Basha foli për një mod-Z.Basha foli për një mod-Z.Basha foli për një mod-Z.Basha foli për një mod-
el evropian të zgjedhjes seel evropian të zgjedhjes seel evropian të zgjedhjes seel evropian të zgjedhjes seel evropian të zgjedhjes se
kandidatëve për deputetëkandidatëve për deputetëkandidatëve për deputetëkandidatëve për deputetëkandidatëve për deputetë
dhe kryetarë bashkish medhe kryetarë bashkish medhe kryetarë bashkish medhe kryetarë bashkish medhe kryetarë bashkish me
mënyrën online. Kjo do tëmënyrën online. Kjo do tëmënyrën online. Kjo do tëmënyrën online. Kjo do tëmënyrën online. Kjo do të
thotë se opozita po bëhetthotë se opozita po bëhetthotë se opozita po bëhetthotë se opozita po bëhetthotë se opozita po bëhet
gati të hyjë në zgjedhjet e 30gati të hyjë në zgjedhjet e 30gati të hyjë në zgjedhjet e 30gati të hyjë në zgjedhjet e 30gati të hyjë në zgjedhjet e 30
qershorit? Apo PD ka sinjaleqershorit? Apo PD ka sinjaleqershorit? Apo PD ka sinjaleqershorit? Apo PD ka sinjaleqershorit? Apo PD ka sinjale
se shumë shpejt do të ketëse shumë shpejt do të ketëse shumë shpejt do të ketëse shumë shpejt do të ketëse shumë shpejt do të ketë
dhe zgjedhje të parakohs-dhe zgjedhje të parakohs-dhe zgjedhje të parakohs-dhe zgjedhje të parakohs-dhe zgjedhje të parakohs-
hme?hme?hme?hme?hme?

Partia Demokratike vazh-
don gjithë aktivitetin e saj si
parti politike dhe përgatitet
për të qenë alternativa
qeverisëse. PD do të jetë në
zgjedhje kur të garantojë për
qytetarët zgjedhje të lira dhe
te ndershme. Proceset nuk
lidhen me data konkrete!

Kjo do të thotë që zgjedh-Kjo do të thotë që zgjedh-Kjo do të thotë që zgjedh-Kjo do të thotë që zgjedh-Kjo do të thotë që zgjedh-
jet e 30 qershorit mund tëjet e 30 qershorit mund tëjet e 30 qershorit mund tëjet e 30 qershorit mund tëjet e 30 qershorit mund të
bëhen dhe pa opozitën…?bëhen dhe pa opozitën…?bëhen dhe pa opozitën…?bëhen dhe pa opozitën…?bëhen dhe pa opozitën…?

Nëse opozita nuk hyn në
zgjedhje nga vetë kuptimi i
fjalës, zgjedhje nuk ka.
Zgjedhje do të thotë që
qytetari zgjedh të votojë mes
dy ose më shumë alternati-
vave. Zgjedhje monopartiake
si në Korenë e Veriut nuk be-
soj se ka dhe jam i bindur që
shoqëria shqiptare i ka anti-
trupat për të ndaluar këtë.

Nëse do të ketë zgjedhjeNëse do të ketë zgjedhjeNëse do të ketë zgjedhjeNëse do të ketë zgjedhjeNëse do të ketë zgjedhje
të parakohshme, a besoni setë parakohshme, a besoni setë parakohshme, a besoni setë parakohshme, a besoni setë parakohshme, a besoni se

do t'i fitojë opozita në situ-do t'i fitojë opozita në situ-do t'i fitojë opozita në situ-do t'i fitojë opozita në situ-do t'i fitojë opozita në situ-
atën ku është aktualisht…?atën ku është aktualisht…?atën ku është aktualisht…?atën ku është aktualisht…?atën ku është aktualisht…?

Opozita paralelisht me
protestat po punon me pro-
gramin dhe me piketimin e
personaliteteve, pa diskutim
që, nëse zgjedhjet do të ishin
sot opozita do të ishte me më
shumë se 80 mandate, por pa
diskutim që opozita duhet të
përmirësohet edhe më shumë
duke u hapur, duke propo-
zuar alternativen e saj.

A besoni se ka ardhurA besoni se ka ardhurA besoni se ka ardhurA besoni se ka ardhurA besoni se ka ardhur
kkkkkoha e listaoha e listaoha e listaoha e listaoha e listavvvvve të hae të hae të hae të hae të hapurapurapurapurapura
përpërpërpërpërmes ndrymes ndrymes ndrymes ndrymes ndryshimit  tëshimit  tëshimit  tëshimit  tëshimit  të
sistemit zgjedhor?sistemit zgjedhor?sistemit zgjedhor?sistemit zgjedhor?sistemit zgjedhor?

Çdo sistem është
demokratik. Problemi sot
nuk është ligji dhe sistemi
në vetvete, por mosrespek-
timi i ligjit. Nëse diskutohet
ndryshimi i sistemit, të
bëhet një debat serioz dhe
ndërhyrja të jetë e plotë në
Kushtetutë për të garantu-
ar parimin check and bal-
ancë të kontrollit dhe balan-
cimit të pushteteve.

Çfarë po ndodh me çësh-Çfarë po ndodh me çësh-Çfarë po ndodh me çësh-Çfarë po ndodh me çësh-Çfarë po ndodh me çësh-
tjen 'Batjen 'Batjen 'Batjen 'Batjen 'Babale'?  Çfbale'?  Çfbale'?  Çfbale'?  Çfbale'?  Çfarë përarë përarë përarë përarë përm-m-m-m-m-
bajnë përgjimet e reja tëbajnë përgjimet e reja tëbajnë përgjimet e reja tëbajnë përgjimet e reja tëbajnë përgjimet e reja të
publikuara nga ju dhe cilapublikuara nga ju dhe cilapublikuara nga ju dhe cilapublikuara nga ju dhe cilapublikuara nga ju dhe cila
është vërtetësia e tyre?është vërtetësia e tyre?është vërtetësia e tyre?është vërtetësia e tyre?është vërtetësia e tyre?

Vërtetësia e përgjimeve
është 100%. Janë përgjime
zyrtare të prokurorisë të au-
torizuara me vendim
gjykate. Sot nuk besoj se
nuk ka qytetar që nuk e ka
kuptuar se gjithë shteti ësh-
të vendosur në shërbim të
një banditi ordiner për të sa-
juar aktor të rremë dhe dësh-
mi të rreme, të gjithë e kanë
dëgjuar se si drejtues policie
vendosen në shërbim të ban-
ditit duke e paguar me lekë
dhe duke ju lutur për takime.
Mos harrojmë se këto janë
vetëm një pjesë e përgjimeve.

Lulzim Basha është i
sigurtë në largimin e
Edi Ramës dhe fi-

toren e opozitës ndaj dje
para banorëve të Kavajës
dhe Rrogozhinës foli si
kryeministri teksa premtoi
se brenda mandatit të tij 4
vjeçar nuk do të ketë pen-
sione poshtë 250 mijë lekë.
Basha udhëtoi dje drejt
Rrogozhinës dhe Kavajës ku
takoi nga afër e bashkëbise-
doi me qytetarët. Nën një
atmosferë të ngrohë, fla-
mujve blu e thirrjeve
"Basha, Basha", qytetarët e
Kavajës kanë mbushur
rrugët për ta pritur kreun e
opozitës.  Duke sjellë rastin
e prindërve të tij, kreu
demokrat se atyre nuk u
ngel as 5 mijë lekë në ditë
edhe pse pensionin nuk e
kanë të ulët. Në bash-
këbisedim me banorët,
Basha tregoi se si e mbyllin
muajin prindërit e tij pen-
sionistë, ndërsa premtoi:
"Që 14 vjeç ka nisur të
punojë im at. Po mos ketë
ndihmë nga unë pensioni
nuk i del as për ilaçet dhe as
për energjinë elektrike. Po t'i
paguajë nuk ngelet asgjë
tjetër. Gjithë jetën nëna ime
mësuese. Hiq faturën e il-
açeve po t'i grumbullosh të
dy bashkë nuk i ngelet mjaf-
tueshëm para. Po ata që
marrin nga 70 mijë lek, 80
apo 90 me çfarë jetojnë. E
vret kokën ku se me çfarë.
Rritja e pensioneve do të fil-
lojë menjëherë. Dhe pen-
sione nën 250 mijë lekë nuk
do të ketë".
DIALOGUDIALOGUDIALOGUDIALOGUDIALOGU

Lulzim Basha refuzon se
do të ketë një kompromis
mes tij dhe kryeministrit
Rama pavarësisht thirrjeve
të ndërkombëtarëve dhe
Presidentit Meta për dialog.
Përpara demokratëve të
Rrogozhinës, kreu i opozitës
ripërsëriti qëndrimin se për
daljen nga kriza, zgjidhja e
vetme politike është largimi
i kreut të ekzekutivit dhe
krijimi i një qeverie tranzi-
tore që do të garantojë

zgjedhje të lira e të nder-
shme. "Nuk ka dhe nuk do
të ketë pazar apo kompro-
mis mbi sakrificën tuaj, as-
një zgjidhje tjetër përveç një
zgjidhje të thellë politike që
do të bëjë të mundur që ën-
drra e çdo të riu dhe të reje
për një Shqipëri europiane
të bëhet realitet", deklaroi
z.Basha. Pasditen e së sh-
tunës opozita ka parala-
jmëruar protestën e radhës
përpara kryeministrisë ndaj
dhe për kreun e opozitës
pjesëmarrja e qytetarëve në
tubim do të ishte dëshmi e një
tjetër bashkimi kombëtar,
kundër asaj që e cilësoi
regjim i krimit e bandave, që
sipas tij po mundohet të sh-
kurajojë shpresën dhe bete-
jën e nisur me shqiptarët.
Lideri i opozitës pati një
paralajmërim për ata të cilët
i quan oligarkë, duke thek-
suar se do t'i konfiskohet çdo
pasuri që po i zhvatet popul-
lit shqiptar. "Oligarkë, jua
them publikisht për Lulzim

Bashën jeni armiq të popul-
lit dhe do trajtoheni si të tillë.
Publikisht do grisen kon-
tratat tuaja para jush", dek-
laroi z.Basha. Bujqësia për
Bashën është një ndër shtyl-
lat kryesore në programin e
PD-së. Ai premtoi 100 milionë
euro subvencione në këtë
sektor, teksa e cilësoi aktin
më kriminal të qeverisë uljen
e  rimbursimit të TVSH-së.
Kryedemokrati premtoi se në
qeverisjen e djathtë nuk do
ketë pensione nën 250 mijë
lekë.
NDRNDRNDRNDRNDRYYYYYSHIMISHIMISHIMISHIMISHIMI

Z.Basha foli për ndry-
shimin e sistemit, i cili tha se
nuk duhet të mbrojë të fortët
e të pafuqishmit, ndërsa ndësh-
kon të dobëtit e më të pamun-
durit. "Ndryshim sistemi do të
thotë që deputetët e ardhshëm
të Shqipërisë nuk do të përcak-
tohen më nga një njeri, por do
jenë prodhim i vullnetit të
qytetarëve. Ju do i përcaktoni
kandidatët e ardhshëm të PD
në Kuvendin e Republikës së

Shqipërisë. Në këtë mënyrë
ata nuk do jenë njerëz pa emër,
fytyrë që ngrejnë thjesht kar-
tonin. Fati i tyre lidhet vetëm
me votuesin, vetëm me qyteta-
rin. Do garantojmë që Parla-
menti të mos jetë më noteri i
qeverisë, por mbrojtës i inter-
esave tuaja", deklaroi z.Basha.
Kreu demokrat bëri të qartë
se opozita me djegien e man-
dateve prishi hesapet, që si-
pas tij, Rama kishte bërë me
armiqtë e popullit shqiptar.
"Një dhe vetëm një projekt
ka pasur Edi Rama duke ju
varfëruar, duke ju marrë
paratë me taksat dhe tari-
fat e larta. Duke ju pam-
undësuar që të jetoni me
punë të ndershme, duke ju
mbyllur bizneset, duke ju
mbyllur aksesin në treg t'ju
shndërrojë në skllevër, në
njerëz që mund t'i nënshtrojë,
t'i shtypë, t'ju poshtërojë, t'ju
vjedhë votën, t'ju vjedhë din-
jitetin, t'ju hyjë në shtëpi, t'ju
pushtojë ju dhe familjet tua-
ja. I kishte bërë hesapet pa
popullin, pa opozitën. Hesa-
pet e Edi Ramës dhe armiqve
të popullit shqiptar, krimi-
nelëve dhe oligarkëve me të
cilët qeveris, i prishi opozita
me djegien e mandateve. Me
djegien e mandateve dhe
largimin nga parlamenti i
krimit për t'u kthyer këtu në
këtë shesh të Rrogozhinës, në
të gjitha sheshet dhe rrugët
e Shqipërisë", u shpreh
z.Basha.

Kreu i PD: Brenda 4 viteve të qeverisë time, s'do ketë pensione nën 250 mijë lekë

Zgjidhja e krizës, Basha: Me
Ramën as pazar, as kompromis
"Opozita prishi hesapet e Ramës me armiqtë e Shqipërisë"

Valentina Madani

PREMTIMET
Kreu i PD-së gjatë takimit me fermerët e Kavajës
zbardhi premtimet e para të qeverisë demokratike
në pushtet. "Rritja e pensioneve do të fillojë
menjëherë. Pensione nën 250 mijë lekë në muaj në
krye të 4 vjetëve nuk do të ketë" - tha z.Basha.  Ai
premtoi 100 mln euro subvencione në vit për
bujqësinë, 50 mln euro në vit investime për
infrastrukturën e fshatit, bllokadë për prodhimet e
subvencionuara të vendeve të tjera.



ZGJEDHJET
Opozita paralelisht me protestat po punon me
programin dhe me piketimin e personaliteteve, pa
diskutim që, nëse zgjedhjet do të ishin sot
opozita do të ishte me më shumë se 80 mandate,
por pa diskutim që opozita duhet të përmirësohet
edhe më shumë duke u hapur, duke propozuar
alternativen e saj.



Kreu i PD-së Lulzim Basha

Njoftim për shitje me ankand të parë
Shoqëria “Power & Justice” (P&J) sh.p.k ka shpallur ne date 28.03.2019  ankandin e pare
të pasurisë të palës debitore Sh” Meat Master Vllezerit Kimca” sh.p.k dhe e pales dorezanese,
e  përbërë nga :
“ Njesi” me numër pasurie 7/80 ND e ndodhur në Rr: “M Bicikemi” Shkodër e rregjistruar në ZK
8593 Regj Hipotekor nr.83 datë 30.10.1988 volum 17, faqe 149  me sipërfaqe 42.75 m2,.  Ankandi
i pasurisë  fillon me çmimin fillestar në masën  45. 517. 3 Euro  dyzete e pesemije e peseqind e
shtatembedhjete pikë tre Euro )
Ankandi do të zhvillohet në datë 15.04.2019 ora 15:00  në selinë Bulevardi “Gjergj Fishta”
Kulla 1, Kati 2, Zyra nr.5  Kontakt tel. 0672082543, ilir_dervishaj@yahoo.com,  WEB
www.powerjustice-al.com.

Shoqeria permbarimore JUSTITIA
Shoqeria permbarimore JUSTITIA shpall ankandin, faza  e pare ,  për shitjen e
pasurisë së paluajtshme per te cilen ka vene hipoteke ALPHA BANK, me këto të
dhëna:
 Apartament me nr.pas.7/21+1-4 ,  zk.8360, vol.26 , fq. 204, me sip 138.40 m2,
Rruga “Zenel Baboci” Tiranë, në pronësi të  z.Gentian Kujtim TOSKU.
 Ne vleren 124.006 Euro ( njëqind e njëzetë e katër mijë e gjashtë eur ).

Ankandi zhvillohet në datën 23.04 2019, në përfundim të orarit zyrtar, ora
16:30 në zyrën e përmbaruesit gjyqësor me adrese  Bulevardi“Bajram
Curri“, Pall. 21,Shk. 3, Ap. 18, Tiranë.
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SITUATA POLITIKE
ZGJIDHJA

Situata kritike poli
tike pritet të marrë një

kthesë të re me vizitën e
zv. ndihmës Sekretarit
Amerikan të Shtetit, Mat-
thew Palmer, i cili do të
mbërrijë sot në Tiranë, në
kuadër të një turi ball-
kanik. Pas përpjekjeve pa
rezultat të europianëve,
në lojë futet diplomacia
amerikane, e cila zbarkon
në Shqipëri në një kohë që
opozita ka djegur man-
datet dhe ka nisur pro-
testat e pandalshme, ndër-
sa mazhoranca po përga-
titet për zgjedhje. Sipas
TCH takimin e parë zyr-
tari amerikan do e ketë me
kryeministrin Edi Rama të
hënën, ndërsa të martën e
9 prillit, pritet të takohet
me Presidentin Ilir Meta.
Në të njëjtën ditë, Palmer
do zhvillojë një bisedë me
kryetarin e PD, Lulzim
Basha dhe drejtues të tjerë
të opozitës. Pas takimeve
me zyrtarët e lartë, mëso-
het se Matthew Palmer do
të ketë një takim edhe me
një grup gazetarësh sh-

Sekretari i Internacionales Socialiste: Opozita vandale! Ka frikë nga zgjedhjet

Takimi, Balla takon Ayala:
Bashën e pret humbja e tretë
"Askund nuk ndodh që opozita të djegë mandatet"

Palmer sot takime me Ramën, Metën dhe Bashën

Kriza politike, zbardhet axhenda
e zyrtarit amerikan në Tiranë

qiptarë. Një ditë para vizitës
së të dërguarit të Shteteve të
Bashkuara të Amerikës,
Presidenti Ilir Meta, bëri
thirrje për dialog. "Unë be-
soj vetëm te zgjidhja poli-
tike përmes një dialogu të

përgjegjshëm dhe real për të
rivendosur normalitetin e
plotë kushtetues, institucio-
nal dhe demokratik të ven-
dit. I nxis e i inkurajoj të
gjithë politikanët e përgje-
gjshëm kudo ku ata ndod-

hen, në mazhorancë apo në
opozitë, të tregojnë që këto
22 vite nuk mund të sh-
kojnë dëm për hir të kokë-
fortësive dhe të demonstri-
meve të forcës përmes mit-
ingjeve, dhe antimit-
ingjeve të panevojshme",
tha Meta. Vizitës së Palm-
er i parapriu vizita e zyr-
tartit të Departamentit
Amerikan të Shtetit, Jo-
nanathan Moore. Vizita e
diplomatit amerikan
duket si një "dejavu" e dy
viteve më parë, kur krizës
politike i dha zgjidhje zv/
ndihmës Sekretari Ameri-
kan i Shtetit, Hoyt Bryan
Yee, ndërsa mbetet për t'u
parë nëse Palmer do të
marrë rolin e negociatorit
mes palëve.

TELEFONATAT
Një ditë para se deputetët e
opozitës të linin mandatet,
Palmer zhvilloi dy biseda
telefonike me liderët e opozitës
Bashën dhe Kryemadhin,
ndërsa pas komunikimit me
zyrtarin amerikan, edhe pse
opozita nuk u tërhoq nga akti
ekstrem, protesta e saj rezultoi
e qetë dhe pa akte dhune,
ndryshe nga ajo e 16 shkurtit.

Kryetari i Grupit Par
lamentar të Partisë
Socialiste, Taulant

Balla gjatë qëndrimit në Ka-
tar mori pjesë në Asamblenë
e Unionit Ndër-Parlamentar
në Doha, e cila mblodhi së
bashku anëtarë nga më
shumë se 170 parlamente të
botës, nën moton "për
demokracinë, për këdo".
Nëpërmjet një postimi në rr-
jetin social, 'Facebook' Balla
deklaron se në fokus të dis-
kutimeve ishte bashkëpuni-
mi ndërparlamentar, ndërsa
në veçanti me deputetë të
vendeve anëtare të BE si Gjer-
mania, Italia, Rumania, Gre-
qia u diskutua lidhur me ha-
pat e hedhura nga Shqipëria
në procesin e integrimit Eu-
ropian. Gjatë punimeve të
asamblesë, Balla zhvilloi një
takim edhe me Sekretarin e
Përgjithshëm të Internacion-
ales Socialiste Luis Ayala. Në
takimin me Ballën, Ayala de-
klaroi se në asnjë prej 170
vendeve të Unionit Ndërpar-
lamentar nuk ndodh që opozi-
ta të djegë mandatet e popul-
lit në mënyrë aq të pa-
përgjegjshme siç bënë PD dhe
partia tjetër më e vogël (LSI)
në Shqipëri. "Në asnjë prej 170
vendeve të Unionit Ndërpar-
lamentar nuk ndodh që opozi-
ta të djegë mandatet e popul-
lit në mënyrë aq të pa-
përgjegjshme siç bënë PD dhe
partia tjetër më e vogël (LSI)
në Shqipëri. Në vend që të bë-
nin opozitë duke kritikuar
dhe sjellë alternativën e vet,
opozita në Shqipëri, një vend
çdo ditë e më shumë pranë
BE, ka zgjedhur rrugën e ak-
teve vandale, protestave të
dhunshme dhe djegien e man-

dateve si veprim të paprece-
dentë në Europë. Opozita
mund të kritikonte ashpër
qeverinë në Kuvend, madje
mund të organizojë edhe
protesta paqësore në rrugë,
por ajo ka zgjedhur largimin
e pakthyeshëm nga asamble-
ja e popullit dhe sulmet e dhun-

shme ndaj këtij institucioni,
por, siç jam informuar kanë
dhunuar edhe të zgjedhurit
në parlamentin shqiptar. Kjo
është jo vetëm dëshmi e qartë
e një sjellje anti-instituciona-
le, por edhe një përpjekje për
të penguar progresin e arri-
tur nga Shqipëria, sidomos

në rrugën e anëtarësimit në
BE. Qoftë dorëheqjet nga
mandatet e popullit, qoftë
dhuna e opozitës janë të mo-
tivuara nga interesi i ngush-
të i drejtuesve aktualë të
opozitës në Shqipëri, interes,
i cili nuk ka asgjë të përbash-
kët me interesin e Shqipërisë
dhe as atyre shqiptarëve që
kanë votuar opozitën", u
shpreh Sekretari i Përgjiths-
hëm Ayala. "E vërteta është
se opozita, e gjendur në nive-
lin më të ulët të mbështetjes
elektorale (çka vërtetohet
edhe nga sondazhet e ndry-
shme), është e frikësuar nga
zgjedhjet e ardhshme ven-
dore. Më i frikësuari është
Basha, i cili rrezikon të për-
ballet me humbjen e tretë rad-
hazi, çka do i hapte probleme
serioze brenda në parti. Pikër-
isht prandaj opozita është e
gatshme të bëj çdo gjë, duke
përfshirë aktet e dhunshme,
bojkotin përfundimtar të in-
stitucioneve, cenimin e
imazhit të Shqipërisë, rrez-
ikimin e hapjes së negociat-
ave me BE, apo ngadalësimin
e rritjes dhe zhvillimit
ekonomik",-u shpreh z.Balla.

DEKLARATA
"Opozita mund të
kritikonte ashpër
qeverinë në Kuvend,
madje mund të
organizojë edhe
protesta paqësore në
rrugë, por ajo ka
zgjedhur largimin e
pakthyeshëm nga
asambleja e popullit
dhe sulmet e
dhunshme ndaj këtij
institucioni, por, siç
jam informuar kanë
dhunuar edhe të
zgjedhurit në
parlamentin shqiptar",-
tha z.Ayala.

Gjermania: Interesi strategjik
për Ballkanin Perëndimor

Sekretari i Shtetit në Ministrinë e Jashtme Michael
Roth ishte pjesë e delegacionit që shoqëroi presiden-

tin gjerman, Frank-Walter Steinmeier, në vizitën e tij
nga 4-5 prill në Bullgari. Pyetjes së DW se afrimi i Ball-
kanit Perëndimor me BE ka humbur dinamikën e vet si
temë, ai u përgjigj: "Kam përshtypjen, si edhe më parë,
se interesi strategjik i BE dhe shumë vendeve anëtare
për Ballkanin Perëndimor ka rënë. Kjo është problema-
tike dhe më shqetëson, sepse ne si BE mund të jetojmë të
sigurtë dhe në stabilitet, vetëm nëse mund të bëjmë më
shumë për stabilitetin dhe pajtimin rajonal në Ballka-
nin Perëndimor. Prandaj gëzohem aq më shumë, kur
shoh, se ka partnerë në BE, që e kanë kuptuar rëndës-
inë strategjike të Ballkanit Perëndimor". Sipas tij:
"Michael Roth: Rëndësi ka që të rrisim prezencën e BE-
së, që të bëhet e qartë, se ne nuk i harrojmë njerëzit në
Ballkanin Perëndimor, edhe sepse procesi i transformim-
it, rruga në BE është kaq e mundimshme, me kaq vësh-
tirësi për njerëzit atje. Këtë ne po e përjetojmë tani tek
të rinjtë, që duan të largohen nga vendi e që vijnë në
Gjermani, sepse nuk shohin më perspektivë në vendin e
tyre. Përveç kësaj duhet të bëjmë të qartë, se për çfarë
bëhet fjalë kur flasim për BE. BE nuk është në radhë të
parë një treg i brendshëm, një projekt ekonomik, por
para së gjithash një bashkësi vlerash. Demokracia, sh-
teti ligjor, respekti ndaj pakicave kanë rëndësi parësore
për ne. E për këtë nuk duhet të ketë rabat politik".

Gjatë një seance
parlamentare

Kryetari i Grupit Parlamentar
të Partisë Socialiste, Taulant Balla
gjatë qëndrimit në Katar
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Presidenti i Republikës,
Ilir Meta insiston që
kriza politike në vend

të zgjidhet përmes dialogut
mes mazhorancës dhe
opozitës. Nga Durrësi ku
ishte në kuadër të 7 Prillit
në përkujtim të 80-vjetorit të
rezistencës antifashiste,
z.Meta kërkoi nga shumica
dhe opozita që të heqin dorë
nga përdorimi i forcës me
mitingje dhe antimitingje
dhe të reflektojnë duke
treguar vullnet për dialog.
Ndaj kreu i shtetit propozon
zgjidhje politike teksa fton
palët të ulen në një tryezë
për të diskutuar rrugët e
daljes nga situata që ka kri-
juar djegia e mandateve të
opozitës. Sipas tij, dy forcat
kryesore kanë detyrimin të
ngrihen mbi interesin par-
tiak dhe të shohin me prior-
itet të ardhmen e vendit. I
pyetur nga gazetarët e pran-
ishëm në lidhje me aktuali-
tetin politik, ku vijojnë pro-
testat në rrugë dhe zëv-
endësimet në parlament,
Meta theksoi sërish se pret
që zgjidhja të vijë përmes
dialogut mes palëve. "Unë
besoj vetëm te dialogu dhe
vetëm te zgjidhja politike
përmes një dialogu të
përgjegjshëm dhe real për të
rivendosur normalitetin e
plotë kushtetues, institucio-
nal dhe demokratik të ven-
dit",-u shpreh kreu i shtetit.
Sipas tij demonstrimi i forcës
është i panevojshëm dhe një
gjë e tillë dëmton përparimet
që ka bërë Shqipëria nga viti
i mbrapsht, 1997-ta. "Besoj se
pas vitit 1997 vendi ka bërë
përparime të rëndësishme
dhe i nxis e i inkurajoj të
gjithë politikanët e përgje-
gjshëm kudo ku ata ndodhen,
në mazhorancë apo në
opozitë, të tregojnë që në këto
22 vite Shqipëria jo vetëm ka
bërë përparime, por që edhe
këto 22 vite nuk mund të sh-
kojnë dëm për hir të kokë-
fortësive dhe të demonstri-
meve të forcës përmes mit-
ingjeve, dhe antimitingjeve të
panevojshme. Aq më tepër që
jemi edhe në prag të sezonit
turistik, që dihet se është aq i
rëndësishëm jo vetëm për
Durrësin, por edhe tërë Sh-
qipërinë dhe për ekonominë
tonë. Kështu që unë besoj se
ka një hapësirë të gjerë për
të gjetur zgjidhjet e duhura
dhe secili të reflektojë", thek-
soi z.Meta. Kohët e fundit
është folur shpesh për një
rol ndërmjetësues të presi-
dentit, në dialogun mes
palëve, por vetë Meta thek-
soi se së pari, duhet që të tre-
gohet vullnet real për të
hequr dorë nga forca dhe për
t'u ulur në tryezë, duke vënë
theksin mbi interesin e për-
bashkët. "Besoj se është
detyrë e tyre që të tregojnë

Kriza, presidenti: Normaliteti kushtetues mund të arrihet me dialog

Meta kërkon zgjidhje politike:
Duhet dialog, jo kokëfortësi

"Palët të heqin dorë nga përdorimi i forcës"

Valentina Madani

vullnet real për dialog dhe
të heqin dorë nga përdorimi
i forcës si dhe të udhëhiqen
vetëm nga arsyeja dhe inter-

esi i përbashkët", - u shpreh
presidenti Meta. Dy javë më
parë kreu i shtetit tha se ish-
te i gatshëm të dorëhiqej nga

Kreu i Bashkisë Kukës:
Rama "okulisti" që të
vret, pastaj të qan

Pas procedimit të 13
kuksianëve që i

bllokuan rrugën për në
Kukës, kryeministrit të
vendit Edi Rama reagoi dje
kryetari i Bashkisë së
Kukësit, Bashkim Shehu.
Përmes ironisë, në një sta-
tus në 'Facebook', Shehu
shprehet se Rama erdhi në
Kukës dhe kërkonte të
merrte Bashkinë, ndonëse
kuksianët i quan të verbër.
Teksa e thërret "okulist"
Shehu shton se Rama ësh-
të nga ata që të vret e pastaj
kërkon falje. "Doktori
okulist, Edi Rama, pasi er-
dhi ne Kukës me helikopt-
er, ngaqë nuk kishte lekë
të paguante taksën e
rrugës, iu shtrua muha-
betit me llogje, gënjeshtra
e mashtrime. Sipas llog-
arisë së tij, nja 100 kuk-
sianë janë verbuar krejt e
mes tyre edhe kryetari i
Bashkisë së Kukësit. Kush
proteston është i verbër,
kush i lëpihet kryeminis-
trit, është i shëruar. Po kur
është aq trimosh ky njeriu
i helikopterit, pse duhet të
procedojë tërë ata burra
protestues që sipas okulis-
tit Rama janë qorra? Kush
do sy, i shet Edi Rama me
kile. Po sy ama, që shikojnë
gjithmonë majtas. Pse të
mos ia japim bashkinë e
Kukësit Edi Ramës, meqë
është mjeshtër për të futur
në burg kuksianët; për t'i
gënjyer dhe për t'i ndësh-
kuar. Por ia falim të gjitha,
se ai është burrë i vërtetë:
te vret, pastaj kërkon fal-
je",-shprehet z.Shehu.

posti, por edhe të vetësakri-
fikohej deri me jetë në shem-
bullin e Presidentit kilian,
Salvador Allende, për të

parandaluar instalimin në
vend të një  junte ushtarake
që mund ta kthente Sh-
qipërinë 30 vite pas.

APELI
"Besoj se pas vitit 1997
vendi ka bërë përparime
të rëndësishme dhe i
nxis e i inkurajoj të gjithë
politikanët e përgje-
gjshëm kudo ku ata
ndodhen, në mazhorancë
apo në opozitë, të
tregojnë që në këto 22
vite Shqipëria jo vetëm ka
bërë përparime, por që
edhe këto 22 vite nuk
mund të shkojnë dëm
për hir të kokëfortësive
dhe të demonstrimeve të
forcës përmes mitingjeve,
dhe antimitingjeve të
panevojshme",-tha
z.Meta.

MIRËNJOHJA
Presidenti Ilir Meta
mori dje pjesë në
ceremoninë e 50 -
vjetorit të shugurimit
të kryeipeshkvit
metropolit të Tiranë-
Durrësit, imzot
George Anthony
Frendo, kryetar i
Konferencës
Ipeshkvnore të
Shqipërisë.
Presidenti shprehu
mirënjohjen për
kontributin e George
Frendo në
veprimtarinë fetare
në Shqipëri.

'Problemet e fermerëve',
Kryemadhi: Domosdoshmëri

rimëkëmbja e bujqësisë
Kryetarja e LSI-se Monika Kryemadhi ishte dje në

Bashkinë e Cërrikut ku zhvilloi takime me ferm-
erë të kësaj zone. Kryemadhi u njoh nga afër me prob-
lematikat e shumta që hasin fermerët sot, për të cilat
tha se ata ndihen të papërkrahur dhe të pashprese.
Kryetarja e LSI tha se subvencionet janë zero për ferm-
erët, ndërsa theksoi domosdoshmërinë për të mos har-
ruar fermerët, për të mos harruar bujqësinë shqiptare,
si sektori që mban barrën kryesore të ekonomisë sh-
qiptare. "Ishim
përsëri në takim me
fermerë dhe banorë
të Bashkisë së Cër-
rikut, të cilët kanë
problem shumë të
madh për sa i përket
prodhimeve të tyre
në sera dhe në pemë-
tari. Ndihen të pash-
presë, ndihen të pa-
përkrahur, ndihen
dhe të vetmuar në të gjithë angazhimin e tyre dhe në
iniciativën e tyre që duan të bëjnë diçka për familjet e
tyre. Mos të harrojmë që 20% e GDP-së, vjen si rezultat
i bujqësisë shqiptare dhe subvencioni që vjen nga sh-
teti nuk është as 0.7% e Buxhetit të Shtetit në ndihmë
të fermerëve dhe të blegtorëve. Nga malësitë e Dibrës
dhe sot nga fushat e Cërrikut, apo edhe nga kodrat e
mrekullueshme të Dumresë, shikojmë se problemet
janë të njëjta, si për blegtorët, ashtu dhe për pemëtarët,
ashtu dhe për fermerët, ashtu dhe për ata që kanë in-
vestuar në serrat e tyre edhe pse subvencionet janë 0,
ku çmimet janë shumë të larta për plasmasin, për hek-
urin, ku ata paguajnë fatura shumë të larta të energjisë
elektrike, për pompat e ujit, apo fatura të larta të ujit
për vaditje. Prandaj është e domosdoshme për të mos i
harruar fermerët, për të mos harruar bujqësinë sh-
qiptare, sepse bujqësia shqiptare është ajo që mban
barrën kryesore të ekonomisë shqiptare",- tha kryetar-
ja e LSI-se Monika Kryemadhi.



Vokshi në Vlorë:
Gratë dhe vajzat në
krye të protestave

Kryetarja e Lidhjes së Gruas të PDSH-së, Albana Vok
shi në një takim me gratë e Vlorës iu kërkoi atyre që

të jenë më aktive dhe të dalin në krye të protestave qyteta-
re, me synim rrëzimin e qeverisë së Ramës dhe krijimin
e një të reje, e cila do krijohet nga zgjedhjet e lira dhe
të ndershme. Teksa foli me gra intelektuale, të reja si
dhe përfaqësuese të botës universitare, Vokshi tregoi
edhe motivet reale, të cilat sipas saj e detyruan PD-së
të djegë mandatet e deputetëve. Ajo u shpreh se ky
vendim i hoqi  fasadën e legjitimitetit  parlamentit të
krimit. "Opozita, pas protestës së 16 shkurtit, vendosi
që të lërë mandatet. Pra, në njëfarë mënyre, pasi kemi
provuar çdo mënyrë institucionale, çdo hapësirë që
kishim brenda parlamentit, brenda institucioneve, ne
vendosëm të mos ishim më fasadë. Nuk ka asnjë
bisedim, për aq kohë sa Edi Rama është në krye të
qeverisë. Kërkesa e PD është të ikë Edi Rama dhe të
krijohet një qeveri tranzitore. Pa ikur Edi Rama nuk
ka asnjë vendim, as për zgjedhje lokale. Sigurisht
vetëm qeveri tranzitore pa Edi Ramën, mandati i të
cilës të jetë zgjedhje të parakohshme por të sigurojë
kushtet që çdo qytetar të votojë i lirë",- tha zj.Vokshi.
Bashkëbisedimi i saj në Vlorë ishte pjesë e turit ko-
mbëtar të kryetares së LDGSH-së për riorganizimin e
forumit të gruas demokrate, që synon përfshirjen në
këtë organizatë partnere me PD të sa më shumë grave
dhe vajzave.

Presidenti i Republikës,
Ilir Meta
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BOJKOTI I OPOZITËS
PAGAT

Kuvendi i Shqipërisë
publikoi dje raportin
e përfitimeve finan-

ciare të deputetëve për peri-
udhën janar-shkurt ku rezu-
lton se të 140 ligjvënësit përf-
shirë edhe ata opozitarë kanë
marrë plot 28 milionë lekë.
Ndërkohë deputetët që
dogjën mandatet do të mar-
rin gjysmë rroge edhe 3 vitet
e ardhshme. Në vazhdimësi
kemi dëgjuar të etiketohet si
strehë e krimit, pazari i
Milotit, apo institucion il-
egjitimitet, por rrallë herë
mendojmë apo llogarisim sa
i kushton vendit secili prej
140 ligjvënësve në parlamen-
tin e Shqipërisë. Paga e një
deputeti të parlamentit sh-
qiptar fillon në 156 mijë lekë
në muaj pa llogaritur për-
fitimet e tjera financiare, të
cilat u jepen atyre për naftën
që konsumojnë, faturat e tele-
fonit, pjesëmarrjet në komi-
sionet parlamentare apo die-
ta të ndryshme. Nga pasqyra
e publikuar nga vetë parla-
menti rezulton se një deputet
krahas pagës fikse, mesatar-
isht çdo muaj përfiton shtesë
edhe rreth 60 mijë lekë page-
sa duke i shkuar paga në
rreth 200 deri në 250 mijë lekë
në muaj. Por përtej benfiteve
sa kohë gëzojnë mandatin,
ligjvënësit shqiptar përfi-
tojnë trajtime financiare
edhe të paktën 3 vite më pas.
Kështu deputetët e opozitës,
do vazhdojnë të trajtohen fi-
nanciarisht nga buxheti i
shtetit edhe pse janë jashtë
parlamentit. Ligji për tra-
jtimin financiar të tyre
parashikon dy paga shpër-
blim dhe gjysmë page çdo
muaj për aq kohë sa kanë
ushtruar mandatin e depu-
tetit. Deputetët që kanë mar-
rë për herë të parë mandate
në 2017, do të marrin gjysmë
page pra rreth 80 mijë lekë
për 18 muaj me radhë, ndër-
sa ata që kanë më shumë se 1
mandat deputeti, trajtimin e
përfitojnë për 3 vite. Ndërko-
hë Kuvendi ka publikuar
raportin e përfitimeve finan-
ciare të deputetëve për peri-
udhën janar-shkurt ku rezu-
lton se të 140 ligjvënësit përf-
shirë edhe ata opozitarë kanë
marrë plot 28 milionë lekë. Një
pjesë e deputetëve përfshirë
ish-kryeministrin Sali Ber-
isha, apo dhe kryetaren e

Kuvendi publikoi raportin e përfitimeve financiare të deputetëve për janar-shkurt

Deputetët që dogjën mandatet
gjysmë rroge 3 vitet e ardhshme
140 ligjvënësit kanë marrë 28 milionë lekë

PAGA
Deputetët që kanë
marrë për herë të parë
mandate në 2017, do
të marrin gjysmë page
pra rreth 80 mijë lek
për 18 muaj me radhë,
ndërsa ata që kanë më
shumë se 1 mandat
deputeti, trajtimin e
përfitojnë për 3 vite. Një
pjesë e deputetëve
përfshirë ish-
kryeministrin Berisha,
apo dhe kryetaren e
LSI Kryemadhin,
tashmë i janë drejtuar
Institutit të Sigurimeve
Shoqërore për të marrë
pagesën shtesë.

Anëtari i Këshillit të
Lartë të Prokurorisë,

Bujar Sheshi, ka ngritur
padi në Gjykatën Admin-
istrative dhe kërkon shfu-
qizimin e vendimit të Au-
toritetit të Dosjeve, ku
konsiderohej si pjesë e
ish-Sigurimit të Shtetit.
Vendimi i Autoritetit të
Dosjeve u diskutua gjatë
në opinionin publik, ndër-
sa opozita ngriti akuza se
Prokurorja e Përkohshme
e Përgjithshme, Arta
Marku, me qëllim, nuk
kishte bërë verifikimet e
duhura për Sheshin, duke
e bërë atë anëtar të KLP-
së, një nga institucionet
më të rëndësishme në
sistemin e drejtësisë. Pa-
dia e Sheshit është regjis-
truar në Gjykatën e Sh-
kallës së Parë Administra-
tive, në datën 8 mars, ndër-
sa anëtari i KLP-së, i cili
ka mohuar të ketë pasur

Lëvizjes Socialiste për Inte-
grim Monika Kryemadhin,
tashmë i janë drejtuar Insti-
tutit të Sigurimeve Shoqërore
për të marrë pagesën shtesë.
Në ligjin për statusin e depu-
tetit parashikohet që ata të
përfitojnë pagesën, e cila jepet
nga Instituti i Pensioneve. Në
listë bie në sy emri i ish-

kryeministrit Berisha, depu-
teti më jetëgjatë i parlamentit
dhe kryetares së Lëvizjes So-
cialiste për Integrim, Monika
Kryemadhi. Lista vijon me
Grida Dumën, Andon Frroka-
jn, Gent Strazimirin, Florjon
Mimën, Genc Pollon, Dhura-
ta Çupin, Nard Ndokën dhe
Petrit Vasilin. Sipas ligjit

8097, i vitit 1996, ish-deputetët
përfitojnë pagesë kalimtare
pas mbarimit të mandatit.
Ligji parashikon se shuma
shkon në masën 50% të pagës
bruto të deputetit për aq vite
sa kanë patur funksionin e
deputetit, por jo më shumë se
3 vjet. Rroga kalimtare mer-
ret nga Instituti i Sigurimeve

Shoqërore, i cili i paguan duke
filluar nga muaji i tretë i mba-
rimit të mandatit. Kjo pasi për
dy muajt e parë ata kanë për-
fituar rrogën e plotë nga Ku-
vendi. Kësisoj, rroga kal-
imtare fillon nga 21 prilli kur
bëhen dy muaj nga djegia e
mandateve nga opozita.
Ndërkohë, një pjesë e de-

putetëve të opozitës kanë bërë
padi në Gjykatën Administra-
tive kundër Kuvendit, duke
kërkuar pagat e muajve kur
ata kanë qenë në bojkot par-
lamentar. Bojkoti i Kuvendit
nisi në fillim të korrikut dhe
më 21 shkurt opozitarët ho-
qën dorë edhe nga mandatet
e deputetit.

10
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Rezultoi ish-Sigurims, Sheshi
kërkon shfuqizim të vendimit

lidhje me Sigurimin e Sh-
tetit, kërkon "shfuqizimin e
aktit administrativ, Vendim
nr. 12, datë 22.01.2019 i Au-
toritetit për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit
të Shtetit". Prokurori pre-
tendon se akti në fjalë ka

cenuar të drejtat dhe inter-
esat e tij, ndërsa e konsid-
eron konstatimin e Autori-
tetit për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurim-
it të Shtetit si të pavërtetë.
Padia e Sheshit është pran-
uar dhe ka kaluar në
gjykim në datën 28 mars
dhe do të gjykohet nga
gjyqtari Emiljano Ruli.
Ndërkohë, këtë të hënë, do
të zhvillohet seanca e parë,
e konsideruar si seancë
përgatitore. Më herët, anë-
tari i Këshillit të Lartë të
Prokurorisë, Bujar Sheshi,
i kërkoi edhe Autoritetit
për Informimin mbi Doku-
mentet e ish-Sigurimit të
Shtetit, që të korrigjojnë
vendimin e tyre. Përmes
një kërkese zyrtare, Sheshi
kërkoi nga Autoriteti që të
tërheqë vendimin e bërë
publik, ku e cilëson si ish-
Sigurims, por mori një
përgjigje negative.

Bilanci i vetingut, procesi
mund të mbyllet pas 8 vitesh

Vetingu në drejtësi po ecën me ritëm të ngadalta
duke sjellë probleme në krijimin e institucioneve

të reja. Për afro një vit shkalla e parë e verifikimit ka
kaluar në filtër 100 subjekte ndërsa shkalla e dytë
vetëm 20. Me këtë ritëm këtyre institucioneve do u du-
het ndoshta 1 dekadë për të përfunduar procesin. Plot
100 magjistratë gjyqtarë prokuror dhe ndihmësa lig-
jor kanë kaluar prej afro një viti sitën e vetingut. Nga
këta në fazën e parë e kanë kaluar testin me sukses 53
magjistratë, ndërsa kanë ngelur duke vijuar shkallët
e tjera të ankimimeve 47 gjyqtarë e prokurorë. Por si-
pas Ora News pjesa më e madhe e vendimeve te KPK-së,
ndodhet në Kolegjin e Posaçëm të apelimit të ankimuara
nga vetë subjekti apo Komisioneri Publik. E nëse do të
vijohet me këtë ritëm të paktën 900 magjistratët në të
gjithë vendin do t'u duhet edhe 8 vite të tjerë të përfun-
dojnë të gjithë procesin në fazën e parë. Vonesat në
këtë proces janë pasqyruar edhe ngritjen institucion-
eve të tjera, siç është SPAKU apo Gjykatat Antikor-
rupsion. Po kjo vonesë ka sjellë edhe ngërçin e krijuar
në disa gjykata, si ajo e Larta dhe Kushtetuese, të cilat
vuajnë mungesën e gjyqtarëve dhe praktikisht janë
jashtë funksionit. Por vonesa më të mëdha në kalimin
e filtrit vihen re në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit, i
cili për një vit ka dhënë vetëm 20 vendime. Por të gjitha
shkarkimet janë ankimuar në Gjykatën Evropiane për
të Drejtat e Njeriut, e cila nuk ka marrë në shqyrtim
asnjë rast për të kuptuar qëndrimin e saj ndaj vendi-
meve të dhëna nga institucionet e vetingut në Shqipëri.

PERFITIMET
Paga e një deputeti të parlamentit shqiptar fillon në
156 mijë lekë në muaj pa llogaritur përfitimet e tjera
financiare, të cilat u jepen atyre për naftën që
konsumojnë, faturat e telefonit, pjesëmarrjet në
komisionet parlamentare apo dieta të ndryshme.
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Ndryshimet, hyn në fuqi udhëzimi i Ministrisë së Financave, mënyra si do të veprohet

Bizneset me shumë NIPT-e,
afat për mbylljen deri në gusht
Aplikimi në QKB për mbylljen e NIPT-ve të tjera

Për të gjitha bizneset që
kanë më shumë se një
NIPT do të kenë afat

deri në muajin gusht për t'i
mbyllur ato dhe për të mbaj-
tur vetëm NIPT-in kryesor.
Ndryshimet parashikohen në
ligjin për procedurat tati-
more, ndërkohë që ka hyrë në
fuqi udhëzimi i Ministrisë së
Financave, që sqaron mën-
yrën si do të veprohet. "Indi-
vidët me të njëjtin numër të
identifikimit personal, të cilët
janë të pajisur me disa num-
ra unikë të identifikimit të ta-
timpaguesit (NUIS/NIPT),
duhet që brenda datës 31
gusht 2019, të sistemojnë sit-
uatën e tyre, duke aplikuar
në QKB për mbylljen e NIPT-
ve të tjera dhe mbajtjen e një
NIPT-i kryesor. Nëse do të
vazhdojnë të ushtrojnë aktiv-
itet në adresat, që do të mby-
llen, duhet të aplikojnë në
QKB për hapjen e tyre si
adresa dytësore të NIPT-it
aktiv kryesor" , përcakton
Ministria e Financave. Sipas
udhëzimit, biznesi duhet të
jetë i pajisur me një NIPT krye-
sor. Në rast se aktiviteti përf-
shin disa lloje të ndryshme,
biznesi do të pajiset me një
certifikatë të numrit unik të
identifikimit, i njëjtë me
regjistrimin, por me numër
serial të ndryshëm. "Një indi-
vid me të njëjtin numër të
identifikimit personal, mund
të regjistrohet vetëm një herë
si person fizik tregtar nga
Qendra Kombëtare e Biznes-
it dhe pajiset vetëm me një
numër unik të identifikimit
të tatimpaguesit, në vijim
NUIS/NIPT. Atij i lind e drej-
ta të regjistrohet dhe të pa-
jiset me një NUIS/ NIPT të ri
nga QKB-ja, vetëm mbas
çregjistrimit të NUIS/ NIPT -
in ekzistuese. Për çdo vend
tjetër të ushtrimit të aktivi-
tetit të ndryshëm nga adresa
kryesore, personi fizik duhet
të pajiset me një certifikatë
me numër unik të identi-
fikimit të tatimpaguesit të
njëjtë me atë të regjistrimit,
por me numër serial të ndry-
shëm, me qëllim identifikimin

e vendndodhjes së re", thuhet
në udhëzim. Në fund të vitit
të kaluar ish-ministri i finan-
cave Arben Ahmetaj deklaroi
se bizneset shqiptare nuk do

të kalojnë në status pasiv në
rast se do të kenë detyrime të
prapambetura ndaj shteti.
Ahmetaj propozoi ndry-
shimet në procedurat tati-

more, të cilat nuk do lejojnë
që një biznes me detyrime të
prapambetura të hapë nipte
të tjera, ndërkohë që nuk
kanë shlyer borxhet ndaj sh-

tetit. "Kur fiktivisht ndajnë
aktivitetin me qëllim
shmangie tatimi, duke regjis-
truar me më shumë se një
NIPT gjë që e kemi parë rën-

dom të ndodhë kur një per-
son hap më shumë se një
NIPT dhe e mbyll njërin
pastaj kalon te tjetri",-thek-
soi ish- ministri i Financave.

PD: Veliaj abuzon hapur me
paratë e taksapaguesve

PD përmes zëdhënëses,
Ina Zhupa, shprehet

se kryebashkiaku, Erion
Veliaj, ka abuzuar hapur
me paratë e taksapa-
guesve. Ajo rendit disa
raste të fondeve publike,
të cilat janë shkatërruar
po nga Veliaj si dhe nga
cilësia e dobët e kryerjes
së punimeve, ndërsa nuk
përjashton edhe rastin e
keqmenaxhimit të bërë
nga bashkia e Tiranës.
Gjithashtu, Zhupa ka ko-
mentuar edhe rastin e sh-
kollës së re, e cila është

projektuar për t'u ndërtuar
tek fidanishtja e UBT-së në
Kodër Kamzë, rast ky që ka
shkaktuar edhe përplasje
mes pedagogëve dhe bash-
kisë së Tiranës. "Raste të
shumta ku fondet publike
përdorura nga Veliaj ose
janë shkatërruar po nga
Veliaj ose janë shkatërruar
nga cilësia e dobët apo
menaxhimi i keq i bashkisë.
Rasti i fundit është i fidan-
ishtes se UBT, para një viti
Veliaj mblodhi aty fidane,
sigurisht jo të paguara nga
familja e tij por nga paratë

tona. Pas një viti ka marr po
ai vendimin që ta prish, veç
probleme që shkakton për
universitetin, kemi një pa-
përgjegjshmëri totale sesi
shpenzohen paratë tona. Ai
investim do shkatërrohet. E
njëjta skeme po te kujtojmë
parkimin tek stadiumi ko-
mbëtar "Qemal Stafa", e bëri
të ri, me taksat tona, e inau-
guroj me pagesë dhe në pak
kohë e prishi gjithë in-
vestimin duke ia dhënë Are-
nes Kombëtare për ta bërë
pastaj parkimin nëntokësor.
Para të tjera të shkuara

dëm. Po ashtu kemi raste
pafund ku inaugurimi i Ve-
liajt nuk justifikon dot
paratë e harxhuara dhe sh-
katërrohet sa hap e mbyll
sytë. Kolektor të ri të paguar
nga ne që përmbysin lagjet

me shirat e parë, rrugë të
inauguruara që shkrihen si
sheqeri duke u bërë rrezik
për banoret, fonde të vena
në përdorim që zhduken pa
marr asgjë mbrapsht qyteta-
rët", shprehet Zhupa.

APLIKIMI
"Individët me të
njëjtin numër të
identifikimit personal,
të cilët janë të
pajisur me disa
numra unikë të
identifikimit të
tatimpaguesit (NUIS/
NIPT), duhet që
brenda datës 31
gusht 2019, të
sistemojnë situatën
e tyre, duke aplikuar
në QKB për mbylljen
e NIPT-ve të tjera
dhe mbajtjen e një
NIPT-i kryesor.

UDHËZIMI
Sipas udhëzimit,
biznesi duhet të
jetë i pajisur me
një NIPT kryesor.
Në rast se
aktiviteti përfshin
disa lloje të
ndryshme, biznesi
do të pajiset me
një certifikatë të
numrit unik të
identifikimit, i
njëjtë me
regjistrimin, por
me numër serial të
ndryshëm.

Ndërtimi, Basha: Po prish projektin
50-vjeçar, Veliaj: Ke firmosur bashkë me dhëndrin

193 milionë euro dëm ekonomik më 2018,
KLSH ngarkon penalisht dhjetëra zyrtarë

193 milionë euro është dëmi ekonomik i zbuluar nga
Kontrolli i Lartë i Shtetit nga auditimet e 2018-ës, ndërko-

hë ndikimi negativ nga mos arkëtimi i të ardhurave dhe
shpenzimet jo eficiente, llogaritet mbi 1,5 miliardë euro, e
ndarë 923 milionë euro në fushën e të ardhurave dhe 587
milionë euro, në fushën e shpenzimeve jo eficiente dhe pa
efektivitet. 33 titullarë institucionesh, 26 nëpunës të nivelit
drejtues dhe persona të tjerë janë ngarkuar penalisht nga
KLSh për dëmet e shkaktuara. Përveç shpërdorimit të
detyrës apo shkeljes së barazisë në tenderë, Kontrolli i Lartë
i Shtetit ka referuar raste edhe me falsifikim dokumentesh,
tregues ky i kryerjes me dashje të dëmit ekonomik. Sipas
KLSh-së, detyrimet e prapambetura vijojnë të jenë problem
për financat publike, ndërkohë që deficiti buxhetor është
më i lartë se ai që raportohet nga qeveria. Një pjesë të rapor-
tit, Kontrolli i Lartë i Shtetit ia kushtuar problematikës së
koncesioneve dhe kontratave të partneritetit publik-pri-
vat. Konstatohet se nuk ka strategji të qartë për përdorimin
e këtyre instrumenteve për financimin e nevojave për të
mira dhe shërbime.

Kreu i PD-së Lulzim
Basha denoncoi dje

aferën e pallateve të UBT. Si-
pas Bashës një tufë ban-
ditësh duan të marrin fidan-
ishten dhe të prishin projek-
tin e UBT-së. "Erion Veliaj
po shkatërron investimin
50-vjeçar të Universitetit
Bujqësor për t'i hapur
rrugën një lagjeje me pallate
të reja 10 katëshe për oli-
garkët" deklaroi z.Basha.
Por kreu i Bashkisë së Ti-
ranës Erion Veliaj i është
përgjigjur kreut të PD-së
Lulzim Basha lidhur me

ndërtimin e shkollës së re në
Kodër Kamëz. Përmes një
postimi në Twitter, kryebash-
kiaku Veliaj deklaron  se
këto qëndrime të PD-së vijnë
nga ata që në katër vite që
drejtuan Bashkinë e Tiranës
nuk ndërtuan asnjë shkollë.
Veliaj shpreh bindjen se
Kodër-Kamza do ketë një sh-
kollë të shkëlqyer si Kosova
a Liceu, ku nuk do ketë asn-
jë njeri më si kontingjent për
mitingjet e dhunës. "Normal
që ndryshon qëndrim, dhe ai
dhe dhëndri që vetë e fir-
mosën! Në 4 vjet nuk ndërtu-
an asnjë shkollë!  Plus, nëse
Kodër-Kamza do ketë një sh-
kollë të shkëlqyer si Kosova
a Liceu, nuk do ketë asnjë
njeri më si kontingjent për
mitingjet e dhunës",-shkru-
an Veliaj.

Kreu i Bashkisë,
Erion Veliaj

Selia e PD-së
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Është folur dhe shkru
ar shumë për re
formën në fushën e

pensioneve. Është thënë dhe
komentuar se reforma solli
disa risi, u shoqërua më
shumë avantazhe për pen-
sionet e qytetarëve, se ajo
frenon dukurinë negative në
bilancin financiar të
skemës. Në anën tjetër, për
t'iu përshtatur reformës
dhe, zbatimin e saj, është
folur për procedura më të
lehtësuara për përfitimin e
pensioneve, për një fare e
përmirësimi të treguesve të
përgjithshëm të përfitimeve
si dhe, për koeficientët më të
lartë të produktivitetit në
këtë fushë. Në një intervistë
për 'Gazeta Shqiptare',
Hasan Hoxha, ish zv/Drej-
tor i Përgjithshëm i ISSh-së
foli për zhvillimet e fushës
së pensioneve, tani pas re-
formës së shumëpërfolur,
për përparësitë e kësaj re-
forme apo, për problema-
tikën komplekse që bart për
qytetarët zbatimi i saj, për
më shumë hapësira dhe pro-
cedura më të lehtësuara në
favor të qytetarëve, për efi-
ciencën e ndonjë e struk-
ture apo hallke instituciona-
le të kësaj fushe por, dhe për
atë që, së fundmi, në fjalorin
e përditshëm të adminis-
trimit njihet me termin
bashkëqeverisje, për të
gjitha këto zhvillime dhe,
për tërësinë e raporteve të
kësaj natyre. Eksperti dha
një opinion më konkret për
ecurinë e reformës së pen-
sioneve dhe, për hapësira të
tjera  ndërhyrjeje që përm-
irësojnë situatën, që shman-
gin disa praktika jo të rako-
rduara nga pikëpamja e
logjikës së  ligjit, që përmirë-
sojnë treguesit e rritin per-
fomancën në fushën e siguri-
meve shoqërore apo, shtojnë
zgjidhjet pozitive dhe pakë-
sojnë kohën e humbur për
qytetarët.

Tani, pas 4 vitesh ngaTani, pas 4 vitesh ngaTani, pas 4 vitesh ngaTani, pas 4 vitesh ngaTani, pas 4 vitesh nga
fillimi i  zbatimit të re-fillimi i  zbatimit të re-fillimi i  zbatimit të re-fillimi i  zbatimit të re-fillimi i  zbatimit të re-
fffffo ro ro ro ro r mës së pensionemës së pensionemës së pensionemës së pensionemës së pensionevvvvveeeee,,,,,
çfarë mund të thoni për zh-çfarë mund të thoni për zh-çfarë mund të thoni për zh-çfarë mund të thoni për zh-çfarë mund të thoni për zh-
villimet e kësaj fushe?villimet e kësaj fushe?villimet e kësaj fushe?villimet e kësaj fushe?villimet e kësaj fushe?

Ajo që mund të deklaro-

het qysh në fillim, pa asnjë
mëdyshje, është fakti se re-
formimi i skemës së pen-
sioneve, përbënte një proces
të domosdoshëm, ishte një
kërkesë shumeplanëshe. Pa
mëdyshje, mund të pohojmë
se disa nga ndryshimet es-
enciale në skeme, ato që li-
dhin më shumë kontributet
më përfitimet, që heqin kufi-
zimet nga lart të nivelit të
pensioneve, që rritin koefi-
cientet e përfitimit mbi
moshën e pensionit, i kanë
dhënë më shumë vlerë
punës, në kuptimin e shu-
manshëm te saj, vlerësojnë
më shumë kontributet e sh-
trira në vite por, dhe si tërë-
si të ardhurash të paguara
për llogari të sigurimeve
shoqërore. Janë këto disa
nga arsyet që vërehen edhe
ndryshime në rritje të
nivelit të pensioneve, sido-
mos për pensionet e larta, të
cilat me ligjin që ishte në fuqi
deri në fund të vitit 2014, për
shkak të tavanit apo, ndry-
she, të kufizimit nga lart, në
atë periudhë nuk ishte më
shumë se niveli 24 mijë lekë
në muaj.

Ndërkaq, disa prej efek-

teve që rrjedhin nga pjesët
reformuese të skemës, me
një lloj përmirësimi,
shfaqen edhe në disa tregues
të tjerë të fushës së punës.
Kështu, është shtuar inter-
esi për të  patur më shumë
vite pune apo kontributive;
vërehen interesime të shtu-
ara për të tejkaluar atë
numër vitesh kontributive
që para reformës ndër-
pritej, sepse ishin me
ndikime të papërfillshme në
pension; është shtuar këm-
bëngulja  dhe interesi për
të punuar me paga më të
larta po ashtu, dhe me paga
të deklaruara. Shkurt, ka
një interes më të shtuar për
të akumuluar më shumë
vite pune dhe për të patur
një fond më të madh page
për llogari të pensioneve të
ardhshme. Nga ana tjetër,
edhe pse nuk mbahen të
dhëna të posaçme, që mund
t'i shërbenin transparencës
dhe studimeve në të ardh-
men, është për t'u nënvizuar
fakti se, për shkak të
natyrës së funksionimit të
skemës publike të siguri-
meve shoqërore, efektet e
plota të reformimit të saj,

nuk mund të shfaqen në kaq
pak vite pra, jo kaq shpejt.

Çfarë përgjigje keni përÇfarë përgjigje keni përÇfarë përgjigje keni përÇfarë përgjigje keni përÇfarë përgjigje keni për
ç 'ka thuhet në hyrje tëç 'ka thuhet në hyrje tëç 'ka thuhet në hyrje tëç 'ka thuhet në hyrje tëç 'ka thuhet në hyrje të
kësaj interviste, se refor-kësaj interviste, se refor-kësaj interviste, se refor-kësaj interviste, se refor-kësaj interviste, se refor-
ma e pensioneve ka nevojëma e pensioneve ka nevojëma e pensioneve ka nevojëma e pensioneve ka nevojëma e pensioneve ka nevojë
për përpër përpër përpër përpër përmirësime ligjormirësime ligjormirësime ligjormirësime ligjormirësime ligjore?e?e?e?e?

Për arsye të kohës që ka
kaluar nga fillimi i zbatimit
të reformës por, më shumë
nga thellësia po themi, e
disa ndryshimeve të bëra në
përmbajtje, disa efekte të
pritshme në fushën e përfiti-

meve nuk po shfaqen ose, as
nuk priten të shfaqen. Kësh-
tu, sipas të dhënave të për-
punuara, pensionet mini-
male, në rastin më të mirë,
mesatarisht, janë në të njëj-
tin nivel si para reformës,
për të mos thënë që vërehen
dhe ulje të tyre, sidomos në

rastet kur kontributet për
numrin e viteve, ligjërisht të
kërkuara, formohen nga dy
pjesë: nga puna në ish-koop-
erative dhe kontribute si të
vetëpunuar në bujqësi apo,
më sigurime vullnetare.
Pensionet mesatare, si tërë-
si e tyre, pas disa vitesh ato
priten të kenë një rritje ose,
të jenë të diferencuara
atëherë kur, është plotësuar
numri i viteve ligjërisht të
kërkuara ndërsa, baza e
vlerësuar si mesatare e kre-
jt periudhës, të rezultojë të
paktën 50 përqind me e lartë
se paga minimale për efekt
të pagesës së kontributeve.

Për sa i përket pension-
eve të larta, ato në të vërtetë
janë favorizuar nga heqja e
kufizimit nga lart, për të
kapërcyer nivelin e dikur-
shëm me tavan, afro 24 mijë
lekë të rinj në muaj, por në
anën tjetër, ato po i nënsh-
trohen një tjetër tavani,
tavanit të bazës së vlerësuar.

Respektimi i  tavanit të
pagës, sipas viteve, konform
pagesës së kontributeve, sig-
urisht që, përbën detyrim lig-
jor ndërsa, kufizimi tjetër i
cili, po zbatohet edhe për
bazën e vlerësuar shuma-
tore, e cila rezulton nga
produkti i pagës me koefici-

entin e indeksimit të saj si-
pas viteve, vjen jo logjik-
shëm me përmbajtjen e
ligjit. Sepse, përmes këtij
kufizimi,  si me paga bruto
90 mijë lekë në muaj, për
shembull, ashtu dhe për ato
100 mijë,(me përjashtim të
viteve me koeficientin 1 të
indeksimit),kemi të bëjmë
më shumë të njëjtë të bazës
së vlerësuar për efekt të llog-
aritjes së pensionit, ose paga
të ndryshme por, me të njëj-
tin efekt ne nivelin e pen-
sionit. Mendoj se, kjo lloj
praktike duhet përmirësuar
ligjërisht, jo vetëm në respe-
kt të kontributeve të
paguara por, dhe për të mos
shkuar në të ardhmen e
afërt të barazimi i pension-
eve të larta. Sepse, brenda
tërësisë së pensioneve të lar-
ta, për të gjithë grupet e in-
teresit, siç rezulton nga disa
të dhëna hipotetike të për-
punuara, diferencën ne të
ardhmen në masën e pen-
sionit, do ta bëje vetëm num-
ri i ndryshëm i viteve të
punës, ndërsa paga ose baza
e vlerësuar, ajo nuk do të
ketë asnjë lloj ndikimi

     Një arsye tjetër që, tani
pas reformës, po sjell difer-
enca të paarsyeshme në pen-
sione, është  niveli relativ-
isht i ulët i bazës së vlerë-
suar për periudhën para
vitit 1994.Kësisoj,mund të
shihen koeficientët e indek-
simit pasi, siç rezulton nga
këqyrja e shumë pension-
eve, mesatarja e bazës së
vlerësuar për këtë periudhë,
është gati 50-70 përqind me e
ulët se ajo e pas vitit 1994 ose,
krahasuar me pjesën tjetër
të periudhës kontributive.
Madje, për disa kategori,
diferencat midis dy peri-
udhave, në bazën e vlerësuar,
shkojnë gati në dy herë ose,
dhe me shumë. Për
shembull, për specialis-

REFORMA NE PENSIONE
INTERVISTA

Flet ish-zëvendësdrejtori i ISSH: Ja çfarë duhet të rregullohet me ligj

“Penisonet, pagat para
’94 janë vlerësuar pak”

Hasan Hoxha: Të rishihen koeficientët e indeksimi
Valentina Madani

Hasan Hoxha, ish zv/Drejtor
i Përgjithshëm i ISSh-së

REFORMA
“Disa nga
ndryshimet
esenciale në
skeme, ato që lidhin
më shumë
kontributet me
përfitimet, që heqin
kufizimet nga lart të
nivelit të
pensioneve, që rritin
koeficientet e
përfitimit mbi
moshën e pensionit,
i kanë dhënë më
shumë vlerë punës,
në kuptimin e
shumanshëm te saj,
vlerësojnë më
shumë kontributet e
shtrira në vite por,
dhe si tërësi të
ardhurash të
paguara për llogari
të sigurimeve
shoqërore.”



VLERESIMI

“Një arsye tjetër që, tani pas reformës, po
sjell diferenca të paarsyeshme në pensione,

është  niveli relativisht i ulët i bazës së
vlerësuar për periudhën para vitit 1994.

Kësisoj,mund të shihen koeficientët e
indeksimit pasi, siç rezulton nga këqyrja e

shumë pensioneve, mesatarja e bazës së
vlerësuar për këtë periudhë, është gati 50-70

përqind me e ulët se ajo e pas vitit 1994”.

“
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tin e lartë, i çdo fushe
qoftë ai, ndërsa për pe-

riudhën para vitit 1994,pen-
sioni llogaritet me një bazë
të vlerësuar vetëm rreth 36
mijë lekë, ndërkohë që,  po
në të njëjtin profesion, në të
njëjtën pozicion e qendër
pune për periudhën tjetër,
atë të pas vitit 1994,llogarit-
jet rezultojnë me një bazë të
vlerësuar mujore rreth 60
mijë lekë. Kështu, diferenca
të këtij lloji, ndeshen
pothuajse në të gjithë punët
dhe profesionet me paga të
mesme e të larta, ndeshen
gjithkund në sektorë të
ndryshëm të administratës
qendrore të vendit.

   Caktimi dhe llogaritja e
pensioneve, sipas meje, ka
shtruar nevojën edhe për
përmirësime të arsyeshme
ose, për saktësime të nivelit
të pagave referuese të para
vitit 1994,të caktuar me ven-
dimin e qeverisë të vitit 2005.
Për të mos i hapur udhë
kërkesave për statuse të

veçanta apo, dhe për disa
arsye të tjera, ia vlen të ketë
një liste me të specifikuar
për disa punë dhe profe-
sione, me një diferencim më
të studiuar në nivelin  e
pagës së tyre, sidomos për
sektorë të veçantë. Tani që,
me reformën që po zbatohet,
ku masa e  pensionit varet
shumë edhe nga niveli i pa-
gave, për këtë arsye por, dhe
në respekt të kontributeve
në punë të vështira, në punë
me përgjegjësi dhe me
rreziqe për shëndetin, çdo
lloj reference merr rëndësi të
veçantë. Kësisoj, mund të
ndërhyhej në specifikimin e
pagave për pune e profesione
të veçanta brenda industrisë
së naftës, asaj të minierave,
për sektorët e peshkimit
apo, në industrinë tekstile.
Ashtu siç, nuk mund të tra-
jtohen me pagën referuese
të punëtorit të bujqësisë,
traktoristët apo punonjësit
e mekanizmave të rënda, ato
në përbërje të ish SMT-ve, as

ato në ish- ndërmarrje
bujqësore apo në sektorë të
tjerë. Ndërkohe, ndjehet
nevoja për te saktësuar dhe
unifikuar bazën e vlerësuar,
për ish ushtarakët kur ata
kalojnë në pensionin e
pleqërisë, apo unifikimin e
bazës se vlerësuar për spe-
cialistet e mesëm që kanë
bërë të njëjtën punë, pavarë-
sisht sektorëve, llojit të sh-
kollës së mesme apo nivelit
institucional të emërimit të
tyre, siç mund të ishin orga-
net qendrore të ish kooper-
ativave, ish ndërmarrjeve,

apo nivele të ndryshme të
ish komiteteve ekzekutive
të rretheve.

VVVVVeç sa me sipëreç sa me sipëreç sa me sipëreç sa me sipëreç sa me sipër, a gjyk, a gjyk, a gjyk, a gjyk, a gjyko-o-o-o-o-
ni  se do të  ishin tëni  se do të  ishin tëni  se do të  ishin tëni  se do të  ishin tëni  se do të  ishin të
nevojshme dhe ndërhyrjenevojshme dhe ndërhyrjenevojshme dhe ndërhyrjenevojshme dhe ndërhyrjenevojshme dhe ndërhyrje
të tjera ligjore në fushën etë tjera ligjore në fushën etë tjera ligjore në fushën etë tjera ligjore në fushën etë tjera ligjore në fushën e
pensioneve?pensioneve?pensioneve?pensioneve?pensioneve?

Në funksion të përmirësi-
meve ligjore të kësaj fushe,
për një mision më të reali-
zuar të  skemës solidare të
pensioneve, gjykoj se janë të

nevojshme dhe disa ndë-
rhyrje në nene të veçanta të
ligjit bazë të Sigurimeve Sho-
qërore. Për shembull, kuotat
e shpërndarjes së pensionit
familjar, sipas meje, sjellin
nevojën e caktimit me ligj të
një niveli të arsyeshëm dys-
heme, që mban parasysh si
numrin përfituesve, ashtu
dhe të tjerë faktorë. Apo,
askush nuk do ta pranonte
mos trajtimin financiar me
pension invaliditeti të atyre
qytetarëve që shpallen in-
validë nga komisionet
mjekësorë. Me arsyen vetëm

pse në pesë vitet e fundit
qytetari-invalid nuk rezul-
ton të këtë të paktën një vit
pune ose kontribute te
paguara. Në kushtet kur
qytetari rezulton te këtë
shpesh 30 vite apo me shume
pune e kontribute, penalizi-
mi me përjashtim nga përfiti-
mi nuk justifikohet me
logjikën ligjore, ndërkohë që,
edhe nga pikëpamja njerëzore
dhe moralisht është i papran-
ueshëm. Arsyetimi i
ligjvënësit në funksion të
këtij vendimi, për ta mbajtur
qytetarin të lidhur me
skemën, mund te respekto-
het me një koeficient zbritje-
je ne nivelin e të ardhurave
pensionale, ndërsa arsyeja
tjetër, se kështu nuk u
mundësohet emigrantëve të
aplikojnë për pensione inval-
iditeti pasi ata i kanë sh-
këputur marrëdhëniet e
punës me vendin e tyre prej
shumë vitesh, këtu mund të
aplikohen kushtet ligjore të
vendosura për përfitimin e
pensionit social.

     Ne anën tjetër, ndërsa
është normale trajtimi me
një te ardhur fikse, rreth 10
mije leke te reja ne muaj, për
invalidët qe nuk kane histori
pune ,se kane lindur te tille
,ose janë bërë invalidë pa
punuar asnjëherë, por nuk

është aspak normale që të
tjerë qytetarë, të invalidizuar
në rrethana të ndryshme, të
marrin më pak se kjo shumë,
madje sa gjysma apo sa një e
katërta e kësaj shume, vetëm
se ata kanë pak vite pune apo
vite kontributive. Ndërsa, ka
nevoje për një trajtim finan-
ciar më të rritur të tërësisë
së invalidëve, trajtimi me
pagesë i  invalidëve, pjesë e
skemës së sigurimeve sho-
qërore, përmes një ndryshi-
mi ligjor, duhet të jetë i njëjtë
me invalidët që trajtohen nga
Shërbimi Social.

Ndërhyrjet përmirësuese
ligjore, se paku, në këto dy
drejtime të fushës së invalid-
itetit, përveç se skemën e
afrojnë më shumë me
logjikën e ligjit dhe, e bëjnë
atë  me sociale, në të njëjtën
kohe, ndërpresin hapësirat
për abuzime e devijime nga e
vërteta. Në fund të përgjigjes
së kësaj pyetjeje, jam i men-
dimit se lipset edhe ndonjë
ndërhyrje ne ligjin e Siguri-
meve Shoqërore, sidomos në
disa nene të veçanta të tij, që
i përkasin administrimit të
skemës, anës financiare dhe
fushës së shërbimit ndaj
qytetarëve, për të cilët koha,
ose i ka nxjerrë mënjane, ose
qëndrojnë si huazime nga
eksperienca e të tjerëve.

PërPërPërPërPërmirësimet ligjormirësimet ligjormirësimet ligjormirësimet ligjormirësimet ligjore dhee dhee dhee dhee dhe
ndërhyrjet ne drejtimet endërhyrjet ne drejtimet endërhyrjet ne drejtimet endërhyrjet ne drejtimet endërhyrjet ne drejtimet e
mësipërmësipërmësipërmësipërmësipërmememememe, sipas jush, k, sipas jush, k, sipas jush, k, sipas jush, k, sipas jush, kon-on-on-on-on-
siderohen emergjentesiderohen emergjentesiderohen emergjentesiderohen emergjentesiderohen emergjente
apo..?apo..?apo..?apo..?apo..?

Jo, në tërësinë e tyre, nuk
do t'i cilësoja emergjente.
Madje, do të thosha se re-
formimi substancial i skemës
publike të  pensioneve, ai
lipset të jetë në afate sa më të
gjata, ndërkohë që ndërhyr-
jet dhe përmirësimet ligjore,
ato përbejnë një proces peri-
odik, në bazë të produktit të
prodhuar, të trajtave dhe de-
formimeve që krijohen nga

zbatimi i reformës së ndër-
marrë vite me parë, apo prob-
lemeve sociale që krijohen.
Për fat të mirë, përveç ndonjë
neni të ligjit bazë, shumica e
mendimeve të mësipërme për
përmirësime, i përkasin
nivelit të dytë të ndryshimeve
ligjore, ato realizohen
përmes vendimeve të Këshil-
lit të Ministrave, për të cilat
është me lehtë të realizohen
në afate më të shpejta. Gjith-
sesi, për sa i përket ndryshi-
meve nënligjore, rezervohen
të jap një përcaktim nominal,
se cili mund të jetë niveli in-
stitucional i ndërhyrjes, të
jetë qeveria me vendimet e saj
apo, Këshilli Administrativ i
Institutit, qoftë dhe për fak-
tin se, kjo çështje ka qenë dhe,
ende  mbetet e diskutueshme.

Veçse, në përfundim të
përgjigjes së kësaj pyetjeje,
doja të theksoja, një moment
tjetër që e konsideroj të rëndë-
sishëm. Sa herë që realizohen
ndryshime ligjore në skemë,
sidomos ata  ndryshime që i
japin asaj karakterin e re-
formës, aq herë është i
nevojshëm projektimi i
treguesve statistikore të
matjes se efekteve të tyre, kr-
ijimi i sistemit të evidencave,
shfrytëzimi i hapësirave për
analiza periodike por, dhe të
specifikuara, me karakter
gjithëpërfshirës të aktorëve
të ndryshëm të shoqërisë.
Sepse, me anën të dhënave që
mbahen zyrtarisht dhe për-
punohen, krijohet mundësia
e matjes në proces  të çdo lloj
efekti që sjellin ndryshimet
ligjore dhe, ato në formulën
e re të llogaritjes së pension-
eve, maten ndikimet në pen-
sionet minimale dhe mesa-
tare, ecuria e raporteve midis
tyre apo, niveli për këto dy
kategori në raport me pensio-
net maksimale. Prej këtej,
rëndësi marrin edhe të
dhënat e sistemuara, që
shprehin një tjetër raport, atë
midis të ardhurave të siguru-
ara për tri kategoritë e pagës
kontributive, ndaj shumës së
të ardhurave pensionale që
përfitohen sipas  periudhave
të gëzimit të pensionit apo,
raportet për kontributet që
paguhen për çdo dege të sig-
urimit, krahasuar me mung-
esën e përfitimeve në disa prej
tyre, sidomos për të vetëpunë-
suarit apo ata që punësohen
në sektorin privat.

(vijon nesër)

PENSIONET
MINIMALE
Sipas të dhënave të
përpunuara,
pensionet minimale,
në rastin më të
mirë, mesatarisht,
janë në të njëjtin
nivel si para
reformës, për të
mos thënë që
vërehen dhe ulje të
tyre, sidomos në
rastet kur kontributet
për numrin e viteve,
ligjërisht të kërkuara,
formohen nga dy
pjesë: nga puna në
ish-kooperative dhe
kontribute si të
vetëpunuar në
bujqësi apo, më
sigurime vullnetare.



NDERHYRJET LIGJORE

“Në funksion të përmirësimeve ligjore të kësaj fushe, për një
mision më të realizuar të  skemës solidare të pensioneve, gjykoj

se janë të nevojshme dhe disa ndërhyrje në nene të veçanta të
ligjit bazë të Sigurimeve Shoqërore. Për shembull, kuotat e

shpërndarjes së pensionit familjar, sipas meje, sjellin nevojën e
caktimit me ligj të një niveli të arsyeshëm dysheme, që mban

parasysh si numrin përfituesve, ashtu dhe të tjerë faktorë”.

“

Foto ilustruese

Foto ilustruese
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Ambasadori kinez: Do t’i
ngrejmë në nivel më lart

marrëdhëniet me Shqipërinë
Nga Genc Mlloja

11111     Presidenti Xi bëriPresidenti Xi bëriPresidenti Xi bëriPresidenti Xi bëriPresidenti Xi bëri
     vizitat shtetëtorevizitat shtetëtorevizitat shtetëtorevizitat shtetëtorevizitat shtetëtore
.....në Itali,  Monakonë Itali,  Monakonë Itali,  Monakonë Itali,  Monakonë Itali,  Monako

dhe Francë nga data 21 deridhe Francë nga data 21 deridhe Francë nga data 21 deridhe Francë nga data 21 deridhe Francë nga data 21 deri
në 26 mars të këtij viti. Z.në 26 mars të këtij viti. Z.në 26 mars të këtij viti. Z.në 26 mars të këtij viti. Z.në 26 mars të këtij viti. Z.
AmbasadorAmbasadorAmbasadorAmbasadorAmbasador, a mund të bëni, a mund të bëni, a mund të bëni, a mund të bëni, a mund të bëni
një përnjë përnjë përnjë përnjë përmbmbmbmbmbledhje të rledhje të rledhje të rledhje të rledhje të reeeeezultazultazultazultazultat-t-t-t-t-
eve kryesore të udhëtimiteve kryesore të udhëtimiteve kryesore të udhëtimiteve kryesore të udhëtimiteve kryesore të udhëtimit
dhe të  pritshmëridhe të  pritshmëridhe të  pritshmëridhe të  pritshmëridhe të  pritshmërivvvvve tëe  tëe  tëe  tëe  të
Kinës nga bisedimet përKinës nga bisedimet përKinës nga bisedimet përKinës nga bisedimet përKinës nga bisedimet për
fusha të  ndryshme,fusha të  ndryshme,fusha të  ndryshme,fusha të  ndryshme,fusha të  ndryshme,
veçanërisht për atëveçanërisht për atëveçanërisht për atëveçanërisht për atëveçanërisht për atë
ekonomike?ekonomike?ekonomike?ekonomike?ekonomike?

Udhëtimi i sapo përfund-
uar i Presidentit Xi Jinping
në Europë, udhëtimi i tij i
parë jashtë vendit sivjet, ka
ngritur marrëdhëniet me
Italinë, Monakon dhe
Francën në një nivel të ri,
dhe ka dhënë shtytje të reja
partneritetit Kinë-Europë në
tërësi. Ky është një udhëtim
i miqësisë dhe të bash-
këpunimit i cili ka dhënë
rezultate të frytshme, duke
çuar marrëdhëniet Kinë-BE
në një "pranverë të ngrohtë"
.

Për vite, tregu i madh ki-
nez ka paraqitur mundësi të
mëdha për shtetet europi-
ane. Vitin e kaluar, inves-
timet e EU28-së në Kinë u
rritën me më shumë se 22%,
të Mbretërisë së Bashkuar
dhe Gjermanisë me 150%
dhe 79% respektivisht. Volu-
mi tregtar Kinë-BE arrin
vlerën 680 miliardë dollarë
amerikan, duke shënuar një
rekord të lartë. Kapitali,
teknologjia dhe shërbimet
kineze, gjithashtu, kanë kon-
tribuar në rritjen dhe punë-
simin në Europë. Për 15 vjet,
BE ka qëndruar partneri më
kryesor tregtar i Kinës,
ndërkohë që Kina është part-
neri i dytë më i madh i BE-
së.

Në prill, kryeministri Li
Keqiang do të vizitojë Bruk-
selin përsëri, për të bashkë-
kryesuar Samitin e 21-të
Kinë-BE. Intensiteti i viz-
itave dhe shkëmbimeve ësh-
të një tregues i rëndësisë së
madhe që Kina dhe BE i
kushtojnë njëra-tjetrës.
Duke ecur përpara, ndërko-
hë që të dyja palët punojnë
së bashku për të eksploruar
potencialin e bashkëpunim-
it, do të ketë perspektivë ako-
ma më të ndritshme në këto
marrëdhënie.

2.Italia është bërë shteti2.Italia është bërë shteti2.Italia është bërë shteti2.Italia është bërë shteti2.Italia është bërë shteti
i  parë i  G7-së që ështëi  parë i  G7-së që ështëi  parë i  G7-së që ështëi  parë i  G7-së që ështëi  parë i  G7-së që është
rrrrreeeeegjistrgjistrgjistrgjistrgjistruar në Iniciauar në Iniciauar në Iniciauar në Iniciauar në Iniciatititititivënvënvënvënvën
multimiliard dollarëshemultimiliard dollarëshemultimiliard dollarëshemultimiliard dollarëshemultimiliard dollarëshe
"Një Brez, Një Rrugë" duke"Një Brez, Një Rrugë" duke"Një Brez, Një Rrugë" duke"Një Brez, Një Rrugë" duke"Një Brez, Një Rrugë" duke
nënshkruar memorandumnënshkruar memorandumnënshkruar memorandumnënshkruar memorandumnënshkruar memorandum
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Kina dhe Italia janë të
vendosura në dy skajet e
Rrugës antike së Mëndaf-
shit, gjë e cila na bën part-
nerë natyralë për zhvillimin
e përbashkët të Iniciativës
"Një Brez, Një Rrugë". Italia
ka marrë vetë vendim e ba-
zuar në gjykimin dhe an-
gazhimin e saj për trageti të
lirë dhe multilateralizëm.
Unë mendoj se nënshkrimi
i MOU-së do të sjellë patjetër
më shumë mundësi dhe për-
fitime për të dyja palët ash-
tu si edhe për shtetet për-
reth.

"Një Brez, Një Rrugë" ësh-
të një iniciativë e hapur dhe
gjithëpërfshirëse. Ajo ka për
qëllim të promovojë zhvil-
limin dhe bashkëpunimin
global, me parimin e realiz-
imin e rritjes së përbashkët
nëpërmjet diskutimeve dhe
bashkëpunimit. Deri më
tani, gjysma e shteteve
anëtare të BE-së kanë nën-
shkruar MM-të me Kinën në
bashkëpunimin "Një Brez,
Një Rrugë".

Natyrisht që Kina nuk
ndan të njëjtat pikëpamje
për të gjitha çështjet me disa
shtete të BE-së dhe BE-në.
Për sa i përket konkurrimit,
do të thosha se konkurrimi
dhe bashkëpunimi janë dy
anë të së njëjtës monedhë.
Pa konkurrimin e shëndet-
shëm dhe të bazuar në rreg-
ulla, bizneset nuk do të lulë-
zonin, dhe njerëzit nuk do të
merrnin mallrat dhe shër-
bimet më të mira. Ndërkohë,
zinxhiri global i furnizimit
është kaq i ndërlidhur saqë
asnjë shtet apo sipërmarrje
nuk do ta dominonte dot,
duke e bërë bashkëpunimin
të paevitueshëm. Unë men-
doj se ajo që Kina dhe BE
duhet të bëjnë, është të për-
gatisin "tortën ekonomike"
më të madhe me mendje të
hapur dhe përpjekje të për-
bashkët, gjë që jam i sigurt
se do të ishte më mirë se të
qenit i fiksuar se si do të nda-
jnë "tortën" e vogël.

3.Udhëtimi europian i3.Udhëtimi europian i3.Udhëtimi europian i3.Udhëtimi europian i3.Udhëtimi europian i
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Kina është vendi më i
madh në zhvillim, ndërkohë
që BE është një entitet i
madh i zhvilluar ekonomik.
Si promovuesit dhe pjesë-
marrësit kryesor ne proces-
in e globalizimit dhe multi-
laterizmit, Kina dhe BE nda-
jnë interesa të përbashkëta
dhe misione historike, pa
përplasje thelbësore intere-
sash. Ne mbajmë komuni-
kime dhe dialog nëpërmjet
më shumë se 70 mekaniz-
mave të vlefshme të shkëm-
bimit, në nivelet dhe fushat
e ndryshme.

Globalisht, Kina dhe BE
po kërkojnë të zgjidhin difer-
encat dhe problemet përmes
mekanizmave bilaterale dhe
multilaterale në vend të ve-
primeve unilaterale. Ne
kemi punuar ngushtësisht
dhe në mënyrë të suk-
sesshme për të adresuar disa
nga çështjet, të cilat janë je-
tike për paqen dhe zhvil-
limin e botës.
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BRI është një iniciativë
për bashkëpunimin ndërko-
mbëtar të propozuar nga
Presidenti Xi, për të nxitur
zhvillimin e Kinës si dhe
bashkëpunimin e saj me

partnerët globalë. Që në
fillimin e saj, iniciativa BRI
ka marrë përkrahjen e fortë
dhe mbështetjen e ngrohtë
nga komuniteti ndërko-
mbëtar. Deri më tani, 124
shtete dhe 29 organizata
ndërkombëtare kanë nënsh-
kruar dokumente bash-
këpunimi përkatëse me
Kinën.

Bota sot po përjeton ndry-
shime të thella. Proteksion-
izmi dhe unilateralizmi po
rriten. BRI udhëhiqet nga
parimi i konsultimit dhe
bashkëpunimit për për-
fitime të përbashkëta. Ajo
përfaqëson një qasje ndaj
bashkëpunimit ndërko-
mbëtar që paraqet respektin
e ndërsjellë, drejtësi, barazi
dhe bashkëpunim për për-
fitime të përbashkët win-
win. Dhe është një angazhim
për multilateralizmin dhe
një ekonomi të hapur glo-
bale. BRI synon të adresojë
çështjen themelore të pro-
movimit të zhvillimit
përmes nxitjes së konektivi-
tetit gjithëpërfshirës. Ajo ka
ndihmuar vendet pjesëmar-
rëse për të hequr pengesat e
zhvillimit dhe për të zbatu-
ar Agjendën 2030 të OKB-së
për Zhvillim të Qën-
drueshëm. Kjo iniciativë ësh-
të bërë kështu një mënyrë e
rëndësishme për të nxitur
rritjen globale. Duke
udhëhequr nga parimi i kon-
sultimit e bashkëpunimit
dhe duke nxitur konektivitet
në pesë fushat prioritare të
politikës, infrastrukturës,
tregtisë, financave dhe
lidhjeve midis popujve, BRI
i ka dhënë një shtytje të
fortë bashkëpunimit ndërko-
mbëtar mbi konektivitetin.

Zhvillimi i rrugëve krye-
sore të transportit, si Heku-
rudha e trenave Ekspres
Kinë-Europë dhe korridori i
ri tokësoro-detar, po bën një
ndryshim të madh; bash-
këpunimi në korridoret
ekonomike transnacionale
po intensifikohet; ndërtimi i
projekteve infrastrukturore
të hekurudhës, portës, au-

tostradës dhe ndërtimi i
gazsjellësve si dhe të par-
qeve të bashkëpunimit
ekonomik dhe tregtar po
ecën me mbarësi.

Studimet e fundit nga
Banka Botërore dhe institu-
cionet e tjera ndërkombëtare
sugjerojnë se bashkëpunimi
me BRI-në do të ulë kostot e
tregtisë globale me 1.1 për
2.2 për qind dhe ato të
tregtisë përgjatë Korridorit
Ekonomik Kinë-Azi Qen-
drore-Azi Perëndimore me
10.2 për qind. Për më tepër,
ajo do të kontribuojë të pak-
tën me 0.1 për qind të rritjes
globale në 2019.
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Në maj 2017, BRF-ja e
parë u mbajt me sukses në
Pekin, i cili krijoi konsensus-
in pozitiv mbi bashkëpun-
imin e BRI-së dhe dha rezul-
tate të frytshme. Në
përgjigje të dëshirave të
palëve pjesëmarrëse, Presi-
denti Xi deklaroi në Foru-
min e parë se Kina do të
mbajë BRF-në e dytë në
2019.

Tema e BRF-së së këtij
viti është: Bashkëpunimi
"Një Brez, Një Rrugë".
Formimi i një të ardhme të
përbashkët më të ndritshme,
dhe aktivitetet e Forumit
përfshijnë ceremoninë e
hapjes, një tryezë të rrum-
bullakët të liderëve, një
takim të nivelit të lartë, for-
umet tematike, një konfer-
encë CEO dhe evente të
tjera anësore.

Përfaqësues nga mbi 100
vende, duke përfshirë rreth
40 liderët të qeverive të hua-
ja, kanë konfirmuar pjesë-
marrjen e tyre. Si vendi
pritës, ne së bashku me palët
e tjera të Forumit do të vlerë-
sojmë çfarë është arritur
dhe do të hartojmë një plan
për bashkëpunimin e ardhs-
hëm, për të pasuruar më tej
bashkëpunimin e BRI-së.

Kam besim se BRF-ja e
dytë do të japë rezultate të
frytshme, të krijojë më
shumë forca shtytëse për
rritjen ekonomike të
vendeve pjesëmarrëse dhe
më shumë mundësi për
bashkëpunim ekonomik
ndërkombëtar.
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Pozicioni i Kinës lidhur
me zgjerimin e BE-së është
shumë i qartë. Këshilltari
Shteti dhe ministër i Jash-
tëm Wang Yi e përmbledh në
"3 mbështetje", p.sh. Kina
mbështet integrimin Europi-
an, mbështet një BE të bash-
kuar dhe të fortë dhe mbësh-
tet Europën që të luajë një
rol më të rëndësishëm në
çështjet ndërkombëtare.

Ne respektojmë
zgjedhjen e popullit shqiptar
për t'u bërë anëtar i BE-së
dhe mbështesim përpjekjet
e bëra nga qeveria dhe pop-
ulli shqiptar për të arritur
këtë qëllim. Si mik i sinqertë
i Shqipërisë, ne shpresojmë
që Shqipëria të adresojë së
shpejti çështjet përkatëse
me BE-në dhe të përfitojë më
parë nga i qeni anëtar i BE-
së.
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gjendjen e marrëdhënievegjendjen e marrëdhënievegjendjen e marrëdhënievegjendjen e marrëdhënievegjendjen e marrëdhënieve
bilaterale dhe cilat janëbilaterale dhe cilat janëbilaterale dhe cilat janëbilaterale dhe cilat janëbilaterale dhe cilat janë
disa nga prioritetet tuajadisa nga prioritetet tuajadisa nga prioritetet tuajadisa nga prioritetet tuajadisa nga prioritetet tuaja
gjatë mandatit tuaj si am-gjatë mandatit tuaj si am-gjatë mandatit tuaj si am-gjatë mandatit tuaj si am-gjatë mandatit tuaj si am-
basador?basador?basador?basador?basador?

Shqipëria është një vend
i mrekullueshëm. Me peiza-
zhe të bukura, kultura të
ndryshme dhe njerëz in-
teligjentë, Shqipëria ka çdo
arsye për t'u bërë më e pa-
sur, më e fortë dhe më e zh-
villuar. Kina dhe Shqipëria
gëzojnë një miqësi tradicio-
nale të pakrahasueshme, e
cila mendoj është një thesar
për të dy vendet. Vitet e fun-
dit marrëdhëniet bilaterale
janë zhvilluar në mënyrë të
shpejtë, me rritjen e volumit
të tregtisë dhe investimeve
dhe shkëmbimeve te ngush-
te kulturore. Po materializo-
hen dhe disa programe me
grantet e qeverisë kineze.
Duke thënë këtë, unë besoj
se ende ka akoma potencial
për t'u eksploruar në këto
marrëdhëniet. Si ambasadori
kinez, unë do të bëj më të
mirën time për të promovuar
shkëmbimin njerëzore, rri-
tur tregtinë dhe inkurajuar
më shumë bizneset kineze të
investojnë në Shqipëri në
sektorë si: infrastrukturë,
energji dhe bujqësi.

Sigurisht, bashkëpunimi
ynë do të bazohet në rregullat
ndërkombëtare e parimet e
tregut, dhe interesat tona të
përbashkëta. Unë gjithashtu
do të punoj me miqtë e mi sh-
qiptarë në kuadër të Inicia-
tivës "Një Brez, Një Rrugë" dhe
të "Bashkëpunimit 16+1", për
të fuqizuar konektivitetin e Sh-
qipërisë me vendet fqinje dhe
me botën.

Ky vit shënon 70-vjetorin e
vendosjes se marrëdhënieve
tona diplomatike, gjë e cila
paraqet një mundësi të sh-
këlqyeshme për ti çuar këto
marrëdhënie ne një nivel më
të lartë. Unë shpresoj që të
kemi më shumë interaktivitet
dhe bashkëpunim me miqtë sh-
qiptarë.

Faleminderit!

Ambasadori i shtetit të Kinës
në Shqipëri, Zhou Ding
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Policia: U deshën zjarrfikësit për të nxjerrë kufomat

Aksident i tmerrshëm në Itali,
humbin jetën dy shqiptarë

Një aksident tragjik i ka
marrë jetën dy sh-

qiptarëve në Itali. Një për-
plasje e fuqishme ka ndodhur
duke gdhirë e diela në au-
tostradën mes Molfetta e Bi-
tonto në Bari i mori jetën një
gruaje shqiptare 56-vjeçe dhe
një të moshuari 82 vjeçar,
emrat e të cilëve nuk janë
bërë ende publikë nga medi-

Astrit dhe Brahim Bilali janë familjarë të ish-boksierit të njohur

Prova të reja në makinën që u
përdor për vrasjen e Bilalëve

Shenjat e gishtave do krahasohen me personat të inkriminuar

Në makinën që u për
dor në vrasjen e dy
vëllezërve Astrit

dhe Brahim Bilali janë gje-
tur prova, të cilat mund të
çojnë grupin hetimor në zbu-
limin e identiteti të au-
torëve. Gjurmët e gishtave,
apo të dhëna të tjera nga ku
mund të përftohen profile
ADN-je, janë dërguar në lab-
oratorin e policisë shkencore
nga ku policia e Shkodrës
pret informacionin. Sipas
'Klan', gjurmët do të kraha-
sohen me ato të personave
me precedentë penalë për të
sqaruar nëse ekzekutuesit e
vëllezërve Bilali janë të
skeduar nga policia. Makina
e autorëve është prova krye-
sore në këtë hetim pasi ajo
nuk u dogj plotësisht, duke
lënë jo pak prova aty. Nga
këqyrja e kamerave të sig-
urisë në zonën ku ndodhi
atentati nuk është përfituar
asnjë e dhënë që mund te
çojë në identifikimin, apo
ndërtimin e një dinamike të
saktë të ngjarjes. Edhe dësh-
mitë e personave të marrë në
pyetje nuk i kanë shërbyer
hetuesve për të shkuar tek
autorët. Ndërsa situata e
rëndë kriminale në Shkodër
ka detyruar drejtorin e
përgjithshëm të policisë të
dislokojë në këtë qytet 12
oficerë nga drejtoria e
Kukësit dhe ajo Lezhës.
Qëllimi i këtyre lëvizjeve
është fuqizimi i strukturave
hetimore në policinë e qy-
tetit verior, i cili ne 9 muaj
është tronditur nga 9 vrasje

mafioze dhe 2 persona të zh-
dukur.

Lëvizja e këtyre oficerëve
vjen në një kohë kur në drej-

tojnë e policisë Shkodër u
emërua Niko Brahimaj, i cili
zëvendësoi Vehbi Bushatin
në këtë detyrë. Pista krye-

Gazetarja përplasi këmbësorin, policia jep detaje për aksidentin

Aksidentohet në autostradë
gazetarja Mira Kazhani

Gazetarja e njohur, Mira Ka
zhani u përfshi sot pasdite

në një aksident rrugor në au-
tostradën Tiranë-Durrës,
ndërsa përplasi me makinë një
këmbësor, i cili po tentonte
kalimin e autostradës nga
njëra anë në tjetrën.Për këtë
ngjarje ka reaguar pas pesë
orësh edhe Policia e Shtetit.
Sipas saj, dyshohet se këmbë-
sori në momentin e aksiden-
tit i ka ndërprerë rrugën mak-
inës dhe për pasojë ka mbetur
i plagosur. Gazetarja është

Grabitet biznesi i
madh fason

në Berat, asnjë detaj
nga policia

Një nga bizneset fa
sone më të mëdha të

qytetit, është grabitur
gjatë orëve të para të
mëngjesit të kësaj të di-
ele. Sipas policisë, perso-
na ende të paidenti-
fikuar janë futur në
ndërmarrje dhe kanë
grabitur një sasi të kon-
siderueshme lekësh në
zyrat e administratës.

Biznesi ndodhet në
hyrje të qytetit të Be-
ratit, në zonën e ish/ko-
mbinatit të tekstileve.
Sipas policisë kanë qenë
2 persona të maskuar
dhe të mirinformuar në
lidhje me pozicionimin e
kamerave të sigurisë dhe
zyrave të kësaj ndërmar-
rjeje. Deri tani nuk
bëhet e ditur asnjë pistë
e policisë rreth kësaj ng-
jarjeje, ashtu sikurse
nuk konfirmohet as shu-
ma e parave të grabitura.

sore që po ndiqet për
zbardhjen e ngjarjes është
ajo e larjes së hesapeve mes
grupeve rivale. Astrit Bilali

PROVAT
Makina e autorëve
është prova kryesore
në këtë hetim pasi
ajo nuk u dogj
plotësisht, duke lënë
jo pak prova aty. Nga
këqyrja e kamerave
të sigurisë në zonën
ku ndodhi atentati
nuk është përfituar
asnjë e dhënë që
mund te çojë në
identifikimin, apo
ndërtimin e një
dinamike të saktë të
ngjarjes. Edhe
dëshmitë e
personave të marrë
në pyetje nuk i kanë
shërbyer hetuesve
për të shkuar tek
autorët.

është babai i  ish-kampionit
të boksit Asmer Bilali, i cili
u arrestua si pjesë e grupit
"Bajri".

marrë në pyetje nga grupi
hetimor, ndërsa këmbësori
fatmirësisht ndodhet jashtë
rrezikut për jetën."Rreth orës
15:10, në autostradën "Ti-
ranë-Durrës" mjeti me drej-
tuese shtetasen E.K., është
përfshirë në aksident me një
këmbësor ende të paidenti-
fikuar, i cili ndodhet në spi-
tal nën kujdesin
mjekësor.Nga veprimet e
para, dyshohet se këmbësori
në tentativë për të kaluar nga
një krah i autostradës në
tjetrin i ka prerë rrugën
automjetit.Drejtuesja e mjetit
është vënë në dispozicion të
organeve hetimore dhe ndod-
het në ambientet e Policisë.
Grupi hetimor ka kryer vep-
rimet e para hetimore dhe po
punon për zbardhjen e plotë
të rrethanave të ngjarjes",
njofton policia.

REAGIMI I POLICISË SË SHTETIT
Për këtë ngjarje ka reaguar pas pesë orësh edhe
Policia e Shtetit. Sipas saj, dyshohet se këmbësori
në momentin e aksidentit i ka ndërprerë rrugën
makinës dhe për pasojë ka mbetur i plagosur.
Gazetarja është marrë në pyetje nga grupi hetimor,
ndërsa këmbësori fatmirësisht ndodhet jashtë
rrezikut për jetën."Rreth orës 15:10, në
autostradën "Tiranë-Durrës" mjeti me drejtuese
shtetasen E.K., është përfshirë në aksident me një
këmbësor ende të paidentifikuar, i cili ndodhet në
spital nën kujdesin mjekësor.



at italiane. Po ashtu bëhet
me dije se nga përplasja ka
mbetur i plagosur edhe drej-
tuesi i mjetit tjetër, një pol-
ic 44 vjeçar. Mediat italiane
shkruajnë se aksidenti ka
qenë aq i fuqishëm sa burri
ka dalë nga makina pas për-
plasjes, ndërsa gruaja ka
mbetur e bllokuar brenda
mjetit. Në vendngjarje ka
mbërritur policia, forcat
zjarrfikëse dhe autoambu-
lanca. Aksi ku ndodhi aksi-
denti u mbyll për kalimin e
mjeteve të tjera për disa orë,
ndërsa qarkullimi normal u
mundësua vetëm mëngjesin
e së dielës.

AKSIDENTI NE ITALI
Një përplasje e fuqishme ka ndodhur duke gdhirë e
diela në autostradën mes Molfetta e Bitonto në Bari
i mori jetën një gruaje shqiptare 56-vjeçe dhe një të
moshuari 82 vjeçar, emrat e të cilëve nuk janë bërë
ende publikë nga mediat italiane. Po ashtu bëhet
me dije se nga përplasja ka mbetur i plagosur edhe
drejtuesi i mjetit tjetër, një polic 44 vjeçar.
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Ali Ahmeti i bën ftesë shqiptarëve të votojnë Stevo Pendarovskin

Blerim Reka në Strugë: Shqiptarët
nuk janë numra e as statistika

Kandidati për president: Po ndodh besëlidhja shqiptare

Kandidati për presi
dent të Maqedonisë
së Veriut, Blerim

Reka,  vazhdoi fushatën e tij
në Strugë. Para të pranish-
mëve, ai deklaroi se prania
kryetarit të Lëvizjes Besa
dhe kryetarit të Aleancës
Shqiptare, tregon se po
ndodhë besëlidhja sh-
qiptare. "Sot nga kjo sallë
shohë se Struga do të lindë
edhe një fenomen të mun-
guar politik tek shqiptarët,
do të lidhë besën për be-
sëlidhjen shqiptare. A ka ar-
gument më të fortë se sot po
ndodhë besëlidhja sh-
qiptare, e kemi kryetarin e
Lëvizjes Besa, Bilall Kasami
dhe kemi kryetarin e Ale-
ancës Shqiptare, Ziadin Sela.
Dhe këto dy fjalë kaq të
bukura shqipe, besa dhe
lidhja krijojnë besëlidhjen
për kandidat shqiptar të Re-
publikës së Maqedonisë së
Veriut",-tha Reka. Sipas tij,
shqiptarët nuk janë numra
e as statistika, por populli më
i vjetër në Ballkan, derisa ka
përsëritur se ka ardhur koha
për president shqiptar në
Maqedoninë e Veriut. "E
rëndësishme është prania
juaj kaq masive, që është
demanti më i mirë i atyre që
janë disa metra larg neve
dhe po mundohen të na bin-
din se nuk është koha për
president shqiptar. Po, po…
ka ardhur koha për presi-
dent shqiptar, bile jemi
vonuar shumë. Ne nuk jemi
numra dhe statistika, ne nuk
jemi 20%, ne jemi kombi më
i vjetër në Ballkan",-është
shprehur ai. Lideri i Ale-
ancës për Shqiptarët, Ziadin
Sela, ka thënë se kandidatu-
ra e Rekës ndihmon sh-
qiptarët në Maqedoninë e
Veriut. "Dikush mundohet
që kësaj fushate të pastër si
loti t'i japë nuanca të tjera
me përkrahjen e kandi-
daturës së prof. Blerim Re-
kës, pa as edhe një qëllim
dhe pa as edhe një prapavijë,
pra kemi dashakëqijtë që
punojnë për t'u dukur ndry-
she. A e dini se kujt i ndih-
mon kandidatura e Rekës?
Shqiptarëve në Maqedoni,
fëmijëve, fuqizimit të votës
shqiptare, por edhe atyre që
sot nuk janë në mesin tonë
dhe mundohen që të përkra-
hin një kandidat, i cili nuk
është i yni, nuk fletë shqip,
nuk është shqiptar dhe ai do
të përballet me përbuzje nga
shqiptarët me 21 prill",-u
shpreh Sela. Ndërkaq, kreu
i Lëvizjes Besa, Bilall
Kasami, ka thënë se me
votimin e Blerim Rekës, sh-
qiptarët do ta ruajnë nderin
e shqiptarisë në Maqedoni.
"Struganë, jemi sot këtu që
t'ju tregojmë edhe atyre edhe
krejt shqiptarëve se shqip-
tari është me dinjitet, se sh-
qiptari e ka krenarinë e
vetë, se shqiptari nuk do ta
votojë Stevo Pendarovskin.
Shqiptari me 21 prill do të
votojë numrin 1, do te votojë
Blerim Rekën sepse shqip-
tari do të ruajë nderin e sh-
qiptarisë në Maqedoni",-

theksoi Kasami.
ZGJEDHJET

Kryetari i partisë më të
madhe shqiptare në Maqedo-
ni, BDI-së, Ali Ahmeti ftoi
dje shqiptarët të votojnë kan-
didatin maqedonas, Stevo
Pendarovski, kandidat kon-
sensual mes partisë sh-
qiptare dhe asaj maqedo-
nase, LSDM-së. Ahmeti në
tubimin para qytetarëve të
Ohrit  tha se në zgjedhjet e
fundit lokale për herë të
parë u bashkuan dhe u
përkrahën kandidatët e të
dyja partive. "Bashkimi
Demokratik për Integrim në
qytetin e Shkupit, Ku-
manovë dhe Ohër dha
mbështetje për kandidatët e
partnerit qeveritar ndërkaq
ne mbështetje morëm në
qytetet ku garonin kandi-
datët tonë siç ishte në
Tetovë, Gostivar, Kërçovë
dhe Çair.  Njëherit organi-
zuam bashkërisht referen-
dumin një moment i rëndë-
sishëm, sepse vendosej se a
do ecej para apo do të kthe-
hemi pas. Pavarësisht inter-
pretimeve se gjoja nuk do të
ishte i suksesshëm ky refer-
endum, pse pala tjetër
atëherë nuk doli ta provoj
vetën andaj dhe nuk mund
të quhet i pasuksesshëm ky
referendum kur votuan mbi
650.000 mijë votues",-tha
Ahmeti. Kryetari i BDI-së,
Ahmeti tha se para edhe para
5 viteve është dashur që të
arrihet një gjuhë e përbash-
kët për një kandidat konsen-
sual  për përfaqësues shteti.
"Ma mirë vonë se sa asn-
jëherë, pasi ja më në fund u
arrit me debate me konsulta
dhe me këtë ne po instalojmë
vlera me kandidat të për-
bashkët me z. Stevo Pen-
darovski, si kryetar dhe për-
faqësues i të gjithë neve. Me

21 prill nuk votohet  vetëm
për z.Stevo Pendarovski, vo-
tohet për ardhmërinë Evro-
piane të vendit, votohet për
anëtarësim të plot të vendit
tonë në NATO, për shkak se
pala tjetër heziton, nguron
dhe nuk ka gatishmëri që të
përmbush detyrimit që dalin
nga kërkesat dhe marrëvesh-
jet përgjegjësi ndërko-

SHKURT

Maqedonia merr masa për të
frenuar emigrantët nga Greqia
Zëvendëskryeministrja dhe ministre Mbrojtjes e Maqe

donisë së Veriut Radmilla Shekerinska ka lajmëruar
përforcimin me forca ushtarake të kufirit me Greqinë për
shkak të fluksit të ri të refugjatëve nga shteti fqinj. "Jemi
të përgatitur të përballemi edhe me rritje të presionit",
deklaroi Shekerinska gjatë një aktiviteti për NATO-n me
të rinjtë në Shkup. "Gjatë ditës së djeshme u konsultuam
edhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe jemi të
gatshëm të përballemi me rritjen e presionit në kufi. Ësh-
të me rëndësi të jemi vigjilentë deklaroi Shekerinska.
Parlamenti ka marrë vendim që në gjendje urgjente krize
të kemi në kufi forca ushtarake, madje edhe në periudha
kur dukej se rreziku kishte kaluar. Rreziku i shpërthimit
të një krize të re refugjatësh në kufirin me Greqinë mund
të krijohet përmes natës", tha Shekerinska. Para disa
muajsh rreth 300 irakianë dhe sirianë bënë rezistencë në
përpjekje për të rrëzuar pengesën e murit me tela me gjem-
ba midis Greqisë dhe Maqedonisë se Veriut në shenjë pro-
teste kundër uljes së numrit të migrantëve të autorizuar
të kalojnë në këtë shtet për të mundësuar kalimin drejt
Evropës Veriore. Edhe Hungaria po ashtu ka ngritur një
gardh të lartë me tela me gjemba në kufijtë me Serbinë.

Gjendet e vdekur në apartament
aktorja e njohur në Shkup

Aktorja dhe ish-kryetarja e komunës së Kisella Vodës,
Biljana Beliçanec-Aleksiç, është gjetur dje e pajetë

në një apartament në Shkup të Maqedonisë së Veriut.
Lajmi raportohet nga mediat vendase, të cilat nuk japin
detaje për shkaqet. Ministria e Brendshme ka konfirmuar
rastin për mediat, ndërsa është shprehur se grupi heti-
mor ndodhet në vendin ku u gjet e pajetë ish-kryetarja e
Komunës dhe po punon intensivisht për zbardhjen e rre-
thanave.

Gjendet një trup i pajetë në Greqi,
dyshohet se është emigrant

Një kufome ende e paidentifikuar u zbulua të shtunën
pasdite  në plazhin Afandou në Rodos, duke shkaktuar

kështu një alarm për autoritetet lokale. Siç raporton
rodiaki.gr, kufoma ishte pothuajse e dekompozuar dhe u zbu-
lua nga një kalimtar i rastit i cili informoi Autoritetin e Por-
tit dhe policinë. Megjithatë, sipas policisë nuk ka pasur zh-
dukje në këtë zonë. Disa  persona mendojnë se i vdekuri
mund te jetë ndonjë  emigrant, por kjo ende nuk është kon-
firmuar në rrugë zyrtare.  Hetimet për të zbardhur rastin
po kryhen nga Autoriteti Qendror Portual i Rodosit.

mbëtare, gjithmonë ikin dhe
nuk japin përgjigje të plotë,
se a do të respektojnë Mar-
rëveshjen e Prespës  që do të
thotë se mos respektosh këtë
marrëveshje do të thotë
kthim pas dhe çdo tërheqje
nga kjo marrëveshje është
vetëvrasje për qytetarët e
Republikës së Maqedonisë së
Veriut",-tha kryetari i BDI-së.

"Nuk ka hapje kufijsh", Greqia
evakuon refugjatët e mashtruar
Po shkon drejt përfundim

it operacioni i evakuimit
të refugjatëve nga zona për-
reth kampit të Dhiavata në
Greqi.  Refugjatë nga
shumë vende të botës
ndodhen aty prej 3 ditësh.
Pas lajmeve të rreme se do
hapej pika kufitare Idome-
ni, me Maqedoninë e Veri-
ut, një fluks i madh refug-
jatësh nga disa zona të Gre-
qisë kanë arritur në Dhia-
vata, madje në përpjekjen
për të arritur nga Athina,
kanë bllokuar stacionin e
trenit për 24 orë, ndërsa
kanë blerë gjithë biletat
për Selanik. Gjithsesi, ref-
ugjatët janë bindur më në fund nga policia greke se
nuk do të hapen kufijtë dhe nga dje natën deri sot
paradite 874 janë kthyer me autobusë në kampet ku
strehoheshin më parë. Rreth 50 refugjatë të mbetur,
janë larguar në pasditen e djeshme. Një numër i
madh i tyre është strehuar në kampin e madh të ref-
ugjatëve në Kacika, Janinë, ku ndodhen rreth 1000
refugjatë të vendosur nga 7 veta në një kontejnerë
30 m, ndërsa kushtet janë tejet të vështira, mun-
gojnë sendet bazë, sendet higjienike ndërsa bëhen
vazhdimisht thirrje për vëmendjen e qeverisë greke
si nga opozita ashtu dhe nga organizata jo-qeveritare.
Deri tani duket se situata është e qetë dhe se nuk ka
të tjera lajme të rreme apo thirrje për fushata largi-
mi drejt pikave kufitare të Greqisë.

REFUGJATËT
Refugjatët janë
bindur më në fund
nga policia greke
se nuk do të hapen
kufijtë dhe nga dje
natën deri sot
paradite 874 janë
kthyer me autobusë
në kampet ku
strehoheshin më
parë. Rreth 50
refugjatë të mbetur,
janë larguar në
pasditen e djeshme.

DEKLARATA
"Nga kjo sallë shoh
se Struga do të lindë
edhe një fenomen të
munguar politik tek
shqiptarët, do të lidhë
besën për
besëlidhjen
shqiptare. A ka
argument më të fortë
se sot po ndodh
besëlidhja shqiptare,
e kemi kryetarin e
Lëvizjes Besa, Bilall
Kasami dhe kemi
kryetarin e Aleancës
Shqiptare, Ziadin
Sela",-tha z.Reka.

ALI AHMETI
Kryetari i partisë më të
madhe shqiptare në
Maqedoni, BDI-së, Ali
Ahmeti ftoi dje
shqiptarët të votojnë
kandidatin
maqedonas, Stevo
Pendarovski, kandidat
konsensual mes
partisë shqiptare dhe
asaj maqedonase,
LSDM-së. Ahmeti në
tubimin para
qytetarëve të Ohrit  tha
se në zgjedhjet e fundit
lokale për herë të parë
u bashkuan dhe u
përkrahën kandidatët e
të dyja partive.

Kandidati për president të Maqedonisë
së Veriut, Blerim Reka
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Mjeku urolog: Çfarë duhet të bëni në rastet e dhimbjeve të forta

Xhani:
Rezart

"Cilat janë kategoritë më të rriskuara"

Gurët dhe infeksionet
e aparatit urinar

Gurët në veshka janë de
pozitim i mineraleve
dhe kripërave në

brendësi të mureve të vesh-
kave. Si fillim, ato grumbullo-
hen në kristale që ngjiten dhe
më pas formojnë gurët në
veshka. Vendi ku formohen
gurët e veshkave janë vendet
ku segmentet tubulare bash-
kohen në tubulin përm-
bledhës kortikal. Në një inter-
vistë për suplementin 'Life
Pages' në 'Gazeta Shqiptare'
mjeku urolog, Rezart Xhani
tregon mënyrat e trajtimit të
dhimbjeve të shkaktuara nga
gurët në veshka. Ai thekson
se infeksionet më të shpeshta
hasen në moshat e reja.

Si  fSi  fSi  fSi  fSi  fo ro ro ro ro r mohen gurët  nëmohen gurët  nëmohen gurët  nëmohen gurët  nëmohen gurët  në
brbrbrbrbrendësi të vendësi të vendësi të vendësi të vendësi të veshkaeshkaeshkaeshkaeshkavvvvve tona?e tona?e tona?e tona?e tona?

Veshka eliminon nëpërm-
jet urinës substanca të tilla
si oksalatet, kalciumi, acidi
urik, normalisht këto sub-
stanca janë të holluara dhe
nuk shkaktojnë problem. Në
rast të një urine të koncentru-
ar (pra kur nuk konsumojmë
ujë) këto substanca precipi-
tojnë, bashkohen me njëra-
tjetrën duke formuar kështu
gurët në veshka.

Si mund ta kuptojmë qëSi mund ta kuptojmë qëSi mund ta kuptojmë qëSi mund ta kuptojmë qëSi mund ta kuptojmë që
kemi gurë në veshka, kukemi gurë në veshka, kukemi gurë në veshka, kukemi gurë në veshka, kukemi gurë në veshka, ku
lokalizohet dhimbja e tyre?lokalizohet dhimbja e tyre?lokalizohet dhimbja e tyre?lokalizohet dhimbja e tyre?lokalizohet dhimbja e tyre?

Në rastin e një guri, i cili
ndodhet në veshka dhe mi-
gron në uretër (kanali i urinës
që lidh veshkën me vezikën
urinare) dhimbja do të
shfaqet menjëherë, e fortë, në
pjesën e pasme të kurrizit
(këndi midis brinjëve dhe ver-
tebrave) si edhe përgjatë
kanalit të urinës duke u lokal-
izuar në organet gjenitale

mashkullore dhe femërore (kur
guri ndodhet në fund të kanalit
urinar - ureterit).

Çfarë duhet të bëjmë në rastÇfarë duhet të bëjmë në rastÇfarë duhet të bëjmë në rastÇfarë duhet të bëjmë në rastÇfarë duhet të bëjmë në rast
dhimbjesh të forta?dhimbjesh të forta?dhimbjesh të forta?dhimbjesh të forta?dhimbjesh të forta?

Përkundër bindjes së rrënjosur
në popull që duhen pirë lëngje me
shumicë, në këtë rast duhet të mos
pimë lëngje, sepse vetë aparati uri-
nar është nën presion të lartë dhe
pirja e lëngjeve vetëm sa e shton
këtë presion e për rrjedhojë edhe
dhimbjet.

Cilët janë medikamentet qëCilët janë medikamentet qëCilët janë medikamentet qëCilët janë medikamentet qëCilët janë medikamentet që
duhen përdorur në këtë rast?duhen përdorur në këtë rast?duhen përdorur në këtë rast?duhen përdorur në këtë rast?duhen përdorur në këtë rast?

Medikamentet kryesore janë
antalgjikët (si p.sh. paracetamoli)
dhe anti-inflamatorët (si p.sh.
voltareni). Duhet patur kujdes në
përdorimin e voltarenit tek per-
sonat të cilët kanë hipertension
arterial të pakontrolluar apo in-
suficiencë renale.

 A duhet të  shkojmë në A duhet të  shkojmë në A duhet të  shkojmë në A duhet të  shkojmë në A duhet të  shkojmë në
urgjencë apo të qëndrojmë në sh-urgjencë apo të qëndrojmë në sh-urgjencë apo të qëndrojmë në sh-urgjencë apo të qëndrojmë në sh-urgjencë apo të qëndrojmë në sh-
tëpi në rast se dhimbjet qetëso-tëpi në rast se dhimbjet qetëso-tëpi në rast se dhimbjet qetëso-tëpi në rast se dhimbjet qetëso-tëpi në rast se dhimbjet qetëso-
hen?hen?hen?hen?hen?

Këshilla ime është që të gjithë
pacientët të cilëve iu qetësohen
dhimbjet pas përdorimit të parac-
etamolit apo voltarenit duhet të
qëndrojnë në shtëpi. Nuk ka vlerë
të shkosh në urgjencë dhe të
presësh me orë të tëra për të bërë
një injeksion të cilin shumë lehtë
mund ta bësh në kushte shtëpi-
ake.

KKKKKush janë ekzaminimet që du-ush janë ekzaminimet që du-ush janë ekzaminimet që du-ush janë ekzaminimet që du-ush janë ekzaminimet që du-
hen kryer?hen kryer?hen kryer?hen kryer?hen kryer?

Ekografia është një nga
ekzaminimet më të mira, ajo na
tregon nëse guri është në veshkë
apo ka zbritur poshtë në kanal si
edhe sa e fryrë është veshka. Në
70% të rasteve guri del vetë (për
gurë < 6mm).

A mund ta kuptojmë nëse guriA mund ta kuptojmë nëse guriA mund ta kuptojmë nëse guriA mund ta kuptojmë nëse guriA mund ta kuptojmë nëse guri
ka dalë?ka dalë?ka dalë?ka dalë?ka dalë?

Po, pacienti e kupton nëse guri
ka dalë apo jo, sepse në radhë të
parë dhimbja qetësohet menjëherë
pas daljes së gurit. Ndjenja e urin-
imit të shpeshtë është një shenjë e

mirë, sepse tregon që guri është
duke dalë. Këshilla ime është që të
gjithë pacientët të filtrojnë urinat
(me ane të një nape) në mënyrë që
guri të kapet dhe të dërgohet për
ekzaminim pranë një laboratori
(në mënyrë që të veçohen për-
bërësit e këtij guri).

Çfarë lloj uji duhet të pimë dheÇfarë lloj uji duhet të pimë dheÇfarë lloj uji duhet të pimë dheÇfarë lloj uji duhet të pimë dheÇfarë lloj uji duhet të pimë dhe
në çfarë sasie?në çfarë sasie?në çfarë sasie?në çfarë sasie?në çfarë sasie?

Çdo person duhet të pijë mbi 2 l
ujë në ditë, uji oligomineral është
më i këshilluari. Në rastet e gurëve
të acidit urik nevojitet alkalinizi-
mi i urinës dhe në këtë rast
këshillohet pirja e ujit me limon
apo uji mineral, i cili ka edhe
bikarbonate.

Cilët janë shkaktarët e infek-Cilët janë shkaktarët e infek-Cilët janë shkaktarët e infek-Cilët janë shkaktarët e infek-Cilët janë shkaktarët e infek-
sioneve urinare dhe si e kup-sioneve urinare dhe si e kup-sioneve urinare dhe si e kup-sioneve urinare dhe si e kup-sioneve urinare dhe si e kup-
tojmë që kemi infeksion urinar?tojmë që kemi infeksion urinar?tojmë që kemi infeksion urinar?tojmë që kemi infeksion urinar?tojmë që kemi infeksion urinar?

Shkaktarët janë ete thjeshtë si
p.sh. çrregullimet e zorrëve që
cilëve çojnë në shfaqjes e cistiteve,

marrëdhëniet e para seksuale tek
gratë. 50% e grave do kenë të pak-
tën një episod cistiti gjatë jetës së
tyre. Këto infeksione hasen më
shpesh në moshat 18-35vjec.

A mund të kemi urinim meA mund të kemi urinim meA mund të kemi urinim meA mund të kemi urinim meA mund të kemi urinim me
gjak gjatë infeksioneve urinare?gjak gjatë infeksioneve urinare?gjak gjatë infeksioneve urinare?gjak gjatë infeksioneve urinare?gjak gjatë infeksioneve urinare?

Po mund të urinojmë me gjak
kur cistiti është violent dhe kemi
djegie të shumta. Kjo nuk duhet të

Mjeku urolog, Rezart Xhani

Voltiza Duro

na trembë, sepse përsa kohë nuk
shoqërohet me gjendje febrile mbe-
tet një cistit i pakomplikuar.

Në çfarë zone ndjehet dhimbjaNë çfarë zone ndjehet dhimbjaNë çfarë zone ndjehet dhimbjaNë çfarë zone ndjehet dhimbjaNë çfarë zone ndjehet dhimbja
e cistitit?e cistitit?e cistitit?e cistitit?e cistitit?

 Dhimbja mund të lokalizohet
në zonen mbi pubis apo në vete ure-
trën. Tek femrat uretra (kanali i
jashtëm i urinës) është shumë i
shkurtër dhe preket më shpejt nga
infeksionet, sepse bakteret ngjiten
me lehtësi nga aparati digjestiv ne
aparatin urinar.

A mund të kemi fryrje tëA mund të kemi fryrje tëA mund të kemi fryrje tëA mund të kemi fryrje tëA mund të kemi fryrje të

barkut gjatë infeksionevebarkut gjatë infeksionevebarkut gjatë infeksionevebarkut gjatë infeksionevebarkut gjatë infeksioneve
urinare?urinare?urinare?urinare?urinare?

Po, patjetër, sepse bakteri që
shkakton infeksionin urinar Es-
cherichia Coli vjen pikërisht nga
zorrët.

A duhet të pimë ujë me shu-A duhet të pimë ujë me shu-A duhet të pimë ujë me shu-A duhet të pimë ujë me shu-A duhet të pimë ujë me shu-
micë në rast infeksioni urinar?micë në rast infeksioni urinar?micë në rast infeksioni urinar?micë në rast infeksioni urinar?micë në rast infeksioni urinar?

Po kjo është e vërtetë, por
përveç kësaj duhet edhe një dietë e

pasur në fibra dhe të merren pro-
biotike (fermentet laktike që
gjenden në kos). Duhet, gjithash-
tu, të konsumojmë frutat e pyllit
dhe boronicë të kuqe (cranberry
në anglisht) sidomos në rastin e
cistiteve të përsëritura.

A duhen përdorur antibi-A duhen përdorur antibi-A duhen përdorur antibi-A duhen përdorur antibi-A duhen përdorur antibi-
otikët?otikët?otikët?otikët?otikët?

Është shumë e rëndësishme që
në fazën akute të përdoren anti-
biotikët, në rastet e cistiteve të
thjeshtë duhet marrë një dozë e
vetme Fosfomycine 3 gram. Ndër-
sa në rastet e infeksioneve të
përsëritura përdorimi i shpeshtë
i antibiotikëve mund të selek-
sionojë baktere të veçanta duke i
bëre ato rezistente ndaj mjekim-
it. Asnjëherë nuk duhen për-
dorur antibiotikët pa bërë një
analizë urine me mbjellje dhe pa
u konsultuar me mjekun urolog
apo me mirë akoma atë infeksi-
olog.

VVVVVeshjet  intime sintetikeshjet  intime sintetikeshjet  intime sintetikeshjet  intime sintetikeshjet  intime sintetikeeeee
mund të fmund të fmund të fmund të fmund të faaaaavvvvvorizojnë shforizojnë shforizojnë shforizojnë shforizojnë shfaqjen eaqjen eaqjen eaqjen eaqjen e
infeksioneve?infeksioneve?infeksioneve?infeksioneve?infeksioneve?

Jo në mënyrë direkte, por në
rast intolerance ndaj këtyre ma-
terialeve mund të kemi ulje të
imunitetit dhe në këtë mënyrë
shfaqjen e infeksioneve.

KKKKKur duhet të shqetësohemiur duhet të shqetësohemiur duhet të shqetësohemiur duhet të shqetësohemiur duhet të shqetësohemi
për një cistit (infeksion uri-për një cistit (infeksion uri-për një cistit (infeksion uri-për një cistit (infeksion uri-për një cistit (infeksion uri-
nar)?nar)?nar)?nar)?nar)?

Në rast se infeksioni nuk ka-
lon, por vazhdon të përsëritet në
kohë atëherë duhet të drejtohe-
mi tek mjeku urolog apo ai infek-
siolog në mënyrë që të kërkohen
shkaqe të tjera.
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Myku është një lloj infek
sioni që shkaktohet nga
disa kërpudha der-

matofite, ku dallohen trichopyton
21 lloje që infektojnë më shumë
flokët, thonjtë dhe lëkurën. Ndër-
sa microspotum ku paraqiten
rreth 17 lloje më shumë infektojnë
lëkurën dhe thonjtë. Në përgjithë-
si myku mund të përfitohet nga
kërpudhat dermatofite që trans-
metohen nga njeriu tek njeriu, pra
një person i infektuar me myk
mund të infektojë edhe persona të
tjerë. Kërpudhat dermatofite zoof-
ile ku transmetohet sporja e kër-
pudhës nga kafsha te njeriu. Më i
përhapur është myku i bardhë dhe
ato lloje myqesh që mund të
shfaqen në organizëm nga përdori-
mi i gjatë i antibiotikëve.

FaktorëtFaktorëtFaktorëtFaktorëtFaktorët
Një ndër shkaktarët kryesorë

në krijimin e mykut është përdori-
mi i gjatë i kurave me antibiotikë.
Por edhe një kafshë e infektuar
nga myku në lëkurë mund të
transmetojë sporet e kërpudhave
te një njeri, dhe ky i fundit mund
të infektojë persona të tjerë. Në
përgjithësi kur sporet kërpudhore
bien në trupin e njeriut apo në
brendësi të tij, ato kanë aftësinë
që të ulin ph e lëkurës, pra nga një
peash bazik e zbresin atë, e krijo-
het një mjedis acid, i favorshëm për
zhvillimin e kërpudhave. Nga kjo
sëmundje preken njerëz të profe-
sioneve të ndryshme, por më të
predispozuar janë ata, të cilët kanë
rezistencë të ulët të organizmit.
Krijohet një lagështirë mes gish-
tave të këmbës, te thembrat, te pje-
sa pas kupës së gjurit, e te femrat
shfaqet edhe poshtë gjoksit. Por
mund të shfaqet edhe poshtë sqet-
ullave e mes gishtave të dorës. Pra,
këto janë vendet më të prekura. Që
të zhvillohet myku, kërkon një
temperaturë të përshtatshme si
dhe lagështirën e nevojshme. Mos-
hat më të predispozuara për t'u
prekur nga myku janë në
përgjithësi fëmijët që marrin anti-
biotikë për një kohë të gjatë, edhe
femrat. Një grup tjetër i prekur
janë të gjithë ata persona që
mbajnë këpucë të veshura për një
kohë të gjatë.

SimptomatSimptomatSimptomatSimptomatSimptomat
Në përgjithësi personat që janë

prekur nga myku shfaqin shenja
anemi, kanë gojë të thatë e gjuhë
të zbardhur. Në këto raste men-
dojnë se ky person është prekur
nga myku në brendësi të orga-
nizmit ku më i mundshmi është
myku i bardhë. Shpeshherë këta
njerëz bëhen alergjikë, kanë kru-
arje të trupit, puçrra e harta në
trup. Pra, kërpudhat pasi janë ven-
dosur në organizëm, arrijnë që të
marrin nga njeriu kripërat min-
erale dhe sheqernat duke e dobë-

Mjeku popullor: Ja cilat janë simptomat e para të sëmundjes, diagnostikimi

YLLI MERJA: Si të kuroni mykun
e lëkurës me rigonin e bardhë

"Kujdes me përdorimin e antibiotikëve"

suar atë. Në momentin që myku
zhvillohet shumë, atëherë njeri-
ut i shfaqen fryrje zorrësh e di-
arre të shpeshta e trupi kërkon
të vetëpastrohet e të nxjerrë jas-
htë këta trupa të huaj që lulë-
zojnë në organizëm. Ndërsa, ka
raste kur shkakton edhe çarje
të lëkurës e sporet e kanë më të
lehtë për tu shumuar në këtë
mënyrë. Pra kur vendosen në
këmbë, duar, lëkurë, flokë, fil-
lojnë të japin problematika seri-
oze si kruarje rrjedhje dhe
përhapje në formën e rrathëve
koncentrikë apo në formë të çr-
regullt. Personat që preken nga
myku pëlqejnë shumë ushqimet

Mjeku popullor
Ylli Merja

Voltiza Duro

e ëmbla të pasura me sheqer

Kurimi me bimë medicinaleKurimi me bimë medicinaleKurimi me bimë medicinaleKurimi me bimë medicinaleKurimi me bimë medicinale
Bimët më të fuqishme mjekë-

sore antimykotike që mund të për-
dorë njeriu janë rigoni i bardhë, i
cili gjendet që nga Shqipëria e Mes-
me deri në Jug të vendit; trumza
me përhapje të gjerë në vend; gje-
thet e mushmollës pasi kanë një
push të bardhë të ngjashëm me atë
të mykut; gjethet e ftoit; dëllinja,
kalendula etj. Për ta luftuar
mykun në organizëm, kur ne e
kemi diagnostikuar me një kulturë
mykotike në laborator apo nga
mjeku, duhet të veprojmë kështu:
Kur myku është në sipërfaqe,

lëkurë gjoks duhet të shpëlajmë
zonën e infektuar me një çaj anti-
mykotik të përgatitur me bimët
e mësipërme, 1-2 herë në ditë e
është mirë që në çdo gotë çaji
të hedhim një lugë kafe me
sodë buke. Kjo e fundit në
këtë rast përdoret si
një rregullator i
peashit në sipërfaqen
e trupit, pra t'i afro-
hemi një mjedisi
neutral apo bazik.
Pasi të thahet çaji,
është mirë që të
pikojmë mbi vendet ku
ndodhet myku, propoli-
sin antimykotik, sa të mbu-

lojë vendin e infektuar, e pasi të
thahet propolisi, vendosim një
krem tjetër antimykotik. Kjo
mënyrë trajtimi duhet të vazhdojë
për jo më pak se 1 muaj, pasi
shumë spore të kërpudhave, kthe-
hen në gjendje gjumi e qëndrojnë
si të strukura në rrënjët e qimeve
derisa njeriu mendon se është
shëruar plotësisht. Por në momen-
tin që shfaqet një habitat i përsh-
tatshëm e nuk luftohen më, arr-
ijnë të zhvillohen sërish. Prandaj
trajtimi duhet për më tepër se një
muaj. Në rastet kur myku ndod-
het në brendësi të organizmit, i
sëmuri duhet që në mëngjes të
shpëlajë gojën mirë me sodë buke
e mjaltë. Në këtë mënyrë sig-
urojmë një nxjerrje jashtë orga-
nizmit të kërpudhave që kanë
mbirë në gojë gjatë natës. Pas
kësaj, bëjmë një shpëlarje të mirë
të gojës me ujë të bollshëm e pimë
një gotë çaj antimykotik.
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Pranvera është stina e
bukur e luleve, aro
mave të mira, e

gjallërisë, ngjyrave, dhe sig-
urisht një vëmendje të
veçantë në ndërrimin e
stinëve duhet t'i kushtojmë
dhe ushqimit. Me ardhjen e
pranverës i përshëndesim
produktet e dimrit duke iu
thënë mirë u takofshim sezo-
nin tjetër. Por pavarësisht
kësaj nëpër tregje e super-
market vazhdojnë akoma të
rezistojnë, mollët e portoka-
jtë, mandarinat, dardhat,
kivit, duke pasur parasysh
që nuk janë fruta tipike të
pranverës.

Javët e fundit, duke kalu-
ar nëpër tezgat e perimeve
dhe frutave të gjithëve na
tërheq vëmendjen aroma e
mirë dhe ngjyrat e pasura të
frutave e perimeve të stinës,
dhe tashmë jemi gati për të
bërë blerjet e duhura për të
marre sa më shumë vitami-
na dhe kalori nga shporta me
shumë ngjyra e stinës së
pranverës.

Me poshtë do të tregojmë
se cilat janë produktet e du-
hura, karakteristike të
stinës në të cilën jemi, për t'u
kujdesur më mirë për trupin
tonë dhe për të pasuruar
mënyrën e të ushqyerit.

Në prill tregu pasurohet
me varietete të ndryshme të
luleshtrydhes, e cila është
një nga frutat e para të stinës
së re, në maj më pas vijojmë
me qershiat, si dhe në qer-
shor pasurohemi me pjesh-
kat, kumbullat, e kajsitë.

Fruti i pranverësFruti i pranverësFruti i pranverësFruti i pranverësFruti i pranverës
LuleshtrLuleshtrLuleshtrLuleshtrLuleshtryyyyydhjadhjadhjadhjadhja

Luleshtrydhja është ajo
që na sjell pranverën. Është
një frutë e pasur me vitami-
na C,A,B me kalium e anti-
oksidantë, kështu një burim
kalorish dhe energjie. Për ta
bërë sa më të shëndetshme
duhet të kemi kujdes mos ta
fshehim pas një reje me pana
apo me sheqer të bardhe.
Luleshtrydhja duhet shijuar
ashtu siç është për të marre
maksimumin nga vlerat e saj
ushqyese.

Por fruti luleshtrydhes,
është dhe shumë alergjik.
Është një frut i pasur me his-
taminë, një lloj lende, e cila
po të konsumohet në sasi të
mëdha mund të shkaktojë
reaksion në lekurë, të kruara
e të tjera shqetësime në trak-
tin respirator apo digjestiv.

Perimet e pranverës

Duhet të kemi gjithmonë me
vete listën e perimeve dhe frutave
që na duhen në pranvere. Mos të
harrojmë të konsumojmë dhe
karçof, spinaq, finok e rukola,
ngjyrën e bukur jeshile dhe të pa-
sur me vitamina.

Por edhe ushqimet e tjera në
pranverë kanë rëndësinë e tyre të
përzgjidhen me kujdes. Përmen-
dim peshkun një kënaqësi shije-
je, por edhe ushqimi shumë të
shëndetshëm për organizmin
tonë.

Janë burim vitamine B dhe D,
hekuri dhe veçanërisht me ome-
ga 3 një acid yndyror, i domos-
doshëm për t'u marrë me dietën
ushqimore meqenëse metabolizmi
jonë nuk e prodhon dot.

Të mirë për zemrën dhe enët e
gjakut, llojet e ndryshme të pesh-

Si të ushqehemi
shëndetshëm në

stinën e pranverës
kut duhet të jene prezent në tav-
olinën tonë. Të pjekur në furre, me
limon e me zarzavate për ta shi-
juar me shumë kënaqësi.

Sigurisht nuk mund te leme pa
permendur mishin, sepse në një
tavolinë të shëndetshme duhet të
ketë shumellojshmeri. Mishi i
qengjit, mishi i pulës, janë, gjith-
ashtu, te preferuar për mënyrat e
shumëllojshme të të gatuarit, por
dhe për vlerat ushqimore që per-
mbajnë si dhe janë një burim en-
ergjie për të përballuar ditët tona
të ngarkuara.

Djathi
Pranvera është një frymë e re,

një puhizë që na çon dhe drejt ma-
leve, atje ku rriten dhitë për t'i
marrë qumështin e tyre të freskët
e të pasur për të na dhënë djathin
e dhisë, një produkt plot shëndet
e shije.

Përzgjidhni produktet e freskë-
ta të djathit të dhisë veçanërisht
pak të stazhionuar për një burim
më të mirë vlerash ushqimore.

 Ne fund nuk do të harrojmë të
kujtojmë se ne pranverë është
koha me e mirë për të shijuar dhe
perimet e para bishtajore e të
freskëta si bizelet e bathët, një
produkt i rëndësishëm i pasur me
proteina, me minerale dhe fibra,
të cilat ndikojnë pozitivisht në një
rregullsi dhe qetësi të traktit
tretës.

Bathët sidomos janë të pasura
me hekur dhe këshillohen të kon-
sumohen në përditshmërinë tonë
për të ruajtur nivelet e duhura të
hekurit në organizëm.

Ne fund, ju kujtoj se stina e
pranverës, përveç se ngjyra e ush-
qime do të thotë edhe ditë më të
gjata, me një kohë të bukur të
mbushur me pozitivitet. Kështu që
mos harroni të jeni aktiv dhe të
bëni vrap e ecje. Organizmi jonë
është një ekuilibër mes natyrës
dhe përpjekjeve tona për të qenë të
shëndetshëm.

 *Mjeke e përgjithshme

Nga Vlera Lekaj*

AsparaguAsparaguAsparaguAsparaguAsparagu
Asparagu është i domosdoshëm

të konsumohet në këtë stinë.
Mund të jenë të bardhë, të verdhë,
vjollcë dhe janë me të vërtetë një
thesar ushqyerje. Të pasur në vi-
taminë B, K hekur, bakër e fosfor,
shërbejnë si një burim antiok-
sidantesh si dhe njihen për efek-
tin e tyre antidiuretic.

Sugjerohet të gatuhen në avull
për të marrë sa më shumë vlera
ushqyese. Por duhet të kenë
kujdes të gjithë ato që vuajnë nga

koliti ose zorra e irrituar që shkak-
ton fryrje digjestive, sepse aspara-
gu është një lloj produkti veçanër-
isht fermentativ.

Rrepa e kuqeRrepa e kuqeRrepa e kuqeRrepa e kuqeRrepa e kuqe
Një tjetër produkt i ushqye-

shëm pranveror janë dhe rrepat.
Të vogla, krokante e plot me lëng
janë një burim force. Janë të pasu-
ra me vitamin C, kalium, e shumë
fibra. Të shkëlqyera për t'u gatuar
në supë, sallatë apo edhe të shtry-
dhura, kombinuar me mollën dhe
karrotën përbejnë lëngun e jetës.
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Receta me qepë kundër
rrufës, bronkitit dhe laringitit
Efektet kurative të qepës janë më të mëdha

se ç'mund të mendoni. Qepa është e pa-
sur me kripëra minerale dhe duke u kombinu-
ar me substancat që ndodhen në organizëm
stimulon një mbrojtje natyrale.

RrufaRrufaRrufaRrufaRrufa
Qepa e njomë është e rekomandueshme

të përdoret për të sëmurët me rrufë. Kur ju
sëmureni me rrufë, e cila shkakton teshtima
dhe rrjedhje hundësh, mundohuni të përdorni
kokrrat e qepës së njomë. Fillimisht rekoman-
dohet konsumimi i 3 kokrrave çdo dy orë. Pas
tri ditëve të para uleni dozën, derisa të shëro-
heni plotësisht.

BronkitiBronkitiBronkitiBronkitiBronkiti
Qepa e njomë është shumë e mirë edhe

për bronkitin. Kundër tij këshillohet një përbërje
me qepë dhe ujë. Për një mbrojtje të mirë im-
unitare, mjekët
këshillojnë të prisni imët
dy qepë, t'i lini ato të
marinohen për disa orë
në 500 ml ujë ambienti
dhe të pini nga një gotë
ndërmjet çdo vakti.
Mund të pini edhe një
gotë para se të flini.

LaringitiLaringitiLaringitiLaringitiLaringiti
Kundër dhimbjes së

fytit po japim recetën e
shurupit me qepë që
është shumë e thjesh-
të për t'u përgatitur.
Merrni 100 gr qepë, gr-

Drithërat Vitaminat dhe
magnezi që

përmbajnë drithëra
si: orizi, buka dhe
makaronat integrale
do të përmirësonin
aftësitë intelektuale.

UUUUUshqyerja është një "çelës" shumë ishqyerja është një "çelës" shumë ishqyerja është një "çelës" shumë ishqyerja është një "çelës" shumë ishqyerja është një "çelës" shumë i
rëndësishërëndësishërëndësishërëndësishërëndësishëm për parandalimin em për parandalimin em për parandalimin em për parandalimin em për parandalimin e

tumoreve. Ndërkohë që, aktualisht kanceri itumoreve. Ndërkohë që, aktualisht kanceri itumoreve. Ndërkohë që, aktualisht kanceri itumoreve. Ndërkohë që, aktualisht kanceri itumoreve. Ndërkohë që, aktualisht kanceri i
gjirit është një nga shkaktarët kryesorë tëgjirit është një nga shkaktarët kryesorë tëgjirit është një nga shkaktarët kryesorë tëgjirit është një nga shkaktarët kryesorë tëgjirit është një nga shkaktarët kryesorë të
vdekjeve te femrat e reja. Sipas një studimi,vdekjeve te femrat e reja. Sipas një studimi,vdekjeve te femrat e reja. Sipas një studimi,vdekjeve te femrat e reja. Sipas një studimi,vdekjeve te femrat e reja. Sipas një studimi,
i cili hap shpresa të reja në parandalimin ei cili hap shpresa të reja në parandalimin ei cili hap shpresa të reja në parandalimin ei cili hap shpresa të reja në parandalimin ei cili hap shpresa të reja në parandalimin e
kësaj sëmukësaj sëmukësaj sëmukësaj sëmukësaj sëmundjeje, mund të ishte i dobishëmndjeje, mund të ishte i dobishëmndjeje, mund të ishte i dobishëmndjeje, mund të ishte i dobishëmndjeje, mund të ishte i dobishëm
kkkkkonsumimi i aronsumimi i aronsumimi i aronsumimi i aronsumimi i arrararararavvvvve edhe në rastet kure edhe në rastet kure edhe në rastet kure edhe në rastet kure edhe në rastet kur
kemi të bëjmë me predispozita gjenetike.kemi të bëjmë me predispozita gjenetike.kemi të bëjmë me predispozita gjenetike.kemi të bëjmë me predispozita gjenetike.kemi të bëjmë me predispozita gjenetike.

Kërkuesit e Universitetit Marshall nëKërkuesit e Universitetit Marshall nëKërkuesit e Universitetit Marshall nëKërkuesit e Universitetit Marshall nëKërkuesit e Universitetit Marshall në
SHBA, falë një testi të zhvilluar te kafshëtSHBA, falë një testi të zhvilluar te kafshëtSHBA, falë një testi të zhvilluar te kafshëtSHBA, falë një testi të zhvilluar te kafshëtSHBA, falë një testi të zhvilluar te kafshët
kanë zbuluar se janë të mjaftueshme 50kanë zbuluar se janë të mjaftueshme 50kanë zbuluar se janë të mjaftueshme 50kanë zbuluar se janë të mjaftueshme 50kanë zbuluar se janë të mjaftueshme 50
gramë arra në ditë për të vepruar nëgramë arra në ditë për të vepruar nëgramë arra në ditë për të vepruar nëgramë arra në ditë për të vepruar nëgramë arra në ditë për të vepruar në
mënyrë domethënëse në parandalimin emënyrë domethënëse në parandalimin emënyrë domethënëse në parandalimin emënyrë domethënëse në parandalimin emënyrë domethënëse në parandalimin e
sëmundjes së kancerit të gjirit. Sipassëmundjes së kancerit të gjirit. Sipassëmundjes së kancerit të gjirit. Sipassëmundjes së kancerit të gjirit. Sipassëmundjes së kancerit të gjirit. Sipas
studimit, përbërësit e këtij fruti, që janëstudimit, përbërësit e këtij fruti, që janëstudimit, përbërësit e këtij fruti, që janëstudimit, përbërësit e këtij fruti, që janëstudimit, përbërësit e këtij fruti, që janë
vitamina E, mineralet dhe një aminoavitamina E, mineralet dhe një aminoavitamina E, mineralet dhe një aminoavitamina E, mineralet dhe një aminoavitamina E, mineralet dhe një aminoacid icid icid icid icid i
quajtur argiquajtur argiquajtur argiquajtur argiquajtur arginina, janë në gjendje jo vetëm tënina, janë në gjendje jo vetëm tënina, janë në gjendje jo vetëm tënina, janë në gjendje jo vetëm tënina, janë në gjendje jo vetëm të
parandalojnë, por edhe të ngadalësojnëparandalojnë, por edhe të ngadalësojnëparandalojnë, por edhe të ngadalësojnëparandalojnë, por edhe të ngadalësojnëparandalojnë, por edhe të ngadalësojnë
aaaaavvvvvancimin e një tumori. Kjoancimin e një tumori. Kjoancimin e një tumori. Kjoancimin e një tumori. Kjoancimin e një tumori. Kjo, sigurisht, duk, sigurisht, duk, sigurisht, duk, sigurisht, duk, sigurisht, duke ie ie ie ie i
konsumuar arrat në mënyrë të rregullt.konsumuar arrat në mënyrë të rregullt.konsumuar arrat në mënyrë të rregullt.konsumuar arrat në mënyrë të rregullt.konsumuar arrat në mënyrë të rregullt.

Studimi:
Arrat ndihmojnë

në parandalimin e
kancerit të gjirit

ijeni imët dhe për 10 minuta vëreni të ziejë në
200 ml ujë. Pasi ta hiqni, lëreni të ftohet dhe sh-
tojini një lugë gjelle mjaltë. Vendoseni përsëri të
ziejë derisa të krijohet një lëng pak i trashë. Nëse
keni dhimbje fyti, pini 4 deri 6 lugë kafeje derisa
të shëroheni.

I ftohtiI ftohtiI ftohtiI ftohtiI ftohti
Kundër të ftohtit rekomandohet verë e

përzier me qepë. Përgatiteni këtë recetë që
në momentin që temperaturat fillojnë të bien.
Në këtë mënyrë ju nuk do e ndjeni shumë
të ftohtin. Grini 300 gr qepë dhe shtypeni.
Shtojuni 100 gr mjaltë të lëngshëm dhe 600
ml verë të bardhë. Përziejeni mirë dhe pini
2 deri 4 lugë gjelle sapo të ndjeni ethe. E
mira është që të p ihet  pak e f reskët .
Kujdes! Kjo pi je përmban edhe alkool,
kështu që mos e teproni.
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Sulmet terroriste, bota online është dora e "fshehtë" vrastare

"Darkweb" ndihmoi autorët e
masakrës në Zelandën e Re

Ekstremistët e sulmeve me bomba, ja financuesit nëntokësorë
SHKURT

Turqia zë 'mat' 5
terroristë, sekuestrohen

armë e municione

Autoritetet turke vijojnë
punën intensive

kundër personave, të cilat
shfaqin prierje terroriste.
Mediat turke raportojnë se
në S?rnak të Turqisë janë
neutralizuar 5 terroristë.
Ministria e Brendshme e
Turqisë në njoftimin e saj
bën të ditur se operacioni
është kryer në S?rnak.
Gjatë aksionit u bë e mun-
dur neutralizimi i terror-
istëve, ndërsa u sekuestru-
an armë dhe municione
luftarake.

Shpërthim i fuqishëm
në një pallat, banorët

filmojnë momentin

Parisi u trondit natën e
kaluar nga një shpër-

thim i fuqishëm në një pal-
lat banimi. Momenti i
shpërthimit është xhiruar
nga personat e pranishëm
në vendngjarje. Autoritetet
thanë se nuk pati të vikti-
ma apo të lënduar nga kjo
ngjarje. Ngjarja ndodhi në
një ndërtesë pranë stacion-
it të trenit Gare du Nord,
vendqëndrimi i fundit i
trenave të shpejtësisë së
lartë. Pallati nuk ka patur
sistem furnizimi me gaz,
por dyshohet se apartamen-
ti ku ndodhi shpërthimi në
katet e sipërm të pallatit,
mund të ketë pasur disa
bombola të mëdha gazi.
Para shpërthimit pallati ish-
te përfshirë nga flakët,
ndërsa të shumta janë dëm-
timet në strukturën e
ndërtesës.

Në 3 dekadat e fundit,
sulmet terroriste në
shkallë të gjerë, të

motivuara nga besime të ek-
stremit të djathtë, janë kry-
er thuajse ekskluzivisht nga
aktorë të vetëm dhe celula të
vogla autonome. Arsyeja ësh-
të e thjeshtë. Ruajtja e një
grupi të ekstremit të djath-
të me ambicie terroriste, ësh-
të diçka e pamundur sot në
demokracitë perëndimore,
për shkak të monitorimit të
fortë të shtetit, dhe mung-
esës së mbështetjes së jasht-
me, dhe një strehimi të sig-
urt. Një shembull i kohëve
të fundit i ekstremistëve që
u përpoqën, por nuk arritën
të përgatisin ndonjë sulm,
është grupi britanik "Vepri-
mi Kombëtar", udhëheqësit
dhe aktivistët e të cilës,
ndodhen aktualisht në burg
të dënuar me burgim të për-
jetshëm. Kjo u lë dy mundë-
si revolucionarëve të ekstre-
mit të djathtë: të veprojnë në
publik, por të përmbahen
nga sjelljet e paligjshme, ose
të veprojnë në fshehtësi të
plotë. Çelësi për të kuptuar
kërcënimin e sotëm terror-
ist, është të zbulohet bota e
nëndheshme online, e cila
është shndërruar në një ter-
ren ushqyes për ekstrem-
istët bashkëkohorë të të
gjitha llojeve, përfshirë au-
torët e masakrës në
Kristçërç të Zelandës së Re.
Megjithatë mbetet çështja
nëse një lëvizje aktuale e
fshehtë, një rrjet aktivistësh
të përkushtuar që punojnë
së bashku, nëpërmjet ap-
likacioneve të koduara në
internet, për të përgatitur
sulmet e ardhshme terror-
iste, ekziston në mënyrë
transnacionale. Askush nuk
mund ta dijë me siguri, por
duke parë sulmet e më-
parshme, janë gjetur disa
gjurmë që sugjerojnë që rr-
jete të tilla transnacionale,
ekzistojnë sot brenda të
djathtës ekstreme. Shembul-
li më i spikatur, është celula
terroriste e Qytetarëve Na-
cionalistë Gjermanë (NSU),
e cila midis viteve 2000-2006,
vrau 9 emigrantë dhe policë,
dhe kreu të paktën 3 sulme
të veçanta me bomba. He-
timet e policisë zbuluan se
kjo celulë me 3 persona, kish-
te marrë mbështetje finan-
ciare dhe operacionale, nga
një rrjet më i gjerë nëntokë-
sor. Përtej Gjermanisë,
vende të tjera ku gjenden
rrjete të nëndheshme të ek-
stremit të djathtë me am-
bicie terroriste, përfshijnë
Italinë, Francën, Shtetet e
Bashkuara dhe Rusinë. Në
fakt, pas vitit 1990, numri i
sulmeve vdekjeprurëse nga
ana e ekstremit të djathtë
për 1 milion banorë, ka qenë
disa herë më i lartë në Rusi,
se sa në çdo vend tjetër.
Demokracitë perëndimore,
po përballen sot me dy lloj
kërcënimesh të dhunshme
nga e djathta ekstreme. Nga
njëra anë, shumica e sul-
meve janë spontane, dhe kry-

hen nga aktorë të paorgani-
zuar me një motiv ekstrem-
ist, shpesh nën ndikimin e
alkoolit ose drogës. Armët
më të zakonshme që për-
doren janë thikat, grushtet,
shkopinjtë dhe shufrat e
hekurit. Sulme të tilla, nor-
malisht nuk klasifikohen si
akte terroriste. Nga ana
tjetër, shumica e sulmeve në
shkallë të gjerë me shumë
viktima, kryhen nga aktorë
të vetëm ose nga celula të
vogla autonome. Këto sulme
janë më të rralla, gjithmonë
të paramenduara, dhe za-
konisht në to përdoren armë
zjarri dhe eksplozivë. Mysli-
manët janë bërë një objektiv
parësor kohët e fundit, duke
përfshirë edhe sulmin në
Kristçërç. Megjithatë, edhe
pse po sulmojnë objektiva të
ngjashëm, autorët po ve-
projnë në mënyrë të izoluar
nga njëri-tjetri, pa një komu-
nikim të drejtpërdrejtë, apo
bashkëpunim formal mes
tyre. Por kjo nuk do të thotë
se këta aktorë të vetmuar
dhe celula autonome, nuk
frymëzohen nga njëri-tjetri.
Në manifestin e terroristit të
Kristçërç, vrasësi masiv nor-
vegjez, Anders Behring
Breivik, quhet burimi i
vetëm i vërtetë i frymëzim-
it. Më 22 korrik 2011, Breivik
shpërtheu një bombë pranë
godinës së qeverisë norveg-
jeze në zemër të Oslos, duke
vrarë 8 persona, para se të
vriste 69 njerëz të tjerë në
Utoja, një ishull i vogël 37
km larg kryeqytetit, 158 per-
sona të tjerë mbetën të pla-
gosur njëri-tjetri.
Shënjestrat e tij, përfaqë-
suesit e qeverisë dhe
anëtarët e forumit rinor të
Partisë Laburiste në push-
tet, u zgjodhën qëllimisht si
'tradhtarë marksistë kultur-
orë', që kishin favorizuar
qëllimisht një "pushtim mus-

liman" të Norvegjisë. Sulmi
terrorist i Breivik, ishte unik
në disa aspekte. Përveç num-
rit të madh të vdekjeve, ai qe
një nga ato raste kur autori i
dhunës ishte tërësisht i
vetë-radikalizuar në inter-
net. Sulmi terrorist i Brei-
vikut ishte unik në disa
mënyra. Përveç numrit të
madh të vdekjeve, ishte një
nga disa raste kur autori i
dhunës ishte plotësisht i
vetë-radikalizuar në inter-
net. Ai ishte i vetmi sulm
kompleks i një ekstremisti të
djathtë gjatë 3 dekadave të
kaluara, që kombinoi ek-
splozivin me armët e zjarrit.
Por aspekti më i rëndë-
sishëm i historisë së Breivik,
është mungesa e mbësh-
tetjes që pati brenda lëvizjes
pas sulmeve. Arsyeja krye-
sore, ka të ngjarë të jetë bru-
taliteti i sulmeve, si dhe fak-
ti që ai vrau shumë fëmijë të
bardhë. Rasti i parë i një per-
soni të frymëzuar nga Brei-
vik, mund të jetë arrestimi i
fundit i një pjesëtari të Rojes
Bregdetare të SHBA-së, që
kishte planifikuar një sulm
të madh kundër politi-
kanëve dhe gazetarëve në
Shtetet e Bashkuara, por që
u arrestua para se të mund
ta realizonte atë sulm.
Ndërkohë, i dyshuari për
masakrën në Krisçërç, ësh-
të pra i vetmi rast i qartë i
një ndjekësi të vërtetë të
Breivik. Ai lë pak dyshime
për këtë, kur deklaroi  në
manifestin e tij, se pasi kish-
te lexuar veprat e shumë të
tjerëve, "ishte frymëzuar re-
alisht nga Kalorësi i Drejtë-
sisë Breivik". Në të njëjtin
manifest, ai pohon, gjithash-
tu, se kishte kontaktuar me
"Kalorësit e Rilindur Tem-
plarë", për të marrë bekimin
e tyre në mbështetje të sul-
mit. "Kalorësit e Rilindur
Templarë", ishte organizata

imagjinare e Breivikut, të
cilën ai e shpiku qëllimisht,
për të frymëzuar sulmet e
ardhshme. Është shumë
herët të thuhet nëse kjo or-
ganizatë ka rilindur vërtet,
apo nëse ekzistojnë anëtarë
ose celula të tjera. Ashtu si
Breivik, terroristi i Krisçërç
realizoi një auto-intervistë,
duke shpjeguar motivimin e
tij, përgatitjet dhe preferen-
cat ideologjike. Veçanërisht,
ai e justifikoi vrasjen e fëm-
ijëve, duke argumentuar se
"fëmijët e pushtuesve nuk
qëndrojnë gjithmonë fëmijë,
ata rriten dhe riprodhohen,
duke krijuar më shumë
pushtues për të zëvendësuar
popullin tënd". Vetë Breivik,
nuk e justifikonte vrasjen e
fëmijëve në manifestin e tij,
por 33 nga viktimat e tij në
Utoja ishin nën 18-vjeç. Mad-
je 2 prej  tyre ishin vetëm 14-
vjeç. Manifesti i Breivik ish-
te ndërkohë 1.516 faqe i
gjatë, në krahasim me mani-
festin prej 74 faqesh të ter-

roristit të Kristçërç, dhe i
shkruar në një gjuhë më të
ddrejtpërdrejtë. Duke pasur
parasysh se terroristi i
Kristçërç, shenjestroi
xhamitë dhe myslimanët në
vend të fëmijëve të bardhë,
ai mund të gëzojë një status
më të lartë brenda lëvizjes së
nëndheshme terroriste se sa
Breivik. Në fakt, ka që tani
indikacione se anëtarët e fo-
rumeve të ekstremit të
djathtë i mbështesin sulme
të tilla. Sulmi i së premtes,
duhet të na kujtojë se në
shumicën e demokracive
perëndimore, numri i ngjar-
jeve vdekjeprurëse, të moti-
vuara nga bindje e ekstrem-
it të djathtë, është dukshëm
më i lartë se ato të motivuara
nga ekstremizmi islamik.
Thënë këtë, ai është krye-
sisht një kërcënim nëntokë-
sor dhe i paorganizuar, dhe
ata që formësojnë opinionin
publik, duhet të jenë të
kujdesshëm kur fajësojnë
ata që veprojnë në sferën
publike dhe brenda kufijve
ligjorë, si partitë radikale të
djathta apo lëvizjet kundër
emigrantëve. Ekziston një
korrelacion negativ midis
mbështetjes elektorale për
partitë radikale të djathta në
demokracitë perëndimore,
dhe niveleve të sulmeve vde-
kjeprurëse me një motivim
të ekstremit të djathtë.
Ndërsa parti dhe lëvizje të
tilla, mund të përbëjnë në
disa raste kërcënim për vler-
at demokratike dhe të
drejtat e pakicave, kërcëni-
mi i një dhune në shkallë të
gjerë, vjen nga bota e nënd-
heshme e internetit, dhe
politikëbërësit duhet të dinë
më shumë, se përse disa
njerëz tërhiqen nga ajo botë
e errët.

ANIJA PËRPLASET ME KËMBËN E URËS, SHEMBEN NË UJË 200 METRA NGA URA
Një anije është përplasur
me këmben e një ure në
shtetin e Para-s në
Brazilin e Veriut, duke
shkaktuar shembjen në
ujë të rreth 200 metrave.
Dëshmitarët okularë
thanë se dy makina ranë
në ujë pasi anija u përplas
me njërën prej këmbëve.
"BBC" raporton se
mbetet ende e paqartë
cilat janë dëmet në njerëz,
ndërsa 5 anëtarët e
ekuipazhit të anijes kanë
mbijetuar. Guvernatori i
Para, Helder Barbalho,
shpalli gjendjen e
jashtëzakonshme pas
incidentit.

FOTO
LAJM
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Tani ia vlen ta
mbështesim Albin Kurtin

Opinioni i   Ditës

 Nga Berat Buzhala

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

...të Lëvizjes Vetëvendosje për ta
rritur rezistencën qytetare është
rruga e vetme që na ka mbetur.

Ka kohë që nuk kemi dëgjuar
deklarata të artikuluara në këtë
formë: Kur këta (për liderët e ven-
dit) kanë probleme me njëri
tjetrin, ata thjesht e rrisin sh-
kallën e hajnisë edhe pajtohen.

Ose: Këta kanë krijuar institu-
cione aq sa kanë kushëri. Ose:
Punësimet po kryhen me lista të
dasmave të tyre.

Pas problemeve shëndetësore,
që thuhet se i kishte, Albin Kurti
është ringjallur. Është deklaratë
e varfër nëse themi që ai i ka mu-
nguar vetëm Lëvizjes Vetëven-
dosje.

E bindur që fitoren në zgjedh-
jet e ardhshme, kurdo që ato
mbahen, e kishte në pjatë, Lidhja
Demokratike e Kosovës po kridhej
poshtë e përpjetë plot me fodullëk,
prandaj rikthimi i Kurtit në skenë
ishte i domosdoshëm, sa për t'i
rikujtuar kësaj partie se ka edhe
lojtarë të tjerë në këtë lojë.

Me këtë LDK që protestën
qytetare nuk e ka fare në menynë
e mjeteve demokratike për ta
luftuar qeverinë, por që mendon
se qeveria luftohet vetëm njëherë
në katër vjet, në zgjedhje, rikthi-
mi i Kurtit në skenë ishte i domos-
doshëm. Kur fillojnë të mbushen
sheshet, me ata qytetarë që ende
nuk i kanë mbledhur pandlat, ësh-
të pikëpyetje e madhe se cili sub-
jekt politik do të dalë i pari në
zgjedhje.

Me këtë LDK që më shumë an-
gazhohet ta pengojë Vjosën në
garë për pozitën e kryetares së
LDK-së se sa korrupsionin, rikthi-
mi i Kurtit ishte imperativ.

Beteja që u zhvillua për taksën,
pozicionimi radikal dhe i drejtë i
Kryeministrit Haradinaj për këtë
temë, sikur e kishte lënë nën hije
opozitën si tërësi, e çuditërisht
edhe Lëvizjen Vetëvendosja.

Gabimisht po konsiderohej që
tash Haradinaj po i luante dy role,
edhe atë të kryeministrit, e edhe
atë të kryeopozitarit dhe se nuk
kishte vend për figura të tjera. U
duk që nuk kishte vend më as për
Kurtin, i cili me heshtjen e tij, që
më shumë gjasë ishte e lidhur më
shëndetin e tij, i dha shumë hapë-
sirë këtyre spekulimeve.

Qeverisja e vendit është fushë
shumë më e gjerë se sa mbrojtja e
kufijve, të cilët në rrethana nor-
male i ruan Kushtetuta. Sido që të
jetë, të mos i hyjmë në hak Kryem-
inistrit Haradinaj për kontributin
që e dha muajt e fundit. T'ia japim
Cezarit atë që i takon Cezarit dhe
të rikthehemi pa humbur kohë te
qeverisja e vërtetë, ajo që bëhet
me buxhetin e Kosovës, që fat-
keqësisht, përveç nga mediat, nuk
po monitorohej nga opozita.

Lidhja Demokratike e Kosovës,
si partia me më së shumti de-
putetë në Kuvend, kënaqej vetëm
duke i konstatuar parregullsitë.
Ata të pyetur se çfarë po bëjnë për
ta ndalur këtë trend negativ, krye-
sisht, i kanë rrudhur krihtë.

Kanë lënë të kuptojnë, gabi-
misht, që roli i tyre përfundon aty.
Sipas kësaj logjike, edhe nëse
kryeministri dhe kryeparlamen-

tari vendosin ta çmontojnë ko-
mplet buxhetin e vendit, LDK
thjesht do ta dënojë këtë akt. Ky
është një keqkuptim i thellë që
kjo parti ka për demokracinë,
për pushtetin dhe opozitën. Ata
janë aty për të parandaluar e jo
për të konstatuar. Mirëpo lideri
i kësaj partie e ka shumë më të
rëndësishme që të shfaqet kohë
pas kohe me statuse në FB për
të na iluminuar se si askush nuk
paskësh të drejtë të përzihet në
punët e brendshme të LDK-së,
se sa ta nderojë rolin e tij të
kryeopozitarit.

Mirëpo gjërat në këtë jetë
janë dinamike. Nëse ti nuk i del
zot detyrës, ka shumë mundësi
që dikush tjetër do të kërcejë
për ta mbushur boshllëkun.
Prandaj, siç duket, z. Kurti u
shfaq në kohën e duhur me sllo-
ganin e duhur, atë të PAN-
hajnisë, ose Gjithëhajnisë.

Deklaratave që "po të kisha
mundësi do t'i punësoja vetëm
anëtarët e partisë sime" i dilet
përpara vetëm në rrugë. Nuk
zgjidhet ky problem me debate
në Kuvend, e as në studio
televizive. Ndonjëherë fjalët
nuk mjaftojnë. Prandaj rruga e
Kurtit është rruga e duhur. Ajo
rrugë është rruga, në të gjitha
kuptimet e kësaj fjale. Është
sheshi.

Për ta përmbysur këtë situ-
atë, për ta rikthyer një dinamikë
të re politike, Kurti meriton të
mbështetët në këtë fazë. Kjo ësh-
të hera e parë - me sa mua më
kujtohet - që lideri i Lëvizjes
Vetëvendosje ka vendosur që të
merr rrugët,  jo për tema të
mëdha kombëtare, por për tema
reale, siç është korrupsioni dhe
keqqeverisja. Mënyra se si ato po
artikulohen nga Kurti është
mbresëlënëse.

Me krejt çfarë kemi parë dhe
kemi lexuar këto kohë, sigurisht
që Kosova po zbrazët dhe do të
vazhdojë të zbrazët. Nëse nuk je
anëtar imediat i PDK-së dhe
AAK-së, do të thotë i një rrethi
ultra të ngushtë, fëmijë depute-
ti dhe ministri, dhe nëse i dëg-
jon deputetët e këtyre partive
duke treguar që kush ka prior-
itet në punësim, atëherë çfarë
tjetër do të zihet në kokën tënde
përveç hulumtimit të rrugëve
për të ikur nga ky vend, pa e
kthyer kurrë më kokën prapa?

Përgjegjësi direkte për një gjë
të tillë nuk ka veç qeveria, sepse
vendi ynë ka njohur qeveri edhe
më të dobëta se sa kjo. Qyteta-
rët ikin të dëshpëruar nga një
vend jo pse aty po vidhet, jo pse
qeveria nuk po punon si duhet,
por pse aty ka vdekur shpresa.
Qindra mijëra të rinj dhe të reja
sot e konsiderojnë veten të brak-
tisur dhe në mëshirë të fatit. Ata
fillimisht janë lënë të pashkollë
- ndonjë diplomë edhe mund ta
kenë - e tash edhe të papunë.

Kështu që, përpara se të për-
ballemi me zbrazjen totale të
vendit, përpara se ta humbim
betejën në tavolinë, ia vlen ta
bëjmë edhe një përpjekje finale
të madhe.

E bindur që fitoren në zgjedhjet e ardhshme, kurdo që ato mbahen, e kishte në
pjatë, Lidhja Demokratike e Kosovës po kridhej poshtë e përpjetë plot me
fodullëk, prandaj rikthimi i Kurtit në skenë ishte i domosdoshëm, sa për t'i

rikujtuar kësaj partie se ka edhe lojtarë të tjerë në këtë lojë.
Me këtë LDK që protestën qytetare nuk e ka fare në menynë e mjeteve

demokratike për ta luftuar qeverinë, por që mendon se qeveria luftohet vetëm
njëherë në katër vjet, në zgjedhje, rikthimi i Kurtit në skenë ishte i

domosdoshëm. Kur fillojnë të mbushen sheshet, me ata qytetarë që ende nuk i
kanë mbledhur pandlat, është pikëpyetje e madhe se cili subjekt politik do të dalë

i pari në zgjedhje.
Me këtë LDK që më shumë angazhohet ta pengojë Vjosën në garë për pozitën e

kryetares së LDK-së se sa korrupsionin, rikthimi i Kurtit ishte imperativ.
Beteja që u zhvillua për taksën, pozicionimi radikal dhe i drejtë i Kryeministrit

Haradinaj për këtë temë, sikur e kishte lënë nën hije opozitën si tërësi, e
çuditërisht edhe Lëvizjen Vetëvendosja.
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Pylli i ngatërruar i
akronimeve në drejtësi?!

Opinioni i   Ditës

Nga Ben Andoni
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...që, nga ana tjetër, la shumë shteg
për të menduar për mënyrën sesi
po zhvillohet sot Reforma e Drejtë-
sisë. Në fakt, mjafton që të shikosh
akronimet që lidhen me Reformën
në Drejtësi dhe një njeri i zakon-
shëm të ngrejë duart sipër në "pa-
kuptueshmërinë" e tyre, e cila lid-
het disi edhe me vonesën e frik-
shme të kësaj reforme. Por, kur
ngatërresat i bëjnë dhe modera-
torët dhe gazetarët e shumtë
atëherë misioni duket i pamundur.
BKH, GJKR, GJKKKO, KLGJ, KLP,
KPA, KPK mund të mos thënë gjë
dhe të duken si abstrakte, por ato
përbëjnë caqet ku po kalon Refor-
ma shumë e vështirë e Drejtësisë
dhe pengesat e pafundme ndaj saj.
Tashmë, kur ligjërimi politik duhet
të futet në ngërç mjafton që të për-
doret Reforma në Drejtësi dhe
atëherë gjithçka duket e kryer.

Për hir të së vërtetës: KLP
(Këshilli i Lartë i Prokurorisë) dhe
KLGJ (Këshilli i Lartë Gjyqësor) u
aprovuan pak muaj më parë në
Dhjetor të vitit 2018, pas përfun-
dimit maratonë të shqyrtimit të
dokumentacionit të anëtarëve të
saj dhe kalimit të kandidaturave në
mbledhjet respektive të këshillave
të Prokurorëve dhe Gjyqtarëve.
Duhet thënë se kalimi i tyre shënon
një stad më shumë dhe i hap udhë
krijimit të kompetencave të krijim-
it të gjykatave dhe Strukturës së
Posaçme kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar (SPAK).

Ky moment bëri që KLGJ të fil-
lonte emërimin e gjyqtarëve nga
Gjykata e Krimeve të Rënda në
Gjykatat e Posaçme kundër korrup-
sionit dhe krimit të organizuar.
Janë gjithsej 16 gjyqtarë në
Gjykatën e Shkallës së Parë dhe 11
syresh në Gjykatën e Apelit. Doku-
mentacioni bën me dije se përn-
dryshe nga SPAK-u është parash-
ikuar transformimi i Gjykatave të
Krimeve të Rënda (GJKR) në
Gjykata e Posaçme, që do të thotë
se gjyqtarët mund të kalojnë drejt
këtyre strukturave të reja. Por, ama
që të kalojnë gjyqtarët duhet të bin-
den që t'u shikohen të dhënat për
kontot e tyre bankare dhe tabulatet
telefonikë. Kurse për emërimin e
përhershëm në Gjykatat e
Posaçme, Gjyqtarët dhe nëpunësit
civilë duhet t'i nënshtrohen
shqyrtimit të imtësishëm të doku-
mentacionit të tyre. Vetëm atëherë,
gjyqtarët emërohen në mënyrë të
përhershme në Gjykatat e
Posaçme, pra, nëse i kalojnë spro-
vat e dokumentacionit. Me pak
fjalë, punonjësit e sotëm të Gjykat-
ave aktuale të Krimeve të Rënda
sikurse edhe Kancelarët në detyrë
do të duhet më parë të japin pël-
qimin për kufizimin e privatësisë
për t'u emëruar në Gjykatat e
Posaçme. Gjykatat e Krimeve të
Rënda do të ekzistojnë edhe për
pak kohë deri në ngritjen e Gjykat-

ave të Posaçme kundër korrup-
sionit dhe krimit të organizuar,
thuhet në Raportin e Monitorim-
it 2 që Qendra për Studimin e
Demokracisë dhe Qeverisjes e ka
hartuar me Fondacionin për Sho-
qërinë e Hapur dhe që bën një
skanim tejet profesional, por edhe
informon qartësisht sesi po ecën
Reforma e Drejtësisë.

Nuk mbaron këtu: Këshilli i
Lartë i Prokurorisë ka ndjekur të
njëjtën logjikë për realizimin e
hapave të nevojshëm ligjorë për
ushtrimin e kompetencave në
drejtim të ngritjes së Prokurorisë
së Posaçme kundër korrupsionit
dhe krimit të organizuar. Organi
kryesor i hetimit, tashmë, për-
bëhet nga 15 prokurorë dhe drej-
tuesi i saj që janë zgjedhur nga një
proces transparent,  ku vetëm 27
prokurorë  që shprehën interesin
dhe aplikuan për ngritje në detyrë
në Prokurorinë e Posaçme, ia ar-
ritën të plotësonin kriteret.

Duhet përmendur se për ta
bërë procesin më të rregullt, filli-
misht u miratua një rregullore si-
pas të cilës eci i gjithë procesi. Dhe
sot, për të pasur një lloj për-
parësie, Këshilli i Lartë i Prokuror-
isë është llogaritur t'i kërkojë Ko-
misionit të Pavarur të Kualifikim-
it (KPK) rivlerësimin me përparë-
si të kandidatëve të përzgjedhur
gjatë kësaj faze si edhe Kolegjit të
Posaçëm të Apelimit (KPA) në ras-
tet e vendimeve të ankimuara.
Vetëm pas konfirmimit në detyrë
nga KPK, Këshilli do të realizojë
emërimin e prokurorëve në
Prokurorinë e Posaçme.

Stadi i sotëm i emërimit të
prokurorëve të posaçëm do të
mundësojë zgjedhjen e drejtuesit
të këtij institucioni, duke sjellë
krijimin e Prokurorisë së
Posaçme. Nëse të gjitha ecin si du-
het, atëherë do bëhet ngritja e një

Nëse nuk  t regohen i  të  ku jdesshëm,
do të lëv izni  lar t  e poshtë pa arr i tur
asg jë .  Për  të  rua j tur  veten nga d is-
fa ta t  dhe humbja  e  kohës,  duhet  të
përp iqeni  të  bëni  p lane më të  deta-
juara .  Zg j idhn i  d içka dhe qëndro j in i
for t  a t i j  p lani .

DEMI

Aktual isht ,  e g j i thë energj ia  që ju
nevoj i tet është brenda jush. Është
zgjedhja juaj, si zhvillohet.-Nëse doni
të arrini diçka, askush nuk do t'ju ndal-
ojë. Përpiquni të bëni zgjedhjet e du-
hura, veçanërisht në aspektin profe-
sional.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Mund t ' ju nevoj i tet më shumë energj i
për  të  çuar  përpara pro jek te t  tua ja .
Yjet  ju kanë vënë në një gjendje in-
t r o s p e k t i v e ,  d h e  n u k  d o  t ë  g j e n i
s h u m ë  k ë n a q ë s i  n g a  s h k ë m b i m i  i
i d e v e  m e  n j e r ë z i t  e  t j e r ë .  K o h ë  e
mrekul lueshme për  l idh je  të  re ja .

T r e g o h u n i  m ë  t ë  k u j d e s s h ë m  m e
u s h q i m i n .  M u n g e s a  e  v ë m e n d j e s
mund të  ço jë  në  prob leme të  vog la
m e  s h ë n d e t i n .  N ë  a s p e k t i n  p r o f e -
s i o n a l ,  g j ë r a t  d u k e n  t ë  q ë n -
d r u e s h m e ,  p o r  ë s h t ë  e  n e v o j s h m e
të keni  më shumë var iac ion.

Ndonjëherë, mësimi i diçkaje të re për vet-
en nuk është përvoja më e këndshme në
botë. Duke u bërë të vetëdijshëm për një
zakon të keq apo tipar negativ mund të jetë
një gjë e vështirë për t'u gëlltitur. Kjo është
arsyeja pse sot ju do të ndiheni më të
kënaqur kur ajo që mësoni rreth vetes ësh-
të diçka e mrekullueshme!

N ë s e  n j ë  b a s h k ë p u n ë t o r  a g r e s i v
b ë n  n j ë  l ë v i z j e  p ë r  t ë  m a r r ë  n j ë
përg jeg jës i  që ju  përket  ju ,  a tëherë
m u n d  t ë  k e t ë  l i n d i n  p r o b l e m e  t ë
m ë d h a .  Ve p r o n i  m e  r e s p e k t  d h e
d a s h a m i r ë s i ,  p o r  r u a n i
pë rg jeg jës i t ë  t ua ja  në  punë .

Nëse ken i  nevo jë  për  të  b indur  d ikë
q ë  t ë  n d r y s h o j ë  m e n d i m ,  j u  d u h e t
ta  bën i  a të  përmes n jë  b isede ba l lë
për  ba l lë .  S igurohun i  që  ta  dërgon i
m e s a z h i n  t u a j  p e r s o n a l i s h t .  N ë
d a s h u r i  p a r a s h i k o h e n  n d r y s h i m e
poz i t i ve .

Kjo ditë do të shkojë shumë mirë për
p j e s ë n  m ë  t ë  m a d h e  t ë  d i t ë s ,  p o r
rreth pasdites së vonë, mund të mer-
rni  d isa la jme që mund t ' ju zhgënje-
j n ë  r r e t h  n j ë  p e r s o n i .  J u  d u h e t  t ë
s h m a n g n i  k o n f l i k t e t  m e  ç d o  k u s h t
tani .

Ka shumë energji mashkullore në jetën
tuaj tani. Një nga burrat që njihni dhe
adhuroni do të ketë shumë ndikim tek ju.
Përpiquni të tregoni pavarësi dhe të ve-
proni pa u ndikuar nga askush. Vetëm kjo
do t'ju plotësonte si njeri.

Duhet të bëni një listë me prioritetet tuaja
dhe në mënyrë graduale të punoni për t'i
përmbushur ato. Nuk është e thënë që të
arrini gjithçka, por të nisni punën. Në çësh-
tjet e dashurisë, duhet të tregoni guxim për
të thënë atë që mendoni.

Njohja e 'armikut' tuaj është një mënyrë e sh-
këlqyer për të shmangur problemet, por kjo jo
gjithmonë është e lehtë. Nëse nuk tregoni kujdes,
mund ta gjeni veten përpara surprizave të pa-
këndshme. Sot mund të përballeni me disa
pengesa në dashuri.

So t  mund  t ' j u  duhe t  t ë  mer ren i  me
d i s a  n j e r ë z  k o k ë f o r t ë  t ë  c i l ë t  n u k
lëvizin nga qëndrimet e tyre. Por kjo
do t ' jua bëjë di tën me emocionuese.
Sa i  përket dashur isë,  mund të nj ih-
n i  n d o n j ë  p e r s o n  i n t e r e s a n t  g j a t ë
d i t ë s .

tjetër strukture mbështetëse pranë
Prokurorisë së Posaçme siç është
Byroja Kombëtare e Hetimit (BKH),
që përmendet aq shpesh nga  ar-
tikullshkrues të ndryshëm.

Ata, që e kanë menduar proces-
in kanë ideuar edhe elementin që
Gjykatat dhe Struktura e Posaçme
kundër korrupsionit dhe krimit të
organizuar të jenë paralelisht në të
njëjtën kohë, për të bërë të mundur
një bashkërendim dhe koordinim sa
më eficient gjatë procedurave të
hetimit dhe gjykimit të veprave
penale kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar si edhe për të
garantuar dhe siguruar respek-
timin e drejtave të të akuzuarve.

Për shkak të batërdisë të der-
itanishme duket se një tjetër proces
është i vështirë dhe ai lidhet me
kalimin e hallkave dhe vlerësimin
e kandidatëve gjyqtarë dhe
prokurorë, të cilët pritet të konfir-
mohen me vendim të formës së pre-
rë gjatë procesit të rivlerësimit. Por
mos e mendoni të lehtë pasi ashtu
si në rastin e vetingut të gjyqtarëve
dhe prokurorëve kandidatë për në
Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe
Këshillin e Lartë të Prokurorisë,
kohëzgjatja e procesit të rivlerësim-
it dhe numri i ulët i konfirmimeve
do të sillte vonesa në plotësimin e
vendeve vakante dhe për rrjedhojë
ndikon në fillimin e funksionimit të
këtyre institucioneve. Për këtë ar-
sye, roli i organeve të rivlerësimit
në trajtimin me përparësi të kandi-
datëve për gjyqtarë në Gjykatat e
Posaçme dhe prokurorë pranë
Prokurorisë së Posaçme është një
faktor kyç në ngritjen dhe funksion-
imin e këtyre institucioneve, thu-
het në raport.

Dhe, nuk mbaron me kaq, num-
ri i lartë i vendimeve të ankimuara
në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit,
është një problem për ecjen nor-
male jo vetëm të organeve të reja

të drejtësisë, por edhe si një sfidë
e mundshme e institucioneve
kundër korrupsionit dhe krimit të
organizuar, që parashikohen të
ngrihen së shpejti. Sfida më e mad-
he është funksionalizimi me num-
rin e plotë të anëtarëve.

Duhet të sqarojmë se ngritja e
organeve të reja të drejtësisë dhe
fillimi i zbatimit të kompetencave
në drejtim të ngritjes së Gjykatave
dhe Strukturës së Posaçme kundër
korrupsionit dhe krimit të organi-
zuar, përbëjnë ato që të gjithë sh-
qiptarët presin nga shpallja e objek-
tivave kryesorë të Reformës në
sistemin e Drejtësisë. Megjithatë
kakofonia e zërave shpesh jo profe-
sionalë, problemet e bashkëpunim-
it institucional dhe mbi të gjitha
mungesa e transparencës e kanë
bërë publikun shumë të ngatërru-
ar. Pa harruar se një përgjegjësi e
madhe bie te Këshilli i Ministrave,
në mënyrë të veçantë vonesat në
alokimin e buxhetit dhe gjetja e in-
frastrukturës, ku gjatë muajve në
vijim pritet të përfundojnë disa
nga detyrat më të rëndësishme të
KLP-së, ndaj kryetari Gent Ibrahi-
mi  u shpreh me rezerva, se nëse
gjendja do të vazhdonte e tillë pa
zyra dhe buxhet, duhej të rishikon-
te vendimin e vet. Pikërisht të
gjithë njohurinë për këtë proces
dhe ecurinë e tij e zgjidh raporti i
detajuar i QSDQ (Qendra për Stu-
dimin e Demokracisë dhe Qever-
isjes) për Emërimin e Gjyqtarëve
në Gjykatat e Posaçme kundër ko-
rrupsionit dhe krimit të organizuar
dhe Përzgjedhja e Prokurorëve në
Prokurorinë e Posaçme kundër ko-
rrupsionit dhe krimit të organizuar,
që do t'i vihet publikut së shpejti
në dorë dhe që të ndriçon pak në
pyllin e akronimeve të Drejtësisë,
shenja semiotike të çuditshme pa
marrë realisht jetë. (Gazeta Sh-
qiptare)



E hënë 8 Prill 201922 - SPORT

Tekniku i Lugoanos e merr me sportivitet shfryrjen: Nëse shënon, le të më shajë mua çdo javë

Sadiku, gol dhe shan trajnerin
Celestini: Ta bëjë këtë çdo javë

Sulmuesi siguroi pikën në fushën e vështirë të BazelitFestimi me të shara në
shqip i  Ar mando
Sadikut është kthyer

në temën e ditës në Zvicër
po aq sa edhe goli i jash-
tëzakonshëm i sulmuesit
shqiptar dhe në mediat
zvicerane ky është inter-
pretuar si sinjal i qartë
drejtuar trajnerit Fabio
Celestini, i cili nuk e aktiv-
izonte rre gullisht.  Vetë
Sadiku pas ndeshjes ka
shpjeguar se e kishte pak
me të gjithë, jo vetëm me
trajnerin, për gjërat që
kishin thënë apo mënyrën
se si kishin reaguar ndaj
tij pas kthimit te Lugano.
"Një gol shumë i bukur, jam
i kënaqur. Do të isha pak
më i lumtur nëse merrnim
tri pikët. Festimi? Unë jam
kështu, në këto momente
tregoj inatin, i shava pak të
gjithë në shqip.  Kë shava?

Jeton Selimi

Pak të gjithë… gazetarët…
të gjithë pak a shumë. Të
gjithë do të thotë të gjithë",
tha sulmuesi. "Unë jam pro-
fesionist, punoj çdo ditë
për të rikuperuar nga
dëmtimi, tani jam mirë. I
pranoj zgjedhjet,  kam
ardhur këtu për të luajtur
dhe mendoj se kam dhënë
maksimumin në minutat
që më janë dhënë. Jam i
lumtur, por jo aq shumë
për objektivin që kam në
jetën e karrierën time, që
dua të arrij sa më lart, me
atë nuk jam shumë i lum-
tur. Por edhe me veten,
edhe si Armando prisja
diçka më shumë", ishin

PREMIER LIGË

Evertoni thyen Arsenalin, "topçinjtë"
rrezikojnë Championsin

U shpreh i tronditur pas humbjes 5-0

Besim të plotë trajnerit, Teuta
konfirmon Bledi Shkëmbin

Në ndeshjen e vetme të ditës së djeshme në Pre
mier League, Arsenali është mposhtur në

transfertë nga Evertoni më shifrat minimale 0-1.
Topçinjtë pësuan një disfatë që vendos në rrezik ob-
jektivin për t'u kualifikuar në Ligën e Kampionëve
sezonin e ardhshëm. Ndërkohë, sa i përket sfidës,
Evertoni kaloi shpejt në avantazh teksa në minutën
e 10, mbrojtësi Fill Xhajielga shfrytëzoi një rrëmujë
në zonën e skuadrës së Junaj Emeri. Megjithë, për-
pjekjet e Arsenalit për të reaguar pjesa e parë u
mbyll me fitoren e vendasve.
Në fraksionin e dytë,  topçinjtë u shfaqën më
kërkues,  por nuk ar ritën të konkretizonin
mundësitë në portën kundërshtare dhe në fund iu
desh të pranonin disfatën, me golin e Xhajielgës në
pjesën e parë që rezultoi vendimtar deri në fundin
e lojës.Pas kësaj humbje, Arsenali dështoi në
mundësin për të krijuar një distancë nga ekipet e
tjera dhe tashmë kualifikimi në Champions për se-
zonin e ardhshëm vështirësohet, edhe pse "The
Gunners" për momentin renditen në vendin e 4 të
klasifikimit.

Bledi Shkëmbi nuk do të largohet nga Teuta. Humbja e
thellë 5-0 në transfertën

e Laçit lëkundi teknikun ko-
rçar, që menjëherë pas
ndeshjes la të kuptohej se do
të rishikonte qëndrimin e tij.
Por opsioni i largimit të tra-
jnerit nuk është pjesë e plan-
eve të klubit durrsak. Për
këtë arsye, Shkëmbi do të
vazhdojë punën në drejtim të
Teutës, e cila objektiv krye-
sor në këtë sezon ka sig-
urimin e një bilete për në Kupat e Europës. Ky është një
sinjal shumë i rëndësishëm për skuadrën, e cila duhet të
reagojë menjëherë për të mos e "minuar" misionin e saj në
garën që në fazën e fundit të këtij sezonit të Superligës do të
jetë me të vërtetë shumë e fortë. Aktualisht, Teuta është në
vendin e tretë të renditjes me dy pikë më shumë se ndjekësit
më të afërt të Laçit, ndërsa në sfidën e ardhshme do të luajë
të mërkurën në transfertën kundër Flamurtarit.

Mbrojtësi realizon kundër Lucernës

Lenjani i papërmbajtshëm,
tjetër gol me Sionin

Moment i artë për Ermir Lenjanin, lojtarin e Ko
mbëtares që me trajnerin e ri me siguri do të kthe-

het të jetë pjesë e kuqezin-
jve, duke lënë pas konflik-
tin që pati me ish-trajnerin
Kristian Panuçi. Pas dy-
golëshit të shënuar në
transfertë ndaj Thunit, që
i dhanë fitoren skuadrës së
tij, Lenjani ka shënuar
edhe në ndeshjen e
djeshme me Lucernën në
shtëpi. Ai e ka gjetur
rrugën e rrjetës që në
minutën e parë të
ndeshjes dhe e veçanta
është se këtë herë ka
shënuar me këmbën e djathtë. Lenjani ka dhënë edhe
asistin e golit të dytë për Sionin, duke krosuar saktë nga
e majta. Ndeshja e vlefshme për javën e 28-të të kampi-
onatit në Zvicër ka përfunduar me rezultatin 2-2.

SERIE A

Gjimshiti fut në morsë
Ikardin, Interi ngec me AtalantënNë kampionatin ital

ian, Interi nuk ka
shkuar më shumë se
barazimi pa gola ndaj
Atalantës. Zikaltërit
kishin një sfidë delikate
ndërsa edhe bergam-
askët janë në garë për një
vend në Ligën e Kampi-
onëve. Për Atalantën në
këtë takim titullar ishte
mbrojtësi i Kombëtares,
Berat Gjimshiti, ndërsa
portieri Berisha e ndoqi
të gjithë sfidën nga stoli.
Në fakt, Gjimshiti ishte
autor i një paraqitje të

mirë, ndërsa kishte
detyrën për të markuar sul-
muesin Mauro Ikardi,
megjithatë në fund
mbrojtësi shqiptar rezultoi
i suksesshëm. Përsa i për-
ket ndeshjes, në pjesën e
parë ishin miqtë ata që ish-
in më të orientuar drejt
portës kundërshtare por pa
mundur të konkretizonin
rastet e krijuara. Ndërkohë
në fraksionin e dytë të lojës,

Interi arriti të futej në lojë
dhe krijoi më shumë por
zikaltërve iu mungoi rrezik-
shmëria në sulm, edhe pse
Ikardi ishte për 90 minuta
në fushë. Pas këtij barazimi,
Interi ruan vendin e 3-të
dhe duket pranë kualifikim-
it në Ligën e Kampionëve
ndërsa nga ana tjetër, Atal-
anta është në vendin e 5 me
të njëjtën kuotë pikësh me
Milanin e vendit të 4-ët.

ARBITRI

E djallosi në Juve-Milan, pritet
ndëshkim i rëndë për FabrinNdeshja mes Juven

tusit dhe Milanit
ka pasur shumë po-
lemika për shkak të ga-
bimeve arbitrare që ka
bërë gjyqtari Fabri.
Milani pretendon për
dy penallti të pastra te
prekja me dorë e Aleks
Sandros dhe te goditja
me shkelmë e Manx-
ukiçit ndaj Romanjolit.
Penalltitë nuk janë
dhënë, por një dënim
është i pashmangshëm
për arbitrin. Sipas me-

diave italiane,  Ricoli,
shefi i arbitrave në Itali,
do të zhvillojë nesër një
mbledhje me të gjithë tra-
jnerët dhe do të shpjegojë
r regullat.  Vetë ai e ka
pranuar se Fabri ka
gabuar dhe sipas rreg-
ullores ai mund të dëno-
het me 4 ose 5 ndeshje pa
arbitruar,  ose e thënë
ndryshe 1 muaj pa mbaj-
tur drejtësinë në një
sfidë.

fjalët e tij.
Trajneri Fabio Celestini
nga ana e tij e ka pritur me
humor këtë lloj festimi të
sulmuesit, edhe nëse do të
ishte i drejtuar ndaj tij.
"Nuk e kam parë të them të
drejtën se po festoja edhe
unë, por, nëse Sadiku e
kishte me mua, uroj ta bëjë
më shumë. Uroj të inatoset
çdo fundjavë më mua, pra.
Unë kam një raport shumë
të mirë me Ar mandon,
pastaj më duhet të bëj disa
zgjedhje, herë luan e herë
jo. Por ajo që i kërkoj është
që të bëjë gjithmonë atë që
bëri sot (dje), ndaj jam i
lumtur",- theksoi trajneri.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

AAAA A
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
rgët

im 
filoz

ofik
FJ

AL
EK

RY
QI

 (1
)

FJ
AL

EK
RY

QI
 (2

)

PË
RG

JI
GJ

ET
 E

 F
JA

LË
KR

YQ
EV

E 
TË

 N
UM

RI
T 

TË
 K

AL
UA

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Eshtë  për medaljen e parë.
5. Një tip... kërcimi.
7. Mula këngëtare lirike.
11. Nuk di të tradhtëojë.
13. Një ndalim... edhe shtëpie .
15. Inicialet e Delon.
16. Një shpërblim në para .
18. Ishin 12 ato të Herkulit.
20. Fillojnë detyrën.
21. Një është i ndaluar në kthesë.
23. Gjysmë fatale.
24. Eshtë figurë letrare.
26. Burton regjisor
27. Pal likantropi.
29. Ente Ekonomike Autonome.
30. Gjysmë stoike.
32. U printe hunëve.

HORIZONTAL
1. Mund të jetë kursimi
5. Një luhet nga banda
8. I kanë tek poret.
11. Eshtë konfuzion i madh.
13. Ndiqet me barna.
14. Ngrihet me dolli
17. Janë në skaje.
18. Ai dhe ajo.
19. Mund të jenë celularë.
21. Mund të klasifikohen në ATP.
22. Fillojnë hapur.
24. Janë mbulesa... mbi hambarë.
27. Mund jenë fetare.
28. Eshtë edhe ai shiatik.
29. Fillojnë sefte.
31. Një këshilltar për negus.
32. Ishte zonjë romake.
36. Eshtë rebelim.

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

39. Liam i Schindler's list.
40. Në krye të klasifikimit.
41. Oliver që qe aktor.
42. Inicialet e Depardieu.
43. Centrale Rajonale Tiranë.
44. Muhamad i ringut.
46. Gjysma e arenës.
48. Pret fëmijë një e tillë.
49. Nuk ka harbuti
50. Dickinson poete.
51. I ka të ndryshme një trakt

VERTIKAL
1. Fillojnë aktivitetin.
2. Një mund të jetë i rrallë.
3. Më e mira është rekord.
4. Haset pa kufij.
6. Marco, portier italian.
7. Jonathan i Gulliver
8. Nuk i pëlqen dembelit.
9. Mund të jenë çiklistike të tilla.

10. Gjysmë tatimi.
12. Mund të jenë kohore.
13. Mund të jenë ndërtimi dhe detare të tilla.
15. Bën ura të arta të tillë.
16. Një provë.
18. Gjysmë arkivi.
20. Christian i fushës magnetike.
21. Një mund të ishtrohet edhe psikologjik.
23. Eshtë pakti ku aderojmë.
25. Mbyllin krahun.
26. Fillojnnë vetëm.
30. Mund t jenë edhe ambalazhi.
33. Në mes të Miguel edhe Asturias.
34. Emri i Wilde.
35. Opera e Bellinii-t.
37. Fitzgerald këngëtare.
38. Smitrh Filozof.
45. Diku në qendër.
47. Fund janari.

34. Ndërmarrje Ndërkombëtare Transporti.
35. Eshtë formë sapuni
38. Fillojnë një temë.
39. Ishin shtëpitë e beut.
41. Joan piktor
43. Ai i trëndafilit është i Umberto Eco-s
44. Vihen  për të mbyllur.
46. Gjysmë totale.
47. ... Nikolla në pallatin e sportit Korçë.
48. Ai i shenjtë është papa.
VERTIKAL
1. Tabak pa kufij.
2. Dridhen pa dhen.
3. Fise pa fe.
4. Janë reaksionet në provëza
5. Eshtë kujdes për të miturin
6. Eshtë princip.
7. Me dies në liturgji.

8. Ngelur pa gur
9. Kufijtë e vetes.
10. Eshtë e lehtë në meeting
12. Janë kabina detarësh
14. Një mund të jetë edhe fetar.
17. Emri i parë i Remarque.
18. Nuk tuten.
19. Rastet pa set.
20. Inicialet e Argento regjisor.
21. Janë dëshmi shoferësh.
22. Janë ufot.
23. Ishin fjalimet e Demostenit.
25. Eshtë topi në rugby.
28. Ishin të oarët tanë.
30. Një vend nisjeje.
31. Lumë në Rusi.
33. Jepet për hartim.
36. Eshtë elitë... e shoqërisë.
37. Mbreti i Cordelia-s.
39. Kufizojnë një studim.
40. Riafirmuar pjesërisht
42. Botim pa kufij.
43. Mbetet në fund.
45. Fillojnë panikun

- Për të kërkuar arsyen se
pse një dashuri mbaroi,
është sikur të kërkosh
arsyen se pse ajo filloi !!!

- Nëna është si qiriu, që
djeg veten për të ndriçuar
jetën tonë !!!

- Për gjërat që nuk mund të
flasësh, duhet të heshtësh.

- Heshtja është flori, kur
nuk mund të mendosh një
përgjigje të mirë.

ZBAVITJE

- Problemi më i madh i komunikimit,
është se, nuk dëgjojmë për të kuptuar,
por për t'u përgjigjur.
- Ato që nuk duhet të bëjmë, nuk duhet
as t'i mendojmë.

- Ka kaq shumë njerëz të pangopur,
që mendojnë se ata do të jetojnë
përgjithmonë. dhe nga ana tjetër ka
kaq shumë shpërdorues që mendojnë
se ata do të vdesin brënda një
momenti.
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