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Ditës

se mund të jetë ky dallim kaq i
madh? Qysh kur jemi ndarë nga
majmuni para 5-7 milionë vjetëve,
burri ka vjedhur vazhdimisht apo ka
marrë pa paguar...
Vijon në faqen 20

Nga LIS BUKUROCA

Pse duhet të na
qeverisin gratë?

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)

Opinioni

T
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Ditës

ani që protesta e 21 qershorit ishte
fatmirësisht e paqtë dhe opozita e
vetëmërguar në rrugë la kryeqytetin
për të vazhduar betejën e përditshme
në të 27 bashkitë ...
Vijon në faqen 21

Nga FATOS ÇOÇOLI

Për demokracinë
pas 30 qershorit

INSTITUTI I SIGURIMEVE: FORMULA E SAKTE E MASES SE PERFITIMIT FINANCIAR

Ministri i Brendshëm, deklarata e pasurisë

Sandër Lleshaj,
5.8 milionë lekë
dëmshpërblim për
largimin nga puna

PENSIONET E USHTARAKEVE,
KUSH MERR ME SHUME PARA
Rritje pensionesh për ushtarakët, zbardhen kategoritë që do të përfitojnë.
Kush do të marrë pagesë suplementare për vjetërsi shërbimi
“30 QERSHORI”

Dekreti i Metës
për anulimin e
zgjedhjeve, sot në
Kolegjin Zgjedhor

Në faqen 6

KOEFICIENTET
MES TYRE, BIRRA “KORÇA”

Kriteret që u duhen
maturantëve për
degët e Universitetit
të Mjekësisë

Pronat dhe llogaritë e Belinda Ballukut,
Anila Denajt dhe Elva Margaritit
Fundvitin e shkuar kryeministri Edi Rama paraqiti ndryshimet më të mëdha qeveritare, duke ndryshuar më shumë
se gjysmën e kabinetit të tij. Shumica e ministrave të rinj
ishin emra të panjohur dhe që vinin nga pozicione kryesisht
teknike, si drejtor apo këshilltar. Përjashtim bënin vetëm
disa prej tyre që vinin me një proﬁl të qartë politik si pjesë ...

Në faqen 7

KONKURRIMI

‘Mësues për Shqipërinë’,
Kryetari i PD: Ndëshkimi i vjedhësve të votave është kusht i panegociueshëm zbardhen rezultatet
e dosjeve për
6600 aplikantë
Në faqet 4-5

“LIFE PAGES”

(Në foto) Ushtarakë (foto ilustruese)

Në faqen 8

Rama: Nuk tërhiqem. Basha: Ndëshkim vjedhësve

Rama pritet me protesta nga opozita dhe me këngë nga përkrahësit

Në faqet 9-11

DIALOGU

Lorela Garuli:
yetari i Partisë
Lulzim
KrDemokratike,
është i prerë në qënSi ndikon mësimi Basha,
drimin e tij se kriza politike
ka përfshirë vendin nuk
i dy gjuhëve të qëmund
të marrë fund pa u
ndëshkuar më parë autorët
e
vjedhjes
së votave. Gjatë
ndryshme te fëmijët një interviste
për radion

shprehet se ky është kush i
panegociueshëm i opozitës.
Gjithashtu, gjatë kësaj interviste ai përsërit se zgjedhje më 30 qershor nuk mund
dhe nuk mund dhe nuk do të
ketë dhe se ftesa e kryeministrit Edi Rama për dialog të
brendshëm politik...

Scott: SHBA-të
nuk do të udhëheqin
negociatat mes
Beogradit dhe Prishtinës

“Evropa e Lirë”, kreu i PD-së

Në faqet 2-3

Në faqen 18
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ZGJEDHJE
KRIZA
Kreu i PD shprehet se ndëshkimi i vjedhësve të votave është kusht i panegociueshëm

Basha: Ftesat e Ramës për dialog,
sa për t'u hedhur hi syve njerëzve
"Jo marrëveshjeje e rëndomtë dhe një pazar mes palësh"
K

ryetari i Partisë
Demokratike, Lulzim
Basha, është i prerë
në qëndrimin e tij se kriza
politike që ka përfshirë vendin nuk mund të marrë fund
pa u ndëshkuar më parë autorët e vjedhjes së votave.
Gjatë një interviste për radion "Evropa e Lirë", kreu i
PD-së shprehet se ky është
kush i panegociueshëm i
opozitës. Gjithashtu, gjatë
kësaj interviste ai përsërit se
zgjedhje më 30 qershor nuk
mund dhe nuk do të ketë
dhe se ftesa e kryeministrit
Edi Rama për dialog të
brendshëm politik është
vetëm "hedhje hi syve" të
qytetarëve.
Zoti Basha, Shqipëria
ndodhet në një ngërç politik. Cili është vizioni dhe
kompromisi juaj për daljen
nga kjo krizë?
Kriza politike ka 3 dimensione. Ka kapjen e të gjitha
pushteteve në një dorë, pra,
autokracinë. Të gjitha pushtetet janë në dorën e një njeriu, qeveria, parlamenti,
drejtësia, mediat janë të
kapura nga i njëjti pushtet.
Ekonomia është monopolizuar dhe është në duar të
këtij pushteti. Publikimet
më të fundit të gazetës prestigjioze gjermane "Bild" tregojnë se jo vetëm kemi
kapjen e shtetit nga krimi,
por kemi shkrirjen në një të
partisë në pushtet, qeverisë
dhe institucioneve shtetërore. Zgjidhja e kësaj
krize politike nuk mund të
kalojë thjesht nëpër mjet
një marrëveshjeje të rëndomtë politike, me një pazar mes palësh. Nuk mund të
ketë zgjidhje të kësaj krize
pa drejtësi dhe pa i dhënë
fund pandëshkueshmërisë
së politikanëve të lidhur me
krimin dhe kriminelëve, që
së bashku kanë asgjësuar
procesin politik, kanë
vjedhur zgjedhjet, kanë
devijuar vullnetin popullor
dhe kanë prodhuar themelet e kësaj krize - një parlament ilegjitim, një qeveri
ilegjiime, të dalë jo nga vota
e qytetarëve, por nga diktati
i krimit të organizuar, me
paratë e drogës dhe të krimit dhe që, si rezultat vazhdon të mbetet peng i interesave kriminale dhe private,
në vend që t'u shërbejë interesave publike.
Pse mendoni se bojkotimi i zgjedhjeve, por edhe
bojkotimi i mandateve në

KRIZA

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha


ZGJIDHJA

"Dilema është fare e qartë, zgjidhja është fare e qartë, ose
do të pranojmë Shqipërinë e atyre një grushti njerëzish që
kontrollojnë dhe kanë gjithçka, ose do të bëjmë çdo përpjekje
për Shqipërinë e të gjithë shqiptarëve. Dhe kjo e dyta mund
dhe do të kalojë vetëm përmes vlerave dhe parimeve
perëndimore të demokracisë dhe shtetit të së drejtës".
Ku v
end është zgjidhja e
vend
duhur për Shqipërinë?
Ne përfunduam së qeni
një fasadë e një Kuvendi
tashmë të faktuar si
produkt i diktatit të krimit.
Provuam për afro dy vite që
brenda këtij Kuvendi të
bënim refor mat e duhura
për të shkatërruar këtë
lidhje midis politikës dhe
krimit, këtë shkrirje në një
të pushtetit me krimin. E
nisëm me komisione hetimore parlamentare për rolin e politikanëve kryesorë
në vend, në kthimin e Shqipërisë në një bazë të krimit e të drogës dhe komisionet së pari u refuzuan,
pastaj u sabotuan, ndonëse
Kushtetuta e thotë qartë se
është e drejta e opozitës të
ketë hetime të tilla parlamentare. Ne vumë re që
përmes kapjes së prokurorisë, pushteti, qeveria arriti
jo thjesht t'i ngadalësonte,
por praktikisht t'i stoponte
investigimet, hetimet e
dosjes '339/1' dhe dosjes
'184', që janë vjedhja e
zgjedhjeve në Dibër dhe
vjedhja e zgjedhjeve në
2017-ën nga funksionarët
më të lartë të PS në bashkëpunim me krimin. Vendimi ynë, padyshim i paprecedentë, u zbulua të ishte vendimi i vërtetë, sepse tashmë
e gjithë bota e ka parë se parlamenti shqiptar, qeveria
shqiptare nuk janë produkt

i votës së popullit, por janë
produkt i shkrirjes në një të
qeverisë, partisë në pushtet
dhe krimit të organizuar.
Bashkësia
n d ë rrk
ko mbëtare në Shqipëri ka
k ë rrkuar
kuar që kjo krizë të
zgjidhet me dialog. Po ashtu, kryeministri Edi Rama
ka ftuar për dialog. Cila
është përgjigja juaj ndaj
një ftese të tillë?
Ftesat për dialog që
bëhen sa për sy e faqe apo
akoma më keq, për propagandë, nuk janë ftesa, por
janë përpjekje për t'u
hedhur hi syve njerëzve. Në
krizën aktuale në Shqipëri
është e qartë se shkaktari
kryesor është zoti Rama, i
cili për pushtetin e tij ka
lidhur një pakt me krimin,
ç'ka faktohet edhe nga këto
dosje hetimore, '339', '184'.
Disa gjëra dalin qartë nga
këto
dosje
hetimore,
megjithëse pak minuta janë
zbardhur. E para, që në Shqipëri zgjedhjet janë
vjedhur në të gjithë territorin. Nga Durrësi në Dibër,
nga Shkodra në Lezhë e
kudo rrjetet kriminale janë
bashkuar me PS-në për të
vjedhur zgjedhjet. Së dyti,
që vjedhja e zgjedhjeve është bërë me të gjitha metodat, me blerjen e votave, me
mbledhjen e kartave të
identitetit, me ndalimin e
votuesve të opozitës për të
shkuar për të votuar, me

"Nuk mund të ketë
zgjidhje të kësaj krize
pa drejtësi dhe pa i
dhënë fund
pandëshkueshmërisë
së politikanëve të lidhur
me krimin dhe
kriminelëve, që së
bashku kanë asgjësuar
procesin politik, kanë
vjedhur zgjedhjet, kanë
devijuar vullnetin
popullor dhe kanë
prodhuar themelet e
kësaj krize; një
parlament ilegjitim, një
qeveri ilegjitime, të dalë
jo nga vota e
qytetarëve, por nga
diktati i krimit të
organizuar, me paratë e
drogës dhe të krimit.

frikësimin e tyre, me presionin ndaj administratës publike, me përdorimin e Policisë së Shtetit. Pra, janë përdorur të gjitha metodat për
të vjedhur dhe manipuluar
zgjedhjet. Së treti, që në këtë
proces ka qenë e përfshirë e
gjithë kupola shtetërore, e
gjithë administrata shtetërore, pra nga kryeministri te ministrat, te deputetët,
te zëvendësministrat përsa i
përket kupolës politike, nga
drejtorët e administratës,
drejtorët e policisë, te polici
i thjeshtë, te mësuesi i
thjeshtë, që kërcënoheshin
me bukën e gojës, nëse nuk
shërbenin si kamikazë politikë, si militantë për të
vjedhur apo për të marrë e
për të blerë vota për partinë
në pushtet. Së katërti, është
e qartë se në këtë ndërmarrje janë mobilizuar të gjithë
kriminelët e Shqipërisë, nga
bosët e krimit e organizuar
nga imerlalët, bajrët, shullazët me shokë deri te
kriminelët më të rëndomtë
janë bërë njësh në këtë përpjekje të PS-së për të marrë
pushtetin nëpër mjet shitblerjes së votës, intimidimit
të votuesve dhe përdorimit
të resurseve shtetërore. Pra,
ajo që ne mësuam nga "Bild"i, radiografia që "Bild"-i i bëri
procesit zgjedhor në Shqipëri është që nuk kemi të
bëjmë më thjesht me një shtet të kapur nga krimi, kemi
të bëjmë me një shtet të shkrirë në një me krimin e organizuar. Ndaj, asgjë nuk do
ta zgjidhë këtë krizë pa u
ndëshkuar hajdutët e vo-

tave, qofshin kriminelë të
rrugës apo politikanë të
bërë njësh me krimin. Ky
është një kusht i panegociueshëm jo thjesht për
opozitën. Në qoftë se nuk
arrijmë këtë, nga kjo krizë
do të shkojmë në një krizë
tjetër akoma më të thellë.
Zoti Basha, megjithatë
edhe pse presidenti i vendit
e anuloi realisht datën e
zgjedhjeve, Partia Socialiste insiston se do t'i mbajë
zgjedhjet. Cili do të jetë reagimi i Partisë Demokratike?
Për ne është fare e qartë,
30 qershori nuk është një
datë zgjedhjesh. Votime ka
edhe në Korenë e Veriut, për
liri dhe demokraci flet edhe
Maduro i Venezuelës. Procese farsë mban edhe Berdinmuhamedovi i Turkmenistanit. Po këto nuk janë
standarde perëndimore.
Nuk mund të ketë zgjedhje
pa opozitën. Nuk mund të
ketë zgjedhje me një kandidat. Çfarë zgjedhjeje janë ato
kur ti ke një kandidat? Kjo
na kthen pas në kohën e
sundimit të diktaturës së
Enver Hoxhës. Nuk bëhet
fjalë për një proces zgjedhor,
nuk ka zgjedhje me 30 qershor, ka një tentativë të një
partie të kriminalizuar nga
një kupolë njerëzish që e
kanë braktisur interesin
publik prej kohësh, kanë
braktisur edhe interesin e
socialistëve të thjeshtë dhe
që i shërbejnë vetëm karriges, pushtetit pra dhe pasurimit të tyre dhe për këtë interes janë në bashkëpunim
të ngushtë me një grusht
kriminelësh dhe një grusht
oligarkësh grabitqarë. Është
një kupolë njerëzish, që kanë
shtënë në dorë gjithçka në
këtë vend, pushtetin, pasuritë, buxhetin, drejtësinë, institucionet, mediat dhe duan
që përmes një procesi farsë
zgjedhor, të kapin edhe pushtetin lokal, pra të kapin të
gjitha pushtetet. Dilema është fare e qartë, zgjidhja është fare e qartë, ose do të pranojmë Shqipërinë e atyre,

një grushti njerëzish që kontrollon dhe ka gjithçka, ose
do të bëjmë çdo përpjekje
për Shqipërinë e të gjithë shqiptarëve. Dhe kjo e dyta
mund dhe do të kalojë vetëm
përmes vlerave dhe parimeve perëndimore të
demokracisë dhe shtetit të së
drejtës.
Zoti Basha, si mendoni
se do të reflektojë kjo situpjen e ne
gocia
ta
ve
atë në ha
negocia
gociata
tav
hapjen
të
Shqipërisë
për
anëtarësim në Bashkimin
Evropian?
Është e qartë, ka 3 vjet
që Shqipërisë i refuzohet
hapja e negociatave, sepse
nuk përmbush detyrat. Lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar vazhdojnë të mbeten
prioritetet kryesore për shtetet anëtare, në të cilat Shqipëria nuk ka bërë hapa
përpara, por ka bërë hapa
pas. Dëshmi e kësaj është
edhe vota e parlamentit
holandez për t'u rikthyer
shqiptarëve regjimin e
vizave, diçka që ne, me
shumë sakrifica arritëm ta
hiqnim në vitin 2010. Tani,
akoma pa u mbushur 10
vjet nga ky moment, dhjetori i vitit 2010, e mbaj
mend shumë mirë, sepse
kam qenë ministër i
Brendshëm që udhëhiqte
procesin e plotësimit të
kushteve për heqjen e
vizave, një ng a vendet
anëtare ka vënë në lëvizje
mekanizmin për rikthimin
e vizave për shqiptarët.
Pse? Është e qartë, për shkak të drogës, për shkak të
krimit, për shkak të korrupsionit të bërë njësh me
qeverisjen në Shqipëri.
Evropa nuk është raciste,
Evropa nuk është kundër
shqiptarëve, Evropa është
kundër drogës. Evropa nuk
është kundër qytetarëve,
është kundër qeveritarëve
të korruptuar. Ndaj, rruga
për të hapur negociatat është e qartë dhe e thjeshtë:
nuk shkohet në Evropa pa
u sjellë si evropianë.
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Kryeministri deklaroi se presidenti ka vendosur 21 tetorin si datë të zgjedhjeve

Rama: Qeveria nuk rrëzohet edhe
sikur të djegin godinën, nuk tërhiqemi
"Këto janë zgjedhje të çuditshme, me vetëm një kandidat"
VOTIMET
"Koha kur
socialistët mund të
merreshin përpara
si dele me armë
molotov dhe armë
të ndryshkura apo
kërcënime ka
mbaruar, është
tjetër kohë. PS-ja ta
kthen si të duash
dhe kur të duash.
Po që socialistët të
bëjnë një milimetër
mbrapa, nuk bën
vaki kurrë", - u
Rama.

K

SHKURT

Veliaj: Në Tiranë s'do të kemi asnjë
problem, 30 qershori ditë feste

K

andidati i Partisë Social
iste për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj, zhvilloi
dje një takim me familjet e
reja në kryeqytet, ku foli për
punët e bëra dhe që i shërbejnë më së shumti të ardhmes
së qytetit, si dhe projektet dhe
idetë që do të zbatohen në 4
vitet e ardhshme me fokus sërish te fëmijët. Ai u shpreh se
për cilindo prind në Tiranë është e rëndësishme që në 30
qershor t'i bëjë një pyetje vetes nëse do të votojë për të
ardhmen e fëmijëve, që punët e mira të vazhdojnë edhe
4-vjeçarin tjetër, apo do të qëndrojnë në shtëpi duke menduar për hallet e politikanëve dhe drejtuesve të partive.
"Dua t'ju garantoj se në Tiranë s'do të kemi asnjë problem, për ne 30 qershori do të jetë një ditë feste, ku me
fëmijët përdore do vendosim se kush punon për fëmijët,
kush punon për të ardhmen dhe kush do të na mbajë peng
në të kaluarën. Nuk dua t'ju flas për fushatë sepse besoj
se në Tiranë fokusi te fëmijët ka qenë fushata më e mirë
që kemi bërë në këto 4 vjet. Por, ajo që dua nga ju është që
kur të shkoni te këndi i lodrave, se zakonisht aty shkojnë
edhe prindërit me kasketë që protestuan kundër ndërtimit të këndit, t'u thoni hiqeni kasketën, nuk ka nevojë të
fshiheni, të gjithë bëjmë gabime, ajo që ka rëndësi është
që të mos mendojmë më për shefat e partisë, por të mendojmë pak më shumë për fëmijët", tha Veliaj. Kreu i Bashkisë së Tiranës u shpreh se zgjedhja është e qartë, pasi
politikanët që sot kërkojnë ta mbajnë peng vendin i kanë
zgjidhur hallet e fëmijëve të tyre. "Nëse përgjigja është
që nuk do të jetojmë për 30 vitet e kaluara, por për 30
vitet e ardhshme, besoj se zgjidhja është e qartë", u shpreh
Veliaj.

Përplasjet në KZAZ-të e Kukësit,
prokuroria: Burg për 6 persona

P

rokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës
ka kërkuar të lihen në burg gjashtë prej personave
të proceduar për trazirat në KZAZ-të e këtij qyteti. Nga
prokuroria është kërkuar "arrest me burg" për gjashtë
të proceduarit, Korab Domi, Afrim Petku, Jonuz Hoxha, Hazir Halilaj, Shkëlqim Elezaj dhe drejtorin e Policisë Bashkiake, Flamur Sadria, i cili është në kërkim,
ndërsa vijon të mbahet i arrestuar Lulzim Shehu.
Ndërkohë, për katër persona është kërkuar "arrest shtëpie" dhe për katër të tjerë "detyrim paraqitje". Arrestimet nga prokuroria janë vlerësuar të gjitha të
ligjshme, ndërsa pritet vendimi i Gjykatës për "fatin"
e qytetarëve.

ryeministri Edi Rama
u ndal dje të bënte
fushatë elektorale në
të gjitha bashkitë e qarkut të
Gjirokastrës, nga ku theksoi
edhe një herë vendosmërinë
e mazhorancës që ai drejton
për të shkuar në zgjedhjet e
30 qershorit, pavarësisht faktit se opozita nuk merr pjesë.
Fillimisht ai u ndal në një
takim në Bashkinë e
Përmetit, ku ndërsa kërkoi
mbështetjen për kandidatët
socialistë për kryetarë bashkie, deklaroi se Presidenti i
Republikës
me gjithëse
kërkon të negociojë një datë
të re për zgjedhjet vendore,
ai tashmë e ka vendosur atë.
"Del fallxhorja dhe thotë,
Liri caktoje këtë datën këtu
se shoh një dysh, caktoje në
21. Shoh edhe një T, ti caktoje në tetor. Do dalë Iliri
dhe do thotë bazuar në informacionet e agjencive ligjzbatuese ndërkombëtare,
unë vendosa të vë këtë datë,
21 tetor, si datë zgjedhjesh
vendore. Po kjo do të ishte e
rrezikshme. E keqja që do të
vinte nga kjo ishte vendosja
e një rregulli të ri, që kur
s'do një palë, pala tjetër s'do
mund të bënte më asgjë. Pra,
nuk do vendosej dot më kurrë se kur do bëhen zgjedhjet", - tha Rama në Përmet.
Por, sipas tij, kjo gjë nuk
mund të lejohet edhe sepse
do të vendoste një rregull,
ku pakica do të imponohej
shumicës. "Nëse zgjedhjet që
janë e drejta e popullit për
të zgjedhur partitë shtyhen
sepse një tufë humbësish i
imponohen një shumice,
atëherë këtu s'ka më shtet
dhe ligj, dhe s'ka demokraci
në zhvillim. Por ka rumpallë dhe gallatë", - tha Rama
përmes ironisë. Më tej ai u
shpreh se opozita e di
shumë mirë se nuk mund ta
rrëzojë qeverinë me protesta, pasi kjo varet nga vota e
popullit, por kërkon që të
dëmtojë imazhin e vendit
dhe të pengojë hapjen e negociatave. "E gjithë lufta e
tyre është një luftë që negociatat të mos hapen. Ata e
dinë shumë mirë që qeveria me këto protesta nuk rrëzohet. Ata edhe mund ta djegin qeverinë dhe parlamentin si godinë, por qeveria
nuk ikën se nuk është godinë. Qeveria është vota e
popullit dhe po nuk morr
votat e popullit, nuk e merr
dot qeverinë. Por ata duan
të rrëzojnë Shqipërinë", tha Rama gjatë takimit në

Rama pritet me protesta nga opozita
dhe me këngë nga përkrahësit
K

ryeministri Edi Rama
është pritur me
protesta në turin e tij elektoral të zhvilluar dje në
bashkitë e qarkut të
Gjirokastrës. Protesta ka
pasur fillimisht në Tepelenë dhe Përmet, ku Rama
zhvilloi takime gjatë paradites së djeshme. Të drejtuar nga ish-deputeti Tritan Shehu, përkrahës të
opozitës kanë bllokuar
rrugën ku do kalonte
kryeministri, për të mos
lejuar kalimin e tij. Por falë
ndërhyrjes së policisë është bërë e mundur hapja e
rrugës dhe shmangia e

konflikteve. Por, ndërkohë
pjesa tjetër e qytetarëve të
Tepelenës me në krye kryebashkiakun Tër met Peçi
kanë surprizuar kryeminis-

trin Edi Rama. Ata kanë
ndaluar eskortën duke e
përshëndetur me një këngë
labe. E njëjta situatë është
paraqitur dje në mbrëmje
në Gjirokastër, ku Rama
mbajti takimin e radhës elektoral. Mbështetës të
opozitës dhe qytetarë dolën
në rrugën nacionale, për të
mos lejuar kalimin e kryeministrit dhe autokolonës me
makina që e shoqëronin.
Policia u mundua të
shmangë këtë grumbullim
duke i zhvendosur protestuesit, çka ka sjellë edhe
përplasje mes tyre.

Gjirokastër. Më tej, ai e cilësoi të çuditshme fushatën,
por tha se ajo po zhvillohet
e tillë për shkak se
demokratët kanë vendosur
ta braktisin vetë. "Dua t'ju
falënderoj që jeni të pranishëm në një numër kaq të
madh në këtë takim, pasi
këto janë zgjedhje të çuditshme me vetëm një kandidat këtu në Gjirokastër", tha Rama. Gjithsesi, ai siguroi qytetarët se më 30 qershor askush nuk do guxojë
t'i ndalojë ata të votojnë,
ndërsa bëri të ditur se asnjë punonjëse grua e administratës së bashkive vendore
nuk do të hiqet nga puna,
pavarësisht nëse punojnë
në bashki të djathta apo të
majta. "Ne do t'i marrim të

gjitha bashkitë dhe në të
gjitha bashkitë që sot drejtohen nga opozita, ju siguroj
se asnjë grua dhe asnjë vajzë nuk do të preken për
vendin e tyre të punës. Burrat si ta kenë. Nëse duan të
dalin sipas berihait, le ta
bëjnë", - tha Rama. Por ai
paralajmëroi se do të forcojë
ligjin e dekriminalizimit për
të ndaluar përjetë përfshirjen në administratën publike të atyre që do të dënohen për krime zgjedhore.
Nga ana tjetër, Rama përjashtoi mundësinë e një tjetër
marrëveshjeje si ajo e dy
viteve më parë me Lulzim
Bashën. "Këtë herë nuk ka
më karamele për Lulin, pavarësisht se këta thonë do
bëhet '97-ta e dytë, do bëhet

qameti… Ju siguroj që nëse
s'ka filxhan deri më 30 qershor dhe nëse katërshja Liri,
Monika, Saliu dhe Luli
ndalojnë pirjen e kafes
turke deri më 30 qershor,
asgjë s'ka për të ndodhur", shtoi Rama. Kryeministri
përsëriti vendosmërinë për
të mos u tërhequr nga
zgjedhjet në 30 qershor, pavarësisht dekretit të presidentit. "Koha kur socialistët
mund të merreshin përpara
si dele me ar më molotov
dhe armë të ndryshkura apo
kërcënime ka mbaruar, është tjetër kohë. PS-ja ta
kthen si të duash dhe kur të
duash. Po që socialistët të
bëjnë një milimetër mbrapa, nuk bën vaki kurrë", - u
Rama.
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QEVERIA
PASURITE
Zbardhen pasuritë e ministrave të rinj. Ja si ndryshuan të ardhurat në 2018-ën

Lleshaj merr 5.8 mln lekë të reja
dëmshpërblim për largimin nga puna
Ministrja e Financave pasuri modeste, investon në bono thesari
DËMSHPËRBLIMI
Si të ardhura, ai ka
deklaruar nga paga si
këshilltar i kryeministrit
dhe për dy muaj si
ministër i Brendshëm
vlerën e 1.469.982
lekëve. Por Lleshaj ka
deklaruar edhe
5.809.460 lekë të
ardhura nga Ministria
e Mbrojtjes si detyrim
për zbatimin e
vendimit të Gjykatës
Administrative për
shkak të lirimit nga
detyra nga ana e ishpresidentit Bujar
Nishani.

F

undvitin e shkuar
kryeministri
Edi
Rama paraqiti ndryshimet më të mëdha qeveritare, duke ndryshuar më
shumë se gjysmën e kabinetit
të tij. Shumica e ministrave
të rinj ishin emra të panjohur dhe që vinin nga pozicione kryesisht teknike, si
drejtor apo këshilltar. Përjashtim bënin vetëm disa prej
tyre që vinin me një profil të
qartë politik si pjesë e grupit
parlamentar të Partisë Socialiste. Por ndonëse nuk
kishin qenë pjesë e rangjeve
të larta të politikës, ministrat
e rinj në shumicën e rasteve
rezultojnë të kenë qenë në
gjendje të mirë ekonomike
dhe të kenë pasur të ardhura të konsiderueshme edhe si
nëpunës të lartë të administratës shtetërore.

SANDËR LLESHAJ

Një nga prurjet e reja në
kabinetin qeveritar "Rama"
ishte edhe ministri i
Brendshëm, Sandër Lleshaj.
Emërimi i tij erdhi përmes
një konflikti të gjatë mes
kreut të qeverisë dhe Presidentit Ilir Meta, i cili nuk pranonte ta dekretonte për shkak se mbante ndërkohë
edhe statusin e ushtarakut
në rezervë. Por, pas hezitimesh dhe debatesh të
mëdha, Meta pranoi ta dekretonte. Ndërkohë që kreu i
dikasterit blu në fillim të
këtij viti ka bërë deklaratën
e tij të pasurisë, ku raporton
të ardhurat dhe pasurinë e tij
në cilësinë e këshilltarit të
kryeministrit. Lleshaj rezulton një nga ministrat me të
ardhura dhe pasuri të konsiderueshme, pasi ka deklaruar një llogari rrjedhëse
nga paga e tij dhe e bashkëshortes në vlerën 3.382.522
lekë, gjendje cash nga kredia
e marrë nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes në shumën
e 2.000.000 lekëve, një autoveturë tip "Honda", e blerë
për 12.000 euro. Gjithashtu,
ai ka deklaruar një depozitë
bankare kursimi në vlerën e
7.000.000 lekëve, dy llogari të
tjera bankare me vlerë 2.139
euro dhe 728 euro. Ndërkohë
që si të ardhura ai ka deklaruar nga paga si këshilltar
i kryeministrit dhe për dy
muaj
si
ministër
i
Brendshëm në vlerën e

Ministri i Brendshëm,
Sandër Lleshaj

Ministrja e Arsimit, Besa Shahini,
blen shtëpi me kredi në Tiranë
D

y nga hyrjet e reja në qeverinë "Rama" janë nga sh
qiptarët e Kosovës.
Bëhet fjalë për ministren e
Arsimit, Besa Shahini dhe
BESA SHAHINI
ministrin e Jashtëm, Gent
Automobil "Volkswagen",
Cakaj. Të dy ata më parë
dhuratë nga babai, në vlerë
kanë mbajtur pozicione të
597.811 lekë. Apartament në
Shqipëri me vlerë totale
nivelit të dytë gjatë qever75.000 euro nga të cilat 30.000
isjes "Rama". Ata kanë qenë
euro nga kursimet e raportuzëvendësministra në minisara në llogarinë rrjedhëse në
tritë që tashmë drejtojnë,
Berlin dhe 45 mijë euro me
kredi. Pakësim fondesh në
ndërsa Gent Cakaj më parë
llogarinë në Prishtinë në
ka qenë edhe këshilltar i
vlerën 2.800 euro. Llogari
kryeministrit Rama. Minisrrjedhëse në vlerën 951 euro.
trja e Arsimit në deklaratën
Llogari rrjedhëse në
vlerën 536.653 lekë. Të
e saj të pasurisë ka raportuardhura nga paga në Minisar se ka blerë një shtëpi në
trinë e Arsimit, në shumën e
Tiranë në shumën e 75 mijë
1.532.326 lekë.
euro, nga të cilat 30.000 euro
Të ardhura si anëtare e
bordit të Shoqërisë së Parë
nga kursimet e raportuara
Financiare
e Zhvillimit dhe
në llogarinë rrjedhëse në
Financimit në shumën e
Berlin dhe 45 mijë euro të
180.540 lekë.
siguruara me kredi. Gjithashtu, Shahini ka deklaruar se ka një makinë dhuratë nga babai në vlerë 597.811 lekë.
Po ashtu, Shahini ka deklaruar pakësim fondesh në llogarinë që ka në Prishtinë në vlerën 2.800 euro, një llogari
rrjedhëse në vlerën 951 euro dhe një tjetër në vlerën 536.653
lekë. Ndërsa si të ardhura, ajo deklaron ato të siguruara
nga pozicioni i zëvendësministrit të Arsimit në shumën e
1.532.326 lekë, si dhe të ardhura si anëtare e bordit të Shoqërisë së Parë Financiare e Zhvillimit dhe Financimit, në
shumën e 180.540 lekë.
1.469.982 lekë. Por, Lleshaj ka
deklaruar edhe 5.809.460 lekë
të ardhura nga Ministria e
Mbrojtjes si detyrim për zba-

timin e vendimit të Gjykatës
Administrative për shkak të
lirimit nga detyra nga ana e
ish-presidentit Bujar Nis-

hani. Ai fitoi betejën ligjore
në gjykatë për largim të padrejtë nga detyra, ndërsa
Ministria e Mbrojtjes ka bërë
dhe rimbursimin e shumës
së përcaktuar në vendimin
gjyqësor. Lleshaj ka deklaruar edhe të ardhurat nga paga
e bashkëshortes si mësuese
e si drejtore e shkollës "Mihal Grameno" në vlerën
675.600 lekë.

ANILA DENAJ

Anila Denaj është një
tjetër ministre e re, që është
bërë pjesë e kabinetit qeveritar këtë fillimviti. Ajo mban
tashmë postin e rëndësishëm
të ministrit të Financave dhe
Ekonomisë dhe që si shumica e prurjeve të reja në
qeveri, ajo më parë ka mbajtur pozicione teknike. Gjithsesi, me marrjen e detyrës si
ministre, ajo ka bërë edhe
deklarimin e pasurisë dhe të
ardhurave për vitin 2018. Sipas deklaratës së pasurisë të
dorëzuar në ILDKPI, Denaj
deklaron të ardhura dhe një
pasuri modeste. Më konkretisht, ajo ka deklaruar dy
llogari rrjedhëse, një në
vlerën e 523 euro, pakësuar
në 2018-ën me 1230 euro dhe
një tjetër në vlerën e 20.018
euro, pakësuar në vitin 2018
me 30.002 euro. Ministrja e
Financave ka deklaruar se
zotëron bono thesari në
shumën e 3.000.000 lekëve.
Gjithashtu, ajo deklaron se
zotëron një shtëpi të ndërtuar, por ende e pabanuar.
Ndërsa si të ardhura, ajo ka
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Sandër Lleshaj
Llogari rrjedhëse nga paga e tij dhe bashkëshortes në vlerën
3.382.522 lekë
Gjendje 'cash' nga kredia e marrë nëpërmjet Ministrisë së
Mbrojtjes 2.000.000 lekë.
Makinë autoveturë tip "Honda", blerë për 12.000 lekë.
Gjendja e depozitës së kursimit në 7.000.000 lekë
Llogari bankare me vlerë 2.139 euro dhe 728 euro.
Të ardhura nga paga si këshilltar i kryeministrit dhe për dy muaj
si ministër i Brendshëm në vlerën e 1.469.982 lekë.
Të ardhura nga Ministria e Mbrojtjes si detyrim për zbatimin e
vendimit të Gjykatës Administrative në shumën 5.809.460 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortes si mësuese e si
drejtore e shkollës "Mihal Grameno" në vlerën 675.600 lekë.
Të ardhura si kryetar i Këshillit Drejtues i Autoritetit të Aviacionit
Civil në vlerën e 366.690 lekë.
Të ardhura si pedagog 157.389 lekë.
Të ardhura nga puna e vajzës në vlerën 4.510 lekë.
Kredi në vlerën 5.000.000 lekë e marrë në vitin 2008. Shlyer
për vitin 2018, shuma 335.832 lekë.

Anila Denaj
Llogari rrjedhëse në vlerën e 523 euro, pakësuar në 2018 me
1230 euro.
Llogari rrjedhëse në vlerën e 20.018 euro, pakësuar në vitin
2018 me 30.002 euro.
Bono thesari të investuara në janar të vitit 2015 me maturim 9vjeçar në shumën 3.000.000 lekë.
Shtëpi e ndërtuar, por ende e pabanuar. Depozitë kursimi në
vlerën 15.000 lekë.
Të ardhura të realizuara si konsulente në vlerën e 16.319 euro.
Interesi 6-mujor i investimit në bono thesari në vlerën 138.750
lekë.
Pagesa nga Akademia e Studimeve politike në vlerën 816 euro.
Pagesë nga fondi "Besa" në vlerën 765 euro.
Kredi për banesë e përfituar në vitin 2012 në shumën
7.000.000 lekë me interes 3.1 për qind.

Nektar Kume
Të ardhura nga paga 122.508 lekë.
Kredi në shumën 5.000.000 lekë marrë në vitin 2014, në emër
të Nektar Kume, ku Anila Denaj është bashkëpërgjegjëse.
Kredi në shumën 5.000.000 lekë në emër të "Artizan shpk.", ku
Anila Denaj është bashkëpërgjegjëse.
Kredi në shumën 1.000.000 lekë.

Erjon Braçe
Llogari bankare shtuar me interesat bankare të një viti, 3128
euro.
Llogari bankare e kursimeve të deklaruara në 2017-ën krijuar
nga paga dhe shpërblime shtuar me 397.981 lekë.
Llogari bankare me kursimet nga të ardhurat nga puna gjatë
vitit, 700.000 mijë lekë.
Të ardhura të krijuara nga puna në Kuvendin e Shqipërisë,
2.740.445 lekë.
Të ardhura nga paga e bashkëshortes, 1.905.211 lekë.
Të ardhura të krijuara nga puna e bashkëshortes, 488.750
lekë.
Kursime të transferuara nga viti 2017-të, 1.201.979 lekë.
Hua afatgjatë me vlerë 5.000.000 lekë.
Paguar për vitin 2018-të, vlera 288.000 lekë.

deklaruar ato të realizuara si
konsulente në vlerën e 16.319
euro dhe disa pagesa të tjera
të vogla për bashkëpunime të
ndryshme. Denaj ka deklaruar edhe një kredi për banesë,
e përfituar në vitin 2012 në
shumën 7.000.000 lekë me interes 3.1 për qind. Ndërsa
bashkëshorti i saj ka deklaruar si të ardhura vetëm

shumën prej 122.508 lekësh,
si dhe tri kredi me vlerat përkatëse: 5.000.000 lekë marrë
në vitin 2014 në emër të Nektar Kume, ku Anila Denaj është
bashkëpërgjegjëse;
5.000.000 lekë në emër të "Artizan shpk.", ku Anila Denaj
është bashkëpërgjegjëse dhe
një kredi tjetër në shumën
1.000.000 lekë.
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Balluku la punën ku merrte 6.6 mln lekë, për pagën 1.6 milionë lekë si ministre

Gazetari u jep 50 mijë euro fëmijëve
që jetojnë me ish-gruan ministre
Ministrja e Kulturës blen me hua shtëpi në Durrës
LLOGARITË

P
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Belinda Balluku
Llogari bankare në vlerën e 5.561.362 lekë.
Kalim nga llogaria bankare e vlerës 2.592.000 lekë.
Llogari bankare e shtuar me 35.000 euro, marrë
nga gjendja 'cash'.
Llogari bankare e hapur për llogari të fëmijëve nga
Sokol Balla, në vlerën 413.468 lekë.
Llogari bankare hapur nga Sokol Balla, shtuar për
vitin 2018, vlera 25.000 euro.
Paga neto për vitin 2018 si drejtore e përgjithshme
e ALBCONTROL në vlerën e 6.644.688 lekë.

Elva Margariti
Apartament me sipërfaqe 103 m2 në Durrës me
vlerë 110.000 euro.
Automjet marka "Volvo" me vlerë 8.000 euro.
Llogari rrjedhëse në vlerë 1.000 euro.
Të ardhura nga punësimi si koordinatore didaktike
në një universitet privat në shumën 3.900 euro.
Të ardhura nga ushtrimi i profesionit si arkitekte e
licencuar dhe e vetëpunësuar në Itali në shumë
9.500.
Hua për blerje apartamenti në Durrës, në shumën
110.000 euro.

Artan Asllani (bashkëshorti)
Pronar 50% i "Home&Décor" me vlerë 100.000
euro.
Të ardhura nga paga si administrator i kompanisë
në vlerën 3.500 euro.
Të ardhura nga qiraja në vlerën 3.300 euro.

Elisa Spiropali
Llogari rrjedhëse me vlerë 23.889 lekë.
Para 'cash' në shumën 3.000 euro.
Depozitë Bankare e pandryshuar.
Të ardhura nga paga si deputete në shumë
2.504.342 lekë.
Kartë krediti me vlerë 1.523 euro.

Saslarjon Totaj (bashkëshorti)
Llogari në vlerën 565 lekë.
Llogari page në vlerën 152.900 lekë.
Gjendja 'cash' në shumën 4.000 euro.
Të ardhura nga Këshilli Drejtues i DPSHTRR-së në
shumën 31.008 lekë.
Të ardhura nga paga si punonjës i OST-së në
shumën 1.511.214 lekë.
Kredi bankare në shumën 1.120.000 lekë.
Detyrime nga karta e kreditit në shumën 2.377
euro.

jesë e ndryshimeve në
qeveri në fillim të këtij
viti u bë edhe pozicioni
i ministrit të Infrastrukturës
dhe Energjisë, ku në vend të
Damian Gjiknuri u emëruar
Belinda Balluku. Ajo më parë
mbante pozicionin e drejtorit
të përgjithshëm të ALBCONTROL, që ishte në varësi
direkte të ministrisë që ajo sot
drejton. Ajo qëndroi në këtë
pozicion për disa vite me
radhë dhe erdhi në qeveri si
një njohje e vjetër e kryeministrit Edi Rama, i cili ka bashkëpunuar më parë me të edhe
gjatë kohës kur drejtonte
Bashkinë e Tiranës.

BELINDA BALLUKU

Në deklaratën e saj të pasurisë të dorëzuar në Inspektoratin e Lartë të Deklarimit
dhe Kontrollit të Pasurive dhe
Interesave, Balluku ka raportuar një gjendje të mirë financiare. Më konkretisht, ajo ka
deklaruar një llogari bankare
në vlerën e 5.561.362 lekë.
Gjithashtu, ajo deklaron edhe
kalim nga llogaria bankare e
vlerës 2.592.000 lekë, por pa e
specifikuar më tej se për çfarë
transaksioni bëhet fjalë. Po
ashtu, ajo ka raportuar edhe
një tjetër llogari bankare e shtuar me 35.000 euro, të cilat
deklaron se i ka marrë nga
gjendja 'cash'. Ministrja Belinda Balluku ka deklaruar edhe
disa llogari të tjera bankare të
hapura në emër ose interes të
fëmijëve që ajo ka me ish-bashkëshortin, gazetarin dhe moderatorin e njohur Sokol Balla.
Kështu, ajo ka deklaruar një
llogari bankare të hapur për
llogari të fëmijëve nga Sokol
Balla në vlerën 413.468 lekë.
Gjithashtu, ajo ka deklaruar
edhe dy llogari të tjera bankare të hapura po nga ishbashkëshorti Sokol Balla, të
cilat janë shtuar në vitin 2018
secila me një vlerë prej 25.000
euro, pra në total 50.000 euro.
Një tjetër e dhënë interesante
që rezulton nga deklarata e saj
e pasurisë është të ardhurat që
ajo ka siguruar nga paga neto
si drejtores e përgjithshme e
ALBCONTROL. Ajo ka deklaruar të ardhura nga paga në
këtë funksion plot 6.644.688
lekë në vit, e cila mund të jetë
paga më e lartë në funksionet
publike në Republikën e Shqipërisë, pasi ia kalon jo vetëm
asaj të Presidentit të Republikës së Shqipërisë me disa
herë, por edhe pagës së guvernatorit të Bankës së Shqipërisë. E gjithsesi, duhet
theksuar se Balluku la
detyrën e drejtores së
përgjithshme të ALBCON-

Ministrja Belinda
Balluku ka deklaruar
edhe disa llogari të tjera
bankare të hapura në
emër ose në interes të
fëmijëve që ajo ka me
ish-bashkëshortin,
gazetarin dhe
moderatorin e njohur
Sokol Balla. Kështu, ajo
ka deklaruar një llogari
bankare të hapur për
llogari të fëmijëve nga
Sokol Balla në vlerën
413.468 lekë.
Gjithashtu, ajo ka
deklaruar edhe dy
llogari të tjera bankare
të hapura po nga ishbashkëshorti Sokol
Balla, të cilat janë
shtuar në vitin 2018
secila me një vlerë prej
25.000 euro, pra në
total 50.000 euro.

Ministrja e Infrastrukturës dhe
Energjisë, Belinda Balluku

Ministri i Jashtëm, Gent Cakaj,
jeton në shtëpi me qira në Tiranë
M

inistri për Europën
dhe Punët e Jashtme në detyrë, Gent Cakaj
mund të konsiderohet si
anëtari më i "varfër" i
qeverisë "Rama". Deklarata e pasurisë së tij, dorëzuar në ILDKPI, është
modeste dhe përmban deklarimin e të ardhurave të
pakta. Kështu, Gent Cakaj
ka deklaruar dy depozita
bankare në vlerën e
95.815 lekë dhe 500 euro.
Ndërsa si të ardhura ka
deklaruar ato nga paga si
këshilltar i kryeministrit
Edi Rama në shumën
125.426 lekë, të ardhura si
ligjërues në universitet
privat në Tiranë, në
vlerën 450 euro dhe të
ardhura si drejtues ekzekutiv i institutit "Compas"
në Kosovë, në shumën
1.200 euro. Gjithashtu,
Gent Cakaj ka deklaruar
edhe marrjen e një pagese
TROL për atë të ministrit të
Infrastrukturës së Energjisë,
ku paga është më e vogël. Por
duket se në këtë rast ajo ka
zgjedhur prestigjin politik të
postit të ministrit dhe jo pagën
e lartë që siguronte në detyrën
e mëparshme.

ELVA MARGARITI

Një tjetër prurje e re në
qeverinë "Rama" ishte edhe
ajo e Elva Margaritit, e cila
prej fillimit të këtij viti mban
pozicionin e ministrit të Kulturës, duke zëvendësuar Mirela Kumbaron. Margariti ashtu
si shumica e kolegëve të saj të

GENT CAKAJ
Depozitë bankare në
vlerën e 95.815 lekë.
Depozitë bankare në
vlerën 500 euro.
Të ardhura si këshilltar i
kryeministrit Edi Rama në
shumën 125.426 lekë.
Të ardhura si ligjërues në
universitet privat në Tiranë,
në vlerën 450 euro.
Të ardhura si drejtues
ekzekutiv i institutit
"Compas" në Kosovë në
shumën 1.200 euro.
Pagesë qiraje mujore në
vlerën 470 euro në muaj
për banesën me sipërfaqe
73 m2 në Tiranë.

qiraje nga shteti në vlerën
470 euro në muaj për
banesën me sipërfaqe 73 m2
në Tiranë. Pra, Cakaj jo
vetëm që ka të ardhura minimale, por edhe jeton me qira
në Tiranë, pasi duket se
vendbanimin e tij të përhershëm e ka në Kosovë. Emërimi i tij në postin e rëndësishëm të ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme
shkaktoi një tjetër konflikt
të hapur mes Presidentit Ilir
Meta dhe kryeministrit Edi

Rama. Meta kundërshtoi
dhe refuzoi ta dekretojë
Cakajn në pozicionin e ministrit, ç'ka detyroi Ramën
që të bënte një zgjidhje të
sforcuar, duke e marrë vetë
në mënyrë for male këtë
post dhe duke i kaluar
Cakajt kompetencat e plota të ministrit.

rinj vjen nga fusha e jopublike, ndërsa më parë me përjashtim të një kohe fare të
shkurtër, ajo ka kryer aktivitete private në fushën arkitekturës dhe të biznesit privat. Pasuria e saj e deklaruar
në ILDKPI përbëhet nga një
shtëpi 103 m2 me vlerë
110.000 euro, me vendndodhje në qytetin e Durrësit,
një automjet tip "Volvo" me
vlerë 8.000 euro dhe një llogari rrjedhëse në vlerë 1.000
euro. Ndërsa si të ardhura, ajo
ka deklaruar ato nga punësimi në sektorin privat dhe si e

vetëpunësuar. Më konkretisht, Margariti ka deklaruar
të ardhura nga punësimi si
koordinatore didaktike në një
universitet privat në shumën
3.900 euro, të ardhura nga ushtrimi i profesionit si arkitekte
e licencuar dhe e vetëpunësuar në Itali në shumë 9.500.
Ndërkohë që për blerjen e
apartamentit ajo ka deklaruar
marrjen e një huaje prej 110
mijë euro. Ndërsa bashkëshorti i saj deklaron se është bashkëpronar me 50 për qind të
aksioneve i "Home&Decor",
me vlerë 100.000 euro.
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PËRGJIMET
VOTAT
Gjykata zgjedhore shqyrton kërkesën e PUK, e cila prek edhe vlefshmërinë e dekretit

P

ërplasja
mes
mazhorancës dhe
opozitës lidhur me
ligjshmërinë e aktit të çdekretimit të datës së
zgjedhjeve nga Presidenti
Ilir Meta do të përfundojë në
gjykatë. Kolegji Zgjedhor, i
cili ndonëse jo në mënyrë të
drejtpërdrejtë, duhet të
vlerësojë sot edhe ligjshmërinë e aktit të Presidentit
të Republikës, me anë të të
cilit ai anuloi datën 30 qershor si datë e përcaktuar më
parë po nga ai për mbajtjen
e zgjedhjeve vendore. Në
fakt, Kolegji Zgjedhor do të
shqyrtojë kërkesën e Partisë
Uniteti Kombëtar me kryetar avokatin Idajet Beqiri, i
cili kërkon anulimin e vendimit të Komisionit Qendror
të Zgjedhjeve, që dy javë më
parë nuk pranoi ta çregjistrojë nga zgjedhjet pas dekretit presidencial. PUK
megjithëse ishte kundër dekretit të ri të Metës, kërkoi
nga KQZ-ja ta çregjistrojë
nga zgjedhjet duke deklaruar se ishte për zbatimin e tij.
Por KQZ refuzoi ta çregjistrojë këtë forcë nga zgjedhjet, duke argumentuar se dekreti i ri i president ishte një
akt absolutisht i pavlefshëm
dhe si i tillë nuk mund të
merrej parasysh. Ndaj, nisur
nga kjo vendimmarrje, PUK
vendosi ta çojë këtë çështje
në Kolegjin Zgjedhor për të
gjykuar jo thjesht kërkesën
për çregjistrim nga zgjedhjet, por duke gjykuar atë, kjo
gjykatë do të vlerësojë në të
njëjtën kohë edhe vlefshmërinë e dekretit të Metës
për anulimin e zgjedhjeve.
Për këtë arsye ankimimi i
partisë se Idajet Beqiri, aleat i Partisë Socialiste u përkthye në publik si lëvizje taktike e mazhorancës për të
atakuar indirekt dekretin e
Ilir Metës, ndaj dhe vendimi
i Kolegjit pritet me interes,
pasi indirekt do të duhet të
shprehet për vlefshmërinë
apo jo të dekretit të presidentit për të çdekretuar 30 qershorin si datën e zgjedhjeve
lokale. Zgjidhja e këtij konflikti
të
lindur
mes
mazhorancës dhe opozitës
mbetet në duart e 5
gjyqtarëve: Tomor Skrelit,
Ridvan Hados, Lindita Sinanajt, Artur Malajt dhe
Shkëlqim Mustafës. Trupa
gjykuese me relator Skrelin
pritet të shqyrtojë padinë e
Idajet Beqirit dhe të dëgjojë
pretendimet e palëve, asaj
ankimuese dhe KQZ-së,
ndërkohë që partitë opozitare nuk kanë të drejtë të
marrin pjesë si palë të interesuara në këtë çështje,
për shkak se nuk janë regjistruar si subjekte zgjedhore.
Nëse pesë gjyqtarët do të
pranojnë kërkesën e Beqirit,
duke urdhëruar KQZ-në ta
çregjistrojë Partinë Uniteti

Dekreti i Metës për anulimin e zgjedhjeve,
sot beteja në Kolegjin Zgjedhor
Presidenti ka deklaruar se dekretin e shqyrton vetëm Kushtetuesja
SHKURT

PD: Kolegji s'mund të gjykojë
dekretin e Metës, s'ka zgjedhje

P

“

RAMA

"Gjykata Kushtetuese e ka dhënë
opinion e vet disa vite më parë dhe ka
nënvizuar se aktet e presidentit janë
akte individuale, të cilat kur lidhen me
zgjedhjet, kontestohen në gjykatën
përkatëse, që është Kolegji Zgjedhor",
tha vetëm 3 ditë më parë kryeministri
Rama gjatë një intervistë për radion
"Europa e Lirë".
Kombëtar nga zgjedhjet,
atëherë në mënyrë indirekte pranohet ligjshmëria e dekretit të presidentit dhe 30 zgjedhjet e qershorit rrëzohen përfundimisht, çka do të bëjë që edhe
mazhoranca ta pranojë atë.
Në të kundërt, mospranimi
i kërkesës së PUK do të
thotë që Kolegji Zgjedhor
nuk ka njohur vlefshmërinë
e dekretit të ri të Metës për
anulimin e zgjedhjeve. Ky
vendim do të bënte që situata të mbetet e njëjtë, por
duke u dhënë socialistëve
një argument të fortë ligjor,
që kundërshton ligjshmërinë dhe vlefshmërinë e
dekretit të Metës. Ndërkohë
që vetë kryeministri Rama
në daljet e tij publike ka po-

huar se ligjshmëria e dekretit të Metës mund të
shqyrtohet nga Kolegji
Zgjedhor. "Gjykata Kushtetuese e ka dhënë opinion
e vet disa vite më parë dhe
ka nënvizuar se aktet e presidentit janë akte individuale, të cilat kur lidhen me
zgjedhjet, kontestohen në
gjykatën përkatëse, që është Kolegji Zgjedhor", tha

vetëm 3 ditë më parë
kryeministri Rama gjatë
një intervistë për radion
"Europa e Lirë". Ndërkohë
që Presidenti Meta në anën
tjetër ka deklaruar prerë se
nuk do e njohë këtë vendim, sepse i vetmi institucion që mund të vlerësojë
ligjshmërinë e këtij akti
është Gjykata Kushtetuese.
"I vetmi autoritet suprem
që mund të shqyrtojë këtë
dekret është Gjykata Kushtetuese", - tha Meta një javë
më parë. Por kjo betejë sot
është interpretuar nga media edhe si një lëvizje për
të shpëtuar mazhorancën
nga shkuarja në zgjedhje
në një situatë konfliktuale.
Kjo, pasi sipas këtij interpretimi që i kanë bërë media të ndryshme, Rama një
vendim pro dekretit të
Metës mund ta përdorë si
mjet për të dalë nga situatë
e tillë dhe të tërhiqej nga
mbajtja e zgjedhjeve në
këto kushte.

SHPALLJE ANKANDI
Zyra Permbarimore "E.G Bailiff Service" me Përmbarues Gjyqësor Enuar Merko
me adresë, Rruga "Ibrahim Rrugova", Pallati 64, Hyrja 8, Apartamenti 1, Tiranë, njofton
se më datë 18.07.2019 ora 8 ºº - 16ºº në ambientet e saj, do të zhvillohet: Ankandi i II
-të për shitjen e pasurisë së paluajtshme, Apartament, me sip. 99.5m2, me Nr. Pasurie 4/
346+1-26, Zona Kadastrale Nr.8581, vol.20, fq.145 e ndodhur në Lgj. 2, Pogradec, në
pronësi të Z. Siljan Ikbal Avdullari, me vlerë fillestare në ankand 22,088 (Njëzet e dymijë e
dyqind e tetëdhjet e tetë) EUR .
Të interesuarit të kontaktojnë në nr.e telefonit 0672027580, + 355 4 22 31 888.
email enuar.merko

artia Demokratike, ashtu si edhe Presidenti i Repub
likës deklarohet kundër gjykimit të dekretit të Metës
nga ana e Kolegjit Zgjedhor. Nëpërmjet një daljeje për mediat, sekretari për Çështjet Zgjedhore në PD, Ivi Kaso, është shprehur se dekreti i Metës është në fuqi dhe është i
detyrueshëm të zbatohet në të gjithë territorin e Shqipërisë. Sipas tij, Kolegji Zgjedhor nuk ka kompetencë
të gjykojë dekretin e Presidentit Ilir Meta për anulimin e
datës së zgjedhjeve. "Dekreti i Presidentit të Republikës
për anulimin e 30 qershorit si dita e zgjedhjeve lokale në
Shqipëri është botuar në Fletoren Zyrtare. Ai është në
fuqi dhe është i detyrueshëm për zbatim në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Kundër këtij dekreti
nuk ka asnjë ankimin as në Gjykatën Kushtetuese, sepse
ajo nuk ekziston, as në gjykatat e tjera të vendit, përfshirë
edhe Kolegjin Zgjedhor", - tha Kaso. Më tej, ai u shpreh se
mazhoranca ka vetëm një rrugë për ta shpallur këtë dekret të pavlefshëm, ta ankimojë atë në Gjykatën Kushtetuese. "Edi Rama ka vetëm një rrugë për të shpallur të
pavlefshëm dekretin e presidentit, ankimimin e tij në
Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë. Rolin
dhe kompetencat e Gjykatës Kushtetuese nuk mund t'i
marrë as Edi Rama, as kamikazët e tij në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as Kolegji Zgjedhor, siç ka paralajmëruar kryeministri i votave të vjedhura me krimin. Edi Rama
gënjeu publikisht, kur pohoi për radio 'Europa e Lirë' se
Gjykata Kushtetuese ka vendosur që kur aktet e Presidentit të Republikës lidhen me zgjedhjet, këto akte shqyrtohen nga Kolegji Zgjedhor. Praktikisht, ai ka paracaktuar vendimin e Kolegjit", - shtoi më tej Kaso.

PD: "Bild" vërtetoi përfshirjen e
direkt të Ramës në vjedhjen e votave

P

artia Demokratike ka reaguar sërish për përgjimet e pub
likuara nga gazeta gjermane "Bild", lidhur me blerjen e
votave gjatë zgjedhjeve të pjesshme vendore të vitit 2016
në Dibër. Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike,
Gazment Bardhi, në një konferencë për shtyp nga selia e
PD-së, së bashku me sekretarin për Çështjet Zgjedhore të
PD-së, Çlirim Gjata, u ndal sërish te përgjimet e publikuara
nga gazeta gjermane "Bild", duke theksuar se ato vërtetojnë
përfshirjen direkt të kryeministrit Rama në vjedhjen e
votave. "Dosja e Dibrës '184' dhe dosja e Durrësit '339' tregojnë se për vjedhjen e zgjedhjeve, në skemën kriminale
janë përfshirë nga Edi Rama vetë, tek PS, policia dhe
kriminelët. 'Bild' shpalosi radiografinë e një pushteti të
shkrirë me krimin për të vjedhur zgjedhjet", - tha ai. Sipas
tij, përgjimet treguan se një mekanizëm i tillë për blerjen
e votave në Dibër e pastaj në Durrës është shtrirë në të
gjithë Shqipërinë. Ai tha se personat përgjegjës që kanë
kryer krim zgjedhor nuk duhet t'ia hedhin pa u ndëshkuar.
"Nuk ka zgjidhje të situatës pa çuar përpara hekurave ata
që vjedhin votat. Krimet zgjedhore s'duhet të kalojnë pa
ndëshkim", - vijoi demokrati. Ndërkohë që sekretari për
Çështjet Ligjore në PD, Çlirim Gjata, ka deklaruar se nga
bisedat e përgjuara del qartë se kemi të bëjmë me krim të
organizuar. Sipas tij, krimi i organizuar nuk është vetëm
për drogën, trafikun dhe vrasjet, por edhe për blerjen e
votave.
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Zbardhet vendimi: Kujdes, cilat lëndë me zgjedhje do t'ju japin më shumë pikë
Voltiza Duro

N

ë një kohë që provi
meve të Maturës Sh
tetërore 2019 po u vjen
fundi, jo pak maturantë janë
ende në dilemë për degën që
dëshirojnë të vazhdojnë. Programet e studimit të Universitetit të Mjekësisë janë ndër
të preferuarat e të rinjve dhe
pritet që dhe këtë vit konkurrenca për t'u bërë pjesë e këtij
universiteti të jetë e lartë.
"Gazeta Shqiptare" zbardh sot
vendimin e Senatit Akademik
të këtij universiteti, mesataren që duhet të kenë si dhe
koeficientet përkatëse, bazuar
në llojin e shkollës së mesme
që kanë përfunduar kandidatët. "Në zbatim të ligjit nr.
80/2015, 'Për arsimin e lartë
dhe kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë
në Republikën e Shqipërisë' si
dhe në përputhje me ndryshimet në kurrikulën e arsimit të mesëm në Republikën e
Shqipërisë, Senati Akademik
i Universitetit të Mjekësisë,
Tiranë, vendosi kriteret e pranimit në programet e ciklit të
parë si dhe në programet e integruara të studimit të ciklit
të dytë, për vitin akademik
2019-2020?, - thekson Universiteti i Mjekësisë.

KRITERET

Në vendimin nr. 21, "Për
miratimin e kritereve të pranimit në programet e studimit të ciklit të parë dhe programet e integruara të studimit të ciklit të dytë, në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, për
vitin akademik 2019-2020",
bëhet me dije edhe mesatarja
për çdo degë. Përkatësisht,
maturantët e interesuar për
Mjekësinë e Përgjithshme,
Farmacinë apo Stomatologjinë
duhet të kenë një mesatare më
të lartë se 8.5 gjatë viteve të
gjimnazit. Ndërkohë ata që
dëshirojnë të vazhdojnë studimet e larta për Shëndet Publik duhet të kenë një mesatare
mbi notën 8. Sakaq, një mesatare gjimnazi mbi 7.5 kërkohet
për degët Infermieri e
Përgjithshme, Fizioterapi,
Mami, Teknik Imazherie,
Teknikë Laboratori e Logopedi. Ndërsa për të ndjekur studimet për Teknikë Dentare
apo Higjienist Dentar, maturantët duhet të kenë një mesatare gjimnazi mbi notën 7.
Nota mesatare minimale përllogaritet si mesatare aritmetike e thjeshtë e notave përfundimtare vjetore të lëndëve

Kriteret që duhet të përmbushin maturantët
për degët e Universitetit të Mjekësisë
Tabela me programet e studimit dhe koeficientët përkatës

për të gjitha vitet e shkollimit
në arsimin e mesëm dhe mesatarja aritmetike e thjeshtë e
notave të provimeve të
Maturës Shtetërore. "Kriteret
e pranimit të studentëve në
programet e studimeve të
ciklit të parë dhe programet e
integruara të studimeve të
ciklit të dytë për vitin akademik 2019-2020, përbëhen
nga nota mesatare aritmetike
e provimeve të Maturës Shtetërore 40%, ku nëse një kandidat jep provim me zgjedhje:
Kimi, Fizikë, Biologji, nota e
provimit shumëzohet me 1.4;
nëse një kandidat jep provim
lëndë me zgjedhje, të ndryshme nga lëndët e mësipërme,
nota e provimit shumëzohet
me koeficientin 1", - thuhet në
vendim. Ndërkohë, nota mesatare aritmetike e shkollës së
mesme për të gjitha vitet ka
një peshë prej 30% gjatë përllogaritjes së pikëve për t'u
pranuar në Universitetin e
Mjekësisë. "Nota mesatare
aritmetike e lëndëve formuese (Fizikë, Kimi dhe Biologji), të zhvilluara gjatë tri
viteve të shkollës së mesme
30%, ku lëndët e mësipërme
në vitin e tretë të shkollës së
mesme shumëzohen me koeficient 1.25.
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PENSIONET E USHTARAKËVE
NDRYSHIMET
Instituti i Sigurimeve Shoqërore: Formula e saktë e përllogaritjes së masës

Voltiza Duro

S

ipas vendimit më të
fundit të qeverisë,
ushtarakët do të përfitojnë nga rritja e pensionit në masën 2.8%. "Gazeta
Shqiptare" zbardh sot 8 kategoritë e ushtarakëve që do
të përfitojnë, si dhe
mënyrën e saktë si mund ta
llogarisin masën e pensionit pas indeksimit. Ky i fundit do të bëhet në bazë të
rishikimit të ligjit "Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të
Forcave të Armatosura, të
punonjësve të Policisë së
Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së
Burgjeve, të Policisë së
Mbrojtjes nga Zjarri dhe të
Shpëtimit dhe punonjësve
të Shërbimit të Kontrollit
të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, me përjashtim të
pensioneve të caktuara me
nenin 21, të këtij ligji.
"Këshilli i Ministrave vendosi indeksimin, në masën
2.8 për qind të: pensioneve
të caktuara me dekretin
nr.758, datë 1.2.1994, të
Presidentit të Republikës,
'Për një mbrojtje të veçantë
të ushtarakut'; trajtimeve
të veçanta financiare, të
caktuara sipas ligjit nr.9361,
datë 24.3.2005, 'Për një trajtim të veçantë financiar të
efektivave, oficerë dhe
nënoficerë, lundrues të
nëndetëseve dhe palombarëve të forcave detare në
pension'", - thuhet në vendim. Më tej, në këtë të fundit bëhet me dije se nga kjo
rritje do të preken edhe trajtimet e veçanta financiare
të caktuara sipas ligjit
nr.9179, datë 29.1.2004, "Për
një trajtim të veçantë të
punonjësve që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë
ushtarake".
Ndërkohë indeksimin e përfitojnë edhe pensionet që
do të caktohen nga data
1.7.2018 e në vazhdim, me
kusht që data e fillimit të
pensionit të jetë deri më
30.6.2018, përfshirë edhe
këtë datë. "Shuma bazë e
pensionit, e përcaktuar sipas pikës 2, të nenit 32, të
ligjit
nr.7703,
datë
11.5.1993, "Për sigurimet
shoqërore në Republikën e
Shqipërisë", të ndryshuar,
duke filluar nga data
1.7.2018 e në vazhdim të
jetë 7 262 lekë. Efektet financiare për zbatimin e
këtij vendimi përllogariten
në shumën 1 545 000 000
lekë dhe përballohen nga
fondi për politikat e indek-

Rritje pensionesh për ushtarakët, zbardhen
kategoritë që do të marrin më shumë para
Kush do të marrë pagesë suplementare për vjetërsi shërbimi
KATEGORITË PËRFITUESE:

Ushtarakët e Forcave të Armatosura në RSH.
Punonjësit e Policisë së Shtetit.
Punonjësit e Gardës së RSH-së.
Punonjësit e Shërbimit Informativ të Shtetit.
Punonjësit e Policisë së Burgjeve.
Punonjësit e Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të
Shpëtimit.

Punonjësit e Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm.
Punonjësit e Agjencisë së Inteligjencës dhe
Sigurisë së Mbrojtjes.


FORMULA
Llogaritja e një pensioni suplementar të pleqërisë
bëhet sipas formulës: PSP = PMRMN x VSH x 1%,
ku PSP nënkupton pensionin suplementar të
pleqërisë; PMRMN është paga mesatare referuese
mujore neto; ndërsa VSH janë vitet e shërbimit.
simit të pensioneve, i
parashikuar në buxhetin e
ISSH-së të vitit 2018", - nënvizohet më tej në vendim.

LLOGARITJA

Llogaritja e një pensioni
suplementar të pleqërisë
bëhet sipas formulës: PSP =
PMRMN x VSH x 1% ku
PSP nënkupton pensionin
suplementar të pleqërisë;
PMRMN është paga mesatare referuese mujore neto;
ndërsa VSH janë vitet e
shërbimit. Por, masa që rezulton nga kjo formulë nuk
duhet të jetë më shumë se
50 për qind e pensionit të
pleqërisë. Nëse një ushtarak përfiton pension pleqërie sipas Ligjit nr. 7703, datë
11.05.1993, i ndryshuar, dhe
masën 26,000 lekë në muaj;
ai ka 28 vite shërbimi si
ushtarak dhe pagë mesatare referuese mujore neto
53,700 lekë në muaj. Llogaritja e pensionit suplementar të pleqërisë bëhet në
këtë mënyrë: PSP = 53,700
lekë x 28 vite x 1% = 15,036
lekë/muaj. Por, pensioni
suplementar i pleqërisë
nuk duhet të jetë më i lartë
se 50% e pensionit të
pleqërisë që ushtaraku gë-

zon, në çastin e lindjes së
të drejtës së pensionit suplementar. Kështu, ushtaraku përfiton pension pleqërie në masën 26,000 lekë/
muaj. Në këtë rast, pensioni suplementar i pleqërisë
është sa 50% e pensionit të
pleqërisë, pra 13,000 lekë/
muaj. Pra, ish-ushtaraku do
të përfitojë pension suplementar pleqërie në masën
13,000 lekë lekë/muaj.

PËRFITUESIT

Edhe ushtarakët që kanë
punuar në një prej institucioneve të përcaktuara me
ligj kanë të drejtën e përfitimit të pensionit suplementar. Sipas Institutit të Sigurimeve Shoqërore, përfitim suplementar kanë të
drejtë të marrin të gjithë
ushtarakët e Forcave të Armatosura në Republikën e
Shqipërisë; punonjësit e
Policisë së Shtetit, ata të
Gardës së Re publikës,
punonjësit e Shërbimit Infor mativ të Shtetit si dhe
ata të Policisë së Burgjeve.
Gjithashtu, nga pensioni
suplementar mund të përfitojnë edhe punonjësit e
Policisë së Mbrojtjes nga
Zjarri dhe të Shpëtimit, ata

të Shërbimit të Kontrollit
të Brendshëm si dhe
punonjësit e Agjencisë së
Inteligjencës dhe Sigurisë
së Mbrojtjes. Sipas ligjit, ka
disa lloj përfitimesh që administrohen nga ISSH-ja, e
respektivisht bëhet fjalë
për: pensionin e parakohshëm për vjetërsi shërbimi,
pensionin suplementar të
pleqërisë, pensionin suplementar të invaliditetit, si
dhe për atë familjar. Kështu, për të përfituar pensio-

ni n e p a r a ko hs hë m p ë r
vjetërsi shërbimi, burrat
duhet të kenë mbushur
moshën 47 vjeç e të kenë jo
më pak se 15 vite pune,
ndërsa gratë duhet të jenë
mbi 42 vjeç e të kenë jo më
pak se 12 vite shërbimi.
Ndërkohë, mund të përfitojnë pension suplementar
pleqërie të gjitha kategoritë e sipërpër mendura
dhe pension suplementar
invaliditeti po këto kategori që janë deklaruar invalidë dhe përfitojnë pension invaliditeti të plotë

apo të pjesshëm, sipas
Ligjit nr. 4171, "Për sigurimet shoqërore të RPSH"
dhe Ligjit nr. 7703, "Për sigurimet shoqërore në RSH".
Instituti i Sigurimeve Shoqërore bën me dije se kur
personat e familjes në
ngarkim të personave të
sipërpërmendur dhe familjet e ushtarakëve që humbasin jetën në krye të
detyrës e përfitojnë pension familjar, sipas ligjit
kanë gjithashtu të drejtën
e marrjes së pensionit suplementar familjar.

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

1- Truall me sip. 4,408 m² dhe Objekti “Artistike Dru Ulliri” , god 1 Kat
dhe god 2 Kat. Vendndodhja: Rruga Qemal Stafa, Tirane, Zona
Kadastrale: 8170, Numri i Pasurisë: 1/70, Nr. Hipotekor 2649 date
23.06.1997. Kjo pasuri eshte e hipotekuar në favor te TIRANA BANK
sha. Çmimi me të cilin fillon ankandi është 1.521.072 Euro. Ankandi
do te zhvillohet ne date 08.07.2019, ora 16.00 ne zyren e shoqerise
“EPSA” shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
2- Truall me sip. 3,390 m² dhe godina artistike e Alabastres,
Vendndodhja: Rruga Qemal Stafa, Tirane, Zona Kadastrale: 8170,
Numri i Pasurisë: 1/71, Nr. Hipotekor 3947 date 29.08.1997. Kjo pasuri
eshte e hipotekuar në favor te TIRANA BANK sha. Çmimi me të cilin
fillon ankandi është 1.189.440 Euro. Ankandi do te zhvillohet ne date
08.07.2019, ora 16.00 ne zyren e shoqerise “EPSA” shpk te ndodhur
ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711
ose ne www.epsa.al
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Përfundon faza e parë e konkurrimit. Nga 10 korriku nis testi i informatizuar

Voltiza Duro

F

aza e parë e konkur
rimit në portalin
Mësues për Shqipërinë ka përfunduar.
Gazeta Shqiptare zbardh
sot rezultatet e pikëve të
dosjeve për rreth 6600 mësues që kanë aplikuar
pranë 4 drejtorive rajonale
të arsimit parauniversitar.
Përkatësisht janë 789 aplikantë në Lezhë, 1640 në
Fier, 2159 në Durrës dhe
1996 aplikantë në Korçë.
Dosja për konkurrim përmban 20% të vlerës totale të
pikëzimit. Ndërsa faza e
dytë, ajo e testimit të informatizuar, përmban 80% të
pikëve, fazë e cila do të zh-

'Mësues për Shqipërinë', zbardhen
rezultatet e dosjeve për 6600 aplikantë
Verifikoni sa pikë keni arritur të grumbulloni
villohet në Qendrën e
Shërbimeve
Arsimore
duke filluar nga data 10
korrik dhe sipas një kalendari, i cili do të gjendet i
publikuar në web-in e
QSHA-së. Gjatë vitit 2018të, janë punësuar rreth
1,700 mësues nga portali
"Mësues për Shqipërinë".
Në 4 vite të zhvillimit të
portalit janë punësuar

ZBARDHEN REZULTATET E DOSJEVE PËR 6600 APLIKANTË PËR MËSUES

6,104 mësues, shifër e cila
është ne ndryshim te vazhdueshëm, sepse punësime
ndodhin gjatë gjithë vitit
shkollor, të punësuar me
kontratë të përhershme
dhe përkohshme si mësues
zëvendësues. Ndërsa nga
7,200 aplikimet e këtij viti
në portal, priten të punësohen rreth 1300-1400 mësues.
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Si ndikon mësimi i dy gjuhëve të
ndryshme te fëmijët
““Ka raste që mund
të shkaktohet konfuzion”

8 arsye të forta pse duhet të hani kos çdo ditë
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Voltiza Duro

S

humë fëmijë, veçanër
isht ata që jetojnë jas
htë vendit përballen
me mësimin e dy gjuhëve në
të njëjtën kohë, çka mund
të shkaktojë edhe konfuzion. Në një intervistë për suplementin "Life Pages" në
"Gazeta Shqiptare", psikologia Lorela Garuli tregon
se në rastet e familjeve emigrante, fëmija mund të fillojë ta mësojë gjuhën e vendit ku jeton që në lindje me
një dado ose në çerdhe dhe
më vonë në kopsht. Deri
afër moshës 5- vjeçare fëmija do ta mësojë këtë gjuhë
të dytë në mënyrë intuitive
dhe të natyrshme, pa e kuptuar as vetë, sikur të jetë
gjuhë nëne. Garuli më tej
bën me dije se ka raste që
kjo mund të shkaktojë
konfuzion dhe bën që fëmijët të flasin një gjuhë
hibride, pra në të njëjtën
fjali të përfshijnë fjalë nga
gjuhë
të
ndryshme.
Ndërkohë,
psikologia
shpjegon se një fëmijë që
flet shumë gjuhë në fëmijëri, i jep mundësi trurit të
ushtrohet dhe të ruajë një
elasticitet që do ta ndihmojë më vonë në mësimin e
gjuhëve të tjera.
Në cilën moshë fëmijët
për
mirësojnë elementët e
përmirësojnë
komunikimit?
Gjuha nuk është vetëm
mjet komunikimi dhe element i identitetit kombëtar,
por mbi të gjitha është
tregues i identitetit social,
matës direkt i zhvillimit të
fëmijës, tregues i kontekstit në të cilin ai jeton dhe
një prej parametrave kryesorë të të menduarit dhe
zhvillimit kognitiv dhe i
socializimit të fëmijës. Konsiderohet se që prej moshës
2 deri në 4 vjeç fëmija përsos shumë elementëve të
komunikimit, sepse jo
vetëm dëgjon, por ka filluar
edhe të flasë e të shprehet.
Kjo është një periudhë në të
cilën të folurit e fëmijës pëson gjithashtu ndryshime
komplekse gramatikore.
Çfarë sjell te vogëlushët
mësimi i dy gjuhëve në të
njëjtën kohë?
Në rastin e fëmijëve bilingualë, ose thënë ndryshe, të
mësuarit e dy gjuhëve deri
në moshën parashkollore,
natyrisht që kemi të bëjmë
me një detyrë komplekse,
sepse janë sisteme të ndryshme rregullash dhe struktura të veçanta. Ka raste që
kjo mund të shkaktojë
konfuzion dhe bën që fëmijët të flasin një gjuhë
hibride, pra në të njëjtën
fjali të përfshijnë fjalë nga
gjuhë të ndryshme. Ky
mund të jetë i vetmi efekt
negativ, pasi në parim fëmijët janë shumë më të prirur të mësojnë lehtësisht
dhe natyrshëm gjuhë të
huaja sesa të rriturit. Për

Psikologia: Këshilla të vlefshme për prindërit, si duhet të veproni me vogëlushët tuaj

LORELA GARULI:
Si ndikon mësimi i dy gjuhëve
të ndryshme te fëmijët

"Ka raste që mund të shkaktohet konfuzion”
më tepër, kur kjo vjen e vullnetshme, pra që fëmija i mëson me
dëshirën e vet, është një argument tjetër bindës në favor të asaj
që të mësuarit e disa gjuhëve nuk
bën gjë tjetër veçse ndihmon dhe
aspektet e tjera të zhvillimit kognitiv e mendor të fëmijës. Duke
qenë se zotëron disa gjuhë të cilat
kanë struktura dhe sisteme të
ndryshme shprehjeje, kjo nxit te
fëmija edhe një lloj fleksibiliteti
mendor, që do ta ndihmojë më
vonë në jetë për të qenë dhe më
efikas në zgjidhjen e problemeve,
sepse ai ekspozohet ndaj
mënyrave të ndryshme të të
shprehurit dhe të komunikuarit.
Të mësuarit e gjuhëve të tjera të
huaja në tërësi është pozitive dhe
ka shumë benefite prej tyre.
Cila është mosha më e përshtatshme për t'i mësuar fëmijës një
gjuhë tjetër?
Kur fëmija rritet në një familje ku
prindërit flasin dy gjuhë të ndryshme, atij i duhen folur të dyja
gjuhët që nga lindja dhe nuk ka
moshë ideale për këtë, sepse ato
mësohen njësoj si gjuhë amtare.
Ose në rastet e familjeve emigrante, fëmija mund të fillojë ta
mësojë gjuhën e vendit ku jeton
që në lindje me një dado ose në
çerdhe dhe më vonë në kopsht.
Deri afër moshës 5- vjeçare fëmija do ta mësojë këtë gjuhë të dytë
në mënyrë intuitive dhe të natyrshme, pa e kuptuar as vetë, sikur
të jetë gjuhë nëne. Pas moshës 5-

Psikologia Lorela Garuli
6 vjeçare, mësimi i gjuhës bëhet
ndryshe. Fëmija e ka mësuar sa
duhet gjuhën e parë për t'u shprehur mirë. Atëherë ai do ta mësojë
gjuhën e dytë si gjuhë të re të
huaj.
Si e mëson fëmija një gjuhë të
caktuar?
Riprodhimet e tingujve të parë
janë rreth moshës 6 muajshe,
"ma", apo "ba". Këto gjysma
fjalësh të shkëmbyera në familje
transfor mohen në fjalë në
moshën 11-13 muajshe (mosha e
fjalës së parë). Nga mosha 2-

vjeçare, fëmija fillon të formojë
fjali dhe në moshën 3-vjeçare shkëmbimi me mjedisin rrethues
bëhet më kompleks. Të jesh dygjuhësh do të thotë të kuptosh dhe
shprehesh minimalisht në dy gjuhë ose më shumë. Në lindje, fëmija ka aftësi të jashtëzakonshme
mësimi; ai është i aftë të dallojë
dhe regjistrojë tingujt e ndryshëm të gjuhës së nënës. Megjithatë, rrallë ndodh të zhvillohet një
dygjuhësi e ashtuquajtur "e
ekuilibruar" me të cilën nënkuptohet një nivel i njëjtë në të dyja

gjuhët. Në përgjithësi, është
njëra gjuhë që dominon tjetrën.
Te fëmijët vetëm në raste të rralla dygjuhësia është e ekuilibruar.
Si ndikon mësimi i më shumë
se një gjuhe në fëmijëri?
Nëse flet shumë gjuhë që në fëmijëri, i jep mundësi trurit të ushtrohet dhe të ruajë një elasticitet
që do ta ndihmojë më vonë në
mësimin e gjuhëve të tjera. Kjo
predispozitë i lejon fëmijës të
mësojë një gjuhë të tretë (ose të
katërt e më shumë) më shpejt dhe
në mënyrë më intuitive. Kjo
mbase ndikohet nga fakti se jetohet në një familje kur respektohen kulturat e ndryshme dhe
kështu, pranohet një gjuhë tjetër,
përveç asaj të nënës.
Cilat janë këshillat tuaja për të
ndihmuar fëmijët të flasin dy
gjuhë?
Fëmijët kanë aftësi të madhe përshtatjeje, megjithatë duhen evituar disa gjëra, nëse qëllimi është që ata të flasin shumë gjuhë.
Ja disa këshilla për ta ndihmuar
fëmijën të bëhet dygjuhësh: nëse
fëmija rritet në një familje ku të
dy prindërit kanë kombësi dhe
gjuhë amtare të ndryshme, secili
le t'i flasë të vetën. Nëse familja
jeton në vend të huaj, le t'i flitet
fëmijës në shtëpi gjuha e
origjinës. Gjuhën e vendit ku jeton, ai do ta mësojë patjetër. Nuk
ka asnjë gjuhë e cila është e padobishme apo e cila nuk ia vlen
të mësohet.
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jegia nga dielli shkakton
dëmtim dhe vdekje të
qelizave të epidermës.
Janë rrezet UVB që prekin
vetëm sipërfaqen e lëkurës të
cilat e shkaktojnë ngjyrosjen e
saj, por edhe njollat kafe. Në
rastet kur djegia është më e
fortë dhe prek shtresën e dytë
të lëkurës, ku gjenden enët e
gjakut, atëherë fillon të çlirohet
në sipërfaqen midis dhe kështu formohen flluskat e ujit. Kjo
lloj djegie duhet mjekuar, pasi
mund të formojë edhe infeksione, sidomos nëse flluskat
çahen në det e futen baktere që
mund të bllokohen nën lëkurë.
E duke qenë se enët e gjakut
janë përreth, mund të krijojë
infeksione shumë lehtë. Djegia
nga dielli varet nga lëkura e individit dhe vendi ku jeton.
Njerëzit që jetojnë në vende
malore dhe janë shumë pak të
ekspozuar ndaj diellit gjatë
gjithë kohës kanë lëkurë të
bardhë dhe kështu digjen
shumë shpejt nga dielli nëse
nuk përdorin mbrojtjen e duhur.
Ndërsa njerëzit që jetojnë në
zonat afër detit, ose në vende
me të ngrohta ekspozohen më
shumë ndaj diellit dhe lëkura e
tyre është "e mësuar" me rrezatimin diellor. Këta individë kanë
ngjyrë më të errët të lëkurës
dhe gjithashtu marrin ngjyrë
shumë shpejt. Mbrojtja e parë
që ka organizmi ndaj shumë
agjentëve dëmtues është lëkura e përbërë nga shtresa me
trashësi të ndryshme. Rrezet
UVB nuk mund të depërtojnë
më thellë se shtresa e parë e
lëkurës. Mbrojtja e dytë është
prodhimi i pigmentit ngjyrues,
melaninës, i cili ngjyros lëkurën
dhe kështu nuk digjemi apo
dëmtohemi njësoj si një individ
me lëkurë të bardhë. Pigmenti
i shton trashësinë lëkurës dhe
e bën akoma më të vështirë për
diellin që të depërtojnë më
thellë e të dëmtojë lëkurën.
Mbrojtja e tretë është mbrojtje
më specifike dhe shumë e saktë. Në bërthamën e qelizave
ndodhen mekanizmat mbrojtëse
të AND-së. Por rrezet e diellit
prishin ADN kur janë shumë të
forta
dhe
mekanizmat
mbrojtëse e rregullojnë prishjen
e saj. Kur këto dëmtime në ADN
janë shumë të mëdha dhe nuk
rregullohen dot, krijohen
sëmundjet e lëkurës si kanceri
i lëkurës. Prandaj është shumë
e rëndësishme të mbrohemi
ndaj rrezeve të diellit.
TRAJTIMI
Hapi i parë i mbrojtjes nëse jeni
skuqur shumë është të largoheni menjëherë nga rrezet e diellit. Një dush me ujë të ftohtë
ndihmon që të ndalohet vazhdimi i djegies së lëkurës në
thellësi. Pas kësaj, lyhet lëkura me një xhel aloe vera të për-

Mjeku popullor: Rrezikshmëria e rrezeve UVB, mund të shkaktojnë kancer të lëkurës

YLLI MERJA:
Kurat me bimë mjekësore për
trajtimin e djegieve nga dielli

"Si të përgatisni xhelin mbrojtës me aloe vera"

Ylli Merja

gatitur kështu: merren 2 lugë
gjelle aloe vera, 10 pika vaj
rozmarine, 10 pika vaj sherebele, 1 lugë gjelle vaj basani si
dhe 2 kapsula me vitaminë E.
Përzierja hidhet në një kuti të
vogël dhe tundet për 2-3 minuta. Kur ngjyra e përzierjes të
bëhet e bardhë, atëherë është
gati për t'u përdorur. Lyhet pjesa e djegur me këtë maskë 3-4
herë në ditë. Ndërkohë, në mungesë të xhelit të aloe verës
mund të përdorni vazelinë.
Gjithashtu, gjatë kësaj periud-

he këshillohet të pini çaj jeshil,
i cili ndihmon në rigjenerimin e
lëkurës. Konsumimi i ujit është
i rëndësishëm për të zëvendësuar humbjen e ujit në organizëm. Përdorni krem mbrojtës
SPF 60-70 gjatë gjithë kohës
kur dilni nga shtëpia për të mos
e vazhduar djegien në shtresat
e tjera të lëkurës. Nëse keni
djegie të thellë që krijon temperaturë dhe marrje mendsh mund
të përdoren edhe bimë të tjera
medicinale. Përgatitni dy çajra
të veçantë: një do të përdoret

për shpëlarjen e trupit dhe tjetri
do të përdoret për t'u pirë. Hidhen 1.5 litra ujë në një tenxhere,
e kur fillon të valojë uji, hidhet
1 lugë gjelle çaj të gjelbër dhe
3 lugë gjelle çaj me fruta pylli.
Lihet të valojë për 2-3 minuta,
mbulohet çaji me kapak derisa
të ftohet, kullohet dhe ruhet në
frigorifer. Konsumohen 3 herë
nga 1 gotë në ditë para ose pas
ushqimi, mund të ëmbëlsohet
sipas dëshirës.
DJEGIET E SHKALLËS SË
TRETË
Hidhen 2 litra ujë në një tenxhere, e kur të valojë shtohet 1

dorë me lëvore vidhi dhe
një dorë me lëvore mimoze, lihet të ziejë 7-8
minuta. Kullohet pas 20
minutash, e në këtë
kohë përzierja bëhet kremoze. Me çajin bëhet
shpëlarja e trupit 2 herë
në ditë. Ndërkohë edhe
kremi antirrudhë ka veti
të fuqishme rigjeneruese
nga prania e tujonit dhe
e përbërësve të tjerë
kimikë, kështu që rekomandohet ta përdorni
mbi lëkurën e djegur.
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ëse objektivi
juaj është të
dobësoheni e të
tonifikoheni, atëherë
është shumë e rëndësishme që të mos e konsideroni thjesht një
rënie në peshë. Të humbasësh kilogramët e
tepërt sigurisht të bën
të ndihesh mirë, por
nëse këto kg janë
muskuj të çmuar,
atëherë ju po dëmtoni
aftësinë për të rënë në
peshë. Në mënyrë që të
siguroheni që pesha që
po humbisni është dhjam dhe jo muskul,
atëherë bëni mirë t'u
kushtoni vëmendje të
veçantë këtyre këshillave të dhëna për suplementin "Life Pages" në
"Gazeta Shqiptare" nga
instruktori i palestrës,
Erdi Larti.
1. Mbani shënime
Vullneti që nevojitet
për të mbajtur shënim
atë çka konsumoni është i barabartë me
dëshirën që keni për të
hequr kilogramët e
tepër të dhjamit. Të qenurit serioz për rënien
në peshë do të thotë të
mbash shënim çdo kalori që konsumon, të
sigurohesh që ato kalori për mbajnë mjaftueshëm proteina dhe
të dini të ndaloni kur
keni arritur sasinë e
rekomanduar ditore.
2. Hani mëngjes
Si një nga këshillat thelbësore të të gjitha kohërave, një mëngjes i
shëndetshëm, i cili
për mban një burim
proteinik do të ndihmojë trupin tuaj të ketë
kalori të mira për të
djegur përgjatë orëve të
paradites, duke ju lënë
të ngopur dhe duke ju
frenuar nepsin për
ndonjë 'snack' të pashëndetshëm.
3. Evitoni qëndrimin
pa ngrënë për një
kohë të gjatë
Zakonisht ata që
mbajnë dieta, qëndrojnë pa ngrenë me
orë të tëra, deri sa vjen
momenti që nuk
durojnë dot më. Për fat
të keq, në këto raste
bëhen zgjedhje shumë
të këqija, pasi kur "të
ndizet llamba", nuk di
më se çfarë ha pastaj.
Mbani me vete 'snack'
të shëndetshëm (me
përmbajtje të lartë proteine dhe me sasi ulët
karbohidratesh) dhe
pini sa më shumë ujë,
për të evituar të
ngrënit edhe atëherë
kur keni thjesht etje.

Instruktori Erdi Larti:
Ndiqni këto 15
rregulla për të
humbur peshë
4. Vlerësoni rutinën
Sigurisht, ju sapo mbaruat së
ngrituri pesha për një orë dhe
vrapuat 10 km. Por, ndoshta nuk
keni djegur aq shumë kalori sa
ç'mendonit. Për të evituar mbingrënien pas një seance stërvitore, hani diçka të shpejtë
menjëherë pas seancës, por në
sasi të vogla dhe pini sa më
shumë ujë. Pastaj prisni. Truri
juaj ka nevojë për kohë që t'ju
thotë se kur jeni të ngopur.
5. Qëndroni në shtëpi
Ndoshta restoranti juaj i preferuar po ju "thërret", por mos e
"dëgjoni"! Duke e gatuar vetë
darkën në shtëpi, ju do të mënjanoni shumë 'gracka', në të
cilat mund të bini kur darkoni
jashtë.
6. Reduktoni sasinë e alkoolit
Sigurisht pak verë të kuqe na e
ka ënda të gjithëve, të ndihmon
të qetësohesh e të ofron edhe
disa të mira shëndetësore. Por,
alkooli na serviret së bashku
me një sërë kalorish të panevojshme. Për të evituar marrjen e kalorive të tepërta, mënjanoni gotën e alkoolit dhe pini
ujë në vend të saj. Të jeni të sigurt që përfitimet janë shumë
më të mëdha.
7. Ridrejto
T'i qëndrosh strikt një plani
për rënie në peshë është e vështirë. Nëse herën tjetër ju kap
paniku, merrni telefonin dhe
ikni nga zona e rrezikut (kuzhina) dhe merrni një mik apo të
afërm në telefon e pyeteni si i
vajti dita ose planifikoni një
vajtje në kinema. Dilni e bëni
diçka, merruni me një punë;
mjafton që ta hiqni mendjen nga
tundimi që do të shkatërronte

Erdi Larti

çdo përpjekje tuajën.
8. Flini gjumë
Zakonisht prindërit apo gjyshërit na thoshin shpesh "Asgjë
e mirë nuk ndodh pas mesnate".
Kjo është një thënie që ka një të
vërtetë brenda, sidomos nëse
rënia në peshë është objektivi
juaj. Bini të flini dhe evitoni
tundimin për të ngrënë 'snack'
në darkë vonë dhe ndihmoni

trupin që të funksionojë sa më
mirë!
9. Konsumoni perime jeshile
Ka shumë lloje ushqimesh mjaft
të mira, për të cilat ju keni
nevojë - mishi pa dhjam, bulmeti etj. Por, mos lejoni që këto të
zënë pjesën më të madhe të dietës suaj. Fillojini vaktet tuaja
me diçka të shëndetshme dhe
jeshile, në mënyrë që të mund

ta mbani sasinë e karbohidrateve sa më të ulët, sigurisht nuk
duhet t'i eliminoni ato.
10. Bëni matjet
Juve ndoshta nuk u pëlqen ideja të peshoheni apo të bëni matjet e trupit, por nëse nuk i bëni
ato, nuk do të mund të kontrolloni progresin tuaj. Ashtu siç
kontrolloni kaloritë, ashtu duhet të mbani nën kontroll kilogramët e humbur dhe të bëni
rregullimet e duhura në
regjimin e të ngrënit dhe në
rutinën stërvitore, nëse është e
nevojshme.
11. Mos e lidhni dietën me
jetën
Jeta vjen me uljet e ngritjet e
saj. Dieta juaj nuk duhet të jetë
e tillë. Kur ndiheni të stresuar,
mos iu turrni ëmbëlsirave. Por,
vishni atletet dhe dilni ecni.
12. Mbani djegien të vazhdueshme
Të stërviturit nuk supozohet të
jetë një shëtitje në park. Për ta
shtyrë trupin në potencialin e
tij dhe për të djegur sa më
shumë kalori, mos bëni pushime të gjata mes ushtrimeve.
Mos pushoni më shumë se 30
sekonda pas një ushtrimi, në
mënyrë që trupi të vazhdojë të
djegë kalori dhe kilogramë.
13. U thoni lamtumirë ëmbëlsira
ve
sirav
Të gjithë kanë nevojë për një
ëmbëlsirë të shpejtë sipas rastit, por bëni çmos që të jetë
natyrale, më mirë fruta sesa
diçka krejt sheqer. Sipas studimeve të vazhdueshme, është
treguar që sheqeri i rafinuar
luan një rol goxha të madh në
shtimin në peshë, më shumë se
çdo gjë tjetër.
14. Lëvizni tani!
Të pasurit të një programi stërvitor të mirëstrukturuar dhe
ndjekja e tij në mënyrë të rregullt është thelbësore për rënien
tuaj në peshë. Bëni çmos që gjatë
ditës të programoni qoftë edhe
15 minuta ecje të shpejtë. Ju do
të ndiheni shumë më energjikë
dhe do të ulni kilogramët.
15. Mos hiqni dorë!
Ju mund të mendoni që të ndjekësh rregulla të tilla është e
lehtë, por shumë pak njerëz e
kanë forcën dhe kurajën e
nevojshme që të ndjekin me
vendosmëri një program stërvitor të gjatë, mjaftueshëm për të
parë rezultatet e dëshiruara.
Vërini detyrë vetes që do të jeni
një prej këtyre njerëzve.
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Receta të
shëndetshme për
vaktin e mëngjesit

8 arsye të forta
pse duhet të hani
kos çdo ditë
Kosi është një produkt
mirëbërës për të rritur dhe për
fëmijë. Ai prodhohet nga fermentimi i qumështit dhe është i
pasur me proteina, kalcium, vitaminë B6, B12 dhe probiotikë.
Nëse kjo larmi përfitimesh nuk
ju bind mjaftueshëm, atëherë
lexoni arsyet përse duhet të
hani kos çdo ditë.
I BËN MIRË STOMAKUT
Kulturat e gjalla te kosi janë
efikase kundër konstipacionit,
diarresë, inflamacionit të zorrëve, kancerit të zorrës së
trashë e të tjerë. Këto probiotikë
përforcojnë imunitetin dhe
mbrojnë stomakun nga infeksionet.
OSTEOPOROZA
Brishtësia e kockave vjen si
pasojë e ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminave D dhe kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rregullt i tij përmirëson
strukturën e kockave.
TENSIONI I GJAKUT
Studimet kanë konfirmuar se
produktet e bulmetit kanë aftësinë të rregullojnë tensionin e
gjakut. Me sasinë e duhur të
produkteve me pak yndyrë,
rreziku i tensionit të lartë të
gjakut bie me 50 për qind.

PESHA
Kosi është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë
dhe nepsin për ushqime të
ëmbla. Pasi përthithet, kalciumi nga kosi, ndikon që
qelizat e yndyrës të ulin prodhimin e kortizolit, ndërkohë
që aminoacidet djegin
yndyrën e tepërt. Rekomandimet gjithnjë vlejnë për kosin me pak yndyrë.
Skuqjet e lëkurës te bebet
Kosi është ideal për lëkurën
e ndjeshme të bebeve. Atë
mund ta përdorni për të trajtuar skuqjet në lëkurë të shkaktuara nga pelenat.
VITAMINAT
Kosi përmban fosfor, kalium,
jod, zink, vitaminë B5 dhe
B12. Kjo e fundit është një
vitaminë shumë e rëndësishme për rruazat e kuqe të
gjakut dhe sistemin nervor.
E FTOHURA

Kur imuniteti është i fortë, do të
mund të mposhtë viruset ose
bakteret. Konsumoni 150-200
gramë kos në ditë për t'u shpëtuar simptomave të të ftohurës,
gripit dhe problemeve me fytin.
Ky produkt përgjysmon shanset
e shfaqjes së këtyre sëmundjeve.
SHËNDETI I LËKURËS
Kosi është një nga kurat më të
mira për femrat. Ai përmirëson
lëkurën, shtrëngon poret dhe i
jep lëkurës elasticitet dhe shkëlqim. Kosi është i dobishëm
kundër simptomave të plakjes,
ankthi më i keq për shumë femra.
SHËNDETI I FLOKËVE
Kosi është i dobishëm edhe
kundër flokëve të thatë dhe të
hollë. Ai forcon çdo qime floku
dhe pastron skalpin nga zbokthi.
Sigurisht që kosi duhet të jetë
nga ai që përgatitet me farë dhe
jo i përpunuar.

Mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës,
por kjo nuk do të thotë që gjatë këtij vakti të
konsumoni produkte të pjekura brumi apo
drithëra të ëmbëlsuara. Ato jo vetëm që nuk
janë një zgjedhje e shëndetshme, por edhe nuk
i japin organizmit burimin e duhur të energjisë.
Zgjedhjet e shëndetshme për mëngjes janë të
panumërta dhe përfshijnë edhe konsumin e
lëngjeve. Për shembull, avokadon mund ta konsumoni me bukë të thekur integrale, por mund
ta përpunoni në mikser për një lëng gjithëpërfshirës. Avokadon mund ta kombinoni me
spinaq e limon, por edhe me fruta ose perime
të tjera sipas dëshirës. Po ashtu perime si karrota, rrepa, kastraveci te kombinuara me mollë
portokalle apo fruta pylli. Të dhënat shpjegojnë
se të dyja këto alternativa, si lëngjet, ashtu edhe
ushqimet, kanë avantazhe të ndryshme. Lëngjet e frutave drithëra dhe perime janë shumë të
shëndetshme. Përpunimi në një mikser ndihmon në çlirimin e ushqyesve. Ushqyesit e
dobishëm çlirohen edhe gjatë përtypjes, por
mikseri mundëson përpunimin e ushqyesve të
disa produkteve siç janë arrat. Nga ana tjetër,
ngrënia e ushqimeve në formën e tyre natyrale
është diçka e mirë, sepse të ndihmon të ndalosh kur është nevoja. Duke u përtypur, njeriu
ka më shumë kohë për të shijuar ushqimin dhe
për të kuptuar ndjenjën që fal ai. Për më tepër,
përtypja çliron hormonin e ngopjes në stomak,
duke dhënë më shumë kënaqësi. Gjithsesi,
studimet thonë se është e rëndësishme që njeriu të mos heqë dorë nga vakti i mëngjesit, qoftë
i lëngshëm ose jo. Duhet të zgjidhni ushqimet
e duhura që ofrojnë ekuilibrat e duhur në aspektin e proteinave, karbohidrateve komplekse dhe
fibrës. Ushqime ideale për një kombinim të tillë
janë kosi, vezët, tërshëra, perimet dhe frutat.
Sipas ekspertëve, një vakt i shëndetshëm në
mëngjes është krejt në varësi të cilësisë së
ushqimeve. Sido që të jetë mëngjesi juaj, pra
me lëngje apo ushqime, zgjidhni produkte të
shijshme, por mbi të gjitha të pasura me vitamina e minerale.
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"Pranojeni, Kosova nuk është Serbi"! Habit deputeti serb

K

ryetari i Lidhjes së
Social-Demokratëve
t ë Vo j vo d i n ë s, N e n a d
Çanak, në një intervistë
për gazetën "Blic" të Serbisë ka deklaruar se Kosova nuk është pjesë e Serbisë dhe se këtë realitet
Serbia duhet ta pranojë
në mënyrë që të zgjidhet
përfundimisht problemi.

Çanak: Vojvodina të zhvillohet me pasurinë
e vet, jo të menaxhohet nga Beogradi
Ai shtoi se, "duke e njohur
Kosovën, neve na shtohen
garancitë ndërkombëtare
se interesat kulturore dhe
ekonomike të Serbisë në
Kosovë do të jenë të mbrojtura e mbi të gjitha të përcaktuara". "Kosova nuk

është Serbi, por një vend
ku jetojnë disa njerëz, që
kanë njësi të plotë shtetërore", tha Çanak, i cili
ë s h t ë n g a Vo j vo d i n a , e
shpeshherë ka kërkuar më
shumë autonomi për krahinën veriore të Serbisë. Ai

ka thënë se edhe Vojvodina duhet të zhvillohet
me pasurinë e vet e jo të
ardhurat e saj të menaxhohen nga "disa zyra në
Beograd". Ai gjithashtu
tha se ka bashkëpunim të
ngushtë me liderët e
opozitës, por më së shumti bashkëpunon me liberalin, Çedomir Jovanoviç.

Presidenti serb: Kosova bllokon bisedimet me mbajtjen e taksës

Q

everia amerikane nuk
do ta udhëheqë proces
in midis Beogradit dhe
Prishtinës, është një punë për
Bashkimin Evropian, "por ne
do të jemi atje për të ndihmuar sa më shumë që të mundemi". Kështu ka thënë ambasadori i SHBA-ve në Serbi,
Kyle Scott, në një intervistë
me "FoNet". Ai gjithashtu u ka
kujtuar serbëve se për Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, Kosova është një vend i pavarur.
Në këtë drejtim, Kyle Scott ka
theksuar se kjo është një kohë
e mirë për të negociuar, me
qëllim të arritjes së kompromisit dhe normalizimit të marrëdhënieve mes dy palëve.
"Por çfarë do të jetë normalizimi dhe çfarë do të jetë marrëveshja, nuk e dimë ende",
citohet të ketë thënë Scott,
duke shtuar se SHBA-të
mbështetin BE-në në këtë
proces. Sipas tij, "çdo zgjidhje
e përhershme duhet të vijë
nga negociatorët, domethënë
nga Beogradi dhe Prishtina.
Zgjidhja duhet t'i japë stabilitet
rajonit dhe jo ta bëjë të paqëndrueshëm", - ka theksuar
Scott, duke shtuar se Shtetet
e Bashkuara nuk kanë një
"vijë të kuqe", ose se do të pranojnë çdo gjë që vjen nga Beogradi dhe Prishtina. "Por,
themi se jemi të hapur ndaj
zgjidhjes dhe për të parë se
çfarë lloj marrëveshjeje do të
ketë mes Beogradit dhe Prishtinës dhe ne e dimë se nuk do
të ketë marrëveshje, nëse nuk
ka negociata", ka thënë ndër
tjerash ambasadori i SHBA-ve
në Beograd. Nga ana tjetër,
presidenti serb, Aleksandër
Vuçiç, thotë se i ka pasur
parashikimet e sakta se takimi në Paris me Kosovën nuk
do të ndodhte. Ai është shprehur se nuk është i lumtur për
këtë, "pasi Serbia ka nevojë për
një zgjidhje, por Kosova me sa
duket e di këtë dhe bllokon
Serbinë". Anulimi i takimit ka
shkaktuar reagime të ashpra
në Serbi, pasi tani nuk dihet
si do të vazhdojë dialogu. "Ata
e shohin që ne duam të bëjmë
diçka për vendin tonë dhe
prandaj kërkojnë që o të njohim Kosovën ose asgjë, kurse
përgjigja jonë nuk mund të
jetë e tillë dhe do të merremi
me ekonominë e do të
kujdesemi për serbët në Kosovë dhe për gjithçka rreth
Kosovës e Metohisë". Serbia

Scott: SHBA-të nuk udhëheqin
procesin mes Beogradit dhe Prishtinës
Vuçiç: Ngrirja e dialogut, jo nga Serbia

Ambasadori i SHBA-ve në
Serbi, Kyle Scott,
iishte qenë skeptike që takimi
në Paris të ndodhte. Për serbët, fajin e ka Kosova, pasi nuk
dëshiron të bëjë asnjë lëvizje
dhe në rrethana të tilla është
parë që dialogu nuk ka kuptim. "Kurrë nuk kemi firmosur asgjë apo kemi pranuar që
të mos lobojmë kundër pavarësisë. Kam ofruar të ndalojmë
dhe të mos hiqet taksa, por të
mos kërkojnë as ata njohje. Kjo
ka mbështetje ndërkombëtare
dhe ata e dinë që ne kemi sukses në zhvillimin e vendit dhe
nuk duan ta lejojnë këtë". Presidenti serb ka thënë se Serbia
ka masat e gatshme kundër
Kosovës, por për këtë do ta
vendosë në një takim me serbët e atjeshëm se si dhe çfarë
masash do të vihen fillimisht.
Ndërkaq, nisma e kancelares
gjermane Angela Merkel dhe
presidentit francez Emanuel
Macron, për një takim në Paris në përpjekje për të zhbllokuar bisedimet ndërmjet
Kosovës e Serbisë dështoi,
duke lënë pas vetes debatet se
kush ishte fajtor dhe çfarë të

bëhet më pas. Nismëtarët hoqën dorë meqë palët nuk ndryshuan qëndrimet e tyre. Serbia kërkoi heqjen e tarifave
ndaj mallrave serbe si kusht
për të vazhduar bisedimet,
ndërsa Kosova kërkoi që të mos
vihen kushte për bisedimet.
Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, tha se gjermanët edhe francezët e kanë
kuptuar se kush nuk dëshiron
bisedime dhe kush i frenon
ato. Kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj u shpreh
se nuk e di përse nuk do të
mbahet takimi i Parisit, ndërsa theksoi se Kosova është e
gatshme të ulet në tryezën e
bisedimeve, por pa kushte dhe
kërkon krijimin një kuadrit të
një marrëveshjeje përfundimtare që çon në njohje të
dyanshme. Të shtunën, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi,
shkroi në rrjetet sociale: "Vendimet dhe veprimet e nxituara, të pakoordinuara dhe të
gabuara strategjikisht të institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës kanë dëmtu-

ar rëndë respektin dhe mbështetjen e partnerëve tanë
perëndimorë për Kosovën. Si
rrjedhojë, partnerët tanë
ndërkombëtarë, fatkeqësisht
sot e bëjnë Kosovën
përgjegjëse për bllokimin e dialogut, për dështimin e takimit në Paris dhe për prolongimin e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët
tanë". Ai shkroi mes tjerash se,
"ngërçi në dialog dhe anulimi
i takimit të Parisit për të dyja
vendet, Kosovën dhe Serbinë,
shënon hap prapa për të ardhmen evropiane. Prandaj i bëj
thirrje BE-së dhe SHBA-ve që
të mos i ndalin përpjekjet e
tyre për rifillimin e dialogut
dhe arritjen e marrëveshjes
paqësore". Më vonë të shtunën, kryeministri i Kosovës,
Ramush Haradinaj shkroi se,
"ishte gabim që sovraniteti
dhe integriteti territorial i Republikës së Kosovës të paraqitej si pjesë e dialogut me
Serbinë. Mbrojtja e këtyre shtyllave të shtetit ka një çmim
dhe sot populli i Kosovës ësh-

të krenar që këto i ka prapë të
pacenuara. Dëmi që i është
shkaktuar Kosovës duke bërë
pazar me sovranitet dhe integritet është i madh, por bashkë
jemi vënë në mbrojtje të shtetësisë, integrimeve euro-atlantike dhe zhvillimit
ekonomik", shkroi ai. Shtetet
e Bashkuara ndërkaq u bënë
thirrje palëve që të heqin
pengesat, t'i shmangin provokimet dhe t'u kthehen bisedimeve. Në një deklaratë me
shkrim për programin në gjuhën serbe të "Zërit të
Amerikës", Departamenti
Amerikan i Shtetit thekson:
"Ne jemi të gatshëm që t'i dëgjojmë dhe ndihmojmë të dyja
palët dhe Bashkimin Evropian si ndërmjetësues që të gjejnë zgjidhje, për të cilën do të
pajtohen të gjithë". Profesori i
Universitetit "Johns Hopkins",
Edward Joseph, i tha po këtij
programi se anulimi i takimit
të Parisit është shenjë se Shtetet e Bashkuara duhet të
përfshihen më shumë në
bisedimet Kosovë-Serbi. Presidenti serb tha ndërkaq: "Serbia kërkon kompromis, ndërsa sa i përket njohjes së pavarësisë së Kosovës, edhe nëse i
sjellin 350 milionë amerikanë,
nuk mund të ndodhë". Procesi i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbetet i bllokuar që nga nëntori i
vitit të kaluar, pas vendosjes së
tarifave nga ana e qeverisë së
Kosovës ndaj mallrave serbe
si kundërpërgjigje ndaj qasjes
serbe ndaj shtetësisë së Kosovës. Udhëheqësit e Kosovës
dhe Serbisë pritet të takohen
në Poznan të Polonisë, në
kuadër të takimit të lartë të
vendeve të Ballkanit Perëndimor që mbahet nga 3 deri në 5
korrik, por nuk pritet që ai
takim të ketë ndonjë ndikim
në ngërçin e bisedimeve
ndërmjet të dyja palëve.

"Fshesa" në qeveri,
Zaev nxjerr emrat e
ministrave të rinj

K

ryeministri Zoran
Zaev dje nga Vallandova ka konfirmuar ndryshimet e qeverisë. Ai ka
konfirmuar personalisht
se do të ushtrojë funksionin e ministrit të Financave, duke theksuar se
ministri i deritanishëm
Tevdkovski do të vazhdojë
të punojë si këshilltarë i
tij në po të njëjtën ministri. Siç theksoi Zaev, ai
këtë veprim e ka marrë
pasi ky vit pritet të jetë i
rëndësishëm në anën
ekonomike të vendin. Nga
r a d h ë t e p a r t ive s h qiptare, Hazbi Lika do të
zëvendësohet nga Sadulla
Duraku pas shkrirjes së
Ministrisë për Implementimin e Marrëveshjes së
Ohrit në atë Për Sistem
Politik. Ndërsa ministri
në dorëheqje i Alter nativës, Asaf Ademi do të
zëvendësohet nga Hisni
Ismaili. Nga radhët e
RDK-së do të shkarkohet
Suhej Fazliu i Pushtetit
Lokal, por sipas gjasave,
kjo parti do të drejtojë një
ministri pa portofol.

Gati zgjerimi i rrugës
në Vërnicë, pritet
shpronësimi

K

osova, konkretisht
Ministria e Infrastrukturës, pritet të investojë në zgjerimin e
rrugës në pjesën e Shqipërisë, në pikën kufitare në Vër nicës. Ky investim në rrugën prej 600
metrash pritet të bëhet
me procedurë të përshpejtuar, në mënyrë që të
nisë zbatimi i marrëveshjes për lehtësira të
qarkullimit të mallrave
dhe transportuesve tjerë
të mëdhenj. Zv.ministri i
Infrastrukturës, bashkë
me ambasadorin e Shqipërisë në Kosovë, Qemal Minxhozin, do të vizitojnë të hënën këtë pikë
kufitare për të parë së
afër mi
m ë ny r ë n
e
shpronësimit të pronave
përreth. Ministria e Infrastrukturës gjithashtu
në fund të prillit ka përuruar shiritin rrugor shtesë
po në Vërnicë, por nga pjesa e Kosovës. Derisa të
nisë zbatimi i të gjitha
marrëveshjeve KosovëShqipëri, nuk do të ketë
mbledhje të tjera të përbashkëta për t'u arritur
marrëveshje të reja, por
vetëm takime në kuadër
të funksionalizimit të
marrëveshjeve aktuale.
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Gjendja e konfliktit të përhershëm, rreziku që na kanoset

B

rexit ka shkaktuar
një përçarje të mad
he në Britani. Në
Francë, "jelekët e verdhë"
po kërcënojnë të zhysin
vendin në kaos, për shkak
të rritjes së çmimit të karburantit. A mund të na
ndihmojë kjo të kuptojmë
arsyen e tyre, duke u bazuar
te teoria e konfliktit e filozofit gjerman, Karl Marks?
Kjo teori sugjeron se shoqëria ekziston në një gjendje të vazhdueshme konflikti dhe aspak në harmoni.
Kjo, për shkak se ne të
gjithë jemi duke konkurruar për të njëjtat burime, që
një ditë mbarojnë. Me fjalë
të tjera, për çdo burim social
ka një potencial për konflikt.

Teoria e konfliktit e Karl Marksit,
sekretet e shoqërisë së sotme
Brexit dhe "jelekëverdhët", arsyeja e konflikteve në botë
ZGJIDHUR
MOSMARRËVESHJET

PIKAT KRYESORE TË
TEORISË SË
KONFLIKTIT:

Burimet e kufizuara
çojnë në rivalitet midis grupeve të ndryshme në shoqëri. Këto grupe janë klasa
e pasur në pushtet, ose klasa e varfër punëtore. Gara
është zakonisht e natyrës
ekonomike ose sociale, me
klasën sunduese mbi atë
punëtore.

KONKURRENCA PËR
BURIME

Ekzistojnë tri lloje
burimesh që shkaktojnë
konflikte:
Burimet ekonomike
Burimet energjetike
Burimet e statusit
Burimi më i dukshëm në
shoqëri është paraja. Pasuria të çliron nga stresi,
shqetësimet dhe të siguron
një jetë më të mirë, më
shumë zgjedhje. Ne të gjithë
e dimë se çfarë mund të na
japin paratë. Paraja blen një
shtëpi të madhe dhe siguron mundësinë për të jetuar në një zonë të këndshme,
apo për të shkuar në një shkollë të mirë. Sigurisht, burimet nuk përfshijnë vetëm
paratë. Këtu futen edhe
gjëra të paprekshme, si koha
dhe statusi social. Për shembull, një grua e varfër e
klasës punëtore në një marrëdhënie shtrënguese nuk
do të ketë të njëjtat mundësi si një burrë beqar me
prindër të pasur. Prandaj
është e rëndësishme të kuptohet se ekzistojnë lloje të
ndryshme të luftës për
burime. Karl Marksi sugjeronte dy lloje grupimesh
të përfshira në garën për
burime.
Të pasurit, klasën sunduese ose borgjezinë.
Dhe të varfrit, klasë
punëtore ose proletariatin.
Borgjezia përbën një përqindje shumë të vogël të
popullsisë, por ajo zotëron
pushtetin financiar dhe burimet dhe e përdor atë fuqi
për të ndikuar dhe dominuar shumicën më të madhe
të proletariatit. Kjo është
teoria e piramidës, në të
cilën një grupim i vogël në
krye kontrollon fuqinë e të
gjithë pjesëtarëve të tjerë të
shoqërisë poshtë tyre. Ata e
arrijnë këtë në disa mënyra.
Vënë nën kontroll mediat, e
përqendrojnë vëmendjen
larg prej tyre dhe shen-

jëstrojnë pakicat për problemet e shoqërisë.

LLOJET E RIVALITETIT, EKONOMIK
DHE SOCIAL

Konfliktet ndërpersonale
Marrim marrëdhëniet
midis një punëdhënësi dhe
një punëtori. Punëdhënësi
mund të mbajë të njëjtin
nivel pagash për vite me
radhë, të ulë përfitimet e
punëtorëve, t'i mbajë ata
jashtë orarit të punës dhe
ndalojnë rritjen e pagave.
Tek e fundit, pronarët duan
të marrin maksimumin nga
punëtorët e tyre, duke
paguar për ta koston më të
vogël. E kundërta vlen për
punëtorin. Prandaj do të
ketë gjithmonë konflikte.
Konflikti në botën e sotme
Sociologu gjerman Maks
Veber e zgjeroi më tej teorinë e Marksit. Ai sugjeroi që
njerëzit do të preken nga
konflikti në shumë nivele të
tjera, të cilat përfshinin
gjininë, racën, arsimin,
klasën dhe lëvizshmërinë
sociale. Ai theksoi se disa
segmente mund të mos
preken fare. Të tjerët mund
të ndikohen nga njerëzit që
i qeverisin. Për shembull,
nëse një udhëheqës popullor merr vendime jopopullore, si reagojnë masat? Ka
gjasa që ato të reagojnë pozitivisht. Pra, është e sigurt të
thuhet se kjo teori është
shumështresore dhe e varur
nga shumë faktorë, jo vetëm
nga klasa dhe pasuria.
Konflikti dhe "jelekët e
verdhë"
Nëse interesat e një grupi kundërshtar nëpërkëmben, atëherë ky grupim do
të mobilizohet. Ata ndajnë

bashkë ndjenjën e përkatësisë dhe anëtarësisë në një
komunitet. Ata do të krijojnë
një kufi ndarës midis atyre
që i përkasin këtij komuniteti dhe të tjerëve që nuk janë
pjesë e tij. Disa do të ndihen
shumë të zemëruar që ata do
të ndërmarrin veprime të
caktuara. Në fakt, konflikti
në vetvete tenton të krijojë
një ndjenjë solidariteti dhe të
tërheqë edhe të tjerët, që në
kushte normale nuk mund t'i
bashkohen një përplasjeje.
Këtë mund ta shohim me
"jelekët e verdhë" në Francë.
Ajo që nisi si një protestë
paqësore kundër rritjes së
taksës së karburantit, tashmë është shndërruar në diçka krejtësisht tjetër. Jo
vetëm kaq, por është shndërruar në një lëvizje shumë më
të madhe antiqeveritare. Protestuesit besojnë se ju jeni
ose me ta, ose kundër tyre.
Konflikti dhe Brexit
Sa i përket Brexit-it, rezultati i referendumit në
Mbretërinë e Bashkuar është ende objekt i debateve të
forta në Britani. Njerëzit
janë emocionalisht shumë të
ngarkuar. Mbi këtë çështje ka
shumë mendime të zeza apo
të bardha sipas rastit. Ata që
votuan për të qëndruar në
BE besojnë se kishin të drejtë
dhe po kështu edhe ata që votuar pro daljes nga BE. Për
më tepër, asnjëra palë nuk do
që të dëgjojnë pikëpamjet e
kundërta. Ne zakonisht i
forcojmë ideologjitë tona,
duke demonizuar kundërshtarët tanë. Ne ndihemi plotësisht të justifikuar në veprimet tona, por ajo që nuk e
kuptojmë është se bëhemi po
aq të këqij sa kundërshtarët
tanë.

SI TA PËRDORIM

TEORINË E
KONFLIKTIT PËR TË

Le ta zbatojmë teorinë
tek marrëdhëniet dhe problemet njerëzore. Të gjithë
biem dakord se në konflikte,
faktori më i rëndësishëm
është ndjenja e pabarazisë.
Mos harroni se pabarazia
mund të jetë e vërtetë apo e
imagjinuar, mund të ketë
ndodhur 1 minutë më parë
apo prej një kohe shumë të
gjatë. Konflikti nuk është
një garë. Nëse shkoni në një
debat me synimin për ta fituar me çdo kusht atë, nuk do
të arrini ta zgjidhni konfliktin.
Shiheni problemin nga
perspektiva e tjetrit. Kjo do
të thotë, të vësh veten në
vendin e tyre.
Gjeni rrënjën e pabarazisë. A është financiare,
çështje kohe, arsimimi,
pasigurie?

Jini mendjehapur rreth
zgjidhjeve që ofrohen.
Partneri apo kolegu juaj
mund të ketë një ide se si
zgjidhet konflikti.
Dëgjoje personin tjetër.
Kur njerëzit ndihen të dëgjueshëm dhe të vlefshëm,
ata kanë më shumë gjasa të
hapen dhe niveli i besimit
rritet.
Lërini mënjanë emocionet. Konflikti rritet kur shtohen emocionet.
Përqendrohuni te problemi dhe jo te personi.
Mos kritikoni, por respektoni. Asgjë nuk e mbyll
më shumë një bisedë se sa
kritikat. Re spekti ka
treguar të kundërtën.
Ne s'mund të eliminojmë dot të gjitha konfliktet sot në botë, por mund
të ndryshojmë mënyrën se
si t'i trajtojmë ato.

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE “E.P.S.A”
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E ANKANDIT PER:
1-

Njesi me sip. 193.3 m²,Vendndodhja:Durres , ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-N40, Vol.55, Fq.86 . Kjo pasuri
eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha. Çmimi me te cilin fillon ankandi per shitjen
e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren
340.240 Euro.

2-

Njesi me sip. 11 m²,Vendndodhja:Durres , ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-N42, Vol.55, Fq.88 . Kjo pasuri
eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon ankandi per shitjen
e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile ne vleren 7.040
Euro.

3-

Njesi me sip. 280 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N47, Vol.58,
Fq.70 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 224.000 Euro.

4-

Njesi me sip. 110 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N44, Vol.58,
Fq.67 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 105.600 Euro.

5-

Njesi me sip. 474.2 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N46, Vol.58,
Fq.69 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 379.200 Euro.

6-

Njesi me sip. 450 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N45, Vol.58,
Fq.680 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 432.000 Euro.

7-

Njesi me sip. 91 m²,Vendndodhja:Rr Taulantia, Durres ,ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N43, Vol.58,
Fq.66 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 87.200 Euro.

8-

Njesi me sip. 206 m²,Vendndodhja: Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N31/2, Vol.52,
Fq.157 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 362.400 Euro.

9-

Njesi me sip. 68 m²,Vendndodhja: Rr Taulantia, Durres, ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/212-ND-N8, Vol.49,
Fq.124 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 108.800 Euro.

10- Apartament me sip. 428.5 m², ndodhur Rr Taulantia, Durres . ZK: 8512, Nr. Pasurisë: 26/141+1-1, Vol.41,
Fq.104 . Kjo pasuri eshte hipotekuar ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Shqiperi sha.Çmimi me te cilin fillon
ankandi per shitjen e kësaj pasurie eshte ne masen 80% te çmimit te percaktuar sipas nenit 564 te K.Pr.Civile
ne vleren 212.560 Euro.
Ankandi per te gjitha pasurite e sipërcituara zhvillohet ne date 24.06.2019, ora 16.00 ne zyren e shoqerise “EPSA”
shpk te ndodhur ne Rr “Ismali Qemali”, Pall Fratari, K.6, Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

20 - OPINION
Opinioni

i Ditës

E hënë 24 Qershor 2019

Pse duhet të na
qeverisin gratë?

Nga Lis Bukuroca

(vijon nga faqja 1)
... sepse gjithçka që kishte në
Tokë, nuk i takonte askujt. Gjersa
burri merrte apo vriste, gruaja
priste në një kasolle. Domethënë,
ajo kishte më pak mundësi gjatë
evolucionit të stërvitej me krimin.
Shumë burra nuk e kanë kuptuar ndryshimin e epokave dhe
prandaj edhe vjedhin, rrahin e vrasin. Më herët, ato akte mund të ishin të domosdoshme për mbijetesë.
Ndërkohë kemi arritur të zbusim
shumë kafshë dhe t'i bëjmë shtëpiake, pra t'i qytetërojmë, por jo krejt burrat.
Statistika e Shqipërisë duket
ndryshe. Ja raporti vjetor mbi
gjendjen e kriminalitetit:
"Nga të dhënat statistikore rezulton se raporti i të pandehurve
meshkuj-femra në vitin 2014 ka
qenë 94,44% meshkuj dhe 5,56%
femra. Në vitin 2016 raporti i të
pandehurve sipas gjinisë është
93,68% meshkuj dhe 6,32% femra
dhe në vitin 2017, raporti i të pandehurve sipas gjinisë është
93,49% meshkuj dhe 6,51% femra".
Burrat e pandehur diku 94%,
gratë diku 6%. Nëse përjashtojmë
burrat nga politika dhe i bëjmë
kryesisht turpëroje të grave në
politikë, gatojca, kujdestarë për
mirëmbajtjen
e
shtëpisë;
pastrimin, larjen, hekurosjen,
atëherë mundësia për ndërtimin
e shteti ligjor do të ishte jashtëzakonisht e madhe: korrupsioni do
të binte ndjeshëm, gjykatat e pavarura do të funksionin si duhet
dhe lumturia e përgjithshme do
të rritej.
Pse mund të ndodhë kjo? Kjo
mund të ndodhë sepse gratë

Në Gjermani në vitin 2015 janë dënuar
për vepra penale nga gjykata 80.2% burra
dhe 19.8% gra.
kujdesen më shumë për imazhin
e tyre, për integritetin, për dinjitetin dhe nderin, kurse burrat
kur është në pyetje pasurimi, ata
nuk zgjedhin rrugë. Ata bëjnë dy
përpjekje të mëdha: e para të
kenë sukses gjatë kryerjes së veprës penale, e dyta të mos merret
vesh jashtë. Gratë përjetojnë burgosjen si pasojë të tmerrshme,
meshkujt e përkthejnë si

vendqëndrim për burra. Kështu
arsyetojnë edhe vrasjet, rrahjet,
vjedhjet dhe korrupsionin. Burrat edhe krekosen me burgun,
gratë turpërohen.
Para këtyre numrave rinisë shqiptare nuk i mbetet tjetër, pos të
protestojë për largimin e burrave nga skena politike dhe zëvendësimin e tyre me gra. Për të
kuptuar shpirtmirësinë e grave

duhet të hedhim një vështrim
prapa dhe të kundrojmë
prindërit tanë. Cili ishte më i
drejtë, nëna apo babai?!
Nëse nënat tona ishin më të
drejta se etërit, atëherë nuk
kemi asnjë motiv të votojmë burra në politikë. Nga viti 1912 e
këtej, burrat sjellin vazhdimisht
fakte se nuk dinë të ndërtojnë
shtet të së drejtës dhe nuk do ta
bëjnë as këtë shekull. Me gratë
në krye, brenda dhjetë viteve do
të kemi shtet modern dhe përparimtar. Mos voto burra, së paku
jo ata që shtypin në shtëpi, sepse
ata që kanë aftësi për të diskriminuar gratë dhe bijat e veta,
ata janë të stërvitur në familje

për të rrënuar shtetin e së
drejtës.
Ja disa burra: Enver Hoxha,
Mehmet Shehu, Ramiz Alia, Sali
Berisha, Alfred Mosiu, Faton
Nano, Sali Berisha, Sali Berisha,
Bujar Nishani, Ilir Meta, Edi
Rama, Edi Rama, Ibrahim Rugova, Ramush Haradinaj, Hashim
Thaçi, Fatmir Sejdiu, Isa Mustafa, Hashim Thaçi, Atifete Jahjaga, Hashim Thaçi, Ramush Haradinaj…
Sa prej tyre meritojnë mirënjohje për përkushtimin e tyre
ndaj shtetit të së drejtës dhe lumturisë së popullit? Sa prej tyre
nuk janë pasuruar dhe sa prej
tyre nuk konsiderojnë veten më
të mirë të përjetshëm? Nëse janë
pakica, atëherë duhet të kuptojmë një herë e përgjithmonë, se
shumica e politikanëve shqiptarë, jetojnë akoma në epokën
e para homo sapiensit. Ata pasurinë e popullit e përkapin si shimpanzeja bananet në xhungël.
Prandaj, mos protesto për të
zëvendësuar një hajn me një
tjetër, por një hajn me një grua!
Këtë ta rekomandojnë faktet nga
statistika!
Pse duhet të na qeverisë gratë?
Sepse burrat na manipulojnë dhe
sundojnë. Sepse shumica e burrave në skenën politike shqiptare,
meritojnë burgun. Sepse gjersa
gratë duan të bëhen protagoniste
të jetës, burrat përpiqen të bëhen
bajraktarë primitivë! Sepse bajraktarizmi është mendjemadhësi, protagonizmi i grave përkushtim! Sepse bajraktarizmi i burrave
është ashpërsi, komandim dhe
dominimin, kurse protagonizmi
i grave, shëmbëlltyrë! Sepse popujt që kanë shpirt të shtypin gratë
dhe bijat e veta nuk kanë aftësi për
të ndërtuar shtet të së drejtës!
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DASHI

Për demokracinë
pas 30 qershorit

DEMI
Demat nuk rekomandohen të ndjekin intuitën sot. Vetëm analizat dhe përllogaritjet
e sakta do t'ju ndihmojnë të ndaloni konkurrencën. Është dita e duhur për të kërkuar
një vend të ri pune. Relaksohuni dhe
përpiquni të jeni më të qartë me ndjenjat.

BINJAKET
Binjakët që janë në kërkim të dashurisë nuk rekomandohet të bëjnë gjithçka për të tërhequr vëmendjen e personit që preferojnë. Tregohuni të
matur dhe bëni lëvizjet e duhura në momente të
caktuara. Bëni kujdes me shëndetin dhe rekomandohet t'i përmbaheni dietës ushqimore.

Nga Fatos Çoçoli

(vijon nga faqja 1)
... e drejtuara prej saj, në sprovë
për të bllokuar procesin e votimit
6 ditë më vonë, na duhet të bëjmë
një bilanc. Një bilanc të hidhur
humbjesh të këtyre katër muajve
e dhjetë ditë luftë për pushtet. Kemi
humbur 200 milionë euro në prenotime të refuzuara nga turistët e
huaj (ndoshta 30 milionë euro
vetëm këtë vit), në Taksën mbi Tatimin e Shtuar (TVSH) që mat konsumin të mbledhur më pak me 15
milionë euro, në kredi të dhëna më
pak nga bankat tregtare në nivelin e 35 milionë eurove, në investime të huaja të mpakura në nivelin e 60 milionë eurove dhe po kaq
para në shkrehjen e përgjithshme
të administratës sonë. Si asaj tatimore dhe strukturave që garantojnë investimet kapitale në
ekonomi. Për vitin e ardhshëm, për
shkak të këtij imazhi të një vendi
të paqëndrueshëm në konflikt të
përhershëm politik, frika është e
gjitha aty, se mund të humbim dhjetë herë më shumë (300 milionë
euro) në refuzim prenotimesh turistike për vitin 2020! Janë kosto
reale që dhëmbin fort. Por që
askush nga politikanët tanë, si të
shumicës edhe pakicës nuk dëshiron t'i pranojë dhe të ngrejë alarmin për to. Ekonomia jonë vijon të
jetë si gjithnjë viktima e pagojë e
një politike krejtësisht të papërgjegjshme për fatet zhvilluese
dhe integruese të vendit. Ndërkohë, krahas këtyre humbjeve, duke
shpresuar se mes kiametit
butaforik politik, refor ma në
drejtësi po vazhdon ecurinë e saj,
është një reformë tjetër madhore
që nga ngecur në cekëtinë. Ajo e
demokracisë përfaqësuese për secilin prej nesh. Duke parë zënien e
paprinciptë për kockat e pushtetit
të partive tona kryesore, si qytetarë ia vlen të ndërgjegjësohemi. Programi i kërkesave tona politike
duhet të jetë jo thjesht qeverisja
nga një parti dhe opozita nga partitë e tjera. Sikurse kemi bërë deri
tani. Pse asgjë nuk do të ndryshojmë nga kjo lojë që pjell orë e
minutë abuzimin e partive me interesat tona. Duhet të shohim cila
parti nga këto që kemi tani ka vullnet real për ndryshimin e sistemit
të përfaqësimit. Për kryerjen e një
reforme të mirëfilltë zgjedhore, ku
të garantojmë me ndryshime në
Kushtetutë që kryetari i shtetit të
zgjidhet me votim të drejtpërdrejtë
nga qytetarët. Ku ligji i funksionimit të Kryeministrisë të parashikojë përgjegjësi materiale të drejtpërdrejtë për kryeministrin dhe
ministrat në rast vendimmarrjeje
të gabuar për interesat e parasë
publike. Ku të ndryshohet fort
sistemi ynë zgjedhor dhe Kodi

Të lindurit e kësaj shenje ka gjasa të
mos kenë një fillim jave të mbarë. Megjithatë, ndjehuni të lirë dhe shprehni çdo lloj
shqetësimi që mund të keni në punë. Sa
i përket anës personale, nuk këshillohet
të ndërmerrni hapa të mëdha.

GAFORJA
Ekziston mundësia të gaboni në çështje profesionale.Moseharronikëtëparashikimdhebënigjithçka mundeni për të qenë të mbrojtur. Sa u përket
fushave të tjera të jetës, nuk parashikohen probleme.Bisedonimemiqtëtuajtëngushtëdhemerrini
në konsideratë këshillat e tyre.

LUANI
Të lindurit e kësaj shenje do të kenë një
fillim mjaft të mbarë pune. Ka shumë
mundësi të merrni lajme pozitive për disa
çështje të rëndësishme. Vijoni të luftoi
për suksesin e shumëpritur dhe analizoni me kujdes informacionet që do t'ju vijë.

VIRGJERESHA
Bëni të pamundurën për të shmangur
xhelozitë. Dikush mund të përpiqet t'ju
ndërpresë kontaktet me një person të
rëndësishëm. Pjesa tjetër e së hënës
premton të jetë pozitive. Jeta juaj personale mund të kërkojë vëmendje të veçantë.

PESHORJA
Peshoret rekomandohet të kontrollojnë
me kujdes buxhetin e familjes. Ekziston
mundësia që të shpenzoni shumë për
shkak të disa blerjeve të mëdha. Në
mbrëmje mos qëndroni në shtëpi, por
shëtisni, ose dilni me miqtë apo familjarët tuaj.

Zgjedhor, për të mos pasur më përfaqësim pashallëqesh në Kuvendin
e Shqipërisë dhe deputetë pupacë
të kryetarit-pasha të partisë. Ku të
kemi një ligj më vete për llojin dhe
mënyrën e zhvillimit të referendumeve me mbledhje firmash të
qytetarëve. Ku ligji për financimin
e partive politike të mos qëndrojë
i pazbatuar si dordolec, që nuk
tremb kërkënd dhe ku financimet
për partitë të kontrollohen më
shpesh dhe më fort se drejtoritë e
tatimeve apo të doganave nga lind
paraja kryesore e shtetit. Këto reforma duhet të kërkojmë si qyteta-

rë që të dakordësohen mes partive
tona politike dhe jo gara e pakuptimtë se kush voton dhe për çfarë
voton gjashtë ditë më vonë. Më 30
qershor njerëzit mund të dalin për
të votuar partinë që gjykoj se ende
ka mbështetjen e shumicës së
qytetarëve të këtij vendi. Por ajo
votë me këtë sistem zgjedhjesh që
kemi sot nuk shkon asgjëkund.
Nuk kthehet në vullnet demokratik. Ajo votë mund të karikojë
partinë që sot qeveris dhe t'ia rrisë
euforinë dhe dehjen në kupë të qiellit nga mbështetja popullore që
mund të marrë. Ndërsa përgjegjë-

Një bilanc të hidhur humbjesh të këtyre
katër muajve e dhjetë ditë luftë për
pushtet. Kemi humbur 200 milionë euro
në prenotime të refuzuara nga turistët e
huaj (ndoshta 30 milionë euro vetëm këtë
vit), në Taksën mbi Tatimin e Shtuar
(TVSH) që mat konsumin të mbledhur
më pak me 15 milionë euro, në kredi të
dhëna më pak nga bankat tregtare në
nivelin e 35 milionë eurove, në investime
të huaja të mpakura në nivelin e 60
milionë eurove dhe po kaq para në
shkrehjen e përgjithshme të administratës
sonë.

sia reale për qeverisjen nuk ka të
bëjë me këtë mbështetje. Kjo parti
që nëpër takime gjoja zgjedhore
ngrefoset sot për arritjet e drejtuesve të saj vendorë, pa u shqetësuar të përmendë qoftë edhe një gabim apo faj të vetëm të këtyre "engjëjve" qeverisës në katër vitet
2015-2019, të thotë qoftë edhe në
vetëm një rast ku një shërbim apo
investim nuk ka funksionuar apo
ka çaluar për pazotësi të "engjëjve", nuk ka në asnjë thes programor të saj përparësitë e
demokracisë përfaqësuese e funksionale. Pse vetëm kjo lloj
demokracie garanton bërjen dhe
mbajtjen e shtetit ligjor tek ne? Dhe
jo vetëm thjesht ëndrra apo edhe
vullneti epror i timonierit, sado
popullor ai të ketë qenë ose edhe
më shumë të jetë bërë mes qytetarëve. Populizmi nuk qeveris, por
vetëm keqqeveris, pavarësisht nga
sloganet. Kurse institucione që u
kërkohet llogari nga struktura
demokratike përfaqësuese dhe
funksionale (në radhë të parë një
Kuvend përfaqësues, por edhe ligji
për përgjegjësinë materiale të
nëpunësit publik, që KLSH-ja ka
gjashtë vjet që po e kërkon të miratohet!), ato po mund të sjellin një
shtet ligjor. Shteti sipas shëmbëlltyrës dhe vullnetit të një njeriu të vetëm mund të duket në pamje të parë ligjor, por katandiset
shumë shpejt në autokratik.

AKREPI
Ekziston mundësia që sot të dështoni
në disa çështje të caktuara për shkak
të pakujdesisë suaj. Këtë të hënë nuk
rekomandohet të bëni ndryshime në
aspektin personal. Nuk është dita e duhur për të shprehur ndjenjat.

SHIGJETARI
Tregohuni të hapur ndaj njohjeve të reja. Ekziston mundësia që gjatë ditës të kontaktoni me
njerëz të rëndësishëm për profesionin tuaj.
Nuk rekomandohet të ngatërroni punën me
jetën personale. Mund t'ju shfaqen probleme
të vogla me partnerin/partneren tuaj.

BRICJAPI
Bricjapët do të përballen me
shqetësime të shumta gjatë ditës së
sotme. Dikush nga të afërmit tuaj mund
të jetë sëmurë dhe mund të nevojitet
ndihma juaj. Megjithatë, në fushën e
ndjenjave gjithçka do të jetë ndryshe.

UJORI
Ndryshe nga pritshmëritë tuaja, gjendja financiare do të jetë mjaft e mirë. Do të keni
rritje të të ardhurave në sajë të arritjeve
profesionale. Ndërsa sa u përket marrëdhënieve personale, parashikohen mosmarrëveshje.

PESHQIT
Mund të viheni në siklet nga një episod që
ka ndodhur në punë. Kjo situatë do të vihet re edhe nga një kolegu juaj. Pjesa tjetër
e ditës do të kalojë qetësisht. Nëse e ndjeni të nevojshme t'i shprehni dikujt ndjenjat,
mendohuni mirë para se të veproni.
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YLLI BRAZILIAN

Vinicius: Mbape do të jetë
shpejt i Real Madridit

R

eal Madridi duket se
nuk do t'i lërë më asgjë
rastësisë dhe në merkaton
e verës synon që të ndërtojë një skuadër të madhe
dhe të arrijë të fitojë sërish si në Spanjë, ashtu
edhe në Europë. Afrimet e

bujshme të bëra deri më
tani, duket se janë vetëm
fillimi dhe pritet të ketë
edhe të tjera. Ylli i Realit,
sulmuesi Vinisius Zhunior
është i bindur se te
madrilenët do të vijë edhe
sulmuesi francez, Kilian

Mbape, që po shkëlqen në
Francë me PSG-në. Në një
intervistë të dhënë për
"Telefoot", ai u shpreh se
me Mbapen mund të fitojnë gjëra të mëdha.
"Natyrisht që ëndrra e tifozëve të Realit është që të

vijë Mbape dhe të gjithë
e duan këtu, kështu që
mendoj se shumë shpejt
do të jetë këtu. Nuk kam
dyshime se së bashku do
të fitojmë dhe do të arrijmë gjëra të mëdha. Nuk
e njoh personalisht, por
kemi biseduar disa herë
në 'Instagram'", u shpreh
Vinisius.

Lerda tërbohet me titullarët që pësuan 4 gola në pjesën e parë, i ul të gjithë në stol

Partizani turpërohet në
miqësoren e parë sllovene

Jeton Selimi

P

artizani zhvilloi ditën
e djeshme ndeshjen e
parë miqësore, teksa
po kryen edhe fazën përgatitore në Slloveni. Përballë kampionëve të Bosnje-Hercegovinës, FK Sarajevos, "demat" u mundën me rezultatin e turpshëm 5-1. Në
takimin e zhvilluar në stadiumin "Gornja Radgon", trajneri i ri, Franko Lerda, debutoi me pak ndryshime nga
for macioni i Gegës, teksa
kishte hedhur titullar vetëm
Melon në krahun e majtë
dhe Bitrin në qendër të
mbrojtjes, ndërkohë ng a
minuta e parë e niste edhe
Çinari në majën e sulmit.
Ndeshja nisi me gol që në
minutën e shtatë, ku për
boshnjakët ishte Tatar që
shënoi. Ndërkohë, në gjashtë minutat e fundit të pjesës
së parë, Sarajevo shënoi
edhe tri herë të tjera. Në të
39'-tën, ishte Ahmetoviç që
gjeti golin e dytë, ndërsa në

Kampionët e Shqipërisë shkatërrohen 5-1 nga Sarajevo

NJË TJETËR PORTIER

minutën e 45-të, autori i golit
të parë, Tatar, shënoi të tretin për ekipin e tij dhe të
dytin personal. Pak sekonda
më vonë, Shishiç gjeti edhe
golin e katërt, për ta mbyllur me "poker" 45 minutat e
para. Në pjesën e dytë, Sarajevo kreu disa ndryshime, po
ashtu edhe Partizani, që hodhi në fushë Mensah,
Xhikën, Kodrën, Ferhatin,
Koten, Lukas Kardozon, Rexhepin dhe Hakajn. "Demat"
ngushtuan shifrat vetëm në
minutën e 75-të, me një gol
të Mensah, ndërkohë që të
pestin për Sarajevon e
shënoi Mustafiç në minutën

KA OFERTA NGA KINA

Alen Sherri pritet të firmosë
për Tiranën

T

irana ka mend
uar që të përforcohet në të
gjitha repartet me
elementë cilësorë,
por edhe me lojtarë
të talentuar. Bardheblutë janë duke
afruar futbollistë
që do të bëjnë
diferencën, për të
ndërtuar një ekip
që do të synojë titullin. Kështu, pasi
kanë bërë të vetët
Bathën, Kalen e
Torasën, duket se
po synohet një
portier cilësor dhe
me të ardhme të
sigurt. Së fundmi për bardheblutë ka dalë në skenë
edhe emri i Alen Sherrit, 'gardianit' të talentuar shkodran. Sherri nuk luajti në javët e fundit të sezonit të
shkuar për shkak dëmtimi. Kështu, krahas Ilion Likës
e Alesio Abibit, bardheblutë pritet që të afrojnë edhe
Alen Sherin për portën, një nga portierët që cilësohet
me më shumë të ardhme në vendin tonë dhe që ka qenë
edhe pjesë e Shpresave U-21.

Perisiç e sheh veten larg
Interit, ëndërron Anglinë

I

van Perisiç nuk e
preferon një kalim
në Kinë. Për kroatin
ka ofertë nga klubi i
Shangai Shenhua,
mirëpo
anësorit
duket se një propozim i tillë nuk i intereson. Në fakt,
zikaltrit janë dakord
për një transferim të
Perisiç në Kinë, teksa do të përfitonin 25
milionë euro, kur e
kanë transferuar për
10. Megjithatë, lojtari ka vënë veton
dhe nuk i bën përshtypje as një rrogë prej 12 milionë eurosh në sezon.
Perisiç kërkon një transferim në Premier League, por
problemi është se për momentin mungojnë ofertat
konkrete. Ndërkaq, 30-vjeçari nuk do ta kishte problem edhe nëse do të qëndronte tek Interi, mirëpo trajneri Konte nuk e ka të përfshirë në planet e tij. Konte
kërkon t'i japë një fytyrë të re Interit, ndërsa nuk e
preferon Perisiç edhe për shkak të konflikteve që
prekën skuadrën në sezonin e kaluar, ku Perisiç ishte
një nga aktorët kryesorë.

e 88-të. Ky ishte testi i parë
për Partizanin në tokën sllovene dhe trajneri Lerda
debuton me humbje të
thellë, ndërkohë që në ditët
në vijim do të ketë sërish
ndeshje me ekipe të huaja.

KALARI NUK ËSHTË
MË PJESË E EKIPIT

Zhvillime edhe në organikën e skuadrës së kuqe.
Mësohet se Renaldo Kalari
nuk do të jetë më pjesë e Partizanit. Lojtari veteran nuk
gjendet në Slloveni me
skuadrën dhe nga sa është
mësuar, drejtuesit nuk e
konsiderojnë më si pjesë të
organikës.

Shqiptari do të mbajë mbi shpatulla numrin 7

Verderi vlerëson Rashicën,
i jep numrin e preferuar
M

ilot Rashica po kalon një moment fantastik në
karrierën e tij. Mesfushori nga Kosova ka arritur të shkëlqejë në kampionatin gjerman me Verder
Bremenin, duke shënuar në mënyrë të vazhdueshme
me klubin e tij, ndërkohë që të njëjtin ritëm mbajti
edhe me përfaqësuesen e Kosovës, ku në dy ndeshjet
e fundit shënoi 2 gola. Rashica ka mbajtur veshur këtë
sezon fanellën me numrin 11, ndërkohë që duke filluar nga dita e sotme, ai do të ketë fanellën me numrin
"7". Këtë numër Rashica e ka mbajtur edhe në kohën
kur luante për Vitesen në Holandë, ndërkohë që të
njëjtin numër mban edhe me përfaqësuesen e Kosovës. Vetë klubi i Verderit, në një komunikatë për
shtyp njofton se Rashicës i është dhënë numri "7" që
do të thotë shumë për të, ndërkohë që sezonin e kaluar e kishte Florian Kainz, i cili më pas u transferua te
Këlni. Sakaq, Klaudio Pizarros i është rikthyer numri
14, numër me të cilin ai ka fituar shumë trofe, ku sezonin e fundit kishte numrin 4. "Te Verderi, dy futbollistë do të luajnë sezonin e ardhshëm me numra
ndryshe, numra të cilët do të thonë shumë për futbollistët. Milot Rashica është njëri që do të mbajë
numrin 7, numër me të cilin ka luajtur te Vitese dhe
e mban edhe te Kosova, ndërkohë që do ta ketë edhe
te Verderi. Kur erdhi, ai zgjodhi numrin 11, pasi numrin 7 e kishte zënë Florian Kainz, që u largua te Këlni",
shkruhej në njoftimin e klubit.
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Fjalëkryqi (1)
1
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7

8

13
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14
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21

17

22

23

24

25

26

27
28

29

31

32

34

33

35

36

40

37

38

41

44

45

48

49

30

42
46

39
43

47

HORIZONTAL
1. I famshëm ai i Delfit.
8. Ai elektoral që duhet kapërcyer.
13. Një raketë... atdhetare.
14. Val aktor.
15. Kazan regjisor.
16. Pak formalitet.
17. Eshtëa Au në tabelë.
18. Të fundit në surf.
19. I mbjell... katastrofa.
24. Fillojnë masat.
25. I bëjnë të luajturit.
26. Mbyllin një krah.
27. Janë trupa qiellorë.
28. Preferojnë yjet e hënën.
29. Vanessa violiniste.
31. Beton pa kufij.

Fjalëkryqi (2)

32. Ente Operative Tiranë.
33. Winslet aktore.
34. Një stacion... anijesh.
36. Atëherë kur dalin yjet.
12
39. Një djalë vajze.
40. Këndohet në opera.
41. Pak elementare.
42. Një pjesë e origjinës.
44. Eshtë bota jashtë ëndrrës.
46. Eshtë shuma e përgjitshme.
48. Totale pa zë.
49. Merret me të bukurën.
VERTIKAL
1. Eshtë melodramë.
2. Një Schumacher... jo kampion.
3. Ai i shenjtë është Papa.
4. Lidhet në... fyt.
5. Arturo i Brecht.
6. Fillojnë lojën.
7. Luhet në ekstreme.
8. Kishin flamurtë zi.
9. Role pa zë.
10. Pak amatoriale.
11. Eshtë shkronjë.
12. Personazh i Dickens.
14. Ishin bashkitë dikur.
16. Eshtë edukimi në palestër.
20. Papas aktore.
21. Qytet italian.
22. Një pëlhurë sintetikë.
23. I bëjnë testet me një set.
25. Një momument... për kujtim.
27. Mund të jenë me katër kohë.
28. Një ushtarak me... numër.
29. Kryeqyteti i Filipineve.
30. Ai i shenjtë është papa.
35. Një pjesë e talenteve.
37. Numri i oktetit.
38. Eshtë sport me stil të lirë.
43. Gjysmë rakete.
45. Ekstreme në esktreme.
47. Fundi i turandot

HORIZONTAL
1. Eshtë baba.
5. Të fundit në studim.
7. Gustave, piktori që ilustroi Komedinë
Hyjnore.
11. Lidhin brigje.
12. Mban në kokë një tiara.
14. Janë poezi.
16. Qetësonte detin.
17. Koloneli i shkurtër.
18. Inicialet e Mallè regjisor.
19. Mbeten në fund.
20. Qethi Sansonin.
22. Satelit i Jupiterit.
23. Në mes të Tommy dhe Jones aktor.
25. Thirrej El Pibe de oro.
27. Eshtë shkaktari i sherrit.
29. Një vegël edhe Stradivari.
30. Fillojnë një periudhë.
31. Bukuroshja e Eunoes.
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48
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34
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56
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51

32. Kështu thirrej Felix Tournachon.
35. Del Piero për tifozët.
36. Fundi i një samurai.
37. Vjen vonë pas të vjelave.
38. Fillojnë tatëpjetën.
40. Eshë gjaku i mbretit.
42. Pak diktaturë.
43. Janë rivalet në dashuri.
47. Janë filmat me drita të kuqe.
50. Thuret me makinacione.
51. Një Baba përrallor.
VERTIKAL
1. Eshtë galeri në hekurudhë.
2. Një mund të jetë cirku.
3. Pishtarë pa pishë.
4. Matet pa kufij.
5. Mbyllin një princip.
6. Mund të jenë spaghetti të tilla.
7. Këndonte Ciao amore ciao.
8. Prodi që u pasua nga Berlusconi.
9. McBain shkrimtar.
10
10. Eshtë shtypja në barometër.
13. Ishte kombësia e Chopin.
15
15. Fara këngëtare.
20. Vrau Goliathin.
18
21. Një i mbijetuar nga Sodoma.
24. Janë nofka.
22
25. Eshtë frut i sherit.
26. Në krye të arnatës.
28. Teket e një rrote.
29. Kilmer aktor.
30. Përhapet me frikë.
31. Parashtesë zmadhuese.
30
32. Në krye të komandës.
33. Afrohen nga kreu.
34. Ishte futbollisti i famshëm për një gjethe
të thatë.
37. Ndiqet me ilaçe.
39. Agjenci Martesore Rumune.
41. Kastile janë në fund.
44. Hapen në kufij.
45. Fund janari.
46. Iniciale e Gide.
48. Të parat në olimpiadë.
49. Në krye të titullarëve.

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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- Në qoftë se njerëzve u
mirrni iluzionet, atëhere
çfarë kënaqësie u mbeten?
- Nëse do ta kuptonim
nëpërmjet arsyes sesa i
drejtë dhe i mirë është Zoti,
i cili shfaq shumë zemërim
dhe ligësi, atëherë për
çfarë do të hynte në punë
besimi?
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- Jam pesimist për shkak të
inteligjencës, dhe optimist
për shkak të vullnetit.
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Argëtim filozofik
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FJALEKRYQI (2)

PËRGJIGJET E FJALËKRYQEVE TË NUMRIT TË KALUAR
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- Ai nuk harron asgjë, por fal gjithçka..
Atëherë, ai do të urrehet dyfish, sepse
shkakton dy herë turp, një herë me
kujtesën dhe pastaj me bujarinë e tij.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

f

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

KRIPTOSKEME

KRIPTOSKEME

F O R D
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I N A T

B E N E S A T I T

- Kur të pasurit bëjnë luftë, janë të varfrit
ata që vdesin.
- Në botë ekzistojnë dy lloj njerëzish:
inteligjentë të pafe dhe fetarë pa
inteligjencë.
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