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PENSIONET E PLEQERISE,
JA KOEFICIENTET E RINJ

Çuçi llogari 20.162 euro, Gjiknuri 55 mln lekë nga gruaja

Zbardhen pasuritë e qeveritarëve për vitin Zbardhen pasuritë e qeveritarëve për vitin 
2018. Burri i Xhaçkës bleu ullishte2018. Burri i Xhaçkës bleu ullishte

Prona dhe llogari, 
zbardhen deklaratat e
pasurisë së ministrave 
të qeverisë “Rama”

Lista me emrat 
e fermerëve që
përfitojnë nga
5 milionë euro

JA SI NDAHEN

Në faqet 18-19

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktore - Rezarta DELISULA  

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com

HYN NE FUQI VENDIMI I KESHILLIT TE MINISTRAVE PER INDEKSIMIN E TYRE

Vijon në faqen 20

Nga BERND RIEGERT

Më 26 maj ne ndodhemi para 
zgjedhjeve vendimtare për kon-

tinentin”, thotë kryetari i fraksionit 
të kristiandemokratëve në Parlamen-
tin Europian ...

Zgjedhjet për Parlamentin e 
BE, ç’drejtim do të marrë BE? 

Dje
 “Deutsche Welle” në Nga  MARINKO CULAFIC 

Kisha vite që mendoja të hidhja në 
letër historinë e Rajkos, emigrantit 
malazez që u largua nga kjo jetë diku 
në fi llim të viteve ‘90 buzë portës së 
kalasë, i braktisur ...

Në kujtim të Rajkos

Opinioni
 Ditësi

Vijon në faqen 21

NGA VOLTIZA DURO

MES TYRE, BIRRA “KORÇA” 

Në faqen 7

Shembujt konkretë para dhe pas ‘94. Udhëzimi i ISSH: Pagat pas 
indeksimit. Kategoritë e të moshuarve që do t’u rillogaritet masa

Viti 2018 ka qenë një vit i mirë për ministrat socialistë të qe-
verisë “Rama” edhe në aspektin fi nanciar personal. Ndërsa 
për shumë shqiptarë mund të ketë qenë vërtetë një vit i 
vështirë në të ardhura dhe sigurimin e kushteve ekonomike, 
për anëtarët e qeverisë, buxheti i tyre personal ka shënuar 
rritje të ndjeshme. Thuajse të gjithë ministrat socialistë ...

Në faqet 4-5

(Në foto) Pensionistë

Në faqen 10

Trashëgimia jomateriale, 
Hysa: Subvencionim 

shoqatave që 
lëvrojnë folklorin

 
‘SHOWBIZZ’

TRYEZA E QKFV

Butrint Imeri, 
zbulohet lidhja 

me moderatoren e 
njohur shqiptare

 RAMA, LETER KREUT TE PD

Në faqet 2-3

Basha: Përballje 
deri në fitoren e 

kësaj beteje 
për Shqipërinë 

Sabjan Memishaj: Dëmtimet në valvulën e aortës dhe trajtimi 

Suplement Në faqen 12

Ylli Merja: Si të riktheni linjat perfekte për stinën e verës
mjeku kardiokirurg Sabjan 
Memishaj shpjegon shkaqet 
kryesore të insufi ciecës së 
valvulës së aortës, e njohur 
ndryshe edhe si regurgitimi 
aortal. Më tej, ai thekson se 
nëse nuk trajtohet në kohë, 
kjo sëmundje shkakton zma-
dhim të zemrës dhe ...

Rrahjet e shpeshta të zem-
rës, dhimbjet në gjoks 

apo vështirësia në frymë-
marrje mund të jenë sinjali-
zues i dëmtimit të valvulës 
së aortës. Në një intervistë 
për suplementin “Life Pag-
es” në “Gazeta Shqiptare”, 

 
KUSH JANE TE RINJTE

Në faqen 8

Arratisen nga 
burgu i sigurisë

së lartë dy 
shqiptarë, historia
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FAQJA E PARE

DIALOGU
KRIZA POLITIKE

Kreu i opozitës ka deklaruar se nuk do të bëjë asnjë hap pas nga kërkesat

Basha: Tani është koha për zgjidhjen
politike, largimin e Edi Ramës

"Forca jonë është përballja deri në fitoren e kësaj beteje"
Pavarësisht këmbëngul

jes së kryeministrit
Edi Rama për ta ftuar

kreun e Partisë Demokra-
tike në dialog për t'i dhënë
zgjidhje krizës politike që ka
përfshirë vendin, ky i fundit
duket i vendosur për të mos
lëshuar asnjë nga kërkesat
që ka parashtruar nga opozi-
ta gjatë gjithë këtyre muajve
dhe që në thelb të tyre kanë
largimin e kreut të ekzeku-
tivit. Ndonëse nuk iu përgjigj
në mënyrë të drejtpërdrejtë
letrës së pestë të dërguar nga
Rama në drejtim të tij, krye-
tari i opozitës, Lulzim Basha,
në mënyrë indirekte ka
theksuar se nuk do të bëjë
asnjë hap pas në realizimin
e kërkesave të ndritura.
Ndërsa postoi një kolazh me
foto nga protesta e ditës së
shtunë, ai thekson se opozi-
ta nuk ta dorëzojë
demokracinë dhe liritë e nje-
riut për të zgjedhur i lirë.
"Ne jemi populli i Europës,
ne jemi populli i lirisë, ne
jemi populli i demokracisë.
Ne jemi njerëz që besojmë
në vlera, besojmë te dinjite-
ti i njeriut, besojmë tek
familja, besojmë tek atdheu.
Demokracinë nuk e japim,
të drejtat dhe liritë tona nuk
i dorëzojmë. Beteja për to
është misioni më i madh dhe
më fisnik i njeriut të lirë.
Beteja me të keqen po e
çliron dhe fisnikëron sho-
qërisë dhe kombit tonë.
Forca jonë është bashkimi,
forca jonë është qëndresa,
forca jonë është përballja
deri në fitoren e kësaj beteje
për Shqipërinë si gjithë Eu-
ropa. Asnjë hap pas!", - shk-
roi Basha në një koment të
tijin dje në rrjetet sociale
teksa i bënte jehonë pro-
testës së ditës së shtunë.
Ndërkohë që pak orë më
vonë, gjatë pasdites së
djeshme, ai përcolli një
tjetër mesazh ndaj kryemi-
nistrit, ku shkroi se Europa
u dëgjoi zërin e shqiptarëve
dhe se është koha për
zgjidhjen politike dhe
largimin e kryeministrit Edi
Rama. Ai theksoi se ndërko-
mbëtarët nuk do të pranojnë

zgjedhje false të një kryemi-
nistri, që sipas tij, është
kapur në krim. "Beteja jonë
është për Shqipërinë si e
gjithë Europa! Europa e dëg-
joi zërin e shqiptarëve të
bashkuar. Çdo ëndërr për të
sunduar si despot lindor
popullin perëndimor të Sh-
qipërisë do të marrë

përgjigjen e merituar. Sh-
qiptarët nuk do të pranojnë
kurrë më paligjshmërinë e
një qeverie të dalë nga
zgjedhjet e faktuara të
vjedhura. Nuk do të pra-
nojnë më zgjedhje false të
kryeministrit të kapur në
krim. Tani është koha për
zgjidhjen politike, largimin e

ZGJIDHJA
"Shqiptarët nuk do
ta pranojnë kurrë
më paligjshmërinë e
një qeverie të dalë
nga zgjedhjet e
faktuara të
vjedhura. Nuk do të
pranojnë më
zgjedhje false të
kryeministrit të
kapur në krim. Tani
është koha për
zgjidhjen politike,
largimin e Edi
Ramës, qeveri
tranzitore, zgjedhje
të lira dhe të
ndershme.
Shqipëria, si
Europa", - shkroi
Basha.

Edi Ramës, qeveri tranzi-
tore, zgjedhje të lira dhe të
ndershme. Shqipëria, si Eu-
ropa", - shkroi Basha. Dek-
laratat e Bashës vijnë një
ditë pasi opozita mbajti pro-
testën e gjashtë të saj ko-
mbëtare. Por, ndryshe nga
protestat e mëparshme, dje
opozita protestoi (me për-

Kryemadhi: Dita e ndryshimit po
afron, jo luftë për rotacion politik

Kryetarja e LSI-së, Mon
ika Kryemadhi, ndër-

sa komentoi dje protestën
e ditës së shtunë, u shpreh
se shqiptarët me pjesëmar-
rjen e tyre treguan edhe
një herë se kërkojnë një
shtet dhe qeveri që të
punojë dhe mendojë për ta.
Nëpërmjet një komenti në
rrjetet sociale, kryetarja e
LSI theksoi se mesazhi që
përcollën pjesëmarrësit në
këtë protestë ishte se ata
duan institucione që u
shërbejnë atyre. "Mbrëmë
(të shtunën) më shumë se
kurrë, nën qiellin e mbulu-
ar me balona të bardha dhe
nën dritat e celularëve, sh-
qiptarët përcollën me-
sazhin se kanë nevojë për
një shtet dhe institucione

që t'u shërbejnë atyre. Se nuk
duan më kurrë të ndihen
jetimë në shtëpinë e tyre!", -
tha Kryemadhi. Më tej, ajo
theksoi se fëmijët shqiptarë
duhet të jetojnë në një Sh-
qipëri ndryshe nga ajo e tan-
ishmja, ku ata të ndihen eu-
ropianë jo vetëm në shpirt,
por në standarde dhe në
mundësi. "Edhe pse mes
shumë sakrificave, pikëpy-

etjeve, shpesh herë edhe
mosbesimit, ne po tregojmë
çdo ditë se kjo nuk është më
thjesht një luftë politike
për rotacion, por është luf-
ta e ndryshimit të një
sistemi të marrë fund, që
prodhon vetëm metastaza,
duke shkurtuar jetën e një
kombi! Forca jonë qëndron
te drejtësia e kauzës sonë,
që shkon përtej karrigeve
të liderëve, por u dedikohet
fëmijëve e familjeve sh-
qiptare, vendit tonë të
bekuar që mbahet peng nga
gabimet e politikës së
vjetër. Dita e ndryshimit po
afron, e bashkë me të edhe
shpresa se Shqipëria do të
bëhet me punën dhe forcën
e vetë qytetarëve të saj!", -
shkruan ajo.

jashtime të vogla) paqësisht,
ndërsa shprehu ven-
dosmërinë për t'i qëndruar
deri në fund kazuës së saj për
shtyrjen e zgjedhjeve,
largimin e Ramës dhe kr-
ijimin e një qeverie tranzi-
tore, që do të organizonte
zgjedhjet lokale dhe ato të
parakohshme së bashku. Por
nuk dihet nëse deklarata e

djeshme e Bashës për
zgjidhje politike parala-
jmëron nisjen tashmë të dia-
logut me kundërshtarin poli-
tikë apo jo. Gjithsesi, kryem-
inistri Edi Rama ka këmbën-
gulur ditët e fundit se koha
për dialog po skadon, duke
lënë të kuptohet se afati i fun-
dit është pikërisht nisja e fus-
hatës zgjedhore në 1 qershor.

Meta në festivalin e "Kcimit të
Tropojës": Ta regjistrojmë në UNESCO

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, mori pjesë dje në hapjen
e Festivalit të Parë Mbarëkombëtar të "Kcimit të

Tropojës". Në fjalën e tij përshëndetëse në hapje të veprim-
tarisë, Presidenti Meta falënderoi organizatorët dhe Bash-
kinë e Tropojës, që janë kujdesur për të ruajtur traditat më
të mira kulturore e kombëtare shqiptare, duke ua transmet-
uar brezave të rinj. "Për herë të parë në Shqipëri organizo-
het Festivali i Parë Mbarëkombëtar i 'Kcimit të Tropojës'
me ansamble nga shumë treva shqiptare si Tropoja, Librazh-
di, Plava, Gucia, Hasi, Peshkopia e Burreli", - tha Meta. Ai
theksoi se "Kcimi i Tropojës" është kryevepër e trashëgi-
misë shpirtërore e të gjithë kombit shqiptar. "Isha dëshmi-
tar vetëm pak ditë më parë i faktit se si ky 'Kcim i Tropojës'
pati një impakt të jashtëzakonshëm te presidentët pjesëmar-
rës në Samitin e Brdo-Brijunit në Tiranë dhe shërbeu edhe
më shumë si tregues i vlerave të jashtëzakonshme të kul-
turës dhe të krenarisë tonë. Është thelbësore të jemi kre-
narë dhe të ruajmë këngët, vallet, traditat tona dhe t'i
trashëgojmë ato brez pas brezi. Organizimi i festivaleve të
tilla është i jashtëzakonshëm për t'i ruajtur dhe për t'i trans-
metuar këto pasuri", - tha Presidenti i Republikës. Ai u zo-
tua se do të vazhdojë përpjekjet për regjistrimin e "Kcimit
të Tropojës" në UNESCO. "Kemi të regjistruar në UNESCO
disa nga trashëgimitë tona siç janë Butrinti, Berati, Gjirokas-
tra dhe Isopolifonia. Duhet të punojmë fort për të regjistru-
ar në listat e UNESCO-s pasuri të tjera tonat si 'Kcimin e
Tropojës'. Vlerat tona kombëtare duhet të promovohen edhe
më tej dhe 'Kcimi i Tropojës' e meriton të bëhet pjesë e
trashëgimisë kulturore botërore", - tha Meta.

Kryeministri Edi Rama dhe kreu
i PD-së, Lulzim Basha gjatë
negociatave të 2017-tës
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Kryeministri i dërgoi letrën e 5-të kreut të PD, hapja e fushatës më 1 qershor

Rama: Lulzim, mos gënjeni veten,
mbytja e anijes suaj ka filluar

"Vazhdoni deri në qershor 2021 me këtë ritual grotesk"
Një ditë pas protestës

gjashtë kombëtare të
opozitës, kryeminis-

tri Edi Rama, ashtu siç ka
bërë të gjitha ditët e fundit,
edhe dje i ka dërguar një
tjetër letër publike kryet të
opozitës, Lulzim Basha, ku e
fton atë që të ulen sa më parë
në tryezën e dialogut. Filli-
misht Rama e ironizon
Bashën, sa i përket protestës
së ditës së shtunë, të cilën e
konsideron si një hap
domethënës mbrapa nga
opozita, ndërsa shton se duke
qenë se ata kanë lajmëruar
protestën e radhës më 31 maj,
ai dhe Partia Socialiste do e
zhvendosin për në 1 qershor
mitingun për çeljen e fush-
atës për zgjedhjet vendore.
"Siç edhe me siguri e vutë re
vetë, karvani i fitores suaj
imagjinare po firon pak e nga
pak, çdo herë që sos në Tiranë
dhe siç e kuptoni, njëkohë-
sisht po firojnë edhe shanset
e dialogut mes nesh. Koha e
mbetur drejt ditënisjes zyr-
tare të fushatës së 30 qer-
shorit po tretet me shpejtësi,
e bashkë me të po jep shpirt
të them të drejtën edhe
shpresa ime e vobektë, se në
dyllin e veshëve tuaj mund
të hapet një vrimë. Sidoqoftë
shpresa vdes e fundit dhe ja
ku jam, unë përsëri, në
kërkim të dialogut me ju për
të bërë timen deri në fund
kundër kësaj historie të pak-
uptimtë, të shëmtuar e dëm-
tore për vendin tonë të për-
bashkët", - shprehet Rama në
letrën e vet. Ai i kujton
Bashës se me protestat opozi-
ta nuk po godet institucionet
dhe qeverinë, por imazhin e
Shqipërisë në sytë e ndërko-
mbëtarëve. "U bënë muaj që
vini vërdallë, bashkë me
punonjësit e bashkive blu e
me ca katranë me bojë, duke
goditur Shqipërinë ndërko-
mbëtarisht dhe ngritur
pikëpyetje të madhe te miqtë
europianë, lidhur me çeljen
e negociatave me Bashkimin
Europian, duke cenuar vep-
rimtarinë ekonomike të ven-
dit dhe turizmin në veçanti,
duke trazuar një popull të
tërë me hallin absurd se
çfarë do të ndodhë e çfarë do
të digjet kur të sosni në Ti-
ranë herën tjetër…", - shkru-
an Rama. Më tej, ai thekson
se opozita me gjithë aksionin
e vet politik dhe të protestave
nuk ka se çfarë t'i bëjë as
mazhorancës dhe qeverisë
dhe as atij vet personalisht.
"A mos vallë më keni larguar
mua dot? Po, kjo po, më keni

larguar mbrëmë me balonat
që merrnin me vete në qiell
parullën e lodhur 'Rama ik'",
- shkruante më tej Rama në
letër. Kryeministri i kujton
Bashës se nëse nuk ulen në
tryezën e dialogut edhe këto
pak ditë që kanë mbetur,
atëherë mazhoranca do ta vi-
jojë e vetme fushatën për të
fituar të gjitha bashkitë.
"Vazhdoni po deshët deri në
qershor 2021, me këtë ritual
grotesk të fushatë -
protestave seriale kundër
zgjedhjeve, me frikën nga
drejtësia si karikues për bat-
eritë tuaja. Ndërsa ne,
thjesht do të nisim e do të
zhvillojmë fushatën e

zgjedhjeve vendore, do t'i
marrim bashkitë e braktisu-
ra prej jush se meqë i latë ju,
s'mund t'i lëmë edhe ne
rrugëve dhe do të vazhdojmë
të qeverisim me të gjitha bat-
eritë e karikuara për katër
vjet, deri në qershorin 2021",
- deklaroi Rama. Më tej, ai
thekson edhe një herë se,
"zgjedhjet e 30 qershorit nuk
i shtyn dot askush ndër ne
dhe as i pengon dot askush
mbi këtë dhe! Sepse Kushtetu-
ta e Republikës sonë nuk le-
jon askënd t'i shtyjë, kurse
ligji dënon rëndë këdo që
prek qoftë edhe një kuti voti-
mi". Rama i sugjeron Bashës
që të dëgjojë këshillat e miqve

gjermanë të Shqipërisë për
dialog pa kushte. "Mos men-
doni ju lutem për asnjë mo-
ment se 30 qershori nuk do
të vijë, apo do të kalojë pa
zgjedhje. Mos gënjeni veten
më tutje i dashur Lulzim,
koha po mbaron dhe mbytja
e anijes suaj sapo ka filluar.
Ka ende një mundësi të
vogël për dialog përpara se sa
vetë ndjekësit tuaj, t'ju
flakin të parin në ujërat
thithës ku e keni futur qor-
razi atë anije", - shprehet
Rama, ndërsa i bën të ditur
se meqë opozita do protest-
ojë në 31 maj atëherë shumi-
ca do e çelë fushatën në 1
qershor, ditën e fëmijëve.

Bindjes Demokratike i ikën edhe një
tjetër kandidat, KQZ-ja nuk e regjistron

Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve, në

mbledhjen e ditës së
djeshme votoi kundër pra-
nimit të kërkesës për
regjistrimin e kandidates
së Bindjes Demokratike
për kryetare të Bashkisë
Cërrik, Merita Xhika. Bind-
ja Demokratike kishte
ankimuar vendimin e
KZAZ nr.46, për mos-
regjistrimin e kandidates
për kryetare të Bashkisë
Cërrik, e cila nuk plotëson-
te kushtin për të qenë ban-
ore e Cërrikut të paktën 6
muajt e fundit. KQZ vendo-
si rrëzimin e kërkesës dhe
lënien në fuqi të vendimit

të KZAZ-së nr.46. Pas
hedhjes së shortit dhe rela-
timit të kërkesës ankimore,
KQZ vendosi pranimin e
kërkesës së subjektit Bindja
Demokratike, me objekt
'Kundërshtimi i vendimit të
KZAZ-së nr. 79, për mos-
regjistrimin e listës

shumëmërore të kandi-
datëve për anëtarë të
Këshillit të Bashkisë Libo-
hovë, për zgjedhjet për or-
ganet e qeverisjes vendore,
të datës 30 qershor 2019.
Kërkesa do të shqyrtohet në
mbledhjen e datës, 27 maj.
KQZ shqyrtoi edhe projek-
tvendimet: "Për caktimin e
disa qendrave të votimit në
ndërtesa private, për
zgjedhjet për organet e
qeverisjes vendore të datës
30 qershor 2019" dhe "Për
lirimin dhe emërimin e
anëtarëve të KZAZ nr.07,
nr.60, për zgjedhjet për or-
ganet e qeverisjes vendore
të datës 30 qershor 2019".

ZGJEDHJET
"Zgjedhjet e 30
qershorit nuk i shtyn
dot askush ndër ne
dhe as i pengon dot
askush mbi këtë dhe!
Sepse Kushtetuta e
Republikës sonë nuk
lejon askënd t'i
shtyjë, kurse ligji
dënon rëndë këdo që
prek qoftë edhe një
kuti votimi. Meqë
lajmëruat
grumbullimin e
radhës në 31 maj,
shtabi ynë elektoral
vendosi ta spostojë
në 1 qershor
mitingun e çeljes
zyrtare të fushatës -
kollaj, nuk ishte një
datë si ajo zgjedhjeve
që s'e kemi ne në
dorë".

Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e
Matit, Agron Malaj, ka reaguar për herë të

parë pas akuzave që janë hedhur ndaj tij nga
opozita dhe nga kreu i PD-së, Lulzim Basha.
Kryeopozitari gjatë një takimi me banorët e
Matit tha se Malaj duhet të ishte mbrapa hek-
urave, pasi është përfshirë në dosjen "184", për
manipulim të votave në Bashkinë e Dibrës.
Malaj është akuzuar gjithashtu edhe për ngjar-
jen e 21 janarit, pasi ai ishte komandat i grupit
të zjarrit të Gardës që qëlloi mbi protestuesit,
ku mbetën të vrarë 4 qytetarë dhe gjatë kohës
kur ministër i Brendshëm ishte Lulzim Basha.
Pikërisht për këtë arsye në reagimin e tij, Malaj
thotë se po sulmohet nga PD-ja dhe Lulzim
Basha për shkak se nuk kishte zbatuar urdhrat
e tij në atë kohë. Malaj i ka hedhur poshtë akuzat
e Bashës, duke thënë se as ai dhe as grupi që ai
drejtonte në 21 janar nuk i kanë zbatuar urdh-
rat e Bashës dhe nuk kanë qëlluar asnjë plumb
të vetëm. "Më 21 janar 2011 unë nuk kam zbat-
uar urdhrat që vinin nga ju dhe më lart për të
qëlluar mbi qytetarët. Ju më akuzoni se guxo-
va të mos respektoj urdhrat tuaj. Nuk ka mëkat
të bësh detyrën e një komandanti seksioni të
njësisë speciale, por unë me atë detyrë nuk abu-
zova kurrë. Nuk qëllova kurrë mbi protestues-
it, as unë dhe asnjë nga ata nën drejtimin tim,
ndaj ti më sulmon", - thotë Malaj në reagimin e
tij. Ndaj kësaj deklarate reagoi anëtari i krye-
sisë së PD-së, Kreshnik Çollaku, i cili theksoi
se ndonëse kanë 6 vite në pushtet, socialistët
nuk kanë faktuar asnjë akuzë ndaj Bashës.

"21 janari", Malaj i përgjigjet Bashës:
Nuk e zbatova urdhrin për të qëlluar
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PASURITË
DEKLARATAT

Zbardhen pasuritë e qeveritarëve për vitin 2018. Burri i Xhaçkës bleu ullishte

Deklaratat, ja pasuritë e
ministrave të qeverisë "Rama"
Bledi Çuçi, llogari bankare me vlerë 20.162 euro
Viti 2018 ka qenë një

vit i mirë për minis
trat socialistë të

qeverisë "Rama" edhe në as-
pektin financiar personal.
Ndërsa për shumë sh-
qiptarë mund të ketë qenë
vërtetë një vit i vështirë në
të ardhura dhe sigurimin e
kushteve ekonomike, për
anëtarët e qeverisë, buxhe-
ti i tyre personal ka shënu-
ar rritje të ndjeshme.
Thuajse të gjithë ministrat
socialistë (bëhet fjalë për
ministrat që ishin në
detyrë deri në fund të 2018
apo më parë kanë qenë de-
putetë) kanë deklaruar në
formularët e tyre të pasur-
ive të dorëzuar në ILDKPI
pasuri të shtuara, duke fil-
luar që nga paratë cash,
llogaritë bankare, blerje
makinash apo edhe aparta-
mente. Kështu numri dy i
qeverisë, zëvendëskryemi-
nistri Erion Braçe deklaron
për vitin 2018 një shtesë
llogari me 3128 euro, dy
llogari të tjera bankare me
397.981 dhe 700.000 mijë
lekë. gjithashtu Braçe dek-
laron dhe 1.201.979 lekë
kursime të transferuara
nga 2017. Ndërkohë që sa u
përket të ardhurave, ai de-
klaron vetëm ato nga paga
si deputet dhe paga e bash-
këshortes së tij. Ndërsa
ministri i Turizmit, Blendi
Klosi, deklaron një llogari
bankare të shtuar me
759.440 mijë lekë dhe një
tjetër llogari të shtuar me
vlerën 980.000 lekë të sigu-
ruara nga shitja e makinës.
Ndërkohë që edhe bash-
këshortja e tij ka deklaruar
shtesa në dy llogaritë ban-
kare përkatësisht me nga
194.794 dhe 422.855 lekë.
Ministri i Diasporës, Pande-
li Majko deklaron pagesë
kredie me vlerë 2.200.039
lekë dhe pagesën e këstit të
katërt të banesës me vlerë
107.400 lekë. Ndërkohë që
bashkëshortja e tij ka dek-
laruar një llogari rrjedhëse
me 19328 euro. Ministri i
Sipërmarrjes, Eduard Shal-
si, mund të konsiderohet pa
frikë një nga ministrat që
kanë siguruar fitimet më të
mëdha për vitin 2018 ose që
ka bërë më shumë veprime
bankare. Kështu, ai dek-
laron se gjatë vitit 2018 bleu

një supër makinë "Audi
Q7" me vlerë 20 mijë euro.
Gjithashtu, ai deklaron
disa llogari të pakësuara
përkatësisht me shumat
500.617 lekë, 1.492 euro dhe
100.717 lekë.  Nga ana
tjetër, ai deklaron disa llog-
ari të tjera bankare, të cilat

janë shtuar përkatësisht
me 5318 euro dhe 1.368.941
lekë, ndërsa deklaron edhe
390.000 lekë cash. Si  të
ardhura, ai ka deklaruar
2.917.570 lekë si pagë depu-
teti dhe 7920 euro nga qira-
ja e një apartamenti. Shal-
si deklaron edhe marrjen e

SPIROPALI
Ish-drejtorja e
Doganave, sot ministre
e Shtetit për
Marrëdhëniet me
Parlamentin, Elisa
Spiropali deklaron
mosndryshime të
gjendjes së llogarive të
saj bankare, si dhe 3
mijë euro në gjendje
cash. Ndërkaq,
bashkëshorti i saj, që
është anëtar i disa
bordeve shtetërore dhe
punonjës i OST
deklaron një llogari
bankare me 150 mijë
lekë dhe 4 mijë euro
cash.

një kredie, e cila vetëm
gjatë vitit 2018 është shly-
er me shumën 10.813 euro.
Nuk mbetet pas në aspek-
tin e të ardhurave edhe
bashkëshortja e tij, Eranda
Shalsi. Ajo deklaron një
shtesë llogarie me vlerë
27970 euro dhe disa llogari
të tjera bankare të pakë-
suara përkatësisht me
1.604.113 lekë, 1.492 euro,
324.596 lekë, 1.145.190 lekë
dhe 122.794 lekë. Ministr-
ja e Shëndetësisë Ogerta

Manstirliu ka deklaruar sh-
tesa në disa llogari ban-
kare dhe më konkretisht
me 269.858 lekë, 320.338
lekë dhe 8.294 euro si dhe
pakësim në një llogari
rrjedhëse të bashkëshortit
me vlerë 205.598 lekë.
përveç bagës së saj si min-
istre, ajo deklaron edhe të
ardhura nga paga dhe
shpërblimet e bashkëshor-
tit në OSHE në shumën
1.880.182 lekëve. Manastir-
liu deklaron edhe një kre-

PASURITË E MINISTRAVE AKTUALË

Erion Braçe
Llogari bankare shtuar me
interesat bankare të një vitit =
3128 euro.
Llogari bankare e kursimeve të
deklaruara në 2017 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 = 1.201.979 lekë.
Hua afatgjatë me vlerë
5.000.000 lekë. Paguar për
vitin 2018 vlera 288.000 lekë.
Blendi Klosi
Llogari nga paga shtuar me
vlerën 759.440 mijë lekë
Llogari e shtuar me vlerën
980.000 lekë nga shitja e
makinës.
Llogari likujduese e kredisë
shtuar me 67.160 lekë.
Të ardhura nga paga si
ministër = 1.556.406 lekë.
Të ardhura nga pjesëmarrja në
KKRT = 97.200 lekë.
Rimbursim telefoni = 270.524
lekë.

Kredi financiare e marrë në vitin
2004. Shlyer gjatë vitit 142.128 lekë.
Nora Klosi (bashkëshortja)
Shtesë në llogari bankare nga paga
= 194.794 lekë.
Shtesë në llogari nga paga 422.855
lekë.
Pandeli Majko
Paga si ministër = 1556.401 lekë.
Të ardhura nga qiraja e banesës =
15.650 lekë.
Kredi 5 milionë lek e marrë në vitin
2003. Shlyer në 2018 vlera
2.200.039 lekë.
Pagesë kësti i katërt i banesës me
vlerë 107.400 lekë.
Enkeljda Majko (bashkëshortja)
Llogari rrjedhëse me vlerë = 19328
euro.
Eduard Shalsi
Llogari bankare pakësuar me
500.617 lekë.
Llogari bankare pakësuar me 1.492
euro.
Autoveturë "Audi Q7" me vlerë
20.000 euro.
Llogari bankare pakësuar 100.717
lekë.
Llogari bankare shtuar me 5318
euro.
Llogari bankare shtuar me
1.368.941 lekë.
Lekë cash = 390.000 lekë.
Të ardhura si deputetë = 2.917.570
lekë.
Të ardhura nga qiraja e një
apartamenti = 7920 euro.
Kredi bankare në vlerë 42.000 euro.

Shlyer gjatë vitit 2018 shuma me
vlerë 10.813 euro.
Eranda Shalsi (bashkëshortja)
Llogari rrjedhëse pakësuar me
1.604.113 lekë.
Llogari rrjedhëse shtuar 27.970
euro.
Llogari rrjedhëse pakësuar 1.492
euro.
Llogari rrjedhëse pakësuar me
324.596 lekë.
Llogari rrjedhëse pakësuar me
1.145.190 lekë.
Llogari rrjedhëse pakësuar me
122.794 lekë.
Kartë krediti me vlerë 71.238 lekë.
Të ardhura si arkitekte = 727.942
lek.ë
Të ardhura nga Instituti i Sigurimeve
Shoqërore =  458.568 lekë.
Të ardhura si pedagoge = 792.217
lekë.
Paga si person fizik = 881.112 lekë.
Fitimi si person fizik 2.314.362 lekë.
Ogerta Manastirliu
Llogari bankare shtuar me 269.858
lekë.
Llogari e pagës së bashkëshortit
shtuar me 320.338 lekë.
Shtesë në llogari kursimi nga
interesat 2.549 lekë.
Shtesë në llogari rrjedhëse nga të
ardhurat e bashkëshortit me vlerë
8.294 euro.
Pakësime në llogari rrjedhëse të
bashkëshortit me vlerë 205.598
lekë.
Të ardhura nga paga dhe

shpërblime si minister në shumë
1.556.406 lekë.
Të ardhura nga paga dhe
shpërblimet e bashkëshortit në
OSHE në shumën 1.880.182 lekë.
Të ardhurat si kryetare bordit të
Këshillit Administrativ të FSDKSH =
153.000 lekë.
Të ardhura nga pagesa në Kuvendi
= 41.170 lekë.
Të ardhura nga kryetare e
Komisionit të Mbrojtjes nga
Rrezatimi = 27.200 lekë.
Kredi bankare shtetërore e
lehtësuar me vlerë. 5.000.000 lekë
me interes 4%. Shlyer në 2018 vlera
337.946 lekë.
Olta Xhaçka
Të ardhura nga paga si ministre =
1.556.406 lekë.
Të ardhura si deputete = 4.935 lekë.
Artan Gaçi (bashkëshorti)
Blerje pasurie e paluajtshme e llojit
ullishte me sipërfaqe 690  m2 me
vlerë 966.000 lekë.
Të ardhura nga ISSH = 765.560
lekë.
Të ardhura nga paga në kompaninë
AG.TÇ në shumën 572.200 lekë.
Paguar detyrim kredie e mbartur në
vlerën 7.374 euro.
Pagesë këste kredie për blerje
automjeti "Land Rover" në shumën
9411 euro.
Elisa Spiropali
Llogari rrjedhëse me vlerë 23.889
lekë.
Para cash në shumë 3.000 euro.
Depozitë bankare e pandryshuar.

Paga si deputete = 2.504.342
lekë.
Kartë krediti me vlerë 1.423 euro
Salarjon Totaj (bashkëshorti)
Llogari në vlerën 565 lekë.
Llogari page në vlerën 152.900
lekë.
Gjendja cash = 4.000 euro.
Të ardhura nga këshilli
Mbikëqyrës i Alb gaz sh.a =
243.100 lekë.
Këshilli Drejtues i DPSHTRR =
31.008 lekë.
Paga si punonjës i OST-së =
1.511.214 lekë.
Kredi bankare në shumë
1.120.000 lekë. Shlyer gjatë
2018 shuma në vlerën 169.560
lekë.
Detyrime nga karta e kreditit =
2.377 euro.
Bledi Çuçi
Llogari bankare me vlerë
3.113.247 lekë.
Depozitë bankare me vlerë
666.600 lekë.
Depozitë bankare me vlerë
19.102 lekë.
Të ardhura nga paga si deputetë
me vlerë 2.569.451 lekë.
Delina Fico (bashkëshortja)
Llogari bankare me vlerë 0.457
dollarë.
Llogari bankare me vlerë 3091
dollarë.
Endi Çuçi (djali)
Llogari bankare me vlerë 20.162
euro (burimi: paga e prindërve).

di bankare shtetërore e le-
htësuar me vlerë 5.000.000
lekë me interes 4%. Sa i
përket ministres së
Mbrojtjes, Olta Xhaçka de-
klaron vetëm të ardhurat
si ministre dhe asnjë ndry-
shim në llogaritë e saj per-
sonale bankare. Por nga
ana tjetër bashkëshorti i
saj, Artan Agaçi ka blerë
një pasuri të paluajtshme
e llojit ullishte me sipër-
faqe 690 m2 me vlerë
966.000 lekë.

Eduard Shalsi

Kryeministri Rama me ministrat
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Ish-ministrat e Ramës, mijëra euro të ardhura. Gruaja e Bushatit, 65 mijë euro fitim

Prona dhe llogari bankare,
deklarimet e deputeteve te PS
Fatmir Xhafaj merr kredi për studimet e vajzës
Ndonëse në fillim të

këtij viti duhet të li
nin postet e minis-

trave, një pjesë e të cilëve i
mbanin prej 6 vitesh, ish-
ministrat socialistë ashtu si
edhe kolegët e tyre që janë
ende pjesë e kabinetit qever-
itar kanë pasur një vit të be-
gatë sa u përket financave të
tyre personale dhe familjare.
Rekordin e mban padyshim
ish-ministri i Financave dhe
Ekonomisë, Arben Ahmetaj,
i cili deklaron disa llogari
bankare me qindra mijëra
euro, të cilat edhe në 2018
kanë pësuar rritje. Më
konkretisht, Arben Ahmetaj
deklaron një llogari bankare
në vlerën 135.384 euro, shtu-
ar në 2018 me 100.133 euro.
Gjithashtu ai deklaron një
depozitë në euro me vlerë
115.674 euro, shtuar me 9.6
euro në 2018, një tjetër llog-

ari me vlerë 256.841 euro e
cila është shtuar me 15.730
euro në 2018, një tjetër llog-
ari me vlerë 1.070.070 lekë,
shtuar me 1.800 lekë, si dhe
një tjetër llogari bankare me
vlerë 1.389.474 lekë, shtuar
me 226.787 lekë. Ahmetaj ka
deklaruar edhe marrjen e
një kredie më parë për bler-
je automjeti me vlerë 37.242
euro, nga e cila në 2018 ësh-
të shlyer shuma 5.264 euro.
Nuk mbetet pas as bash-
këshortja e tij, e cila po ash-
tu ka deklaruar një numë të
madh llogarish bankare me
shuma të konsiderueshme.
Ajo ka deklaruar bono thesa-
ri 2 vjeçare me 3.400.000
lekë, llogari page 1.811.562
lekë, llogari plan kursimi për
pension në vlerën 5.725.638
lekë, e cila vetëm në 2018
është shtuar me vlerën
1.232.215 lekë, llogari me
vlerë 4.407 euro, shtuar në
2018 me 1247 euro, llogari
me vlerë 13.819 dollarë, sh-
tuar me 53 dollarë, llogari
me vlerë 30.254 euro, shtu-
ar me 53 euro. Ndërkohë që
bashkëshortja e tij deklaron
si të ardhura pagën nga ban-
ka me vlerë 6.074.016 lekë,
të ardhura nga dhënia me
qira e dy ambienteve me
vlerë 11220 euro dhe 12.000
dollarë në vit. Edhe vajza e
Ahmetajt ka deklaruar tri
llogari bankare përkatësisht

me 18.575 dollarë, shtuar me
71 dollarë, llogari me vlerë
953 euro, shtuar me 33 euro
dhe një llogari me vlerë
40.339 euro, shtuar me 85
euro. Ish-ministri i
Brendshëm, Fatmir Xhafaj
ka deklaruar disa lëvizje në
llogaritë e tij bankare. Më
konkretisht pakësim llogar-
ie me 749.771 lekë, 2.305.493
lekë dhe shtesë llogarie me
26.973 euro (nga konvertimi
i monedhës gjendje në lekë).
Ai gjithashtu deklaron edhe
marrjen e një kredie studi-
mi për vajzën në Itali në
vlerën e 15 mijë eurove,
ndërsa të ardhura deklaron
ato të pagës dhe ato nga
qiraja e dy dyqaneve në
Vlorë. Ndërsa bashkëshort-
ja e tij deklaron shtesë llog-
arie me 26.723 euro dhe të
ardhura neto nga fitimi i
realizuar nga fitimi tregtar si
notere me vlerë 1.152.464
lekë. Ndërkohë që në familjen
e ish-ministrit të Jashtëm,
Ditmir Bushati, ajo që men-
don për financat e shtëpisë
është bashkëshortja e tij. Kjo,
pasi Bushati ka deklaruar
vetëm llogari page dhe të
ardhurat vetëm si ministër,
ndërsa bashkëshortja e tij ka
deklaruar shuma të kon-
siderueshme të ardhurash
nga puna si konsulente pro-
jektesh. Ajo ka deklaruar sh-
tim llogarie me 797.981 lekë
dhe një tjetër llogari bankare
shtuar me 49.430 euro nga
puna si konsulente. Po ashtu,
ajo ka deklaruar edhe një pa-
kësim llogarie bankare 3.653
euro. Ndërsa si të ardhura ajo
ka deklaruar 2.384 euro,
46.540 euro, 1750 euro,
525.000 lekë, 930.000 lekë,
231.786 dhe 1.200 euro. Edhe
Damian Gjiknuri, ashtu si
Ditmir Bushati ka deklaruar
më shumë të ardhura të
bashkëshortes se sa ato të
vetat. Ndërsa ai deklaron si
të ardhura vetëm pagën si
ministër në vlerën e 1.664.213
lekëve, bashkëshortja e tij ka
të ardhura nga aktivitetet
tregtare në shumën e
5.575.240 lekëve. Gjithashtu
Gjiknuri deklaron se ka
paguar interesa kredie në
shumën e 6900 eurove dhe 35
mijë eurove. Këto të fundit
në favor të sipërmarrësit të
apartamentit, të cilit dek-
laron se i ka si detyrim edhe
136 mijë euro.

SI NDRYSHOI PASURIA E ISH-MINISTRAVE SOCIALISTË NË 2018

 Fatmir XhafajFatmir XhafajFatmir XhafajFatmir XhafajFatmir Xhafaj

Pakësim i llogarisë, përf-
shirë dhe kartën e kreditit me
vlerë - 52 euro.

Pakësim llogarie në
vlerën - 749.771 lekë.

Shtesë llogarie 26.973 euro
(nga konvertimi i monedhës
gjendje në lekë).

Pakësim llogarie - 11 dol-
larë

Pakësim llogarie në vlerë
- 2.305.493 lekë.

Shtesë e gjendjes cash
11.000 euro.

Të ardhura neto nga paga
=1.685.804 lekë.

Të ardhura neto nga paga
në Kuvend = 137.854 lekë.

Të ardhura neto nga qira-
ja e dyqanit në Vlorë = 1721
euro

Të ardhura neto qiraja e
dyqanit në Vlorë = 2.499 euro.

Të ardhura neto nga dy
depozita 25.278 lekë.

Kredi e marrë nga vajza
Amantia Xhafaj në shumë e
15.000 euro. Shlyer në vitin
2018, vlera 9530 euro.

Mimoza Xhafaj  (bash-Mimoza Xhafaj  (bash-Mimoza Xhafaj  (bash-Mimoza Xhafaj  (bash-Mimoza Xhafaj  (bash-
këshortja).këshortja).këshortja).këshortja).këshortja).

Shtesë llogarie 26.723 euro.
Të ardhura neto nga fiti-

mi i realizuar nga fitimi treg-
tar si notere = 1.152.464.

AAAAAulona Xhafulona Xhafulona Xhafulona Xhafulona Xhafaj (vaj (vaj (vaj (vaj (vajza)ajza)ajza)ajza)ajza)
Pakësim llogarie në

shumën - 110.098 lekë.
Shtesë llogarie në shumën

894.784 lekë nga kursimet
familjare me bashkëjetuesin.

Të ardhura nga paga dhe
shpërblime = 869.288 lekë.

Të ardhura nga paga e
shpërblimet në punë e bash-
këjetuesit = 1.354.693 lekë.

Amantia Xhafaj Amantia Xhafaj Amantia Xhafaj Amantia Xhafaj Amantia Xhafaj (vajza)
Shtesë llogarie në Itali me

vlerën 5.823 euro.

 Arben AhmetajArben AhmetajArben AhmetajArben AhmetajArben Ahmetaj

Llogari bankare në vlerën

135.384 euro. Shtuar në 2018 me
100.133 euro.

Depozitë në euro me vlerë
115.674 euro. Shtuar me 9.6 euro.

Llogari me vlerë 256.841 euro.
Shtuar me 15.730 euro.

Llogari me vlerë 1.070.070 lekë.
Shtuar me 1.800 lekë.

Llogari me vlerë 631 euro.
Llogari me vlerë 352 euro.
Llogari me vlerë 1.389.474 lekë.

Shtuar me 226.787 lekë.
Të ardhura nga paga si ministër

= 1.556.406 lekë.
Të ardhura nga honoraret =

107.800 lekë.
Kredi për blerje automjeti me

vlerë 37.242 euro. Shlyer në 2018
shuma 5.264 euro.

Albina Ahmetaj (bashkëshort-Albina Ahmetaj (bashkëshort-Albina Ahmetaj (bashkëshort-Albina Ahmetaj (bashkëshort-Albina Ahmetaj (bashkëshort-
ja)ja)ja)ja)ja)

Bono thesari 2 vjeçare =
3.400.000 lekë.

Llogari page 1.811.562 lekë.
Llogari plan kursimi për pen-

sion në vlerën 5.725.638 lekë. Shtu-
ar në 2018 me vlerën 1.232.215 lekë.

Llogari me vlerë 4.407 euro. Sh-
tuar në 2018 me 1247 euro.

Llogari me vlerë 13.819 dollarë.
Shtuar me 53 dollarë.

Llogari me vlerë 30.254 euro.
Shtuar me 53 euro.

Të ardhura nga paga në bankë
me vlerë 6.074.016 lekë

Të ardhura nga dhënia me qira
e ambienteve me vlerë 11220 euro.

Të ardhura nga dhënia me qira
e ambienteve me vlerë 12.000 dol-
larë.

Livia Ahmetaj (e bija)Livia Ahmetaj (e bija)Livia Ahmetaj (e bija)Livia Ahmetaj (e bija)Livia Ahmetaj (e bija)
Llogari me vlerë 18.575 dollarë.

Shtuar me 71 dollarë.
Llogari me vlerë 953 euro. Shtu-

ar me 33 euro.
Llogari me vlerë 40.339 euro.

Shtuar me 85 euro.

 Ditmir BushatiDitmir BushatiDitmir BushatiDitmir BushatiDitmir Bushati

Llogari nga paga si ministër me
vlerë 842.000 lekë.

Të ardhura nga paga si ministër
= 1.556.412 lekë.

Aida Bushati (bashkëshortja)Aida Bushati (bashkëshortja)Aida Bushati (bashkëshortja)Aida Bushati (bashkëshortja)Aida Bushati (bashkëshortja)

Llogari bankare shtuar me
797.981 lekë.

Llogari bankare shtuar me
49.430 euro nga puna si konsulente.

Llogari bankare pakësuar me
3.653 euro.

Të ardhura nga bashkëshortja
dhe dieta = 2.384 euro.

Të ardhura nga bashkëshortja
si konsulente e projekteve të
Këshillit të Europës = 46.540 euro

Të ardhura nga bashkëshortja
nga konsulenca me projektet e
EPD dhe Bashkimit Europian =
1750 euro

Të ardhura nga bashkëshortja
nga konsulenca 525.000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja
nga konsulenca = 930.000 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja
si trajnere në shkollën e magjis-
traturës dhe shkollën e Adminis-
tratës Publike = 231.786 lekë.

Të ardhura nga bashkëshortja
nga konsulenca juridike = 1.200
euro.

 Damian GjiknuriDamian GjiknuriDamian GjiknuriDamian GjiknuriDamian Gjiknuri

Pakësim llogari me 3616 euro.
Pakësim llogarie me 469.773

lekë.
Shtesë llogarie me vlerë 36.900

lekë.
Shtesë llogarie me vlerë

1.350.697 lekë.
Të ardhura nga paga si ministër

= 1.664.213 lekë.
Të ardhura nga aktivitetet treg-

tare të bashkëshortes = 5.575.240
lekë.

Kredi bankare me vlerë
90.3450.000 euro. Paguar 6.900 euro
principial dhe interesa në 2018.

Paguar në 2018 edhe një shumë
me vlerë 35.000 euro në favor të
sipër marrësit të apartamentit.
Mbetur detyrim edhe 136.000 euro.

Pagesa e shkollës së djalit = 7200
euro

Rovena Gjiknuri (Bashkëshort-
ja)

Llogari bankare pakësuar me
2910 euro.

Llogari bankare shtuar me
9.643 lekë.

Llogari bankare shtuar me 540

euro.
Llogari bankare shtuar me

912.257 lekë.
Llogari bankare shtuar me

14.816 euro.
Llogari kartë krediti me

vlerë 299.000 lekë.
Paguar interesa të kredisë

në bankë në shumën e 5.090 euro

 Niko PeleshiNiko PeleshiNiko PeleshiNiko PeleshiNiko Peleshi
Llogari bankare pakësuar

me 66.554 lekë.
Llogari rrjedhëse shtuar me

107 euro.
Të ardhura neto nga paga

1.556.414 lekë.
Të ardhura nga pagesa për

pjesëmarrjen në mbledhjet e
KKRT-së 85.000 lekë.

Të ardhura nga paga e bash-
këshortes me vlerë 2.396.767
lekë.

Kredi për përfundimin e
punimeve të brendshme dhe mo-
bilim të shtëpisë në shumë 60.000
euro. Paguar në 2018 shuma
4.153 euro.

Amarda Peleshi  (bash-Amarda Peleshi  (bash-Amarda Peleshi  (bash-Amarda Peleshi  (bash-Amarda Peleshi  (bash-
këshortja)këshortja)këshortja)këshortja)këshortja)

Llogari rrjedhëse pakësuar
me 163.083 lekë.

Pakësim depozite për page-
sat e shkollës së fëmijëve në
shumën e 1.577.972 lekë.

Pakësim llogarie në shumën
e 159.490 lekë.

 Lindita NikollaLindita NikollaLindita NikollaLindita NikollaLindita Nikolla

Të ardhura nga paga
1.559.561 lekë.

Të ardhura nga honorarët =
80.000 lekë.

Ligor Nikolla (bashkëshor-
ti)

Paga mujore si dekan =
109.000 lekë.

Honorare si anëtar i senatit
= 176.172 lekë.

Bilanci i llogarive 2.185.444
lekë.

NJOFTIM ANKANDI

Shoqëria e Përmbarimit “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” sh.p.k njofton Shpalljen e
Ankandit të III (TRETË), për shitjen e pasurisë  së paluajtshme : Garazh, me sip. 260
m², Zona Kadastrale: 2640, Numri i Pasurisë: 496/386+2-G1, Vol. 52, Faqe 204,
ndodhur në Linzë Dajt, Tiranë, në pronësi të Shoqërisë “AGLI” shpk identifikuar me
NIPT J71702004M. Ankandi i pasurisë fillon me çmimin fillestar në vlerën 3,302,208
(tre milion e treqind e dy mijë e dyqind tetë) Lekë.

Ankandi do të zhvillohet më datë 31.05.2019, ora 16:00,  pranë zyrës së Shoqërisë së
Përmbarimit “BAILIFF SERVICE E.HOXHA” sh.p.k , në adresën Rruga “Vaso Pasha”
Pallati 13/1, Ap.1, Tiranë, nr.telefon 042320227, email: elvinth@hotmail.com.
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Eksperti: Bujqësia, sektor deficitar, ka nevojë urgjente për kapital

Klodian Muço: Shqipëria, vendi me
produktivitetin më të ulët në rajon

"Cilat janë 4 problematikat që pengojnë zhvillimin ekonomik"
Voltiza Duro

Sipas të dhënave të IN
STAT-it, rreth 22.5%
e të papunëve në

vendin tonë janë të diplo-
muar, në një kohë që pa
punë kanë ngelur edhe 346
doktorantë. Sa i aftë është
sistemi ynë arsimor për të
transmetuar kompetencat
e duhura në ekonomi? Në
një intervistë për "Gazeta
Shqiptare",  dr.  Klodian
Muço, ekspert ekonomie,
njëkohësisht pedagog në
universitetin "Aleksandër
Moisiu" tregon problema-
tikat kryesore që pengojnë
zhvillimin ekonomik të Sh-
qipërisë.  Sipas tij ,  Sh-
qipëria është vendi me
pagën bruto më të ulët në
Ballkan (419 euro) ndërko-
hë që mesatarja e vendeve
të Ballkanit Perëndimor
arrin në 773 euro, e po ash-
tu jemi vendi me produk-
tivitetin më të ulët në Ball-
kan.

Si shihet nga sytë e njëSi shihet nga sytë e njëSi shihet nga sytë e njëSi shihet nga sytë e njëSi shihet nga sytë e një
e k s p e r t i ,  s i t u a t ae k s p e r t i ,  s i t u a t ae k s p e r t i ,  s i t u a t ae k s p e r t i ,  s i t u a t ae k s p e r t i ,  s i t u a t a
e k o n o m i k e  n ë  v e n d i ne k o n o m i k e  n ë  v e n d i ne k o n o m i k e  n ë  v e n d i ne k o n o m i k e  n ë  v e n d i ne k o n o m i k e  n ë  v e n d i n
tonë?tonë?tonë?tonë?tonë?

Edhe pse kemi pasur
rritje të PBB-së, cilësia e
zhvillimit të vendit në
vitin e fundit duket se po
ecën me hapat e një
kërmilli. Kjo është e për-
caktuar nga niveli i lartë i
varfërisë dhe nga vulnera-
biliteti ekonomiko-social,
që ka kapur zonat perifer-
ike të vendit. E thënë ndry-
she, po rriten pabarazitë
dhe diferencat ndërmjet
shtresave sociale po zgjero-
hen çdo ditë e më tepër. Pa-
suria ka tendencën të
përqendrohet në pak duar.
Jo vetëm kaq, po rritet çdo
ditë e më tepër edhe dis-
tanca ndërmjet rolit poli-
tik që kanë të pasurit dhe
rolit marginal që kanë të
varfrit.

A kanë besim njerëzitA kanë besim njerëzitA kanë besim njerëzitA kanë besim njerëzitA kanë besim njerëzit
se ekonomia në Shqipërise ekonomia në Shqipërise ekonomia në Shqipërise ekonomia në Shqipërise ekonomia në Shqipëri
do të përdo të përdo të përdo të përdo të përmirësohet?mirësohet?mirësohet?mirësohet?mirësohet?

Çdo ditë e më tepër po
bie besimi te njerëzit për
një pritshmëri ekonomike
më të mirë për muajt që
vijnë. Tashmë kjo pritsh-
mëri nuk ka më ngjyra
politike, të gjithë janë të
mendimit se po përkeqëso-
hen treguesit e barazisë
ekonomike, duke "ushqy-
er" emigracionin (ku sipas
një studimi të FMN-së, em-
igracioni i shkakton një
dëm ekonomik Shqipërisë,
që shkon rreth 120 milionë
dollarë në vit). Kjo është
fotografia që del në pah nga
një studim empirik mbi pa-
barazinë dhe rritjen e
mirëqenies ekonomike të
Shqipërisë.

S i  s h p ë rS i  s h p ë rS i  s h p ë rS i  s h p ë rS i  s h p ë r n d a h e n  t ën d a h e n  t ën d a h e n  t ën d a h e n  t ën d a h e n  t ë
ardhurat  dhe a  janë tëardhurat  dhe a  janë tëardhurat  dhe a  janë tëardhurat  dhe a  janë tëardhurat  dhe a  janë të
mjaftueshme pagat për tëmjaftueshme pagat për tëmjaftueshme pagat për tëmjaftueshme pagat për tëmjaftueshme pagat për të
përballuar jetesënpërballuar jetesënpërballuar jetesënpërballuar jetesënpërballuar jetesën?

Nga analizimi i  me-
kanizmit në të cilin po ba-
zohet rritja ekonomike e
Shqipërisë sot del në pah se
rritja e konsumit dhe e in-
vestimeve në sektorë
prodhues të ekonomisë
është shumë e moderuar.
Në ekonomitë e zhvilluara
dëshira për t 'u rritur
ekonomikisht ka të bëjë me
rritjen e cilësisë së jetës
dhe përmirësimit të kush-
teve të punës. Ndërsa te
ne, realiteti duket se është
krejt ndryshe pasi, rritja e
PBB-së nuk po përkthehet
në një rritje të mirëqenies
së qytetarëve. Kjo, pasi
nuk kemi një shpërndarje
të drejtë të të ardhurave.
Te ne vetëm një e pesta
PBB-së shpërndahet për
paga, ndërkohë që mesatar-
ja në vendet e OECD-së
është 55%. Ne jemi vendi
me pagën bruto më të ulët
në Ballkan (419 euro),
ndërkohë që mesatarja e
vendeve të Ballkanit
Perëndimor arrin në 773
euro. Jemi po ashtu vendi

me produktivitetin më të
ulët në Ballkan. Prandaj
kosto për njësi prodhimi
nuk është më e ulët në Sh-
qipëri, që është rroga më e
ulët, por është në Bullgari.
Në vend të dytë për kosto
të ulët për njësi prodhimi
është Sllovenia e pastaj
Rumania, që janë dhe ven-
det me rrogën më të lartë
në Ballkan.

Në cilët sektorë ështëNë cilët sektorë ështëNë cilët sektorë ështëNë cilët sektorë ështëNë cilët sektorë është
përqendruar  ekonomiapërqendruar  ekonomiapërqendruar  ekonomiapërqendruar  ekonomiapërqendruar  ekonomia
shqiptare?shqiptare?shqiptare?shqiptare?shqiptare?

Ekonomia shqiptare ësh-
të përqendruar te sektorët
me produktivitet të ulët si
fasoneria dhe call-center-
at. Kur u mendua se u mby-
llën call-center-at tradicio-
nalë që ofronin shërbime
drejt Italisë, filluan të lulë-
zojnë call-center-at të cilët
ofrojnë shërbime forex,
duke arritur në mbi 4000
të tillë në Shqipëri.

S a  r ë n d ë s i  i  ë s h t ëS a  r ë n d ë s i  i  ë s h t ëS a  r ë n d ë s i  i  ë s h t ëS a  r ë n d ë s i  i  ë s h t ëS a  r ë n d ë s i  i  ë s h t ë
dhënë bujqësisë deri mëdhënë bujqësisë deri mëdhënë bujqësisë deri mëdhënë bujqësisë deri mëdhënë bujqësisë deri më
tani?tani?tani?tani?tani?

Bujqësia shqiptare edhe
pse po tenton të rritet, ësh-
të shumë deficitare, prod-
hon shumë në sezon, pro-
dhim ky që shitet me
çmime të ulëta, të cilat

dëmtojnë prodhuesit (jo
pak herë prodhimet lihen
në pemë se çmimi i paguar
nga tregtarët e shumicës
nuk justifikon as koston e
mbledhjes.  Prandaj të
gjithë janë dakord se ky
sektor ka nevojë urgjente
për kapitale, informacion,
vizion dhe mbrojtje treg-
tare. Nëse do të shohim të
dhënat mbi rritjen e të
ardhurave reale për frymë
apo rritjen e konsumit, del
në pah se ndër vendet e
Ballkanit Perëndimor, Sh-
qipëria është vendi me
rritjen më të ulët të indika-
torëve në fjalë.

Cilët  janë problemetCilët  janë problemetCilët  janë problemetCilët  janë problemetCilët  janë problemet
kryesore që pengojnë zh-kryesore që pengojnë zh-kryesore që pengojnë zh-kryesore që pengojnë zh-kryesore që pengojnë zh-
villimin ekonomik të ven-villimin ekonomik të ven-villimin ekonomik të ven-villimin ekonomik të ven-villimin ekonomik të ven-
dit?dit?dit?dit?dit?

Nëse do të kërkojmë të
dhëna statistikore për të
kuptuar se cilat janë
kauzat e rritjes së ulët të
treguesve në fjalë. Vëre-
jmë se kemi katër shkaqe
kryesore: mbi 95% e ndër-
marrjeve shqiptare kanë
nga 1-10 të punësuar. Di-
mensionet e vogla limi-
tojnë investimet në inova-
cion dhe kualifikimin e
burimeve njerëzore,  të
cilat ndikojnë në konkur-
rencën globale. Nëse do të
shohim indeksin e inova-
cionit, Shqipëria nga një
listë me 110 vende, ren-
ditet e 68 duke lënë mbas
vetëm Maqedoninë në Ball-
kan. Jemi vendi me nivelin
arsimor ndër më të dobëtit
në Europë. Ndoshta kemi
të diplomuar, por këta të
diplomuar nuk kanë ko-
mpetencat e nevojshme
për degën që kanë studiuar

apo tregun e punës. Në Sh-
qipëri sipas INSTAT-it,
rreth 22.5% e të papunëve
janë me shkollë të lartë.
Kemi 346 doktorantë të pa
punë, që nëse do ta trans-
formojmë këtë numër në
përqindje e ta krahasojmë
me vendet e tjera, të tremb.
Pra, sistemi ynë edukativ
është i paaftë për t'i trans-
metuar kompetencat e du-
hura ekonomisë, që çdo
ditë e më tepër bazohet te
'capability ' .  Shqipëria
paguan shtrenjtë inefi-
ciencën e administratës
publike dhe burokracinë.
Zbatimi i ligjit përsëri lë
për të dëshiruar. Po ashtu,
administrata shtetërore sa
herë që përgatit studime
për t'i kaluar shërbime apo
prona publike privatit në
formën e koncesioneve, del
në pah se janë ose të kor-
ruptuar, ose të paarsimuar
pasi nga kontratat e firmo-
sura humbet gjithmonë sh-
teti. Gjithashtu, për 2018-
ën dëmi ekonomik i evi-
dentuar nga Kontrolli i
Lartë i Shtetit kaloi 1 mil-
iard euro. Mendoni se sa
rrugë e shkolla do të ishin
ndërtuar me kaq shumë
para. Rritja e borxhit pub-
lik dhe koncesionet po ash-
tu janë problem serioz që
pengon rritjen. Këto të fun-
dit edhe pse deklarojnë
fitime të larta që shkojnë
deri në 50% të xhiros, jo në
pak raste financohen nga
fondet publike.  Duke
reduktuar gjithmonë e më
tepër investimet publike.

Kë fKë fKë fKë fKë faaaaavvvvvorizojnë më sëorizojnë më sëorizojnë më sëorizojnë më sëorizojnë më së
shumti politikat fiskaleshumti politikat fiskaleshumti politikat fiskaleshumti politikat fiskaleshumti politikat fiskale
në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?në Shqipëri?

PËRMIRËSIMI I
EKONOMISË
Çdo ditë e më tepër
po bie besimi te
njerëzit për një
pritshmëri ekonomike
më të mirë për muajt
që vijnë. Tashmë kjo
pritshmëri nuk ka më
ngjyra politike, të
gjithë janë të
mendimit se po
përkeqësohen
treguesit e barazisë
ekonomike, duke
"ushqyer"
emigracionin (ku
sipas një studimi të
FMN-së, emigracioni
i shkakton një dëm
ekonomik
Shqipërisë, që shkon
rreth 120 milionë
dollarë në vit).

BUJQËSIA
Bujqësia shqiptare
edhe pse po
tenton të rritet,
është shumë
deficitare,
prodhon shumë në
sezon, prodhim ky
që shitet me
çmime të ulëta, të
cilat dëmtojnë
prodhuesit (jo pak
herë prodhimet
lihen në pemë se
çmimi i paguar
nga tregtarët e
shumicës nuk
justifikon as
koston e
mbledhjes.

SITUATA EKONOMIKE

Edhe pse kemi pasur rritje të PBB-së,
cilësia e zhvillimit të vendit në vitin e
fundit duket se po ecën me hapat e një

kërmilli. Kjo është e përcaktuar nga
niveli i lartë i varfërisë dhe nga

vulnerabiliteti ekonomiko-social, që ka
kapur zonat periferike të vendit.

“
Për të konkluduar,

mund të themi se ekono-
mia shqiptare ngjan si një
ekonomi koloniale, ku ek-
sportohen lëndë të para të
papërpunuara (naftë, min-
erale, gurë dekorativë) ku
të punësuarit shqiptarë
shpesh transformohen në
skllevër të mirëfilltë, duke
punuar 48 orë në javë për
vetëm 26 000 lekë në muaj.
Në Tiranë me kaq lekë nuk
paguhet dot as qiraja e një
apartamenti 1+1. Rroga të
tilla janë nën "nivelin e
dinjitetit", ku nuk stimulo-
het konsumi, nuk gjenero-
het zhvillim me këto rroga.
Në fund, sipas një studimi
të "Oxfam", për të fuqizuar
financimin e sistemit të
'welfare' duhet që sistemi
fiskal të jetë sa më i bara-
bartë. Çfarë ndodh në Sh-
qipëri? Te ne me dashje apo
pa dashje, politikat fiskale
favorizojnë vetëm të pasur-
it. Barra fiskale spostohet
drejt të varfërve. Për mos
të mbaruar me kaq, ne
edhe pse jemi një vend i
varfër dhe kemi nevojë të
për investitorë të huaj,
vazhdojmë të mbajmë nive-
lin e taksave kryesore në
15%, ndërkohë që Bullgar-
ia, Bosnja e Maqedonia i
kanë 10%, ndërsa Mali i Zi
taksat i ka 9%. Gjithashtu,
Hungaria për investimet e
huaja i ka ulur taksat në
9%. Serbia subvencionon
një pjesë të investimit dhe
subvencionon pagat e in-
vestitorëve të huaj. Kroa-
cia dhe Sllovenia po japin
subvencione për kompan-
itë në fushën e IT. Ndërsa
ne si gjithmonë asgjë.

Eksperti i ekonomisë,
Dr. Klodian Muço
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VENDIMI I RI
PENSIONET E PLEQËRISË

2017 1.00 1.037 114,670
2018 1.00 1.000 114,670
2019 1.00 1.000 114,670

2014 1.18 1.224 114,670
2015 1.02 1.058 114,670
2016 1.02 1.058 114,670

2012 1.23 1.276 114,670
2013 1.18 1.224 114,670

2009 1.39 1.441 114,670
2010 1.33 1.379 114,670
2011 1.28 1.327 114,670

2006 1.79 1.856 114,670
2007 1.71 1.773 114,670
2008 1.51 1.566 114,670

2003 2.39 2.478 114,670
2004 2.17 2.250 114,670
2005 1.97 2.043 114,670

2000 3.38 3.505 78,000
2001 2.89 2.997 78,000
2002 2.67 2.769 114,670

1997 5.47 5.672 78,000
1998 4.57 4.739 78,000
1999 3.71 3.847 78,000

1994 8.76 9.084 78,000
1995 7.05 7.311 78,000
1996 5.47 5.672 78,000

Koeficientët e indeksimit të bazës së 
vlerësuar për pensionet me datë lindje të 

drejte 1.1.2018-
11.4.2019

Koeficientët e indeksimi të bazës së 
vlerësuar për
pensionet me datë lindje të drejte nga 
data 12.4.2019

Kufizimi i pagave pas
indeksimit me koeficientet 
vjetorë sipas pikave 1 dhe 2

Para vitit 1994 8.76 9.084 78,000

Shembujt konkretë para dhe pas '94-ës. Udhëzimi i ISSH: Pagat pas indeksimit

Pensionet e pleqërisë, hyn në fuqi vendimi
për koeficientët e rinj të indeksimit

Kategoritë e të moshuarve që do t'u rillogaritet masa e pensionit

Voltiza Duro

Disa ditë më parë ka
hyrë në fuqi vendi
mi "Për miratimin e

koeficientit të indeksimit
të bazës së vlerësuar të
vitit 2017, për llogaritjen e
pensioneve".  Në udhëz-
imin e Institutit të Siguri-
meve Shoqërore,  pub-
likuar në Fletoren Zyrtare,
bëhet me dije se koeficien-
ti i indeksimit të bazës së
vlerësuar të vitit 2017, për
efekt të llogaritjes së
shumës fillestare mujore
të pensionit është 3.7 për
qind. "Për efekt të llog-
aritjes së masës fillestare
të pensioneve,  me datë
lindjeje të së drejtës pas
hyrjes në fuqi të vendimit
të Këshillit të Ministrave
nr. 180, datë 4.4.2019, koe-
ficientet e indeksimit të
bazës së vlerësuar,  të
miratuar me vendimin e
Këshillit të Ministrave nr.
571,  datë 3.10.2018,  'Për
koeficientet e indeksimit
të pagave për efekt të llog-
aritjes së bazës së vlerë-
suar për llogaritjen fille-
stare të pensioneve', shto-
hen edhe me koeficientin
3.7 për qind", - thuhet në
udhëzim. Në këtë të fundit
bëhet me dije se në vitin
2019, pagat mbi të cilat
janë paguar kontributet e
sigurimeve shoqërore deri
në vitin 2018, pas indek-
simit të tyre me koeficien-
tet vjetore sipas pikave 1
dhe 2 të këtij vendimi nuk
mund të jenë më të larta
se: a) trefishi i pagës mini-
male në shkallë vendi,
26,000 lekë, e përcaktuar
në vendimin e Këshillit të
Ministrave nr. 809, datë
26.12.2018 "Për përcak-
timin e pagës minimale në
shkallë vendi", për pagat e
periudhës nga viti 1994-
31.12.2001; b) paga maksi-
male në shkallë vendi,
114,670  lekë, e përcaktuar
sipas kritereve të para-
grafit të fundit të nenit 10,
të ligjit  nr.  7703,  datë
11.5.1993 "Për sigurimet
shoqërore në Republikën e
Shqipërisë", të ndryshuar,
për pagat nga viti 2002 e në
vazhdim.
RILLOGARITJA

Në vitin 2018 hyri në
fuqi një vendim i Këshillit
të Ministrave, i propozuar
fillimisht nga ministri i Fi-
nancave dhe Ekonomisë,
që preku të gjithë pension-
istët e dalë në pension nga
1 janari i vitit 2018 e në
vazhdim. Ndërkohë, Insti-
tuti  i  Sigurimeve Sho-
qërore do të bëjë rillog-
aritjen e masës së pension-
eve për të moshuarit, që
aktualisht kanë dalë në
pension, por që iu janë llog-

aritur masat me koeficente
më të ulët. Kështu pensio-
net që janë lidhur e që do
të lidhen në vazhdim do të
shumëzohen me koeficien-
tin 8,76. Në vitin 2018-ën,
pagat mbi të cilat janë
paguar kontributet e sig-
urimeve shoqërore deri në
vitin 2017, pas indeksimit
të tyre me koeficientet vje-
tore të përcaktuara në
këtë vendim nuk mund të
jenë më të larta se trefishi
i pagës minimale në sh-
kallë vendi, e përcaktuar
me vendim të Këshillit të
Ministrave për efekt të
pagimit të kontributeve të
sigurimeve shoqërore në
vitin 2018, për pagat e pe-
riudhës nga viti 1994 deri

më 31.12.2001. Ky vendim
vlen edhe për vitin 2019-të,
ku koeficienti do të jetë
1.00, njësoj si në 2018-ën.
Ndërkohë, pagat nuk mund
të jenë më të larta se paga
maksimale në shkallë ven-
di, e përcaktuar me vendim
të Këshillit të Ministrave
për efekt të pagimit të kon-
tributeve të sigurimeve
shoqërore në vitin 2018,
për pagat nga viti 2002 e në
vazhdim. "Efektet financia-
re që rrjedhin nga zbatimi
i këtij vendimi lidhen me
zbatimin e formulës së cak-
timit të pensioneve, apliko-
hen vetëm për pensionet që
caktohen me datë fillimi
nga 1.1.2018 e në vazhdim
dhe përballohen brenda

buxheteve vjetore,  të
miratuara për Institutin e
Sigurimeve Shoqërore", -
nënvizohet në vendimin e
qeverisë.
KOEFICIENTET

Koeficientet e indeksim-
it janë ato koeficente që
kërkojnë që pagën mbi të
cilën janë paguar kontrib-
utet, ta aktualizojnë e ta
sjellin në nivelin e vlerës
së pagës sot, pra t'i heqin
efektin "gërryes" të infla-
cionit. Paga e një mësuesi
që ka filluar punën me kon-
tribute në 1975-ën deri në
janar të '94-ës, me gjithë
indekset e ndryshimet që
kanë ndodhur është e tillë
që shkon 4110 lekë. Kjo
pagë indeksohet sot me një

koeficient. Edhe ky indeks
është i përshkallëzuar, e fil-
lojnë nga '94-tra deri në
momentin që del në pen-
sion. Viti 2018 nuk ka inde-
ks, kurse viti 2014, 2015
kanë koeficientet respek-
tive. For mula e përllog-
aritjes së pensionit të
pleqërisë është: pension
social (bazë) plus një sh-
tesë që është 1% për çdo
vit sigurimi, për çdo vit
punë, të bazës mesatare të
vlerësuar për gjithë peri-
udhën që individi ka
paguar kontributet. Një
qytetar që ka filluar punën
në vitin 1975 deri në 2018-
ën, pa ndërprerje, pra ka 43
vite pune me kontribute.
Pensioni do të llogaritet
nga viti '75 kur individi ka
filluar punë për herë të
parë, deri në 2018-ën me
pagat që ai ka gëzuar. Këto
paga referuese i shërbejnë
individit nga dita që ka fil-
luar punë deri në 31 dhje-
tor të 1993-it e këto paga
kanë koeficientet e veta të
indeksimit. Baza e vlerë-
suar për llogaritjen e pen-
sioneve llogaritet si raport
i shumës së pagave, për të
cilat janë paguar kontrib-
utet, me periudhën që nji-
het si periudhë sigurimi.
Për periudhën e sigurimit
nga data 1.1.1994 e në vazh-
dim, për llogaritjen e bazës
së vlerësuar merret shuma
e pagave për të cilat janë
paguar kontributet nga
data 1.1.1994 deri në fund

të periudhës së sigurimit.
Për periudhën e sigurimit
në institucione dhe ndër-
marrje shtetërore para
datës 1.1.1994,  për llog-
aritjen e bazës së vlerësuar
merren pagat referuese, të
përcaktuara me vendim të
Këshillit të Ministrave. Për
periudhën e sigurimit në
ish-kooperativat bujqë-
sore, për llogaritjen e bazës
së vlerësuar merren pagat
referuese të caktuara me
Vendim të Këshillit të Min-
istrave. Në rastet kur per-
soni i siguruar ka periudhë
sigurimi para dhe pas datës
1.1.1994, baza e vlerësuar
llogaritet si mesatare arit-
metike e ponderuar e bazës
së vlerësuar të periudhave
të sigurimit, si ish-punon-
jës i institucioneve apo
ndërmarrjeve shtetërore
dhe ish-anëtar i kooperati-
vave bujqësore përpara
vitit 1994 si dhe e peri-
udhave të sigurimit si per-
son i punësuar, i vetëpunë-
suar apo ekonomikisht ak-
tiv pas datës 01.01.1994. Për
efekt të llogaritjes së pen-
sioneve me datë fillimi pas
1.1.2016 e në vazhdim, baza
e vlerësuar mesatare do të
llogaritet bazuar në pagat
referuese sipas llojit të
punës, ose funksionit për-
para datës 01.01.1994 si
edhe mbi pagat individuale
mbi të cilat janë paguar
kontributet sipas viteve,
nga 01.01.1994 deri në
31.12.2015, të indeksuara
me indeksin që del nga
pjesëtimi i pagës minimale
në shkallë vendi të vitit
2015 me pagën minimale të
vitit  1994 ose me pagën
minimale të vitit përkatës.
Koeficientet e indeksimit
sipas viteve përcaktohen
me Vendim të Këshillit të
Ministrave. Koeficienti i
indeksimit para vitit 1994,
aktualisht është 8.59. Për
llogaritjen e pensionit për-
doret formula: PP (Pensio-
ni i pleqërisë) =PS (Pen-
sion Social) *(shumëzuar)
vjetërsi kontributive të re-
alizuara/vjetërsi kontribu-
tive që kërkohet +1/100*
(shumëzuar) vite sigurimi*
(shumëzuar)BV (baza e
vlerësuar).

RILLOGARITJA
Në vitin 2018 hyri në
fuqi një vendim i
Këshillit të Ministrave,
i propozuar fillimisht
nga ministri i
Financave dhe
Ekonomisë, që preku
të gjithë pensionistët
e dalë në pension
nga 1 janari i vitit
2018 e në vazhdim.
Ndërkohë, Instituti i
Sigurimeve
Shoqërore do të bëjë
rillogaritjen e masës
së pensioneve për të
moshuarit, që
aktualisht kanë dalë
në pension.
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Kush janë Ervis Markja dhe Adriatik Gega

Arratisen dy shqiptarë
nga burgu i Carinolës,
policia blindon qytetin
Dy shqiptarë të arrat

isur nga burgu kanë
vënë në lëvizje po-

licinë e shtetit fqinj, Ital-
isë. Mediat vendëse rapor-
tojnë se dy shqiptarë, Ervis
Markja 26 vjeç dhe Adria-
tik Gega, 28 vjeç janë ar-
ratisur nga burgu i sig-
urisë së lartë në Carinola,
rreth orës 3 të mëngjesit të
djeshëm. Po sipas tyre, nuk
dihet ende dinamika e ng-
jarjes dhe metodat që kanë
përdorur shqiptarët për t'u
arratisur. Në fillim u tha se
ato kanë prerë hekurat e
qelisë e më pas të favorizuar
nga shiu i rrëmbyeshëm të
dielën në mëngjes, mundën
të arratisen pa rënë në sy.
Ndërkohë kontrolle të imtë-
sishme janë duke u ushtru-
ar nga forcat e policisë në st-
acionet hekurudhore dhe
ato të transportit publik, kjo
sepse dyshohet se ata mund
të përpiqen të largohen me
tren ose me autobus. Gjatë
natës patrullat dhe pikat e
kontrollit u ngritën në Car-
inola dhe përgjatë rrugëve
kryesore të rrethinës, por
pa mundur të bien në gjur-
mët e shqiptarëve. Mediat
shkruajnë se Ervis Markja u
arrestua në janar 2016 së
bashku me dy persona të
tjerë, të identifikuar pas një
arratisjeje në të cilën kish-
in sulmuar një makinë pol-

icie. Ai u arrestua në Car-
inola për grabitje dhe rezis-
tencë ndaj një zyrtari pub-
lik. Ndërsa Adriatik Gega u
arrestua në vitin 2012 në
krahinën e Beneventos.

"Fundjava", kokainë e armë në
Tiranë, arrestohen 10 persona

Policia e Tiranës ka final
izuar operacionin

"Fundjava" me kontrolle të
befasishme në të gjithë ter-
ritorin e kryeqytetit për
kapjen e personave në
kërkim, të atyre që
qarkullojnë me armë zjar-
ri apo që tentojnë të
shpërndajnë lëndë narko-
tike. Gjatë kontrolleve u
kap një person që
qarkullonte me armë zjar-
ri, u arrestua në flagrancë
pronari i një lokali nate
pasi shpërndante kokainë
në lokal për klientët, si dhe
kapën e ndaluan 8 shtetas
në kërkim për vepra të
ndryshme penale. Policia
po ashtu ka sekuestruar
armë zjarri "pistoletë" me
fishekë, 11 doza kokainë,
një automjet dhe 10

aparate celulare. Në opera-
cion merrnin pjesë Seksioni
për Hetimin e Narkotikëve ,
"Shqiponjat", Forcat e Oper-

acioneve Speciale në D.V.P
Tiranë dhe patrullat e
përgjithshme të komisariat-
eve të policisë.

Asokohe ai ishte 20 vjeç dhe
akuzohej se ishte pjesë e një
bande të specializuar për
grabitje shtëpish së bashku
me tre të tjerë të ndaluar
me të.

NGJARJA
Nuk dihet ende dinamika e ngjarjes dhe metodat që
kanë përdorur shqiptarët për t'u arratisur. Në fillim u
tha se ata kanë prerë hekurat e qelisë e më pas të
favorizuar nga shiu i rrëmbyeshëm të dielën në
mëngjes, mundën të arratisen pa rënë në sy.
Ndërkohë kontrolle të imtësishme janë duke u ushtruar
nga forcat e policisë në stacionet hekurudhore dhe ato
të transportit publik, sepse dyshohet se ata mund të
përpiqen të largohen me tren ose me autobus.



Team Assistant
Job #: req3107
Organization: World Bank
Sector: Administration/Office Support
Recruitment Type: Local Recruitment
Department/Division: World Bank Office: Tirana (ECCAL)
Grade: GB
Term Duration: 2 years 0 months
Hire Type: Non-Managerial
Location: Tirana, Albania
Required Language(s): Albanian and English
Preferred Language(s):
Closing Date: 5/31/2019 (11:59pm UTC)

The requisition for the Team Assistant (req3107) position has been posted in Compass:

View External Posting (if applicable):

1. Go to the external Careers Site
2. Type req3107 into the "Keyword or ReqID" search field
3. Click Search

Description
Established in 1944, the WBG is one of the world's largest sources of funding and knowledge for develop-
ment solutions. In fiscal year 2018, the WBG committed $67 billion in loans, grants, equity investments and
guarantees to its members and private businesses, of which $24 billion was concessional finance to its
poorest members. It is governed by 188-member countries and delivers services out of 120 offices with
nearly 15,000 staff located globally.

The WBG consists of five specialized institutions: the International Bank for Reconstruction and Develop-
ment (IBRD), the International Development Association (IDA), the International Finance Corporation (IFC),
the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), and the International Centre for the Settlement of
Investment Disputes (ICSID). The World Bank is organized into six client-facing Regional Vice-Presiden-
cies, several corporate functions and thirteen Global Practices to bring best-in-class knowledge and solu-
tions to regional and country clients.

Duties/Accountabilities:
The team assistant carries out the full range of office support work, including managing processes and
monitoring schedules related to their team's/unit's products and tasks. They typically report to an Office
Administrator, Executive Assistant or Office Manager and initially work under close supervision and
guidance. They coordinate extensively with service units and liaise frequently with team members both at
headquarters and in the field, as well as external counterparts. TAs may also be assigned responsibility
for some aspect of the unit's administrative functions.

 Team Assistants can work regularly and substantially in more than one language, to include translating/
drafting a variety of standard documents, applying effective proofreading and grammar skills in English
and other languages, etc.
 Drafts routine correspondence and proofreads materials using proper grammar, punctuation, and style.
 Incorporates agreed comments into documents, makingfull use of shared drives and software capabili-
ties.
 Uses word processing or desktop publishing skills to produce complex text, reports, figures, graphs,
etc., according to standard Bank formats and distribution.
 Coordinates schedules taking priorities into account, monitors changes, and communicates the infor-
mation to appropriate staff, inside and outside the immediate work unit, including officials outside the
Bank Group.
 Solves non-routine problems (e.g., responds to requests requiring file search, etc.).
 Assists in preparation and logistical planning for various events, e.g. conferences, workshops, negotia-
tions, etc.
 In conjunction with and under guidance from staff in a specific discipline (i.e., Resource Management,
etc.) monitor specific activities, (i.e., task budget, etc.) within their teams or clusters.
 Tracks assigned task/project steps/timetables, coordinates with relevant staff and provides assistance
and/or information on project-related matters.
 Maintains current distribution lists, phone/address lists of project/product contacts, and distributes
documents for the team.
 Maintains up-to-date work unit project and other files (both paper and electronic).
 Assists team or work unit by translating/drafting a variety of routine documents, applying effective
proofreading and grammar skills in English and other languages.

Selection Criteria
Minimum Education:

High school diploma with 2 years of experience, or equivalent combination of education and experience.

Required Competencies:

 Technology and systems knowledge - Demonstrates advanced knowledge and experience working
with Microsoft office applications (Excel, PowerPoint, Word, etc.). Has ability and willingness to maintain
up-to-date knowledge and skills in technology.
 Project and task management - Exhibits good organizational, problem-solving skills and ability to
work competently with minimal supervision. Demonstrates attention to detail and quality. Has ability to
manage multiple tasks and complete tasks within agreed schedule.
 Institutional policies, processes, and procedures - Demonstrates knowledge of own department's
programs and products, knows key players, understands own role. Displays understanding of WB poli-
cies and procedures relevant to the area of assigned responsibilities and is able to apply/ implement
them.
 Versatility and adaptability - Demonstrates flexibility and is receptive to the implementation of new
solutions. Is willing to stretch own capability. Demonstrates motivation to avail and adapt oneself to
effecting change.
 Client Orientation - Exhibits positive and professional client service attitude; is able to understand
clients' needs and complete them professionally.
 Drive for Results - Takes personal ownership and accountability to meet deadlines and achieve agreed-
upon results, and has the personal organization to do so.
o Teamwork (Collaboration) and Inclusion - Collaborates with other team members and contributes
productively to the team's work and output, demonstrating respect for different points of view.
 Knowledge, Learning and Communication - Has good knowledge of official unit's language(s). Able
to write clearly, edit and proofread draft communications. Able learn and share knowledge/information
across the unit.
 Business Judgment and Analytical Decision Making -Able to manage information and support
retention and disposition of information and records. Can search, report, and deliver basic information
from various sources and independently respond to basic inquires.

If the selected candidate is a current World Bank Group staff member with a Regular or Open-Ended
appointment, s/he will retain his/her Regular or Open-Ended appointment.

All others will be offered a 2 years 0 months term appointment.

The World Bank Group values diversity and encourages all qualified candidates who are nationals of
World Bank Group member countries to apply, regardless of gender, gender identity, religion, race,
ethnicity, sexual orientation, or disability.
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Bashkë me të humbi jetën edhe partnerja rumune

Aksidenti fatal pas ditëlindjes
së gruas, homazhe për oficerin
Ervin Miraku kishte 12 vite që punonte në trup diplomatik

Qamil Muaj u arrestua pas informacioneve

Ishte dënuar për 1.1 tonë kanabis
drejt Greqisë, i vihen prangat

Një mallakastriot i dënuar
me 7 vjet e 4 muaj burg

për trafikim të lëndëve narko-
tike në drejtim të Greqisë ësh-
të arrestuar nga Policia e Sh-
tetit. Ai është Qamil Muçaj
dhe është dënuar për transpor-
tin e 1.1 tonëve kanabis në

drejtim të Greqisë, në shkurt
të 2017-ës. Ai u arrestua si re-
zultat i një pune të mirorgani-
zuar dhe në bazë të informa-
cioneve të marra në rrugë op-
erative, u bë lokalizimi, kapja
dhe ndalimi i shtetasit të shpal-
lur në kërkim. Nga shërbimet

e Komisariatit të Policisë Mal-
lakastër, në bashkëpunim me
Seksionin për Hetimin e
Narkotikëve në DVP Fier, si
rezultat i një pune të mirorga-
nizuar dhe në bazë të informa-
cioneve të marra në rrugë op-
erative, u bë lokalizimi, kapja

dhe ndalimi i shtetasit të
shpallur në kërkim Qamil
Muçaj, 46 vjeç, banues në
Mallakastër. Ndalimi i këtij
shtetasi u bë pasi Gjykata e
Shkallës së Parë për Krime të
Rënda, Tiranë, me vendimin
e datës 21.05.2018 e ka dënu-
ar me 7 vjet e 4 muaj burg për
veprën penale "Trafikim të
lëndëve narkotike". Materia-
let i kaluan Prokurorisë
Pranë Gjykatës së Shkallës së
Parë për Krime të Rënda Ti-
ranë për veprime të mëte-
jshme procedurale.

Gjatë paradites së
të dielës në hol
lin e teatrit "Ska-

mpa", në Elbasan u zhvil-
luan homazhe në nderim
të Ervin Mirakut (Dervi-
na), oficerit dhe djalit të
dy mësuesve të nderuar
elbasanas,  Platon dhe
Nexhmije Mirakut.
Homazhet u zhvilluan
nga ora 10:00 deri në orën
11:00 në hollin e teatrit.
Dervina humbi jetën në
një aksident tragjik në
Rumani ndërsa kthehej
nga ditëlindja e bash-
këshortes së tij .  Në
homazhe ishin të pran-
ishëm disa qindra miq, të
afërm, familjarë, drejtues
të Drejtorisë Vendore të
Policisë Elbasan, nga
Garda e Republikës, Min-
istria e Brendshme, Drej-
toria e Përgjithshme e
Policisë dhe jo vetëm.
Kurora me lule u ven-
dosën edhe nga ambasada
e Rumanisë dhe shumë
institucione të tjera. Ai
ishte me detyrë oficer i
kontaktit i  Shqipërisë
pranë Qendrës për
Forcimin e Ligjit  në
Evropën Juglindore (SE-
LEC). Në këtë aksident
humbi jetën edhe bash-
këshortja e tij rumune.
Ngjarja tragjike u regjis-
trua në rrugën ko-
mbëtare Brâncovenesti-
Suseni, ku mbetën të lën-
duar edhe katër persona
të tjerë. Sikurse raportu-
an mediat rumune, Derv-
ina me origjinë nga El-
basani ishte duke udhë-
tuar me një makinë me
targa diplomatike të am-
basadës shqiptare, kur u
përplas me një kamion
mallrash. Ervin Miraku
(Dervina) ishte një stu-
dent i  shkëlqyer dhe
kishte 12 vjet që punon-
te në trup diplomatik.

Homazhet u zhvilluan nga ora 10:00 deri në orën 11:00 në hollin e
teatrit. Dervina humbi jetën në një aksident tragjik në Rumani ndërsa

kthehej nga ditëlindja e bashkëshortes së tij. Në homazhe ishin të
pranishëm disa qindra miq, të afërm, familjarë, drejtues të Drejtorisë

Vendore të Policisë Elbasan

HOMAZHET

Kurora me lule u vendosën edhe nga
ambasada e Rumanisë dhe shumë

institucione të tjera. Ai ishte me detyrë
oficer i kontaktit i Shqipërisë pranë

Qendrës për Forcimin e Ligjit në
Evropën Juglindore (SELEC). Në këtë

aksident humbi jetën edhe bashkëshortja
e tij rumune. Ngjarja tragjike u regjistrua

në rrugën kombëtare Brâncovenesti-
Suseni, ku mbetën të lënduar edhe katër

persona të tjerë.

“
Oficeri Ervin Miraku (Dervina)

Shoqeria permbarimore JUSTITIA:
Shoqeria permbarimore JUSTITIA shpall ankandin, faza  e pare ,  për shitjen e
pasurisë së paluajtshme, me këto të dhëna:
Lloj i pasurisë are  me sipërfaqe 3 625,00 m2 nr pasurie 568/38  Zona
Kadastrale Nr.2105  me vol 23 faqe 137, në Kashar Tiranë ,  ne pronësi të
Bajram Refik ALUKU, Petrit Refik Aluku
Çmimi me të cilin fillon ankandi është në vlerën 44.000 (dyzetë e katër mijë)
EUR.
Ankandi zhvillohet në datën 14.06.2019 në përfundim të orarit zyrtar, ora 16:45
në zyrën e përmbaruesit gjyqësor me adrese  Bulevardi“Bajram Curri“, Pall.
21,Shk. 3, Ap. 18, Tiranë.

USAID Justice for All Project in Albania
Scope of Work - Media Component Team Leader

The Justice for All Project in Albania (the Project), implemented by the East-West Management Institute, Inc. (EWMI) and funded
by the United States Agency for International Development (USAID), is seeking an experienced Team Leader to head the Project’s
Component 3 work in the area of fact-checking, media development and investigative journalism.

Position Description: The overall purpose of Component 3 is to build citizen demand for reduction of corruption, fraud, and
other criminal activities by exposing these activities through well balanced journalism with an emphasis on court and crime
reporting, fact-checking and investigative reporting.  The Component 3 Team Leader is responsible for designing, developing and
implementing all Component 3 activities, including but not limited to:
· Designing and overseeing all Component 3 activities in order to strengthen investigative journalism skills and fact-checking

capacity in Albania;
· Guide the Project’s work to build the capacity of the Project’s media counterparts;
· Supervise and monitor grants development and implementation in support of achieving  Component 3 goals;
· Develop and draft scopes of work for short-term technical assistance (STTA) needed for the successful implementation

of Component 3;
· Provide support and guidance to international, regional and national short term technical advisors;
· Draft Component 3 sections of project reports including the quarterly, annual, and other reports and the Component 3

annual work plan;
· Contribute to all other tasks as required by the project Chief of Party.

Minimum Requirements / Knowledge, Skills and Abilities:
1. Five or more years in media/journalism and development, including support to those working in media for training and

capacity development;
2. Proven ability to develop and maintain positive working relationships across a broad spectrum of media and journal-

istic landscapes;
3. Knowledge of Fact Checking as a core tool for media and journalists;
4. Prior experience working on an international development project;
5. Prior experience developing and supervising grants;
6. Fluency in Albanian and English and proven ability to communicate both orally and in writing in both languages;
7. Albanian citizenship required.

Reporting and Supervision
The Component 3 Team Leader will report to the project’s Chief of Party.

Timing, Duration, and Place of Performance
This is a full time, long-term position and is expected to continue through the project end date of early March 2021.

How to Apply:
Interested applicants should submit a cover letter that explains how the candidate meets the qualifications, a resume that is no
longer than four pages and that includes the names and contact information for three professional references to: jfainfo@ewmi.org.

Please include in the caption of the email the title of the position being applied for.  The attachments (cover letter and CV) should
likewise be named to include the position applied for and the applicant’s last name.

Closing date: June 2, 2019

Only those selected for interviews will be contacted.

Applicants should send all communications to the above noted email address and should not contact staff of the Justice for All
Project, USAID or EWMI.  EWMI does not discriminate on the basis of ethnicity, race, age, gender, or sexual orientation.
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S'e mohojnë dot! Burtint Imeri, në lidhje
me moderatoren e njohur?
Prej kohësh lidhja e tyre ka qenë

lajm në mediat rozë, por ata
asnjëherë nuk e pranuan publikisht.
Këngëtari i ri, por shumë i suk-
sesshëm, Butrin Imeri ka ngjallur
përsëri dyshimet për një lidhje me
moderatoren nga Shqipëria, Kiara
Tito. Ishte këngëtari, ai që në llog-
arinë e tij ka publikuar në fotografi
përkrah prezantueses, të dy ishin të
kombinuar në veshje dhe shkëlqenin
pranë njëri-tjetrit. "Hajt, hajt" ishte
mbishkrimi që Butrinti vendosi
përkrah fotografisë, duke lënë të
nënkuptohet se Kiara do të jetë pjesë e videoklipit të tij të
ardhshëm. Ndërsa reagimet për këtë imazh ishin të shumta
nga ana e adhuruesve të flaktë të këngëtarit.

Rita Ora përmend Kosovën: Është e
vështirë të të bëhen ëndrrat realitet
Ajo është një

prej
këngëtareve më
të njohura dhe
më të suk-
sesshme në të
gjithë botën.
Kohët e fundit
këngëtarja me
origjinë sh-
qiptare, Rita Ora
është duke zhvil-
luar disa kon-
certe në të gjithë
botën. Mbrëmjen
së shtunës, ajo ishte në Londër ku ka performuar disa prej
këngëve të saja më të mira. Më pas, me anë të një postimi në
rrjetet sociale, ajo ka falënderuar fansat për mbështetjen që i
kanë dhënë. Në këtë postim Rita ka përmendur edhe faktin se të
qenit nga një vend i vogël si Kosova është e vështirë të të bëhen
ëndrrat realitet, por dha një mesazh duke treguar se me anë të
durimit arrihet gjithçka.
POSTIMI I PLOTË
"Durimi është një prej gjërave më të rëndësishme që mund të kesh.
Miqtë e mi thonë që unë kam shumë për të thënë, prandaj duhet
të qep gojën dhe të këndoj. Për herë të parë në jetën time jam pa
fjalë. Të jesh nga vendi nga i cili unë vij, nga Kosova, është e vësh-
tirë që ëndrrat të bëhen realitet, por fakti që jam këtu më bën të
besoj që ëndrrat e mia janë bërë realitet dhe nuk do ta harroj
këtë për asnjë sekondë, do të punoj fort. Atë çfarë thashë
mbrëmjen e kaluar e kisha seriozisht. Fansave të mi dua t'i them
'faleminderit' që keni qenë krah meje gjatë gjithë këtyre viteve, me
ulje-ngritjet, me vështirësitë dhe me trofetë. Ju dua"!

Albani dhe Miriami janë martuar, këto
janë fotot e dasmës
Ata janë padyshim dy prej artistëve më të dashur dhe më

të suksesshëm
shqiptar. Alban Skën-
deraj dhe Miriam Cani
përveç karrierave, janë
edhe një shembull i
dashurisë, harmonisë
dhe kanë një familje të
mrekullueshme. Por
mesa duket, të dyve iu
deshën 12 vite që të
kurorëzonin lidhjen e
tyre me martesë dhe
atë e bënë një vend
përrallor dhe ishull të
pabanuar. Lajmin e bën të ditur përmes një postimi në rrjetet
sociale përmes të cilit edhe shpjeguan arsyet pse iu desh të
prisnin kaq shumë vite.
POSTIMI I TYRE I PLOTË
"Po! U deshën 12 vite që të quheshim zyrtarisht burrë e grua,
por në zemër kemi qenë dhe jemi ende ata dy të rinj ëndër-
rimtarë, që përtej ceremonive, gjithmonë e kanë ndjerë thellë
në shpirt se janë bërë për njëri-tjetrin. U deshën 12 vite të
thoshim 'Po' përpara Zotit dhe njerëzve që na duan, por në të
vërtetë zemrat kanë thënë përgjithmonë 'Po' nga momenti i
puthjes së parë!  U deshën 12 vite të vishnim kostumin dhe
fustanin e nusërisë e të shkëmbenim unazat, kur ndërkohë
kemi jetuar nën lëkurën e njëri-tjetrit çdo gëzim e hidhërim
dhe kemi ndarë çdo të mirë e të keqe që jeta na ka ofruar.
Fati dhe shpirti donin që ky moment i shënuar të merrte jetë
pikërisht aty ku në vitin 2013, ai propozim i pazakontë na la
për pak pa frymë të dyve, por këtë herë jo në botën e
magjishme nënujore, por vetëm pak metra më larg, në sipër-
faqen e një ishulli të pabanuar. Një pikë e bardhë në mes të
oqeanit. Zhveshur nga të gjitha dekoret e krijuara nga dora e
njeriut dhe veshur nga bukuritë përrallore që ka krijuar dora
e Zotit. Duhet të prisnim 12 vite që kjo ditë të merrte kup-
timin e plotë të saj me prezencën e engjëllit tonë, Amelisë.
Po… deri sa vdekja të na ndajë! 7 maj, 2019".

Këngëtarja e njohur shqiptare,
Bebe Rexha gjithmonë është

shprehur se e do trupin e saj,
pavarësisht formave të kolme.
Kur mbërriti në aeroportin
ndërkombëtar të Los Anxhelosit,
këngëtarja 29-vjeçare ishte e
veshur e gjitha me të zeza kur
përcolli një mesazh shumë pozitiv
për njerëzit që e do trupin e saj.
"E dua trupin tim dhe të pasmet
e mia të mëdha", - tha ajo për
TMZ. "Nuk më pëlqen fotoshopi".
Dhe kur u pyet se çfarë mesazhi
dëshiron t'u dërgojë fansave tha:
"Duajeni trupin tuaj, mos u për-
shtatni me shoqërinë, sepse ata
do t'ju tradhtojnë gjithsesi.
Duhet të jeni vetvetja".

Bebe Rexha adhuron trupin e saj: I dua
të pasmet e mia të  mëdha
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POPULISTËT KUNDËR
ZGJEDHJET EUROPIANE

Greqia në zgjedhje të katërfishta, për votim mbi 100 mijë shqiptarë

Finalja e zgjedhjeve europiane,
Macron pëson disfatë

Demokracia liberale lufton me nacionalistët

Këtë të diel votuan 21
shtete anëtare të
BE-së, ndërsa shtatë

të tjera votuan më parë. Në
këto zgjedhje u prit që të sh-
toheshin ulëset e partive
djathtiste. Kampi liberal ish-
te nën presion. Në ditën e
katërt të zgjedhjeve evropi-
ane shkuan te kutitë e voti-
meve shumica e zgjedhësve
në BE. Qendrat e votimit dje
ishin të hapura në 21 shtete
anëtare, duke përfshirë ven-
det më të mëdha të BE-së
Gjermani, Francë, Itali,
Spanjë dhe Poloni. Këto pes-
ta së bashku dërguan
pothuajse gjysmën e të gjithë
deputetëve në Parlamentin
Evropian, 348 nga gjithsej
751. Ndërsa më parë dorë-
zuan votat e tyre Holanda,
Britania e Madhe, Irlanda,
Letonia, Malta, Sllovakia dhe
Republika Çeke, pasi në to e
diela nuk ishte dita tradicio-
nale e zgjedhjeve. Gjithsej
420 milionë qytetarë kanë të
drejtë të votojnë. Sondazhet
presin që pjesëmarrja e ulët
në zgjedhjet e mëparshme,
43 për qind, të rritet paksa
kësaj radhe. Blloqet e mëdha
të partive politike i kanë
kthyer këto zgjedhje të nën-
ta për parlamentin e vetëm
ndërkombëtar në botë në
zgjedhje vendimtare. Kandi-
dati kryesor i demokris-
tianëve, politikani i CSU-së,
Manfred Weber dhe kreu i
socialdemokratëve, Frans
Timmermans, komisioneri i
BE-së nga Holanda, në këtë
fushatë zgjedhore ishin në
një mendje. Ata janë të
shqetësuar për kohezionin e
BE-së, për mbrojtjen e
demokracive "liberale"
kundër modelit "joliberal" të
përfaqësuar nga nacional-
istët dhe populistët, siç ësh-
të kryeministri hungarez,
Viktor Orban. Presidenti
francez, Emmanuel Macron
bën thirrje për një "Evropë
që mbron" dhe kërkon refor-
ma të gjera në fushat sociale
dhe politiko-ekonomike.
Udhëheqësi i populistëve të
djathtë italianë, Matteo Sal-
vini, dëshiron ta zvogëlojë
rrënjësisht bashkëpunimin
në Evropë. Si populistët e
krahut të djathtë në shumë
shtete anëtare të BE-së, ai
ndjek moton "vendi im është
i pari". Partia e tij pritet të
jetë forca më e fortë në Itali
në këto zgjedhje.
KOLAPS NË AUSTRI

Java e kaluar para
zgjedhjeve ishte shumë dra-
matike. Në Austri, qeveria
kombëtare-konservatore u
prish, sepse populistët e
krahut të djathtë të FPÖ u
kapën me një video duke thu-
rur plane se si do t'i shisnin
një tender mbesës së një oli-
garki rus. Nuk dihet nëse ky
skandal do të ketë pasoja

edhe në rezultatet elektorale
në vende të tjera të BE-së.
Davide Ferrari nga instituti
hulumtues i "Votewatch" në
Bruksel tha për "DW" se ai
beson se efekti do të mbetet
brenda kufijve të Austrisë.
"Votuesit e krahut të djathtë
nuk janë aq të shqetësuar për
etikën, ata duan të protest-
ojnë". Sipas sondazheve të
përpiluara nga 28 shtetet
anëtare, populistët e krahut
të djathtë dhe kundërshtarët
e BE-së mund të marrin 20
deri 23 për qind të vendeve
në parlamentin e ri. Natyr-
isht, kjo është mjaft, thotë ek-
sperti i BE-së Janis Emman-
ouilidis nga "Qendra e Poli-
tikave Evropiane", por kjo
nuk mjafton për të marrë
pushtetin. E djathta vështirë
se do të ketë sukses në
formimin e një grupi të
vetëm parlamentar në parla-
mentin e ri.
PA "KOKË" NË
BRITANINË E MADHE

Pikërisht deputetët e Bri-
tanisë së Madhe, që në fakt
është duke u larguar nga BE-
ja, do të luajnë rol të madh
në ndryshimin e ngjyrave në
ulëset parlamentit. Partia e
re "Brexit Party" ndoshta do
të jetë fituesja e zgjedhjeve,
por edhe përkrahësit e BE-së
pritet të kenë pësuar rritje.
Vetëm konservatorët pritet
të dalin me humbje të mad-
he. Kryeministrja e pasuk-
sesshme, Theresa May, u
dorëzua. Një ditë pas

zgjedhjeve, ajo bëri të ditur
dorëheqjen duke pranuar se
nuk mundi ta organizonte
daljen e Britanisë nga BE për
tri vite.
MBËSHTETJE E
PËRKOHSHME PËR
SOCIALISTËT

Socialdemokratët britani-
kë do të dërgojnë rreth 20
deputetë në Strasburg. Kjo i
shkon për shat grupit social-
ist, i cili nuk do të tkurret aq
shumë sa të ketë frikë nga
sondazhet. Rezultati i mirë
që thuhet se ka arritur kan-
didati kryesor social-
demokrat, Timmermans në
Holandë është
shpresëdhënës, edhe nëse ka
vetëm dy vende shtesë.
Megjithatë, deputetët e par-
tisë britanike Labour mund
të largohen sërish nga parla-
menti në tetor, nëse Brexit do
të zbatohet me të vërtetë.
Grupi parlamentar i social-
istëve kështu do të tkurrej
sërish.
NDIKIMI NË BERLIN

Performanca e kandidatit
kryesor evropian, Manfred
Weber (CSU), i cili kryeson
listën konservatore në Gjer-
mani do të ketë një ndikim
në politikën e brendshme
gjermane. Drejtoresha e "Ak-
ademisë për Formimin Poli-
tik" në Tutzing, Ursula
Münch, tha për "DW" ajo
priste humbje si për CDU/
CSU, ashtu edhe për SPD.
Ursula Münc e konsideron
një fund të parakohshëm të

koalicionit, ose një zëv-
endësim të kancelares Ange-
la Merkel si pasojë e rezul-
tatit të mundshëm të
zgjedhjeve evropiane. Sipas
Ministrisë së Brendshme, në
disa qendra votimi pati vone-
sa në paraqitjen e komision-
erëve, por ky konsiderohet
një fenomen i zakonshëm.
Rreth 10 milionë qytetarë
grekë votuan në zgjedhjet e
djeshme, që aty janë të katër-
fishta: për parlamentin euro-
pian, administratat rajonale,
bashkitë e në mjaft zonadhe
për komunat. Në më shumë
se 39.000 qendrat e votimit,
procesi filloi normalisht në
orën 07:00. Për zgjedhjet eu-
roparlamentare kondidojnë
edhe një numër i kon-
siderueshëm qytetarësh sh-
qiptarë që kanë marrë nën-
shtetësinë greke. Zgjedhjet
konsiderohen një moment i
rëndësishëm për komunite-
tin shqiptar në Greqi. Janë
më shumë se 30 kandidatë
shqiptarë, që kandidojnë në
lista të partive dhe koalicion-
eve vendore, duke pretend-
uar një vend në Parlamentin
Europian, në këshillat bash-
kiakë apo këshillat e admin-
istratave rajonale. Përfshirja
e tyre shpjegohet me faktin
se më shumë se 100 mijë
qytetarë shqiptarë që morën
vitet e fundit nënshtetësinë
greke, ushtruan dje për herë
të parë të drejtën e votës.
Votimet u mbyllën në orën
19:00. Nacionalistët e krahut

të djathtë që duan të ulin
emigracionin në Evropë dhe
të kthejnë pushtetin te qe-
veritë kombëtare pritet të fi-
tojnë më shumë vende së në
legjislaturën e kaluar, edhe
pse partitë kryesore parash-
ikohet të mbajnë pushtetin
në parlamentin 751-vendësh
me seli në Bruksel dhe në
Strasburg. Zëvendëskryemi-
nistri italian, njëherësh min-
istër i Brendshëm, Matteo
Salvini po përpiqet të
mbledhë rreth vetes të
gjithë ato forca politike që
konsiderohen ekstreme,
ndërsa ka gjetur mbështetje
nga Marine Le Pen e partisë
Tubimi Kombëtar, kryemi-
nistri Hungarez Victor Or-
ban që mbron idenë e një
Europe të krishterë. Geert
Wilders nga partia holandeze
e lirisë si dhe po kërkon
mbështetje nga Nigel Farage
i partisë Brexit në Britaninë
e Madhe. "Ne duhet të bëjmë
gjithçka që është e drejtë për
ta çliruar këtë vend, këtë
kontinent nga pushtimi i
paligjshëm i organizuar në
Bruksel", tha Salvini në një
miting në Milano fundjavën
e kaluar, ku morën pjesë
drejtuesit e 11 partive nacio-
naliste. Parashikimet e pub-
likuara nga Parlamenti
Evropian muajin e kaluar
tregojnë bllokun e Partive
Popullore Evropiane të qen-
drës së djathtë të humbasë
37 nga 217 vendet e saj dhe
grupi Social- Demokrat i qen-
drës së majtë të shënojë
rënie nga 186 vende në 149.
Nga ana tjetër, grupimi i
Evropës së Kombeve dhe Li-
risë që drejtohet nga Salvini
parashikohet të rrisë num-
rin e eurodeputetëve nga 37
në 62.

ZGJEDHJET
EUROPIANE, SËRISH
SHËNJESTËR E
KËRCËNIMEVE
"ONLINE"

Elementë të rinj "online"
po përfitojnë nga mungesa e
kuadrit ligjor në internet
për të ndikuar në zgjedhjet
europiane të kësaj jave, sipas
një raporti të ri, i cili e vë
theksin në rolin e partive
populiste dhe ndërhyrjeve
kibernetike. Përpara
zgjedhjeve që u mbajtën në
të gjithë Bashkimin Europi-

an nga e enjtja deri të dielën,
Instituti për Dialogun
Strategjik (ISD) po heton ras-
tet në Britaninë e Madhe,
Francë, Gjermani, Itali,
Spanjë dhe në Poloni. "Ak-
torë të rinj po shfrytëzojnë
mungesën e kuadrit ligjor në
internet, duke përshtatur
shpesh linjën e përdorur nga
shtete armiqësore si Rusia,
apo më tej të grupeve ameri-
kane të interesit, por gjith-
ashtu duke krijuar edhe fus-
hatat e tyre pan-europiane",
thuhet në raportin e pub-
likuar një ditë më parë. Par-
titë politike populiste, aktiv-
istët e ekstremit të djathtë
dhe grupe fetare po përshta-
tin taktikat më të njohura, në
mënyrë që të përdoren më
pas nga shtetet. Ndërhyrjet
"online" për të cilat u akuzua
Rusia gjatë zgjedhjeve presi-
denciale amerikane në vitin
2016 mund të ketë frymëzuar
aktorët europianë, të cilët po
përdorin profile të rreme në
"Twitter" për të përforcuar je-
honën e mesazheve dhe për
sulmuar kundërshtarët e
tyre. Sipas rezultateve të
para, Europa ka votuar për
partitë e qendrës. Në Gjer-
mani, partia e kancelares
gjermane, Angela Merkel
CSU-CDU ka marrë 28% të
votave, ndjekur nga të gjel-
brit me 22%. Qendra e majtë
(socialistët dhe demokratët)
15.50% të votave, ndërkohë
që ekstremi i djathtë, Alter-
nativa për Gjermaninë
10.50%, ndjekur më pas nga
ekstremi i majtë 5% dhe FDP
5%. Sipas exit-polleve, presi-
denti francez, Emmanuel
Macron ka pësuar një disfatë
prej 4 pikë përqindje. Ek-
stremi i djathtë i Marine Le
Pen kryeson me 23.25%, i pa-
suar nga grupimi i presiden-
tit Macron me 19.21%. Në
Austri qendra e djathtë OVP
kryeson me 34.50%, ndërsa
qendra e majtë 23.50%. Në
Irlandë është fituese qendra
e djathtë FG me 29% e më
pas socialdemokratët kanë
fituar 15%. Në Qipro, qendra
e djathtë konservatore dhe
kristianliberale është fituese
me 31,80%, qendra e majtë
me 26,00%, DIKO 11.90% na-
cionalistët. Në Maltë është
po ashtu fituese është qendra
e djathtë 55.00%, ndërkohë
që qendra e majtë është vo-
tuar 37.80%.
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Në diskursin nacional
e identitar shqiptar,
si dhe të popujve të

tjerë, trashëgimia kulturore
jomateriale është një nga
temat qendrore. Identiteti
dhe memoria janë si vëllezër
siamezë, nuk mundet njëra
pa tjetrën. Pa kujtuar se nga
je, çfarë traditash kulturore
e gjuhësore kanë formuar
psikën kolektive, mënyrën
sesi ne e shohim dhe e kon-
ceptualizojmë botën ku je-
tojmë dhe si i formësojmë
veprimet, praktikat dhe
marrëdhëniet shoqërore në
to, nuk mund të flasim për
një identitet të caktuar,
qoftë etnik, kombëtar, fetar,
apo tjetër. Trashëgimia kul-
turore jomateriale pra qën-
dron në zemër të ident-
iteteve kulturore dhe për
dekada me radhë, një nga
format e ruajtjes dhe
shfaqjes së kësaj trashëgim-
ie kanë qenë Festivalet Folk-
lorike Tipologjike si dhe Fes-
tivali Folklorik Kombëtar i
Gjirokastrës. Por në anën
tjetër, folklori nuk është
vetëm kujtesë e të shkuarës.
Folklori gjallon, ai ndrys-
hon, e forma të reja të tij ni-
sin të shfaqen e marrin
jetë", - tha drejtoresha e
QKVF, dr. Armanda Hysa.
Ndërkohë sipas saj, një sërë
faktorësh socialë,
ekonomikë e politikë kanë
çuar në zhvillimin e disa
problemeve tashmë të duk-
shme të organizimit të këty-
re festivaleve. Duke pasur
parasysh se të njëjtat gjëra
mund të thuhen edhe për
TKJ e pakicave etnike e ko-
mbëtare në Shqipëri, Qendra
Kombëtare e Veprimtarive
Folklorike organizoi në
datën 21 maj, që është njëko-
hësisht edhe Dita Ndërko-
mbëtare e Diversitetit Kul-
turor, një tryezë diskutimi
me temë "Trashëgimia kul-
turore jomateriale dhe di-
versiteti: Festivalet folklor-
ike mes ruajtjes së kujtesës
dhe pasqyrimit të prak-
tikave kulturore të gjalla".
Tryeza e zhvilluar në Muze-
un Historik Kombëtar u hap
me fjalët e mësipërme nga
specialistja e TKJ në Minis-
trinë e Kulturës, Bendis Pus-
tina, që prezantoi disa nga
pikat kryesore të Konventës
së Diversitetit Kulturor, si
dhe projektet e aktivitetet e

mbështetura nga Ministria
e Kulturës në këtë drejtim.
Specialisti etnomuzikolog i
QKVF-së, Saimir Skënduli u
ndal më pasqyrimin e vler-
ave folklorike të mi-
noriteteve në festivalet folk-
lorike, me të cilët QKVF ka
pasur bashkëpunime të suk-
sesshme. Përfaqësuesit e
shoqatës së minoritetit
malazez "Zajednica Crne
Gore" dhe i shoqatës së mi-
noritetit maqedonas "Ilin-
den", Marinko Çulafiç dhe
Nikola Gjurgjaj, pasi bënë
një panoramë të shpërn-
darjes gjeografike të
anëtarëve të këtyre mi-
noriteteve në Shqipëri, folën
edhe për aktivitetet që sho-
qatat respektive organi-
zojnë për ruajtjen e identi-
tetit të tyre. Me përkrahjen
e Ministrisë së Kulturës,
shoqata "Ilinden" organizon
për herë të parë Festivalin
Folklorik të Valleve të ko-
munitetit maqedonase në
Tiranë. Një pikë e rëndë-
sishme që nisi të diskutohet
në këtë tryezë ishte çështja
e kritereve artistike të ngur-
ta, sidomos të atyre që lid-
hen me kostumet tradicio-
nale të grupeve në këto fes-
tivale. Shumë prej mi-
noriteteve tashmë nuk i
kanë më këto kostume,
parashtroi etnomuzikologia
Mikaela Minga, dhe ruajtja
e kritereve të ngurta e penal-
izon pjesëmarrjen e këtyre
grupeve, që përndryshe
vazhdojnë të ruajnë me vi-
talitet folklorin gojor dhe
muzikor, si dhe e lë në hije
pikërisht këtë folklor, që në
të vërtetë është edhe thelbi i
organizimit të festivaleve
folklorike. Këtë shqetësim e
adresoi në kumtesën e saj

edhe drejtoresha e QKVF,
Armanda Hysa, e cila propo-
zoi se duhet të organizohen
dy lloje festivalesh folklor-
ike, festivale që kanë për
qëllim ruajtjen e kujtesës së
folklorit të së shkuarës, ku
edhe kriteret e veshjes duhet
të jenë strikte, festivale me
një funksion muzeor, si dhe
festivale për shfaqjen e folk-
lorit të ri, ku të vlerësohet
baza burimore, por ku të pas-
qyrohen edhe ndryshimet
demografike dhe kulturore
në vend. Hysa e vuri thek-
sin te tensioni që ekziston
mes ruajtjes së traditës dhe
modernizimit të shoqërisë,
tension prej të cilit ka vuaj-
tur më së shumti kultura
materiale, ku gjatë një shek-
ulli janë shembur e humbur
zemrat historike të shumë
qyteteve. Kjo gjë nuk duhet
të ndodhë edhe me TKJ dhe
festivalet kanë qenë një
strategji e mirë e ruajtjes së
saj, që sot has probleme jo
vetëm sa u përket veshjeve,
por edhe pakësimit të bar-

tësve instrumentistë.
Gazetarja Rezarta Delisula
tha se në median ku ajo
punon nuk mungojnë ar-
tikujt mbi trashëgiminë kul-
turore jomateriale, megjith-
atë  ekziston një lloj ndry-
shimi i publikut në interes-
in për të, që përkthehet në
shifra të ulëta shitjeje, ose

Dita Ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor, QKFV organizon tryezë diskutimi

Trashëgimia kulturore jomateriale,
Hysa: Të subvencionohen shoqatat

kulturore që lëvrojnë folklorin
ulje e shikueshmërisë kur
shfaqen emisione me këtë
përmbajtje. Duke pasur
parasysh disa nga prob-
lemet e parashtruara, muz-
ikologia dhe ekspertja e TKJ,
dr. Meri Kumbe parashtroi
në fjalën e saj një strategji
për ruajtjen dhe mbrojtjen
e folklorit dhe të bartësve,
përmes lidhjes së folklorit
me teknologjinë. Pavarë-
sisht se jetojmë në epokën
digjitale, përdorimi i
teknologjisë në TKJ mbetet
një sfidë, e cila nuk është
aspak e lehtë. Rritja e audi-
encës dhe vizibilitetit janë
bërë shtysë për të përdorur
teknologjinë edhe në modele
të zhvillimit të qën-
drueshëm. Projekti
"Saz'Iso" për shembull ka në
fokus të tij sazet, karakter-
istikë e Shqipërisë së Jugut.
Përpos realizimit profesion-
al, ai projekt vendos në
qendër të tij bartësin, i cili
mbetet përfitues afatgjatë i
trashëgimisë kulturore të
zonës së tij. Kjo stimulon
mbajtjen gjallë të traditës
dhe vijueshmërinë e përcjell-
jes së saj te brezat e rinj. Ak-
ademik Vasil Tole prezantoi
në këtë tryezë hartimin e
dosjes së aplikimit për ta
bërë Festivalin Folklorik
Kombëtar të Gjirokastrës,
pjesë të Listës së Praktikave
të mira në UNESCO. Ai thek-
soi entuziazmin që njerëzit
kudo nëpër Shqipëri treguan
ndaj kësaj nisme, që mblodhi
rreth 9000 firma, pra më
tepër sesa nevojitej për ap-
likim. Po ashtu, akademik
Tole prezantoi edhe doku-
mentarin që shoqëroi
dosjen. Ndërsa drejtori i
Muzeut Historik Kombëtar,
dr. Dorian Koçi prezantoi

projekt idenë e ngritjes së
Muzeut të Isopolifonisë në
Nivicë, në kuadër të projek-
tit "100 fshatrat", ku pritet
që një muze i tillë t'i japë hov
edhe turizmit lokal. Jonida
Çunga, specialiste e folklor-
it në QKVF diskutoi mbi
paraqitjen e ritualeve të fes-
tave të verës, si Llazoret, në
festivalet folklorike. Ajo
dëshmoi se edhe pse këto rit-
uale nuk bëhen më, përmes
paraqitjes së tyre në festi-
vale bëhet e mundur ruajtja
e kujtesës mbi to. Diskutues-
it M. Kumbe, M. Minga, A.
Hysa, Vasil Tole e Yllka Seli-
mi parashtruan nevojën e
një komunikimi më të efekt-
shëm institucional për ridi-
mensionimin dhe rikoncep-
timin e organizimit të festi-
valeve folklorike në linjat e
parashtruara më sipër, ku
në qendër dhe fokus duhet
të mbeten bartësit e folklor-
it, përkrahja ndaj tyre dhe
nxitja për t'i trashëguar më
tej dijet dhe aftësitë e tyre.
Hysa propozoi se është më e
nevojshme të përkrahen e
subvencionohen shoqatat
kulturore artistike që
lëvrojnë folklorin, pasi folk-
lori tashmë mbijeton përmes
këtyre formave vetorganizi-
mi, ndërkohë që kuadri ak-
tual ligjor i organizimit të
festivaleve ka në bazë një
mentalitet të trashëguar
nga periudha e socializmit,
ku edhe folklori u shtetëzua.
Mes kujtesës, ruajtjes së
identitetit dhe pasqyrimit të
folklorit që gjallon, folklori
nuk duhet të zgjedhë,
përkundrazi. Ai ruhet më së
miri kur të gjitha dimensio-
net e tij, si historike ashtu
edhe aktuale gjejnë pas-
qyrimin e duhur.

ARMANDA HYSA
Duhet të organizohen
dy lloje festivalesh
folklorike, festivale që
kanë për qëllim ruajtjen
e kujtesës së folklorit
të së shkuarës, ku
edhe kriteret e veshjes
duhet të jenë strikte,
festivale me një
funksion muzeor, si
dhe festivale për
shfaqjen e folklorit të ri,
ku të vlerësohet baza
burimore, por ku të
pasqyrohen edhe
ndryshimet
demografike dhe
kulturore në vend.

Tryeza  "Trashëgimia kulturore jomateriale dhe diversiteti
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Rrahjet e shpeshta të
zemrës, dhimbjet në
gjoks apo vështirësia

në frymëmarrje mund të
jenë sinjalizues i dëmtimit të
valvulës së aortës. Në një in-
tervistë për suplementin
"Life Pages" në "Gazeta Sh-
qiptare", mjeku kardiokiru-
rg Sabjan Memishaj shpje-
gon shkaqet kryesore të in-
suficiecës së valvulës së
aortës, e njohur ndryshe
edhe si regurgitimi aortal.
Më tej, ai thekson se nëse
nuk trajtohet në kohë, kjo
sëmundje shkakton zma-
dhim të zemrës dhe prob-
leme serioze me shëndetin.
Sipas të dhënave, meshkujt
preken më shumë nga kjo
sëmundje sesa femrat dhe
mënyrat e trajtimit të saj
variojnë nga shkalla e për-
marimit të kthimit të gjakut
në zemër.
Çfarë është insuficienca eÇfarë është insuficienca eÇfarë është insuficienca eÇfarë është insuficienca eÇfarë është insuficienca e
valvulës së aortës dhe cilatvalvulës së aortës dhe cilatvalvulës së aortës dhe cilatvalvulës së aortës dhe cilatvalvulës së aortës dhe cilat
janë kategoritë më të risk-janë kategoritë më të risk-janë kategoritë më të risk-janë kategoritë më të risk-janë kategoritë më të risk-
uara për t'u prekur nga kjouara për t'u prekur nga kjouara për t'u prekur nga kjouara për t'u prekur nga kjouara për t'u prekur nga kjo
sëmundje?sëmundje?sëmundje?sëmundje?sëmundje?
Insuficienca e valvulës së
aortës (AVI) është gjithash-
tu e njohur si regurgitimi
aortal. Kjo gjendje zhvillo-
het kur valvula e aortës dëm-
tohet dhe nuk mbyllet siç
duhet. Ky dëmtim ndodh më
shpesh tek meshkujt se tek
femrat. Valvula e aortës ësh-
të valvula e fundit nëpër të
cilën kalon gjaku kur del
nga zemra. Kur valvula nuk
mbyllet plotësisht, një pjesë
e gjakut kthehet prapa në
drejtim të zemrës dhe jo në
drejtim të trupit. Kjo do të
thotë që gjaku nuk zbrazet
plotësisht nga ventrikuli i
majtë përpara se të vijë
ngarkesa e radhës me gjak
nga atrium i majtë.
Çfarë ndodh me zemrën nëÇfarë ndodh me zemrën nëÇfarë ndodh me zemrën nëÇfarë ndodh me zemrën nëÇfarë ndodh me zemrën në
momentin që valvula nukmomentin që valvula nukmomentin që valvula nukmomentin që valvula nukmomentin që valvula nuk
mbyllet plotësisht?mbyllet plotësisht?mbyllet plotësisht?mbyllet plotësisht?mbyllet plotësisht?
Si rrjedhojë, ventrikuli i
majtë duhet të zgjerohet në
mënyrë që të ketë vend si për
gjakun e mbetur, ashtu edhe
për atë që vjen. Muskuli i
zemrës po ashtu duhet të
sforcohet në mënyrë që të
pompojë gjakun jashtë
zemre. Puna shtesë e shtyp
muskulin e zemrës dhe ngre
presionin e gjakut në zemër.
Pavarësisht gjithë për-
pjekjes, zemra nuk mundet
të pompojë sasinë e mjaf-
tueshme të gjakut që duhet
për ta pajisur trupin me ok-
sigjenin e nevojshëm. Kjo
gjendje shkakton lodhje tek
pacienti. Me kalimin e ko-
hës, kjo gjendje shkakton
zmadhim të zemrës dhe prob-
leme serioze me shëndetin
tuaj.
Cilat janë simptomat e in-Cilat janë simptomat e in-Cilat janë simptomat e in-Cilat janë simptomat e in-Cilat janë simptomat e in-
suficiencës së valvulës sësuficiencës së valvulës sësuficiencës së valvulës sësuficiencës së valvulës sësuficiencës së valvulës së
aortës?aortës?aortës?aortës?aortës?
Insuficienca e aortës mund
të mos shkaktojë ankesa
për një periudhe kohe të
gjatë. Kur sëmundja përpa-
ron, atëherë shfaqen dhe
shenjat si: dhimbje gjoksi që
shtohet me sforcimet fizike
dhe zhduket në qetësi,
lodhje, rrahje të shpeshta të
zemrës, marrje fryme, vësh-

SABJAN MEMISHAJ:
Kardiokirurgu: Meshkujt, më të rrezikuar se femrat. Shkaktarët kryesorë të sëmundjes

"Nëse nuk mjakohet, mund të shkaktojë zmadhim të zemrës"

Dëmtimet në valvulën e
aortës, mënyrat e trajtimit

Voltiza Duro

tirësi në frymëmarrje kur shtri-
hesh, dobësi, gjendje të fikti, ënjtje
të këmbëve.
Çfarë e shkakton këtë sëmund-Çfarë e shkakton këtë sëmund-Çfarë e shkakton këtë sëmund-Çfarë e shkakton këtë sëmund-Çfarë e shkakton këtë sëmund-
je?je?je?je?je?
Në të shkuarën ethja reumatiz-
male ishte shkaku kryesor i
dëmtimit të valvulave të zemrës.
Sot njihen shumë shkaqe të kësaj
sëmundje si: defektet e lindura të
zemrës, infeksioni i indeve të zem-
rës, sindroma Marfan e cila ndikon
në cilësinë e indit lidhor që ndër-
ton organet, sifilizi, lupusi, zgjeri-
mi i aortës ngjitëse, spondiliti anki-
lozant e cila është një sëmundje
inflamatore e ngjashme me ar-
tritin.
Si përcaktohet diagnoza e insufi-Si përcaktohet diagnoza e insufi-Si përcaktohet diagnoza e insufi-Si përcaktohet diagnoza e insufi-Si përcaktohet diagnoza e insufi-
ciencës së aortës?ciencës së aortës?ciencës së aortës?ciencës së aortës?ciencës së aortës?
Testet diagnostike përfshijnë kon-

trollin tek mjeku specialist, i cili
shikon historinë e sëmundjes,
prezencën e kësaj sëmundjeje te të
afërmit e familjes, prezencën e
zhurmës diastolike me stetoskop,
pulsimin e arterieve të qafës, pul-
sime të fuqishme të zemrës. Gjith-
ashtu pacienti duhet të kryejë edhe
grafinë e mushkërive, pasi kështu
verifikohet nëse është zmadhuar
zemra apo jo. Diagnostikime të
tjera përfshijnë: elektrokardio-
grama (EKG) (vihet re zmadhimi i
zemrës dhe çrregullimet e ritmit,
eko e zemrës nëpërmjet së cilës vi-
het re trashje e mureve dhe zma-
dhim i zemrës, shihet nëse aorta
ngjitëse është e zmadhuar apo jo
e vlerësohet në mënyrë sasiore
dhe cilësore funksioni i valvulës
së aortës. Ndërsa kateterizimi i

zemrës nënkupton vlerësimin e
presionit në dhomat e zemrës dhe
koronarografia për të parë nëse i
sëmuri ka apo jo sëmundje sho-
qëruese të arterieve koronare.
Si trajtohet kjo sëmundje?Si trajtohet kjo sëmundje?Si trajtohet kjo sëmundje?Si trajtohet kjo sëmundje?Si trajtohet kjo sëmundje?
Nëse kthesa e gjakut është e le-
htë, atëherë doktori do t'ju sug-
jerojë kontrolle të shpeshta tek
mjeku duke monitoruar me kujdes
përparimin e sëmundjes. Kjo gjë
kryhet me ndihmën e ekos së zem-
rës. Humbja e peshës, ushtrimet e
lehta fizike dhe dieta e shëndet-
shme mund të zvogëlojnë presio-
nin e gjakut dhe të ngadalësojnë
përparimin e sëmundjes. Nëse
kthimi i gjakut është i përparuar,
ju mund të keni nevojë për ndë-
rhyrje kirurgjikale në valvulën e
aortës. Ajo mund të riparohet apo
të zëvendësohet. Gjatë zëvendë-
simit të valvulës së aortës kirur-
gu mund të përdorë valvul mekan-

ike ose valvul biologjike nga der-
ri, lopa apo nga njeriu (cadaver/
kufome). Të dyja teknikat bëhen
me kirurgji me zemër të hapur.
Ndonjëherë kirurgjia mund të
bëhet me ndihmën e katetereve që
vendosen në zemër. Kjo teknikë
përdoret në raste specifike kur
kirurgjia normale ka rrezik të
lartë.
Cili është kujdesi që duhet të tre-Cili është kujdesi që duhet të tre-Cili është kujdesi që duhet të tre-Cili është kujdesi që duhet të tre-Cili është kujdesi që duhet të tre-
gojnë pacientët pas operimit?gojnë pacientët pas operimit?gojnë pacientët pas operimit?gojnë pacientët pas operimit?gojnë pacientët pas operimit?
Kur valvula riparohet, pacienti
bën jetë krejtësisht normale, por
ka nevojë të përkujdeset për
parandalimin dhe mjekimin e
ndonjë infeksioni në organizëm.
Në rastet kur valvula zëvendëso-
het me valvulë mekanike, duhen
pasur kujdes dy probleme të
rëndësishme. I pari është kujdesi
për infeksionin. Në çdo rast të
ndonjë infeksioni në trup apo të
shfaqjes së temperaturës, duhet të
paraqiteni tek mjeku dhe të merr-
ni terapinë e duhur me antibi-
otikë. E dyta është përdorimi
gjatë gjithë jetës i një holluesi të
gjakut, i cili pengon mpiksjen e
gjakut në valvulën mekanike që
ndodhet në organizëm. Në rastin
e zëvendësimit me valvul biologjike
duhet pasur parasysh që këto val-
vula pas një kohe të caktuar dëm-
tohen dhe duhet përsëri të opero-
heni për t'i zëvendësuar ato. Gjith-
ashtu, meqenëse këto janë inde të
huaja në organizëm, ekziston edhe
rreziku i infeksionit të tyre. Pra,
duhet një kujdes i veçantë për in-
feksionin edhe në këto raste. Prob-
lemet me dhëmbët, infeksioni uri-
nar dhe infeksionet e fytit janë
rrugët kryesore të infeksionit nga
të cilat duhet pasur kujdes.

Mjeku kardiokirurg Sabjan Memishaj
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Voltiza Duro

Ylli Merja

Ardhja e stinës së verës
shoqërohet edhe me një
dëshirë të madhe për të

humbur kilet, të cilat mund të
jenë akumuluar gjatë dimrit.
Është shumë e lehtë për të hum-
bur peshë në verë, prandaj nëse
keni dëshirë të sillni trupin në
formë, tani është momenti më i
mirë. Ka shumë mënyra për të
humbur peshë shpejt, por gjëja
më e rëndësishme është ven-
dosmëria juaj për të kontrolluar
vetveten kur jeni të uritur. Gjith-
ashtu, nuk duhet të peshoheni
çdo ditë, pasi ndryshimi nuk
duket direkt 30 minuta pasi
keni bërë ushtrime fizike, apo
një ditë më pas. Mund të pe-
shoheni një herë në javë.
PROCESI I DOBËSIMIT
Nëse arr in i  të kuptoni  sesi
ndodh dobësimi në organizëm,
atëherë mund të kuptoni që ky
është një proces që duhet të
ndodhë ngadalë për një peri-
udhë të caktuar, pasi nuk mund
të arrihet që brenda një jave të
biem në peshë 3 kilogramë.
Gjithashtu, dobësimi duhet të
bëhet gradualisht; mosngrënia
për kohë të gjatë e dëmton or-
ganizmin, megjithëse ju mund
të ndjeni vetëm dobësi fizike,
dëmtimi që shkaktohet mund të
shfaqet pas disa muajsh apo
edhe vitesh. Procesi i dobësim-
it quhet ndryshe procesi i ke-
tozës. Ky proces aktivizohet në
organizëm kur trupi ka nevojë
për energji dhe nuk është duke
e marrë këtë energji nga ush-
qimet, pra është në një periudhë
me mungesë ushqimi. Çdo gjë
që ne hamë kthehet në glukozë,
në sheqer në organizëm dhe
pastaj përdoret si energji. Kur
sheqeri mungon, vihet në punë
ketogjeneza, procesi i tretjes
së yndyrave, i cili ndodh në
mëlçi. Gjatë dobësimit duhet të
ku jdesemi  në  pas t r im in  e
mëlçisë, tëmthit dhe veshkave.
Tëmthi fillon të krijojë gurë dhe
llumë nëse dobësimi ndodh
shumë shpejt, pasi çl irohen
shumë qeliza kolesteroli  në
gjak dhe formojnë gurët. Gjith-
ashtu, në veshka fillon të sekre-
tohet shumë acid urik nga reak-
sionet kimike që ndodhin në or-
ganizëm, prandaj duhet bërë
shpëlarje e veshkave çdo ditë.
Gjatë dobësimit pH e gjakut
kthehet në acid. Të gjitha këto
faktorë mund të jenë të dëm-
shëm nëse nuk dobësohemi në
mënyrë të kontrolluar e të ngad-
altë.
DIETA ME BIMË
MJEKËSORE
Për t'u dobësuar më shpejt du-
het të konsumoni 3 vakte krye-
sore dhe 2 vakte të ndërmjet-
me. Mëngjesi duhet të jetë vakti

YLLI MERJA:
Mjeku popullor: Dobësimi, një proces që duhet të ndodhë gradualisht

"Konsumoni lakra, hithra dhe pini shumë ujë"

Si të riktheni linjat perfekte
për stinën e verës

më i madh, sepse në mëngjes
trupi mund të prodhojë të gjitha
enzimat tretëse shumë shpejt,
është më aktiv dhe gati për të
filluar ditën. Në mëngjes mund
të konsumoni këtë përzierje:
në një pjatë shtohet 1 gotë
kos, 1 lugë kafe vaj lini, 1 lugë
gjelle me fara chia, 1 lugë kafe
me kanellë, 1 lugë kafe me
xhinxher si dhe 1 lugë kafe me
mjaltë. Lihet të zbutet 5-10
minu ta  dhe konsumohet  s i
mëngjes. Vakti i fundit duhet të
jetë në orën 7 pasdite. Pas
kësaj kohe mund të pini çaj ose
të konsumoni ndonjë frut nëse

keni shumë uri, por nuk duhet
të hani ushqime të tjera.
Këshillohet të ndërprisni tërë-
s i sh t  ëmbë ls i ra t ,  a l koo l i n ,
sheqerin minimizojeni në ½
lugë kafe në ditë (përfshirë këtu
edhe  sheqer  në  ka fe / ça j ) ;
brumërat si makarona, buka e
bardhë, biskotat e gatshme,
ushqimet e skuqura, ushqimet
e paketuara që përmbajnë kon-
servantë, fryrës e kimikate të
tjera. Hapi tjetër për t'u dobë-
suar është lëviz ja.  Është e
rëndësishme të bëni një jetë
aktive. Edhe pse ambienti  i
punës mund t'ju privojë, duhet
të paktën 3 herë në javë të bëni
1 orë ecje. Mungesa e lëvizjes
dobëson muskujt e trupit të
cilët bëhen të butë. Konsumi-
mi i ujit duhet të jetë 1.5-2 litra
ujë në ditë. Këtu përfshihen
edhe çaji apo lëngjet e frutave.
Nuk duhet të konsumoni lëngje
me gaz gjatë kësaj periudhe,
pas i  a to  përmbajnë shumë
sheqer. Mund të përdorni kafe,
pas i  pë rmban  ac id i n
klorogjenik që ndihmon në sh-
krirjen e yndyrave nën lëkurë.
Ushqimet që mund të përdorni
janë mishi, veza, kosi, suprat
e ndryshme etj. Raporti i pro-
teinave me karbohidratet duhet
të jetë 3 pjesë proteina dhe 1
pjesë karbohidrate. Disa nga
ushqimet e shëndetshme që
ndikojnë në rënien në peshë

janë këto: vajra të shën-
detshme merren nga: vaj
lini, bajamet, fara chia, vaj
ulliri, vitamina: luleshtryd-
he, kivi, bostani, boronica
e zezë, luleshtrydhe të
egra. Frutat dhe perimet
me f ibra ndihmojnë në
përthithjen më të mirë të
vlerave ushqyese dhe ndi-
hmojnë jashtëqitjen. Pro-
teinat mund të merren nga
mishi i pulës dhe peshkut,
por edhe veza përmban
shumë aminoacide dhe
këshillohet të përdoret çdo
ditë. Konsumoni një vakt
vetëm me hithra, lakra të
ndryshme të ziera, shtoji-
ni pak vaj ulliri dhe 1 lugë
uthull mollë e egër. Lakrat
e egra përmbajnë vitami-
na, antioksidantë dhe ndi-
hmojnë rënien në peshë.
Hithrat, meshtekna, mus-
taqet e misrit, drunakuqi
janë bimë të cilat largojnë
ujin e tepërt në organizëm
dhe ndihmojnë tretjen e
yndyrnave nën lëkurë. Ky
mikser  ça j rash  për
dobësim përdoret kështu:
1 paketë hidhet në 2 litra
ujë që valon, lihet të ziejë
2 minuta, e të ftohet rreth
20 minuta. Kullojeni dhe
ruajeni në frigorifer çajin.
Konsumohet 3 herë nga 1
gotë në ditë pas ushqimit.
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Sëmundja kryesore
që prek dhëmbët
tanë është kariesi,

i cili është një infeksion
që shkaktohet nga mik-
robet që gjenden në
hapësirën e gojës. Bak-
teri kryesor përgjegjës
për prishjen e dhëm-
bëve është Streptokoku
Mutans. Sipas stoma-
tologëve disa nga fak-
torët që ndikojnë në
sëmundjet e dhëmbëve
janë: mungesa e kujdes-
it, konsumimi i duhanit
dhe ëmbëlsirave,
kequshqyerja etj. Për të
pasur dhëmbë sa më të
shëndetshëm kujdes du-
het bërë edhe me ato
ushqimet, të cilat përm-
bajnë një sasi të madhe
sheqeri duke favorizuar
në këtë mënyrë prishjen
e dhëmbëve. Ëmbëlsir-
at nuk janë të vetme ush-
qime që nxisin formim-
in e acideve dhe kav-
iteteve. Shumë ushqime
që njerëzit i konsid-
erojnë të shëndetshme si
lëngjet e frutave, pijeve
energjike, frutat të tha-
ta, dhe patatinat e
llojeve të ndryshme
përmbajnë sasi të lartë
të sheqernave, që nxisin
kariesin dentar. Gjith-
ashtu edhe pijet
freskuese mund t'i dëm-
tojnë dhëmbët.
PASOJAT
Shumë njerëz mendojnë
se dhëmbët e prishur
janë normale dhe nuk
krijojnë probleme shën-
detësore. Ky fakt nuk
është i vërtetë. Dhëmbët
e prishur mund të shkak-
tojnë disa probleme si:
erë e keqe, zverdhje të
dhëmbëve, mbindjesh-
mëri dhe dhimbje, vësh-
tirësi në ushqyerje, in-
feksione të dhëmbëve.
Sipas stomatologëve,
disa shenja të dhëmbëve
të prishur janë: shije e
keqe në gojë, mishra të
dhëmbëve të ënjtur ose
të skuqur, dalja e gjakut
nga mishrat e dhëm-
bëve, dhëmbë që
lëvizin, dhimbje gjatë

Këshilla të thjeshta për
dhëmbë të bardhë e të
shëndetshëm

përtypjes, gurëza në sipërfaqen
e dhëmbëve. Nëse keni ndonjë
nga këto shenja, drejtohuni men-
jëherë te mjeku stomatolog.
LARJA E DHËMBËVE
Gjatë natës, sasia e pështymës
ulet, duke lënë dhëmbët tuaj më
pak të mbrojtur nga acidet bak-
teriale. Për këtë arsye, larja e
dhëmbëve me furçë dhe përdori-
mi i ?llit dentar në mbrëmje ësh-
të shumë e rëndësishme. Larja e
dhëmbëve duhet të zgjasë 2?3
minuta, 2 herë në ditë. Përdorni
një furçë me qime të buta dhe
përdorni të paktën një herë në
ditë ?llin dentar. Përdorni
shpëlarës goje të ?uorizuar për-
para periudhës së gjumit. Nuk
rekomandohet të ushqeheni pas
kësaj procedure. Nëse ndiqni
këshillat e mësipërme, ju do të
zvogëloni në mënyrë të kon-
siderueshme rrezikun e kav-
iteteve dentare. Fillimisht ajo që
nuk duhet të bëni është larja e
dhëmbëve në drejtim horizontal.
Metoda e duhur është mbajtja e
furçës në drejtimin vertikal dhe
më pas i lani dhëmbët në
drejtimin lartë-poshtë. Nuk re-
komandohet larja me drejtim
horizontal për arsyet të ndry-
shme. Së pari, dhëmbët nuk pas-
trohen rrënjësisht. Së dyti, ka
njerëz të cilët nëpërmjet këtij
rregulli, presin mishrat e dhëm-
bëve. Së treti, kjo metodë dëm-
ton mishrat e dhëmbëve. Përveç
e kësaj, ka edhe shumë teknika
të tjera, të cilat mund të për-
doren. Dentistet këshillojnë të
ashtuquajturën teknikën "Bass":
E mbani furçën në këndin 45° nga
drejtimi i dhëmbëve dhe rrot-

ullojeni me lëvizje të shkurtra
horizontale. Kështu veproni për
çdo dhemb. Më poshtë jepet një
përshkrim i mënyrës së duhur
për larjen e dhëmbëve. Mënyra
më e mirë për mirëmbajtjen e
higjienës së gojës është larja e
dhëmbëve çdo ditë pas vakteve

kryesore të ushqimit ose të pak-
tën 2 herë në ditë, në mëngjes dhe
në darkë më furçë dhe pastë dhëm-
bësh, ndërrimi i shpeshtë i furçës
së dhëmbëve, si dhe kontrolli çdo
6 muaj te dentisti. Dentistët reko-
mandojnë që një furçë dhëmbësh
të ndërrohet mesatarisht çdo 3
muaj. Shpëlarja e gojës me ujë pas
vakteve ka pak efekt mbi acidet
bakteriale, megjithëse mund të
ndihmojë në eliminimin e mbe-
turinave ushqimore. Ndaj nuk
duhet t'i besoni tërësisht vetëm
shpëlarjes së gojës me ujë pasi të
keni ngrënë.
Sëmundjet e dhëmbëve
Pllaka dentare është një depozitim
i bardhë dhe i butë, i cili krijohet
në sipërfaqet e dhëmbëve. Formo-
het kur bakteret (sporet) bashko-

Këshilla për një shëndet oral sa më të mirë

Mbani një dietë të shëndetshme dhe zgjidhni ushqime nga
grupet ushqimore si: bukë, drithëra, fruta, perime, mish, peshk,
qumësht, djathë, kos, etj.
 Përdorni ujë pas ushqimit.
 Mos konsumoni ushqime të thata dhe me shumë sheqer.
 Lani dy herë në ditë dhëmbët me pastë me përmbajtje fluori.
 Përdorni floss dentar (fije dentare) për heqjen e mbeturinave
ushqimore mes dhëmbëve.
 Reduktoni shpeshtësinë e marrjes së karbohidrateve
(sheqernave) gjatë ditës.
 Përdorni furçën e dhëmbëve 3 herë në ditë me pastë të
fluorizuar.
 Kontrolle periodike te dentisti.
 Ndërroni furçën e dhëmbëve çdo 3-6 muaj.

hen me pështymën dhe ushqimin.
Pllaka përmban rreth 400 lloje bak-
teresh. Ju mund të hiqni atë duke
mbajtur një higjienë të mirë të
gojës. Kjo pllakë ngjitet fort pas
dhëmbëve. Në përgjithësi largo-
het nga dentisti me instrumente
të veçanta. Kariesi (prishja e
dhëmbëve) janë vrimat, të cilat
krijohen në smaltin (enamel) e
dhëmbëve. Një ndër shkaqet
kryesore të kariesit është mbledh-
ja e pllakës. Bakteret në pllakë for-
mojnë acid pas reaksionit të tyre
me sheqerin dhe niseshtenë, që
ndodhet në ushqime. Acidet
mbahen në kontakt me dhëmbët
me ndihmën e pllakës dhe me kal-
imin e kohës shkatërrojnë smalt-
in dhe dentinën. Sëmundjet e
mishit të dhëmbëve (paradon-
tozat) janë infeksioni dhe inflami-
mi i indeve që rrethojnë dhëmbët.
Pllaka dentare është shkaku
kryesor për formimin e këtyre
sëmundjeve. Sëmundjet e mishit
të dhëmbëve janë shkaktarët
kryesorë në humbjen e dhëmbëve
në moshat e vjetra. Është gjithash-
tu shkaktari kryesor i erës së keqe
të gojës (halitosis). Megjithatë,
sëmundjet e mishrave të dhëm-
bëve në shumicën e rasteve janë
të shërueshme. Sëmundja e
mishrave të dhëmbëve është in-
flamacioni i mishrave (gingivës)
dhe dëmtimi i kockës që mban të
vendosur dhëmbët në nofull.
Sëmundja e mishrave të dhëm-
bëve është shumë e përgjithshme.
Ajo prek më shumë se gjysmën e
të rriturve me dhëmbë natyrorë.
Trajtohet nga mjeku dentist dhe
pritet një shërim i mirë, nëse
mjekohet në fazat e para.



17E hënë 27 maj Prill 2019

Bajamet e njoma janë vari
antet e freskëta të ba
jameve klasike të thata.

Ato përmbajnë lëndë ushqyese
të shumta për shëndetin tonë.
Ne zakonisht i njohim dhe kon-
sumojmë bajamet e thata, por
pak persona kanë pasur
kënaqësinë të shohin dhe të
shijojnë bajamet e njoma, ose
ato të freskëta, që janë në dis-
pozicion vetëm në pranverë kur
ato korren nga pemët.
PËRFITIMET
SHËNDETËSORE
-Përfitimet për zemrën: në
veçanti lëkura që mbulon ba-
jamet përmban shumë fla-
vonoide, substanca me fuqi
antioksidante. Një grup studi-
uesish në Universitetin e Tufts
ka treguar se flavonoidët
punojnë së bashku me vita-
minën E, duke mbrojtur muret
e enëve të gjakut nga prishja
ose dëmtimi i mundshëm. Si re-
zultat, duke konsumuar këto
fruta, ne mund të parandalojmë
sëmundjet e rrezikshme kardio-
vaskulare, siç janë sulmet në
zemër.
-Ata luftojnë kolesterolin e keq:
bajamet e njoma janë një nga
ushqimet më të mira për të luftu-
ar lipoproteinat me dendësi të

Parandaloni sulmet
në zemër me
bajamet e njoma Mjekët popullorë e lavdërojnë sherebelën, duke

e konsideruar si një nga bimët më shëruese
në botë duke e kategorizuar si një ndër ilaçet
më të mira. Sherebela, ose latinisht Salvia offi-
cinalis (nga fjala salvare, që do të thotë të shpë-
tosh apo të shërosh) që nga lashtësia përdoret
për shërimin e gati çdo sëmundjeje. Shkenca
moderne ka dëshmuar që sherebela ka vep-
rim antibakterial dhe antikërpudhor, e madje
ndihmon kundër dhimbjeve dhe temperaturave
të larta, por mund të reduktojë nivelin e glukozës
në gjak, gjë që e bën të dobishme te personat
me diabet. Në kohët e fundit është dëshmuar
që sherebela përmirëson kujtesën dhe ndikon
kundër sëmundjes së Alzheimerit. Praktika ka
treguar që në mënyrë të shkëlqyeshme pas-
tron gjakun dhe po ashtu ndihmon mirë te nxjer-
rja e sekrecionit nga organizmi. Në mënyrë
pozitive ndikon në qarkullim, kundër gjakder-
dhjes dhe inflamacioneve. Për shkak të vep-
rimit të vet antiseptik, përdoret në shërimin e
aftit, erës së pakëndshme, problemeve me fyt
dhe bajame, kariesit dhe qelbëzimit të mishit
të dhëmbëve. Nëse keni probleme të tilla, pini
çaj nga sherebela. Sherebela ndikon kundër të
vjellave dhe diarresë së shpeshtuar, ndërsa më
mirë se çdo bimë tjetër ndihmon punën e zor-
rëve dhe stomakut. Në mënyrë të favorshme
ndikon në problemet femërore. Përmirëson to-
nusin e mitrës, ka efekt antikërpudhor, ndihmon
te rregullimi i menstruacioneve, vendos ekuili-
brin hormonal dhe parandalon problemet e
menopauzës. Sherbela ndihmon edhe në
punën e veshkave dhe parandalon formimin e
edemave në to.

Efektet e
mrekullueshme
të sherebelës në
trupin e njeriut

ulët, ose të ashtuquajturat
kolesterol të keq. Ngrënia e
tyre rregullisht mund të ndih-
mojë për ta mbajtur këtë vlerë
në kufi normal.
-Aleate të kockave dhe
dhëmbëve: përmbajtja e lartë
në kripërat minerale të ba-
jameve të njoma është
veçanërisht e dobishme për
dhëmbët dhe eshtrat tona.
-Lufton gliceminë: pas çdo
vakti, niveli i glukozës në
qarkullimin tonë të gjakut
rritet, rritja e sheqerit në gjak
nuk është i mirë për shënde-
tin tonë. Bajamet e njoma
mund të na ndihmojnë të
menaxhojmë situatën, duke
rregulluar sheqerin në gjak.
-Ndihmojnë sistemin imunitar:

bajamet e njoma janë të pasura
me antioksidantë dhe substan-
ca të tjera të dobishme për
trupin, në mënyrë efektive
mbështesin punën e sistemit
tonë imunitar dhe kështu na ndi-
hmojnë të na mbrojë nga
sëmundja.
-Mbrojnë sistemin nervor: në
sajë të pranisë së magnezit dhe
substancave të tilla si L-karniti-
na dhe riboflavina, bajamet e
gjelbra sigurojnë ushqim theme-
lor për trurin dhe nervat tona.
-Humbje peshe: pavarësisht se
janë kalorike, bajamet e njoma
mund të ndihmojnë në humbjen
e peshës, pasi ato përmbajnë
yndyra të shëndetshme dhe sub-
stanca të tjera që ndihmojnë me-
tabolizmin e trupit.
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Afati i fundit i dorëzimit të dokumentacionit shtesë deri më 7 qershor 2019

Gati për fondin 5 mln euro, 7700
aplikantë kalojnë fazën e parë
AZHBR: Kriteri mund të skualifikojë përfituesit

Ornela Manjani

Rreth 7700 fermerë
kanë kaluar fazën e
parë, për t'u bërë për-

fitues të fondit prej 5 mil-
ionë euro të vënë në dispozi-
cion nga Ministria e Bujqë-
sisë në projektin e Skemave
Kombëtare 2019. Agjencia e
Zhvillimit Bujqësor dhe Ru-
ral ka publikuar të dhënat,
ku pjesa me e madhe e ap-
likimeve kanë qenë për dorë-
zimin e qumështit lëndë e
parë në pikat e grumbullim-
it për ferma me lopë dhe të
imta ku dhe merret mbësh-
tetje direkte. Sipas AZHBR-
së, nga 7 masa në total, për
këtë masë janë regjistruar
3223 aplikime, të ndjekura
nga aplikimet për tufën
bazë më të imta me 2298, 962
aplikime për bletarinë, 691
aplikime për mbjellje ull-
injsh, 499 aplikime për ujitje
me pika, 23 aplikime për

përmirësim ullishtesh të de-
graduara dhe në fund listo-
hen vetëm 4 aplikime për
dorëzim prodhimi për anije
peshkimi.  Tashmë AZHBR
ka hyrë në fazën e për-
zgjedhjes, ku aplikantët du-
het të dorëzojnë dokument-
acion shtesë, si vërtetim për
pagesën e sigurimeve sho-
qërore koherente, vërtetim

për shlyerjen e detyrimeve
tatimore ose ndaj AZHBR-së
nëse kanë rezultuar debi-
torë, ndërsa sipas masës
kërkohen dhe dokumente
specifike, si dokumentacion
të plotë të pronësisë mbi
tokën apo të marrjes me
qira,  etj.
AFAFAFAFAFAAAAATITITITITI

Afati i fundit i dorëzimit të

dokumentacionit shtesë nga
ana e fermerëve do të zgjasë
deri më 7 qershor 2019.   Plotë-
simi i dosjes përtej këtij afati,
do të rezultojë në skualifikim
të aplikimit.  Fondet që do të
lirohen nga aplikimet e
skualifikuara do të rialoko-
hen dhe do të përdoren vetë
për ata që plotësojnë doku-
mentet deri më 7 qershor.

APLIKIMET E KUALIFIKUARA  SIPAS MASAVE:

2298 aplikime - për tufën bazë dhe të imta
962 aplikime -bletari
691 aplikime- mbjellje e ullinjve
499 aplikime-ujitje me pika
23 aplikime- përmirësim ullishtesh të degraduara
 4 aplikime-dorëzim prodhimi për anije peshkimi

691 APLIKIME- MBJELLJE E ULLINJVE691 APLIKIME- MBJELLJE E ULLINJVE691 APLIKIME- MBJELLJE E ULLINJVE691 APLIKIME- MBJELLJE E ULLINJVE691 APLIKIME- MBJELLJE E ULLINJVE
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3223 APLIKIME- PËR DORËZIMIN E QUMËSHTIT3223 APLIKIME- PËR DORËZIMIN E QUMËSHTIT3223 APLIKIME- PËR DORËZIMIN E QUMËSHTIT3223 APLIKIME- PËR DORËZIMIN E QUMËSHTIT3223 APLIKIME- PËR DORËZIMIN E QUMËSHTIT
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Zgjedhjet për Parlamentin e BE,
ç'drejtim do të marrë BE?

Dje në “Deutsche Welle”

Nga Bernd Riegert

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

...Manfred Weber, në javën e fun-
dit të takimeve për zgjedhjet euro-
piane që zhvillohen në plenum. Jo
vetëm Weber, kandidati kryesor i
familjes së partive ku merr pjesë
edhe ai, por edhe shumë politikanë
të kampeve të tjera i kanë deklaru-
ar zgjedhjet për Parlamentin Eu-
ropian si zgjedhje që vendosin fa-
tin e BE. Për Weberin, kristian-
demokrat që kërkon të marrë pos-
tin e presidentit të Komisionit të
BE, në fund të majit kemi të bëjmë
me një luftë dyshe midis pro-euro-
pianëve dhe nacionalistëve.

"Kjo Europë në të cilën jetojmë
sot është një Europë e mirë. Ne
nuk do lejojmë që ajo të shkatër-
rohet nga nacionalistët", thotë
Manfred Weber. Kurrë më parë nuk
ka pasur kaq shumë populistë të
djathtë dhe skeptikë ndaj Europës
në vendet anëtare të BE-së. Sipas
sondazheve, ata mund të marrin
20 për qind të mandateve.
EUROPË E ORBANIT, APO
EUROPË E MACRONIT?

Për kryeministrin nacional-
konservator të Hungarisë, Viktor
Orban, bëhet fjalë për një ndeshje
midis demokratëve iliberalë, të
cilët përfaqësohen prej tij dhe
demokratëve liberalë. Këta duan ta
"ndryshojnë" popullsinë e Europës
dhe ta islamizojnë duke futur emi-
grantë, pretendon kryeministri
hungarez, i cili është i lidhur me të
djathtët gjermanë, francezë, dan-
ezë dhe italianë.

"Ne duhet të kuptojmë se Euro-
pa ndodhet në një moment kthese",
thotë Orban në fjalimin e mbajtur
në festën kombëtare hungareze.
Kush mirëpret emigrantët ilegalë
dhe refugjatët, krijon kombe me
raca të ndryshme. Në vende të til-
la marrin fund traditat historike
dhe krijohet një rend i ri botëror".

Armiku më i dashur për popu-
listët e djathtë të llojit të Viktor
Orbanit, ose ministrit të
Brendshëm italian Matteo Salvini,
ose të kryetarit të FPÖ-së austri-
ake Hans-Christian Strache është
presidenti francez, Emmanuel
Macron. Ai u ka shpallur luftë
"demokratëve iliberalë" dhe
kërkon "rilindjen" e Europës, soli-
daritetit dhe dhembshurisë. Edhe
për Emmanuel Macronin, i cili pro-
pozon reforma të mëdha, dita e
zgjedhjeve është ditë fati. "Lufta më
e rëndësishme në këto zgjedhje
është beteja midis atyre që besojnë
tek Europa dhe atyre që nuk be-
sojnë", tha presidenti francez katër
javë para zgjedhjeve, në një aktiv-
itet të mbajtur në Paris.
JO VETËM MIGRACION

Vendet e punës, migracioni,
mbrojtja e klimës, politika treg-
tare, roli më i madh i Europës në
botë. Këto janë temat me të cilat

duhet të merret BE-ja vitet e ardhs-
hme, thonë partitë pro Europës.
Kandidatët kryesorë, Weber (kris-
tiandemokrat) dhe Frans Timmer-
mans (socialist) nuk ndryshojnë
shumë nga njëri-tjetri. Të dy duan
për shembull partneritet të ri me
Afrikën, që të ketë më shumë in-
vestime tek vendet e origjinës së
refugjatëve. Për populistët e djath-
të nga ana tjetër ekziston vetëm
një temë: izolimi, rrethimi dhe

mbajtja e emigrantëve jashtë Eu-
ropës, thotë për shembull ministri
i Jashtëm hungarez, Peter Szij-
jarty: "Për ne, marrja e shumicës
kundër migracionit është synim i
rëndësishëm. Dhe Hungaria do të
japë kontributin e saj".

Populistët e djathtë u premtojnë
zgjedhësve një BE krejt tjetër, në
të cilin shtetet nacionale të rimar-
rin të drejtat që gjoja i kanë hum-
bur dhe që Brukseli të shfuqizohet

si qendër. Frans Timmermans,
kandidati kryesor i socialistëve
dhe aktualisht zëvendëspresident
i Komisionit të BE në Bruksel,
thotë se kjo është marrëzi. "Ne nuk
do ua japim pushtetin ekstrem-
istëve në Europë. Këto zgjedhje
janë vendimtare. Zgjedhja është në
dorën tuaj. Ju e merrni vendimin
cilën Europë do të kemi pesë vjetët
e ardhshme", thotë Timmermans
në një debat të zhvilluar në televiz-
ionin gjerman.
PARASHIKIMI I
ZGJEDHJEVE

Përbërja e parlamentit të ri do
të detyrojë kristiandemokratët,
socialdemokratët, liberalët dhe Të
Gjelbërit që të punojnë në një ko-
alicion të madh, mendon eksperti
europian, Janis Emmanouilidis
nga fabrika e ideve "European Pol-
icy Centre" me qendër në Bruksel.
BE nuk do të ketë pas zgjedhjeve

ndryshim total kursi, mendon
Emmanouilidis. "Ne nuk do të sho-
him ndonjë marrje të BE nga
armiqtë e saj. Kjo duhet parë me
sy kritik, por nuk duhet ekzagjeru-
ar dhe parë shumë negativisht.
Vitet e fundit BE ka treguar një
forcë të madhe rezistence. Kjo do
të ndodhë edhe në të ardhmen".

E rëndësishme është për parla-
mentin e ri që pas përballimit të
krizës së borxheve dhe të migra-
cionit, të armatoset për krizat e
reja në ekonomi, në raport me
SHBA, Rusinë dhe Kinën. Edhe
këtu kemi të bëjmë me marrje ven-
dime për drejtimin që do të jepet,
paralajmëron eksperti i Europës,
Emmanouilidis: "Do të ketë kriza
të reja. Sot nuk dihet nëse këto
kriza do të trazojnë edhe prob-
lemet e vjetra apo do të ketë sfida
të reja. Ne duhet të jemi të përgat-
itur për të përballuar sulmet".

BE duhet të përqendrohet pas
zgjedhjeve kryesisht tek zhvillimi
ekonomik dhe afrimi i niveleve të
jetesës midis veriut të pasur dhe
jugut të varfër, mendon studiuesi i
BE, Karel Lannoo, nga "Qendra
për studimin e politikës europi-
ane", në Bruksel. Vetëm në këtë
mënyrë mund të zgjidhen prob-
lemet me populizmin e djathtë,
tendenca e së cilës shihet të jetë
më e fortë në vendet e varfra. Karel
Lanoo kërkon "më shumë inte-
grim". "Më e rëndësishmja është
që të forcojmë tregun e
brendshëm në Europë dhe të
bëjmë më shumë tregti jashtë Eu-
ropës. Brenda për brenda Europës
ne duhet të mendojmë më shumë
për politikën energjetike,
ekonomike digjitale dhe më
shumë liri lëvizjeje për njerëzit.
Jashtë Europës ne duhet të mer-
remi më shumë me tregtinë e lirë,
e cila është sulmuar shumë që kur
Trump është president. Ka mundë-
si që të vendosen më shumë tarifa
doganore".
TË SHIJOHET MOMENTI I
DEMOKRACISË

Çështje vendimtare, moment
kthese, rrugë që ndahen. Imazhet
që përdoren për fushatën elekto-
rale për zgjedhjet që mbahen më
23 deri 26 maj janë dramatike. Sig-
urisht që zgjedhjet janë të rëndë-
sishme, mendon zëdhënësi i Komi-
sionit Europian, Margaritis Schi-
nas, por nuk duhet tepruar. "Unë
marr pjesë prej disa vitesh në poli-
tikën europiane. Mua nuk më kuj-
tohet të ketë pasur zgjedhje ku
nuk është thënë: "Europa ndod-
het në moment kthese. Në një mo-
ment të tillë ne ndodhemi gjith-
një dhe është në rregull që është
kështu", thotë Margaritis Schinas
në një intervistë për "Euronews".
"Ne nuk duhet t'i drejtojmë në
mënyrë shumë dramatike zgjedh-
jet europiane. Ky është moment i
demokracisë europiane dhe ne
duhet ta shijojmë në njëfarë
mënyre".

Zgjedhjet për Parlamentin e BE në fund të muajit maj do të japin
drejtimin. A do të ketë kthim te arsyeja në nivel kombëtar, apo

më shumë integrim për një force globale? Bernd Riegert raporton
nga Brukseli.

Përbërja e parlamentit të ri do të detyrojë
kristiandemokratët, socialdemokratët,

liberalët dhe Të Gjelbërit që të punojnë
në një koalicion të madh, mendon

eksperti europian, Janis Emmanouilidis
nga fabrika e ideve "European Policy

Centre" me qendër në Bruksel.
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Sot këshilloheni të merreni me art. Disa
gjëra do t'ju lindin në mendje, disa do t'ju
kënaqin dhe disa do t'ju tronditin, por mbi
të gjitha arti do t'ju edukojë. Mendja juaj
është e etur për imazhe, ide dhe filozofi
të reja. Mësoni rreth kulturave të tjera.

DEMI

Një vendim që do të ndërmerrni sot
do të ketë pasoja dhe kjo mund të re-
zultojë në vendosjen e karrierës suaj
mbi familjen. Zhvendosja e përqen-
drimit nga jeta juaj personale mund të
mos jetë një ide e keqe tani.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

V I R G J E R E S H A

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Inkurajimi mund të jetë një gjë jashtëza-
konisht e fuqishme. Në fund të fundit,
nëse mendoni pak pas disa vitesh, do të
jeni në gjendje të mbani mend dikë, inkura-
jimi i të cilit ju ndihmoi të ecni përpara kur
kolegët jua bënin gjithçka të vështirë.

Nëse kohët e fundit jeni përpjekur ta
shmangni një detyrë të pakëndshme
ose të vështirë, sot ka ardhur momenti
që të merreni me këtë çështje. Zvarrit-
ja e gjërave nuk është miku juaj më i
mirë.

Kjo është një ditë e mrekullueshme për fillimet
e reja. Pa marrë parasysh se çfarë situate,
mjedisi, ose rasti, ju do të bëni një përshtypje
shumë të mirë mbi personin ose njerëzit që
jeni gati për të takuar. Jeta juaj shoqërore ësh-
të gati për të marrë një ngritje të madhe.

Nëse shihni sot një shans, kapeni atë!
Kjo vlen për çdo lloj mundësie, por
sidomos për rastet romantike. Kur
dikush ju shikon në sy, buzëqeshni
pak në mënyrë që të vendosni kon-
taktin me të.

Bërja e një gabimi është pjesë e
gjendjes njerëzore, prandaj në qoftë
se ke diçka të gabuar sot, mos e
mposht veten. Vetëbesimi juaj ka
qenë në një ngritje të madhe kohët e
fundit, mos e prish gjithë këtë mo-
ment të këndshëm.

Sot qëllimet monumentale papritmas
ndihen më të arritshme se kurrë! Ju jeni
aq afër sa mund ta shijoni atë dhe am-
bicia juaj po ju thotë të hiqni dorë nga
kujdesi i tepërt! Ky është fillimi i një faze
të re për ju, në të cilën pikëpamja juaj do
të jetë shumë më pozitive.

Nëse keni nevojë t'i bëni dikujt një dhu-
ratë, mos bëni thjesht pazar në dyqa-
nin më të afërt, por përdorni kreativite-
tin tuaj. Ju keni aftësinë të krijoni një
dhuratë vërtet të kuptimtë, nëse shiko-
ni thellë në zemrën tuaj.

Përpjekja për sukses duket se ju ka
lodhur. Është mirë të ndiqni në mënyrë
agresive qëllimet tuaja, por duhet të
keni parasysh faktin se jo të gjithë të
tjerët kanë nivelin e qëndrueshmërisë
që keni ju.

Ju duhet të dini se në cilat beteja duhet të luftoni
për të mos pësuar humbje. Sot, duke e ditur
ndryshimin midis një lufte që mund të fitoni dhe
një lufte që nuk mund të fitoni është thelbësore.
Është koha të pajtoheni me dikë kundrejt të cilit
nuk ia vlen të luftohet.

Aftësia juaj për të shpjeguar këndvështri-
me komplekse me thjeshtësi të qartë ësh-
të një mjet i fuqishëm dhe do t'i ndihmojë të
gjithë të mbajnë perspektivën e duhur. Luaj
rolin e paqebërësit, sepse mund të jeni i
vetmi person që mund ta bëni këtë!

Në kujtim të Rajkos
Opinioni i   Ditës

Nga Marinko Culafic*

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

... nga të gjithë! Dhe kush nuk e
mban mend në ato vite një burrë
me thinja që si shtëpi të tij kishte
lulishten ngjitur me portën e
kalasë, orenditë e tij ishin disa ba-
tanije të vjetra me të cilat mbulo-
hej netëve të ftohta të dimrit dhe
në dorë mbante gjithmonë një
bllok ku skiconte me laps fustane
dhe rroba të ndryshme për gra.

Disa e quanin "të rrjedhur", disa
të tjerë e qerasnin me ndonjë gotë
birrë përballë te xhamllëku,
dikush i dërgonte dhe për të
ngrënë… Në fakt. deri në moshën
20 vjeç as nuk e kisha idenë se kush
ishte. Një mbrëmje të shtune apo
të diele, diku në muajin maj 1990,
pasi kisha ardhur pranë familjes
nga Shkodra për fundjavë, po dilja
xhiro bulevardit me një mikun tim
të lagjes.

Pranë portës së kalasë pamë si
gjithmonë Rajkon me shikimin e
tij të humbur në bar dhe ai miku
im më pyet një moment nëse e dija
që Rajko është patrioti im
malazez? Ngela një moment dhe
kureshtja më çoi drejt e tek ai njeri
me thinja. E përshëndeta në gju-
hën tonë malazeze dhe ngaqë nuk
e priste, më pa drejt e në sy i
ngazëlluar… Ai vështrim më ka
ngelur në mendje, sepse jo vetëm
nuk ishte vështrimi i një "të mar-
ri", por më bëri të besoj se para
meje kisha një njeri mjaft in-
teligjent, por shumë të vuajtur nga
jeta. I tregova se i biri kujt jam dhe
pasi më shtrëngoi fort dorën dhe i
prekur më tha: - Marinko, qenke
rritur goxha. E di ti që foshnje të
kam mbajtur në krahët e mi? Taki-
mi me Rajkon më krijoi emocione
të forta dhe kureshtja për të më-
suar për historinë e tij më ndoqi
deri në shtëpi, ku pyeta menjëherë
prindërit e mi. Dikur ishte mik i
familjes, por fatkeqësisht asnjë
nuk guxonte të fliste më për të
mbasi ra në burg. Para se të bur-
gosej për agjitacion dhe propagan-
dë, Rajko Simonovic ishte një nga
revizorët më të zotë në qytetin e
Elbasanit dhe kishte një familje të
mrekullueshme.

Por, duke guxuar në atë kohë të

bënte vazhdimisht kritika për
cilësinë e drithërave dhe duke i
krahasuar me drithërat e Vojvod-

Takimi me Rajkon më krijoi emocione të
forta dhe kureshtja për të mësuar për

historinë e tij më ndoqi deri në shtëpi, ku
pyeta menjëherë prindërit e mi. Dikur
ishte mik i familjes, por fatkeqësisht
asnjë nuk guxonte të fliste më për të

mbasi ra në burg. Para se të burgosej për
agjitacion dhe propagandë, Rajko

Simonovic ishte një nga revizorët më të
zotë në qytetin e Elbasanit dhe kishte një

familje të mrekullueshme.

inës në Jugosllavi, shumë shpejt, i
ndjekur dhe i spiunuar nga veglat
qorre të regjimit, edhe ai të do kish-

te fatin e atyre që i thoshin gjërat
troç dhe do të burgosej për disa vjet
burgjeve të diktaturës. E shoqja e
ndau dhe u largua bashkë me va-
jzën në Tiranë të detyruar të mo-
hojnë ekzistencën e tij. Pasi doli
nga burgu, i dhanë një apartament
që të jetonte, por ai nuk pranoi dhe
vendosi që pjesën e mbetur të jetës
ta kalonte i vetmuar pranë portës
së kalasë. Tashmë mbas të gjitha
vuajtjeve dhe dhunës psikologjike
që kaloi nuk i hynte më asgjë në
sy… E ndjeva si detyrim moral ta
shkruaj me aq sa di dhe mundem
këtë histori në respekt dhe kujtim
të njërit prej viktimave të diktat-
urës komuniste!

* Kryetari i KMRSH* Kryetari i KMRSH* Kryetari i KMRSH* Kryetari i KMRSH* Kryetari i KMRSH
(Komuniteti Malazez(Komuniteti Malazez(Komuniteti Malazez(Komuniteti Malazez(Komuniteti Malazez
në Republikën e Shqipërisë)në Republikën e Shqipërisë)në Republikën e Shqipërisë)në Republikën e Shqipërisë)në Republikën e Shqipërisë)
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Lufta për mbijetesë, do të luajë aktin e fundit

Tirana bën detyrën në Laç,
Kastrioti nuk dorëzohet

Kryeqytetasit në delir. Festa në stadium zhvendoset te sheshi "Nënë Tereza"

Partizani ngre trofeun,
Gega: Ky, një grup kampion

Barazim me Kukësin, të kuqtë në festë

E VEÇANTA

Partizani ua dorëzoi
tifozëve trofeun

Tirana nuk duhej të
mundej në Laç dhe

ia arriti qëllimit, madje
duke thyer edhe "parash-
ikimet". Bardheblutë
kanë fituar 1-3 në këtë
fushë të vështirë, ku ndo-
dhi gjithçka. Arbitri
Enea Jorgji dha tri pe-
nallti dhe të tria u hum-
bën, Kobina dhe Ngo për
Tiranën, si dhe Shtubina
për Laçin. Greca, Kobina
dhe Hasani janë autorët

tarin në stadiumin "Selman
Stërmasi". Laçi u duk
shumë larg nivelit të tij të
zakonshëm në këtë ndeshje.
Shtubina është autori i golit
të vetëm për ekipin e
Starovës, që tashmë ka ko-
mplikuar shumë Europën.

Është mbyllur ndeshja në
Fushë-Krujë, në sfidën mes
Kastriotit dhe Teutës, takim
që ka përfunduar 2-1 për
skuadrën e trajnerit Bledar
Devolli. Një fitore me vlerën
e 3 pikëve, por duke parë
edhe fitoren e skuadrës së

Tiranës në Laç, që është
edhe rivalja për mbijetesë
e krutanëve, duket e ky
sukses i krutanëve mund
të jetë pa vlerë. Kur jemi
një javë para fundit të
garës, duket e diferenca
mes Tiranës dhe Kastriotit
vazhdon që të jetë 2 pikë
mes dy ekipeve, por që
duket se më afër mbi-
jetesës janë bardheblutë
që presin në fundjavën e
ardhshme Flamurtarin,
ndërsa Kastrioti luan me
Kukësin.

e golave për skuadrën e
Memës, që tashmë e ka në
dorë qëndrimin në elitën e
futbollit shqiptar, pavarë-
sisht fitores së Kastriotit ri-
val me Teutën. Në javën e
fundit të kampionatit, Tira-
na duhet të mundë Flamur-

Partizani nuk gabon as
në ndeshjen e festës
duke barazuar 1-1 me

skuadrën që i kishte ndjekur
më afër në luftën për titullin
kampion, Kukësin. Në një
ndeshje e cila ishte menduar
më shumë si festë, të kuqtë
nuk janë dorëzuar edhe kur
janë gjendur në disavantazh,
duke kërkuar e gjetur golin
që të dilnin të pamposhtur
nga kjo sfidë. Pjesa e parë nuk
ishte e një ritmi të lartë, pasi
skuadrat luajtën  shumë
ngadalë. Por, e dyta filloi me
golin e bukur të Rexhinaldos,
që i dha avantazhin Kukësit.
Partizani nuk u dorëzua, por
iu afrua disa herë rrjetës de-
risa e gjeti barazimin me Çi-
narin, duke regjistruar një
rezultat që e mban atë të pam-
poshtur përballë rivalit krye-
sor në këtë edicion. Kukësi
mbetet në vendin e dytë dhe
nuk e ka ende të sigurt këtë
pozicion në fund të Superi-
ores.
GEGA: GRUP
KAMPION

Skënder Gega mendon se
tashmë skuadra e tij ka të
drejtë të gëzojë disa ditë një
titull kampion të fituar me
shumë mund e lodhje. Tra-
jneri i Partizanit, në fjalët për
"SuperSport", deklaroi se eki-
pi kishte bërë më të mirën në
këtë sezon, por paralajmëroi
se mund të kishte largime
gjatë verës. "Besoj që e kemi
arritur duke qenë bashkë klu-
bi, trajneri e lojtarët dhe sot
duhet të festojmë, se është

festë e lumturi për mua e ti-
fozët për të gjithë klubin. Në
një familje jo gjithmonë mund
të përfundohet një projekt
dhe ndoshta në të ardhmen
mund të afrohen lojtarë. Du-
het të jemi jashtëzakonisht të
kujdesshëm që kush vjen, të
bëjë diferencën me këta që

kemi. Unë e kam thënë që jam
i dashuruar pas këtij grupi
dhe do të dëshiroja të vazh-
doja me të. Por natyrisht klu-
bi ka projektet e veta edhe
ekonomike, dikush mund të
largohet, mund të shkojë jas-
htë Shqipërisë të bëjë progres
në karrierë. Do ulem me klu-

bin dhe pa u ngutur të bëjmë
më të mirën për të ardhmen,
se ndoshta vitin tjetër është
dyfish më i vështirë se do
hyjmë si kampion e të gjithë
do luajë më fort kundër kam-
pionit. Fitorja karshi Tiranës
në derbi në ndeshjen e fundit
ka qenë gëzimi i madh. Viti

1987 është shumë kohë më
parë, isha vetëm 24 vjeç. E
mbaj mend si sot, por kishte
lodhje, tani më tepër. Unë i
jam mirënjohës çdo njeriu që
ka bashkëpunuar me ne. Ka
qenë emocion i jashtëzakon-
shëm edhe sot, edhe pse
kishim siguruar trofeun. Isha
i emocionuar, doja të fitoja e
ta mbyllja me fitore e për fat
shkuan gjërat normalisht. E
përshëndes Kukësin e çdo
koleg për një vit të mbarë dhe
suksese. Mendoj se shumë
shpejt do të kalojë euforia e
trofeut dhe do të mendojmë
për të ardhmen të organizohe-
mi sa më shpejt, se sfidë e
gjatë na pret. Duhet të sillemi
sa më mirë ndaj mediave, ti-
fozëve, arbitrave që të japim
mesazh të qartë që ky sport na
lumturon edhe nëse nuk
dalim kampion. Për asnjë
moment, në asnjë rast nuk
kam pasur ndërhyrje. Për fat
të mirë, kjo ka qenë ajo që ka
funksionuar. Ishte natyra e
presidentit dhe drejtorit që
kemi respektuar pozicionet

tona dhe ka shkuar gjithçka
mirë. Në raste të veçanta ësh-
të diskutuar si mund të shko-
het më mirë, ka pasur bisedë,
por pa pasur asnjëherë presio-
nin që në shumë raste, sidomos
në Shqipëri, i tejkalojnë ko-
mpetencat. Kam qenë me fat
dhe më ka ndihmuar ndoshta
shumë që nga klubi e hierarkia.
Në asnjë rast e moment në
kohë të vështira nuk është dis-
kutuar vendimi im. Nuk jemi
perfekt, por kur shihet që qëlli-
mi është i mirë, i kemi dhënë
secilit atë që e meriton, forco-
het grupi dhe shkojnë gjërat siç
e dimë e tani jemi kampionë të
Shqipërisë. Në futboll, në mo-
mente që duket se është e le-
htë dhe e kalueshme, mund të
ngecësh e të vësh në dyshim
punën që ke ndërtuar. I gjetëm
forcat e ky është sekreti tek ajo
që kemi pas, jemi kritikuar për
ndonjë mungesë spektakli,
nuk kemi bërë shumë gola, por
kemi gabuar më pak dhe jemi
13 pikë larg ndjekësve. Besoj se
merituam e ka shkuar çdo gjë
mirë", tha Gega.

Jeton Selimi

FLET "USHTARI" I KUQ

Telushi: I lumtur që kam
hyrë në zemrat e tifozëveMbyllja e ndeshjes

mes Partizanit dhe
Kukësit u shoqërua edhe
me ceremoninë e dorëz-
imit të trofeut të kampi-
onit për klubin e kuq pas
26 vitesh pritjeje. Presi-
denti i FSHF-së, Armand
Duka dhe sekretari i
përgjithshëm, Ilir Shulku
u vendosën me radhë
medaljet në qafë lojtarëve
dhe pjesëtarëve të stafit
të kuq. Më pas, kapiteni
Alban Hoxha ngriti lart
trofeun e shumëpritur,
duke nisur një festë ku

sigurisht të gjithë lojtarët
dhe drejtuesit me radhë
bënë edhe fotot e rastit me
trofeun. Më pas, të gjithë
shkuan para tribunës të ti-
fozëve të zjarrtë të tyre, të
cilët zbritën në fushë.
Lojtarët festuan për pak
çaste me tifozët, ndërsa më
pas u dorëzuan pikërisht aty-
re trofeun, për të festuar
edhe ata një titull kampion,
për të cilin kishin vuajtur
për shumë vite me radhë.

Pas ndeshjes kundër
Kukësit, e parafundit

për këtë sezon dhe ngritjes
së trofeut, 28-vjeçari
Bruno Telushi, një nga
liderët e skuadrës së Parti-
zanit këtë sezon tha për
"Supersport": "Për pjesën e
të fortit, kemi qenë të
gjithë të fortë, jo vetëm
unë. Gjithsesi, më bëhet
qejfi që jam futur në zem-
rën e tifozëve dhe ndihem
mjaft mirë dhe mjaft i lum-
tur. Kjo gjë të bën të japësh
maksimumin", - tha vlon-
jati, që luan sezonin e tij të
dytë radhazi te "Demat e
kuq". Telushi ka folur edhe

për ndeshjen më delikate të
sezonit, ose më saktë se kur ka
qenë kulmi i atij dhe të kuqve:
"Normalisht që jo vetëm për
mua, por për të gjithë sport-
dashësit, derbi është një
ndeshje kulmi i futbollit sh-
qiptar. Mua më vinte keq që
Tirana ishte në këto ujëra.
Shpresoj që të qëndrojnë në
Superiore dhe sezonin tjetër të
përjetojmë sërish derbi të
bukur". Telushi është një fut-
bollist me eksperiencë dhe në
Superioren tonë ka luajtur me
ekipet më të mira, me Flamur-

tarin, Kukësin e së fundmi Par-
tizanin. I pyetur për merkaton
dhe se çfarë do të bënte ndry-
she, ai ka theksuar se: "Nëse
do të ishte në dorën time, unë
mendoj se nuk duhen shumë
ndryshime. Po ta vini re, te Par-
tizani u bënë të gjithë si puna
ime, të gjithë 'ushtarë'. Nor-
malisht që çdo ekip ka të mirat
dhe të këqijat e veta, por në
pozicionin tim do të thosha që
nëse do të mbanim topin më
shumë në kontroll, do të ishte
pozitive. Pjesa tjetër ka qenë
super", - përfundoi Telushi.
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Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Lindi Isakun.
3. Në krye te bashkisë.
5. Në djep kur nuk... je.
7. Nota e diapzonit.
9. Emri i parë i Erasmit të Rotterdamit.
12. Mbyllin akte.
14. Filozofi i famshëm me historine e gomar-
it.
15. Diku në qendër.
16. Rrallë është përgjysmë.
17. Bëri edhe Madame Butterfly.
18. Norman, psikopati te Psycho.
19. Të parat në sjellje.
20. Vret me një re.
21. Gjarpri që u vra nga Apolloni.
24. Lindi Perseun.
26. Besniku mesfushor
27. Ai i vajtimit është në Jerusalem.

HORIZONTAL
1. Emri i Monet.
8. Një top në rrjetë.
11. Carl Edward, që shkroi Contact.
12. Qe bukuroshi që u hidhte ferë perëndive.
15. Qe era hyjnore e japonezëve.
16. Një pjesë e lartësive.
18. Muzikanti që... nuk përsëriste.
20. Lumë në Rusi.
21. Eshtë i lartë ai i kampionit.
22. Kalifi që themeloi Kairon.
24. Kështu e quajti Krishti shën Pjetrin.
25. Janë në guvë.
26. Ilioni portier.
27. Markë makine.
28. Ashtu si duhet të përgjigjet fituesi.
29. Inicialet e Mann.
30. Një parabolë e tenistit.
31. Fillojne tatepjeten.
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29. Carol, aktore.
30. Në krye të subjekteve.
31. Rrëmbeu Helenën.
33. Fundi i një samurai.
35. Ishin hipokritë për Krishtin.
37. Ngrin... nga frika.
39. Përdorej kundër malaries.
40. Perëndia që u zu në gjumë nga Menelau dhe Aris-
teu.
44. Tund në ekstreme.
45. Piaf e Milord.
46. Në hyrje të sallës.
VERTIKAL
1. Ishte sundimtari i provincave perseisha.
2. Inicialet e Duvall
3. Qytei i njembinjëdritarve.
4. Ishin armiqtëe babilonasve.
5. Shkroi Jacuqes le fataliste
6. Eshtë edhe tendencë.

7. Joan i interpretuar nga Celentano.
8. Jetojnë në vetmi.
9. U soll në Europë në Jean Nicot.
10. Ai i Aida-s është Radames.
11. Një ishte edhe Decebali.
13. Inicialet e Rohmer regjisor.
18. Titulli i Bruce Springsteen.
20. Hidhet një me... kërcim.
22. U shkrua nga Camus.
23. Fillojnë takimin.
25. Fillojnë natën.
27. Pierce teniste.
28. Grisur pa gur.
31. Fillojnë panikun.
32. Shijuar pa shuar.
34. Fleming, që krijoi James Bond.
35. Kështu merr ai që... mbaron.
36. Mbajtësja e topit në golf.
37. Ekstreme për gotik.
38. Carson i fumnetti-t.
40. Një padi kur s'është ai.
41. Bëhen arianë me një anë.
42. Harris që krijoi Hannibal Lecter (inic).
43. Bëhet nuse me ne.

- Njerëzve u vjen e keqja
shumë më tepër nga
iluzionet, sesa nga mosdija.
Shumë më pak na dëmton
ajo që s'e dimë, sesa ajo që
mendojmë se e dimë.
- Të gjitha qeveritë vuajnë
nga një problem endemik:
Pushteti tërheq
personalitete të çrregulluar.
- Suksesi në jetë është
rezultat i gjykimit të mirë.
Gjykimi i mirë është
zakonisht rezultat i
përvojës. Përvoja është
zakonisht rezultat i gjykimit
të gabuar.

ZBAVITJE

- Asgjë nuk mund të na bindë se arti
është i pavdekshëm. Bota mund të jetojë
edhe pa letërsinë. Mirëpo, më lehtë do
ta kishte edhe pa njeriun.

- Revolucionet nuk i bënë të uriturit, por
të ngopurit që kishin tre ditë pa ngrënë.

- Sa më shumë bëni, aq më shumë
mundeni.

32. Ente Autonome.
33. Jean, që solli duhanin në Europë.

34. Mund të jetë dëshmor.
36. Pak stabilitet.
37. Arturo i Brecht.
39. Një pjesë e onkologjisë.
40. Mbyllin një shtëpi.
41. Të parat në stafetë.
42. Qe profet i vogël.
45. Me break në tenis.
46. Mbyllin një sirtar.
47.Qe perëndesha që lindi Arion-
in.

VERTIKAL
1. Inicialet e Santana-s, kitarist.
2. Nota e diapazonit.
3. Eshtë frika nga shehet e hapu-
ra.
4. Diftong  në duar.
5. Duhen në ekstreme.
6. Qe libri erotik i Mallanaga Yat-
syayana-s.
7. Lauda ish-pilot i Formula 1.
8. Janë lotët që gjithkush i derdh
me kënaqësi.

9. Një poemë.
10. Fund tuneli.
12. Një eleganat si Aramis.
13. Qe kryeqyteti i Asirisë.
14. Qe toreador i famshëm.
15. Urdhëroi sakrifikimin e Ifigjenias.
16. Eshtë pushteti i... bashkisë.
17. Qe lumi i Karontit.
18. Inicialet e Klee piktor.
19. Ishte gjuha e Jezu Krishtit.
23. U shndërrua në dre nga Afërdita.
28. Rex i Nero Wolfe.
35. Nino, kompozitor i njohur.
36. Një... story e John Le Carré.
38. Shkroi Tregime të jshtëzakonshme.
41. Kufizojnë një sektor.
42. Inicialet e Einstein.
43. Inicialet e Matthieu, këngëtare.
44. Kufizojnë sportet.
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P A R A L E L E T L E R

P O L I F E M I O L E

E M I L E Z O L A E T I K

L A I R A E R R E Z E

E R A I B E M R I I S

H I M A E S T R O D E

T A L E N T E T T A R E

E K R A H O R A R I A

S I P R I T A T R

K A P A N O N E T L A L A

D I S K O T E K A T A P

R O M A N E A R G O S A

E N T G N I R H R

W M O N O G R A F I A A

P E L E G R I N A Z H E T

P O L I G L O T E T I D E

A L K R A H E T K S H

K E N I T T K A T E T

E M I L E E N J O M E R

T I M E R S T A N E T I

A K S E R I O Z R A M

T E O E T R A Z J A R R I

S T R I P B B V O T A

H E R O I N A O V E R

S A S S N R V I R T

U T S H T E T E R O R E

B L I T E R A T U R A T

M I N E R A L E T C

K A L O R E S I T H A V

C A R I S T I N T L

V H I M I Z M I K E

R A M E T N A A R R

A D R E S E I T A L I A

P O L E M I K A S E A T

5 K 1 A 12F 3 E 2 1 6 3 10 2

1 9 1 8 11 1 12 2 3 7

3 2 2 13 3 11 1 2 4 2 4

3 2 13 3 7 3 2 4 5 3

15 5 9 8 4 2 3 2 3 2

9 3 5 4 11 3 2 2 12

7 4 5 10 3 2 2 1 11 1

4 9 15 16 17 2 4 6

5 1 17 20 4 10 15 17 6

3 9 11 1 2 3 10 2 1 2

10 1 19 3 18 7 1 2

1 19 8 4 11 4 7 1 2 4
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