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kam vizituar shtëpinë dhe qytetin
shpesh herë. Edhe sot jam këtu në
vendin dhe në ditën ku ai ka lindur, në
Tropojë, më 11 mars në 1963. Natyrisht
që shumë gjëra kanë... Vijon në faqen 20

Nga RUDINA HAJDARI

“Në shtëpinë
e tim ati”

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)
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N

i

Ditës

ë kohën që laku diplomatik po
ngushtohet rreth presidentit të
Serbisë që të vendosë për kushtin
europian të njohjes së Kosovës para
se të pranohet në BE..
Vijon në faqen 21

Nga SHABAN MURATI

Aleatët e Serbisë me maskën
e ndërmjetësit për Kosovën

INTERVISTE/ FLET ZV. KRYEMINISTRJA: REFORMIM HISTORIK I SHERBIMEVE ADMINISTRATIVE

Bushati: Basha të tregojë për 500 mijë dollarët

FBI-ja nis hetim
për lobistin e
PD, Rama-Bashës:
Shko në prokurori

MESI: INDEKSIM PENSIONESH E
PAGASH, FONDI 2.8 MLD LEKE
“Ja cilat janë kategoritë që do të përfitojnë rritje nga buxheti i shtetit.
Çfarë po bëjmë me kategoritë e bizneseve dhe ndryshimet që pasojnë”
LIFE PAGES

Mjeku Ylli Merja:
Ulcera e sëmurë,
si ta shëroni me
kura popullore
Suplement

LISTA EMERORE

Ish-të përndjekurit,
dokumentet për 2 mijë
trashëgimtarë. T’i
kryejnë brenda muajit

Prokuroria shqiptare, letërporosi
SHBA-së për plotësimin e dosjes

B

yroja Federale e He- timit në Shtetet e Bashkuara të
Ameri-kës ka nisur një hetim për lobistin e Partisë
Demokratike, Nikolas David Muzin, i njohur si Nik
Muzin. Burime të sigurta i thanë Top Channel se hetimet
kanë nisur pas informacioneve për burime ﬁnanciare
ruse që shkonin në një rrjet kompanish...

Ekzekutimi i Begallës,
Ç’ ndodhte në Teatrin Operës dhe Baletit e Ansamblin e Këngëve e Valleve Popullore prokuroria: Në krim
morën pjesë tre persona,
shpallet në kërkim
Në faqen 5

SA ESHTE PAGESA

Në faqet 18-19

HETIMET
(Në foto) Zëvendëskryeministrja Senida Mesi

Në faqet 2-3

“Gaqo Çako thotë: Vajzat këtu jepen për 20 lekë”

Raporti sekret: “Kompozitori është shprehur se Festivalin e 11 e lejoi vetë partia”

Shpallen 247 kuotat e
Nga DASHNOR KALOÇI
e mbledhjeve
lira për specializantët Nëtëkuadrin
shumta që u mbajtën
në të gjitha institucionet
dhe artistike të
e Mjekësisë. Kriteret dhe kulturore
Tiranës dhe mbarë vendin
fillimin e vitit 1973, pas
dokumentacioni që duhen në
fjalës së Enver Hoxhës në
Në faqen 9

aparatin e Presidiumit të

Kuvendit Popullor (më 15 e
16 mars 1973), që morri shkas
nga Festivali i 11 i Këngës në
Radio-Televizionin Shqiptar,
edhe në Teatrin e Operës
e Baletit dhe Ansamblin e
Këngëve dhe Valleve Popullore u mbajtën disa mbledhje
radhazi, ku u diskutua...
Në faqet 10-11

Në faqen 7

KUR MERRET BURSE

Si të aplikoni për
studime bachelor apo
master në shtetin
Gjerman, ja tarifat
Në faqen 8
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SHERBIMET PUBLIKE
INTERVISTA
Zv. kryeministrja: Reformim historik i shërbimeve administrative

Darina Tanushi

Z

v. kryeministrja Seni
da Mesi sqaroi dje, në
një intervistë për
"Gazeta Shqiptare" se nuk do
të ketë teserë partie për të
mbrojtur ata punonjës apo
drejtues administrate që
marrin ryshfet dhe abuzojnë
me detyrën. "Nuk do të ketë
rëndësi se çfarë teserë partie
kanë apo sa miq kanë - ajo që
na intereson është se si e
kryejnë detyrën dhe se si i
shërbejnë qytetarit dhe biznesit", tha Mesi. Ajo e cilësoi "historike" reformën në
shërbimet administrative. E
pyetur në lidhje me rritje pagash e pensionesh, Mesi tha
se "për vitin 2018-të, në buxhetin e shtetit janë parashikuar 1.8 miliardë lekë për indeksimin e pensioneve. Kjo
për të kompensuar pasojat e
ndryshimit të çmimeve të
mallrave dhe të shërbimeve
të zgjedhura për nivelin minimal të jetesës së pensionistëve". Ndërkohë, për vitin
2018-të, në buxhetin e shtetit
janë parashikuar 1 miliard
lekë për rritjen e pagave të
një kategorie të caktuar të
punonjësve të administratës
publike, kryesisht në fushën
e arsimit dhe shëndetësisë,
bëri të ditur Mesi. Sa i përket
punësimeve "për vitin 2018-të
është miratuar VKM për
punonjësit e përkohshëm
dhe me kontratë. Shtesa e
njoftuar është numri i
punonjësve dhe praktikantëve me kontratë të
përkohshme për vitin 2018-të
në njësitë e qeverisjes qendrore me një total që është
1752 punonjës".
Znj. Mesi, pas ndarjes së
koalicionit me LSI, duket se
administrata ka pësuar
edhe ndryshime. Kanë
ardhur ato si pasojë e
ndarjes së tepsisë në
mënyrë të re apo si nevoja
shtesë?
Pikënisja jonë është besimi që qytetarët na shprehën
qartë me anë të votës në
zgjedhjet e qershorit 2017-të
dhe më tej në dëgjesat publike gjatë verës së kaluar.
Sugjerimet dhe shqetësimet
e tyre të shprehura edhe
përmes "Platformës së Bashkëqeverisjes" na japin inpute
të vazhdueshme e të vlefshme për t'u përmirësuar e
vetëkorrigjuar. Bazuar në
këtë vullnet të plotë të qytetarëve shqiptarë, ne si qeveri
kemi përgjegjësinë dhe angazhimin përballë secilit prej
tyre për të luftuar korrupsio-

Senida Mesi: 2.8 mld lekë në buxhet për
indeksim pensionesh dhe rritje pagash
"Tepsia", do ikin të gjithë ata që marrin ryshfet
LARGIMET
"Të jeni të bindur që
nga puna do të ikin të
gjithë ata që e shohin
pozicionin e tyre në
administratë si një
burim përfitimi përmes
ryshfeteve apo
abuzimeve, të gjithë
ata që neglizhojnë
detyrën dhe që nuk u
shërbejnë qytetarëve.
Nuk do të ketë
rëndësi se çfarë
teserë partie kanë apo
sa miq kanë - ajo që
na intereson është se
si e kryejnë detyrën
dhe se si i shërbejnë
qytetarit dhe
biznesit",-tha Mesi.

Zv. kryeministrja Senida Mesi
nin në çdo qelizë, për të bërë
një shtet ligjor e të drejtë,
për të rritur punësimin e investimet, si edhe për t'u bashkuar në familjen evropiane.
Krahas proceseve të një
rëndësie madhore si reforma
në drejtësi dhe vetingut - "ilaçet e duhura" për të luftuar
korrupsionin dhe krimin e
organizuar - zgjidhja jonë për
t'iu përgjigjur nevojave dhe
kërkesave të çdo qytetari
dhe sipër marrësi është:
modernizimi dhe dixhitalizimi i gjithë aparatit burokratiko-administrativ dhe i shërbimeve, çka po sjell një ndryshim rrënjësor të praktikave
dhe kulturës së punës në administratën publike dhe një
transfor mim historik të
marrëdhënies shtet-qytetar
dhe shtet-biznes.
Qëllimi është t'i japim
fund qasjes së 'rehatisë së të
punuarit në shtet' apo
mendësisë 'në mos do të
rrjedhë, do të pikojë'. Në administratën publike nuk
mund të lejohen sjellje që i
shërbejnë interesave të
ngushta private apo interesave të caktuara klienteliste.
Kushdo që do të punojë në
administratë publike, duhet
të hyjë me përkushtim për t'i
shërbyer qytetarit dhe biznesit. Të jeni të bindur që nga
puna do të ikin të gjithë ata
që e shohin pozicionin e tyre
në administratë si një burim

përfitimi përmes ryshfeteve
apo abuzimeve, të gjithë ata
që neglizhojnë detyrën dhe
që nuk u shërbejnë qytetarëve. Nuk do të ketë rëndësi
se çfarë teserë partie kanë
apo sa miq kanë - ajo që na
intereson është se si e kryejnë detyrën dhe se si i shërbejnë qytetarit dhe biznesit.
Përmes reformës së shërbimeve administrative dhe
transfor mimit të marrëdhënies shtet-qytetar e shtet-biznes, po bëjmë të mundur të këpusim njëherë e

rëve dhe të biznesit në këtë
proces refor mimi dhe besojmë që impakti i tij pozitiv
do të ndjehet gjithmonë e më
shumë. Ne jemi këtu në shërbim të qytetarëve dhe në
përgjigje të nevojave të zhvillimit të biznesit dhe rrjedhimisht të vendit.
Ju jeni në krye dhe të
projektit për zvogëlimin e
burokracive në administratë. Cilat kanë qenë ato
institucione më problematike?
Zvogëlimi i burokracisë

PENSIONET
"Për vitin 2018-të, në buxhetin e shtetit
janë parashikuar 1.8 miliardë lekë për
indeksimin e pensioneve. Kjo për të
kompensuar pasojat e ndryshimit të
çmimeve të mallrave dhe të shërbimeve
të zgjedhura për nivelin minimal të
jetesës së pensionistëve".
përgjithmonë këto fije të
koklavitura të ryshfeteve
dhe korrupsionit të jetës së
përditshme. Po lehtësojmë
procedurat e thjeshtojmë
dokumentet. Dhe ky është
vetëm fillimi i një reforme
gjithëpërfshirëse me në
qendër qytetarin. Ne jemi të
lumtur dhe mirënjohës që
kemi mbështetjen e qyteta-

në administratë është, në
fakt, reforma në shërbimet
administrative që do të thotë:
reduktim i burokracisë, ofrim i shërbimeve në formë të
integruar (One Stop Shop,
ProBusiness); reduktim dhe
eliminim i dokumentacionit
të kërkuar në shërbimet publike (leje, licenca, autorizime); unifikim dhe standard-

izim i procedurave; ofrim i sa
më shumë shërbimeve publike online, kudo dhe në kohë
reale; kalim i barrës nga
qytetari tek institucionet
publike për të marrë një dokument që lëshohet po nga
shteti. Qëllimi final është
shërbime administrative cilësore me në qendër qytetarin
dhe biznesin duke kaluar në
100% E-Shërbime (aty ku lejohet dhe është e mundur) në
çdo kohë dhe kudo brenda 10
vjetësh.
Nuk do të thosha problematike, por institucione që
paraqesin më shumë sfida
janë ato që, në fakt, ofrojnë
shërbime më së shumti dhe
që prekin pothuajse çdo
familje, qytetar apo biznes si
p.sh. shëndetësia, arsimi,
drejtësia apo ekonomia. Në
fakt, këto institucione sfiduese për procesin e reformimit të shërbimeve administrative ofrojnë edhe
mundësitë më të mëdha që
kjo reformë të testohet e të
jetë e suksesshme.
Kështu p,sh., në rastin e
Ministrisë së Shëndetësisë,
që ofron shërbime kapilare
në të gjithë vendin dhe që
prek shëndetin e çdo qytetari, tashmë do të kërkohen 118
dokumente më pak për shërbimet shëndetësore dhe në
rastin për aplikim për KMCAP vetëm 2 dokumente nga
8 që kërkoheshin më parë.
Tashmë do të zgjerohet projekti pilot i "e-recetave" jo
vetëm në Tiranë, por edhe më
gjerë dhe njëkohësisht po
punohet edhe për "e-rekomandimet" nga mjeku i
familjes tek specialisti përkatës.
Sa i takon sektorit të ekonomisë, financave dhe biznesit, tatimet dhe doganat vazhdojnë të thellojnë më tej dixhitalizimin e shërbimeve dhe
thjeshtimin e procedurave
dhe dokumenteve. Shërbimet e Drejtorisë së TatimTaksave janë mbi 80% të ofruara online. Janë dixhitalizuar 13 shërbime kyçe për
biznesin dhe ka nisur zbatimi i programit të "Doganës
Paperless"- dogana pa letra,
ku nuk ka më nevojë për

Agjencia e Ofrimit të
Shërbimeve të Integruara
kontakt
personal
me
doganierin, por në 20 minuta për zhdoganimin e mallrave.
Ne po punojmë me secilin
sektor. Kemi kryer tryeza
konsultimi dhe një konferencë kombëtare promovuese
të fazës së parë të reformës
dhe tani kemi filluar me tryeza teknike e sektoriale pune
për të vazhduar më tej reformimin e shërbimeve administrative. Faza e dytë do
të sjellë edhe ndryshimet përkatëse ligjore sa i takon
eliminimit të leje/licenca/
autorizimeve apo thjeshtim
të dokumenteve dhe procedurave. Shumë shërbime po
kalojnë online përmes portalit e-Albania, do të shtojmë
numrin e shërbimeve të integruara për mes qendrave
ADISA si edhe shërbimet
përmes Postës Shqiptare.
Mbi çfarë kriteresh po
bëni ndërhyrjet në këto institucione dhe në drejtoritë
e tyre?
Duhet të dallojmë mes reformës së shërbimeve administrative që ka të përfshirë
edhe procesin e lehtësimit të
dokumentacionit apo derregullimit sikurse njihet
ndryshe, dhe reformës së ristrukturimit të institucioneve të varësisë së ministrive.
Është e nevojshme që të dyja
këto të vendosen në një
kuadër më të gjerë e të plotë
të refor mave gjithëpërfshirëse, të ndërmarra nga
qeveria shqiptare për shërbimet publike të filluara që
në 2014-n: reformimi tërësor
dhe transformues i administratës publike; rishikimi i
funksioneve të të gjitha institucioneve dhe agjencive të varësisë; modern- 
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Kreu i Grupit të LSI-së: Kryeministri ka instaluar luftën e klasave

K

ryetari i Grupit Par
lamentar të LSI-së,
Petrit Vasili deklaroi dje,
se administrata publike
po përjeton ditët e saj më
të errëta. Përmes një statusi në rrjetin social, "FB",
Vasili u shpreh dje: "Administrata publike është
kthyer përfundimisht në
një çorbë të prishur që ka
erën e rëndë të persekutimit partiak dhe
paaftësisë së tmerrshme
profesionale. Sharlatanizmi ia ka zënë vendin
profesionalizmit dhe diplomës ja ka zënë tesera e
partisë së rilindjes". Sipas
tij, qindra e qindra punonjës dëbohen nga administrata pa asnjë arsye thjesht dhe vetëm me urdhra
partie deputetësh të qeverisë apo militantësh gjithfarësh". Vasili tha se "ligji
i shërbimit civil është shkelur e shqyer, është zëvendësuar me nenin 24/2
dhe është bërë përfundimisht një grumbull fjalësh, që kutërbojnë e që

 izimi i shërbimeve ad-

ministrative.
Si reforma në shërbimet
administrative, edhe ristrukturimi i agjencive dhe institucioneve në varësi, po bëhet
në përputhje me një metodologji pune të dakordësuar
edhe me ekspertët e SIGMA
dhe Bashkimit Evropian
(BE) si edhe me ekspertët e
ADISA (Agjencia e Ofrimit të
Shërbimeve të Integruara)
dhe AKSHI (Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit). Disa nga parimet
e përgjithshme ku bazohet
procesi i derregullimit janë:
reduktim i kërkesave për leje,
licenca dhe autorizime me
përjashtim të rasteve kur
janë të nevojshme për të
mbrojtur shëndetin e konsumatorëve, sigurinë dhe
mjedisin. Së dyti, kalim i barrës nga qytetari tek institucionet publike për të marrë
një dokument që lëshohet
nga institucione të tjera publike. Së treti, kalimi i të gjithë
lejeve dhe licenca për trajtim,
manaxhim, inventarizim dhe
procesim tek një autoritet i
vetëm si është QKB (Qendra
Kombëtare e Biznesit), që
ndërton
dhe
siguron
mbarëvajtjen e standardeve,
kontrollon dhe monitoron
procesin.
Sikurse e përmenda edhe
më lart, kriteret e vetme janë
ato profesionale, integriteti
i lartë në kryerjen e funksioneve dhe të qenurit në
shërbim të qytetarëve dhe
biznesit.
A keni një statistikë në
lidhje me ankesat që vijnë
dhe që zgjidhen nga ministritë përkatëse, në platfor
mën e bashkëqe
verisjes
ormën
bashkëqev
dhe përse u desh një gjetje
e tillë nga qeveria juaj,
ndërkohë që institucionet
janë aty për të bërë detyrën
nor
malisht?
normalisht?

Pjesë e këtij procesi transformues historik është edhe
"Platforma e Bashkëqeverisjes". Thjeshtimi i dokumenteve dhe lehtësimi i procedurave është një anë e procesit, pjesa tjetër është sjellja e shtetit apo e administratës publike sikurse e theksova edhe më sipër. Këtu,
platfor ma e bashkëqeverisjes luan një rol të rëndësishëm dhe është tashmë një
realitet se si përmes inovacionit ne mund të ndërtojmë
një raport të ri me qytetarët.
Deri javën e kaluar, në
platformë janë regjistruar
4581 ankesa në nivel qendror
dhe 551 në nivel lokal.
Ndërkohë që janë përfunduar së procesuari 3976 në nivel qendror dhe 435 në nivel
lokal. Ka një numër total
prej 16741 logimesh në portal. Thelbi i platformës ësh-

1752
macionit për të luftuar çdo
hapësirë apo sjellje korruptive. Krahas ankesave, në
platformë zhvillohen edhe
interpelanca, ngjashëm me
interpelancat në Kuvend,
p.sh., një grup interesi që ka
lidhje me një vendim apo
qëndrim të qeverisë ose të
një ministri të caktuar, mjafton të paraqesë në portal një
kërkesë për interpelancë me
50 fir ma. Sipas një rregulloreje e kalendari të përcaktuar, ministrat, zëv-

RRITJE PAGASH
"Për vitin 2018-të, në buxhetin e shtetit
janë parashikuar 1 miliard lekë për
rritjen e pagave të një kategorie të
caktuar të punonjësve të administratës
publike, kryesisht në fushën e arsimit
dhe shëndetësisë", tha dje, zv.
kryeministrja, Senida Mesi.
të: T'u shërbejmë qytetarëve
dhe biznesit. Ajo lindi si një
nevojë e domosdoshme për
të zgjidhur hallet e qytetarëve nga vonesat dhe
zvarritjet nga ana e administratës publike. Përmes platfor mës, ne i hapim derën
qytetarit dhe bizneseve për
të reaguar në çdo kohë dhe
nga çdo vend, për të shprehur shqetësimet e tyre
lidhur me cilësinë e shërbimeve që marrin nga shteti.
Pra, është një instrument që
përdor teknologjinë e infor-

endëskryeministrja apo vetë
kryeministri, paraqiten për
interpelancën e kërkuar, në
ekranin e platformës, pra
online. Disa nga interpelancat e zhvilluara janë: interpelancë me të përndjekurit
që kanë punuar në minierë;
interpelancë mbi dialogun
me Greqinë dhe marrëveshjet e pritshme; interpelancë
e naftëtarëve të Ballshit me
qeverinë; interpelancë për
reformimin e kalendarit ditor të orëve mësimore "3
lëndë në 6 orë" etj.

Vasili: Administrata publike, në ditët
e saj më të errëta, dëbime pa arsye
DEKLARATA
"Një luftë e re klasash
është instaluar në
administratë dhe çdo
punonjës pret me tmerr
se kur do ta thërrasë
drejtori përkatës i
rilindjes për ta përzënë
nga puna. Administrata
publike po përjeton
ditët e saj më të errëta
njësoj si atëherë kur
pas vitit 1992 me nenin
famëkeq 24/1 u hoqën
mijëra profesionistë
nga puna”.

Kryetari i Grupit Parlamentar
të LSI-së, Petrit Vasili
kryeministri e ka hedhur në
plehra. Këtë e konfir mon
qartë raporti transparent i
komisionerit të shërbimit
civil ku më shumë se një e
treta e punonjësve emërohen në shkelje të ligjit".
"Një luftë e re klasash është instaluar në administratë
dhe çdo punonjës pret me
tmerr se kur do ta thërrasë

drejtori përkatës i rilindjes
për ta përzënë nga puna",tha Vasili. "Administrata
publike po përjeton ditët e
saj më të errëta njësoj si
atëherë kur pas vitit 1992 me
nenin famëkeq 24/1 u hoqën
mijëra profesionistë nga
puna, sot kryeministri me
veprimet e tij të zeza ka instaluar nenin e ri 24/2 për të

PUNONJËS
"Për vitin 2018-të është miratuar VKM për punonjësit
e përkohshëm dhe me kontratë. Shtesa e njoftuar
është numri i punonjësve dhe praktikantëve me
kontratë të përkohshme për vitin 2018-të në njësitë e
qeverisjes qendrore me një total që është 1752
punonjës",-bëri me dije zv. kryeministrja.
A ka një plan për të shtuar administratën me të
tjerë punonjës të rinj, pas
shtesës që u njoftua kohët e
fundit? Si edhe në programin e qeverisë suaj u
përcaktua edhe një rritje
pensionesh dhe pagash. Ka
një muaj konkret për këtë,
kur do ndodhë?
Administrata publike
është në proces reformimi si
një ndër prioritetet e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Për vitin
2018-të është miratuar VKM
për punonjësit e përkohshëm dhe me kontratë. Shtesa e njoftuar është numri
i punonjësve dhe praktikantëve me kontratë të
përkohshme për vitin 2018të në njësitë e qeverisjes qendrore me një total që është
1752 punonjës. Krahas kësaj
ka edhe përpjekje për t'iu
përgjigjur grupeve të ndryshme
sociale
dhe
ekonomike në vend. Nga
programi i qeverisë kemi
kaluar në masën konkrete
për të indeksuar pensionet
sipas ndryshimit të inflacionit. Kështu për vitin 2018të, në buxhetin e shtetit janë
parashikuar 1.8 miliardë
lekë për indeksimin e pensioneve. Kjo për të kompensuar pasojat e ndryshimit të
çmimeve të mallrave dhe të
shërbimeve të zgjedhura për
nivelin minimal të jetesës së
pensionistëve. Pra, mbështetur në reformën e realizuar
në fushën e sigurimeve sho-



qërore, sistemi i pensioneve
përjashtuar, pensionin social, është sistem kontributiv, pra bazohet në kontributet e derdhura dhe për
rrjedhojë nuk mund të
rritet jashtë këtyre kontributeve. Por, për shkak të
inflacionit, është parashikuar vetëm indeksimi i
pensioneve. Lidhur me kohën e indeksimit të pensioneve, si rregull ky indeksim vlerësohet gjatë 6-mujorit të parë të vitit dhe propozohet në masën e llogaritur sipas ndryshimit të
çmimeve të shportës.
Ndërkohë, për vitin 2018-të,
në buxhetin e shtetit janë
parashikuar 1 miliardë lekë
për rritjen e pagave të një
kategorie të caktuar të
punonjësve të administratës publike, kryesisht në
fushën e arsimit dhe shëndetësisë. Masa e rritjes së pagave për çdo kategori dhe periudha e fillimit të kësaj
rritjeje, po vlerësohet nga institucionet përgjegjëse të
fushës.
Pse e cilësoni si transf or
mim historik këtë rre
eormim
f or
më të shërbime
v e adormë
shërbimev
ministrative?
Kjo reformë si pjesë e reformimit gjithëpërfshirës të
administratës dhe shërbimeve publike, është historike pasi po transformohet marrëdhënia e shtetit me
qytetarin dhe biznesin. Në
fakt, është një proces kompleks, që prek çdo proce-

persekutuar dhe gllabëruar administratën publike
dhe për ta transformuar
atë në një komitet partie
të neveritshëm, që po prodhon një qeverisje të pështirë të paaftësh dhe që
prodhon mosqeverisje dhe
kriza të njëpasnjëshme që
bien përditë mbi shqiptarët",-tha Vasili.

durë dhe çdo dokument burokratik të shtetit, të akumuluar në 27 vjet pavarësisht cila parti ka qeverisur.
Ky proces thjeshtimi, lehtësimi dhe dixhitalizimi ndryshon kulturën e punës së administratës publike duke
ecur drejt kulturës së shërbimit, efikasitetit dhe transparencës si edhe kujdesit
ndaj klientit. Së dyti, ndryshon sjellja dhe qasja e qytetarit dhe biznesit ndaj shtetit.
Me shërbimet e automatizuara, të integruara e online,
shteti bëhet i aksesueshëm
kurdo e kudo dhe krijohen
hapësira të pajetuara më
parë. P.sh. zhduken figura si
ajo e 'doganierit' në jetën e biznesit apo çështje si ryshfeti
për të marrë shërbim apo
'kafja për të zgjidhur hall'.
Pra, ne po ndryshojmë sistemin e vlerave në shoqëri duke
për mirësuar kulturën e
punës në administratën publike dhe duke edukuar qytetarët e bizneset sesi t'i qasen shtetit. Ky proces i modernizimit dhe reformimit ndërton një
sistem të ri vlerash: Efikasitet të shërbimeve, shërbime
me cilësi të lartë, kujdes ndaj
klientit, transparencë dhe
antikorrupsion. Kështu,
duke rindërtuar një sistem të
ri vlerash, po shërojmë
sëmundjen e cinizmit dhe
mosbesimit ndaj shtetit. Shqiptarët kanë nevojë dhe meritojnë shërbime cilësore, të
modernizuara dhe dixhitale
që ua lehtëson jetën dhe
punën. Kjo rrit besimin tek
shërbimet dhe administrata
publike. Të gjithë ne, qeveri,
qytetarë e biznese, opozitë e
pozitë, duhet të kuptojnë që
ka nevojë për unitet qëllimi
dhe të punojmë për atë çka
meritojnë shqiptarët: rritje
ekonomike, kohezion social
dhe bashkim në familjen
evropiane.
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OPOZITA
TAKIMET
Heqja nga skema e ndihmës ekonomike, familjarët i ankohen kreut të PD

Basha me familjet në nevojë në Lezhë:
Do ngremë zërin, Edi Rama ju gënjen
Opozita thirri në interpelancë kryeministrin më 15 mars

K

ryetari i PD Lulzim
Basha vizitoi disa
familje në Lezhë që
janë përjashtuar nga ndihma ekonomike dhe kanë
mbetur në mëshirë të fatit,
pa asnjë të ardhur. Rasti i
Ardian Danit, është ai i babait që, pas vdekjes së bashkëshortes, rrit i vetëm 3 fëmijë të mitur. Pas heqjes së
ndihmës ekonomike lypja në
rrugë dhe shitja e gjakut
është e vetmja mënyrë mbijetese për Ardianin. "E kam
bërë mbrëmë një copë byrek,
rafti ja ku është bosh. Tek
Kryqi i Kuq kam dhënë gjak.
Për çfarë? Vetëm për të mbajtur fëmijët me një pako
makarona. Frigoriferi nuk
punon. Urdhëro. (Frigoriferi
bosh) Gjak trupi po jap,
vetëm me rrit tre jetimë",-i
tha ajo kryetarit të PD-së.
Agentina Bacaj është kryefamiljare, nënë e tre fëmijëve, e zhytur në dëshpërim
pas heqjes së ndihmës
ekonomike. Të katërt jetojnë në një dhomë me qira,
në kushte të mjerueshme,
por pa ndihmë ekonomike,
sepse vajza e madhe e saj
kishte bërë praktikë dy
muaj në një vend pune. "Kam
katër muaj pa paguar qira.
Më japin bukë për sevap. Më
mirë më shku me u mbyt me
tre kalamaj"-tha Agentina.
"Jo, jo. Kemi ardhur për të
thënë që jemi në krahun
tënd e të fëmijëve të tu. E
rëndë është situata, por
vetëm nuk të lëmë", iu
përgjigj Basha. Gjendja është po kaq e rendë në familjet
e Leonora Lukës, nënë e tre
fëmijëve, e Hyrije Berishës,
që jeton në kushte ekstremë
varfërie dhe mbijeton me lëmoshë, Afërdita Lugjës,
nëna e dhunuar e tre fëmijëve, që jeton në skamje me
urdhër mbrojtje, por pa
bukë për fëmijët, e Dorinës,
nënës 22 vjeçare, që rrit e
vetme në 10 metra katror tre
fëmijë të mitur, e Bashkim
Mekrizvanit, i cili jeton
duke mbledhur kanoçe për
të siguruar disa të ardhura
për ilaçet e vajzës Xhonana
me sëmundje të rëndë. Ai i
tregoi Bashës se edhe energjinë elektrike ia kishin
prerë dhe nuk kishte asnjë
të ardhur tjetër përveç ndihmës ekonomike. "Ne kemi

Kryetari i PD Lulzim Basha, dje në Lezhë

PROPAGANDA
Do ta ngremë zërin për
ju. Do të tregojmë të
vërtetën tuaj jo
gënjeshtrat që ju thotë
Edi Rama. Do t'i themi
se u ke hequr bukën
njerëzve më të
pamundur, më në nevojë
dhe të luftojmë t'ju
kthejmë ndihmën
ekonomike",-u shpreh
Basha. Qeveria nuk e ka
bërë akoma transparencën e pikëve që ka
nxjerrë jashtë skemës
së ndihmës mbi 20 mijë
familje të varfra.

Ish-nënkryetarja: Të deklarohet burimi i të ardhurave

Topalli sulmon Bashën: PD s'ka
pasur vendim për pagesa lobimi
I

sh-nënkryetarja e PD-së
prej rreth 20 vitesh, Jozefina Topalli i kërkon Lulzim Bashës të japë sqarime për burimin e pagesave të lobimit në SHBA,
përpara zgjedhjeve parlamentare të 25 qershorit.
Topalli tha dje, se kryesia
e PD nuk ka marrë kurrë
vendim për të paguar kompani lobimi në emër të
saj jashtë vendit. Sipas
ish-kryetares së Kuvendit,
paratë janë lëvizur nga
Lulzim Basha dhe është
përgjegjësi e tij të sqarojë
burimin dhe kanalet si
janë kryer pagesat drejt
kompanive offshore. "Të
deklarohet burimi i të
ardhurave për paratë që
kanë kaluar në firma lobimi offshore. Nuk ka
sqaruar asgjë. Basha ka
shtuar konfuzionet dhe
paqartësitë për kanalet, në

të cilat kanë kaluar paratë.
PD nuk mund të mbajë kosto tjetër dhe akuza kur flasin për para në offshore. Një
gjë është themelore, ai duhet të sqarojë, ai ia ka borxh
PD-së të sqarojë. Ai ka lëvizur para në atë kohë që kam
qenë në grup parlamentar.
Por në kryesinë e PD nuk ka
pasur vendim për këtë gjë.
Vendimet për lëvizjen e
parave nuk janë marrë si ven-

dime të forumeve të Partisë Demokratike. Janë
vendime private të z.Basha. Ndryshe i paraqet shifrat në deklaratë dhe ndryshe thotë Lulzim Basha,
për para që nuk ua dimë
burimin, nuk ua dimë
kanalet",- u shpreh Topalli. Këto deklarata ish-kryetarja e Kuvendit i bëri
gjatë një interviste për Radio Shkodrën.

ardhur për të qarë hallin me
ju dhe për të ngritur zërin
për ju. Se opozita vetëm
fjalën ka. Do ta ngremë
zërin për ju. Do të tregojmë
të vërtetën tuaj jo gënjeshtrat që ju thotë Edi Rama.
Do t'i themi se u ke hequr
bukën njerëzve më të pam-

undur, më në nevojë dhe të
luftojmë t'ju kthejmë ndihmën ekonomike",-u shpreh
Basha. Qeveria nuk e ka
bërë akoma transparencën
e pikëve që ka nxjerrë jashtë skemës së ndihmës mbi 20
mijë familje të varfra. Në
datën 15 mars opozita ka

thirrur në interpelancë
kryeministrin Edi Rama, i
cili nuk ka prioritet uljen e
varfërisë në vend. Nëse
qeveria e tij do të reduktonte shpenzimet e luksit, ato
do të mjaftonin për të
paguar ndihmën ekonomike
për 30 mijë familje.

Jozefina Topalli

Gjatë një seance
parlamentare

SHKURTE
Vokshi: Gratë në Shqipëri të pambrojtura
nga dhuna qeveritare dhe ajo në familje

K

ryetarja e Lidhjes Demokratike të Gruas së Sh
qipërisë, deputetja Albana Vokshi ngriti shqetësimin në Uashington për përkeqësimin e statusit të grave
dhe vajzave në Shqipëri. Në takimet me Drejtuesen e
Grupit të Bankës Botërore, kongresmenë, zv. sekretaret
e Shtetit për Thesarin, drejtues të lartë të USAID, drejtues të Agjencisë për Bizneset e Vogla e të Mesme dhe
Institucioneve e organizatave amerikane që luftojnë për
të Drejtat e Grave, zonja Vokshi shprehu shqetësim për
politikat shtrënguese të Qeverisë së Tiranës që po rrisin
çdo ditë varfërinë, kryesisht mes grave dhe vajzave. Albana Vokshi ngriti shqetësimin se fuqizimi ekonomik i
grave në Shqipëri mbetet një objektiv shumë i largët,
ndërsa vendi po braktiset çdo ditë nga eksodi i varfërisë
dhe humbjes së shpresës. Kryetarja e LDGSH vuri në
dukje se fondet për shëndetin e grave vidhen përmes koncesioneve korruptive; dyert e arsimimit të mijëra vajzave
që i përkasin sidomos familjeve te varfëra janë mbyllur
qëllimshëm nga qeveria. "Asnjë politikë mbështetëse,
përkundrazi, dhjetëra mijëra familjeve, kryesisht gra
kryefamiljare me disa fëmijë, së fundmi, qeveria u ka
hequr edhe të ardhurat minimale nga ndihma
ekonomike"- u shpreh Vokshi. "Gratë dhe fëmijët janë
shfrytëzuar në plantacionet e drogës dhe vazhdojnë të
shfrytëzohen në landfillet e mbetjeve."-tha Vokshi.

Pakti detar, Kotzias: Kushtet për
të zgjidhur çështjet me Shqipërinë

M

inistri i Jashtëm grek, Nikos Kotzias, është shpre
hur optimist në lidhje me negociatat e zhvilluara së
fundmi me palën shqiptare për kufirin detar duke thënë
se tashmë pas dy vitesh bisedime janë pjekur kushtet për
zgjidhjen e problemeve të mbetura pezull mes dy vendeve.
Deklaratën kreu i diplomacisë greke e ka bërë në një
intervistë për gazetën vendase "Documento". Ndonëse
media greke i ka dhënë vëmendjen kryesore qëndrimeve
të Kotzias për konfliktin e fundit me Turqinë, jashtë vëmendjes nuk kanë mbetur konsideratat për bisedimet
me Shqipërinë dhe Maqedoninë. "Me këto dy vende fqinje kemi probleme që lidhen me historinë, kulturën,
trashëgiminë. Ndërsa me Turqinë problemet janë më "të
ashpra", lidhen me interesat tona gjeopolitike dhe gjeostrategjike"-ka nënvizuar Kotzias. Ai ka kritikuar qëndrimet kundërshtuese të opozitës greke në lidhje me
bisedimet me Shqipërinë dhe Maqedoninë, duke thënë se
partitë kundërshtare të qeverisë helene nuk duan
zgjidhjen e këtyre problemeve historike të mbartura me
vendet fqinje. Burime të Ora News bëjnë me dije se presidenti Ilir Meta pritet të lëshojë autorizimin për Ministrinë e Jashtme në ditët e para të javës së vjen.
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Hetimet për Nik Muzin, pas informacioneve për financimet ruse

FBI nis hetim për lobistin e PD,
Rama-Bashës: Shko në prokurori
Prokuroria shqiptare, letërporosi SHBA-së për plotësimin e dosjes

B


EDI RAMA
Kryeministri Rama ironizoi dje, qëndrimet e kreut të
opozitës, Lulzim Basha për paratë e shpenzuara
nga PD për lobim në Shtetet e Bashkuara. "500
mijë USD?!Nuk di gjë. M'i kanë dhënë pa me
pyetur!... Pa e ditur... Edhe sot s'e di!... 500 mijë
USD të tjera akoma?!... Pa lidhje mor burrë... Jo, jo,
pa asnjë lidhje!..", u shpreh Rama, duke bërë ironi
me deklaratat e Lulzim Bashës, pak ditë më parë.





Ulsi Manja

Akuzat për financim nga lobet proruse

Manja: Rama nuk do shkonte deri në
SHBA për t'i nxirë faqen Shqipërisë
K

ryetari i Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja u shpreh
dje, në një intervistë për ERTV, në lidhje me akuzat e
financimit të Partisë Demokratike nga lobe proruse.
Sipas tij, çështja kryesore shqetësuese në këtë rast nuk
janë lobet që zgjedh PD, por mosdeklarimi i këtyre pagesave në KQZ. "Ajo që përbën skandal është çështja e
mosdeklarimit të këtyre financimeve sipas ligjit shqiptar në KQZ",-tha Manja. Sipas kreut të Komisionit
të Ligjeve, PS, e cila ka publikuar disa prej dokumenteve të çështjes nuk do të bëjë kallëzim penal pasi tashmë ka një hetim të cilin e nxit për zbardhjen e rastit.
"Ka një hetim, nëse gënjen Lulzim Basha unë e thashë,
do të duhet të përgjigjet para ligjit shqiptar. Nëse gënjen kompania lobuese lidhur me saktësinë e dokumenteve të dorëzuar në Departamentin e Drejtësisë dhe në
Kongresin Amerikan, kjo është një çështje që Lulzim
Basha ka gjithë të drejtën t'i drejtohet gjykatës",-u
shpreh Manja. Manja iu përgjigj dhe akuzave të PD se
pas pretendimeve për financim nga lobet proruse fshihet kryeministri Rama. "Pse do të shkonte Edi Rama
deri në Amerikë apo diku tjetër gjetkë për të sponsorizuar një shkrim që i nxin faqen Shqipërisë?",- theksoi
kreu i Komisionit të Ligjeve.

yroja Federale e Hetimit në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës ka nisur një hetim për
lobistin e Partisë Demokratike, Nikolas David Muzin, i
njohur si Nik Muzin. Burime
të sigurta i thanë Top Channel se hetimet kanë nisur pas
informacioneve për burime
financiare ruse që shkonin
në një rrjet kompanish si
pagesë për lobistët, që një vit
më parë ndihmuan edhe
Partinë Demokratike të Shqipërisë. Ndërkohë që
prokuroria në kryeqytet po
heton për falsifikim formularësh, për sa kohë dyshohet
se Partia Demokratike ka
dorëzuar në KQZ të dhëna të
rreme për financimin.
Burime nga grupi i hetimit
shprehen për Top Channel se
do t'i drejtohen autoriteteve
amerikane me letërporosi
për të plotësuar dosjen ku
përmenden se si Nik Muzin
u pagua për të vendosur kontakte në Uashington për
Partinë Demokratike. Gjatë
javës, prokurorët pyetën Sekretarin e Përgjithshëm të
Partisë Demokratike, Arben
Ristani, i cili përsëriti se i
qëndron versionit zyrtar të
partisë së tij për këtë çështje. Për hetimin e nisur kryesisht që prej muajit nëntor
2017, prokurorët shqiptarë
posedojnë një raport të KQZsë për financimin e Partisë
Demokratike, por së fundmi
edhe një shkrim të revistës
amerikane "Mother Johnes",
ku dalin në dritë edhe biznesmenë rusë. Prokurorët tregojnë se do kërkojnë dokumente shtesë edhe nga tatimet dhe dega e Thesarit për
të verifikuar pagesat e depozituara
nga
Partia
Demokratike. Kjo e fundit,
thotë se ka paguar 125 mijë
dollarë për lobim. Por nga
ana e saj, revista amerikane
"Mother Jones" paraqiti
skemën e financimit. Sipas
kompanisë, së Muzin, e cila
plotësoi me infor macione
shtesë deklarimet e saj të
detyruara me ligj për Departamentin e Drejtësisë, rezulton se ajo ka marrë tri pagesa, në një shumë prej 675 mijë
dollarësh, për punën e saj në
favor të Partisë Demokratike
në vitin 2017. Pagesa e parë
është e datës 24 mars 2017 dhe
është bërë nga firma 'Biniatta Trade LP", me një vlerë
prej 150 mijë dollarësh, dy
pagesat e tjera janë kryer
nga Partia Demokratike,
njëra më 27 mars, për 25 mijë
dollarë, dhe tjetra më 9 qer-

Byroja Federale e Hetimit në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

PS: Prokuroria të thërrasë zyrtarisht kreun e PD-së

Bushati: Basha të tregojë për 500 mijë
dollarët e rusit për llogari të PD
P

artia Socialiste i
kërkoi dje, kreut të PDsë, Lulzim Basha të tregojë në Prokurori lidhjet e
tij personale me kompaninë guaskë ruse "Biniatta
Trade LP", e cila ka paguar
nga 150 mijë deri në 650
mijë dollarë për fushatën
e zotit Basha. Deputeti socialist, Ervin Bushati u
shpreh se, "nëse është e
vërtetë se kjo kompani
ruse ka paguar vetëm 150
mijë dollarë, kush e ka
paguar gjysmë milionin
tjetër që deklaron firma lobuese "Muzin Capital Partners"? Sipas Bushatit, "firma lobuese "Muzin Capital
Partners" ka deklaruar
pranë Departamentit Amerikan të Drejtësisë se ka përfituar 675 mijë dollarë për
punën e saj në mbështetje të
Partisë Demokratike. Sipas
kësaj firme, pagesa është
kryer në tri pjesë: 25 mijë
dollarë nga PD, 150 mijë dollarë nga firma "Biniatta
Trade LP", 500 mijë dollarë
nga PD". "Kryetari i PD, Lulzim Basha, deklaron se
partia e tij ka paguar

vetëm 25 mijë dollarë për
firmën lobuese, dhe kërkoi
t'i bindë shqiptarët për ekzistencën e një firme private
amerikane, që punoka për
bamirësi duke futur nga
xhepi për hesap të klientit të
saj, madje pa dijeninë e vetë
klientit Basha, plot njëzetfishin e shumës së paguar
nga vetë klienti! Lulzim
Basha thotë se plot 500 mijë
dollarë plus, që rezultojnë në
llogarinë e firmës për hesap
të atij vetë e të partisë së tij,
nuk janë paguar nga PD, por

nga individë që ai as nuk i
njeh dhe për të cilët ka dëgjuar rastësisht, por jo zyrtarisht. Çfarë është kjo
marrëzi? Tallje?! Lajthitje?!", shprehet Bushati. Ai
tha se prokuroria duhet të
thërrasë zyrtarisht Lulzim
Bashën. "Çfarë mund t'u
ketë premtuar lideri i
opozitës sipërmarrësve
rusë në kulmin e fushatës
elektorale, vetëm pak javë
nga mbajtja e zgjedhjeve të
përgjithshme?", u shpreh
Bushati.

shor për 500 mijë dollarë. Debati dhe hetimet në Uashington dhe Tiranë kanë nisur
për 525 mijë dollarët dhe burimet e financimit, duke
marrë shkas nga deklaratat
që ka bërë kompania e lobistit Muzin. Ndërkohë dje,
kryeministri Rama i kërkoi
kreut të PD-së Lulzim Basha
të shkojë në Prokurori të tregojë për financimin e fush-

atës. "Akoma këtu?...Prapë me
avazin janë gjëra pa lidhje e
ka fajin Partia Socialiste??...Shko në prokurori
shko!", i tha dje, kryeministri
Rama, kreut të PD-së, Basha,
duke ironizuar qëndrimet e
tij në lidhje me akuzat për
lobimin në SHBA. Që nga
zgjedhjet e fundit presidenciale, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një

debat të nxehtë për ndërhyrjen ruse, ndërsa prej
kohesh vijojnë hetimet për
ndërhyrje të Moskës në fushatën e T rump, të cilat
kanë përfshirë zyrtarë të
nivelit të lartë. Ndaj edhe
organet ligjzbatuese dhe
autoritetet atje janë aq të
ndjeshme sa herë bëhet fjalë
për ndërhyrjen politike apo
financiare të Rusisë.

Deputeti socialist, Ervin Bushati
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"Kapja e 613 kg kokainë, agresioni i opozitës kundër institucioneve dhe Policisë së Shtetit, i papranueshëm"

P

as deklaratave të depu
tetit demokrat En
kelejd Alibeaj, për sasinë prej 614 kg kokainë të
sekuestruar në Durrës, ka reaguar ditën e djeshme Ministria e Brendshme. Përmes një
reagimi për mediat, ministria
e konsideron tërësisht të papranueshëm këtë agresion
verbal kundër institucioneve
dhe Policisë së Shtetit. Gjithashtu, thekson se operacioni
për kapjen e drogës është përshëndetur nga institucionet
ndërkombëtare. Më tej në reagim thuhet se Prokurorinë
e Krimeve të Rënda duhet të
intensifikojë hetimet dhe t'i
shkojë deri në fund zbulimit
të së vërtetës, për të vënë para
përgjegjësisë cilindo që është
i përfshirë në këtë veprimtari
kriminale si dhe cilindo që ka
ndihmuar e është duke i shërbyer devijimit të hetimit dhe
zbulimit të së vërtetës. Në reagimin e Ministrisë së
Brendshme thuhet se çdo
qytetar i përgjegjshëm në
këtë vend që disponon prova
dhe fakte konkrete ka detyrimin kushtetues e ligjor t'i
vendosi në shërbim të hetimit.

Kokaina në Durrës, Ministria e Brendshme:
Opozita po dëmton imazhin e Shqipërisë
"Sulmet verbale publike dekurajojnë hetimin dhe inkurajojnë krimin"
dhe cilindo që ka ndihmuar e
është duke i shërbyer devijimit të hetimit dhe zbulimit të
së vërtetës.
Ministria e Brendshme e
konsideron tërësisht të papranueshëm këtë agresion
verbal kundër institucioneve

dhe Policisë së Shtetit në
radhë të parë, ndërkohë që
lufta kundër krimit dhe
trafiqeve ka hyrë në një fazë
të re dhe me rezultate tejet
inkurajuese. E konfirmuar
kjo me goditjen e disa grupeve kriminale dhe aseteve të

REAGIMI MB

Ministria e Brendshme
hedh poshtë me përbuzje, si
përpjekje të dëshpëruara për
të mbuluar diellin me shoshë
në sytë e shqiptarëve dhe për
të vazhduar dëmtimin e
imazhit të Shqipërisë në sytë
e të huajve, të gjithë serinë e
deklaratave denigruese të
partive opozitare për superoperacionin e Policisë së Shtetit, Hetimit Doganor, si edhe
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda, në kapjen e sasisë rekord të kokainës pak kohë
më parë. Ky superoperacion,
i përshëndetur botërisht nga
Bashkimi Europian, Shtetet
e Bashkuara, Agjencia
Amerikane Antidrogë, Europol-i si edhe Antimafia italiane, si një sukses i madh i
agjencive tona ligjzbatuese,
ka gëzuar çdo qytetar shqiptar përveç lidershipit të
opozitës shqiptare, i cili nuk
po rresht së shpifuri gjithfarë
absurditetesh, për të baltosur
Policinë e Shtetit dhe lidershipin e Ministrisë së
Brendshme e vetë Kryeministrin e Shqipërisë.
Hetimi për zbulimin dhe
dokumentimin e autorëve të
përfshirë në trafikun e kokainës së kapur në portin e
Durrësit është duke u kryer
intensivisht nën drejtimin e
Prokurorisë së Krimeve të
Rënda dhe me mbështetjen e
agjencive partnere ndërkombëtare. Çdo qytetar i
përgjegjshëm në këtë vend që
disponon prova dhe fakte
konkrete ka detyrimin kushtetues e ligjor t'i vendosi në
shërbim të hetimit.
Në të kundërt sulmet verbale publike nuk synojnë gjë
tjetër veçse të dekurajojnë
punën e agjencive përgjegjëse
për hetimin dhe të inkurajojnë krimin. Ne nxisim
Prokurorinë e Krimeve të
Rënda të intensifikojë hetimet dhe t'i shkojë deri në
fund zbulimit të së vërtetës,
për të vënë para përgjegjësisë
cilindo që është i përfshirë në
këtë veprimtari kriminale si

Kokaina e sekuestruar në Durrës

Deputeti i PD akuza ndaj
Ramës: Trego të vërtetën
për drogën në Durrës

D

eputeti i Partisë Enkelejd Alibeaj ka reaguar ash
për ditën e djeshme ndaj kryeministrit Rama, pas
akuzave që ai ka bërë në adresë të kësaj force politike.
Në një deklaratë për mediat, deputeti demokrat thotë
se përmes këtyre akuzave, kreu i qeverisë kërkon të
fshehë të vërtetën. Ai i kërkon kryeministrit Rama
që të tregojë të vërtetën për rastin e drogës së kapur
në Durrës, dhe personat e përfshirë në trafik. "Akuzat
qesharake për konspiracion rus nuk mund ta ndihmojnë Edi Ramën të fshehë 2 të vërteta të mëdha, se ai
po bën gjithçka për të shpëtuar Saimir Tahirin nga
burgu dhe se vëllai i tij, Olsi Rama, është një nga peshqit e mëdhenj të kokainës
kolumbiane. Që kur 613
kilogramët e kokainës u
kapën me ndihmën e partnerëve të huaj, kryeministri i vendit është zhdukur nga qarkullimi
dhe nuk jep përgjigje se
çfarë lidhje ka Olsi Rama
me një nga kartelet më të rrezikshme të drogës kolumbiane dhe cili ishte roli i Olsi Ramës në ngarkesën
e 613 kilogramëve kokainë të pastër. Edi Rama hesht
dhe nuk u thotë shqiptarëve përse është takuar fshehurazi me Saimir Tahirin të premten paradite në një
nga spitalet private të Tiranës. Është detyrim i
kryeministrit të vendit të flasë për marrëdhënien e
tij me Saimir Tahirin, duke mos mbajtur më peng
integrimin europian të vendit. Edi Rama e di shumë
mirë se pa i hequr mbrojtjen politike ish-ministrit
të tij të Brendshëm, Shqipërisë nuk do t'i hapen negociatat e anëtarësimit në Bashkimin Europian.
Politikën në Shqipëri nuk e ulin poshtë skemat e
trasha të Edi Ramës me rusë, spiunazh dhe destabilitet, por është bashkëqeverisja e tij me krimin rreziku më i madh për stabilitetin e Shqipërisë dhe rajonit. Është biznesi i tij familjar me kartelet e kokainës, mbrojtja e Saimir Tahirit dhe shndërrimi i
vendit në parajsën e drogës akti më antikombëtar i
Edi Ramës"- u shpreh deputeti Alibeaj.

tyre, ndërkohë që të tjera
grupe të rrezikshme kriminale janë në fokusin e goditjes
në kuadër të operacionit
"Forca e ligjit". Ne jemi krenarë dhe mirënjohës që në
këtë luftë kemi siguruar besimin dhe mbështetjen aktive

të partnerëve të vendeve mike
si dhe disa agjencive ligjzbatuese me autoritet të njohur
ndërkombëtar si: FBI, DEA,
EUROPOL, INTERPOL etj.
Faktet flasin vetë dhe flasin qartë e fortë, krejt ndryshe nga sa përflet përditë pa

DROGA NË DURRËS,
REAGON RAMA
Kryeministri Edi Rama i është
përgjigjur akuzave të bëra ditën e
djeshme nga deputeti demokrat
Enkelejd Alibeaj. Përmes një deklarate
në media, Alibeaj i kërkonte kreut të
qeverisë të tregonte të vërtetën për
kokainën në Durrës. "Sulmet e dy
partive për superoperacionin policor
antidrogë pasqyrë e degradimit të
pandalshëm të opozitës - As lidership,
as vizion, as program, as skuadër, as
ide, as as edukatë, madje as
shqipshqiptim e shqipshkrim
normal...Vajmedet kush u beson
akoma",-shkruan Rama.

pushim opozita e çoroditur
që nuk po le gur pa luajtur
për të penguar punën e policisë, dëmtuar procesin delikat drejt hapjes së negociatave për anëtarësim në BE
dhe cenuar imazhin e Shqipërisë në botë. Duke e konsideruar publikisht këtë përpjekje të dëshpëruar të partive të opozitës, si një akt papërgjegjshmërie të skajshme institucionale, politike e qytetare, si edhe duke
hedhur poshtë me vendosmërinë më të madhe të
gjithë zinxhirin serial të
shpifjeve për superoperacionin e kapjes së sasisë rekord të kokainës, Ministria e
Brendshme
garanton
qytetarët shqiptarë se përpjekja e nisur mbarë në këtë
fazë të dytë të luftës kundër
krimit e trafiqeve të çdo lloji,
do të vazhdojë me rezultatet
që presin të gjithë duke goditur fort me forcën e ligjit.

INVITATION TO BID
No. OSCE PIA/ITB/SALE/2018/01
SALE OF SURPLUS OSCE PRESENCE IN ALBANIA
VEHICLES
The OSCE Presence in Albania (OSCE), located at MAKTIRANA
Hotel & Tower, Sheshi “Italia”, 1st floor, Tirana 1010 intends to sell
certain surplus vehicles as described in the Bidding Documents.
A complete set of the Bidding Documents can be obtained upon email
request sent at procurement-al@osce.org
Proposals must be delivered to the below specified address 13:00hrs

on Friday 23rd March 2018, in a sealed envelope and marked
as follows:
======TENDER--DO NOT OPEN======
Procurement Section
OSCE Presence in Albania, MAKTIRANA Hotel & Tower, 1st
floor, Sheshi “Italia”, Tirana ýý1010
Subject:
Sale of surplus vehicles
Ref:
OSCE/ITB/SALE/2018/01
rd
Due date: 23 March 2018 at 13:00hrs (CEST)

Proposals sent by email and facsimile will NOT be accepted.
The OSCE reserves the right to accept or reject any Proposal, and to
annul, in whole or in part, or to suspend the solicitation process and
reject all Proposals at any time and without reason prior to award.

AKTUALITET - 7

E hënë 12 Mars 2018

SHK
ODËR
SHKODËR
ODËR- Dy persona
kanë rënë në prangat e
policisë së Shkodrës ditën
e shtunë, dhe një i tretë
është shpallur në kërkim
pasi kanë tentuar të
kalojnë në mënyrë ilegale
emigrant për në Mal të Zi.
Strukturat e Seksionit
Kundër Trafiqeve të
Paligjshme në D. V. P. Shkodër në bazë të informacione të marra në rrugë
operative, arrestuan në
flagrancë shtetasit Aldo
Ukaj, 32 vjeç, banues në
lagjen Manush Alimani,
Shkodër dhe Alfonc Capi,
28 vjeç, banues në Vaqarr,
Tiranë. Gjithashtu, u bë
shpallja në kërkim e shtetasit G. G., 24 vjeç, ban-

Policia: Shpallet në kërkim 24-vjeçari G.G. nga Tirana

Tentuan të kalojnë 10 sirianë në Mal të Zi,
bien në pranga dy të rinj në Shkodër

ARRESTIMI
Strukturat e Seksionit Kundër Trafiqeve të Paligjshme
në D. V. P. Shkodër në bazë të informacione të marra
në rrugë operative, arrestuan në flagrancë shtetasit
Aldo Ukaj, 32 vjeç, banues në lagjen Manush
Alimani, Shkodër dhe Alfonc Capi, 28 vjeç, banues në
Vaqarr, Tiranë. Gjithashtu, u bë shpallja në kërkim e
shtetasit G. G., 24 vjeç, banues në Tiranë.
ues në Tiranë. Policia bën
me dije se arrestimi i shtetasit Aldo Ukaj u bë pasi në

rrugën Lezhë-Shkodër në
vendin e quajtur Ura e
Bahçallekut u kap duke

transportuar me mjetin tip
Dacia me targë AA 784 JO, 5
shtetas të huaj sirianë për
në Malin e Zi. Ndërsa shtetasi Alfonc Capi u arrestua
pasi në rrugën Lezhë-Shkodër tek ura Bahçallekut
në bashkëpunim me shtetasin G. G., u kap duke transportuar shtetas të huaj sirianë për në Mal i Zi, ku Alfonc Capi me mjetin tip
Renault me targë AA 897 KU
kishte 4 shtetas sirianë,

ndërsa në afërsi të Urës së
Bahçallekut u gjetën të
braktisur edhe 6 shtetas sirianë të së njëjtës familje me
4 të tjerët, të cilët i ka zbritur nga mjeti, shtetasi G. G.
dhe është larguar. Materia-

let iu referuan Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Shkodër,
në ngarkim të shtetasve të
lartpërmendur, për veprën
penale "Dhënie ndihmë për
kalim të paligjshëm të kufirit" e kryer në bashkëpunim.

Rindërtohet skena e vrasjes së 64-vjeçarit në zonën e ish-Bllokut, në kryeqytet

P

rokuroria ka rindër
tuar skenën e vrasjes
së biznesmenit Memli
Begalla, mbrëmjen e 14 shkurtit, në zonën e ishBllokut, në kryeqytet. Pas
prangosjes së dy personave,
Ardjan Serezi dhe Denis
Demiri, policia dhe prokuroria janë vënë në ndjekje të një
personi të tretë, i cili dyshohet për përfshirje në vrasjen
e Begallës. Hetimet kanë evidentuar se personi i tretë, ka
mbajtur në mbikëqyrje të
gjitha lëvizjet e viktimës pak
para ekzekutimit. Mësohet se
bashkëpunëtori i tretë është
shpallur në kërkim, ndërkohë që identiteti i tij mbahet i
fshehtë.

Ekzekutimi i Begallës, prokuroria:
Në krim morën pjesë tri persona
"Ndoqi biznesmenin, shpallet në kërkim personi i tretë"

HETIMET

Zbulohen të tjera detaje në
dosjen e prokurorisë lidhur
me ekzekutimin e biznesmenit Memli Begalla në 14
shkurt në zonën e ishBllokut. Sipas prokurorisë
vrasja është organizuar nga
të paktën tre persona. Pas arrestimit të Ardjan Serezi dhe
Denis Demiri, hetimet janë
përqendruar edhe te një person i tretë, i cili dyshohet të
jetë i përfshirë në atentat.
Dyshimet mbi këtë person
ende të paidentifikuar, nisën
pas këqyrjes së pamjeve filmike të fokusuara nga kamerat e sigurisë në lokalet e
zonës ku ndodhi krimi. Në
dosjen e prokurorisë thuhet
se tre persona meshkuj të
veshur me xhupa e kapuç, ku
njëri prej tyre mban syze,
kanë ndjekur të gjitha lëvizjet e viktimës Memli Begalla. Në lokalet pranë Sheshin
Willson, shfaqen të tre këta
persona, dy prej të cilëve ulen
bashkë. Ndërsa i treti, i cili
mban në kokë një kapuç me
ngjyrë të kuqe, ulet i vetëm.
"Në këtë kohë shfaqet viktima Memli Begalla, i cili ulet
për të pirë kafe i vetëm", thuhet në dosje.
Pasi presin rreth 15-20
minuta, pranë vendit ku ishte ulur viktima, dy personat

Viktima Memli Begalla
largohen, por kthehen prapë
pak më vonë, me një automjet tip BMV me targa të huaja dhe pasi bëjnë disa herë
xhiro rreth zonës ku ndodhet
banesa e biznesmenit, ndalen
para tunelit të pallatit ku ai
banonte. Sipas prokurorisë
personi i tretë me kapuç të
kuq qëndron në këmbë pranë
vendit ku ndodhej i ulur viktima. Dy personat presin në
makinë, derisa Begalla hyn
në tunelin që të çon për në
sheshpushimin para pallatit
ku ai banonte dhe në atë moment dalin nga automjeti. Ata

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

Pasurinë nr. 8 / 58 + 1 – 4 , e llojit ‘Apartament’, volumi 3 , faqe 188,
zona kadastrale 8370, me sipërfaqje totale 75 m2, në bashkëpronësi
të ENGJELL LUAN TOPORE dhe NATASHA LUMAN TOPORE , me
adresë: Rruga “Th. Ziko”, Pallati 65 / 3, Tiranë , ÇMIMI 36.350 EURO
.Data e zhvillimit të ankandit do jetë 05.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

ndjekin viktimën në tunel
dhe dalin përsëri pas 30 sekondash, pasi e qëllojnë për vdekje. Sipas organit të akuzës,
autorët e dyshuar të krimit,
janë Denis Demiri dhe ish-polici Ardian Serezi. Identifikimi
i tyre u bë i mundur, pasi i
dyshuari Demiri, në një moment, teksa ndodhej në një
prej lokaleve, heq kapuçin
dhe zbulon fytyrën. Ky moment që është foku-suar nga
kamerat e një biznesi në zonë.
Në këtë mënyrë, është bërë i
mundur identifikimi i tij dhe
më pas, edhe lidhja me të dys-

huarin tjetër. Ndërkohë makina që u përdor në vrasje, e
cila rezulton e regjistruar në
emrin e një shtetasi kroat, u
gjet e braktisur, në zonën e Picallës. Autorët e kishin spërkatur me benzinë, për ta djegur, por pa mundur dot. Gjatë
kontrollit në automjet, është
gjetur një qese plastmase,
brenda së cilës tre kartopeceta, si dhe dy kapuça. Hetuesit
shpresojnë që përmes tyre, të
përftojnë profile AND-je, për
ta krahasuar me pas, me ato
të të dyshuarve. Për këtë arsye Serezit dhe Demirit, të
cilët ndodhen në qelitë e
paraburgimit, u është marrë
kampion pështyme. Sakaq
nga hetimet e deritanishme
rezulton se u dyshuari Serezi
dhe viktima kanë pasur njohje të hershme. Ka dyshime
të forta se viktima i kishte
premtuar ish-oficerit Serezi
se do ta ndihmonte të dilte
nga burgu, pas arrestimit në
vitin 2014 me 1 ton hashash
në Gjirokastër. Në dosje thuhet se Begalla nuk e ka mbajtur premtimin, duke mos i
afruar ndihmë Serezit. Sipas
prokurorisë kjo është arsyeja pse Serezi është hakmarrë
ndaj biznesmenit. "Serezi dhe
Begalla kanë pasur njohje më
parë. Begalla i ka premtuar
Serezit se do e nxirrte nga burgu në 2014 kur u kap me rreth
një ton kanabis. Por Memli
Begalla nuk e ka mbajtur
fjalën",- tha prokurori, bazuar
te hetimet.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND
Ne date 15.03.2018 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne Rr.Fadil Rada, Pallati Danjela,
Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane, zhvillohet ankandi per
shitjen e pasurise se paluajtshme e llojit Apartament, me sip.90 m 2,
me adrese Lagjia 13 Plazh, Rruga Pavaresia, shkalla 1, kati 4,
apartamenti 22, Durres ne pronesi te Erjon Adem Estrefi.Cmimi ne
ankand te dyte eshte ne vlerën 3,080,000 (tre milion e tetedhjete
mije) Leke.

SHKURTE
Tiranë, kapen me 155 kg kanabis
në makinë, arrestohen 3 persona

P

olicia e Tiranës ka vënë në pranga ditën e djeshme
tre persona, dhe kanë shpallur në kërkim një
tjetër, pasi akuzohen për prodhim dhe shitje të lëndëve
narkotike. Burime zyrtare nga policia bënë me dije
se pas hekurave përfunduan Kejvin Vathi, 23 vjeç,
banues në Tiranë, Gezim Laçi, 26 vjeç, banues në
Krujë si dhe Arian Laçi, 23 vjeç, banues në Krujë.
Ndërkohë është shpallur në kërkim shtetasi me inicialet M.K., 32 vjeç, banues në Krujë. Sipas policisë
më datë 10.03.2018, në rrugën " Skënderbeu" gjatë kontrollit të ushtruar në automjetet tip "Audi" dhe " Golf
4? që këta shtetas lëviznin iu gjet dhe sekuestrua në
cilësinë e provës materiale 155 kg bimë narkotike e
dyshuar e llojit " Cannabis Sattiva". Gjithashtu janë
sekuestruar në cilësinë e provës material 13100 lekë,
2 automjete dhe 4 telefona celular. Materialet procedurale iu kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprime te mëtejshme hetimore për veprat penale te "Prodhimit dhe shitjes se
lendeve narkotike ne bashkëpunim".

Kapen me 12 kg kokainë dhe 114 mijë euro,
bien në pranga 3 shqiptarë në Itali

P

olicia italiane ka vënë në pranga tre shqiptarë pasi
akuzohen për shpërndarje të lëndëve narkotike. Autoritetet e huaja sekuestruan 12 kilogramë kokainë
dhe 114 mijë euro. Bëhet me dije se policia ishte vënë
pas dy makinave me shqiptarë që nga parkingu i një
supermarketi në Romano dhe i ndoqën deri në shtëpinë
e një shqiptari të katërt, i cili është denoncuar nga autoritetet së bashku me të fejuarën. Sipas policisë, aty
do të bëhej shkëmbimi i drogës. Por, pas ndërhyrjes së
policisë u bë e mundur arrestimi i shqiptarëve dhe
sekuestrimi i parave si dhe kokainës që ishte ndarë në
10 pako të ndryshme. Pas disa kontrolleve në shtëpi,
policia zbuloi, gjithashtu, disa materiale të fshehura
në garazh, që sipas tyre shërbenin për të mbështjellë
drogën. Megjithatë policia deri më tani nuk i bën të
ditur identitetet e shqiptarëve, por mësohet se janë të
moshës nga 24 deri në 40 vjeç. Ndërkohë sipas mediave,
nëse droga do të shitej në treg do të arrinte vlerën e
qindra mijëra eurove.
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Ekspertët: Reduktimi i mushkonjave, i rëndësishëm

Ditën e djeshme ka nisur
procesi i dezinsektimit në
zonat turistike dhe ato urbane për vitin 2018-të. Kjo
nismë është ndër marrë
nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
në bashkëpunim me ekspertët e shëndetit publik,
të cilët kanë filluar këtë
proces nga Divjaka. Sipas
ekspertëve entomologë,
është me rëndësi të madhe fillimi i procesit të dezinsektimit në këtë periudhë. "Ky proces ka një
rëndësi kombëtare duke
qenë se mushkonjat përbëjnë faktorët më të

Nis nga Divjaka procesi i dezinsektimit
për zonat turistike e urbane
RENDESIA
Procesi i dezinsektimit nisi në vitin 2014 dhe
aktualisht është në vitin e tij të pestë, me synim
reduktimin e pranisë së mushkonjave gjatë sezonit
turistik, një proces me rëndësi për uljen e mundësisë
së transmetimit të sëmundjeve infektive
rëndësishëm në transmetimin e sëmundjeve infektive përpos faktit që janë
ndër insektet më shqetësuese. Nisja e procesit të dezinsektimit në fillim të sezonit është i një rëndësie të
veçantë, sepse kap fazat e
para larvare që kanë çelur si

rezultat i vezëve dimërore.
Sa më shpejt që të nisë procesi aq më shumë rezultate
do kemi",-u shpreh eksperti
entomolog Elton Rogozi. Procesi i dezinsektimit u parapri nga monitorimi entomologjik për praninë e
vatrave të rritjes së larvave

të mushkonjave në zonën e
pyllit, plazhit dhe në zonën
urbane të Divjakës. "Ndërhyrja në këtë fazë është
shumë e rëndësishme sepse
atakimi që në krijimin e
fazës së parë larvare para
fillimit të këtij sezoni, do të
ulë shumë mundësinë e zhvillimit të tyre për të garantuar një sezon turistik sa më
te mirë",-tha më tej Fredi
Kokoneshi kryetari i Bashkisë Divjakë. Aktualisht specialistët e shëndetit publik
kanë nisur procesin e monitorimit që i paraprin atij të

Dje në Divjakë gjatë procesit të dezinsektimit
dezinsektimit nga Butrinti
dhe zonat përreth, duke
vazhduar me zonat bregdetare deri në Velipojë, duke
përfshirë edhe zonat urbane. Procesi i dezinsektimit nisi në vitin 2014 dhe aktualisht është në vitin e tij
të pestë, me synim reduktimin e pranisë së mush-

konjave gjatë sezonit turistik, një proces me rëndësi për uljen e mundësisë
së
transmetimit
të
sëmundjeve infektive dhe
shqetësimeve
nga
pickimet dhe reaksionet
alergjike që shkaktojnë
ato
në
persona
të
ndjeshëm.

Procedura që ndiqet kur diploma e gjimnazit nuk është ekuivalente me atë në Gjermani

Voltiza Duro

T

ë gjithë ata që dëshi
rojnë të studiojnë në
një prej universiteteve gjermane në ciklin
e parë apo të dytë të studimeve, tashmë kanë mundësinë të njihen me kriteret që
duhen plotësuar. Fillimisht
është i nevojshëm një kualifikim që jep miratimin për
hyrjen në universitet, pra
një diplomë gjimnazi që ju
lejon të kryeni studime në
vendin tuaj të origjinës.
Ndërkaq, në Gjermani, kjo
diplomë do të verifikohet për
të parë nëse është e krahasueshme me një diplomë
gjermane që jep mundësi
për arsim të lartë. Shumë
diploma të huaja njihen tani
si ekuivalente. Kandidatët
kanë mundësinë të verifikojnë se cila nga diplomat
e gjimnazeve shqiptare vlen
për të vazhduar studimet e
larta në Gjer mani. Në të
gjitha ato raste kur i interesuari ka përfunduar studimet në ciklin e parë
bachelor e dëshiron të
kryejë studimet në shtetin
gjerman për nivelin master, duhet të verifikojë
pranë Zyrës Ndërkombëtare Gjermane (Akademisches Auslandsamt)
nëse i plotëson kriteret për
t'u bërë pjesë e universiteteve në këtë shtet.

DIPLOMË
JOEKUIVALENTE

Ndërkaq, edhe kur diploma e marrë në Shqipëri nuk
është ekuivalente me një
diplomë gjer mane që jep
mundësi të arsimit të lartë,
kandidati ende ka mundësi
të studiojë në Gjer mani.
Para se të fillojë studimet, ai
duhet të kryejë një kurs përgatitor në Studienkolleg.
Këto qendra të drejtuara nga
universiteti për studentët
ndërkombëtarë ofrojnë
mësimdhënie dhe mësimdhënie të gjuhës që i përsh-

Si të aplikoni për studime bachelor
apo master në shtetin gjerman
Tarifat e studimit, rastet kur mund të përfitoni bursa
KRITERET E STUDIMIT NË GJERMANI

• Është i nevojshëm një kualifikim që jep miratimin
për hyrjen në universitet, pra një diplomë gjimnazi
që ju lejon të kryeni studime në vendin tuaj të
origjinës.

• Në Gjermani, kjo diplomë do të verifikohet për të
parë nëse është e krahasueshme me një diplomë
gjermane që jep mundësi për arsim të lartë.

• Kur i interesuari ka përfunduar studimet në ciklin
e parë bachelor e dëshiron të kryejë studimet në
shtetin gjerman për nivelin master, duhet të
verifikojë pranë Zyrës Ndërkombëtare Gjermane
(Akademisches Auslandsamt) nëse i plotëson
kriteret

• Kur diploma e marrë në Shqipëri nuk është
BURSAT
Në Gjermani, bursat janë dhënë rrallë nga semestri
i parë. Studentët në semestrat e mëvonshme dhe
studentët e doktoraturës nga jashtë mund të
aplikojnë për një bursë nga Shërbimi Shkëmbimi
Akademik Gjerman. Disa institucione private,
gjithashtu, mbështesin studentët e huaj.
taten programit që aplikanti ka zgjedhur për të studiuar. Kurset zakonisht zgjasin një vit e nëse kandidati e
kalon provimin përfundimtar të vitit, do të ketë të
drejtë të aplikojë për një program të arsimit të lartë në
atë degë në një prej universiteteve gjermane. Kualifikimi i hyrjes në universitet
(Hochschulzugangsberechtigung) është parakusht për
të studiuar në një universitet gjerman. Kjo zakonisht
ofrohet në Gjer mani nga

ekzaminimi i shkollës, Abitur. Kushdo që ka një kualifikim të huaj të shkollës duhet të gjejë nëse kualifikimi
i tyre njihet se i bën ata të
ligjshëm për të ndjekur universitetin në Gjermani.

KURSET E GJUHËS

Nëse kandidati aplikon
për një program studimi që
mësohet në gjermanisht, do
të duhet të dëshmojë se e di
mjaftueshëm gjuhën. Certifikatat e aftësisë përfshijnë
certifikatat e DSH (Deutsche
Sprachprüfung für den

Hochschulzugang ausländischer Studienbeëerber) dhe
TestDaf (Test für Deutsch
als Fremdsprache) për gjermanishten si gjuhë e huaj.
Që nga 12 shkurti i vitit
2016, është pranuar edhe
provimi "telc Deutsch C1
Hochschule" për pranim në
kursin e gjuhës gjermane në
të gjitha universitetet dhe
kolegjet gjermane. Të dyja
janë njësoj të njohura mirë.

TARIFAT
E SHKOLLIMIT

Universitetet në Gjermani nuk paguajnë tarifa
për shkollim për kurse universitare. Vetëm një tarifë
semestrale duhet të paguhet. Kjo përfshin edhe kontributet për Studentenwerk
(Student Union) dhe AstA
(vetë-qeverisja e studentit).
Varësisht nga universiteti,

ekuivalente me një diplomë gjermane që jep
mundësi të arsimit të lartë, kandidati duhet të
kryejë një kurs përgatitor

• Universitetet në Gjermani paguajnë vetëm një
tarifë semestrale mes 100 dhe 300 euro
shuma është në mes 100 dhe
300 euro. Shpesh me pagesën
e studentëve të semestrit
gjithashtu marrin një biletë
semestrale për transportin
publik lokal.
Studentët
gjer manë
shpenzojnë mesatarisht
rreth 800 euro në muaj. Nga
kjo, rreth 300 euro shkojnë
për të paguar qiranë dhe
rreth 165 euro për ushqim.

BURSAT

Në Gjer mani, institucione të shumta ofrojnë këtë
lloj ndihme financiare në

baza mujore për studentët
që plotësojnë kushte specifike. Këto mund të përfshijnë
shenja të mira, madje edhe
përkushtim social. Sidoqoftë,
në Gjer mani, bursat janë
dhënë rrallë nga semestri i
parë. Studentët në semestrat
e mëvonshme dhe studentët
e doktoraturës nga jashtë
mund të aplikojnë për një
bursë nga Shërbimi Shkëmbimi Akademik Gjerman.
Disa institucione private
gjithashtu mbështesin studentët e huaj.
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Zbardhet tarifa e pagesës për të konkurruar e për të ndjekur programet afatgjata

Voltiza Duro

T

ë gjithë kandidatët që
plotësojnë kriteret,
tashmë mund të aplikojnë për t'u bërë pjesë e
një prej programeve të specializimeve afatgjata në
fushën e mjekësisë. Sipas
vendimit të Senatit Akademik të Universitetit të
Mjekësisë, firmosur nga kryetari Arben Gjata, janë në
dispozicion plot 247 kuota
për aplikantët brenda territorit të vendit. "Gazeta Shqiptare" publikon sot numrin e kuotave të lira në 32
programet e studimit në
degë si anestezi-reaminacion, gastrohepatologji, kirurgji e përgjithshme, kardiologji, mjek familjeje, nefrologji, neurologji, okulistikë,
pediatri, psikiatri, reumatologji, kirurgji plastike etj.
Ndërkohë janë të lira 12
vende për ata që dëshirojnë
të transferojnë studimet në
Universitetin e Mjekësisë
për programet e specializimeve afatgjata, të ciklit të
tretë të studimeve me kohë
të plotë për vitin akademik
2017-2018-të. "Kandidatët
aplikojnë për një program
specializues afatgjatë në
fushën e mjekësisë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë në vitin akademik
2017-2018, në zbatim të Vendimit nr. 19, datë 5.3.2018 të
Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, nga data 12 mars-2l
mars 2018. Procedurat e aplikimit, përzgjedhjes dhe
konkurrimit bëhen konform rregullores së specializimeve afatgjata",-theksohet
në udhëzimin e rektoratit të
Universitetit të Mjekësisë.
Do të jetë Fakulteti i Mjekësisë dhe Fakulteti i Mjekësisë Dentare, në UM, që do
të organizojnë procesin e
pranimit dhe të regjistrimit
të kandidatëve në specializimet afatgjata në fushën e
mjekësisë. Ky proces do të
monitorohet nga Ministria e
Arsimit, Sportit dhe Rinisë
si dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

KRITERET

Të gjithë ata kandidatë që
kanë përfunduar me sukses
studimet e janë pajisur me
diplomën përkatëse në një
program Master Shkencor,
si dhe kanë fituar të drejtën
e ushtrimit të profesionit në
Republikën e Shqipërisë
kanë të drejtë të aplikojnë
për specializim. Ndërkohë
në rastet kur kandidati
plotëson kriteret e sipërpërmendura, por ka përfunduar shkollën jashtë vendit,
duhet të ketë bërë edhe njehsimin e diplomës pranë
Ministrisë së Arsimit,
Sportit e Rinisë.

DOKUMENTACIONI

Kandidati duhet të paraqitet personalisht për të

Shpallen 247 kuotat e lira për
specializantët e Mjekësisë
Kriteret dhe dokumentacioni që të shpalleni fitues

Foto ilustruese

KRITERET E PRANIMIT PËR PROGRAMET E STUDIMIT TE SPECIALIZANTËVE
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SHPALLJA E
FITUESVE
Ndërkaq, dekanatet
brenda datës 26 mars
2018 do të shpallin
lisën emërore të
kandidatëve të
regjistruar për
konkurrim, të cilët
plotësojnë kriteret për
të marrë pjesë në
procesin e konkurrimit.
Lista përfundimtare e
kandidatëve dhe
kalendari i zhvillimit të
intervistave me gojë e
testit të informatizuar
do të shpallen brenda
datës 31 mars 2018.
bërë aplikimin dhe të dorëzojë dokumentacionin e
kërkuar si: formular aplikimi, letër motivimi, fotokopje
të mjetit të identifikimit, si
dhe një kopje të njehsuar
me origjinalin në Republikën e Shqipërisë të
diplomës universitare të
programit të studimit të
ciklit të dytë, ku i bashkëngjitet edhe lista e notave. Gjithashtu, aplikanti
duhet të paraqesë edhe një
kopje të njësuar të dokumentit që vërteton njohjen
e gjuhës së huaj anglisht,
italisht frëngjisht apo spanjisht në nivelin C1. Bashkangjitur me dokumentacionin duhet dorëzuar
edhe: një fotokopje e noterizuar e licencës për ushtrimin e profesionit në Republikën e Shqipërisë dhe e
dëshmisë së regjistrimit në
Urdhrin profesional përkatës; një dëshmi penaliteti e vlefshme; dy foto personale; si dhe një mandat pagese për tarifën e konkurrimit prej 5,000 (pesëmijë) lekësh. "Tarifa vjetore e shkollimit për studentët që ndjekin programet specializuese afatgjata në fushën e
mjekësisë, sipas përcaktimeve të këtij vendimi është 115000 (njëqind e pesëmbëdhjetë mijë) lekë, tarifa e
konkurrimit, aplikimit dhe
tarifa e shkollimit është e
njëjtë me tarifat e vitit të
mëparshëm akademik). Studentët e shpallur fitues
paguajnë/arkëtojnë menjëherë 30% të tarifës vjetore të shkollimit ndërsa
këstet e tjera arkëtohen sipas afateve dhe masës në
përqindje të përcaktuara
nga fakultetet përkatëse.",citohet në vendimin e senatit. Ndërkaq, dekanatet
brenda datës 26 mars 2018
do të shpallin në faqen zyrtare web të fakultetit dhe/
ose UMT-së lisën emërore të
kandidatëve të regjistruar
për konkurrim, të cilët
plotësojnë kriteret për të
marrë pjesë në procesin e
konkurrimit. Kandidatët
brenda 2 ditëve nga shpallja, kanë mundësinë të verifikojnë listën emërore dhe
në rast pasaktësish mund të
bëjnë një kërkesë për saktësim pranë dekanantit të
Fakultetit të Mjekësisë dhe
Mjekësisë Dentare brenda
29 marsit të këtij viti. Lista
përfundimtare e kandidatëve dhe kalendari i zhvillimit të intervistave me gojë
e testit të informatizuar do
të shpallen brenda datës 31
mars 2018.
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SHKRIMTARET NE DIKTATURE
DOKUMENTET
EKSKLUZIVE/ Zbulohet raporti sekret i 18 marsit 1973 për Komitetin Qendror, se
ç' ndodhte në Teatrin Operës dhe Baletit e Ansamblin e Këngëve e Valleve Popullore

"Gaqo Çako thotë ka imoralitet, vajzat këtu
jepen për 20 lekë, në Itali janë më shtrenjtë"
Raporti sekret: "Gaqo Çako tha se Festivalin e 11 e lejoi vetë partia dhe shteti"

“

Dashnor Kaloçi

Së shpejti libri më
i ri "Shkrimtarët dhe
artistët nën diktatin
komunist…"
të gazetarit dhe
studiuesit të njohur,
Dashnor Kaloçi

N

ë kuadrin e mbledhjeve të
shumta që u mbajtën në të
gjitha institucionet kulturore dhe artistike të Tiranës dhe
mbarë vendin në fillimin e vitit
1973, pas fjalës së Enver Hoxhës në
aparatin e Presidiumit të Kuvendit Popullor (më 15 e 16 mars 1973),
që morri shkas nga Festivali i 11 i
Këngës në Radio-Televizionin Shqiptar, edhe në Teatrin e Operës e
Baletit dhe Ansamblin e Këngëve
dhe Valleve Popullore u mbajtën
disa mbledhje radhazi, ku u diskutua dhe u morr në analizë puna që
ishte bërë deri në atë kohë në ato
dy institucione mjaft të rëndësishme të jetës kulturore dhe artistike të kryeqytetit. Serinë e
mbledhjeve në ato dy institucione
mjaft të rëndësishme artistike e
kanë çelur ato që janë mbajtur më
datën 18 mars 1973, vetëm dy ditë
pas fjalës së Enver Hoxhës, e mbajtur në aparatin e Presidiumit të
Komitetit Qendror të PPSH-së, ku
si temë kryesore ishte: "Lufta ndaj
shfaqjeve të huaja dhe liberale në
art e kulturë dhe ndikimi i tyre në
jetën e vendit…". Kjo gjë bëhet e
ditur edhe nga ky dokument
arkivor, (i cili është nxjerrë nga një
dosje voluminoze me siglën
sekret) ku dy të deleguarit e
aparatit të Komitetit Qendror të
PPSH-së (Y.D. dhe A.M.) kanë
përpiluar informacionin përkatës
për eprorët e tyre. Siç shihet dhe
nga dokumenti në fjalë, fillimisht
në Teatrin e Operës është kritikuar koreografi Panajot Kanaçi,
që konsiderohej "ajka" e Operës e
Baletit, gjë e cila nënkuptonte se
"furtuna" e madhe që sapo kishte
nisur, nuk do të kursente asnjeri.
Po kështu, pas koreografit të famshëm, në raport-informacion është kritikuar edhe piktori i njohur
dhe skenografi Ali Oseku, i cili,
gjithashtu, asokohe konsiderohej
si "ajka" e skenografisë shqiptare,
ku përveç anës profesionale, "shigjetat" mbi të kanë rënë edhe për
veshjen e paraqitjen e tij të jashtme. Një gjë tjetër mjaft interesante
që vihet re në raport-informacionin në fjalë, është pjesa e madhe që
zë vend aty për solistin e Operës,
Gaqo Çako, i cili ka diskutuar dhe
ka folur gjatë, jo vetëm për problemet punës në Opera dhe Balet,
por edhe për gjëra të tjera jashtë

Dashnor Kaloçi dhe Ali Oseku
dyerve dhe interesave të këtyre
institucioneve. Për më shumë
rreth kësaj, na njeh ky raport-informacion që publikohet i plotë
dhe për herë të parë në faqet e këtij
libri. (Nëntitujt janë redaksional
dhe të nxjerra integralisht nga
raport-informacioni).
INFORMACION
MBI PUNIMIN E FJ
ALIMEVE
FJALIMEVE
TE SHOKUT ENVER NE K
OLEKOLEKTIV
AT
KTIVA
E TEA
TRIT TE OPERAS DHE
TEATRIT
BALETIT DHE ANSAMBLIT
POPULLOR TE KENGEVE
DHE V
ALLEVE
VALLEVE
Ekipi i Aparatit të Komitetit
Qëndror asistoi në disa mbledhje
të kolektivave të Teatrit të Operas
dhe Baletit dhe Ansamblit të
Këngëve dhe Valleve, ku u punuan dy fjalimet e fundit të shokut
Enver.

Përshtypja e përgjithëshme
është se punonjësit nuk janë njohur mirë me këto dy fjalime, gjë që
u reflektua edhe në diskutimet, të
cilat përgjithësisht ishin të cekta,
disa herë në plan personal dhe për
më tepër theksi vihej në atë se se
nga këto gjëra ne nuk kemi shumë,
mbasi jemi artistë dhe si të tillë
duam vetëm gjëra të bukura.

"U KRITIKUA VALLJA
E PANAJOT KANAÇIT,
'IDIL DHE KURBAT"
Megjithatë, në këto mbledhje u
ngritën disa çështje:
Pati diskutantë që shprehën
mendimin se edhe në këto institucion ka çfaqje të ndikimeve të artit dhe kulturës borgjeze revizioniste. Kështu në premierën e fundit
të Ansamblit "Dasëm nga jeta

Solisti i famshem Gaqo Çako me një nga partneret
e tij, gjatë një interpretimi në Opera, në vitet ‘70

jonë", u kritikua vallja e Panajot
Kanaçit, "Idil dhe Kurbat" që nxit
sensualizmin, që në muzikën e saj
ka çfaqje orientalizmi etj, ose vallja tjetër "Rini tropojane", që deformon karakterin popullor etj. U kritikuan gjithashtu dekori i kësaj
premiere si dhe disa kostume që u
paraqitën në skenë.
Po ashtu pati kritika për dekorin e operas "Travjata", dhe kostumet e kësaj shfaqje fustanet, dekoltetë, pantallona kauboj në masë,
në dekor korniza të rënda pa asnjë
lloj vlere funksionale).
Lidhur me qëndrimin që
mbahet ndaj veprave të huaja dhe
atyre nacionale u tha se nga ana
e drejtorisë, këshillit artistik dhe
udhëheqësave artistikë tregohet
shumë kujdes për veprat e huaja
dhe më pak për ato nacionale.
Duke krahasur rivënien në skenë

Mjeshtri Kanaçi gjatë punës në Opera

të operas "T ravjata" dhe
"Skënderbeu", u tha se për të
parën u punua në mënyrë intensive një vit megjithse 50% e pjesmarrësëve e kishin lojtur atë dhe
më parë, ndërsa për operën
"Skënderbeu" puna që u bë ishte
e përciptë, megjithse ajo ka edhe
të meta që duhen ndrequr, dhe
biles nuk u thirr as regjizori që e
ka vënë më parë atë në skenë.
Vëmëndje më e madhe ndaj
repertorit të huaj në ndonjë rast u
justifikua dhe u motivua si një
kërkesë profesionale për të rritur
nivelin teknik të solistëve dhe instrumentistëve, megjithëse, në të
njëjtën kohë, u shpreh mendimi
tjetër se nëpërmjet një pune më
këmbëngulëse dhe të thellë mund
të zbulohen shumë vlera të muzikës kombëtare që mund të shërbejë edhe si një bazë solide për ngritjen teknike.
Disa diskutantë, sidomos ajo
kategori që është në funksione me
përgjegjësi, u mundua t'i justifikojë shfaqjet e huaja në koreografi, skenografi dhe kostume,
si shfaqje që lindën rastësisht në
procesin e punës, siç u tha p.sh. për
vallen "Idil e Kurbat" se nuk ishte
paraparë fare një diçka e tillë në
platformën e çfaqjes së fundit, por
ajo lindi duke kërkuar nëj

valle tjetër.
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Lidhur me zbatimin e vijës së
masave u tha, se kohët e fundit zëri
i kolektivit ka filluar të ndigjohet
më pak. Po hiqet dalëngadalë dorë
nga praktika që premierat përpara
se të dalin në skenë dhe të shikohen nga kolektivi dhe të tjerë, për
të dhënë mendime. Kështu në
provën e fundit të Operas "Traviata" nuk u lejuan fare të vijnë
antarë të kolektivit, që "të mos e
mbysnin foshnjën që në djep" siç
doli në mbledhje. Megjithëse edhe
ato vërejtje që u janë bërë në ndonjë rast regjizorit Mihallaq Luarasi
dhe piktorit të operas Ali Oseku
për konceptet e tyre jo të drejta si
në regji ashtu edhe në skenografi,
nuk janë marrë parasysh dhe madje nga Ali Oseku dhe dallohet për
veshjen e tij ekstravagante është
thënë se ju nuk merrni vesh nga
këto punë.

Ansambli i Këngëve dhe
Valleve Popullore gjatë një
shfaqjeje në vitet ‘70

 "KOMPOZITORËT
PRIREN NGA MUZIKA
E LEHTË"
Në drejtim të kompozitorëve u
bë vërejtje se janë prirur nga muzika e lehtë dhe se shkruajnë pak
muzikë masash dhe popullore. Kjo
është lidhur edhe me kuotat e
shpërblimit, e cila është më e madhe për krijimet e muzikës së lehtë.
Po ashtu u kritikua edhe RadioTelevizor që shumë pjesë që janë
interpretuar
nga
solistët,
këngëtarët dhe orkestrat tona
vazhdojnë të transmetohen me inçizime në interpretime të huaja.
Me këtë rast u kritikua edhe Ministria e Arsimitdhe e Kulturës që
nuk ka organizuar festival dhe
konkurse më muzikë shqiptare.
Çështja e dublimit të rroleve u
paraqit si një problem mjaft i mprehtë dehe me pasoja të rënda për
fatet e artit në këto skena. U tha se
përgjithësisht nga drejtuesit artistikë dhe regjizorët ndiqet një politikë yjesh, që nuk u lënë rradhë të
tjerëve të dalin në skenë, biles edhe
kur ata janë të sëmurë, se ato nuk
debutojnë me partner "të dobët" (të
rinj) dhe shkojnë deri atje sa merren vesh me njëri tjetrin për të mos
ardhur në çfaqje, kur mungon
ndonjë nga partnerët yje. Si rezultat i gjithë këtyre trupa shkoi në
Republikën Popullore të Kinës pa

Një nga shfaqjet në Teatrin e
Operas dhe Baletit në vitet ‘70

dublanten e rolit të "Cucës së maleve". E njëjta gjë ndodh edhe me
derigjimin që është monopolizuar
në dorën e shokut, Rifat Teqja.
Nga mjaft të rinj u ngrit problemi se ndaj tyre shpesh mbahet
qëndrim jo dashamirës dhe veprimet e tyre gjykohen rëndë.
Kërkesat ndaj tyre përgjithësisht
janë të një niveli të lartë, biles të
asaj shkalleqë kanë arritur artistët
e afirmuar, kjo i ka çmobilizuar
dhe hedhur në indiferentizëm ato.

"SKENOGRAFI ALI OSEKU
DALLOHET PËR VESHJEN
EKSTRAVAGANTE"

Shumë vërejtje u bënë edhe për
marrdhëniet e këtij institucioni
me krijuesit, duke theksuar se ndaj
tyre mbahet qëndrim i diferencuar
dhe nuk u krijohen kushte për një
qëndrim dhe bashkëpunim të
vërtetë pune.
Për freskimin e trupës me element të rinj u tha se nuk veprohet
gjithnjë drejt, mbasi edhe ata të
rinj që nuk vlerësohen si të aftë
nuk i largojnë nga institucioni, por
i mbajnë aty dhe me vite, madje në
disa raste i aktivizojnë edhe në
çfaqje. Kjo gjë ka krijuar tek ata një
gjëndje pasigurie dhe në disa raste të pretendojnë edhe për aftësitë
e tyre ose për rritjen e pagës. U tha
se shpesh tek disa të rinj merren
për hir të së resë dhe nuk bëhet si
duhet puna për diferencimin e të
aftëve dhe të paaftëve.
Mjaft kritika pati edhe në
adresë të organizatave të partisë,
të cilat problemet dhe shqetësimet që kanë punonjësit nuk i çojnë
deri në fund, kjo gjë ka lënë shteg
tek ata për të menduar se edhe po
të flasësh edhe po të mos flasësh
është njëlloj. Në mbledhjen e sektorit të solistëve në mënyrë të
veçantë na bëri përshtypje të keqe
diskutimi i sh. Gaqo Çako që për
mendimin tonë për këto çështje
nuk është i qartë dhe ka lakra në
kokë dhe jo sepse nuk dij të flasë
bukur siç justifikohet ai. Këtu po
parashtrojmë se çfarë tha ai në
këtë diskutim.

"GAQO ÇAKO THA SE
FESTIVALIN 11 E LEJOI
PARTIA DHE SHTETI"
Piktori dhe skenografi
i njohur, Ali Oseku

"Partia bën shumë mirë që i
ngre këto problem sepse ato
shqetësojnë një popull. Ne jemi për
të bukurën dhe jo për ato që u bënë

e që janë toleruar nga shteti vetë.
Shoku Enver na ka mësuar të jemi
korrektë. Këto janë lejuar edhe nga
sekretarët e partisë në rrethe të
cilët i marrin fjalimet e shokut
Enver dhe dokumentet e tjera të
partisë dhe i mbyllin në sirtar dhe
nuk lexojnë fare ose i lexojnë nganjëherë dhe nuk kuptohen.
Ndikim të keq ushtrojnë estradat
tona që janë apolitike dhe nuk e di
pse mbahen. Ato vetëm se i bëjnë
njerëzit të qeshin kot por nuk janë
në gjëndje të ndikojnë mbi botën e
tyre të brëndshme e të lozin rol
edukues. Festivalin e lejoi partia
dhe shteti. Ç'bën ajo Ministria e
Arsimit për edukimin e njeriut.
S'bën gjë fare. Ka imoralitet. Këtu
pas nesh në lulishte vajzat u jepen
vagabondëve në grupe për 20 lek. I
shikojmë e s'themi gjë. Policët nuk
guxojnë se i rrahin. Prostitutat në
Itali shiten më shtrenjtë. I afrova

vetë dhe i pyeta. Ato kërkonin më
shumë. Tek ne të zhvat kamarieri,
fatorino, etj. Një faturino nxjerr të
paktën 700 lekë në ditë. Është e
tmerrshme të rregullosh një sahat.
Sahatçiu të merr edhe për punë që
ti si ke porositur. Ketu në teatër
s'ka shfaqje të tilla. Ne mbahemi
thjeshtë se jemi të varfër dhe kemi
një rrogë, më mirë janë të veshur
ata që vjedhin, dhe ndonjë ditë ata
do të kërkojnë edhe pasaporta për
të shkuar në Itali për të prishur
paratë se kanë miliona. Jam i bindur se këto gjëra më nuk do të rregullohen".
Mbas këtij diskutimi ne menjëherë mbajtën qëndrim për problemet që shoku Gogo nuk i ngriti
drejtë. Këto ishin shkurtimisht
disa nga problemet që dolën.
Yzeir Dervishi
Arqile Moisiu.
Tiranë, më 18.III.1973
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Veshja myslimane e ndaluar në shumë vende të Europës: Francë, Gjermani, Itali...

P

as propozimit të
qeverisë daneze me 6
shkurt për ndalimin
e mbulesës së fytyrave në
hapësirën publike, Biznesmeni algjerian, Rasheed
Nekkaz ka thënë se do të
paguajë të gjitha gjobat me
të cilat përballen gratë myslimane në Danimarkë që
zgjedhin të mbulojnë fytyrën. Me qëllim mbështetjen e lirisë së 29 grave të
arrestuara për shkak se nuk
dëshironin të mbanin burka, ai tha se ka vizituar Iranin më 8 mars, Ditën
Ndërkombëtare të Gruas
dhe këtë herë ka mbërritur
në Danimarkë për të
kundërshtuar dënimet
kundër burkës. Biznesmeni
algjerian është i njohur për
pagimin e gjobave të grave
që veshin mbulesa të kokës
ose burka, pasi u ndalua në
shumë vende europiane, si:
Francë, Itali, Gjer mani,
Holandë, Belgjikë, Austri
etj. Në disa nga këto vende
burka është e ndaluar
vetëm në profesione apo institucione të caktuara. Ai
madje themeloi një organizatë të veçantë të quajtur
"Touche pas à ma constitution" (Mos e prekni kushtetutën time) që merret me
këto gjoba. Para parlamentit danez ai u shpreh: "Kam ardhur për të mbrojtur lirinë" "Qëllimi i
ndodhjes sime këtu nuk është të mbroj fenë, por të
mbroj lirinë. Parimi i lirisë
është një e drejtë globale.
Për këtë arsye unë mbroj të
drejtat e atyre të cilët në
Europë dëshirojnë të
mbajnë burkën dhe të
drejtat e atyre në Iran që
nuk dëshirojnë ta mbajnë
burkën. Është shumë e
rëndësishme që qeverisë së
Danimarkës t'i shpjegohet
se gratë mbajnë burkën me

Danimarkë, fond një milion
euro për gjobat kundër burkas
Biznesmeni Rasheed Nekkaz: Qëllimi im për lirinë, jo për fenë!

Foto ilustruese
dëshirën e tyre të lirë", u
shpreh Nekkaz. Biznesmeni
algjerian dhe aktivistët politik grumbulluan një fond
prej një milion euro për të
paguar këto gjoba, ndërkohë
ka deklaruar se "Deri tani
kam paguar 1.538 gjoba për
burkën në 6 vende si
Francë, Belgjikë, Zvicër,
Holandë, Austri dhe Gjermani. Do të paguaj, gjithashtu, edhe gjobat në Danimarkë. Së shpejti edhe gjobat
në Bullgari. Për mua është
shumë e rëndësishme që
t'iu jap mesazhin qeverive
në Europë se 'nuk mund të
bëni çfarë të dëshironi' në
çështjen e kufizimeve të lirive. Nëse një vend nxjerr
ligj për gjobitje kundër atyre që dëshirojnë të mbajnë
burkën, unë do të jem personi, i cili do të paguaj këto
gjoba. Komuniteti mysli-

BIZNESMENI
ALGJERIAN
“Për mua është shumë
e rëndësishme që t'iu
jap mesazhin qeverive
në Europë se 'nuk
mund të bëni çfarë të
dëshironi' në çështjen
e kufizimeve të lirive.
Nëse një vend nxjerr
ligj për gjobitje kundër
atyre që dëshirojnë të
mbajnë burkën, unë do
të jem personi, i cili do
të paguaj këto gjoba.
Komuniteti mysliman
në Europë duhet të
jetë shumë më i fortë
për të mbrojtur
interesat e tij.”

Biznesmeni
algjerian,
Rasheed Nekkaz
man në Europë duhet të jetë
shumë më i fortë për të
mbrojtur interesat e tij.
Nëse situata vazhdon siç

është tani, e ardhmja e muslimanëve në Evropë nuk
është shumë e ndritshme"
është shprehur Nekkaz.

Burka është një veshje tipike myslimane, e zeze, e cila
përdoret nga femrat, por ka
pasur raste që është për-

dorur për kamuflim dhe nga
ekstremistë të ISIS. Kjo është dhe një arsye ku në
shume vende të Europës
veshja e burkas është e
ndaluar dhe thyerja e këtij
rregulli dënohet me gjobe
duke filluar nga 150 deri ne
6500 euro. Franca ishte vendi i parë në Europë që ndaloi mbulesat islame të fytyrës, të tilla si burka dhe
niqab, në vende publike. Ky
ndalim e bëri të paligjshme
që gratë myslimane të lënë
shtëpitë e tyre me fytyra të
mbuluara. Ndërkohë, Belgjika ishte vendi i dytë europian pas Francës, që ndaloi
veshjen burkas dhe niqabit
në zonat publike. Sipas këtij
ndalimi, gratë që mbulojnë
fytyrat e tyre në vende publike, si rrugët dhe parqet
mund të gjobiten dhe të
dënohen deri në shtatë ditë
në burg. Ndërsa, Lombardia, rajoni më i pasur në Itali, miratoi një ndalim për
gratë që mbanin burkën në
spitale dhe ndërtesat e
qeverisjes. Ishte hera e parë
që një rajon italian e kishte
nxjerrë ligjin në mënyrë të
qartë për të ndaluar mbulesat islamike të fytyrës.
Ndërkohë, Gjer mania ka
ndaluar mbulimin e plotë të
fytyrës në shkolla, në qendrat e votimit, në universitete dhe në zyra qeveritare. Parlamenti gjerman ka
mbështetur një projektligj
që ndalon gratë që punojnë
në shërbimin civil, gjyqësorin dhe ushtrinë që të
mbajnë vela islamike me
el.do.
fytyrë të plotë.
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Mjeku obstetër gjinekolog: Kujdes nga infeksionet, ja veshjet që duhet të mbani

Bajram

Balliu:
Anomalitë që shkakton
konsumimi i alkoolit
gjatë shtatzënisë

"Rekomandimet për mbarëvajtjen e barrës"
Voltiza Duro

S

htatzënia është një
nga eksperiencat më
të mrekullueshme në
jetën e një femre, por kujdesi që duhet treguar për
mbarëvajtjes e saj duhet të
jetë maksimal. Konsumimi i
duhanit apo alkoolit gjatë
barrës mund të sjellë anomali të lindura të fytyrës dhe
çrregullime të sistemit nervor qendror te fëmija. Në një
intervistë për suplementin
"Life Pages" në "Gazeta Shqiptare", mjeku obstetër-gjinekolog,
Bajram Balliu rekomandon disa
mënyra të vlefshme që duhet të
ndjekin
gratë
gjatë shtatzënisë.
Ai thekson se duhen
evituar
punët në turnin
e tretë, ngritja e
peshave të rënda
dhe ekspozimi
ndaj ambienteve me
rrezatim.
Cilat janë disa nga
shkaqet që mund të sjellin komplikacion gjatë shtatzënisë?
Ndryshimet fiziologjike
që ndodhin gjatë shtatzënisë, krijojnë kushtet
për një ecuri të mbarë të barrës dhe funksionimin normal të sistemeve kryesore.
Ushqyerja jo e përshtatshme, higjiena jo e mirë, streset psikike dhe puna e rëndë
fizike, bëjnë të mundur që
shtatzënia të mos zhvillohet
në kushte të favorshme dhe
madje mund të ketë edhe komplikacione gjatë barrës.

Sa e rëndësishme është
higjiena gjatë kësaj periudhe?
Gruaja duhet të mbajë
higjienën e nevojshme me qëllim
që të ruajë shëndetin e saj dhe të
sigurojë një zhvillim normal të
fëmijës si dhe të parandalojë komplikacion gjatë shtatzënisë dhe
ato të periudhës së lindjes dhe lehonisë.
Çfarë duhet të ketë parasysh
një grua shtatzënë, në momentin që është edhe në marrëdhënie pune?
Në përgjithësi, gruaja shtatzënë nuk duhet të përjashtohet
nga aktiviteti i përditshëm fizik
dhje mendor, i cili është shumë i
nevojshëm. Jeta sedentare (pa

lëvizje) favorizon dhjamosjen, uljen e tonusit muskular, konstipacion, çrregullime të aktivitetit
të lindjes dhe ndërlikime të tjera.
Duhet të rekomandohen ushtrime fizike të cilat ndikojnë pozitivisht në mbarëvajtjen e shtatzënisë. Por njëkohësisht gruaja shtatzënë duhet të shmangë
sforcimet e lodhshme fizike dhe
mendore. Ajo duhet të përjashtohet nga puna në turnet e treta, të mos ngrejë pesha, të mos
qëndrojë në ambiente me temperatura të larta apo rrezatime.
Gjithashtu, duhet të heqë dorë
nga punët me lëndë të ndryshme
apo që shkaktojnë vibracione
pasi

Mjeku obstetër gjinekolog, Bajram Balliu
përbëjnë rrezikshmëri për ecurinë
e barrës.
A duhet të udhëtojë një grua
shtatzënë apo të kryejë ushtrime
fizike?
Gruaja duhet të përjashtohet
nga udhëtimet e gjata dhe nga ata
që shkaktojnë tronditje të mëdha.
Largimi nga mjeku, i cili ndjek shtatzëninë, gjithashtu, është një arsye për të mos ndërmarrë udhëtime
të gjata, por i lejohet të shkojë në
rrugëtime të zakonshme. Ndërkaq,
një grua shtatzënë nuk duhet të
ushtrojë sporte që kanë të bëjnë me
aktivitetin fizik si vrapi apo ngritja e peshave, por mund të bëjë
shpesh shëtitje në ajër të pastër.
Gjumi i saj nuk duhet të zgjasë më
pak se tetë orë dhe duhet të jetë i
plotë. Nuk rekomandohet përdorimi i preparateve gjumëdhënëse si
terapi për rregullimin e gjumit.
Sa ekziston rreziku i prekjes
nga infeksionet gjatë barrës?
Vazodilatacioni i enëve pelvike
dhe ndryshimet që ndodhin në organizmin e gruas shtatzënë. Favorizojnë infeksionet si trikomonia,
kandidida, mykoplasmosat, infeksionet virusale dhe më rrallë klamidia dhe gonorrea. Por duhet të
mjekohen vatrat infektive kronike
si anginat, kariesi dentar, kolpiti
dhe infeksionet e tjera. Vlen të
theksoj se edhe kujdesi për lëkurën
duhet të jetë maksimal, duke u larë
shpesh. Profilaktika e mastiteve
dhe e fisurave të papilave mamma e
duhet të bëhet duke i larë përditë
gjinjtë me ujë në temperaturën e
dhomës dhe me sapun.
Sa e rrezikshme është për fëmijën, konsumimi i duhanit dhe
alkoolit gjatë shtatzënisë?
Gratë që pinë duhan gjatë shtatzënisë kanë një peshë më të
vogël të bebeve të tyre. Monoksidi
i karbonit dhe nikotina janë për-

bërësit kryesorë që japin efekte të
dëmshme mbi fetusin. Rreziqe të
tjera te gratë që pinë duhan gjatë
barrës, janë edhe plasja e parakohshme e ujërave amniotike. Pirja e alkoolit gjatë shtatzënisë shkakton sindromin "alkoolik fetal"
i cili konsiston në vonesë në
rritjen e bebit, anomali të lindura
të fytyrës dhe çrregullime të sistemit nervor qendror.
A ndikon shtatzënia në
prishjen e dhëmbëve?
Koncepti se shtatzënia rëndon
kariesin dentar akoma nuk është
i provuar. Procedurat normale
dentare nën anestezi, mund të
kryhen në çdo kohë ndërsa procedurat më të gjata mund të shtyhen për në tremujorin e dytë dhe
të tretë të barrës. Nëse abscesi
dentar duhet të trajtohet me antibiotikë, këto duhet të këshillohen
më parë nga obstetri. Gjithashtu,
edhe hipertrofia e gingivave është e shpeshtë gjatë kësaj periudhe
e duhet shmangur rentgenografitë te gratë shtatzëna.
Cilat janë rekomandimet tuaja për ecurinë e një shtatzënie?
Një grua shtatzënë nuk duhet
të bëjë not në basene, të cilat
mund të favorizojnë infeksionet
dhe vazodilatacionin e enëve pelvike, të cilat mund të shkaktojnë
përgjumien dhe rënien e saj në
vaskë. Vlen të theksoj se gjatë
shtatzënisë, veshjet duhet të jenë
të lehta, praktike dhe komode,
mundësisht prej pambuku. Nuk
këshillohen të vishen këpucë me
taka apo rroba të ngushta. Kujdesi për gjirin me qëllim të formimit
të thumbit, duhet të jetë i
nevojshëm, gjithashtu, pasi kështu sigurohet një ushqyerje normale me gji. Mendohet se rezultat
të mirë jep pirja e sasive të mëdha
të ujit gjatë shtatzënisë.
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Voltiza Duro

K

ur në stomak nuk kemi të
bëjmë vetëm me një mos
tretje, por edhe me një
prishje të pH-it; që shkaktohen
nga përdorimi I tepruar i alkoolit, duhanit, barnave, rritjes së
inflamacionit bakterial nga Helicobacter pylori; atëherë në stomak nuk vepron negativisht
vetëm një element keqbërës, por
njëherësh disa. Atëherë edhe
efektet negative në muret e stomakut do të jenë më të mëdha.
Në këto raste skuqja e mureve të
stomakut nga brenda si dhe gërryerja e tyre shoqërohet shpesh
me dhimbje të forta një ose dy orë
pas buke. Por shoqërohet edhe
me gromësima që nxjerrin një gaz
të tharët në grykë, një avull që
shpesh shkakton kollë, ngjirje
zëri etj. Në këtë rast kemi të bëjmë
me një ulcerë në stomak që formohet kur kemi një dëmtim të
mukozës së brendshme të stomakut. Në rastet e ulcerave dhimbjet janë shpuese dhe djegin e
madje edhe zgjatin. Shumica e
ulcerave shkaktohen nga infeksionet bakteriale dhe bakteri që
shkakton ulcerë quhet Helicobacter pylori. Ulcerat e tjera
mund të shkaktohen nga përdorimi i aspirinës ose i barnave të
tjera. Nëse lihen pa u mjekuar
ulcerat bëhen problem shqetësues për shëndetin ose degjenerojnë në sëmundje edhe më të rënda. Në këto raste rekomandohet
përdorimi i çajit me gjethet e mëllagës (Malvia silvestris), e cila
minimizon shumë efektin ulceroz të bakterit Mucilagjet që
ndodhet në gjethet e mëllagës e
kryejnë një rol shumë të mirë
mbrojtjeje tek muret e stomakut,
në gojë apo në mukozën e Përdorimi i 2-3 gotave çaji të përftuar nga
zierja 1-2 minuta e 3 gotave të çajit me 3 lugë gjelle mëllagë jep rezultate të mira në efektin
mbrojtës të sistemit të tretjes,
mushkërive etj. Ndërkohë edhe
përdorimi i gjethes së arrës dhe
petave të brendshme në këtë
frutë, bëjnë që të kurohen me
shumë sukses ato kruajtjet e
brendshme të mureve të stomakut. Ndërsa përdorimi i një të
bardhe veze në mëngjes esëll me
qumësht bën që të amortizohen
plotësisht përplasjet e ushqimit
me muret e stomakut, pra
frenojnë efektin gërryes të ushqimit brenda mureve të tij. Për të
pasur të sigurt shërimin e ulcerës
është mirë të përdorim një kurë
komplekse me vajra bimore dhe
esenciale, propolis blete dhe një
mikser çajrash. Bimët që
këshillohen për problemet e stomakut janë gingeri; turmeric( antiinflamatore e fuqishme), gjembgomari (rregullon sasinë e enzimave që prodhohen nga tëmthi e
mëlçia). Por këshillojmë të
sëmurët të përdorin edhe shelgun
(Ulmus Rubra), pasi përmban
mucilagje, që veshin ezofagun e
stomakun. Ndërkohë edhe ananasi përmban enzima tretëse, që

Mjeku popullor: Alkooli, duhani e barnat e ndryshme, shkaktarë të sëmundjes

YLLI MERJA: Si të
kuroni ulcerën me bimët mjekësore
"Efektet çudibërëse të gjetheve të arrës"
Shumica e ulcerave
shkaktohen nga infeksionet
bakteriale dhe bakteri që
shkakton ulcerë quhet Helicobacter
pylori. Ulcerat e tjera mund të
shkaktohen nga përdorimi i
aspirinës ose i barnave të tjera. Nëse
lihen pa u mjekuar ulcerat bëhen
problem shqetësues për shëndetin ose
degjenerojnë në sëmundje edhe më të
rënda. Në këto raste
rekomandohet përdorimi i
çajit me gjethet e
mëllagës.
Mjeku popullor, Ylli Merja
largojnë djegien e zemrës dhe fryrjen e zorrëve.

Vështirësia në tretje
Shpeshherë na ndodh që barku
të rrijë i fortë, i fryrë, të kemi gurgullimë gazrash, të kemi vështirësi në tretje. Në këto raste kemi të
bëjmë me dispepsi ose vështirësi në
tretje të ushqimit. Shkaqet e këtij
çrregullimi funksional mund të
jenë të ndryshme si shkaqet stresuese, psikologjike, dietat ushqimore, ndryshimet fiziologjike të
mëlçisë, mbingopja etj. Nëse kjo
dispepsi zgjat më tepër se 1 deri 2
ditë, duhet vepruar për të ndërhyrë sa më parë për normalizimin
e tretjes. Korrigjimi i këtij problemi funksional do të lidhet me fak-

tin sesa ne do të analizojmë:
Çfarë kemi ngrënë, çfarë kemi
pirë, sa e kemi lehtësuar tretjen
me regjimin e te ushqyerit dhe
dietën ditore. Për ta kthyer në
normalitet tretjen duhet të korrigjohet dieta ushqimore dhe për
ta shpejtuar normalitetin duhet
të përdorim disa nxitës për
tretjen. Tek fëmijët e moshave 0
deri 1 vjeç me shumë sukses
mund të përdorni çajin e mendrës së butë dhe kamomilit. Fëmija 0-1 vjeç mund të pijë gjatë ditës
disa herë nga 1-2 lugë supe. Ndërsa fëmijët 1-5 vjeç pinë 2-3 filxhanë çaji në ditë. Duke përvëluar në 1 gotë ujë 1 lugë gjelle
mendër dhe gjysmë luge kamomil, ne lehtësojmë tretjen dhe

luftojmë ngërçin e barkut të
fëmijëve. Ky çaj ka veprim
karminativ dhe nervoz. Ndërsa te të rriturit krahas dietave,
japin rezultate positive edhe
çajrat aromatike me veprim
kar minativ, antiinflamator
nervine. Pra përgatitja e një
çaji bimor me rigon, mendër,
borzilok, kamomil, geutian ose
valeriane, normalizon shumë
shpejt tretjen dhe jashtëqitjen.
Çaji më i mirë është ai që përgatitet nga përzierja bimore si më
poshtë: Në 2 gota ujë ziejmë për
1 minutë, 1 lugë gjelle mendër,
gjysmë lugë gjelle rigon, gjysmë
luge gjelle kamomil si dhe
gjysmë luge gjelle borzilok. Çaji
kullohet pas 10 minutash e nga
ky çaj fëmija pi 1-2 filxhanë kafe
në ditë, ndërsa të rriturit 2 filxhanë çaji në ditë.
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D

uhanpirja ka efekte mbi
çdo organ të trupit tonë e
mund të shkaktojë shumë
sëmundje, pasojat e të cilave
mund të jenë edhe fatale. Por asnjëherë nuk është vonë për të
marrë një vendim përfundimtar
për të hequr dorë nga ky ves. Më
poshtë po japim disa mënyra të
vlefshme do t'ju ndihmojnë të
lini cigaren njëherë e përgjithmonë.

Mer
endimin për ta
Merrr ni v
vendimin
ndër
pr
erë
ndërpr
prerë

Vendosni datën dhe kohën për
të ndaluar konsumimin e duhanit; ju duhet të hiqni dorë në
mënyrë të natyrshme. Por mos
u përpiqni të bindni veten se duhet ta shkurtoni paraprakisht.

Përfitimet pozitive

Mos e harroni faktin që cigaret nuk sjellin asgjë pozitive për
ju, pasi thjesht ju mbajnë të
varur e iu shndërrojnë në një
skllav të nikotinës. Në momentin që nuk do e konsumoni më,
ju nuk po humbni asgjë, përkundrazi po mer r ni përfitime të
mrekullueshme jo vetëm në
shëndet, por edhe në energji e
para. Lënia e cigares do ju ndihmojë të keni më shumë vetëbesim, respektim vetjak, liri dhe më
i rëndësishëm është fakti që do
të zgjasni jetën tuaj dhe do e bëni
atë më cilësore.

Bëjini vetes një premtim

Në të vërtetë, nuk ka asgjë për
të hequr dorë, pasi ju po shpëtoni jetën tuaj. Ndizni cigaren tuaj
të fundit dhe bëni një premtim
solemn që pavarësisht se çfarë
mund të ndodhë në të ardhmen,
nuk do të pini më
kurrë ndonjë cigare
ose do të merrni nikotinë në ndonjë
formë tjetër. Ky është një nga vendimet
më të rëndësishme që
do të merrni ndonjëherë, sepse gjatësia
dhe cilësia e jetës
suaj të ardhshme
varen në mënyrë kritike nga ajo. Për më
tepër, ju e dini se është vendimi i saktë

Mos u "tundoni"

Trupi juaj do të
vazhdojë të tërhiqet
nga nikotina për disa
ditë, por kjo nuk do
të thotë që ju duhet të
tregoheni të dobët
ose të dëshironi cigaret sërish. Tërheqja
momentale është
shumë e vogël, nuk
ka dhimbje dhe kalon
shpejt. Mendoni se ju
tashmë jeni një jo-duhanxhi dhe kështu do
të jeni të lirë prej saj
përgjithmonë. Gjithashtu nëse ju mendoni se një cigare shkon
me një kafe, çaj, pije
ose pushim, duhet të
ndryshoni mënyrën e
të
menduarit.
Thjesht thojini vetes

Mënyra efektive për të
luftuar duhanpirjen
"Është e mrekullueshme, mund të
gëzoj këtë moment pa pasur nevojë
të mbytem deri në vdekje".

Mos i shmangni
duhanpirësit

Mos u mundoni të shmangni
situatat e pirjes së duhanit. Dilni
jashtë dhe mos kini zili për duhanpirësit pasi secili prej tyre do të
dëshirojë të jetë aq i fortë sa ju

për ta lënë pas këtë ves. Asnjë duhanpirës nuk dëshiron të shohë
fëmijët e tyre të fillojnë duhanin,
që do të thotë se ata dëshirojnë që
ata të mos kishin filluar vetë. Mos
harroni se nuk jeni ju që jeni duke
u privuar, por ata duhanpirës të
"varfër". Këta të fundit janë duke
u privuar nga shëndeti, energjia,
paraja, paqja e mendjes, besimi,

guximi, vetë-respektimi dhe liria. Nëse ju ofrohet një cigare,
thjesht thoni: "Jo faleminderit
- nuk pi duhan".

Nuk iu ndihmon në
momente vështirësie

Kur rë mos u mashtroni
duke menduar se mund të keni
cigare të çuditshme vetëm për
të qenë i shoqërueshëm ose

thjesht për të kaluar një moment të vështirë. Nëse e bën, do
të gjesh veten në kurth vazhdimisht. Asnjëherë mos mendoni
vetëm për një cigare të fundit,
por për gjithë zinxhirin e jetës
së ndyrë që iu ofron.

Shmangni zëvendësuesit

Mos përdorni asnjë zëvendësues. Ata të gjithë e bëjnë më të
vështirë për t'u ndalur, sepse
ata përjetësojnë iluzionin se po
bëni një sakrificë. Zëvendësuesit që përmbajnë nikotinë si ecigare ose të ashtuquajturat
Terapia e zëvendësimit të nikotinës; janë veçanërisht të padobishme, pasi ata thjesht
mbajnë varësinë ndaj nikotinës gjallë. Mos mbani
cigare me vete .
Mos mbani cigare me vete,
pasi nëse e bëni kjo do të thotë
se jeni duke dyshuar në vendimin tuaj. Jo-duhanpirësit nuk
kanë nevojë për cigare. Ju jeni
tashmë një jo-duhanxhi në çastin kur konsumoni cigaren tuaj
përfundimtar.

Jetoni një jetë pa tym

Jeta së shpejti do të kthehet në nor male si një jo-duhanpirës, por duhet të kini
kujdes që të mos bini përsëri
në kurth. Nëse truri juaj
ndonjëherë fillon të luajë
truket duke menduar "Vetëm
një cigare", mos harroni se nuk
ka diçka të tillë, kështu që pyetja që duhet të pyesësh veten
nuk është: "A duhet të kem një
cigare tani" por "A dëshiroj të
bëhem një duhanpirës përsëri,
gjithë ditën, çdo ditë duke dëmtuar jetën time? "Përgjigja" Jo
". Në këtë mënyrë ju përgëzoni
veten se jeni i lirë dhe mbetët
jo-duhanpirës për pjesën tjetër
të jetës suaj.
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Konsumoni arra, lajthi e
bajame kundër diabetit
K

onsumimi i arrorëve
është një nga zgjidhjet
natyrale më të mira për
t'u mbrojtur nga diabeti pasi
përmbajnë një sasi të acidit linoleik që është e lidhur me një
rrezik të reduktuar të diabetit
të tipit 2. Frutat arrore janë të
pasura me energji dhe vlera
ushqyese e madje janë një
burim i shkëlqyer i acideve
yndyrore, të cilat ndihmojnë
për të ulur nivelin e kolesterolit. Mënyra mesdhetare e ushqimit, që është e pasur edhe me
produktet arrore (arra, lajthi,
bajame) parandalon sëmundjet
koronare arteriale, duke favorizuar profile të shëndetshme të
lipideve të gjakut. Arrorët janë
burim i pasur i acideve yndyrore Omega-3 dhe Omega-6, tejet të rëndësishme për një jetë
të shëndetshme. Studimet kanë
sugjeruar se këto yndyrna shërbejnë dhe si anti-inflamatorë.
Gjithashtu, ato ulin rrezikun e
presionit të gjakut, sëmundjeve
arteriale koronare, hemor-

Luftoni sëmundjet
e zemrës dhe
aneminë me
patëllxhan
P

ragjisë cerebrale, kancerit të prostatës dhe të zorrës. Acidet yndyrore Omega-3 dhe Omega-6, gjithashtu, ndihmojnë në rastet e
sëmundjeve të reumatizmës, si dhe
në rastet e depresionit dhe Alzheimerit. Por mbi të gjitha frutat
arrore janë shumë të pasura
me vitaminë-E, një antioksidant shumë i fuqishëm.
Vitamina E, është e
nevojshme për të ruajtur in-

tegritetin e membranës së qelizave,
të membranës së mushkërive dhe
të lëkurës, duke e mbrojtur nga
radikalet e lira.

atëllxhani i përket familjes Solanacaea që
ka lidhje me domatet, specat dhe patatet.
Ekzistojnë plot 300 varietete të kësaj perimeje që
ndryshojnë ng
a ffor
or
ma, për
masa dhe ngjyra si
nga
orma,
përmasa
jeshile, të bardha, vjollcë dhe portokalli.
Patëllxhanët kanë nivele të ulëta të yndyrës,
kolesterolit dhe kripës e janë një zëvendësues
ideal i mishit në dietat vegjetariane. Ato kanë
aftësinë të forcojnë kockat, parandalojnë
osteoporozën, reduktojnë simptomat e anemisë,
fuqizojnë funksionet e tr
urit, për
mirësojnë
trurit,
përmirësojnë
shëndetin kar
dio
vaskular
etës
kardio
diov
askular,, sistemin tr
tretës
etës,,
ndihmojnë me rënien në peshë, mbajnë diabetin
nën kontroll, ulin stresin, mbrojnë foshnjat nga
defektet e lindjes, madje edhe parandalojnë
tumoret. Vlerat e patëllxhanit vijnë kryesisht
nga vitaminat dhe mineralet. Patëllxhani është i
pasur me vitamina C, K, B6, ma
gne
z, ffosf
osf
or
magne
gnez,
osfor
or,,
bakër
olik, potas dhe mang
an. Duk
e
bakër,, fibër
fibër,, acid ffolik,
mangan.
Duke
qenë se patëllxhani nuk ka as yndyrë as
kolesterol, është një ushqim shumë i

shëndetshëm për njerëz që përpiqen të bien në
peshë ose të luftojnë obezitetin. Fibra parandalon
çlirimin e ghr
elinës
mon që i je
p sinjal
ghrelinës
elinës,, një hor
hormon
jep
tr
urit kur na ka mar
rë sërish uria. K
ur ndihemi
trurit
marrë
Kur
të ngopur
uk k
emi dëshirë për të ng
rënë sërish,
ngopur,, n
nuk
kemi
ngrënë
ndaj përpjekjet për të rënë në peshë janë të
suksesshme. Patëllxhani është një burim i pasur
antioksidantësh, të cilët shërbejnë si mburojë
ndaj një sërë sëmundjesh. Për
mirëson shëndetin
Përmirëson
ek
oc
ka
ve. P
atëllxhani është shumë i mirë për
koc
ocka
kav
Pa
ata që janë të rrr
re zikuar ng
a de
g radimi i k
oc
ka
ve
nga
deg
koc
ocka
kav
dhe osteoporoza pasi ka hekur dhe kalcium.
Gjithashtu, kjo perime është e pasur me hekur
hekur,,
por edhe me bakër
bakër,, që si hekuri është thelbësor
për qelizat e kuqe, por është e pasur edhe me
elemente që për
mirësojnë shëndetin e
përmirësojnë
përgjithshëm nerv
or
nervor
or.. Zemra është një tjetër
përfituese e vlera
ve të pa
tëllxhanit pasi k
yi
vlerav
patëllxhanit
ky
fundit ul nivelet e kolesterolit të keq në trup dhe
stimulon nivelet e kolesterolit të mirë.
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KESTI I DYTE / Publikohet lista me dokumentet që duhet të plotësojnë përfituesit

Ish-të përndjekurit, dokumentet
për 2 mijë trashëgimtarë
Ministria e Financave: Plotësoni dosjet brenda muajit

Ornela Manjani

T

rashëgimtarët e ish-të
dënuarve politikë,
fëmijët dhe nipërit
duhet të plotësojnë dokumentet brenda muajit për të
marrë dëmshpërblimin në
momentin që Ministra e Financave do të çelë fondin për
pagesa.
Rreth 2 mijë
trashëgimtarë ligjorë të ishtë dënuarve politikë duhet
të plotësojnë dokumentacionin në bazë të kategorisë ku
përfshihen sipas përcaktimeve ligjore. Ministria e Financave bën të ditur se çdo
trashëgimtar ligjor, që është
listuar në një prej kategorive për dëmshpërblimin
e ish-të përndjekurve politikë, duhet të postojë dokumentacionin e kërkuar.

Emer

MBIEMER

Sabije

M ehja

PËRFITUESIT
QË JETOJNË
Për trashëgimtarët e ishtë përndjekurve që nuk jetojnë
duhet
një
akt
trashëgimie, certifikatë vdekje të të dënuarit, certifikatë
trungu të të dënuarit, numër
llogarie bankare aktive për
çdo përfitues ose prokure dhe
dokument identifikimi për
përfituesit. Në qoftë se njëri
ose disa trashëgimtarë të
radhës së dytë nuk jetojnë
më, e drejta e tyre për dëmshpërblim në bazë të ligjit
Nr.9831, datë 12.11.2007 (ndryshuar me ligjin nr. 10 111,
datë 2.4.2009) nuk vazhdon
më tej. Në këtë rast, llogaritja
e pjesës takuese të këstit bëhet
mbi bazën e trashëgimtarëve

Emer

MBIEMER

që janë gjallë. Nga ana e
trashëgimtarëve që jetojnë, në
marrëveshje, paraqesin certifikatën e vdekjes së
trashëgimtarit që nuk jeton, të
cilën e postojnë së bashku me
numrin e dosjes. Ministria e
Financave bën të ditur se në
rastet kur ish-i përndjekuri
nuk jeton më, një dosje quhet
e rregullt dhe e gatshme për
t'u paguar, vetëm atëherë kur
të gjithë trashëgimtarët, pa
përjashtim, do të kenë dorëzuar (postuar) dokumentacionin e përmendur më lart për
të gjitha rastet e trashëgimisë.
Në të kundërt, askush nuk
mund të paguhet i veçantë,
derisa i gjithë dokumentacioni i dosjes të jetë i plotë për të
gjithë.

NUMER
KOPJE TE PERSONA CERTIFIKATE
L
LETER
NJOFTIM LLOGARI VDEKJE
BANKARE

CERTIFIDESHMI
PROKATE E
TRASHGIKURE
TRUNGUT
MIE
FAMILJAR

(V
ijon ng
an
umri i djeshëm)
(Vijon
nga
numri

Shaze

Dem ir

Hike

T elha

V
Besnik
File
Nurie
Gjyle
Qerim
Naze
Bujar
P erparim

M ehja
M ehja
M ehja
Hasa
M ehja
Lala
M ehja
M ehja

X
X
X
V
V
V
V
X

P etrit
Hatlije
Ism ete
Bajram
Ali
M inushe
M yslym
Nazim e

Vogli
Sina
Dedja
Vogli
Vogli
Vogli
Vogli
Biba

V
V
V
V
X
X
V

Sheqere
Ruzhdi
Nuredin

Lala
M atera
M atera

V
V
X

Agim
Ham it
Hatixhe

Hasku
Hasku
Hasku

V
X
X

Liza

ESMA
FERIT

V

X
X
P
ZV
P
P
X
V

V

V
V

V
V

Deda
Gjergjaj

V
V
V

V
X

P2

V
P1
V

V
V1

M EBELLI
M EBELLI
V

V
V

V

V

P2
P2
V2
P
P2
P
P2

KRISTIN
SOKRAT
YLLI
GENCI
ELIDA

V

V

P1
V1
P1
P1
P1
P
P
P
P

V

V
V
V
V

V

V

V3
P3

V
V

V

P3
P3
P3
P3
P3

V
V
V
V
V

KUSHI

V

V

KUSHI

V

V

KUSHI

V

V

P
V

V

KUSHI

V

V

TODRI

V

V
V

V

V

FIRUZE

P ASHO

V

V

V

MALKO

P ASHO

V

V

V

V

V

V

V

V

X

V

V

V

V
V
V
V

V
V
V
V

V
V
V
V

MALKO

V

V

MALKO

V

V

MALKO

V

V

VESEL

P ASHO

V

V

FATMIR

P ASHA

V

V

AFROVITI

SKAPETA

V

V

THEONI

ZERI

AMALIA

XHUMBA

V

V

NIKOLLA

PAGUNI

V

V

THOMA

PAGUNI
THOMA

V

V

THOMA

V

V

THOMA

V

V

FATIM E
TEFTA
TEKI

AGOLLI
AGOLLI
AGOLLI

HATIXHE
BARIJE

DURRO
ISA

TEKI
TEKI

V
V

V

V
V
V

V

V

V

KUDRET (THOMA)
SHKELQIM
SADIK
PELLUMB
VASIL
MAKSIM
JOLANDA
MARIE

P1
V
V

V

V

V

V

V
V
P1

V
V

V

V

MEBELLI

P2
V2
P2

V
V
V
HYRJETE
GANIM ETE
SHERJANE

V
V
P
P
P

V

Ardit
M ark

HALILAJ
SHEMAJ
SPAHIU

CERTIFIDESHMI
PROKATE E
TRASHGIKURE
TRUNGUT
MIE
FAMILJAR

V

V

V
ZV
P

Gjergjaj

V
V
V

CEKA
XHIANI

V
V
V
V
V
V
V

ZV

V
V

V

TATJANA
LAVDIJE
MYNYRE
BILBIL
PERRI

P
P

V
V

V
V

ZV

NURIE
BUKUROSH
E
DYLFIQARE
FLORESHE
GELARDIN
A
RESHAT

NUMER
KOPJE TE PERSONA CERTIFIKATE
L
LETER
NJOFTIM LLOGARI VDEKJE
BANKARE

MEBELLI

X
X

Deda

MBIEMER

V
V
V
V
V
V
V

X
X
V

Emer

a. Certifikatë vdekjeje të personit ish-të dënuar.
b. Certifikatë personale e të miturit/miturve,
trashëgimtarë të radhës së parë të personit ishtë dënuar që nuk jeton më.
c. Certifikatë familjare të ish-të dënuarit ku të
përfshihen fëmija/fëmijët e mitur.
d. Dëshmi trashëgimie që të vërtetojë se fëmija
i mitur është trashëgimtar ligjor.
e. Vendim gjykate të kujdestarisë mbi të
miturin në rastin kur edhe nëna e të miturit nuk
jeton më.
f. Nr. llogarie bankare në Lek në njërën nga
bankat e nivelit të dytë që vepron brenda
territorit të Republikës së Shqipërisë (të
siguroheni që llogaria është ende aktive ose të
hapet një llogari e re) në emër të kujdestarit
ligjor të të miturit.

XHAFERR
LADIMIR
LUAN
BALLKEZE
EDMOND
LILJANA
LUIZA

P

M atera

Bardhi
Gjoni
Gjalevska
Gjergjaj
Gjergjaj
Gjergjaj
Gjergjaj

MEBELLI

NAMIK

ZV

V

Hasku

Donika
Dile
Vjollca
Gezim
Dave
P arlind
Roza

MEBELLI

ENISE

P
P
V
P

V

Dave
Kuçaj
V
Ndue
Deda
Gjon
Deda
Drane
Deda
V
Jani (Bardhok) M arku (Deda) 27V
Dile
Lleshaj
V
M arjana
P aluka
Kol
Çupi
V
M arjana
T uci
V
Agim
Çupi
V
Vjollca
Deda
X
Gezim e
M ikic
V

PETREF

X

M atera

V
V
X
X

MBIEMER

P
P
P
P
V

Rrogozhina
M atera
M atera
M atera

Emer

FERIT

ZV

X
X
X

Vogli

M yzejen
Asllan
Elena
P erparim

Llesh

V

TRASHËGIMTARËT
1. Për persona ish-të dënuar që janë gjallë, të cilët
pavarësisht moshës, në momentin e pagesës
kanë fëmijë të mitur nën moshën 18 vjeç:
a. Certifikatë personale jo më e vjetër se një
javë nga data e dorëzimit.
b. Certifikatë familjare ku të përfshihet fëmija i
mitur.
c. Certifikatë personale të fëmijës/fëmijëve të
mitur.
d. Nr. llogarie bankare në Lek në njërën nga
bankat e nivelit të dytë, që vepron brenda
territorit të Republikës së Shqipërisë (të
siguroheni që llogaria është ende aktive ose të
hapet një llogari e re).
2. Për persona ish-të dënuar që nuk jetojnë, por në
momentin e pagesës kanë trashëgimtarë të
radhës së parë në moshë të mitur nën 18 vjeç.

V
V
V
V

V
V
V
V
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FATIME

BAJRAMI

NEXHBEDIN

BAJRAMI

SHEFKI

BAJRAMI

RAZIJE

SEJDINAJ

LIRI

BAJRAMI

ABAZ

V

V
V
V

LIRI

V

LIRI

V

LIRI

V

LIRI

V

LIRI

V

LIRI

V
V

V

X

MARK

V

X

V

MENKA

HABIBE

KUQO

V

V

FERIDE

METAJ

V

V

NAZIME

METAJ

V

V

HATIJE

PAVELI

V

V

ZENEPE

BAKIAJ

V

X

BAKIU

V

V

HALILI

V

V

AGRON

BAKIAJ

V

V

LUKA
V
V
V

V

V

V

V

V

V

MUSAI

V

V

HALIME

KULA

V

V

KULA

V

V

MYREDIJE

MANELLARI

V

V

HEKURAN

KULA

V

V

VIOLETA

XHANGOLI

V

V

VERGJINUSHE

DULELLARI

V

V

HAJDAR

SALIAJ

V

V

V

SALIAJ

V

V

SANIE

HALILI

V

V

SALI

SALIAJ
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
P

V

V

V

V
V

V
V

V
V

PASHE
MUHARRE
M

ISMAIL

SANIJE
LULE
HAJDIJE
(HIDIJE)

X
X

X
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

NAPOLON
NAPOLON
NAPOLON

V
V
V

V
V

X
V
V

X
X
X

ISMAIL
ISMAIL

V
V
V
V

X
X
X
X

RAMAZAN
RAMAZAN
RAMAZAN
RAMAZAN
RAMAZAN

V
V
V
V
V

X

V

X

PICARI

PICARI
PICARI

EDIJE
HAXHI
MYQEREM

AGALLIU
AGALLIU
AGALLIU

X
X
V

METHOXHA

V
V

DHIONISIA PAPA
ALEKSANDR FILO
FLORIKA
IGUMENIDHI
THANAS
PAPA

SALI

V

SALI

V

SALI

V

RIZA

V

V

SELIM

AHMETAJ

RIZA

V

V

HASIME

HOXHAJ

RIZA

V

V

RIZA

V

V

V
P
P
P
P

MEHMET

V
V
V

V

SKENDER
SKENDER

V
V

V
V

MASLLAN
MASLLAN
MASLLAN
MASLLAN
MASLLAN
MASLLAN
MASLLAN

V
V
V
V
V
V
V

X
X
V
X
V
X
X

MEHMET
MEHMET
MEHMET
MEHMET

V
V
V
V

V
V
V
V

V

V

KAZIU

V

KAZIU

V

AFERDITA

PEPI

QAZIM

BURIMI

V

X
X

ALI

V

X

MEHMET

V

X

ALI

V

X

MEHMET

V

X

ALI

V

V
FEJZI

V

V

FEJZI

V

V

FEJZI

V

V

XHELADIN

V

V

XHELADIN

V

V

XHELADIN

V

V

XHELADIN

V

V

XHELADIN

V

V

XHELADIN

V

V

V
V
V
X
V
X

V

V

V

V

X

X

X

V

V

V

V

V

V

QAZIM

X

X

QAZIM

V

V

QAZIM

V

V

BASHKIM

V

V

BASHKIM

V

V

BASHKIM

V

V

BASHKIM

V

V

BASHKIM

V

V

BASHKIM

V

V

BASHKIM

V

V

V

V
V

V

V

V

PETRIT

BURIMI

V

V

SKENDER

BURIMI
SKENDER

X

X

SKENDER

X

X

SKENDER

X

X

SKENDER

X

X

SKENDER

X

X

V

V

SHEBI

V

V

SHEBI

V

V

SHEBI

V

V

SHEBI

V

V

SHEBI

V

V

SHEBI

V

V

ABAZ

V

V

BARDHYL
BARDHYL

FEJZI

V

V

XHELADIN

XHELADIN

V

V

V

BANUSHAJ

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V

V

V

STERMASI(HOXHA)

V

MUHAMET

HOXHA

V

HOXHA

V

GJYLE

HOXHA

X

AJET

HOXHA

V

IDARIK

HOXHA

V

MEKO
EQ(E)REM
ALI
NAKIJE

HAXHI
HAXHIA
HAXHIU
MANOPULLI

V
V
V

T efta

Mançe

V

V

V

V

X

X

V

V

V

V
V
P
P
P
P

V

V

V

V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
X

V

V

P
P
V
V
V

V
V

V
V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V
V

V
V

V
V
P
P
V

V

Hysen
Hysen
Hysen
Hysen
Hysen
Hysen
Hysen

V
V
V
V
V
V
V
V

V
V
V
V
V
V
V
v

Sigfrid
Sigfrid
Sigfrid
Sigfrid
Sigfrid

V
V
V
V
V

v
v
v
v
v

Dezdemona T ertari
Sigfrid
Zhiti

BIÇAKU

V
V
X

V

SHKENDIJE
LUFTAR

V
V
V

BANUSHAJ

V

LLAGIU

HYKA

X

V
V

TEFTA

SHEBI

X

V

MEHMET
MEHMET

BURIMI

XHAOLLARI

V

MEHMET

X

BARDHYL

DONIKA

MEHMET

V

BURIMI

HYKA

V

ALI

MEHMET

DILE

V

V

V
V

KAZIU

V

V

V
V
V

V

FETO

V

P
P
P

MUHARREM
MUHARREM
MUHARREM

SHAMETI
LULI
KOLLARI

V

P

PICARI
PICARI

SALI

V

V

V
V
P
P
P
V
P
P

BALLANCA

METHOXHA

MASLLAN
V

FATLUM

V
V

P

VENETIK
MINEKO
BUJAR

SKÉNDER

V

V
V
V
V
V
V
V

VUCITERNI

SALI

DAJA

BURIMI

ABAZ

NAPOLON

BESNIK
BESNIK

V

P
P
V
V

LLOÇI

SANIJE

BASHKIM

BALLANCA
BALLANCA
BALLANCA
BALLANCA
METALLA

KAJE
BESNIK

V

ALI

SKENDER
GJENC
BAFTJAR
NAIM
MENDUHIJ
E
VJOLLCA

V

EQEREM

ZEQINE

BALLANCA

V
V

V

HYSNIJE

SALIAJ

V

V

KULA

BEHARI

V

X
X
V

FERIDE

SEFER

V

V

BESNIK

V

FLORA
NURIE

NDUE
NDUE
NDUE
NDUE

V

V

P

V

V

V
V

V
V

MESI

SINANI

V

V

MARK

V
V
V

V

P
P
P
P
P
P
P
P

SHULLANI

DISHO
JERONDATI
DISHO

V

V

LIRI

P

V

V

DIBRA

NDUE

ABAZ

V

SKENDER

LIRI

ABAZ

V

V

ERMIRA
HYSNIE

V

V

V

MARK

VASILLO
ELENI
JANULLA

V

V

ABAZ

LIRI

SHYQYRKE BAJRAMI
MARK

V
V

V

(V
ijon nesër)
(Vijon

V
V

V
V

V
V

V

V

V
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"Në shtëpinë e tim ati"

(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
... ndryshuar këtu.
Një transformim gjigand për të
cilin nuk e di se si do të kishte reaguar vetë ai, në qoftë se do të
kthehej edhe një herë në botën
reale. Dyqanet janë të pajisur me
produkte të importuara. Rrugët
janë të mbushura me autovetura
të huaja, por transfor mimi i
vërtetë ndihet më shumë tek
njerëzit se sa tek ai i qytetit. Por
edhe bota ka ndryshuar, gjithashtu. U bënë shumë kohë që edhe
vetë perdja e hekurt ka rënë. Burrat e hekurt që dominonin politikën postkomuniste të viteve ‘90
që nga Boris Jelcini, Jaques
Chirac dhe Gerhard Shroeder, u
zëvendësuan me mishërime më të
buta duke u performuar nga politikanë edhe më shumë liberalë
sikurse Bill Clinton dhe Tony
Blair. Por ajo sërish po ngurtësohet nëpërmjet figurave si Donald
Trump.
Por unë jam sërish këtu, në këtë
ditë të ngrohtë dhe të mbushur me
diell, sikurse dita kur ai ka lindur.
Ditë që të mbushin me frymëzim
për të kërkuar lirinë e pafund
sikurse qielli i pafund dhe i kaltër
i kësaj dite pranverore. Me përjashtim të disa ndryshimeve kozmetike në pjesën e jashtme të
ndërtesës, banesa ku ka lindur im
atë ka mbetur e njëjtë. Një shtëpi,
e cila ngjan më shumë me shtëpitë
e shumë qytetarëve që jetojnë sot
në kushte normale dhe të thjeshta. Kjo tregon që jeta njerëzore
është një vazhdimësi. Deri diku ne
jetojmë dhe vdesim në të njëjtën
mënyrë, si të lindim në vitin 1963,
por edhe 2018. Janë faktorët të tillë
sikurse kushtet e ekonomike, sociale dhe doktrina politike që gdhendin ngjarjet gjatë hyrjes sonë
në botë dhe të kalimit në një botë
tjetër. Ndërsa politika është një
proces i karakterizuar nga përparimi dhe regresioni, përvoja njerëzore është më e thjeshtë. Në një
botë apo realitet kur të gjitha janë
thënë dhe bërë, ne ose zgjedhim të
bëjmë atë që është e drejtë, ose
zgjedhim të tolerojmë atë që është
e gabuar.
Tropoja është duke dalë nga
dimri tashmë. Me siguri im atë do
ta kishte ndjerë mirë këtë ndryshim sezonal. Qielli me thellësinë
e kaltër këtu të frymëzojnë pambarim dhe dëbora e pastër e maleve që nuk shkrin as në verë është ajo që e ruan këtë frymëzim që
ë mbetët i pastër dhe i kulluar
përherë. Kushtet dhe mjedisi e
kanë favorizuar përherë. Këtë mendoj sa herë shkoj në Tropojë dhe
nuk ngopem duke parë ato male
epike që të mbushin me frymëzim
dhe me krenari të papërsëritshme.
Nuk e di a do t'i ketë pasur këto
kushte ndonjë politikan i brezit të
tij? Megjithëse kot pyes! Unë asnjëherë nuk kam menduar se kushtet dhe mjedisi janë universale dhe
është thjeshtë mendimi ai që bën
ndryshimin. Për mua kushtet dhe
mjedisi janë një bazë e shëndoshë
për formimin e një karakteri të
shëndoshë dhe të çeliktë.
Nga mosha 6 ose 7 vjeç rreth
kohës që babai im hyri në shkollën
fillore, bota rreth tij po ndryshonte, Leonid Brezhnev shkatërroi
tanket e Pranverës së Pragës për

DASHI
Duhet të shmangni ekzagjerimin e problemeve që në realitet mund t'i zgjidhni lehtësisht, nëse nuk doni të shpenzoni kohën
dhe energjinë që duhet për çështjet e
rëndësishme. Disa situata mund të bëhen
të tensionuara, përpiquni të mos reagoni
menjëherë me impulsivitet.

DEMI
Të mbështetur nga Dielli në çift me Plutonin,
Hëna thekson sensin tuaj të zakonshëm praktik. Në punë është momenti i duhur për të
prezantuar një projekt. Një udhëtim i shkurtër
do ishte një mundësi e shkëlqyer për të
përmirësuar marrëdhënien në çift.

BINJAKET
Një iniciativë e re profesionale mund t'ju
sjellë të ardhura të mira. Megjithatë shmangni konfliktet me kolegët tuaj pasi nuk do fitoni asgjë. Shpenzime të paparashikuara, por
më në fund mund t'i përballoni, kënaqësitë
e vogla janë pjesë e jetës!

GAFORJA
Ndryshime në horizont, pozitive apo jo, çdo gjë
varet nga ju. Megjithëse e keni marrë si sfidë,
një eveniment mund të transformohet në një
trampolinë drejt suksesit. Në çift ka ardhur koha
të sqaroni disa gjëra dhe të ndryshoni sjelljen
tuaj për të përmirësuar cilësinë e raportit.

LUANI
Përqendrohuni te puna. Çifti Hëna-Pluton
do të mbështesë ditën tuaj të mbushur me
angazhime, megjithëse nuk do të mungojnë të papriturat. Mund të keni vështirësi
nga ana financiare. Ndoshta duhet të rishikoni edhe një herë shpenzimet e tepërta.

VIRGJERESHA
Keni pritshmëri të larta dhe nuk do zhgënjeheni nga rezultatet që do arrini, falë çiftit
Hëna-Pluton në trekëndësh që ju mbështet për të përfunduar programet tuaja. Një
dhuratë e vogël nga dikush që ndoshta nuk
e prisni. Nuk është çmimi i dhuratës që ka
rëndësi por mendimi.

të shtypur studentët që kërkuan
ndryshim në Çekosllovaki. Këto
ngjarje me siguri ndikuan në mjedisin ku jetonte ai, sepse regjimi i
Hoxhës i frikësohej shfaqjes së
zërave demokratikë në të gjithë
Evropën Lindore dhe orkestroi
spastrime veçanërisht të egra në
këtë kohë. Disa nga viktimat e Hoxhës u dërguan në kampin e ndërtuar rishtazi në Spaç, më pak se 40km nga Bajram Curri, ku frika duhet të ketë qenë e dukshme për të
gjithë, përfshirë fëmijët. Por frika
nuk e pengoi një fëmijë të rritej
dhe të burrërohej dhe të merrte
vendimet që më vonë mori.
Kur erdhi në Tiranë për të vazhduar shkollimin, instinkti i tij politik ishte pjekur. Jo më kot ai
parapëlqeu që të studionte filozofi
dhe politikë. Me punën dhe idetë
e tij ai dëshmoi se sistemet e pushtetit politik, të cilat dukeshin të
pathyeshme, të frikshme dhe të
pashkatërrueshme, papritur
prishen, thahen dhe zbehen. Në
romanin e tij "Zemra e errësirës",
Joseph Conrad përshkruan sundimin e Mbretit Leopold në koloninë
belge, e cila tani është Republika
Demokratike e Kongos dhe për të
marrë hua fjalët e Conradit, diktatura e Enver Hoxhës u zbulua te
babai im si "dobësi, me pretendime,
me sytë e djallit, po rimbushur nga
një kotësi dhe pafytyrësi".
Utopia socialiste që iu shit shqiptarëve nga propagandistët e
vendeve të largëta ishte një
gënjeshtër totalitare. Mungesa totale e lirisë si dhe e nevojave materiale sikurse e energjisë elektrike,
ushqimi, gjërat bazë u kufizuan
shumë nga fundi i viteve 1970,
ndërsa epoka e "stagnimit të madh"
të Leonid Brezhnevit e kishte
detyruar ish-Bashkimin Sovjetik të

të merrte greminën dhe i dha tronditje që përfundimisht do t'i çonte
këto regjime të dobësoheshin dhe
të shkatërroheshin në ish-Bllokun
Lindor.
Babai im nuk jetonte me mashtrime dhe me pretendime të kota
për një botë asgjëkundi që nuk do
të vinte asnjëherë, dhe e shfaqi atë
në momentin që u rikthye në Tiranë për të ndjekur studimet e larta, kur u ngrit si arkitekti kryesori
i kolapsit të komunizmit.
Sa herë kthehem në Bajram Curri është një kujtesë e fuqishme se
si shoqëria në të cilën ne lindim,
gjithmonë mund të ndryshohet. Ne
jetojmë dhe vdesim përfundimisht
me vendimin tonë ose për të pranuar mashtrimet, korrupsionin dhe
fantazinë e partive dhe sistemeve
të sëmura politike, ose besojmë se
njeriu prihet nga të drejtat
themelore njerëzore dhe duhet të
qeveriset me një sjellje morale.
Kur sistemet politike e minojnë,
kontrollojnë dhe dëmtojnë shoqërinë, nuk është vetëm një vendim, por një imperativ kategorik
moral, për të ndryshuar këto sisteme. Pavarësisht nga pozicioni ynë
në shoqëri, inteligjenca jonë, forca
jonë ose qasja jonë në pushtet, jemi
ne ata që zgjedhim për të mbijetuar në sisteme, e cila zgjat vuajtjen,
ose ne sakrifikojmë veten për të
ndaluar vuajtjet e të tjerëve.
Shumë nga propagandistët dhe
ideologët që kontrollonin Shqipërinë, kërcënonin me lloj-lloj
mënyre dhe torture ata që mendonin ndryshe dhe, për fat të keq, kjo
është akoma pjesë e kulturës politike në vendin tonë. Ndërsa im atë
zgjodhi të ngrihet dhe të drejtohej
gjatë gjithë jetës së tij nga morali i
pastër dhe liria që i mungon sot një
parlamenti dhe shoqërisë sh-

qiptare. Kjo është një tragjedi në
vetvete, por, nga ana tjetër, gjithashtu, ndjej një përgjegjësi të
thellë dhe nder që emri i tij është i
përfaqësuar nëpërmjet meje sot në
parlament.
Mendoj se përjetimi i spastrimeve të Stalinit dhe egërsisë së
nacionalizmit gjerman të ekstremeve të majtë ose të djathtë dhe se
kohët e vështira për njerizimin
sjellin individë për të kujtuar se
morali është i panegociueshëm.
Makineria e cilësdo diktaturë ose
shteti autoritar kurrë nuk kanë
përulur moralin e lirisë. Por
thjesht na kujtojnë triumfin e qenies së pastër njerëzore, karshi
nënshtrimit ndaj frikës dhe totalitarizmit. Ata vuajtën për të tjerët
dhe ikën nga kjo botë dhe ashtu
sikurse babai im do të kujtohet
gjithmonë, sepse ata u ngritën dhe
nuk toleruan padrejtësinë.
Kur jetojmë në sisteme të konceptuara për të përcaktuar
mënyrën se si jetojmë, qoftë në diktaturë apo në demokraci, aty brenda ka dhe imoralitet dhe ndershmëri, por është detyra e çdo individi për të zgjedhur se si dëshiron
të jetojë. Principi më i rrezikshëm
dhe i pafalshëm që shpesh justifikojmë vetë është kompromisi i
gabuar që bëjmë me ndrydhjen e
lirisë mbi bazën sepse është e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Edhe
vetë demokracia, për të cilën kemi
sakrifikuar kaq shumë, sjell vetëm
barazi. Ajo që na sjell lirinë e
ëndërruar është vetë kultura dhe
shtëpia e thjeshtë e tim ati dhe jeta
e tij është testament gjallë se ne
s'mund të bëjmë dot të njëjtat gabime, sepse historia është e pashlyeshme.
Rudina Hajdari, Tropojë 11
mars 2018

PESHORJA
Organizoni më mirë kohën tuaj për të
menaxhuar me sukses rutinën e përditshme dhe ndonjë shqetësim emocional të
provokuar nga mungesa e harmonisë. Ajo
që ju shqetëson më shumë janë ndërhyrjet e familjes tuaj në çështjet personale.

AKREPI
Në punë do angazhoheni me disiplinën e
zakonshme, edhe pse mund të vazhdoni
të punoni edhe pas orarit, për shkak të një
detyre të re. Keni potencialin e duhur për të
ecur përpara megjithatë nuk duhet të llogarisni çdo gjë si suksesin tuaj personal.

SHIGJETARI
Një e hënë me të vërtetë e kënaqshme nën
profilin profesional. Serioziteti dhe disiplina do ju ndihmojnë të realizoni një objektiv
të rëndësishëm. Dëshira për eksperienca
të reja do ju nxisë të angazhoheni më
shumë në jetën sociale.

BRICJAPI
Vazhdoni ta shikoni të ardhmen me optimizëm dhe përballë një ndryshimi në
program do tregoni elasticitet dhe shpirtin e përshtatjes. Dashuria dhe puna jo
gjithmonë mund të jenë në harmoni, sidomos kur privilegjoni njërën dhe lini
tjetrën pas dore.

UJORI
Është gjë e bukur të ndani ëndrrat me të
tjerët, por personat që keni afër mund të
kenë nevojë për më tepër siguri dhe stabilitet. Braktisni për një moment ëndrrat tuaja dhe përqendrohuni tek gjërat konkrete.

PESHQIT
Qetësia dhe humori i mirë janë të garantuara nga Hëna në kënd me Diellin në
shenjën tuaj. Në punë, ashtu si në
raportet me të tjerët, do udhëhiqeni nga
intuita të çmuara. Ditë ideale për të rregulluar ndonjë situatë shqetësuese: do
jeni të kënaqur nga rezultati.
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Katovica
Aleatët e Serbisë me maskën
e ndërmjetësit për Kosovën
(V
ijon ng
a ffaqja
aqja e parë)
(Vijon
nga
... Beogradi po u kërkon si gomë shpëtimi
aleatëve të tij në Ballkan dhe jashtë tij që
të dalin si ndërmjetës të dialogut SerbiKosovë. Kjo intrigë e vogël bizantine pati
një shfaqje në datën 8 mars gjatë vizitës
zyrtare të presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiç në Bukuresht, ku ai i
kërkoi presidentit të Rumanisë që të angazhohet si ndërmjetës në bisedimet midis Serbisë dhe Kosovës dhe të mbështesë
një zgjidhje kompromisi për sa i përket
çështjes së Kosovës. Presidenti i Rumanisë, Klaus Iohannis, pa u menduar dy herë
si për propozimin, ashtu dhe për pozitën
diplomatike të shtetit të tij me dy shtetet
e dialogut, shprehu menjëherë gatishmërinë dhe madje ngutjen e tij që "Rumania të luajë një rol për të zgjidhur këtë
çështje dhe të përfshihemi në gjetjen e
disa zgjidhjeve të mira për gjithë rajonin".
Gjëja e parë, që do të duhet të bëjë një
kryetar shteti, kur i propozohet një rol
ndërmjetësi në një konflikt apo dialog
ndërkombëtar, është të mësojë nëse ka të
tjerë përpara tij që janë angazhuar në atë
rol dhe nëse ka vakum apo kërkesë
ndërkombëtare për ndërmjetësim. Gjëja
e dytë, që duhet të bëjë kryetari i shtetit
kur i propozohet një rol ndërmjetësi, është nëse mundet ta luajë shteti i tij atë rol
dhe nëse shteti i tij ka pozitën e barabartë të miqësisë dhe të ndikimit me të dy
shtetet, që janë në konflikt apo dialog. Nuk
mund të mos lerë një shije jo të këndshme
fakti që presidenti i Rumanisë dhe diplomacia rumune pranojnë që në hedhjen e
parë në tavolinë propozimin serb për të
shërbyer si ndërmjetës në dialogun Serbi-Kosovë, kur ata e dinë se midis Serbisë
dhe Kosovës po zhvillohen prej shtatë
vitesh bisedime në Bruksel me ndërmjetësimin e BE dhe me tutorësinë direkte
të komisionerit të BE për politikën e jashtme. Madje edhe marrëveshjet e nënshkruara deri tani midis Serbisë dhe Kosovës në bisedimet e Brukselit, mbajnë
edhe firmat e komisionerit të politikës së
jashtme të BE. Rumania, që është anëtare
e BE, natyrisht e di dhe është e informuar
se bisedimet po zhvillohen me ndërmjetësimin e BE. Është e paqartë se pse dhe si
mendon diplomacia rumune se ajo mund
të arrijë diçka më shumë se sa diplomacia e BE. Rumania nuk është fuqi e madhe europiane dhe as gadishullore dhe nuk
ka e as nuk mund t'i afrohet ndonjë pike,
ku mund ta konkurrojë Brukselin në planin diplomatik dhe politik rajonal. Duke
u nxituar të marrë dhe të shpallë rolin e
ndërmjetësit të dialogut Serbi-Kosovë,
diplomacia dhe shteti rumun harrojnë
thelbësoren që, edhe nëse do të kishim
situatën kur BE nuk po ndërmjetësonte,
Rumania është e komprometuar si
ndërmjetëse. Ajo nuk plotëson as kushtet, as kapacitetet, as fuqinë, as kredibilitetin dhe as moralin diplomatik, që të luajë as për së afërmi dhe as për së largu
rolin e ndërmjetësit. Ajo ka një njëanshmëri tepër komprometuese lidhur me objektin e ndërmjetësimit.
Rumania e ka vendosur veten në pozicionin e aleatit të ngushtë të Serbisë dhe
të armikut të hapur të pavarësisë së Kosovës. Vetë presidenti rumun deklaroi në
konferencën e përbashkët të shtypit me
homologun serb se "Serbia është partneri
ynë kryesor në Ballkanin Perëndimor",
madje kritikoi tërthorazi edhe BE-në,

Nga SHABAN MURATI

Është vërtetë një çudi ballkanike se si një shtet, që nuk
e njeh Kosovën mund të pretendojë të ofrohet si
ndërmjetës në dialogun Serbi-Kosovë.

duke përsëritur pikëpamjen serbe, se të shekullit të kaluar kundër popujve joser"zgjidhja nuk mund të imponohet nga jash- bë, Rumania furnizonte me armë dhe naftë
të". Rumania është krijuesja e aleancës tre- makinën luftarake të Millosheviçit me një
palëshe të shteteve ortodokse Rumani-Ser- kontrabandë masive në lumin Danub, ku u
shqua së tepër mi
bi- Bullgari, që njiish-kapiteni
i
het edhe si blloku i
anijeve dhe ish-presKrajovës, siç është
ident
Trajan
edhe protagoniste e
Rumania, Rusia dhe aleatë të
Basesku. Rumania
aleancës
katërtjerë të Serbisë, në vend që të
ka mbajtur këtë qënpalëshe të shteteve
drim armiqësor në
ortodokse Rumanishpikin ngatërresa të reja
të gjitha veprimSerbi-Bullgari-Greballkanike,
duhet
të
njohin
taritë
ndërkoqi, që njihet edhe si
mbëtare për sa i përblloku i Traktatit të
Kosovën.
ket Kosovës. Dhe
Bukureshtit. Rumaështë vërtetë një
nia është shteti, që
ka mbajtur dhe mban një qëndrim armiqë- çudi ballkanike se si një shtet, që nuk e njeh
sor ndaj pavarësisë së Kosovës dhe nuk e Kosovën, mund të pretendojë të ofrohet si
njeh Kosovën. Është rasti për të kujtuar se ndërmjetës në dialogun Serbi-Kosovë. Mingjatë gjithë kohës së luftërave të përgjak- imalja e çdo përshtatshmërie të rolit do të
shme, që ndezi Serbia në dekadën e fundit ishte njohja e Kosovës. Aq larg një roli të

tillë është Rumania, sa që edhe vetë presidenti Iohannis në konferencën e shtypit
në 8 mars e quan Kosovën "pala tjetër e
interesuar".
Në çdo logjikë dhe interpretim diplomatik del e qartë se as Serbia dhe as Rumania nuk e kanë hallin dhe nevojën se
duan ndërmjetës për të zgjidhur problemin e përfundimit të bisedimeve midis Serbisë dhe Kosovës. Jemi përpara një nevoje
diplomatike dhe strategjike të Serbisë për
t'iu shmangur momentit të vendimit historik nëse do të hyjë në BE duke njohur
Kosovën, apo të hyjë te Rusia duke mos
njohur Kosovën. Presidenti i Serbisë po
kërkon të vonojë sa më shumë momentin,
kur duhet të vendosë nëse do ta njohë apo
nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës si
shtet. Presidenti i Serbisë po kërkon të
zvarrisë pafundësisht procesin diplomatik
të mbylljes përfundimtare të bisedimeve
me Kosovën. Disa lloj manovrime diplomatiko-politike të tij, si e ashtuquajtura
lëvizje për konsultë popullore për Kosovën, oferta dinake për dhënien e votës
për pranimin e Kosovës në OKB por pa
njohjen e saj si shtet nga Serbia, formulat
e ashtuquajtura minimaliste që ruajnë
statusin kolonial të Kosovës, thirrjet idiote për rihapjen e çështjes së statusit të
Kosovës, apo lojërat meskine me ministrin
e Jashtëm prorus Daçiç, i cili me patetizëm
jep alarme false në 9 mars se "presidentin
Vuçiç po e gënjejnë ndërkombëtarët", janë
taktika bizantine për t'iu shmangur kushtit të BE për njohjen e Kosovës,
Një rrugë shmangieje, që ka gjetur Serbia tani, është i ashtuquajturi ndërmjetësim i shteteve aleate të saj. Në 22 shkurt në Beograd u ofrua ministri i Jashtëm rus, Sergej Lavrov, që Rusia të lozë
rolin e ndërmjetësit në dialogun SerbiKosovë. Duke ditur që Rusia është tepër
e komprometuar në shkallë ndërkombëtare për aleancën strategjike me
Serbinë dhe për ambicien për ndikim në
Ballkan, presidenti serb iu drejta tani një
shteti tjetër aleat të Serbisë, i cili është
anëtar i BE dhe i NATO-s. Por edhe Rumania është po aq e komprometuar sa
Rusia në qëndrimin ndaj Kosovës. Nëse
vërtet Rumania, presidenti dhe qeveria e
saj do të dëshironin të kontribuonin në
rajon, do të duhej si hap i parë të njihnin
Kosovën dhe ta ngrinin zërin në BE, që të
bëjnë të njëjtën gjë edhe ato pak shtete,
që nuk e kanë njohur deri tani.
Aleatët e Serbisë, që po veshin maska
neutraliteti dhe pretendojnë rolin e
ndërmjetësit në dialogun Serbi-Kosovë,
duan ta komplikojnë situatën. Po e komplikojnë, se ata po i kundërvihen ndërmjetësimit të BE dhe kushtit të BE për njohjen e Kosovës. Të ashtuquajturit ndërmjetës, aleatë të Serbisë, me këto veprime
nxisin Beogradin të largohet nga vlerësimi realist i situatave dhe i zhvillimeve dhe
të vazhdojë rrugën e dështuar të etnocentrizmit serb si hegjemon në Ballkan. Është rasti dhe momenti që BE t'u bëjë të
qartë ndërmjetësuesve vullnetarë në Ballkan dhe jashtë tij se është kontraproduktive që dikush do t'i zërë vendin BE-së në
ndërmjetësimin e dialogut Serbi-Kosovë.
Rumania, Rusia dhe aleatë të tjerë të Serbisë, në vend që të shpikin ngatërresa të
reja ballkanike, duhet të njohin Kosovën
dhe të bindin Serbinë dhe udhëheqjen e
saj se rajoni ecën përpara drejt integrimit
euroatlantik dhe jo mbrapa në kohërat e
perandorisë komuniste sovjetike.
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Eksportuesi belg: Autoritetet kosovare e kanë zbuluar që në 2016

Ç

ështja e mishit të
prishur belg është
bërë temë në të
gjithë Evropën. Ka qenë një
punëtor i kompanisë eksportuese belge të mishit,
VEVIBA, që ka treguar se
kanë eksportuar mish të
prishur në të gjithë Evropën
Juglindore dhe në Afrikë,
por ai ka pranuar të flasë
vetëm për Kosovën. Ai ka
thënë se kanë qenë pikërisht
autoritetet kosovare që të
parat e kanë zbuluar mishin e prishur nga Belgjika në
vitin 2016 dhe i kanë njoftuar autoritetet belge. Pas
njoftimit që autoritetet belge kanë marrë nga Agjencia
Kosovare e Ushqimit dhe
Veterinisë, në këtë shtet
kanë nisur hetimet dhe është zbuluar skandali me
mishin e prishur, shkruan
lajmi.net. Është dëshmitari
i mbrojtur me emrin e koduar "Bruno" që ka folur
mbrëmë për televizionin
belg RTBF, i cili ka thënë se
mishi nuk ishte i destinuar
për tregun belg. "Një vend
është kthyer si dëshmi, Kosova. Atje është zbuluar
mashtrimi me mishin e
prishur belg dhe më pas
kanë nisur hetimet këtu (në
Belgjikë)", ka thënë dëshmitari i mbrojtur, i cili e ka
pranuar se vetë ka bërë
mashtrime dhe e ka paketuar mishin që ishte menduar
të dërgohej në Kosovë. Në
intervistë ky dëshmitar tregon se mishi që dërgohej në
shtetin e Kosovës ishte i
dëmshëm dhe nuk duhej të
konsumohej. Ai madje
shpjegoi se nga mishi i
freskët rrjedh gjak i zakonshëm, por në mishin që ishte i destinuar për Kosovë
rridhte gjak i gjelbër.
"Bruno" po ashtu ka pranuar se ai personalisht ka

S

ipas gazetës beogra
dase "Vecernje Novosti" amerikanët janë të pakënaqur me performancën e BE-së, ndërsa
kanë përgatitur një plan
për Kosovën dhe Serbinë.
"Novosti" shkruan se Serbisë i kërkohet që t'i
mundësojë anëtarësimin
në organizata ndërkombëtare, përfshirë OKBnë. Po ashtu thuhet se
Asociacioni do të funksiononte nën autoritetin e
një zëvendëskryeministri
te qeverisë së Kosovës që
do të ishte nga komuniteti serb. Kjo pako e administratës së Trump, sipas këtyre mediave do të diskutohet gjatë javës së ardhshme kur Prishtinën dhe
Beogradin do t'i vizitojë
Wes Mitchel, ndihmësi i
Sekretarit të Shtetit për
Europën dhe Euroazinë,
transmeton Express. Kjo
është ajo që shkruan
"Vecernje Novosti" në edicionin e sotëm. Sipas

Mishin i prishur në Kosovë,
ja ku e eksportonte Belgjika
Hashim Thaçi: E kemi ndaluar që në kufi
HASHIM
THAÇI:
"Shumica prej
këtyre që kanë
ndodhur janë
spekulime për
shkak se gjithë ky
zhvillim ka ndodhur
prej autoriteteve
kosovare dhe ne e
kemi njoftuar
Belgjikën që kjo
kompani ka bërë
falsifikim. Asgjësimi
i atij mishi dhe
ngarkesën e parë
të mishit nga kjo
kompani ne e kemi
ndaluar në kufi dhe
e kemi asgjësuar.
Kjo ka ndodhur në
vitin 2016",-ka
thënë Thaçi.
DËSHMITARI I MBROJTUR BELG:
"Një vend është kthyer si dëshmi, Kosova. Atje
është zbuluar mashtrimi me mishin e prishur
belg dhe më pas kanë nisur hetimet këtu (në
Belgjikë)", ka thënë dëshmitari i mbrojtur, i cili
e ka pranuar se vetë ka bërë mashtrime dhe e
ka paketuar mishin që ishte menduar të
dërgohej në Kosovë.
ndryshuar etiketat e mishit,
afati i të cilit tashmë kishte
skaduar. Në anën tjetër,
zëdhënësi i Agjencia Kosovare e Ushqimit dhe Veterinisë, Lamir Thaçi ka sqaru-

ar se ngarkesa e parë e këtij
mishi që kishte si destinacion Kosovën, nuk kishte
arritur. Kjo pasi mishi ishte
ndaluar në kufi dhe ishte
asgjësuar. "Shumica prej kë-

tyre që kanë ndodhur janë
spekulime për shkak se
gjithë ky zhvillim ka
ndodhur prej autoriteteve
kosovare dhe ne e kemi njoftuar Belgjikën që kjo kompani ka bërë falsifikim.
Asgjësimi i atij mishi dhe
ngarkesën e parë të mishit
nga kjo kompani ne e kemi
ndaluar në kufi dhe e kemi
asgjësuar. Kjo ka ndodhur në
vitin 2016", ka thënë Thaçi.
Ky i fundit ka theksuar se
Belgjika kishte dërguar një
inspektor në Kosovë, me të
cilin i kishin bërë bashkër-

isht verifikimet. "Ne kemi
njoftuar autoritetet belge që
e kanë dërguar një inspektor
në Kosovë, ne e kemi pritur
inspektorin dhe në koordinim e kemi bërë verifikimin
bashkërisht. Por ndalimin
dhe gjetjen e falsifikimit e
kemi bërë ne, dhe kemi njoftuar Belgjikën. Pas njoftimit tonë, ata kanë marrë informatat dhe mishi është asgjësuar edhe pastaj ata kanë
bërë hulumtime tjera të
mishit",-ka thënë zëdhënësi
i Agjencisë së Ushqimit dhe
Veterinës.

Trump viziton nesër Beogradin, bisedë kyçe shqetësimet gjeopolitike

Mediat serbe: Amerikanët e pakënaqur me
BE-në, ja plani për Kosovën dhe Serbinë
gazetës, duke cituar burime
të mirë-informuara, ky dokument i Washington, i cili
ka shënime të theksuara të
shqetësimeve gjeopolitike
në shumë mënyra mund të
përcaktojë drejtimin e
ardhshëm të Serbisë. Ky
tekst, siç e quan media serbe, thuhet se do të jetë
bisedë kyçe ditën e nesërme
gjatë vizitës së zyrtarit të
Trump, Ves Mitchel në Beograd. Dokumenti përcakton
se Komuniteti i Komunave
Serbe do të marrë kompetenca më të gjera ekzekutive
dhe kompetenca të zgjeruara
në fushën e shëndetësisë,
arsimit dhe kulturës. Beogradi pritet t'ia mundësojë
Prishtinës të bashkohet me
organizatat ndërkombëtare.
Nëse pala serbe bie dakord

me këtë paketë, Serbisë do t'i
mundësohet bashkimi me
BE, dhe se Shtetet e Bashkuara do të garantojnë
mbështetje më të madhe
ekonomike dhe diplomatike
në arenën politike ndërkombëtare, thoshte gazeta. "Novosti" deklaron se ky propo-

zim ka, gjithashtu, "anën
tjetër të medaljes e cila, para
së gjithash, e transferon barrën e madhe të përgjegjësisë
në shpinën e Vuçiç". Gazeta
deklaron se nuk është rastësi që kreu i shtetit është
"adresa e parë" për këtë paketë, sepse është figura më

e fortë politike në vend. Ai
gjithashtu shkruan se për
shkak të kësaj "dërgesë",
çështja tani është se çfarë do
të ndodhë nëse Beogradi dhe
Presidenti Vuçiç do të refuzojnë idetë e SHBA. "Pasoja
e parë tashmë është
kanosëse - bllokimin e integrimit evropian të vendit
tonë, apo humbjen e një
shans për t'u bërë anëtare e
BE-së. Faktori i dytë i rrezikut është një humbje e
vlerësuar e investimeve të
huaja direkte, veçanërisht
nga vendet e BE, e cila do të
jetë një goditje e madhe për
ekonominë serbe". Gazeta
shkruan se të gjitha këto
"skenare të zeza" po "kërcejnë" nga zyrtarët serb
përmes kanaleve diplomatike jozyrtare perëndimore.

SHKURT
Maqedoni, sot 75-vjetori i
holokaustit të hebrenjve
Ditën e djeshme janë realizuar disa aktivitete në
Manastir dhe Shtip, dhe sot
do të zhvillohen edhe në Shkup ku do të shënohet 75-vjetori i holokaustit të hebrenjve të Maqedonisë në Luftën
e Dytë Botërore. Këto aktivitete janë organizuar nga
Bashkësia e hebrenjve në
Maqedoni dhe Fondi i holokaustit të hebrenjve nga
Maqedonia, nën mbikëqyrjen e kryeministrit Zoran
Zaev. Ky programi përkujtimor, i cili do të zgjat dy ditë
do të fillojë sot në Manastir,
me vendosjen e luleve tek
përmendorja e hebrenjve të
deportuar nga Manastiri, më
pas do të ketë marsh simbolik të grave dhe ngjarje
tjera. Kurse në Shkup në Filarmoninë e Maqedonisë do
të organizohet darkë përkujtimore, ku janë paraparë
fjalime të presidentit Gjorge
Ivanov, zëvendës ministrit
të Mbrojtjes së shtetit të
Izraelit, Eli Ben Dahan dhe
përfaqësues tjerë.

Kinë, kongresi miraton
"Presidentin e Përjetshëm"
Ditën e djeshme Kina ka
miratuar heqjen e limiteve
të kufizuara për liderin e
saj, që do të lejojë në
mënyrë efektive që Xi Jinping të mbetet "President i
përjetshëm". Ndryshimet
kushtetuese u miratuan
nga takimi vjetor i Kongresit Popullor Kombëtar të
Kinës, këtë të diel. Vota u
konsiderua gjerësisht si një
test i vulosjes së këtij fakti.
Dy delegatë votuan kundër
ndryshimit dhe tre abstenuan, nga 2,964 vota, shkruan BBC. Kina ka vendosur një kufizim dy-vjeçar
ndaj presidentit të saj që
nga vitet 1990. Presidenti kinez, Xi, megjithatë, sfidoi
traditën e paraqitjes së një
pasuesi të mundshëm gjatë
Kongresit të Partisë Komuniste të Tetorit.

"Plas bomba", zëdhënësja e
ministrisë akuzon politikanin
për ngacmim seksual
Maria
Zakharova,
zëdhënësja e ministrisë së
Jashtme ruse, i është bashkuar akuzave kundër
ligjvënësit rus, Leonid
Slutsky për ngacmim seksual. Zakharova, e cila
shpesh citohet nga mediat
Perëndimore, ka thënë më
10 mars se, "Leonid ka nisur të flasë për disa gjëra
në restorant, për të cilat
ishin shumë të sikletshme". "Unë isha e befasuar se si ata që ishin
prezent nuk kanë thënë
asgjë dhe nuk më kanë
mbështetur",-i ka thënë
ajo televizionit rus, NTV,
duke shtuar se incidenti
ka ndodhur pesë vjet më
parë kur ajo nuk ishte
"person shumë i njohur".
Zakharova u është bashkuar tri gazetareve, të cilat
kanë shprehur publikisht
akuzat e tyre.
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38
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HORIZONTAL
1. Bëhet një me psonisje.
5. Një mund të jetë qeveritar
11. Maiden që këndojnë.
13. Një ushtarak është solemn.
15. Inicialet e Mann shkrimtar nobelist.
16. Teket pa kufij.
18. Mbetet në fund.
19. Një treshe në skenë.
21. Një mongol i Timurlengut
23. Një peshk i rëndë.
25. Tiriac ish-tenist
26. Kufizojnë një takim.
27. U hodhën në Tartar nga Zeusi
30. Fillojnë nazet
31. Kalimi në krye.
32. Ishte gruaja që i dha ujë nga pusi Jezusit.
34. Janë portet.
35. Dashi kur mungon ai
37. Javier, shefi i diplomacisë së BE
38. Kufizohet në kufij
39. Ente Civile Europiane.

VERTIKAL
1. Paul që qe poet i famshëm.
2. Dennis i Mclaren.
3. Këndohet në opera.
4. Gjysmë siklet.
5. Kufijtë e matjes.
6. I zhvillon kongresi.
7. Inicialet e Moravia-s
42 43 44
8. Janë krerë bandash.
9. Të fundit në tender.
10. Fund shkurti.
11. Mund të jenë grosistë
13. Ka shirit magnetik një e tillë.
15. Ishin engjej të korit të lartë
17. Janë gjynahet
18. Bega komik.
19. Janë shemra.
20. Inicialet e Morricone-s.
22. Janë edhe ato fetare.
23. Një gjuajtës francez.
24. Gjika e Dora D'Istria-s.
26. Qytet grek.
29. Bëjnë katrorë me një kat.
30. Ishin ndjekësit e Antistenit.
32. Shkruhet i treti.
34. Një sulm... kardiak.
36. Ki Moon i OKB
40. Inicialet e Rohmer.
43. Robert Mitchum.
44. Dy asa.

29

31

35. Janë edhe ato të cirkut.
36. Nuk ka tradhtari.
37. Janë baballarët.
38. Fillojnë titrat.
39. Ai dhe ajo.
40. Mbledh baskët separatistë.
41. Fillojnë saldimin.
42. Gjysma e krahut.
45. Në krye të armatës.
46. Gjysmë krisme.
47. Jepet për hartim.

47

HORIZONTAL
1. Humanisti i Rotterdamit
6. Mund të jenë cigaresh.
12. Capirossi i MotoGP.
13. Eshtë bixhoz
14. I vetmi në orar.
15. Para Diego në Kaliforni.
16. Fillojnë sefte.
17. Eshtë makina për guidë.
21. Inicialet e Benigni-t.
23. Janë riparime.
25. Janë të brishtë.
27. Fillojnë largimin.
28. Ishin kambistë të dikurshëm.
29. Një motoskaf gare.
31. Kështu thirrej Marco Pantani.
32. Janë penjtë për moline.
33. Emër vajze.
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39

41
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47

VERTIKAL
1. Brad aktor.
2. Komandohet nga gjenerali.
3. Në hyrje të zonës
4. Janë në skaje
6. Janë librat e parë
7. Mund të jetë arme.
8. Incialet e Turgeniev.
9. Ndërmarrje Industriale Tiranë.
10. Mund të lakohet.
12. Janë araknidet si vejshua e zezë.
14. Mund të jetë e lirë në port.
14
17. Një mjet lundimi.
20. Shkroi Rinoceronti.
22. Ekstreme në ritëm.
24. Kalohen në gjumë.
28. Filmi i parë shqiptar.
29. Fillojnë takimet
31. Kufizojnë kënde.
32. Një depozitë drithi.
33. Janë vendet e para.
36
34. Një parabolë e tenistit.
36. Eshtë llogari që qërohet.
37. Shteti me Khartum.
38. Janë kapot e bandave.
40. Një thirrje e dëshpëruar nga direku.
41. Lidhin brigje.
42. Një lidhëz
46. King Cole i muzikës.
48. Fillojnë ndeshjen.
49. Sapo fillojnë.
50. Mbetet në fund.

13

22

31

7

40. Një birrë.
41. Mbetur në fund.
42. Ramazzotti këngëtar
43. Janë në modë.
44. Janë tek në shaka.
45. Eshtë dite në mbledhje.
47. Një pjesë e kandidaturave.
49. Jessica Parker aktore.
50. Inicialet e Presley.
51. Akoma është ndryshe.
52. Janë brinjët në skuadër.
53. Qendër fitimi

42

45

48

46
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51

50

52

53

SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Njeriu i zgjuar dëgjon një fjalë dhe
kupton dy.
(Thënie hebraike)
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7

8

-

-

Një njeri i zgjuar përfiton më shumë
nga armiqtë, se sa një budalla nga
miqtë.
(Baltazar Graciani)
Kush është i zgjuar? Ai që mëson
nga të gjithë. Kush është i fuqishëm?
Ai që zotëron pasionet. Kush është i
pasur? Ai që është i kënaqur.
(Benxhamin Franklin)
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Argëtim filozofik
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PËRGJIGJET E FJALËKRYQEVE TË NUMRIT TË KALUAR

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave
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Jeta është nje seri e pathyer situatash te rrejshme.
Thornton Wilder (1897 - 1975)

- Jeta eshte vetem nje pasqyre, dhe ate qe sheh aty
duhet patjeter ta shohesh njehere brenda vetes.
Wally 'Famous' Amos (1936 - )
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Përgjigja e numrit të djeshëm
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Teksa mendoja se po mësoja si të jetoja, paskam
qenë duke mësuar si të vdes.
Nuk ke pushtet më të madh apo më të vogël se ai
mbi veten.
Thjeshtësia është sofistikimi më i mirë.
Të mësuarit nuk e lodh kurrë mendjen.
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