
FRROKAJ, SOT PARA GJYQIT. 
PROTESTA NE POLICI: LIROJENI

(Në foto) Kreu i Bashkisë së Lezhës, Fran Frrokaj. Qytetarët duke protestuar para policisë në Lezhë

 

Në faqen 18

RIFRESKIMI

ATP: Dosjet e vitit
1996, pronarët që 
kompensohen dhe
lista me 4900 vetë

Gjatë qëndrimit, ata u shoqëruan nga Petrit Sinani

Raporti sekret i vitit 1974 për Ramiz Alinë, lidhur Raporti sekret i vitit 1974 për Ramiz Alinë, lidhur 
me vizitën në Shqipëri të profesorëve nga Kosovame vizitën në Shqipëri të profesorëve nga Kosova

Vizita e Rexhep Qosjes 
në Tiranë, Hadri: Nuk 
ka të drejtë, mirë ia 

bëtë, t’i ulet pak hunda

Ashtu siç kemi parë edhe në disa nga kapitujt e tjerë 
paraardhës të këtij libri, në fi llimin e viteve ‘70-të, 

Shqipërinë e vizituan shumë personalitete të arsimit, 
kulturës dhe letrave shqipe, gjë e cila bëhej në kuadrin 
e një protokolli të përbashkët që kishte nënshkruar...

Elson Jaçaj: Portali 
për infermierët, 

dështim i hapur, ja
pse ikin nga Shqipëria

KREU I SHOQATES: JEMI
DHUNUAR GJATE PUNES

Në faqet 8-9

 

 

GATI LISTA ME DELEGATE

INTERVISTA
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ZBARDHET SKEMA

Trafikuan shqiptarë 
në SHBA, Kanada dhe 
Britani, ja e shkuara 
dhe bizneset që kanë

Kuvendi i PD-së, grupi 
i punës takohet me 
kritikët e Bashës,

mbledhja më 25 mars

Meta: Marrëveshja për 
detin të mos kalojë 

“vijat e kuqe”, mendje e
hapur për çështjen çame Nga DASHNOR KALOÇI

Nga VOLTIZA DURO

Kryeredaktor: Erl MURATI
Zv/kryeredaktor: Rezarta DELISULA    

Tel:(04)2359-104, Fax:(04) 2359-116  E-mail:gazetashqiptare@hotmail.com
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ARRESTIMI I KRYEBASHKIAKUT TE LEZHES, MBESHTETESIT: ESHTE SULM POLITIK
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në “Gazeta Shqiptare”, mjeku 
obstetër-gjinekolog Bajram 
Ball iu  tre gon se  medi -
kamentet që merren për 
ndërprerjen e shtatzënisë 
jepen nga shumë farma-
cistë të papërgjegjshëm pa 
këshillën e mjekut. Sipas 
mjekut, këto...

Mjeku obstetër-gjinekolog: Farmacistë të papërgjegjshëm i japin pa rekomandim

Bajram Balli: Ilaçet për abort, të palicencuara në Shqipëri

Suplement

Aborti është procesi që 
kryhet për ndërprerjen 

e shtatzanisë para moshës 
së barrës prej 22 javësh. Në 
vendin tonë, sipas statistikave 
kryhen deri në 17.2 aborte për 
100 lindje. Në një intervistë 
për suplementin “Life Pages” 

Ylli Merja: Propolisi i bletës, antibiotik i çmuar i natyrës

 Ditës
Opinioni
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Botimi
 Ditësi

Diplomati, studiuesi dhe analisti 
diplomatik i mirënjohur, Shaban 

Murati sapo ka nxjerrë nga shtypi 
librin e tij të ri “Çështja e paqenë e 
detit: Një intrigë...

Shaban Murati:
 Enigmat dhe përgjigjet 

për çështjen e detin

Në faqet 10-11

Akuzat për abuzim me pronat në Shëngjin, Edi Paloka: Rama mezi pret të 
kapet diku për të na barazuar ne me ‘Rilindjen’ për qëndrimin ndaj drejtësisë

Vijon në faqen 21

Data 20 mars është caktuar nga Or-
ganizata e Kombeve të Bashkuara 

(OKB), që nga viti 2013, si Dita Botërore 
e Lumturisë. Aktivitete për këtë ditë 
promovohen nga OKB...

Rrëshqitja e 
palumturisë

Nga FATOS ÇOÇOLIi

Vijon në faqen 20
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PAKTI DETAR
INTERVISTA

Një nga marrëveshjet
më të rëndësishme,
për të cilat po nego-

ciojnë muajt e fundit Athina
dhe Tirana në kuadrin e një
dialogu të gjerë për zgjidhjen
e mosmarrëveshjeve dyp-
alëshe të trashëguara prej
historisë është delimitimi i
zonave detare. Këtë thekson
midis të tjerash, në interv-
istën e tij për gazetën "To
Vima" të së dielës, presidenti
Ilir Meta. I pyetur se përse
nuk i ka dhënë ministrit të
Jashtëm "dritën jeshile" për
përfundimin e negociatave
me Greqinë, Meta përgjigjet
se vendimi i Gjykatës Kush-
tetuese i vitit 2010, përveçse
konsideron marrëveshjen e
vjetër antikushtetuese, për-
shkruan një hartë rruge që
përcakton qartë hapat insti-
tucionale të procesit dhe
metodologjinë që mund të
përdoret, e se ai në pozitën e
presidentit nuk mund të te-
jkalojë këto "vija të kuqe".

Z.president, ShqipëriaZ.president, ShqipëriaZ.president, ShqipëriaZ.president, ShqipëriaZ.president, Shqipëria
kërkon një datë për nisjenkërkon një datë për nisjenkërkon një datë për nisjenkërkon një datë për nisjenkërkon një datë për nisjen
e nee nee nee nee negociagociagociagociagociatatatatatavvvvve për he për he për he për he për hyryryryryrjen nëjen nëjen nëjen nëjen në
Bashkimin Europian nëBashkimin Europian nëBashkimin Europian nëBashkimin Europian nëBashkimin Europian në
qershorqershorqershorqershorqershor. A k. A k. A k. A k. A keni shpreni shpreni shpreni shpreni shpresë seesë seesë seesë seesë se
data do të njoftohet, veçadata do të njoftohet, veçadata do të njoftohet, veçadata do të njoftohet, veçadata do të njoftohet, veça-----
nërisht pas raportit të fun-nërisht pas raportit të fun-nërisht pas raportit të fun-nërisht pas raportit të fun-nërisht pas raportit të fun-
dit të Komisionit Europiandit të Komisionit Europiandit të Komisionit Europiandit të Komisionit Europiandit të Komisionit Europian
mbi Strategjinë për Ballka-mbi Strategjinë për Ballka-mbi Strategjinë për Ballka-mbi Strategjinë për Ballka-mbi Strategjinë për Ballka-
nin Perëndimor?nin Perëndimor?nin Perëndimor?nin Perëndimor?nin Perëndimor?

Ambicia e madhe e Sh-
qipërisë është anëtarësimi i
plotë në Bashkimin Europi-
an. Ky projekt strategjik gë-
zon mbështetjen e qytetarëve
shqiptarë dhe të politikës. Të
gjithë aktorët instituciona-
lë dhe politikë kanë mbësh-
tetur në mënyrë unanime
kërkesën e Shqipërisë për
hapjen e negociatave sa më
shpejt të jetë e mundur, gjë
që unë e konsideroj si shenjë
të pjekurisë politike dhe
përgjegjësisë së vendit. Nuk
është sekret që ne presim një
vendim pozitiv për hapjen e
negociatave, mundësisht
gjatë presidencës bullgare të
BE-së. Gjithashtu, jemi të
ndërgjegjshëm se ky do të
ishte një prolog për sfida më
të mëdha dhe procese që du-
het të ndryshojnë rrënjë-
sisht vendin.

Nga ana tjetër, strategjia
e Komisionit Europian, e nd-
jekur nga turi i presidentit
Juncker në 6 vendet e Ball-
kanit Perëndimor, është një
shenjë e qartë e përkushtim-
it ndaj rajonit. Kam shpresë
se Bashkimi Europian do të
vazhdojë me këtë përkush-
tim për të përmbushur
premtimin për anëtarësim të
plotë dhe të ndihmojë të
gjitha vendet në rrugëtimin
e tyre.

PPPPPaaaaavvvvvarësisht disa rarësisht disa rarësisht disa rarësisht disa rarësisht disa refefefefefororororor-----
mamamamamavvvvve të përe të përe të përe të përe të përmbmbmbmbmbyllura, ryllura, ryllura, ryllura, ryllura, rrrrrrugugugugugaaaaa
drejt integrimit në BE nukdrejt integrimit në BE nukdrejt integrimit në BE nukdrejt integrimit në BE nukdrejt integrimit në BE nuk
është ende e qartë. Sipasështë ende e qartë. Sipasështë ende e qartë. Sipasështë ende e qartë. Sipasështë ende e qartë. Sipas
burimeve të sigurta, kor-burimeve të sigurta, kor-burimeve të sigurta, kor-burimeve të sigurta, kor-burimeve të sigurta, kor-
rupsioni mbetet problem,rupsioni mbetet problem,rupsioni mbetet problem,rupsioni mbetet problem,rupsioni mbetet problem,
rrrrrefefefefefororororor ma në sistemin ema në sistemin ema në sistemin ema në sistemin ema në sistemin e
drejtësisë është ende pezu-drejtësisë është ende pezu-drejtësisë është ende pezu-drejtësisë është ende pezu-drejtësisë është ende pezu-

ll dhe shumë analistë e për-ll dhe shumë analistë e për-ll dhe shumë analistë e për-ll dhe shumë analistë e për-ll dhe shumë analistë e për-
shkruajnë Shqipërinë sishkruajnë Shqipërinë sishkruajnë Shqipërinë sishkruajnë Shqipërinë sishkruajnë Shqipërinë si
"Kolumbia e Europës" për"Kolumbia e Europës" për"Kolumbia e Europës" për"Kolumbia e Europës" për"Kolumbia e Europës" për
shkak të prodhimit të mar-shkak të prodhimit të mar-shkak të prodhimit të mar-shkak të prodhimit të mar-shkak të prodhimit të mar-
ijuanës. Si u përgjigjeniijuanës. Si u përgjigjeniijuanës. Si u përgjigjeniijuanës. Si u përgjigjeniijuanës. Si u përgjigjeni
këtyre?këtyre?këtyre?këtyre?këtyre?

Strategjia e re është
shumë realiste kur thotë se
Ballkani Perëndimor është
larg të qenit gati për
anëtarësim të plotë në BE.
Reformë e thellë dhe e plotë
në sistemin e drejtësisë, luftë
kundër krimit të organizuar
dhe korrupsionit, përfshirë
luftën kundër kultivimit të
drogës dhe trafikimit, janë
sfidat kryesore ku duhen
përqendruar përpjekjet.
Kam besim se ky trend mund
të ndryshojë me sukses, me
vullnet të madh politik dhe
ndihmë nga partnerët tanë.
Padyshim që mundemi dhe
duhet të bëjmë më shumë në
këtë aspekt, veçanërisht në
luftën ndaj krimit të organi-
zuar, që është një kërcënim
serioz për sigurinë dhe që
nuk mund të mbahet brenda
kufijve. Duhet të fitojmë këtë
luftë për t'u vërtetuar qyteta-

rëve tanë që policia është më
efiçente dhe bashkëpunuese
sesa rrjetet e krimit.

Disa analistë shprehinDisa analistë shprehinDisa analistë shprehinDisa analistë shprehinDisa analistë shprehin
shqetësime serioze se Tira-shqetësime serioze se Tira-shqetësime serioze se Tira-shqetësime serioze se Tira-shqetësime serioze se Tira-
na po kërna po kërna po kërna po kërna po kërkkkkkon ende të përon ende të përon ende të përon ende të përon ende të përm-m-m-m-m-
bushë vizionin e "Shqipëbushë vizionin e "Shqipëbushë vizionin e "Shqipëbushë vizionin e "Shqipëbushë vizionin e "Shqipë-----
risë së Madhe". Ata parala-risë së Madhe". Ata parala-risë së Madhe". Ata parala-risë së Madhe". Ata parala-risë së Madhe". Ata parala-
jmërojnë se kjo mund të kr-jmërojnë se kjo mund të kr-jmërojnë se kjo mund të kr-jmërojnë se kjo mund të kr-jmërojnë se kjo mund të kr-
ijojë paqëndrueshmëri nëijojë paqëndrueshmëri nëijojë paqëndrueshmëri nëijojë paqëndrueshmëri nëijojë paqëndrueshmëri në
Ballkan. Kohët e fundit,Ballkan. Kohët e fundit,Ballkan. Kohët e fundit,Ballkan. Kohët e fundit,Ballkan. Kohët e fundit,
kryeministri Edi Rama thakryeministri Edi Rama thakryeministri Edi Rama thakryeministri Edi Rama thakryeministri Edi Rama tha
se Shqipëria dhe Kosovase Shqipëria dhe Kosovase Shqipëria dhe Kosovase Shqipëria dhe Kosovase Shqipëria dhe Kosova
duhet të kenë një presidentduhet të kenë një presidentduhet të kenë një presidentduhet të kenë një presidentduhet të kenë një president
të përbashkët në të ardh-të përbashkët në të ardh-të përbashkët në të ardh-të përbashkët në të ardh-të përbashkët në të ardh-
men. Si mendoni?men. Si mendoni?men. Si mendoni?men. Si mendoni?men. Si mendoni?

Më lejoni që t'ju korrigjoj,
Tirana nuk ka kërkuar kur-
rë dhe nuk do të kërkojë të
përmbushë legjendën ur-
bane të "Shqipërisë së Mad-
he". Si president e kam bërë
të qartë gjithmonë se Sh-
qipëria është një partner i
besueshëm në rajon. Që kur
u rrëzua diktatura komu-
niste, projektet më am-
bicioze të vendit tonë kanë
qenë NATO-ja dhe BE-ja.
Kemi investuar të gjitha bu-
rimet politike, instituciona-
le dhe njerëzore për këtë

qëllim. Politika jonë e jasht-
me ka qenë gjithmonë e ba-
zuar në paqe, stabilitet, sig-
uri dhe fqinjësi të mirë me të
gjitha vendet e rajonit. Për
sa i përket Kosovës, dua të
theksoj se në dekadën e parë
të pavarësisë, ajo ka vërtetu-
ar se nuk është kërcënim për
paqen, stabilitetin apo sigur-
inë e ndonjë vendi tjetër të
rajonit. Autoritetet më të lar-
ta të Kosovës kanë nisur një
proces dialogu me Serbinë, të
ndërmjetësuar nga Bashki-
mi Europian dhe të asistuar
nga Amerika, duke treguar
se janë partnerë të be-
sueshëm që përfaqësojnë in-
teresat më të mira të vendit
dhe qytetarëve të tyre. Tira-
na ka mbështetur dhe vazh-
don të mbështesë këtë dia-
log, që ka për qëllim normal-
izimin e plotë të mar-
rëdhënieve mes dy vendeve.
Sigurisht që Shqipëria ka
arsye për të pasur mar-
rëdhënie të shkëlqyera dyp-
alëshe me Kosovën dhe për-
pjekjet tona reciproke kanë
këtë qëllim. Për të njëjtat ar-
sye, ne kërkojmë të kemi të
njëjtin nivel mirëkuptimi
dhe bashkëpunimi me të
gjithë fqinjët dhe vendet e
tjera të rajonit, sepse është
në interesin tonë.

Muajt e fundit, AthinaMuajt e fundit, AthinaMuajt e fundit, AthinaMuajt e fundit, AthinaMuajt e fundit, Athina
dhe Tirana kanë nisur njëdhe Tirana kanë nisur njëdhe Tirana kanë nisur njëdhe Tirana kanë nisur njëdhe Tirana kanë nisur një
dialog të gjerë për tëdialog të gjerë për tëdialog të gjerë për tëdialog të gjerë për tëdialog të gjerë për të
zgjidhur çështjet dypalëshezgjidhur çështjet dypalëshezgjidhur çështjet dypalëshezgjidhur çështjet dypalëshezgjidhur çështjet dypalëshe
në një marrëveshje-paketë.në një marrëveshje-paketë.në një marrëveshje-paketë.në një marrëveshje-paketë.në një marrëveshje-paketë.
Një nga çështjet më tëNjë nga çështjet më tëNjë nga çështjet më tëNjë nga çështjet më tëNjë nga çështjet më të
ndjeshme ka të bëjë me de-ndjeshme ka të bëjë me de-ndjeshme ka të bëjë me de-ndjeshme ka të bëjë me de-ndjeshme ka të bëjë me de-
tin, një marrëveshje e nën-tin, një marrëveshje e nën-tin, një marrëveshje e nën-tin, një marrëveshje e nën-tin, një marrëveshje e nën-
shkruar nga të dyja vendetshkruar nga të dyja vendetshkruar nga të dyja vendetshkruar nga të dyja vendetshkruar nga të dyja vendet
në vitin 2009, por e gjykuarnë vitin 2009, por e gjykuarnë vitin 2009, por e gjykuarnë vitin 2009, por e gjykuarnë vitin 2009, por e gjykuar
jokushtetuese nga Gjykatajokushtetuese nga Gjykatajokushtetuese nga Gjykatajokushtetuese nga Gjykatajokushtetuese nga Gjykata
KKKKKushtetuese e Shqipërisë.ushtetuese e Shqipërisë.ushtetuese e Shqipërisë.ushtetuese e Shqipërisë.ushtetuese e Shqipërisë.
Kohët e fundit ju refuzuatKohët e fundit ju refuzuatKohët e fundit ju refuzuatKohët e fundit ju refuzuatKohët e fundit ju refuzuat
t'i jepnit ministrit të Jash-t'i jepnit ministrit të Jash-t'i jepnit ministrit të Jash-t'i jepnit ministrit të Jash-t'i jepnit ministrit të Jash-
tëm, Ditmir Bushati, autor-tëm, Ditmir Bushati, autor-tëm, Ditmir Bushati, autor-tëm, Ditmir Bushati, autor-tëm, Ditmir Bushati, autor-
izimin për të vazhduar ne-izimin për të vazhduar ne-izimin për të vazhduar ne-izimin për të vazhduar ne-izimin për të vazhduar ne-
gociatat për një marrëgociatat për një marrëgociatat për një marrëgociatat për një marrëgociatat për një marrë-----
veshje të re me homologunveshje të re me homologunveshje të re me homologunveshje të re me homologunveshje të re me homologun
e tij, Nikos Kotzias. Pse ee tij, Nikos Kotzias. Pse ee tij, Nikos Kotzias. Pse ee tij, Nikos Kotzias. Pse ee tij, Nikos Kotzias. Pse e

bëtë këtë?bëtë këtë?bëtë këtë?bëtë këtë?bëtë këtë?
E para, kam nënvizuar

gjithmonë faktin se mar-
rëdhëniet e Shqipërisë me
Greqinë janë të një rëndësie
të madhe strategjike. Kam
dashur gjithmonë që të
shikoj një dialog të hapur për
të diskutuar të gjitha çësht-
jet me interes. Axhenda ak-
tuale nuk vjen nga një plan-
et tjetër, as nuk është e im-
ponuar, por ka disa çështje,
disa të trashëguara nga e
kaluara dhe disa nga e tash-
mja, të gjitha me interes të
përbashkët për popujt tanë.
E vlerësoj faktin që ka vull-
net të mirë për t'u ulur dhe
për të diskutuar këto çësh-
tje. Shpresoj që të adresohen
në mënyrën më efiçente të
mundshme. E dyta, Sh-
qipëria dhe Greqia janë të
interesuara për të pasur një
marrëveshje për kufirin de-
tar. Është shumë e rëndë-
sishme që të dyja palët të
hyjnë në procesin e negoci-
atave me një mision të qartë:
të arrijnë një marrëveshje që
është e ligjshme, e implemen-
tueshme dhe e pakthyeshme.
Në këtë kontekst, të dyja ven-
det janë të ndërgjegjshme se
ndërkohë që janë pjesë e Kon-
ventës për të Drejtën Detare,
duhet t'u nënshtrohemi
ligjeve të vendeve përkatëse.
Vendimi i vitit 2010 i Gjy-
katës Kushtetuese, që e
shpalli nul marrëveshjen
mes Shqipërisë dhe Greqisë
për kufirin detar, jo vetëm që
argumentonte pse mar-
rëveshja e vjetër ishte e pa-
pranueshme nga ana kush-
tetuese, por vinte edhe piket-
at për një marrëveshje të
ardhshme. Këto piketa trego-
nin institucionet, hapat, pro-
cedurat dhe metodologjinë
që mund të implementohej,
nëse do të negociohej një mar-
rëveshje e re. Askush nuk
mund t'i anashkalojë këto
hapa. Nëse një prej këtyre el-

ementëve anashkalohet, in-
jorohet, shmanget ose ndry-
shohet nga çdo institucion,
para ose gjatë negociatave,
është një shkelje e Kush-
tetutës. Në të njëjtën kohë,
çdo marrëveshje e re që nuk
respekton "vijat e kuqe",
mund të mos pranohet nga
Kushtetuesja. E treta, ju sig-
uroj sërish juve dhe lexuesve
tuaj se pala shqiptare, përf-
shirë Presidentin e Repub-
likës dhe institucionet e
tjera do të hyjnë në këtë dia-
log me vendosmërinë për të
arritur një marrëveshje fina-
le. Kam qenë krejtësisht
transparent me institucio-
net shqiptare, aktorët poli-
tikë dhe opinionin publik për
të pasur një marrëveshje siç
duhet.

Sipas jush, marrëveshjaSipas jush, marrëveshjaSipas jush, marrëveshjaSipas jush, marrëveshjaSipas jush, marrëveshja
e vitit 2009 ishte kundër in-e vitit 2009 ishte kundër in-e vitit 2009 ishte kundër in-e vitit 2009 ishte kundër in-e vitit 2009 ishte kundër in-
terterterterteresaesaesaesaesavvvvve të Shqipërisë?e të Shqipërisë?e të Shqipërisë?e të Shqipërisë?e të Shqipërisë?
Është e nevojshme një mar-Është e nevojshme një mar-Është e nevojshme një mar-Është e nevojshme një mar-Është e nevojshme një mar-
rëveshje krejtësisht e re,rëveshje krejtësisht e re,rëveshje krejtësisht e re,rëveshje krejtësisht e re,rëveshje krejtësisht e re,
apo vetëm disa amenda-apo vetëm disa amenda-apo vetëm disa amenda-apo vetëm disa amenda-apo vetëm disa amenda-
mente në marrëveshjen emente në marrëveshjen emente në marrëveshjen emente në marrëveshjen emente në marrëveshjen e
vjetër do të mjaftonin?vjetër do të mjaftonin?vjetër do të mjaftonin?vjetër do të mjaftonin?vjetër do të mjaftonin?
Çfarë aspektesh duhet tëÇfarë aspektesh duhet tëÇfarë aspektesh duhet tëÇfarë aspektesh duhet tëÇfarë aspektesh duhet të
mbulojnë këto amenda-mbulojnë këto amenda-mbulojnë këto amenda-mbulojnë këto amenda-mbulojnë këto amenda-
mente?mente?mente?mente?mente?

Kjo nuk është çështje për
konsiderata personale ose
çështje për opinionin publik.
Marrëveshja e vitit 2009 ka
qenë subjekt i vendimit të
Gjykatës Kushtetuese, që du-
het të respektohet. Ka pasur
dy alternativa të tjera, që
vendet tona duhet të zgjidh-
nin për të përcaktuar kufirin
e tyre detar. Mes tyre, të dyja
palët vendosën që të rinisnin
negociatat për një mar-
rëveshje të re. Më lejoni t'ju
kujtoj që Shqipëria e ka për-
caktuar kufirin detar me Ital-
inë dhe është e interesuar që
ta bëjë këtë edhe me Greqinë,
që do të sillte mundësinë për
një marrëveshje trilaterale
mes Greqisë, Shqipërisë dhe
Italisë, ende pezull nga mar-
rëveshja Shqipëri-Greqi.

Presidenti flet për "Paktin", "Shqipërinë e madhe" dhe përgjigja për Bushatin

Meta: Marrëveshja për detin
të mos kalojë "vijat e kuqe"

"Çështja çame të diskutohet me mendje të hapur"
MARRËVESHJA
Presidenti Meta deklaroi se marrëveshja për kufirin
detar me Greqinë duket të ketë si "vijë të kuqe"
respektimin e Kushtetutës. "Është e rëndësishme
të kemi një marrëveshje perfekte nga ana ligjore,
praktikisht të zbatueshme dhe përfundimisht të
parevokueshme", tha Meta për të përjavshmen
greke "To Vima".



Presidenti Ilir Meta në gazetën
"To Vima" të së dielës
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Ambasadori rus mohon akuzat për ndërhyrje në zgjedhje: Spekulime

Financimi rus i PD, Karpushin:
Hetimi në SHBA nuk faktoi asgjë
"Duam të përmirësojmë marrëdhëniet me Shqipërinë"

Ambasadori rus në
vendin tonë, Ale
ksander Karpushin,

mohoi dje akuzat për finan-
cimin rus të PDSH-së. Ai i
quajti pretendimet për përf-
shirjen e Rusisë në finan-
cimin e Partisë Demokra-
tike si spekulime të pabaza.
Ambasadori Karpushin tha
se nuk e kupton valën e re
të sulmeve kundër Kremlin-
it, që mund të ketë si qëllim
sipas tij, përkeqësimin e sit-
uatës përpara zgjedhjeve ose
për të përkeqësuar imazhin
e shtetit që do të organizojë
kampionatin botëror të fut-
bollit në qershorin e këtij
viti. Ndaj Karpushin i quaj-
ti këto akuza të pabaza,
duke risjellë në vëmendjen
e të gjithëve se për këtë çësh-
tje është hetuar edhe në
SHBA dhe nuk është faktu-
ar asgjë. "Të gjitha akuzat
që përmendën, të gjitha
këto spekulime janë të paba-
za edhe përsa i përket situ-
atës në SHBA edhe sa i për-
ket Shqipërisë, ku kohët e
fundit një akuzë e shpikur
është përdorur në kontekst
të betejës së brendshme poli-
tike midis PS dhe PD. Nuk e
di cila është arsye për këtë
valë të re akuzash kundër
Rusisë kohët e fundit.
Ndoshta kjo është bërë për
të përkeqësuar situatën në
prag të zgjedhjeve presiden-
ciale", theksoi z. Karpushin.
Ambasadori rus shprehet se
Rusia do të përmirësojë
gjendjen e saj ekonomike
dhe bashkëpunimin në poli-
tikën e jashtme ku përfshi-
het edhe Shqipëria. "Jam be-
simplotë që do të vazhdojmë
të përmirësojmë mar-
rëdhëniet tona edhe me pop-
ullin shqiptar", deklaroi dip-
lomati rus në Tiranë. Kurse
tri ditë më parë ia deklaroi
për "Java" në RTSH se Mos-
ka zyrtare ka mbetur e habi-
tur nga deklaratat e fundit
që e shohin Rusinë si "per-
andorin e së keqes". Ai thek-
soi se këto i kujtojnë re-
torikën e Enver Hoxhës.
"Kohët e fundit na kanë habi-
tur jashtë mase përpjekjet e
disa mediave shqiptare, po
edhe të disa përfaqësuesve të
organeve shtetërore, për de-
monizimin e Rusisë. Të kri-
johet përshtypja që qëllimi i
tyre është për të bindur
qytetarët shqiptarë se ven-
di ynë është një 'perandori e

Valentina Madani

së keqes', ndërsa rus do të
thotë armik. Deklaratat e
fundit që kemi dëgjuar për
'tentakulat e Moskës', të
cilat gjoja janë shtrirë në të
gjithë rajonin e Ballkanit,
ngjanë më së shumti me re-

torikën e kohës së Enver
Hoxhës, por aspak me dek-
laratat e politikanëve të një
vendi modern dhe demokra-
tik. Po të vazhdojmë të ecim
me këto ritme, mund të arr-
ijmë në një pikë kur edhe

adhuruesit e Dostojevskit
dhe Tolstoit do të stigmati-
zohen si 'agjentët e Kremlin-
it'. Për mendimin tim, kjo
është një tendencë shumë e
rrezikshme", u shpreh am-
basadori rus në Tiranë.

Raporti për integrite
tin e zgjedhjeve për

vitin 2017, që ndër të tjera
mban edhe firmën e Pipa
Noris, një prej eksperteve
më të mira të sistemeve
zgjedhore, e rendit Shqi-
përinë te vendet e mode-
ruara sa i përket korrup-
sionit dhe shtrëngimit në
zgjedhje. "Top Channel"
raporton se problemati-
ka e parë e zgjedhjeve sh-
qiptare shënohet të jetë
shitblerja e votave, e pas
saj vjen politizimi i or-
ganeve zgjedhore. Ato
cilësohen si çështje të
vazhdueshme, që mi-
nojnë aspekte më të zhvil-
luara të zgjedhjeve, si
procedurat e votimit. Në
vendet ku garat janë me
integritet të moderuar,
Shqipëria është krahas
Bullgarisë, Nepalit, Baha-
masit dhe Liberisë. Këto
cilësohen si vende me një
seri zgjedhjesh të rregull-
ta, por problematikat që
cenojnë drejtpërdrejt in-
tegritetin zgjedhor u
zbresin pikët në mënyrë

të konsiderueshme. Lidhja e
korrupsionit me shtrëngi-
min e votuesve në zgjedhje
është tek abuzimi me finan-
cat politike. Ato sjellin një
numër praktikash të këqija,
ku më e dukshmja është
klientelizmi, kur qytetarët
shesin votën për përfitime
materiale, si para, dhurata,
vende pune, toka apo favore.
Në të njëjtin rend janë abuz-
imi me burimet shtetërore,
blerja e zgjedhjeve nga të
pasurit, presioni që njerëzit
të mos votojnë të lirë dhe
mungesa e transparencës së
llogarive financiare nga par-

titë dhe kandidatët. Kor-
rupsioni financiar dhe
mbulimi mediatik janë
fushat më negative. Në
Shqipëri, një Komision i
Reformës Zgjedhore ësh-
të ngritur dhe ka marrë
përsipër të japë zgjidhje
për 3 problematikat krye-
sore, sipas prioriteteve të
OSBE-ODIHR-it, duke ni-
sur me shitblerjen e votës,
administratën zgjedhore
dhe rregulla të qarta për
financimin e partive. Çësh-
tja e fundit është aktuale
në debatin politik në vend,
për shkak të debatit që u
hap pas publikimit të re-
vistës "Mother Jones" për
kontratat e lobimit të Par-
tisë Demokratike me Nick
Muzin, e dyshimet që sh-
krimi investigativ ngre se
pas "Biniada Trade" qën-
drojnë kompani ruse.
Prokuroria po heton,
ndërkohë pritet që gjatë
javës KQZ të publikojë
raportin vjetor të finan-
cave të PD-së, e cila preten-
don se nuk ka bërë shkel-
je ligjore dhe financiare.

"Partitë në Shqipëri fshehën financimet"

Problematika, raporti: Votat u
blenë në zgjedhjet e 2017-ës

VOTIMET

Zgjedhjet në Rusi, deputetët
shqiptarë që i vëzhguan

Rusia votoi dje për të zgjedhur presidentin e ri të
federatës. Për të ndjekur mbarëvajtjen e procesit

zgjedhor janë angazhuar 555 mijë vëzhgues, lokalë dhe
ndërkombëtarë. Mësohet se në
përbërje të misionit vëzhgues të
OSBE/ODHIR bëjnë pjesë edhe
deputetët e Kuvendit të Sh-
qipërisë, Fatmir Mediu, Bledi
Çuçi dhe Ervin Bushati. Ata janë
vendosur në disa qendra votimi
në Moskë. Ndërkohë qendrat e
votimit qëndruan hapur që në
08:00 të mëngjesit dhe mbyllen në
20:00, me orën lokale të Rusisë.
Votimi ishte është elektronik. Në
zgjedhjet për President të Rusisë morën pjesë 8 kandi-
datë dhe votuan 110 milionë njerëz. Në këto zgjedhje
morën pjesë edhe shtetasit rusë që jetojnë në Shqipëri
në qytetet e Tiranës, Shkodrës, Vlorës dhe Sarandës.

KONFERENCA

Negociatat, Rama-Bushati
drejt Brukselit

Kryeministri Edi Rama dhe ministri i Jashtëm, Ditmir
Bushati do të udhëtojnë më 20 mars drejt Brukselit, ku do
të organizohet një konferencë me pjesëmarrjen edhe të
Presidentit të PE-së, Antonio
Tajani, përfaqësueses së lartë të
BE-së, Federica Mogherini. Kon-
ferenca është organizuar nga eu-
rodeputeti David Sassoli dhe ajo i
paraprin publikimit të 'paketës së
zgjerimit', e cila do të njoftohet
nga BE më 17 prill. "Shqipëria
është e gatshme për të hapur ne-
gociatat për anëtarësim në Bash-
kimin Europian. Vitet e fundit ajo
është angazhuar në reformat që
kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, qeverisjes, ekonomisë
dhe drejtësisë", shprehet eurodeputeti Sassoli.

SHITBLERJA
Problematika e parë e zgjedhjeve shqiptare shënohet të jetë shitblerja e votave, pas

saj vjen politizimi i organeve zgjedhore. Shtrëngimi për shitblerjen e votës është i fortë
në shoqëritë e varfra, ku edhe joshjet materiale modeste, si dhurata të vogla të

ushqimit ose veshjeve mund të sjellin një ndryshim të sjelljes në votim.

Akuzat
Ambasadori Karpushin i
quajti akuzat të pabaza
duke risjellë në vëmendjen
e të gjithëve se për këtë
çështje është hetuar edhe
në SHBA dhe nuk është
faktuar asgjë. "Akuzat për
financimin rus janë të
pabaza. Dhoma e
përfaqësuesve në SHBA ka
hetuar, por nga hetimet
SHBA nuk u faktua asgjë",
deklaroi Karpushin.

Ambasadori rus në vendin
tonë, Aleksander Karpushin
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SPONSORIZIMET
LIGJ I POSAÇËM

Kryeministri Edi
Rama mori pjesë dje
në ceremoninë e in-

augurimit të pallatit të
sportit "Dhimitraq Goga" në
Durrës. Pasioni për sportin
e basketbollit, apo thjesht
kishte ardhur koha për të
mbështetur sportin? Por,
kreu i qeverisë, i cili në pub-
lik të paktën ka kohë që nuk
shënon më kosha, premtoi
një ligj të posaçëm për spon-
sorizimin e sportit. Nga pal-
lati i ri i sportit të lojërave
me dorë "Dhimitrq Goga" në
Xhafzotaj të Durrësit, shefi
i qeverisë shqiptare theksoi
se po punohet me komunite-
tin e sportit për t'i hapur
rrugë një ligji të tillë.
"Shpresoj që zëvendësminis-
tri i Sportit, një basketbol-
list shumë i njohur, Kostan-
din Shkurti, do jetë në
lartësinë e detyrimit tonë
për t'i mbështetur këto nis-
ma dhe së bashku me komu-
nitetin e basketbollit, por jo
vetëm, t'i hapim rrugë edhe
një ligji bashkëkohor për
sponsorizimin, në mënyrë që
sponsorizimi në sport e në
kulturë të stimulohet dhe të
jetë një rrugë për të krijuar
më shumë mbështetje finan-
ciare për sportin, veçanër-
isht për sportet e tjera. Sepse
futbolli nuk diskutohet e që
sidoqoftë, i ka disa mundësi
që sportet e tjera nuk i kanë
dhe është shumë më tepër një
industri sesa thjesht një
sport", deklaroi z.Rama. Prej
kohësh Federata e Sporteve
kërkon hartimin e një ligji të
tillë, që sipas tyre jo vetëm
ndihmon ekipet, por edhe do
të përmirësojë imazhin e
sportit në botë. Ligji do t'u
jepte më shumë autonomi
përmes përcaktimit të ko-
mpetencave dhe do të sillte
një lloj ndërgjegjësimi në
menaxhimin e fondeve. Në
fjalën e tij, kreu i qeverisë tha
se nuk e priste këtë surprizë
dhe infrastrukturën dinji-
toze të pallatit të ri të sportit,
duke theksuar se do t'i hapet
rruga një ligji për sponsoriz-
imet në sport dhe kulturë.
"Nuk e mendoja që do gjeja
një infrastrukturë dinjitoze
të një pallati sporti në të
gjithë kuptimin e fjalës dhe
mirënjohja i shkon ideatorit
dhe të shërbejë kjo për t'u
shtuar në të gjithë vendin",

Përurohet pallati i sportit "Dhimitraq Goga" në Durrës, premtimi i kryeministrit

Rama: Ligj për sponsorizimet
në sport dhe në kulturë

"Për nismën, bashkëpunim me komunitetin"

theksoi z.Rama. Gjatë fjalës
së tij, kryeministri Rama sh-
toi se do t'i jepte një vlerësim
maksimal krijuesit të këtij
pallati fantastik, Igli Goga,
që ka nderuar një legjendë të
basketbollit shqiptar. Dhim-
itraq Goga ka qenë plejada e
parë pas luftës e që e ka ngri-
tur basketbollin në nivele

ndërkombëtare. "Ne syn-
ojmë të tërheqim më shumë
fëmijë drejt sporteve. Unë do
të doja të veçoja sot profesor
Astritin me shumë mirënjo-
hje, i cili kur doli sot në fushë,
mu duk njësoj si 30 vite për-
para. Unë besoj se padyshim
ndikon pasioni i tij për bas-
ketbollin. Do të doja t'i jepja

Deputeti i PD publikon
videon: Filmi i parë
për qeverinë "Rama"

Deputeti i PD-së, Klevis
Balliu, publikoi dje

një video si një film me
karikatura, ku person-
azhe janë politikanët. Nga
kryeministri Edi Rama,
tek ish-ministri i Brend-
shëm Saimir Tahiri, ish-
kryeministri Sali Berisha,
kreu i PD-së Lulzim Basha
por edhe personazhe të
botës së krimit si Habilajt
e Balili janë pjesë e këtij
filmi, që sipas Balliut ësh-
të historia e vërtetë e
krimit në pushtet. Në vid-
eo, personazhet që inkor-
porojnë kryeministrin
Rama dhe ish-ministrin
Tahiri flasin për para,
drogë, vjedhje etj. "Kjo ësh-
të historia e vërtetë e
krimit në pushtet. Qever-
ia e Ramës dhe bandave të
narkotrafi-kut", shkruan
Balliu. 'Filmi' i deputetit të
PD është përqendruar te
porositë e Ramës për min-
istrat, por edhe komuni-
kimin e tij me Habilajt dhe
Balilajt, gjithmonë sipas
Klevis Balliut. PD dhe
opozita në tërësi akuzojnë
qeverinë 'Rama' si të
lidhur me krimin dhe
drogën, ndërsa kjo nuk
është herë e para që de-
putetët e djathtë ironi-
zojnë qeverinë me në krye
Ramën përmes animi-
meve të ndryshme.

Ish-ministri:
Rilindja ka vetëm
një ilaç, drogën

Ish-ministri i Drejtësisë,
Ylli Manjani, ngriti dje

shqetësimin mbi medika-
mentet mjekësore që
qarkullojnë në Shqipëri.
Manjani shkruan se sa
herë udhëton jashtë, bën
shoping në farmaci, ndër-
sa shton se faji në Shqipëri
nuk është i mjekëve dhe as
i farmacistëve, por i push-
tetit grosist dhe lekist. "As-
një lloj ilaçi që blihet këtu
nuk bën punë! As ilaçet ba-
zike (paracetomol, ibupro-
fen, voltaren apo qetësues
të tjerë). Ato më të komp-
likuarat jo e jo! Të njëjtat
ilaçe të blera jashtë ve-
projnë menjëherë! Sa herë
jam jashtë shteti bëj një
shoping në farmaci. Blej çdo
gjë që më del para syve dhe
që mund të jepet pa recete!
Por kur të mbarojnë rezer-
vat, o Zot sa e vështirë!
Lypim tek shoqnia noi ilaç
të blerë jashtë. Nuk kam
besuar ndonjëherë te shën-
detësia falas, por edhe me
lekë nuk gjen derman! Nuk
është faji i mjekëve, as i far-
macistëve, por i pushtetit
grosist dhe lekist! Farma-
ko-vigjilenca nuk ekziston
fare! Farmako-rilindja, ka
vetëm një ilaç efektiv,
drogën! Këtë s'na e mban ta
fillojmë, me thënë të
drejtën. Mezi po pres
rrugën tjetër jashtë shteti.
Jam keq me voltaren",
shprehet z.Manjani.

një vlerësim maksimal kri-
juesit të këtij pallati sporti, i
cili ka nderuar një legjendë
të basketbollit një emër të
madh, Dhimitraq Goga, i cili
ka qenë plejada e parë që e
ka ngritur emrin e basket-
bollit shqiptar në arenën
ndërkombëtare", tha kryem-
inistri Rama.

PREMTIMI
"Shpresoj që
zv.ministri i Sportit
të jetë në lartësinë
e detyrimit tonë
për t'i mbështetur
këto nisma dhe
bashkë me
komunitetin e
basketbollit t'i
hapim rrugë një
ligji për
sponsorizimet në
sport dhe në
kulturë dhe të jetë
një rrugë për më
shumë mbështetje
financiare për
sportin", theksoi
z.Rama.

Inceneratorët, Vasili: Bota i dënon si
shkaktarë të kancerit, ne mbyllim sytë
Kreu i grupit par

lamentar të LSI-së,
Petrit Vasili deklaroi dje
se inceneratorët në
Francë dënohen në
gjykatën penale pasi sh-
kaktojnë kancer, ndërsa
në Shqipëria prokuroria
mbyll sytë. Ai shprehet se
mbeturinat e incenera-
torëve është provuar sh-
kencërisht se shkaktojnë
kancer. "Inceneratorët
dënohen në gjykatën pe-
nale të Parisit se shkak-
tojnë kancer, prokuroria
mbyll sytë në Shqipëri.
Mbeturinat e incenerator-
eve është provuar sh-
kencërisht që shkaktojnë
kancer të përhapur të
gjëndrave limfatike dhe të
tjerë. Ky ka qenë edhe sh-
kaku se pse Europa ka
bërë kufizimin drastik të
tyre. Megjithëse Europa
ka mundësi kontrolli dhe
monitorimi shumë të rrep-

ta, që s'kanë asnjë krahasim
me kontrollin e korruptuar
dhe joprofesional në Shqi-
peri, kufizimi i tyre ka qenë
drastik, sepse rreziku i sh-
kaktimit të kancerit është
shumë i lartë. Gjykata Pe-
nale e Parisit dënoi më 6
mars për herë të parë në
Francë, bashkimin e ko-
mpanive 'Melunit' për shkak
të ndotjes ambientale të sh-

kaktuar nga inceneratori i
përpunimit të mbetjeve",
tha z.Vasili. Por sipas tij,
"në Shqipëri kush ia mbyll
sytë prokurorisë që ta he-
tojë, pse nuk vepron, apo
mijëra shqiptarë le të
sëmuren e vdesin me kanc-
er, vetëm aferat e qeverisë
të mos hetohen. Kjo është
kriminale dhe antihu-
mane".

Deklarata

"Inceneratorët dënohen në
gjykatën penale të Parisit
se shkaktojnë kancer,
prokuroria mbyll sytë në
Shqipëri. Mbeturinat e
inceneratorëve është
provuar shkencërisht që
shkaktojnë kancer të
përhapur të gjëndrave
limfatike dhe të tjerë", tha
z.Vasili.

Kryeministri Edi Rama dje në ceremoninë
e inaugurimit të pallatit të sportit
"Dhimitraq Goga" në Durrës

Kreu i opozitës, Lulzim Basha,
me deputetët e PD-së
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Grupi i posaçëm i
punës, i ngritur me
propozim të kryetar-

it Lulzim Basha dhe miratim
të kryesisë së PD-së, i para-
caktuar për mbledhjen e pro-
pozimeve për ndryshimet në
statutin e partisë dhe riorga-
nizimin e saj, pritet të mby-
llë punën brenda tri ditëve.
Ky grup pune do të përfun-
dojë mbledhjen e propozi-
meve brenda datës 22 mars,
ku më pas ngarkohet depar-
tamenti ligjor për shqyrti-
min e tyre. Deri në 22 mars
grupi i punës pret propoz-
imet nga çdo anëtar për ndry-
shimin e statutit të PD-së.
Kurse më 25 mars krerët e
degëve duhet të sjellin listën
e delegatëve për Kuvendin
Kombëtar, që do të mbahet në
datat 28-29 prill. Kryesia e PD-
së në mbledhjen e fundit man-
datoi dy nënkryetarët, Palo-
ka dhe Spaho, sekretarin e
përgjithshëm Ristani, sekre-
tarin organizativ Enno
Bozdo dhe sekretarin për bu-
rimet njerëzore Kadilli, që të
vendosin kontakte dhe të
mirëpresin çdo propozim për
ndryshimin e statutit të Par-
tisë Demokratike, si pika e
nisjes për bashkimin e kësaj
force politike. Një grup
anëtarësh kërkonjnë ring-
ritjen e partisë dhe sekretari
i përgjithshëm i PD-së, Arben
Ristani shprehet se po puno-
het që të përfshihen idetë e të
gjithëve, me qëllim bash-
kimin kundrejt qeverisë.
Ristani ka konfirmuar se
është takuar me Ridvan
Boden, por edhe me kritikë
të tjerë të Bashës, propozues
të platformës për ringritjen
e PD-së dhe projekt-statutin.
Pikërisht pjesë e këtyre pro-
pozimeve janë Platforma për
ringritjen e PD-së, që mban
firmëtarë disa figura të vje-
tra të partisë si Astrit Patozi
dhe Ridvan Bode si dhe pro-
jektstatuti që mban firmën e
anëtarëve të Këshillit Ko-
mbëtar Edith Harxhi dhe
Edvin Kulluri prej nëntorit
2017, kur PD ishte ende në
proces analize. Sa i përket
kësaj të fundit. Nënkryetari
i Partisë Demokratike, Edi
Paloka është shprehur se në
këto ditë pune deri më tani
të grupit të ngritur për
mbledhjen e propozimeve
për statutin e partisë
demokratike, rol kanë luaj-
tur edhe raportet e analizës
së degëve, të cilat mbartin

Projekti për ndryshimet statuore, shqyrtimi në dorë të juristëve demokratë

Kuvendi i PD-së, grupi i punës
takime me kritikët e Bashës

Mbledhja, më 25 mars gati lista e delegatëve
Valentina Madani

propozime të ndryshme për
riorganizimin e partisë.
"Gjatë procesit të analizës
dhe në raportet e përgatitu-
ra nga degët, kanë ardhur
dhe propozime që kanë të
bëjnë me ri organizimin, jo
direkt për propozime, por ide
për ndryshimet në statusin
e PD-së, për mënyrën e funk-
sionimit të PD-së në të ardh-
men. Të gjitha këto do të mer-

ren, do të përkthehen edhe në
ndryshime në statut dhe do
të shqyrtohen jo nga grupi i
punës, por nga juristët e PD,
të cilët do të na sjellin pro-
jektin konkret të ndryshi-
meve statutore apo ndryshi-
meve të tjera që kërkohen",
tha z.Paloka. Pjesë e proces-
it të analizës dhe konsu-
lencës ka qenë edhe verifiki-
mi i anëtarësisë në çdo njësi

organizative të PD-së. Veri-
fikimi është kryer paralel-
isht me analizën dhe i gjithë
procesi është koordinuar
nga sekretari organizativ i
partisë z.Enno Bozdo. Ky ver-
ifikim ka ndodhur në pjesën
dërmuese të degëve dhe
pritet të mbyllet brenda dy
javësh. Një porosi specifike e
z.Bashas në mbledhjen e
kryesisë ishte që drejtuesit
në bazë nuk duhet të lënë jas-
htë vëmendjes takimet me
qytetarët. PD synon që të
gjithë procesin e ristruk-
turimit të saj në bazë dhe në
degë ta përmbyllë deri në
fund të qershorit, për t'u bërë
gati për zgjedhjet vendore të
vitit 2019.

Strazimiri: S'të ndëshkon më
drejtësia, por kryeministri…

Deputeti i PD-së, Gent Strazimiri shprehet se nga
sot nuk të ndëshkon më drejtësia, por qeveria e një

partie të vetme, madje personalisht kryeministri. Straz-
imiri shkruan në 'FB' se drejtësia me gjithë problemet
nga të cilat vuante sistemi, rezistoi
deri ditën kur dhunshëm kaloi zyr-
tarisht nën sundimin politik monist.
"Që të kuptojmë më mirë se ç'po
ndodh e ç'e pret vendin e shqipeve!
Kishte më pak se 90 ditë që sundonte
dhe urdhëronte ndëshkime për
kundërshtarët politikë! Drejtësia, me
gjithë problemet nga të cilat vuante
sistemi, rezistoi... deri ditën kur
dhunshëm kaloi zyrtarisht nën sundim politik monist!
Sot, problemeve që kishte, iu shtua edhe kanceri termi-
nal: korrupsioni politik! Nga sot, nuk të ndëshkon më
drejtësia, të ndëshkon qeveria e një partie të vetme,
madje personalisht kryeministri!", tha Strazimiri.

Ironia e Bylykbashit:
'Peshk i egër apo rezervati...'

Deputeti demokrat, Oerd Bylykbashi, përmes një ko
menti në rrjetet sociale ironizoi dje arrestimet me

"peshqit e mëdhenj". Bylykbashi
shkruan se kur sheh lajmet që
policia ka kapur "peshk të
madh" duhet pyetur është rezer-
vati apo i egër. "Hormon 'big fish'.
Kur të shesin atë administrator-
in e firmës së bananeve në Mam-
inas për peshk të madh është si
të të shesin peshk të rritur me
hormone. Kur sheh lajmet që poli-
cia kap 'peshk të madh', duhet
pyetur si në restorant: është
peshk i egër apo peshk rezervati?", shkruan Bylykbashi.

DELEGATËT
Deri në 22 mars grupi i punës pret propozimet nga
çdo anëtar për ndryshimin e statutit të PD-së. Më
25 mars, krerët e degëve duhet të sjellin listën e
delegatëve për Kuvendin Kombëtar, që do të
mbahet në datat 28-29 prill.



Kreu i opozitës, Lulzim Basha

Denoncimi te Berisha,
lidhjet e policisë me krimin

Përfshirja e Policisë së
Shtetit në trafikun e

drogës në vendin tonë
tashmë është një fenom-
en i cili po shqetëson të
gjithë qytetarët sh-
qiptarë. Një qytetar de-
noncoi lidhjet e drej-
tuesve të Policisë së Sh-
tetit me një prej trafi-
kantëve të arrestuar pak
ditë më parë. Denoncimi
u bë dje nga ish-kryemi-
nistri Berisha. "Denonco-
het klani i trafikantëve
me uniformë". "Lajmi
është i paralajmëruar. Ar-
tur Karaj, i arrestuar për
favorizim të kalimit të
paligjshëm të kufirit ësh-
të vëllai i Xhevahir Kara-
jt nga Fushë- Kruja, ish-
drejtorit të Policisë Sh-
kodër, Vlorë e i shumë
posteve të dhëna nga ril-
indja mbas vitit 2013 nga
zyra e burimeve njerë-

zore në Drejtorinë e Policisë
së Shtetit dhe në atë Drej-
torisë së Kufirit. Artur Karaj
është dhe vëllai i Esat Kara-
jt, që ka një gjysmë shekulli
në Policinë e Shtetit e vëllai
i Agim Karajt, që punon në
zjarrfikëset e Rinas. Artur
Karaj, përgjegjës në 'Sekiu-
riti Aeroport Partners' Ri-

nas ka 8 vite që merret me
trafikun e njerëzve dhe pas
punësimit në 2013 të Xhe-
vahir Karajt, ai e ktheu
lokalin ku rrinte në Fushë-
Krujë në zyrë emigracioni
e punësimi në polici e në
'ICTS Aeroport Partners'
Rinas", thuhet në me-
sazhin dërguar z.Berisha.

NJOFTIM ANKANDI

Permbarues  gjyqesor privat Artan Sima zhvillon ankandet sipas datave te meposhtme:

Date 16/04/2018, diten e Hene, ora 16:00, perfundon ankandi i ri (i dyte), per shitjen e pasurive te
paluajtshme te llojit “Are” me sip. 7400 m2, e ndodhur ne fshatin Bitince Devoll, ne vleren 414,400 leke.
Pasurite jane lene garanci bankare nga debitori Trashegimtareve te te ndjerit/Debitor znj.Bukurije
Sulejman Fezo, znj.Mimoza Fatmir (Foto) Fezo, z.Xhimi Foto Fezo, znj. Arkonnda Foti Fezo, znj.
Eliverta Foti Fezo, znj. Luiza Foti (Kasabelli) Fezo banues ne fshatin Bitince, bashkia Devoll, per
detyrimin ndaj kreditorit Fondi Besa Sh.a, me seli ne ish Blloku Tirane.
Ankandet zhvillohet prane zyres se permbaruesit me seli lagjen nr.3, Rruga Avni Rustemi,
nr.31 .k,1. Korce. Kontakt Cel.0674044666, e-mail. simaartan@yahoo.com
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Në kuadër të opera
cionit të koduar
"One If-By Land" u

goditën nga policia sh-
qiptare në bashkëpunim me
autoritetet në SHBA, Kana-
da, EUROPOL dhe INTER-
POL shtatë grupe të struk-
turuara kriminale, që
trafikonin emigrantë të
paligjshëm në shumë vende
të botës. Ky operacion solli
arrestimin e 39 personave
mes të cilëve 4 efektivë pol-
icie, ndërkohë që janë shpal-
lur në kërkim dhe 12 shtetas
të tjerë. Dy ditë pas finaliz-
imit të këtij megaoperacio-
ni zbulohet e shkuara krim-
inale e disa prej personave
të arrestuar, të cilët men-
dohet të jenë drejtues në
këto organizata kriminale.
Gjithashtu, mësohet se disa
prej të arrestuarve janë ak-
sionerë dhe disponojnë bi-
znese të ndryshme në Sh-
qipëri.
DREJTUESIT EDREJTUESIT EDREJTUESIT EDREJTUESIT EDREJTUESIT E
GRUPEVE KRIMINALEGRUPEVE KRIMINALEGRUPEVE KRIMINALEGRUPEVE KRIMINALEGRUPEVE KRIMINALE

Në kuadër të goditjes së
kontrabandimit të person-
ave me qëllim emigrimin
drejt SHBA-ve, Kanadasë,
Mbretërisë së Bashkuar etj.,
dy ditë më parë u përmbyll
operacioni i koduar "One If-
By Land", ku ranë në pran-
ga 39 persona dhe u shpallën
në kërkim 12 të tjerë. Mëso-
het se operacioni i drejtuar
nga prokurori Eugen Beci
është zhvilluar në disa
qytete të vendit tonë,
konkretisht në Tiranë,
Lezhë, Kukës, Fier, Dibër,
Shkodër dhe Korçë. Organi-
zata kriminale ishte e ndarë
në 7 grupe të strukturuara.
Bëhet me dije se hetimi ndaj
këtyre grupeve kriminale ka
nisur në muajin mars të
2017-ës. Pas arrestimit të
disa prej personave të përf-
shirë në trafikim, zbardhen
emrat e drejtuesve të këtyre
grupeve. Bëhet fjalë për Ar-
dian Corrin, Nik Bushin,
Kol Vushaj, Zaim Hysenbel-
liu dhe Nikolin Priska, dek-
laron "A1 Report". Bëhet me
dije se Ardian Corri, 47 vjeç,
lindur në Krujë dhe banues
në Tiranë, vepronte në
Lezhë. Ai njihet nga policia
dhe prokuroria si person me
të kaluar kriminale. Corri
rezulton i dënuar më parë
nga drejtësia shqiptare për
trafikim me skaf të 44
klandestinëve. Në mars të
2012-ës është dënuar nga
Gjykata e Lartë me 4.8 vite
burg. I arrestuari tjetër sh-
tetasi Nik Bushi, 65 vjeç ve-
pronte në Shkodër. 49-
vjeçari Kol Vushaj, banues
në Malësinë e Madhe, rezul-
ton i dënuar në SHBA për
akuzën e trafikut të klandes-
tinëve dhe Zaim Hysenbelliu
lindur në Tiranë, i arrestu-
ar nga prokuroria në vitin

Klandestinë me pasaporta false, ja sa varionin pagesat te trafikantët

Trafikuan shqiptarë në SHBA, Kanada dhe
Britani, zbulohen drejtuesit e grupeve kriminale
Zbardhet e shkuara e errët dhe bizneset që disponojnë të arrestuarit

2014. Ndërsa Nikolin Priska
dyshohet se ka qenë anëtarë
i grupit "Go-West", që falsi-
fikonte viza amerikane dhe
29 shtete të tjera. Sipas buri-
meve nga policia, personat
e përfshirë në trafikun e
klandestinëve, pasi dubliko-
nin pasaportat, vidhnin

identitetet dhe më pas ven-
dosnin fotot e personave që
interesoheshin për të ikur
në SHBA, Kanada etj. Dy
ditë më parë drejtori i Poli-
cisë së Shtetit, Ardi Veliu ka
zbardhur emrat e 39 person-
ave që u arrestuan, ndërsa
ka dhënë detaje për opera-

cionin. Katër policët e arres-
tuar janë me detyrë kontrol-
lorë në Pikat e Kalimit Kufit-
ar, Hani i Hotit dhe Qafë
Thanë, të cilët kanë shpër-
doruar detyrën duke mos
kryer regjistrimin e shteta-
sve të kontrabanduar.
Sakaq, sipas burimeve zyr-

tare nga Policia e Shtetit,
itineraret që përdornin
pjesëtarët e 7 grupeve të
strukturuara kriminale
janë: Shqipëri-Itali-Mbretëri
e Bashkuar, Shqipëri-
Francë-Mbretëri e Bash-
kuar, Shqipëri-Bullgari-Bel-
gjikë-Republika Domeni-

kane-SHBA/Kanada dhe
Shqipëri-Spanjë-Amerika
Latine-SHBA/ Kanada.
BIZNESETBIZNESETBIZNESETBIZNESETBIZNESET

Mësohet se një prej të ar-
restuarve, i cili dyshohet të
jetë drejtues i grupeve të
strukturuar kriminale, Ar-
dian Corri që prej vitit 2014
disponon bar-restorant në
plazhin e Shëngjinit në
Lezhë. Gjithashtu, në 1 nën-
tor 2017 ka themeluar ko-
mpaninë "CORRI-DL". Ob-
jekti i këtij aktiviteti është
kërkim, zbulim, shfrytëzim
dhe përpunim i mineraleve
të ngurta dhe nikeli në të
gjithë zonën eksport-import
në tregun e lirë industrial si
brenda dhe jashtë vendit.
Vihet re se në 31 janar 2018
Corri ka vendosur të pezu-
llojë pa afat aktivitetin treg-
tar të kësaj kompanie. Një
ndër të arrestuarit e tjerë,
Nik Bushi rezulton se prej
vitit 2012 merret me tregti me
pakicë rroba të përdorura
në Shkodër. Ndërkohë, i ar-
restuari Ardian Gurakuqi,
rezulton të jetë pronar i një
bar-kafe në kryeqytet.

KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS KUKËS - Policia kufitare ka
vënë në pranga ditën e
djeshme një 33-vjeçar Koso-
var, pasi ishte shpallur në
kërkim nga autoritete zvice-
rane. Specialistët e Policisë
Kufitare Morinë bënë ar-
restimin provizor, me qëllim
ekstradimi të shtetasit As-
trit Thaçi, 33 vjeç, banues në
Xërxë, Kosovë të shpallur në
kërkim ndërkombëtar. Ky
shtetas u kap në hyrje të SPK
Morinë, ku gjatë regjistrimit
në sistem rezultoi person në
kërkim ndërkombëtar, nga
autoritet zvicerane. Gjykata
De La Broye Et Du Nord Vau-
dois, Yverdon-Les-Bains/
Zvicër, datë 14.02.2013, e ka
dënuar me 18 muaj burgim
për kryerjen e veprave pe-
nale "Shkatërrimi i pronës",

SHKURTE

Plagosi me armë zjarri 52-vjeçarin,
bie në pranga i riu nga Hasi

KUKËSKUKËSKUKËSKUKËSKUKËS- 30-vjeçari Abedin Cenalia ka rënë ditën e djeshme
në pranga e policisë së Kukësit, pasi akuzohet për tenta-
tivë vrasjeje. Specialistët e Seksionit Kundër Krimeve ndaj
Jetës dhe Lirisë së Personit arrestuan në flagrancë sh-
tetasin Abedin Cenalia, 30 vjeç, banues në fshatin Vran-
ishtë, Has. Arrestimi i tij u bë pasi në qytetin e Krumës,
pas një konflikti për motive të dobëta, ka tentuar të vrasë
me armë zjarri duke e plagosur në këmbë shtetasin S.Sh.,
52 vjeç, banues në fshatin Vranishtë, Has. I plagosuri
ndodhet në spitalin Ushtarak Tiranë, jashtë rrezikut për
jetën. Shërbimet e policisë pas kontrolleve dhe krehjes
së zonës, bënë të mundur kapjen dhe arrestimin e au-
torit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua arma e
zjarrit pistoletë, tip "MINI-BLOU", ku dyshohet që është
përdorur nga autori për plagosjen e shtetasit S.Sh. Ma-
terialet u referuan në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor
Kukës, për veprat penale "Vrasja me dashje, mbetur në
tentativë" dhe "Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve
luftarake dhe municionit".

Sherr për motive pronësie,
përfundojnë të plagosur xhaxha e nip

ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN ELBASAN - Një konflikt për motive pronësie, xhaxha e
nip ka degraduar në plagosjen arrestimin e tyre. Unifor-
mat blu bëjnë me dije se ngjarja ka ndodhur në fshatin
Murriqan të Elbasanit, ku janë arrestuar Ervin Preçi, 38
vjeç dhe nipi i tij L.Preçi, 17 vjeç. Policia thotë se arrestimi
i tyre u bë pasi në fshatin Murriqan, pas një konflikti për
motive të dobëta pronësie, xhaja dhe nipi dyshohen të
kenë goditur njëri-tjetrin me sende të forta. Si pasojë janë
dëmtuar të dy shtetasit, të cilët ndodhen në spitalin Kiru-
rgjik Elbasan nën kujdesin e mjekëve. Materialet i kalu-
an Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprime
të mëtejshme për veprën penale "Dhuna në familje".

Astrit Thaçi, nën akuzë për "Shkatërrim prone", "Përndjekje"...

Në kërkim nga autoritetet zvicerane,
kapet në Morinë 33-vjeçari kosovar

"Përndjekja", "Shkelje e Ligjit
federal për të Huaj". Gjithash-
tu, gjykata De La Broye Et Du
Nord Vaudois, Yverdon-Les-
Bains/Zvicër, datë 27.12.2016,
e ka dënuar me 6 muaj burg,
për veprën penale, "Mar-
rëdhënie seksuale me dhunë
e mbetur në tentativë". Mate-
rialet i kaluan Prokurorisë
së Rrethit Gjyqësor Kukës
për veprime të mëtejshme.

Pagesat
Sipas hetimeve të prokurorisë, mësohet se për trafikimin
drejt Britanisë së Madhe grupet kriminale merrnin nga 7
mijë paund për person. Ndërsa për në SHBA dhe Kanada
personat e arrestuar merrnin nga 25 mijë dollarë deri në 30
mijë dollarë. Për këto grupe kriminale janë në total 51
urdhër arreste, prej të cilave 39 të ekzekutuara dhe për 12
persona vazhdon ende operacioni pasi nuk janë kapur.

Momenti i arrestimit
të trafikantëve

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'
A.     Automjetit tip ‘SKODA’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie
TMBDG41U4A8840601, me targë ‘TR 2338 T’ , në pronësi të dorëzanësit z.
ALKET Suad KOTONI, ÇMIMI  120.000 LEKË ;
B.     Automjetit tip ‘HYUNDAI’, ngjyrë ‘GRI’, vit prodhimi ‘2009’, nr. shasie
MALAM51CBAM416803, me targë ‘AA 714 BH’ , në pronësi të dorëzanësit znj.
AIDA Luan KOTONI  , ÇMIMI 130.000 LEKË .
Data e zhvillimit të ankandit do jetë 21.03.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866

PERMBARUESI GJYQESOR PRIVAT ERMIR GODAJ

"Permbaruesi gjyqesor privat Ermir Godaj zhvillon ankandin e trete per shitjen e
pasurive te paluajtshme :

1. Apartament me Nr. pasurie 118/57+2-10, ZK 3292, vol 38, faqe 184, me
siperfaqe 94.5 m², te ndodhur ne Selite, Tirane;
2. Apartament me Nr. pasurie 118/57+2-11, ZK 3292, vol 38, faqe 185, me
siperfaqe 99 m², te ndodhur ne Selite, Tirane,

per shlyerjen e detyrimit ne favor te kreditorit Shoqerise "EDIL-AL-IT" Sh.p.k., ne
shumat 67’927(gjashtedhjete e shtate mije e  nenteqind e njezete e shtate)Euro
dhe 309’225(treqind e nente mije e dyqind njezete e pese) Leke.

Çmimet me të cilat fillon ankandi i trete jane ne vlerat :

1. Apartament me nr. pasurie 118/57+2-10, ZK 3292,vol 38, faqe 184, me siperfaqe
94.5 m², te ndodhur ne Selite, Tirane, ne shumen 40'484(dyzete mije e katerqind
e tetedhjete e kater)Euro;
2. Apartament me nr pasurie 118/57+2-11, ZK 3292,vol 38, faqe 185, me siperfaqe
99 m², te ndodhur ne Selite, Tirane, ne shumen 41’983(dyzete e nje mije e
nenteqind e tetedhjete e tre)Euro;
Ankandi i trete zhvillohet ne date 03.04.2018, ora 16.00 ne zyren e
përmbaruesit gjyqesor privat Ermir Godaj, Rruga "Abdi Toptani", Qendra
Torre Drin, kt.2, nr.33, Tirane, dhe per informacion mund te kontaktoni ne
nr.0682099471, 0695370060, email ermirgodaj@zyrapermbarimit.com."
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NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURINË NR. 2/963-ND+1-43 , E LLOJIT ‘APARTAMENT’ , VOLUMI 55 ,
FAQJE 73, ZONA KADASTRALE 8513 , ME SIPËRFAQJE 67,81 M2 , NË
ADRESËN : RRUGA “K. KËRTUSHA” , SHKALLA 1 , KATI 7 , DURRËS , NË
PRONËSI TË SHTETASVE : Z. LUTFI GJYZELI DHE ZNJ. ENKELEJDA
GJYZELI .
ÇMIMI 2.000.000 LEKË ", Data e zhvillimit të ankandit do jetë 11.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

Pasuria nr. 7 / 392 – G8, e llojit ‘Garazhd’, volumi 20 , faqe 143, zona
kadastrale 8370, me sipërfaqje totale 19,94 m2, në pronësi të
SHOQËRISË “IN CO” SHPK, NUIS: J62410017G, me adresë: Rruga “4
Dëshmorët”, Tiranë .

ÇMIMI   2.000 EURO . Data e zhvillimit të ankandit do jetë 11.04.2018
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

Pasuria nr. 109 / 229 + 3 – 6, e llojit ‘Apartament’, zona kadastrale
3292, volumi 24, faqe 166, sipërfaqe totale 110, 5 m2, në pronësi të
AMARILDO NAÇO, me adresë : Selitë ,  Tiranë .
ÇMIMI  5.890.500 LEKË . Data e zhvillimit të ankandit do jetë
12.04.2018 .
CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

Qytetarë të shumtë
janë mbledhur ditën
e djeshme në dyert e

policisë së Lezhës kundër ar-
restimit të kreut të bash-
kisë, Fran Frrokaj. Ky i fun-
dit ra në prangat e policisë
tri ditë më parë, së bashku
me disa zyrtarë të tjerë, pasi
akuzohet për tjetërsim pro-
nash në bregdetin e Shën-
gjinit. Ndërkohë, simpati-
zantët e Frrokajt protestu-
an para komisariatit duke
kërkuar lirimin e tij. Ata e
quajtën të padrejtë dhe poli-
tik arrestimin e kryebashki-
akut. Ndërkohë, Gjykata e
Lezhës do të zhvillojë sot
seancën për rivlerësimin e
masës së arrestit për krye-
tarin e Bashkisë së Lezhës,
Fran Frrokaj dhe 11 zyr-
tarëve të tjerë. Në seancë
pritët që gjykata të vendosë
nëse Frrokaj do të gjykohet
në paraburgim apo i lirë.
Kryebashkiaku, përfaqë-
sues i PD-së, akuzohet për
'shpërdorim detyre', pasi ka
dyshime se ka tjetërsuar pro-
na tek 'Rana e Hedhun' në
Shëngjin. Gjithashtu, pas
hekurave përfunduan edhe
nënkryetari i bashkisë, En-
ver Hafizaj, kreu i hipotekës,
Gjelina Bacaj, bashkë me dy
juristët Eduard Lekaj e Ar-
mando Dakaj.
PRPRPRPRPROOOOOTESTTESTTESTTESTTESTAAAAA

Familjarë dhe punonjës
të administratës kanë qën-
druar ditën e djeshme para
komisariatit të Lezhës duke
kundërshtuar arrestimin e
kryebashkiakut, Fran Fr-
rokaj. Ata kanë nisur të
grumbullohen përpara
hyrjes së komisariatit duke
kërkuar lirimin e tij. Simpa-
tizantët pretendojnë se Fr-
rokaj nuk ka asnjë lidhje me

tjetërsimin e pronave breg-
detare. "Arrestimi është i
pabazë. Është komplet një
skenë e inskenuar politike.
E konsideroj totalisht një
arrestim politik. Bëj thirrje
që drejtësia të mos jetë me
dy standarde. Frrokaj është
ndodhur në qytetin e tij,
pranë banorëve të tij. Nuk e
dimë për çfarë akuzohet kry-
etari, nuk ka prova", tha
njëri prej mbështetësve të
kryebashkiakut. Më herët,
kryetari i Partisë Demokra-
tike, Lulzim Basha në një
takim me strukturat e selisë
blu, ka deklaruar se shpre-
son që Frrokaj të jetë i pafa-
jshëm dhe se PD kërkon
hetim të paanshëm, jopoli-

tik dhe profesional. "PD
kërkon zbatimin e stan-
dardit se të gjithë duhet të
jenë të barabarte para ligjit.
Është e rëndësishme që të
mos këtë drejtësi selektive,
në funksion të një axhende
politike të caktuar", është
shprehur Basha.
ARRESTIMETARRESTIMETARRESTIMETARRESTIMETARRESTIMET

Drejtori i Policisë së
Lezhës, Ferdinand Mara ka
njoftuar tri ditë më parë se
12 zyrtarë kanë rënë në pran-
gat e policisë, pasi akuzohen
se kanë tjetërsuar pronat në
bregdetin e Shëngjinit.
Ndërkohë 11 të tjerë janë
shpallur në kërkim. "Deri
tani janë arrestuar dhe
ndaluar 12 zyrtarë publikë

dhe janë shpallur në kërkim
11 zyrtarë e shtetas të tjerë,
të cilët në bashkëpunim me
njëri-tjetrin, duke abuzuar
me detyrën kanë falsifikuar,
tjetërsuar dhe përvetësuar
234,548 m2 tokë shtetërore
ranishte në zonën bregde-
tare Shëngjin, tek vendi i
quajtur "Rana e Hedhun".
Kjo sipërfaqe është shndër-
ruar me dokumente të falsi-
fikuara nga tokë shtetërore
në bregdet, në tokë arë dhe
pemëtore. Më pas është
regjistruar në Zyrën e
Regjistrimit të Pasurisë së
Paluajtshme Lezhë (ZRPP),
duke përfituar padrejtësisht
në interes të tyre dhe person-
ave të tjerë. Këto hetime

proaktive janë kryer në
funksion të procedimit Pe-
nal regjistruar në vitin 2017,
për veprat penale t? "Shpër-
dorimit të detyrës" dhe "Fal-
sifikimi i dokumenteve", tha
të premten drejtori i Policisë
së Lezhës, Ferdinand Mara.
Ndërkohë, prokuroria
pritet të zgjerojë hetimet për
përvetësimin e mbi 235 mijë
metrave katrorë tokë në
zonën e Quajtur Rana e
Hedhun. Burime pranë or-
ganit të akuzës thanë se he-
timet do të shtrihen dhe në
zonat e tjera bregdetare të
Shëngjinit, por edhe në Veli-
pojë të Shkodrës, ku dysho-
het se ka pasur abuzime me
titujt e pronësisë.

SHKURT

Julian Sulo, 37 vjeç ësh
të arrestuar ditën e

djeshme nga Policia e
Lushnjës dhe FNSH-të e
Fierit, pasi nuk i është bin-
dur policisë për të ndalu-
ar, ndërsa lëvizte me mak-
inë të blinduar. Gjatë kon-
trollit të ushtruar nga
policia në lagjen "Gafur
Muço", shtetasi Julian
Sulo duke udhëtuar me
mjetin tip "BMW" të blin-
duar, nuk i është bindur
urdhrit të punonjësve të
policisë për të ndaluar.
Policia iu vu në ndjekje sh-
tetasit të lartpërmendur, i
cili pasi braktis makinën,
hedh armën që mbante në
mjet dhe largohet me vrap
në rrugicat e qytetit. Falë
veprimeve të shpejta të
policisë së Lushnjës dhe

FNSH Fier, u bë e mundur
kapja e këtij shtetasi në
lagjen "18 Tetori", Lushnje.
Në afërsi të mjetit është gje-
tur një pistoletë tip "Grand

Power" Q 100, një krehër me
15 fishekë dhe një fishek në
folenë e fishekut, të cilat u
sekuestruan në cilësinë e
provës materiale. Mësohet

se 37-vjeçari ka një lokal dhe
një lavazh në qytetin e Lush-
njës dhe nuk është person i
panjohur për policinë. Ai
njihet në Lushnjë edhe si
"Juli i Pashakos". Ai ka qenë
një nga personat e shoqëru-
ar si të dyshuar për
masakrën në Lushnjë, ku u
ekzekutuan Jurgen Hoxha
dhe Zamir Latifi, miq të nipit
të Aldo Bares, Laert Haxh-
iut. Sula u vetëdorëzua në
polici pas vrasjes së dy të rin-
jve, por u lirua më pas për

mungesë provash. Një tjetër
ngjarje është ajo e gati dy
viteve më parë, më 11 qershor
2016 kur Julian Sulo u pla-
gos pas ndeshjes Shqipëri-
Zvicër në një pikë bastesh, në
lagjen "Skënder Libohova".
Lokali në fjalë ishte në pronë-
si të Arjan Aliços, i njohur
ndryshe si "Arti i Braçes" një

Nën akuzë për tjetërsimin e pronave në bregdetin e Shëngjinit, prapa hekurave 12 zyrtarë

Arrestimi i kryebashkiakut të Lezhës,
simpatizantët para komisariatit: Lirojeni
Dosja "Rana e Hedhun", Fran Frrokaj para gjykatës për masën e sigurisë

NGJARJA
Gjatë kontrollit të ushtruar nga policia në lagjen
"Gafur Muço", shtetasi Julian Sulo duke udhëtuar
me mjetin tip "BMW" të blinduar, nuk i është bindur
urdhrit të punonjësve të policisë për të ndaluar.
Policia iu vu në ndjekje shtetasit të lartpërmendur, i
cili pasi braktis makinën, hedh armën që mbante
në mjet dhe largohet me vrap në rrugicat e qytetit.



Me "BMW" të blinduar dhe armë pa leje, kush është Julian Sulo

"Juli i Pashakos" nuk i bindet policisë,
bie në pranga biznesmeni lushnjar

Ekuador, ekzekutohet
me 3 plumba shqiptari
dhe bashkëshortja e tij
EKUEKUEKUEKUEKUADORADORADORADORADOR - Një 64-vje-
çar shqiptar dhe bash-
këshortja e tij janë vrarë
me armë zjarri në Ekua-
dor. Mësohet se Fadil
Kaçaniqi, shtetas i Malit
të Zi, u ekzekutua me tri
plumba, ndërsa bash-
këshortja e tij 63-vjeçare
Fatima gjeti vdekjen pasi
u godit me sende të forta
në kokë. Mediat vendëse
raportojnë se në vendin e
ngjarjes u gjetën gjurmët
balistike dhe guri për të
cilin dyshohet se është
shfrytëzuar si armë. Si-
pas portalit ekuadorian
"Extra", vrasësit u pre-
zantuan si policë që
kërkuan të ushtronin
kontroll. Gjenerali poli-
cor Marçelo Tobar thek-
soi se Kaçaniq kishte
dosje kriminale për sh-
kak të trafikut të lëndëve
narkotike, ndërsa gruaja
e vrarë punonte në
aeroportin Zhoze Zhakin
de Olmedo.

53-vjeçar, i dënuar më parë
për vrasje dhe që njihet si një
nga ushtarët e Aldo Bares.
Ai u qëllua me thikë rreth 20
herë dhe me leva aq sa u la si
i vdekur buzë rruge dhe u
shpëtua nga një kalimtar i
rastit. Arjan Aliçko mori
përsipër krimin dhe ndodhet
në burg.

Protesta para komisariatit në LezhëKreu i Bashkisë së Lezhës, Fran Frrokaj
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INTERVISTA
PUNESIMI I INFERMIEREVE



"2-3 javë, të pamjaftueshme për të shqyrtuar rreth 3500 dosjet e aplikantëve"

Elson Jaçaj: Portali për
infermierët, dështim i hapur
"Punësimet janë bërë politikisht, me mik apo lekë"

Të gjithë ata që kanë
përfunduar studimet
e larta për infermieri,

kanë mundësinë të aplikojnë
nëpërmjet portalit "Infermi-
erë për Shqipërinë". Disa ditë
më parë u bë me dije se në
datën 15 mars të këtij viti do
të shpalleshin e emrat e kan-
didatëve fitues që kalojnë
fazën e parë, por deri më tani
ende nuk ka një njoftim. Në
një intervistë për "Gazeta Sh-
qiptare", kreu i Shoqatës së
Infermierëve të Shqipërisë,
Elson Jaçaj thotë se ky por-
tal për punësimin e infermi-
erëve është një dështim i
hapur. Më tej ai bën me dije
se infermierët shprehen
skeptikë mbi transparencën
e këtij sistemi dhe sqaron se
ana praktike, që është baza e
Infermierisë nuk është cilë-
suar në asnjë nga pikat apo
kriteret e përzgjedhjes. Gjith-
ashtu Jaçaj thekson se deri
më tani punësimet e inferm-
ierëve janë bërë përmes
ngjyrimit politik, me mik apo
dhe me lekë e shprehet se 2-
3 javë nuk mjaftojnë për të
shqyrtuar rreth 3500 dosje të
aplikantëve të interesuar.

Cili është mendimi juajCili është mendimi juajCili është mendimi juajCili është mendimi juajCili është mendimi juaj
si drejtues i Shoqatës së In-si drejtues i Shoqatës së In-si drejtues i Shoqatës së In-si drejtues i Shoqatës së In-si drejtues i Shoqatës së In-
ferferferferfermierëvmierëvmierëvmierëvmierëve të Shqipërisëe të Shqipërisëe të Shqipërisëe të Shqipërisëe të Shqipërisë
mbi punësimin e infermbi punësimin e infermbi punësimin e infermbi punësimin e infermbi punësimin e infermi-mi-mi-mi-mi-
erëverëverëverëverëve nëpëre nëpëre nëpëre nëpëre nëpërmjet pormjet pormjet pormjet pormjet portalittalittalittalittalit
"Infer"Infer"Infer"Infer"Infer mierë për Sh-mierë për Sh-mierë për Sh-mierë për Sh-mierë për Sh-
qipërinë"?qipërinë"?qipërinë"?qipërinë"?qipërinë"?

Portali, në këtë kohë që
po kalon shëndetësia në
vend dhe sidomos infermi-
erët, nuk është zgjidhja e
duhur për punësim. Një por-
tal që në lançimin e tij fton
të gjithë administratën e
punësuar dhe jo profesion-
istët që janë në kërkim të
punës është turp. Një portal
që hapet pa pasur një bazë
drejtuesi si ekipin e
përzgjedhjes së dosjeve të
fituesve apo dhe të testimit
se kuptoj si mund te lanço-
het. Dhe një portal që nuk
është informues dhe
sqarues për ata që janë në
kërkim të një pune vështirë
të funksionojë.

Voltiza Duro

sesa do t'u krijojë mundësi
punësimi profesionistëve që
janë në kërkim të punës.
Kur u hap portali "Infermi-
erë për Shqipërinë", do
donim të mësonim me kë
grup interesi janë konsultu-
ar ministria dhe të tjerët për
efikasitetin e këtij portali?
Pra, a janë takuar me për-
faqësues të shoqatave, me
Urdhrin e Infermierit, me
Fakultetet e Infermierisë;
pasi në ngritjen e pyetjeve
apo dhe në testimin teorik
apo praktik të infermierëve
duhen profesionistë. Dhe
nuk dihet kush do të bëjë
përzgjedhjen dhe sa trans-
parentë do të jenë në
dhënien e rezultateve të

vazhdimësinë e tij. Kjo sepse
si mund të bësh
përzgjedhjen e një personi
mbi dosjen që dorëzon kur
sot të gjithë po i blejnë si li-
cencën e ushtrimit të profe-
sionit, si kualifikimet, ashtu
dhe certifikatat e mbrojtjes
së gjuhës. Dhe për më tepër,
dihet që infermieria është
një profesion më tepër prak-
tik se teorik dhe në testim
dhe përzgjedhje, ana prak-
tike që është baza e inferm-
ierisë nuk është cilësuar në
asnjë nga pikat apo kriteret
e përzgjedhjes.

Sipas infSipas infSipas infSipas infSipas infororororormacionemacionemacionemacionemacionevvvvveeeee
tuaja,  sa vetë kanë ap-tuaja,  sa vetë kanë ap-tuaja,  sa vetë kanë ap-tuaja,  sa vetë kanë ap-tuaja,  sa vetë kanë ap-
likuar dhe sa prej tyre dolikuar dhe sa prej tyre dolikuar dhe sa prej tyre dolikuar dhe sa prej tyre dolikuar dhe sa prej tyre do
të përzgjidhen nëpërtë përzgjidhen nëpërtë përzgjidhen nëpërtë përzgjidhen nëpërtë përzgjidhen nëpërmjetmjetmjetmjetmjet

porporporporportalit "Infertalit "Infertalit "Infertalit "Infertalit "Infermierë për Sh-mierë për Sh-mierë për Sh-mierë për Sh-mierë për Sh-
qipërinë"?qipërinë"?qipërinë"?qipërinë"?qipërinë"?

Çuditërisht prej kohësh
infermierët kanë qenë në
kërkim të një vendi pune
dhe gjithmonë u thuhej: "s'ka
vende të lira, lini dokumen-
tet pasi kur të ketë do ju njof-
tojmë". Dhe në momentin
kur bëhet lançimi i portalit
dalin që janë 420 vende të
lira pune? Edhe pse minis-
tria deklaroi 3434 aplikantë,
në të vërtetë ka pasur mbi

jet e aplikantëve?jet e aplikantëve?jet e aplikantëve?jet e aplikantëve?jet e aplikantëve?
Sigurisht që nuk është

kohë e mjaftueshme për as-
një aplikant. Nuk mjaftojnë
2-3 javë për të përzgjedhur
dosjet, sidomos kur janë
rreth 3500 të tilla. Vetëm
për t 'i  lexuar duhet më
tepër kohë, e jo më t 'i
përzgjedhësh drejt sipas
meritokracisë dhe jo sipas
mënyrave të tjera, siç ka
funksionuar deri më sot
(përmes ngjyrimit politik,
me mik apo dhe me lekë).
Ky është realiteti në ven-
din tonë!

Në diskutimet që keniNë diskutimet që keniNë diskutimet që keniNë diskutimet që keniNë diskutimet që keni
orgorgorgorgorganizuar me inferanizuar me inferanizuar me inferanizuar me inferanizuar me infermi-mi-mi-mi-mi-
erët, a ka pasur ankesa nëerët, a ka pasur ankesa nëerët, a ka pasur ankesa nëerët, a ka pasur ankesa nëerët, a ka pasur ankesa në
lidhje me ndonjë problemlidhje me ndonjë problemlidhje me ndonjë problemlidhje me ndonjë problemlidhje me ndonjë problem

teknik të portalit ,  çkateknik të portalit ,  çkateknik të portalit ,  çkateknik të portalit ,  çkateknik të portalit ,  çka
mund të ketë penalizuarmund të ketë penalizuarmund të ketë penalizuarmund të ketë penalizuarmund të ketë penalizuar
kandidatin?kandidatin?kandidatin?kandidatin?kandidatin?

Portali është një dësh-
tim i hapur që pa filluar
edhe pse nuk pranohet nga
ata që e hapën. Një portal
që u mbingarkua dhe u
bllokua disa herë gjatë ap-
likimit të infermierëve. E
më pas rezultoi që për sh-
kak të kësaj avarie, u
kërkua që dokumentet të
mos ngarkohen në portal,
por të dërgohen dorazi në
ministri. Theksoj faktin që
këtë informacion nuk e di-
nin të gjithë aplikantët dhe
për më keq u la një afat ko-
hor prej 3 ditësh për këtë gjë.
Infermierët me vendbanim
në Tiranë mund t'i sillnin
dokumentet, por një nga
Kukësi apo Saranda, nuk
kishte kohë të mjaftueshme
për të ardhur deri në Minis-
trinë e Shëndetësisë.

Në portal u njoftua se nëNë portal u njoftua se nëNë portal u njoftua se nëNë portal u njoftua se nëNë portal u njoftua se në
datën 15 mars do të shpall-datën 15 mars do të shpall-datën 15 mars do të shpall-datën 15 mars do të shpall-datën 15 mars do të shpall-
eshin fituesit e fazës sëeshin fituesit e fazës sëeshin fituesit e fazës sëeshin fituesit e fazës sëeshin fituesit e fazës së
parë, por deri më tani nukparë, por deri më tani nukparë, por deri më tani nukparë, por deri më tani nukparë, por deri më tani nuk
janë publikuar ende emrat.janë publikuar ende emrat.janë publikuar ende emrat.janë publikuar ende emrat.janë publikuar ende emrat.
A kA kA kA kA keni këreni këreni këreni këreni kërkuar infkuar infkuar infkuar infkuar inforororororma-ma-ma-ma-ma-
cion se pse ndodhi kjo sh-cion se pse ndodhi kjo sh-cion se pse ndodhi kjo sh-cion se pse ndodhi kjo sh-cion se pse ndodhi kjo sh-
tyrje?tyrje?tyrje?tyrje?tyrje?

U nxorën disa emra fitues
të përzgjedhjes në bazë të
dosjeve dhe u tha që një
pjesë ka probleme me dosjen
dhe u la prapë një afat kohor
për të çuar dokumentacion-
in që iu mungon dhe sërish
asgjë. Në datën 15 mars do
shpalleshin fituesit e fazës
së parë, në bazë të
përzgjedhjes së dosjeve dhe
do caktohej dita dhe vendi
për testimin, që do ishte faza
e dytë. Por edhe pse ka kalu-
ar data 15, nuk ka asnjë listë
fituesish dhe asnjë njoftim
pse po vonon dhe çfarë po
ndodh. Nuk i jepet informa-
cion asnjë personi që in-
teresohet në ministri.

"Sot të gjithë po
i blejnë si
licencën e

ushtrimit të
profesionit, si
kualifikimet,
ashtu edhe

certifikatat e
mbrojtjes së
gjuhës. Ana
praktike, që
është baza e

infermierisë nuk
është cilësuar në
asnjë nga pikat
apo kriteret e
përzgjedhjes".

““

3500 aplikime. Gjithashtu,
një numër i madh të intere-
suarish nuk ishin të infor-
muar se si të aplikonin dhe
sa kohë kishin në dispozi-
cion.

Pra, numri i vendeve tëPra, numri i vendeve tëPra, numri i vendeve tëPra, numri i vendeve tëPra, numri i vendeve të
lira të shpallura në portallira të shpallura në portallira të shpallura në portallira të shpallura në portallira të shpallura në portal
nuk është i mjaftueshëm,nuk është i mjaftueshëm,nuk është i mjaftueshëm,nuk është i mjaftueshëm,nuk është i mjaftueshëm,
krahasuar me numrin e in-krahasuar me numrin e in-krahasuar me numrin e in-krahasuar me numrin e in-krahasuar me numrin e in-
ferferferferfermierëvmierëvmierëvmierëvmierëve të pae të pae të pae të pae të papunë?punë?punë?punë?punë?

Janë mbi 3500 aplikime
për 420 vende të lira dhe
kuptohet sa është akoma
numri i të papunëve në
vend, pa llogaritur faktin që
çdo vit mbarojnë infermier-
inë dhe licencohen me qin-
dra infermierë të tjerë.

A është e mjaftueshmeA është e mjaftueshmeA është e mjaftueshmeA është e mjaftueshmeA është e mjaftueshme
koha për të shqyrtuar dos-koha për të shqyrtuar dos-koha për të shqyrtuar dos-koha për të shqyrtuar dos-koha për të shqyrtuar dos-

Sa e besueshme ështëSa e besueshme ështëSa e besueshme ështëSa e besueshme ështëSa e besueshme është
kjo mënyrë për ju si infer-kjo mënyrë për ju si infer-kjo mënyrë për ju si infer-kjo mënyrë për ju si infer-kjo mënyrë për ju si infer-
mierë?mierë?mierë?mierë?mierë?

Është e vështirë të thu-
het që do të jetë i be-
sueshëm! E para se ishte i
nxituar dhe ata që e lançuan
janë akoma të papërgatitur
për vazhdimësinë e tij. E
dyta, ne e kemi theksuar që
më tepër do të jetë si një ori-
entim për ata që kërkojnë
punë se ku ka vende pune
të lira dhe sa vende pune ka,

drejta.
A mendoni se është njëA mendoni se është njëA mendoni se është njëA mendoni se është njëA mendoni se është një

proces transparent, ku fi-proces transparent, ku fi-proces transparent, ku fi-proces transparent, ku fi-proces transparent, ku fi-
tojnë më të mirët bazuar nëtojnë më të mirët bazuar nëtojnë më të mirët bazuar nëtojnë më të mirët bazuar nëtojnë më të mirët bazuar në
meritokraci dhe aftësi?meritokraci dhe aftësi?meritokraci dhe aftësi?meritokraci dhe aftësi?meritokraci dhe aftësi?

Nëse doni të vërtetën, jo
vetëm unë, por të gjithë in-
fermierët si ata që kanë ap-
likuar dhe ata që janë tash-
më në punë janë shumë
skeptikë që ky portal do jetë
transparent, e kjo jo vetëm
në përzgjedhjen e personave
që e meritojnë, por edhe në

Kreu i Shoqatës së Infermierëve
të Shqipërisë, Elson Jaçaj
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Kreu i Shoqatës së Infermierëve të Shqipërisë tregon se UISH nuk po i shërben kësaj kategorie

"Infermierët janë dhunuar
fizikisht në krye të detyrës"
"Arsyet që i detyrojnë të largohen nga Shqipëria"

"Shëndetësia
te ne është një
fasadë e bukur

nga jashtë,
por që
brenda

është akoma
e kohës

së Luftës
së Dytë

Botërore si
në hoteleri

dhe në shërbim
medikamentoz".

““

Foto ilustruese

Voltiza Duro

tonë, edhe pse një infermi-
er paguhet sa një sanitare,
shpesh më pak, dhe pse
punon në kushte të vështi-
ra, nën një trysni dhe pre-
sion gjatë gjithë kohës dhe
shërben me gjithë zemër,
prapë mbetet thjesht një
"kafshë" pune për
punëdhënësit.

Si paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet eSi paraqiten kushtet e
punës për inferpunës për inferpunës për inferpunës për inferpunës për infermierët? Amierët? Amierët? Amierët? Amierët? A
janë të kënaqshme?janë të kënaqshme?janë të kënaqshme?janë të kënaqshme?janë të kënaqshme?

Fatkeqësisht në Sh-
qipëri edhe ambienti i
punës është i pasigurt për
infer mierët, si nga ana
higjienike edhe nga ana fiz-
ike. Theksoj se nga ana
higjienike, infer mierët
punojnë në një ambient
gjithë infeksione, pa dore-
za, pa maska e të pambroj-
tur. Në këtë mënyrë rrez-
ikohet jeta e infermierit
dhe pacientit. Ndërsa janë
të pasigurt fizikisht, pasi
kemi parë shumë raste që
disa infermierë, sidomos në
urgjenca, janë dhunuar fiz-
ikisht nga familjarët agre-
sorë apo dhe pacientët pasi
infermieri është kontakti i
parë me pacientin.

Ju thatë që shpesh ush-Ju thatë që shpesh ush-Ju thatë që shpesh ush-Ju thatë që shpesh ush-Ju thatë që shpesh ush-
trohet dhunë fizike ndajtrohet dhunë fizike ndajtrohet dhunë fizike ndajtrohet dhunë fizike ndajtrohet dhunë fizike ndaj
inferinferinferinferinfermierëvmierëvmierëvmierëvmierëveeeee. Pse ndodh. Pse ndodh. Pse ndodh. Pse ndodh. Pse ndodh
diçka e tillë?diçka e tillë?diçka e tillë?diçka e tillë?diçka e tillë?

Kur dikush vjen në spi-
tal (sipas publicitetit që
bëhet rëndom nëpër media
e kudo që shëndetësia tek
ne është falas dhe nuk mu-
ngon asgjë) në momentin
që një pacient përballet me
realitetin e spitaleve dhe
qendrave shëndetësore në
vend kërkon përgjigje nga
infermieri. Shpesh, shën-
detësia te ne është një fas-
adë e bukur nga jashtë, por
që brenda është akoma e
kohës së Luftës së Dytë
Botërore si në hoteleri dhe
në shërbim medikamentoz.
Fakti që ka mungesa dhe
s'ka shërbim për çka një
pacient ka nevojë, nuk ësh-
të faji i infermiereve. Por
duke qenë se infermierët
janë të parët në kontakt me
pacientin dhe familjarin,
sigurisht që të parit që do i
"shfryhen" është inferm-
ieri (me të drejtë për çka
kërkojnë, por jo tek perso-
ni i duhur).

Sa vlerësohet një infer-Sa vlerësohet një infer-Sa vlerësohet një infer-Sa vlerësohet një infer-Sa vlerësohet një infer-
mier në Shqipëri?mier në Shqipëri?mier në Shqipëri?mier në Shqipëri?mier në Shqipëri?

Një tjetër problem që ha-
sin infermierët e që po iu
zbeh dëshirën për të punu-
ar në Shqipëri është dis-
kriminimi profesional. Kjo
pasi si nga ministria, edhe

Kohët e fundit, mjekët
e infermierët e
diplomuar në ven-

din tonë po shohin vendet
perëndimore si opsionet më
të mira për të filluar një
punë në profesion. Kjo kat-
egori profesionistësh po lar-
gohen nga Shqipëria për
një të ardhme më të mirë,
me paga e standarde më të
larta. Presidenti i Shoqatës
së Infermierëve të Sh-
qipërisë, Elson Jaçaj tregon
për "Gazeta Shqiptare" se jo
vetëm pagat e ulëta, por
edhe kushtet e punës e dis-
kriminimi profesional i
detyrojnë infermierët të
largohen nga vendi. Jaçaj
më tej thekson se në
shumë raste, infermierët
janë dhunuar nga pa-
cientët apo familjarët për
mungesë shtretërish apo
ilaçesh e kjo jo për faj të
infermierit.

C i l a t  j a n ë  d i s a  p r e jC i l a t  j a n ë  d i s a  p r e jC i l a t  j a n ë  d i s a  p r e jC i l a t  j a n ë  d i s a  p r e jC i l a t  j a n ë  d i s a  p r e j
prprprprproboboboboblemalemalemalemalematikatikatikatikatikavvvvve që hasine që hasine që hasine që hasine që hasin
s o t  i n f e rs o t  i n f e rs o t  i n f e rs o t  i n f e rs o t  i n f e r m i e r ë t  n ë  S h -m i e r ë t  n ë  S h -m i e r ë t  n ë  S h -m i e r ë t  n ë  S h -m i e r ë t  n ë  S h -
qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?

Infermierët sot kanë një
sërë problematikash. Duke
filluar që nga diskriminimi
profesional. Në të gjithë
botën, ashtu edhe tek ne,
ata janë hallka më e rëndë-
sishme e sistemit shëndetë-
sor, pasi një mjek kalon
shumë pak kohë me pacien-
tin në krahasim me inferm-
ierin. Infermieri është kon-
takti i parë dhe i fundit me
pacientin dhe është perso-
ni që vihet në shërbim të
pacientit në të gjithë
orarin e punës. Në vendin

nga administratat ku
punojnë, nuk janë shumë
të vlerësuar profesional-
isht. Edhe pse sot një infer-
mier mbaron 5 vite fakultet
po aq sa një mjek, edhe pse
bën trajnime të vazh-
dueshme tek qendra e
edukimit në vazhdim për
rritje profesionale dhe janë
vërtet të aftë dhe shumë të
zotë, akoma është një
frymë diskriminimi që
qarkullon prej kohësh. Kjo
vjen nga drejtues të ndry-
shëm, të cilët këtë negativ-
itet shpesh e  transmetojnë
edhe tek pacientët, të cilët
vijnë me atë lloj paragjyki-
mi, por që fatmirësisht kur
shikojnë punën dhe
përkushtimin e infermi-
erëve e thonë me plot gojën:
"Bravo jeni me të vërtetë
për t'u përgëzuar për çdo
gjë që bëni".

Pse po largohen infer-Pse po largohen infer-Pse po largohen infer-Pse po largohen infer-Pse po largohen infer-
m i e r ë t  d r e j t  v e n d e v em i e r ë t  d r e j t  v e n d e v em i e r ë t  d r e j t  v e n d e v em i e r ë t  d r e j t  v e n d e v em i e r ë t  d r e j t  v e n d e v e
perëndimore për të ush-perëndimore për të ush-perëndimore për të ush-perëndimore për të ush-perëndimore për të ush-
truar profesionin e tyre?truar profesionin e tyre?truar profesionin e tyre?truar profesionin e tyre?truar profesionin e tyre?

Me të drejtë infermierët
largohen nga Shqipëria,
pasi është i vetmi vend që
nuk di ta vlerësojë këtë pro-
fesion. Ndërkohë që e gjithë
Europa e më gjerë po i
kërkojnë, po i vlerësojnë,
po i paguajnë mirë duke u
siguruar shumë kushte, si
për ta dhe për familjet e
tyre. Ndërsa në Shqipëri
është e kundërta; dalin
shumë infer mierë nga
Fakultetet e Infermierisë
në vend, gjë që çon në një
numër të madh infermi-
erësh të diplomuar çdo vit

dhe fatkeqësisht vendi ynë
ofron pak vende pune për
ta. Kështu që një nga arsy-
et kryesore të largimit nga
vendi, është pamundësia e
gjetjes së një vendi pune në
Shqipëri.

A  ë s h t ë  n j ë  f a k t o rA  ë s h t ë  n j ë  f a k t o rA  ë s h t ë  n j ë  f a k t o rA  ë s h t ë  n j ë  f a k t o rA  ë s h t ë  n j ë  f a k t o r
ndikues edhe paga?ndikues edhe paga?ndikues edhe paga?ndikues edhe paga?ndikues edhe paga?

Një tjetër arsye e largim-
it të infermierëve nga Sh-
qipëria, është edhe paga e
ulët që marrin, pavarësisht
se mund të bësh master e
çdo lloj kualifikimi tjetër,
nuk merr as rritje page, as
r ritje profesionale. Fat-
keqësisht Shqipëria është
kthyer në një vend që po
vret çdo shpresë për çdo lloj
moshe dhe çdo dëshirë për
të punuar dhe kontribuar
në vend.

Sa mbështetje gjejnë in-Sa mbështetje gjejnë in-Sa mbështetje gjejnë in-Sa mbështetje gjejnë in-Sa mbështetje gjejnë in-
ferferferferfermierët për zgjidhjen emierët për zgjidhjen emierët për zgjidhjen emierët për zgjidhjen emierët për zgjidhjen e
prprprprproboboboboblemalemalemalemalematikatikatikatikatikavvvvve të tyre të tyre të tyre të tyre të tyre tee tee tee tee te
UrUrUrUrUrdhri i Inferdhri i Inferdhri i Inferdhri i Inferdhri i Infermierit?mierit?mierit?mierit?mierit?

Një shqetësim tjetër për
infermierët është edhe in-
stitucioni i Urdhrit të Infer-
mierit, i cili në 10 vjet nuk
ka bërë asgjë për infermi-
erët si kur janë dhunuar, si
kur janë hequr padrejtë-
sisht nga puna pa asnjë mo-
tivacion. Një urdhër që
udhëhiqet prej 3 man-
datesh po nga i njëjti per-
son e ku nuk janë zhvillu-
ar zgjedhje të drejta asn-
jëherë. Çdo tarifë e paguar
nga infermierët në drejtim
të këtij institucioni nuk
është kthyer në shërbim
asnjëherë. Çdo urdhër
tjetër cakton datën e
zgjedhjeve, shpall kandi-

datët e bën zgjedhje dhe
çdo 4 vjet e më tej vendos
dikë që shpalos një pro-
gram në të mirë të profe-
sionit, ndërsa me infermi-
erët nuk ndodh kështu.

C i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g aC i l a t  j a n ë  d i s a  n g a
problematikat që ju si sho-problematikat që ju si sho-problematikat që ju si sho-problematikat që ju si sho-problematikat që ju si sho-
qatë keni evidentuar nëqatë keni evidentuar nëqatë keni evidentuar nëqatë keni evidentuar nëqatë keni evidentuar në
fffffakultetet e Inferakultetet e Inferakultetet e Inferakultetet e Inferakultetet e Infermierisë?mierisë?mierisë?mierisë?mierisë?

Vendi ynë ka shumë
fakultete infermierie dhe
nuk kanë një kurrikul të
unifikuar, po çdo fakultet
ka kurrikulën e vet dhe
nxjer r infermierë sipas
modelit të tij, pra nuk da-
lin të njëjtët infermierë të
përgatitur. Nuk i japim dot
shpjegim faktit se pse du-
het që fakultetet e inferm-
ierisë të drejtohen nga
mjekë dhe të kenë kaq
shumë lëndë mjekësore kur
infermieri nuk i aplikon ato
kur del në pune dhe pse ka
kaq pak orë praktike në
fakultete kur praktika ësh-
të baza e infermierisë.

A është i mjaftueshëmA është i mjaftueshëmA është i mjaftueshëmA është i mjaftueshëmA është i mjaftueshëm
stafi i inferstafi i inferstafi i inferstafi i inferstafi i infermierëvmierëvmierëvmierëvmierëve në spi-e në spi-e në spi-e në spi-e në spi-
tale apo qendra shëndetë-tale apo qendra shëndetë-tale apo qendra shëndetë-tale apo qendra shëndetë-tale apo qendra shëndetë-
sore?sore?sore?sore?sore?

E dhimbshme është që
jemi akoma në tranzicion
në këtë pikë, por më e
dhimbshme është kur të
kuptohet që jemi më në
krizë për staf  shëndetësor,
për infermierë dhe mjekë.
Kjo pritet të ndodhë pas jo
shumë kohësh, pasi të
gjithë po largohen dhe jo
vetëm të rinj, por edhe pro-
fesionistë me përvojë pune.
Pritet të shohim ku do të
jemi më pas.

"Fakti që ka
mungesa dhe
s'ka shërbim
për çka një
pacient ka

nevojë, nuk
është faji i

infermiereve".

““

Foto ilustruese
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Ashtu siç kemi parë edhe në
disa nga kapitujt e tjerë
paraardhës të këtij libri, në

fillimin e viteve '70-të, Shqipërinë
e vizituan shumë personalitete të
arsimit, kulturës dhe letrave sh-
qipe, gjë e cila bëhej në kuadrin e
një protokolli të përbashkët që
kishte nënshkruar Tirana zyrtare
me Krahinën Autonome Socialiste
të Kosovës. Në këtë kuadër, diku
nga fillimi i verës së vitit 1974, në
Shqipëri erdhën një delegacion
nga Kosova, ku mes të tjerëve ish-
in edhe akademiku e historiani i
njohur, prof. dr. Ali Hadri, prof. dr.
Skënder Riza si dhe pedagogu
Emin Pllana. Gjatë qëndrimit të
tyre afro njëmujor në Shqipëri, ata
u shoqëruan nga Petrit Sinani,
(punonjës i Institutit të Historisë),
i cili sipas "rregullave" me të cilat
funksiononte regjimi komunist i
asaj kohe, ka përpiluar edhe një
raport-informacion që më pas i ësh-
të dërguar Komitetit Qendror të
PPSH-së dhe personalisht Ramiz
Alisë, sekretarit përkatës të Komi-
tetit Qendror të PPSH-së që mbu-
lonte në rrugë partie, arsimin, ar-
tin, kulturën dhe propagandën.
Ashtu si pothuaj të gjitha raport-
informacionet e kësaj natyre, (për
shqiptarët e ardhur nga Kosova,
Mali i Zi dhe Maqedonia) edhe ky i
shoqëruesit Petrit Sinani, është
përpiluar deri me detaje për gjithç-
ka kanë bërë, takuar, vizituar dhe
shprehur "miqtë" nga Kosova gjatë
qëndrimit të tyre në Shqipëri.
Ndër të tjera, ajo që bie në sy në
raport-informacion është dhe bise-
da që kanë bërë profesorët nga
Kosova për kolegun e tyre, prof. dr.
Rexhep Qosjen, i cili po ashtu kish-
te vizituar Shqipërinë disa kohë
para tyre, (gjë të cilën e kemi parë
në një nga kapitujt paraardhës)
dhe në mes tij (Qosjes) e kolegëve
nga Tirana, ishte krijuar një "kon-
flikt" apo më saktë kishte lindur
një debat që kishte të bënte me
historinë e letërsisë shqipe të re-
alizmit socialist, për të cilën Qosja
"akuzohej", se: "Kishte futur në një
thes, historinë e letërsisë shqipe të
realizmit socialist, me atë të para
luftës". Për më shumë mbi opinio-

Së shpejti libri më i ri "Shkrimtarët dhe artistët nën diktatin komunist"

Vizita e Qosjes në Tiranë, Hadri: S'ka të
drejtë, mirë ia bëtë, t'i ulet pak hunda

Raporti sekret i vitit 1974 për Ramiz Alinë, lidhur
me vizitën në Shqipëri të profesorëve nga Kosova

net e profesorëve të nderuar nga
Kosova për kolegun e tyre, Qosja
dhe gjithë vizitën e tyre në Sh-
qipëri, na njeh raport-informacio-
ni në fjalë të cilin po e publikojmë
të plotë dhe pa asnjë shkurtim.
Edhe pse në dokumentin në fjalë
nuk ka asnjë shënim nga Ramiz
Alia, duket se ai e ka parë atë, pasi
aty ndodhet nënshkrimi (firma) e
shefit të kabinetit të tij, Ilo Kodrës,
i cili ka vënë shënimin e arkivimit
të materialit.
RELACION

Mbi qëndrimin në vendin tonë
të studiueëve kosovarë, profesor
doktor Ali Hadëri, profesor doktor
Emin Riza, dhe të pedagogut Emin
Pllana.

Në bazë të protokollit të bash-
këpunimit mësimor shkencor mi-
dis Universitetit Shtetëror të Ti-
ranës dhe atij të Prishtinës, më

datën 2 qershor 1974 erdhi në ven-
din tonë një delegacion kosovar i
kryesuar nga rektori i atij univer-
siteti. Në këtë delegacion bënin
pjesë edhe shokët e sipërshënuar.

Më datën 2 qershor këta shokë
u pritën në Han të Hotit nga Sela-
mi Pulaha - zëvendësdrejtor i këtij
instituti.

Më datën 3.VI. '74 Ali Hadri,
Skënder Riza bashkë
me gruan e tij dhe
Emin Pllanën u
pritën në drejtori të
këtij instituti, ku
morën pjesë nga pala
jonë, Stefanaq Pollo,
Selami Pulaha, Niko
Deçka, Stavri Naçi,
Kristo Frashëri dhe
Petrit Sinani.

Në këtë takim u
bisedua për punën

kërkimore shkencore që do të bë-
nin ata gjatë qëndrimit në Sh-
qipëri.

Qëllimi i ardhjes së tyre në Sh-
qipëri ishte shfrytëzimi i materia-
leve arkivale për periudha të ndry-
shme të historisë së popullit sh-
qiptar.

Koha e qëndrimit ishte e ndry-
shme. Ali Hadri qëndroi prej datës

2 deri më 28 qershor 1974, Skënder
Riza nga 2 deri më 17 qershor dhe
Emin Pllana nga 2 deri më 21 qer-
shor 1974.

Gjatë kësaj periudhe ata punu-
an në Bibliotekën Kombëtare dhe
në Institutin e Historisë, ku u
shfrytëzuan, sipas rregullave të
caktuara, materialet që
nevojiteshin.

Prej datës 3 deri më 12 qershor
Skënderi punoi 2-3 orë në ditë në
Bibliotekën e Institutit të Historisë
dhe kohën tjetër e kaloi, me të sho-

qen duke shëtitur dhe duke bërë
vizita tek familja e Mehmet Lutit
(gruaja e Skënderit, Mehmet Lutin
e kishte djalë xhaxhai).

Në Institutin e Historisë, në Bib-
liotekën Kombëtare, punuan gjatë
kësaj periudhe edhe Ali Hadri e
Emin Pllana. Materialet që u
shfrytëzuan ishin të periudhave të
ndryshme. Aliu dhe Skënderi
punuan për problemet e Lidhjes së
Prizrenit, ndërsa Emini për vitet
1900-1909. Nga ana jonë iu siguru-
an materialet e nevojshme. Skën-
deri dhe Aliu kishin në plan të
mbanin edhe nga një ligjëratë.
Skënderi e mbajti më 13 qershor
1974 me disa specialistë të his-
torisë në institut, për të qartësuar
disa mendime rreth historisë së 30
vjetshit të fundit të shekullit të 19,
për të cilën kishte përgatitur një
monografi që së shpejti do ta dër-
gonte në shtyp.

Tema e ligjëratës së tij ishte
"Roli i disa organizatave ndërko-

mbëtare në historinë
shqiptare në bazë të
burimeve osmane dhe
angleze". Krahas këtij
diskutimi, Skënderi dha
një informacion për disa
materiale që kishte zbu-
luar në arkivat e Lon-
drës dhe Stambollit, për
historinë e popullit sh-
qiptar. Mendimet që i
dhanë studiuesit tanë, ai
i quajti mjaft me vlerë.
Skënderi kishte dëshirë
që para se të botonte
ndonjë punim rreth his-
torisë së Shqipërisë, ta
diskutonte me special-
istët tanë dhe të ndih-

monte me materiale arkivale me sa
mundësi që kishte.

Më datën 28 qershor 1974, Ali
Hadri mbajti ligjëratën e tij "His-
toriografia jugosllave mbi Lidhjen
e Prizrenit", po në institut me spe-
cialist të historisë.

Krahas punës për kërkime
arkivale, u bënë vizita në disa
qytete të Shqipërisë. Më datën 6,
Skënderi dhe gruaja shkuan në
Fier. Atje vizituan Apoloninë dhe
në mesditë e po kësaj date
shkuan në Vlorë, ku vizituan

Dashnor Kaloçi

RAPORTET
SPIUNIMET NE DIKTATURE





Akademik, prof. dr. Ali Hadri

Rexhep Qosja, Ibrahim Rugova

Prof. dr. Skënder Riza

DELEGACIONI
Diku nga fillimi i verës së vitit 1974, në
Shqipëri erdhën një delegacion nga
Kosova, ku mes të tjerëve ishin edhe
akademiku e historiani i njohur, prof. dr.
Ali Hadri, prof. dr. Skënder Riza si dhe
pedagogu Emin Pllana. Gjatë qëndrimit të
tyre afro njëmujor në Shqipëri, ata u
shoqëruan nga Petrit Sinani, (punonjës i
Institutit të Historisë), i cili sipas
"rregullave" me të cilat funksiononte
regjimi komunist i asaj kohe, ka përpiluar
edhe një raport-informacion që më pas i
është dërguar Komitetit Qendror të PPSH-
së dhe personalisht Ramiz Alisë, sekretarit
përkatës të Komitetit Qendror të PPSH-së
që mbulonte në rrugë partie, arsimin,
artin, kulturën dhe propagandën.
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varrezat e dëshmorëve dhe
disa qendra të tjera. Në këto

vizita i shoqëroi Petrit Sinani.
Më datën 7.VI.'74, u nisën për

në Sarandë, ku qëndruan deri më
datën 10.VI.'74. Po në këtë datë u
nisën nga Saranda për në Berat.
Këtu qëndruan vetëm disa orë. Në
Berat, Skënderi takoi në praninë
time, Zyma Berishën, pedagoge e
gjuhës shqipe në filialin e U.SH.T.
që ndodhet në Berat. Zyma ishte
nga Peja dhe në Shqipëri kishte
ardhur para 13 vjetëve, Skënderi e
kishte pasur nxënëse në Pejë.

Më datën 12 qershor, gruan e
Skënderit e dërguan në Elbasan,
ku qëndroi tri ditë tek vajza e xhax-
hait, që ishte martuar atje me
Skënder……………., shofer në Tur-
izmin e Elbasanit.

Ditën që u nisën për në Sarandë,
Skënderi dukej i mërzitur. Siç tha
vetë, arsyeja ishte se një ditë më
parë më 5.VI.'74, u nis për në Sa-
randë rektori i Universitetit të
Prishtinës dhe Skënderi donte të
shkonte bashkë me të dhe gruan e
tij. Mirëpo, sipas tij, rektori nuk
pati dëshirë që të udhëtonte me
Skënderin dhe gruan e tij, kjo gjë
e kishte zëmëruar atë shumë, saqë
shfaqi mendimin se "do të kthe-
hemi sa më parë në Prishtinë", gjo-
ja se kishte fëmijët vetëm dhe se
djali i madh do të nisej për në Polo-
ni. Me ndërhyrjen tonë u bind, dhe
kur vajtëm në Sarandë, gjendja
ndryshoi.

Gjatë bisedave në Sarandë Skën-
deri foli me urrejtje për Hasan
Kaleshin, me të cilin kishte kon-
tradikta të thella. Këto kontradik-
ta, sipas tij e kishin bazën tek qën-
drimi jo i drejtë i Hasanit ndaj his-
torisë së popullit shqiptar. Skënderi
e quante atë "antishqiptar" dhe fal-
sifikator të historisë, njeri që ishte
shitur tek serbët. "Interesi ynë -
thoshte ai - e do që të kemi unitet
(fjala për Kosovën), dhe të marrim
të gjithë drejtimin në Kosovë. Por
ka edhe njerëz të tillë si Hasani, që
mohojnë kombin". "Kohët e fundit
tha Skënderi, në Jugosllavi është
kapur një grup antiparti. Pjesa më
e madhe e këtij grupi të madh janë
serbë, këta janë ngritur kundër
Titos, por u zbuluan dhe u kapën

të gjithë në një kohë shumë të sh-
kurtër". "Kjo gjë - thoshte ai, është
në favorin tonë, se u dobësonte
pozitat serbëve dhe disa veglave të
tyre".

Në Sarandë Skënderi dhe grua-
ja e tij mbetën shumë të kënaqur.
Gjatë rrugës për në Sarandë, grua-
ja e tij shprehej me shumë ad-
mirim për ndryshimet e mëdha që
janë bërë në Shqipëri.

Si Skënderi, edhe gruaja u
shprehën me kënaqësi që i gjithë
populli në Shqipëri punon dhe je-
ton në mënyrë të barabartë. "Tek
ne - thoshte Skënderi - janë shumë
të larta çmimet dhe nuk shikon
njeri të futet në lokale si tek ju.
Unë për shembull - tha ai - nuk
kam shkuar ndonjëherë në Bozhun
me gruan time, sepse është shtren-
jtë".

Gruas së tij i bëri shumë përsh-
typje puna që bënin gratë. "Tek ne
- tha ajo - gratë nuk punojnë, nuk
ka punë". Fjalë shumë të mira
thoshin për rregullin dhe qetësinë
e madhe, si dhe për rregullin auto-
mobilistik.

Gruaja e Skënderit ka ikur nga
Tirana për në Pejë në vitin 1946.
Tiranën e njihte mirë dhe u çudit
shumë kur pa gjithë ato ndry-
shime. "Nuk e gjej dot rrugën për
tek shtëpia e axhës - thoshte - Tira-
na nuk ka qenë kështu".

Në Elbasan gruaja e tij qëndroi
tri ditë dhe u gëzua shumë se ia
plotësuam këtë dëshirë.

Skënderi shprehu mirënjohjen
e thellë për pritjen e ngrohtë që i
bëmë ati dhe gruas, sepse "unë -
tha ai - gruan do ta mbaja me
shpenzimet e mija personale, ndër-
sa ju nuk më lejuat të harxhoja
asnjë lek".

Me Emin Pllanën nuk pata ras-
tin të shoqërohem vetëm për
vetëm me të, veç 2-3 rasteve që u
takuam në hotel "Dajti" dhe në in-
stitut. Emini nuk lëvizi nga Tira-
na dhe gjithë kohën e kaloi duke
punuar në bibliotekë.

Më Ali Hadrin u takuam më
datën 3 qershor 1974, kur u bë prit-
ja në institut dhe pastaj më
14.VI.1974 ditën që u nisën për në
Sarandë. Duke shkuar për në Sa-
randë, qëndruam në Lukovë, ku

shkuam në një librari për të blerë
një libër. Brenda në dyqan ishte
një Kosovar, emigrant i ardhur në
Shqipëri para 15-20 vjetëve që
punon në Lushnje si mësues i his-
torisë. Aliu bëri sikur nuk e pa, por
ai, (Xheladin Ferizaj quhej), i foli
Aliut: "Si je Ali Hadri, a më njeh".
"Më dukesh kosovar - tha Aliu - por
nuk të mbaj mend". Aliu u duk se
nuk kishte dëshirë që të bisedonte
dhe doli menjëherë nga dyqani,
sapo bleu librin.

Atë natë që arritën në Sarandë,
ai u tregua i pakënaqur që nuk i
dhamë në hotel një apartament,
sepse sipas tij, dhoma që kishte,
nuk ishte e përshtatshme për punë.
"Në Prishtinë kam kushte shumë
të mira, thoshte". Gjatë gjithë ko-
hës që qëndruam në Sarandë, e
përsëriti disa herë punën e aparta-
mentit, duke thënë se "nuk më kr-
ijove kushte të mira për punë".
Shkuam në Butrint dy herë,
njëherë në Delvinë, pamë një
shfaqje të Estradës së Shtetit dhe
një ditë në Borsh. Gjatë bisedimeve
Aliu fliste shpesh për veten dhe
kushtet e mira që kishte në Kos-
ovë, për makinën e tij personale
dhe për shtëpinë, që kishte ndër-
tuar në Pejë. Shprehte respekt
ndaj studiuesve tanë historianë si
dhe ndaj përgatitjes së studentëve
në Shqipëri. "Atje në Prishtinë stu-
dentët nuk përgatiten shumë dhe
pjesa më e madhe mbeten. Kush-
tet i kanë shumë të vështira, disa
jetojnë në bodrume dhe nga
njëherë dhe protestojnë", tha
njëherë.

Nuk kishte simpati për Hasan
Kaleshin dhe shprehu mendimin
se ai duhet t'i shërbejë dikujt
tjetër. Fliste për urrejtje dhe për
Emin Pllanën. Lidhur me
ligjëratën që mbajti Rexhep Qosja
në Shqipëri dhe me diskutimet që
u bënë rreth ligjëratës së tij nga
studiuesit tanë, Aliu shprehu men-
dimin se Rexhepi nuk kishte të
drejtë. "Shumë mirë ia bënë, Rex-
hepi ka nevojë t'i ulet pak hunda".
Vlerësoi diskutimin e sh. Aleks
Buda, Jorgo Bulon dhe Koço Bi-
hikun. Aliu kishte dëshirë që
punimet që bëhen tek ne, për peri-
udhën e Luftës Nacional-Çlir-
imtare, t'i shihte edhe ai.

Ky diskutim lindi se Aliu,
duke shfletuar librin "Brigada VI
Sulmuese", në pjesën ku flitet për
kalimin e kësaj brigade në tokat
jugosllave, i ra në sy një paragraf
ku thuhej nga autori, se "Ushtria
Nacional-Çlirimtare shqiptare
çliroi edhe disa toka të Jugosllav-
isë". Kjo tha ai është shumë e sh-
trembër dhe e papranueshme.
"Unë e di - tha - se shoku Enver e
përcakton këtë drejt, por autori
ka bërë gabim". "Këtë e them, se
atasheu kultural, i Ambasadës
Jugosllave në Tiranë, fatkeqë-
sisht ose fatmirësisht është nga
Gjakova dhe i lexon të gjitha ma-
terialet dhe krijohen keqkuptime
në këtë drejtim". Në vijim të
kësaj bisede Aliu tha: "Unë kam
vërejtje edhe për historikun e

Elbasanit. Aty nuk flitet për
djemtë kosovarë që kanë militu-
ar në grupet komuniste, duhet të
shënohen emrat e Fadil Hoxhës
dhe Xhavit Nimanit". Për këtë
arsye, më se dukej duhej t 'i
jepeshin Aliut: për të dhënë men-
dim, shkrimet që bëhen për
Luftën Nacional Çlirimtare.
Fliste shumë për punën e tij dhe
e quante veten si i vetmi histori-
an, që ka dhënë punime të mirë-
fillta për trevën e Kosovës.

Për ndryshimet që janë bërë në
Shqipëri fliste shpesh dhe thosh-
te: "Të gjitha këto ndryshime janë
vepër e partisë me shokun Enver
në krye. Shoku Enver dhe Partia
juaj është shumë e fortë, ka kaluar

shumë furtuna: p.sh. në kohën e
Koçi Xoxes kanë qenë situate
shumë të vështira. Koçi ishte i
poshtër, agjent i Rankoviçit. Unë i
kam parë të gjitha dokumentet në
Beograd, të lidhjes së Koçit me
Rankoviçin". "Ai që nuk sheh ndry-
shimet që kanë ndodhur në Sh-
qipëri gjatë këtyre 30 vjetëve, ësh-
të njësoj si një njeri që nuk sheh
pyllin që ka para syve, por shikon
një dru të shtrembër midis këtij
pylli të madh". Një ditë u interesua
edhe për gjendjen ekonomike të
shoferit, e pyeti atë se sa e ka pagën
mujore dhe a i mjafton apo jo.

Tiranë, më 4.VII.1974
Shoqëruesi

 (Petrit Sinani)



Shtatorja në
bronz e Ali

Hadrit në
Prishtinë

Jorgo Bulo dhe Rexhep Qosja

Rexhep Qosja dhe Dritëro Agolli
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Mosdekretimi i gjuhës, analisti: Vendimi motivohet nga opozita

Ligji për shqipen fuqizohet
edhe pa firmën e Ivanov

Mosmiratimi nga Presidenca, çështje e përsëritur

Ligji për përdorimin e
gjuhëve do të mund të
hyjë në fuqi edhe pa

nënshkrimin e presidentit
Gjorge Ivanov. Ekspertët
vlerësojnë se me nënsh-
krimin e kryetarit të Kuven-
dit dhe shpalljen e tij në
Gazetën Zyrtare, presidenti
do të gjendej ligjërisht para
aktit të kryer. Nikolla Dujo-
vski thekson se praktika të
tilla ka pasur edhe më herët.
"Do të ishte mirë që presi-
denti ta nënshkruante ligjin,
sepse për atë është i detyru-
ar dhe nuk ka të drejtë të
mos e bëjë. Nuk është detyrë
e tij të vlerësojë procedurën.
Por përderisa e dimë se me
cilin kemi punë, pres që të
përsëritet ajo që ka ndodhur
edhe më herët. Kur presi-
dentët nuk kanë dekretuar
ligje, mjafton që të kalojnë
gjashtë ditë dhe me nënsh-
krimin e kryetarit të Kuven-
dit ligji i cili është votuar për
herë të dytë të adresohet në
Gazetën Zyrtare dhe me
këtë të hyjë në fuqi. Pas
kësaj mund të pasojnë ini-
ciativat për vlerësimin e
kushtetutshmërisë së ligjit",
- thotë analisti Nikolla Dujo-
vski. Nga ana tjetër, analistët
politikë vlerësojnë se vendi-
mi i Ivanovit për mosde-
kretimin e ligjit është vep-
rim i motivuar politik. Sipas

analistit Sefer Tahiri, vendi-
mi i presidentit motivohet
nga politika e pandry-
shueshme nacionaliste e
VMRO-DPMNE-së. "Kjo par-
ti e ka shumë të vështirë ta
ndryshojë kursin dhe
ideologjinë e saj, se në këtë
shtet maqedonasit duhet të
jenë bartës të sovranitetit
dhe jo qytetarët, pra jo edhe

shqiptarët. Kjo qasje mendoj
se ia vështirëson rikthimin
e saj në pushtet. Mendoj se
nuk pritej ndonjë veprim
tjetër nga ky president, i cili
në fakt nuk është president,
por është vetëm një figurë
dhe marionetë politike e
VMRO-DPMNE-së. Presi-
denti i Maqedonisë është më
i mirë kur nuk flet se sa kur

deklaron diçka", - vlerëson
analisti tjetër Sefer Tahiri.
Derisa shumica parlamen-
tare nuk bën të ditur nëse
kanë plan B në rast se
Ivanov përfundimisht nuk
nënshkruan ligjin, ekspertët
këmbëngulin se shkeljet pro-
cedurale dhe jo kushtetutsh-
mërinë e ligjit mund ta vlerë-
sojë vetëm Gjykata Kush-

tetuese. Liderët aktin e
Ivanovit e quajtën qyqar,
ndërsa ish-kryeministri Ni-
kolla Gruevski veprimet e tij
në miratimin e ligjit i arsye-
toi me tentativa për ta pen-
guar procedurën, siç e quaj-
ti ai, jokushtetuese. Kreu i
Kuvendit nga ana tjetër ka
përsëritur se rreth mënyrës
për hyrjen e ligjit në fuqi
akoma është duke u diskutu-
ar. Ligji për përdorimin e gju-
hëve u miratua më 11 janar,
ndërsa më 17 janar Ivanov
njoftoi mosdekretimin. Lex-
imi i tretë u bë shumë ditë
pas afatit 30-ditor sipas Rreg-
ullores së Kuvendit. Arsye
për këtë sipas të parit të
ligjvënësve ishte ideja që
subjektet të unifikohen për
veprim të logjikshëm. Ligji
për përdorimin e gjuhëve
për herë të dytë u miratua
me 14 mars me 64 vota pa
shqyrtuar asnjë nga 35 mijë
amendamentet e VMRO-
DPMNE-së.

Artikulli: Shqiptarëve s'u intereson çështja e emrit

Media greke: Lakmia për "Shqipërinë e
madhe" rrezikon 'kokat' e Gruevskit dhe Zaevit

Vuçiç: S'ka zgjidhje për Kosovën,
nëse Prishtina nuk bën kompromis

Mediat serbe kanë vijuar të transmetojnë fjalimin e para
dy ditëve të Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiç,

që ka të bëjë me zgjidhjen e çështjes së Kosovës. "Nëse Prish-
tina nuk dëshiron të bëjë kompromis, nuk do të ketë zgjidhje
për Kosovën dhe pikë", tha dje presidenti serb, Aleksandar
Vuçiç, raporton gazeta "Novosti". "Ne do të vazhdojmë
bisedimet me shqiptarët, në përpjekje për të zgjidhur prob-
lemet tona, pa marrë parasysh se asgjë nuk iu besoj, por ne
nuk kemi zgjedhje tjetër", tha Vuçiç. Ai shtoi se në vazhdi-
min e bisedimeve me Prishtinën, më 23 mars shkon në
Bruksel pa asnjë shpresë dhe se puna e tij është të mbrojë
interesat e Serbisë. Thotë se është i gatshëm të dëgjojë këdo
që ia tregon një zgjedhje tjetër, me kusht që të dijë të gjitha
rrethanat që lidhen me këtë çështje, përcjell "Telegrafi".
Vuçiç përsëriti se në prill do të dalë me propozimin për
zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe thotë se si gjithmonë
qëndron prapa asaj që ka thënë, por që gjithmonë do të mbajë
për vete mundësinë për të përshpejtuar ose ngadalësuar
diçka, për shkak të specifikave të situatës politike të jasht-
me. "Është detyrë e imja t'u them njerëzve se çfarë mendoj
për gjithçka që po ndodh. Askënd nuk e gënjej, edhe fuqive
më të mëdha u them çfarë mendoj, prandaj më respektojnë
personalisht si kryetar i Serbisë në të gjithë botën, sepse e
dinë që gjithmonë përfaqësoj interesat e Serbisë", tha Vuçiç,
duke theksuar se "qoftë vetëm ose me të gjithë juve, unë do
të vazhdoj me çdo kusht, kurse popullit i mbetet ta pra-
nojë, ose jo". Duke iu përgjigjur pyetjeve nëse do të ketë një
referendum për çështjen e Kosovës, Vuçiç tha se çdo ndry-
shim në Kushtetutë e kërkon këtë dhe se populli do të ven-
dosë për gjithçka. "Nuk do të jem i pakënaqur nëse do të
detyrohem të hap rrugë, sepse detyrë e imja është të bëj
atë që mendoj se është më e mira për Serbinë e jo të men-
doj se si t'i shmangem popullit", tha presidenti serb.

Pas miratimit të ligjit për gjuhët, medi
at greke i kanë kushtuar një artikull sit-

uatës së tensionuar politike në Maqedoni.
Në këtë shkrim thuhet se 'kokat' e Gruevs-
kit dhe Zaev janë të rrezikuara nga për-
plasjet brenda shtetit, por edhe nga çësht-
ja e emrit. Kështu, në artikullin e botuar
në "voria.gr", vihet në dukje se shqiptarëve
nuk u intereson fare çështja e emrit, pasi
ata pretendojnë se një ditë do të jenë pjesë
e "Shqipërisë së Madhe" dhe emri do të jetë
i përkohshëm. Nga ana tjetër, me tone të
forta dhe raciste pritet që të reagojnë
sllavët, kundër kryeministrit Zaev, pasi ky
i fundit po bën shumë lëshime në favor të
shqiptarëve.

ARTIKULLI
"Lakmia" e madhe e shqiptarëve ka

kërcënuar se Gruevski po vë lëkurën e tij në
rrezik, nëse vazhdon të pengojë zyrtarizmin
e gjuhës shqipe në Maqedoni. Por, duke pa-
sur parasysh situatën sociale dhe politike në
Ballkan, një kërcënim i tillë nuk mund të
jetë vetëm një "fjalë e thënë", por mund të
veprohet. Ka shumë dëshmi dhe "letra", që
diplomacia greke nuk duket të luajë. Natyr-
isht, unë them se faktori shqiptar ka arsye

të forta që Shkupi të mbajë emrin derivat të
"Maqedonisë". Interesi kryesor për sh-
qiptarët në Shkup është pranimi në BE dhe
NATO, në të cilat është vonuar për shkak të
zgjidhjes së emrit. Ali Ahmeti, kreu i partisë
më të madhe shqiptare, ka thënë me tone të
ashpra se për procesin e bisedimeve Greqi-
Shkup ai nuk do t'ia dijë fare, edhe nëse ven-
di do të quhej 'Disneyland'. Arsyeja e dytë
për marrëdhëniet e tensionuara shqiptare
dhe sllave në Shkup është dështimi i Mar-
rëveshjes 'Gruevski' të Ohrit në 2001 për të
përmirësuar marrëdhëniet e tyre. Kryemi-
nistri i tanishëm, Zoran Zaev po përpiqet të
pajtohet me shqiptarët, por nuk dihet se si
do të reagojnë sllavët nga tërheqjet e tij të
fundit. Por, kreu i partisë tjetër shqiptare
(PDSH) në Shkup, Meduth Thaçi, ka thënë:
"Qeveria e Shkupit është nacionaliste dhe
naziste", për shkak të politikës së ndjekur
nga qeveria e Shkupit kundër shqiptarëve.
Por më e rëndësishme dhe në interes të drejt-
përdrejtë për Greqinë ishte vazhdimi i dek-
laratës së tij: "Mendoj se është hera e fundit
që them hapur se qëndrimi i shqiptarëve
është në favor të qëndrimit grek. Lufta e
Gruevskit dhe sllavëve për të ruajtur emrin
Maqedoni, si vazhdimësi e një trashëgimie
të lashtë, si dhe identiteti kombëtar, është
lufta antishqiptare dhe antiheleniste. Nacio-
nalizmi dhe nazizmi i kësaj qeverie janë në
fakt antihelenike dhe antishqiptare". Argu-
menti i shqiptarëve të Shkupit në konflik-
tin e tyre me sllavët është se Shkupi nuk
mund të quhet "Maqedoni", sepse sh-
qiptarët nuk identifikohen në këtë mënyrë",
shkruhet në një pjesë të artikullit grek.

REAGIMI

Katalonja, Puigdemont:
Pavarësia nuk është

e vetmja zgjidhje
Ish-presidenti i Katalon

jës, Carles Puigdemont,
duket i dorëzuar në bete-
jën për pavarësinë e ra-
jonit autonom. Ai thotë se
pavarësia tashmë nuk
është zgjidhja e vetme
dhe bën thirrje për dialog
të ndërmjetësuar nga BE.
"E gjithë ajo që mund të
bëhet nga jashtë është fa-
vorizimi i një dialogu në
interesi të katalanasve,
spanjollëve dhe të gjithë
europianëve. Nuk mund
të imagjinohet një
zgjidhje pa një bisedim, që
sheh pjesëmarrjen e një
pale të tretë që mund të
kryejë rolin e ndërmjetë-
suesit. Nuk kërkoj nga ko-
muniteti europian të
mbështesë pavarësinë e
Katalonjës, por të mbësh-
tesë të drejtat e qyteta-
rëve dhe të politikave
themelore". Kështu
shprehet në një intervistë
për mediat italiane, ish-
lideri katalanas, Carles
Puigdemont. "Më pyesin
gjithnjë - bën me dije
Puigdemont - nëse pavar-
ësia është zgjidhja e vet-
me. Unë përgjigjem duke
thënë se nuk është rruga
e vetme. Jemi të gatshëm
për të punuar edhe në
modele të tjera për të ar-
ritur një marrëveshje".
Gjithashtu ish-presidenti
i Katalonjës thotë se mod-
eli zviceran respekton di-
versitetin kulturor dhe
gjuhësor si dhe tregon se
bashkëjetesa është e
mundshme. "Duhet pran-
uar tjetri si një subjekt
politik, me të cilin duhet
të dialogohet, pa linja të
kuqe", shprehet Puigde-
mont duke nënvizuar se
nuk ka arritur t'i tregojë
Spanjës nevojën e bisedi-
meve. "Ata duhej të na
njihnin si aktor politik
dhe jo si subjekt krimi-
nal", shton ai. Se cili do të
jetë saktësisht roli i tij në
të ardhmen, udhëheqësi
katalanas përgjigjet: "Kjo
varet. Nëse shteti spanjoll
nuk vendos të kuptojë se
duhet të fillojmë të flasim
dhe të bëjmë politikë,
nëse vazhdon me repre-
sionin, persekutimin
gjyqësor, ndoshta do të du-
het të qëndroj në mërgim
disa vjet. Por nuk është
dëshira ime, unë punoj
për një zgjidhje politike
me negociata", përfundon
Puigdemont.
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pas ndërprerjes 
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Alarmi, medikamentet 
për abort, të palicensuara 

në vendin tonë
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Aborti është procesi që
kryhet për ndërpre
rjen e shtatzënisë

para moshës së barrës prej
22 javësh. Në vendin tonë,
sipas statistikave kryhen
deri në 17.2 aborte për 100
lindje. Në një intervistë për
suplementin "Life Pages" në
"Gazeta Shqiptare", mjeku
obstetër-gjinekolog Bajram
Balliu tregon se medikamen-
tet që merren për ndërpre-
rjen e shtatzënisë, jepen nga
shumë farmacistë të pa-
përgjegjshëm pa këshillën e
mjekut. Sipas mjekut, këto
medikamente që hyjnë në
vendin tonë janë të palicenc-
uara e në shumë raste jeta e
gruas ka qenë në rrezik për
shkak të hemorragjisë së
theksuar. Balliu më tej tre-
gon të gjitha komplikacio-
net që vijnë si pasojë e abor-
tit e u bën thirrje gjithë fem-
rave që duan të kryejnë një
procedurë të tillë, që të drej-
tohen pranë materniteteve
apo klinikave të licencuara
e të bëjnë paraprakisht të
gjitha ekzaminimet e
nevojshme.

Sa është  numri  iSa  është  numri  iSa  është  numri  iSa  është  numri  iSa  është  numri  i
aborteve në Shqipëri?aborteve në Shqipëri?aborteve në Shqipëri?aborteve në Shqipëri?aborteve në Shqipëri?

Aborti është ndërprerja e
shtatzënisë përpara moshës
së barrës 22 javë, i cili mund
të jetë spontan apo me
dëshirën e pacientes dhe part-
nerit të saj. Në vendin tonë
aborti është i lejuar që nga
viti 1992 e ky proces kryhet
nga një mjek obstetër-

gjinekolog, sipas ligjit mbi abort-
in. Aktualisht në Shqipëri kryhen
7.3-17.2 aborte për 100 lindje.

Cilat janë ekzaminimet që kry-Cilat janë ekzaminimet që kry-Cilat janë ekzaminimet që kry-Cilat janë ekzaminimet që kry-Cilat janë ekzaminimet që kry-
hen paraprakisht nga mjekuhen paraprakisht nga mjekuhen paraprakisht nga mjekuhen paraprakisht nga mjekuhen paraprakisht nga mjeku
përgjegjës?përgjegjës?përgjegjës?përgjegjës?përgjegjës?

Mjeku që merr në ngarkim çësh-
tjen duhet të bëjë përcaktimin e
saktë të moshës së barrës, edhe
nëse pacientja dëshiron ta abor-
tojë. Kësaj të fundit i bëhet me dije
procedura dhe njihet me ligjin mbi
abortin. Më tej, pas një jave, mer-
ret anamneza, e kryhet ekzamini-
mi objektiv dhe ekzaminimet e

nevojshme laboratorike (gjak ko-
mplet, grupi i gjakut, koha e pro-
trombinës, kulturë e sekrecioneve
vaginale etj.) sipas protokollit.

Cilat janë metodat e kryerjesCilat janë metodat e kryerjesCilat janë metodat e kryerjesCilat janë metodat e kryerjesCilat janë metodat e kryerjes
së abortit?së abortit?së abortit?së abortit?së abortit?

Ka dy mënyra për të kryer abor-
tin që janë metoda medikamen-
toze dhe ajo kirurgjikale (me vac-
uum aspirator, kyretazh). Metoda

medikamentoze kryhet vetëm
nëse mosha e barrës është më pak
se 49 ditë. Duhet theksuar se në
praktikën e përditshme, hasim
shpesh komplikacione të shum-
ta nga përdorimi i këtyre
medikamenteve (të palicensuara
në vendin tonë).

Këto medikamente a jepenKëto medikamente a jepenKëto medikamente a jepenKëto medikamente a jepenKëto medikamente a jepen
me këshil lën e  mjekut  apome këshil lën e  mjekut  apome këshil lën e  mjekut  apome këshil lën e  mjekut  apome këshil lën e  mjekut  apo
vvvvvetëm ngetëm ngetëm ngetëm ngetëm nga fa fa fa fa farararararmacisti?macisti?macisti?macisti?macisti?

Medikamentet për abort mer-
ren në farmaci pa këshillën e
mjekut dhe përdoren. Pastaj pa-
cientja vjen në maternitetin tonë

me hemorragji të shprehur. Kemi
pasur raste kur është rrezikuar
jeta e gruas nga përdorimi i kë-
tyre kokrrave. Ka farmacistë të
papërgjegjshëm që rekoman-
dojnë përdorimin e këtyre
kokrrave. Dua t'u bëj thirrje pa-
cienteve që të mos marrin asn-
jëherë ilaçe në farmaci pa u kon-
sultuar me mjekun.

Cilat janë kundërindikacionetCilat janë kundërindikacionetCilat janë kundërindikacionetCilat janë kundërindikacionetCilat janë kundërindikacionet
për përdorimin e medikament-për përdorimin e medikament-për përdorimin e medikament-për përdorimin e medikament-për përdorimin e medikament-
eve për abort?eve për abort?eve për abort?eve për abort?eve për abort?

Theksoj edhe njëherë që vetëm
mjeku obstetër-gjinekolog ka për
detyrë që të përcaktojë nëse aborti
mund të kryhet me medikamente,
kuptohet duke qenë pacientja nën
mbikëqyrjen e mjekut.
Kundërindikacionet janë: sëmund-
jet e rënda kardiovaskulare, të
mëlçisë, veshkave dhe mushkërive,
anemia (Hb nën 10), shtatzënia jas-
htë mitre, alergjitë, fibromyoma e

përmasave të mëdha, hemorragjia
uterine e padiagnostikuar etj.

Po metodat kirurgjikale që për-Po metodat kirurgjikale që për-Po metodat kirurgjikale që për-Po metodat kirurgjikale që për-Po metodat kirurgjikale që për-
doren cilat janë?doren cilat janë?doren cilat janë?doren cilat janë?doren cilat janë?

Në barrat e vogla nuk kërkohet
përgatitje e veçantë, kurse në bar-
rat mbi 12 javë, patjetër duhet për-
gatitur qafa e mitrës me medika-
mente si prostaglandina, laminar-
ia etj., dhe pastaj të kryhet zbrazja

Mjeku obstetër-gjinekolog: Ja komplikacionet pas ndërprerjes së shtatzënisë

Balliu:
Bajram

"Farmacistë të papërgjegjshëm i
japin pa rekomandimin e mjekut"

Alarmi, medikamentet
për abort, të palicencuara

në vendin tonë

Voltiza Duro

Mjeku obstetër gjinekolog, Bajram Balliu

instrumentale. Anestezia mund të
bëhet lokale ose endovenoze. Disa
orë përpara ndërhyrjes, mund të
jepet brufen 400-800 mg dhe diaz-
epam 2.5 mg.

Cilat janë komplikacionet qëCilat janë komplikacionet qëCilat janë komplikacionet qëCilat janë komplikacionet qëCilat janë komplikacionet që
mund të shfaqen nga aborti?mund të shfaqen nga aborti?mund të shfaqen nga aborti?mund të shfaqen nga aborti?mund të shfaqen nga aborti?

Injektimi lokal i lidokainës në
enët e gjakut të qafës së mitrës
mund të shkaktojë vdekje. Gjith-
ashtu mund të shfaqen edhe ko-
mplikacione nga anestezia en-
dovenoze, hemorragji në sasi të
madhe si pasojë e rënies së fuqisë
tkurrëse të mitrës. Pacientja
mund të pësojë edhe shock cer-
vikal, humbje të vetëdijes nga
stimulimi për të hapur qafën e
mitrës, si dhe mund të preket nga
triada postabort që konsiston në
dhimbje, hemorragji dhe ethe.
Dëmtimet apo çarjet e qafës së
mitrës, të vetë mitrës, si dhe
hemorragjitë në sasi shumë të
madhe mund të jenë komplika-
cione pas abortit. Femra që ka
kryer këtë proces mund të ketë
dëmtime të zorrëve dhe vezikës
urinare nga çarja e mitrës si dhe
mund të preket nga endometriti,
infeksion i mitrës. Komplikacion
i vonshëm mund të jetë edhe ste-
riliteti ose pamundësia për të nge-
lur shtatzënë.

Çfarë  u  rekomandoni  pa-Çfarë  u  rekomandoni  pa-Çfarë  u  rekomandoni  pa-Çfarë  u  rekomandoni  pa-Çfarë  u  rekomandoni  pa-
cienteve që dëshirojnë të ndër-cienteve që dëshirojnë të ndër-cienteve që dëshirojnë të ndër-cienteve që dëshirojnë të ndër-cienteve që dëshirojnë të ndër-
presin shtatzëninë?presin shtatzëninë?presin shtatzëninë?presin shtatzëninë?presin shtatzëninë?

Pavarësisht debateve pro dhe
kundër abortit, unë do t'u reko-
mandoja pacienteve që pasi ta mar-
rin vendimin për kryerjen e abor-
tit, të drejtohen vetëm te mjeku
obstetër-gjinekolog dhe në mater-
nitetet ose klinikat e licencuara,
të kryejnë ekzaminimet e nevo-
jshme dhe t'i nënshtrohen proce-
durës me qëllim që komplikacionet
të jenë sa më të vogla dhe jeta e
pacientes të jetë e sigurt.
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Propolisi i bletës është një
antibiotik i çmuar
natyral, antiviral, anti-

flamator, antimykotik, antibak-
terial, antioksidant, imunostim-
ulant, antiskeptik e antiparazi-
tar. Ky produkt i bletës është një
nga medikamentet më të vjetra
e më të njohura nga njerëzimi.
Propolis është një përzierje sub-
stancash regjëse, gome e bal-
samike që bletët e mbledhin në
sythet apo në lëkurën e disa
bimëve, duke e transformuar, me
anë të sekrecioneve të tyre në një
produkt të veçantë. Në përbërjen
kimike të propolisit bëjnë pjesë
rrëshira, balsami, dylli, vajrat
eterikë, poleni dhe lëndë organi-
ke dhe minerale. Në të gjitha
lëndët që përmban propolisi më
të rëndësishmet janë flavonet, ku
në 50 që janë zbuluar te ky
medikament, 19 prej tyre janë
bioaktive që luajnë efektin tera-
peutik të propolisit. Ndërsa në
hirin e këtij të fundit, janë gje-
tur lëndët minerale si hekuri,
magnezi, kaliumi, alumini, ndër-
sa ndër vitaminat numërohen
vitamina B1, PP, provitamina A.

Efektet kurativeEfektet kurativeEfektet kurativeEfektet kurativeEfektet kurative
Propolisi rekomandohet të

përdoret kundër diabetit; fto-
hjes; kisteve; alergjive; infek-
sioneve të gojës, veshkave apo
tëmthit. Gjithashtu luan një rol
të rëndësishëm në kurimin e koli-
tit, ulçerës, mykut dhe krimbave
të zorrëve, por gjen përdorim
edhe në  trajtimin e hazmatikës
së fytyrës dhe reumatizmës. Ky
medikament ndihmon në
kurimin e disa sëmundjeve të
tjera si astma, spondiliartroza,
parkinsoni apo hernia diskale.
Propolisi është një kombinim
komponentësh me natyrë aro-
matike e fenolike, të pasura me
një numër të madh substancash
të shumëllojshme mes tyre. E
veçanta e këtij medikamenti
qëndron në pasurinë e madhe të
flavonoideve, falë të cilave por-
polisi siguron veçorinë antimik-
robike. Sipas disa studimeve,
rreth 1/3 e fraksioneve të pro-
polisit të tretshëm në alkol etil-
ik, ka natyrë flavonoide, mes të
cilave është identifikuar galan-
gina dhe pinocembrina. Këto të
fundit kanë efekte shumë të mira
bakteriostatike që përfaqëson
veprimin antihelmues.

VVVVVetitë bakteriostaetitë bakteriostaetitë bakteriostaetitë bakteriostaetitë bakteriostatiktiktiktiktikeeeee
dhe baktericidedhe baktericidedhe baktericidedhe baktericidedhe baktericide

Eksperimente të panumërta
kanë dëshmuar se si drejtpër-
drejt, ashtu edhe në të kundërt,
kapaciteti i propolisit në solu-
cione alkolike me përqindje 10-
20% vepron në mënyrë efikase
për të ndihmuar në ndalimin e
zhvillimit të baktereve të ndry-
shme.

VVVVVeçoritë fungicide eeçoritë fungicide eeçoritë fungicide eeçoritë fungicide eeçoritë fungicide e
antiviraleantiviraleantiviraleantiviraleantivirale

Praparatet me bazë propoli-
sin, kanë rezultuar veçanërisht
aktive kundër infeksioneve can-
dida, tricolli dhe microspori, të
cilët janë në gjendje të pro-

vokojnë sëmundje të shumta
parazitare mbi njeriun apo dhe
kafshën. Veprime të tilla i detyro-
hen acidit kafeik, pinocembrinës
dhe benzi-p-cumarolo. Gjithash-
tu, propolisi paraqet një veprim-
tari parandaluese në kufijtë e disa
llojeve herpes, corona virus dhe
në rreth 10 lloje të infeksioneve të
ndryshme. Vlen të theksohet fak-
ti, se ky medikament është për-
dorur gjithmonë edhe për rigjen-
erimin e indeve në rast plagosje-
je. Në rastet kur përdoret ky
medikament, është fuqizuar
njëkohësisht edhe veprimtaria e
vaksinave, si ato kundër tifos.

Antioksidant i fuqishëmAntioksidant i fuqishëmAntioksidant i fuqishëmAntioksidant i fuqishëmAntioksidant i fuqishëm
Propolisi i përdorur nga goja

përmirëson sekrecionet e lëngjeve

YLLI MERJA: Propolisi i
bletës, antibiotik i çmuar i natyrës

Mjeku popullor: Vetitë kurative të antioksidantit të fuqishëm, ja si ta përdorni

Mjeku popullor, Ylli Merja

"Lufton diabetin, infeksionet e alergjitë"

Voltiza Duro

Propolisi është një
kombinim komponentësh me
natyrë aromatike e fenolike,

të pasura me një numër të madh
substancash të shumëllojshme mes
tyre. E veçanta e këtij medikamenti

qëndron në pasurinë e madhe të
flavonoideve, falë të cilave porpolisi

siguron veçorinë antimikrobike. Sipas
disa studimeve, rreth 1/3 e fraksioneve të

propolisit të tretshëm në alkol etilik,
ka natyrë flavonoide, mes të

cilave është identifikuar
galangina.

gastrite, e shërben si një diure-
tik e madje favorizon asimilimin
e vitaminës C. Ndërkaq, falë ve-
primit të flavonoideve që për-
bëjnë të ashtuquajturin "faktor
P", propolisi luan një rol
mbrojtës për kapilarët e gjakut.

Përdorimi i medikamentitPërdorimi i medikamentitPërdorimi i medikamentitPërdorimi i medikamentitPërdorimi i medikamentit
Mbi plagën e porsakrijuar,

hidhet propolis 4-5 herë brenda
një ore, e më tej çdo 3-4 orë hid-
hen 10-12 pika. Ky
propolis krijon një
shtresë të hollë
mbrojtëse midis
plagës dhe mik-
robeve të amb-
jentit. Pas kësaj
periudhe, pro-
polisi shfaq vet-

inë cikatrizuese, pra mbyll
plagën dhe rigjeneron lëkurën.
Kur plaga ka filluar të mbyllet
mirë, atëherë ai hidhet mbi
plagë 2-3 herë në ditë pas çdo
pastrimi. Ndërsa për qetë-
simin e kollës, acarimit të ba-
jameve apo kundër mykut, pro-
polisi pihet 3-4 herë në ditë nga
5-6 pika për fëmijët deri në 7-8
vjeç dhe 10-12 pika për të rritu-
rit. Po kështu përdoret propoli-
si edhe nga njerëzit e zakon-
shëm, dhe mund të quhet me të
drejtë si një plotësues shumë

i mirë në dietën ushqimore
të përditshme.
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Ka disa mënyra të pro
vuara për të mbajtur
veten të shëndetshëm e

larg mikrobeve, por egzistojnë
disa forma të tjera praktike për
të shpëtuar nga infeksionet.
Lëkura juaj vepron si një
pengesë e natyrshme kundër
mikrobeve të dëmshme që sh-
kaktojnë infeksione, por në mo-
mentin që gjejnë rrugë alterna-
tive për të hyrë në organizëm,
mund të përbëjnë rrezik. Më
poshtë po japim 10 këshilla të
vlefshme për të zvogëluar rrez-
ikun e prekjes nga infeksionet.

Lani duarLani duarLani duarLani duarLani duarttttt
shpesh dhe mirëshpesh dhe mirëshpesh dhe mirëshpesh dhe mirëshpesh dhe mirë

Mikrobet mund të jetojnë në
sipërfaqe inerte nga disa minu-
ta deri në disa muaj, në varësi të
llojit dhe mjedisit. Këto mikrobe
që shkaktojnë sëmundje mund
të jetojnë edhe në tastierën e
kompjuterit tuaj. Çuditërisht,
shumica dërrmuese e njerëzve
nuk e dinë mënyrën më të mirë
për të larë duart në mënyrë efek-
tive. Kështu që rekomandohet
larje e plotë dhe e fuqishme me
sapun dhe ujë për të paktën 20
sekonda, pasuar me tharjen e
dorës me një peshqir.

Kujdes me sendetKujdes me sendetKujdes me sendetKujdes me sendetKujdes me sendet
personalepersonalepersonalepersonalepersonale

Furça dhëmbësh, peshqirë,
brisqe, shami dhe gërshërë mund
të jenë burime të agjentëve infek-
tivë (baktere, viruse dhe kër-
pudha). Kujdes me sendet tuaja
personale, mos I ndani me
askënd pasi në këtë mënyrë
mund të jeni të predispozuar që
të prekeni nga infeksione të
ndryshme.

Mbuloni gojën kur keniMbuloni gojën kur keniMbuloni gojën kur keniMbuloni gojën kur keniMbuloni gojën kur keni
kollë ose teshtinikollë ose teshtinikollë ose teshtinikollë ose teshtinikollë ose teshtini

Higjiena e mirë personale përf-
shin jo vetëm pastërtinë, por
edhe praktikën e vjetër të mbu-
limit të gojës kur ju kolliteni apo
teshtini. Për shumicën e infek-
sioneve, mikrobet që shkaktojnë
sëmundje mund të fillojnë të
rriten para shfaqjes së simpot-
mave, kështu që kollitja apo tesh-
titja mund t'i përhapë këto mik-
robe në ajër. Rekomandimi ësh-
të që të mbuloni gojën sa herë që
teshtini apo kolliteni.

VVVVVaksionohuniaksionohuniaksionohuniaksionohuniaksionohuni
Sistemi juaj imunitar është

projektuar që të ketë një
"kujtesë" të infeksioneve të më-
parshme. Kur trupi juaj ndesh
një mikrob që ka shkaktuar më
parë një infeksion, rrit pro-
dhimin e qelizave të bardha të
gjakut dhe antitrupave për të
parandaluar infeksionin për
herë të dytë. Megjithatë, duke u
vaksinuar, ju rrisni kështu
mbrojtjen ndaj infeksionit. Mar-
rja e imunizimit që ju nevojitet
do t'ju mbrojë juve dhe ata që
janë përreth jush.

Hani shëndetshëmHani shëndetshëmHani shëndetshëmHani shëndetshëmHani shëndetshëm
Sëmundjet që vijnë nga ush-

këshilla të vlefshme për të
eliminuar rrezikun nga infeksionet

qimi shpesh shfaqen nga përgatit-
ja e ushqimit jo të mirë dhe zako-
net e këqija të ngrënies. Mikrobet
"lulëzojnë" pothuajse në të gjitha
produktet ushqimore, dhe më
shumë në ushqime të lëna në tem-
peraturën e dhomës. Ftohja ngad-
alëson ose ndalon rritjen e mik-
robeve më të mëdha. Kështu që
mbani vendin ku gatuani të

pastër, dhe lani të gjitha frutat
dhe perimet mirë para se ti kon-
sumoni.

Kujdes gjatë udhëtimeveKujdes gjatë udhëtimeveKujdes gjatë udhëtimeveKujdes gjatë udhëtimeveKujdes gjatë udhëtimeve
Sëmundjet infektive mund të

merren lehtësisht gjatë udhëti-
meve. Nëse destinacioni juaj i
udhëtimit është ai ku uji mund të
mos jetë fort I pastër, sigurohuni

Mardhënie seksualeMardhënie seksualeMardhënie seksualeMardhënie seksualeMardhënie seksuale
të sigurtë sigurtë sigurtë sigurtë sigurtatatatata

Sëmundjet seksualisht të
transmetueshme janë ndoshta
sëmundjet infektive më të
parandalueshme. Duke kryer
mardhënie të mbrojtura, trans-
ferimi i baktereve ose viruseve
infektive nga një person në
tjetrin mund të parandalohet.

DuarDuarDuarDuarDuart lart lart lart lart larggggg
 fytyrës fytyrës fytyrës fytyrës fytyrës

Jo vetëm që është një tabu
sociale, por prekja e hundës çon
në përhapjen e një numri të in-
feksioneve. Shikoni përreth, dhe
do të vini re se sa njerëz kanë
duart e tyre pranë fytyrave të
tyre. Shumë mikrobe preferojnë
mjedisin e ngrohtë, me lagështi
brenda hundës, si dhe sipërfaqet
e tjera të mbuluara me mukozë,
siç janë sytë dhe gojët. Infeksio-
net mund të parandalohen lehtë-
sisht duke shmangur prekjen e
këtyre zonave.

KujdesKujdesKujdesKujdesKujdes
me kafshëtme kafshëtme kafshëtme kafshëtme kafshët

Infeksionet që mund të
përhapen nga kafshët tek njerëz-
it quhen "sëmundje zoonotike".
Nëse keni kafshe, sigurohuni që
të kryeni kontrolle të rregullta
dhe të verifikoni vaksinimin e
tyre. Mbani fëmijët e vegjël larg
nga fecet e kafshëve pasi mund
të jenë burim për sëmundje si
tërbimi ose gripi i shpendëve dhe
pleshtat. Rekomandohet të jini
të kujdesshëm kur hasni kafshë
të egra.

Shikoni lajmetShikoni lajmetShikoni lajmetShikoni lajmetShikoni lajmet
Një verifikim i mirë i ngjar-

jeve të tanishme mund t'ju ndi-
hmojë të merrni vendime të
mençura rreth udhëtimit ose
aktiviteteve të tjera rekreative.
Për shembull, një shpërthim i
gripit të shpendëve në Azi mund
t'ju bëjë të mendoni dy herë për
një udhëtim që keni planifikuar.
Informohuni paraprakisht mbi
shpërthimet e fundit të sëmund-
jeve epidemike para se të bëni
një udhëtim.

që të përdorni një burim të sig-
urt të ujit, si ai në shishe. Hani
ushqime që janë gatuar mirë
dhe shmangni perimet dhe fru-
tat e papërpunuara. Përfundi-
misht, sigurohuni që të
përditësoni të gjitha vaksinat
që këshillohen ose kërkohen
për destinacionin tuaj të
udhëtimit.

10
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Largoni toksinat
nga organizmi me
çajin e kulumbrisë
Kulumbria është një frut,

lulet dhe frutat e së
cilës gjejnë përdorim

edhe në mjekësinë popullore.
Këto fruta kanë vlera të shum-
ta dhe i bëjnë mirë stomakut
dhe gjakut e janë të pasura me
antioksidantë gjithashtu. Ku-
lumbria arrin të nxjerrë lëng-
jet me toksina nga trupi, djer-
sitjen e rrjedhimisht largon pa-
pastërtitë dhe ul temperaturën.

Lulet, gjethet dhe lëkura e
këtij fruti ndihmojnë në
pastrimin e gjakut e më tej ka
një funskion rregullator edhe
në sistemin e tretjes pasi lufton
konstipacionin, fryrjet, dhe di-
arenë veçanërisht tek fëmijët.
Për më tepër, çaji bimor përga-
titet duke hedhur dy lugë me
kulumbri të thatë në një filx-
han me ujë. Në këtë formë, do
të keni mundësi të stimuloni
oreksin. Nëse konsumoni reçel
kulumbrie ose marmalade,
atëherë do të zgjidhni problem-
in e mostretjes ose të stomakut
në përgjithësi. Lulet e bimës
prunus spinosa mund të për-
doren për të zgjidhur prob-
lemet e akumulimit të lëngjeve
në trup, për të tretur gurët në
veshka dhe problem të tjera të
këtij organi. Ato ndihmojnë
kundër dhimbjeve të stomakut
dhe ato nervore. Gjithashtu,
kjo bimë mjekësore ka aftësinë
të luftojë inflamacionin e gojës
dhe të fytit, e në rast se keni
probleme të tilla mund të bëni
gargarë me lëngun e frutit të
freskët, ose me lëngun e
gjetheve të kulumbrisë, të cilat
shërojnë bajamet e acaruara.
Kështu,vVendosni katër
gjethe të kulumbrisë në
gjysëm litri ujë dhe ziejini për
10 minuta. Kullojeni lëngun
dhe bëni gargare 2 ose tre herë
në ditë. Me kulumbrinë mund
të bëni edhe shurup. Shtoni 450
gramë sheqer të bardhë dhe 2
lugë të mëdha me gonxhe

KKKKKungujt e njomë bëjnë pjesë në vungujt e njomë bëjnë pjesë në vungujt e njomë bëjnë pjesë në vungujt e njomë bëjnë pjesë në vungujt e njomë bëjnë pjesë në varitetetinaritetetinaritetetinaritetetinaritetetin
Cucurbita pepo, e kanë një sërë vlerash curativeCucurbita pepo, e kanë një sërë vlerash curativeCucurbita pepo, e kanë një sërë vlerash curativeCucurbita pepo, e kanë një sërë vlerash curativeCucurbita pepo, e kanë një sërë vlerash curative
në organizmin e njeriut. Këto lloj kungujsh kanënë organizmin e njeriut. Këto lloj kungujsh kanënë organizmin e njeriut. Këto lloj kungujsh kanënë organizmin e njeriut. Këto lloj kungujsh kanënë organizmin e njeriut. Këto lloj kungujsh kanë
pak kalori e për më tepak kalori e për më tepak kalori e për më tepak kalori e për më tepak kalori e për më tepërpërpërpërpër, k, k, k, k, kombinimi i fibrës dheombinimi i fibrës dheombinimi i fibrës dheombinimi i fibrës dheombinimi i fibrës dhe
ujit (95%) që gjenden tek kungujt e njomë mbajnëujit (95%) që gjenden tek kungujt e njomë mbajnëujit (95%) që gjenden tek kungujt e njomë mbajnëujit (95%) që gjenden tek kungujt e njomë mbajnëujit (95%) që gjenden tek kungujt e njomë mbajnë
nën kontroll oreksin tuaj, e ju ndihmojnë tënën kontroll oreksin tuaj, e ju ndihmojnë tënën kontroll oreksin tuaj, e ju ndihmojnë tënën kontroll oreksin tuaj, e ju ndihmojnë tënën kontroll oreksin tuaj, e ju ndihmojnë të
digjni kalori dhe ju japin shumë energji.digjni kalori dhe ju japin shumë energji.digjni kalori dhe ju japin shumë energji.digjni kalori dhe ju japin shumë energji.digjni kalori dhe ju japin shumë energji.
Gjithashtu, kungujt e njomë ju ndihmojnë meGjithashtu, kungujt e njomë ju ndihmojnë meGjithashtu, kungujt e njomë ju ndihmojnë meGjithashtu, kungujt e njomë ju ndihmojnë meGjithashtu, kungujt e njomë ju ndihmojnë me
qeskat poshtë syve, pasi kanë të njëjtin funksionqeskat poshtë syve, pasi kanë të njëjtin funksionqeskat poshtë syve, pasi kanë të njëjtin funksionqeskat poshtë syve, pasi kanë të njëjtin funksionqeskat poshtë syve, pasi kanë të njëjtin funksion
si trangujt për shkak të nivelit të lartë të betasi trangujt për shkak të nivelit të lartë të betasi trangujt për shkak të nivelit të lartë të betasi trangujt për shkak të nivelit të lartë të betasi trangujt për shkak të nivelit të lartë të beta
karotenit dhe vitaminës A dhe C si edhe zinkut.karotenit dhe vitaminës A dhe C si edhe zinkut.karotenit dhe vitaminës A dhe C si edhe zinkut.karotenit dhe vitaminës A dhe C si edhe zinkut.karotenit dhe vitaminës A dhe C si edhe zinkut.
PPPPPor sipas studimeor sipas studimeor sipas studimeor sipas studimeor sipas studimevvvvveeeee, f, f, f, f, falë përalë përalë përalë përalë përmbajtjes së larmbajtjes së larmbajtjes së larmbajtjes së larmbajtjes së lartë tëtë tëtë tëtë tëtë të
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Konsumoni
kungujt e njomë,
më pak rrezik nga
sulmet në zemër

lulesh të kulumbrisë në 4.5 litra
ujë. Ziejini së bashku. Kur shuru-
pi të ftohet hidheni në shishe të
sterilizuara. Mund ta holloni me
ujë dhe ta përdorni për gargarë
për të trajtuar bajamet dhe larin-
gun e acaruar. Lulet e kulumbrisë
mund të përdoren edhe për të tra-
jtuar problemet me traktin respi-
rator, sepse luftojnë simptomat e
të ftohtit dhe kollës. Më tej, tuli i
kulumbrisë së pjekur përdoret në
industrinë e kozmetikës për pro-

dhimin e maskave të fytyrës dhe
të bukurisë. Ju mund të përdorni
edhe ekstraktin e kulumbrisë për
të ruajtur elasticitetin e lëkurës,
sepse ky frut është i pasur me vi-
taminë C dhe taninë. Vaji i kulum-
brisë përdoret edhe kundër stri-
jave dhe njollave. Ndërkohë nëse
pini ujë të përzjerë me ekstraktin
pluhur të kulumbrisë kur jeni të
acaruar, do të përjetoni një
qetësim të menjëhershëm të ner-
vave.
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Agjencia e Trajtimit të
Pronave publikon
listën me 4900 pr-

onarë, të cilëve u është njo-
hur e drejta për kompensim.
Dosjet i përkasin vitit 1996.
Lista me vlerësimin përfun-
dimtar për subjekte është
botuar në faqen zyrtare të
Agjencisë së Trajtimit të
Pronave. Lista përmban të
dhëna lidhur me numrin e
vendimit, gjeneralitetet e
subjekteve të shpronësuara,
sipërfaqja e njohur për ko-
mpensim, mangësitë në do-
kumentacion apo vlerë-
simin përkatës jepen të de-
tajuara në regjistrin që sho-
qëron këtë njoftim. "Gazeta
Shqiptare" publikon listën
me përfituesit si dhe vlerë-
simin financiar për çdo
dosje.
KOMPENSIMI
FINANCIAR

Bazuar në skemën që po
ndjek qeveria në zbatim të
ligjit të ri për pronat, prior-
itet do të ketë prona truall,
përkundër tokave bujqësore,
që do të jepen për kompen-
sim fizik. Pas shqyrtimit të

kërkesave, kompensimi fi-
nanciar bëhet vetëm për ato
subjekte, vendimi i të cilëve
është përfundimtar, i
ekzekutueshëm ose për
kërkesat që nuk janë trajtu-
ar asnjëherë për kompen-
sim. Të gjitha vendimet për-
fundimtare, të vlerësuara fi-
nanciarisht si tokë truall, do
të përfitojnë kompensim fi-
nanciar nga fondi i kompen-
simit, deri në masën 50 mil-
ionë lekë. Ndërkohë, pjesa e
mbetur nga vlerësimi i ven-
dimit përfundimtar do të
kompensohet fizikisht nga
fondi i tokës. Në rastet kur
nga vlerësimi i vendimit për-
fundimtar për tokën truall
rezulton se pjesa e mbetur
është deri në 5 për qind më

e madhe se vlera 50 milionë
lekë, atëherë subjekti ko-
mpensohet për të gjithë
vlerën, në rastet kur nga
vlerësimi i vendimit përfun-
dimtar rezulton se pjesa e

Ornela Manjani

Agjencia e Trajtimit të Pronave publikon listën me 4900 përfituesit

ATP: Dosjet e vitit 1996,
pronarët që kompensohen

Ish-pronarët, aplikimet e ezauruara

VLERESIMIQarku
Atesi
a

Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

VLERESIMIQarku
Atesi
a

Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

VLERESIMIQarku
Atesi
a

Emri  (Subjekti 
Kerkues)

Mbiemri 
(Subjekti 
Kerkues)

mbetur është më e madhe se
5 për qind mbi vlerën 50 mil-
ionë lekë, atëherë subjekti
për diferencën mbi 50 mil-
ionë lekë, kompensohet fiz-
ikisht, nga fondi i tokës.

KOMPENSIMI
FIZIK

Agjencia e Pronës ka në
zotërim 23 mijë hektarë tokë
bujqësore, për të cilat ka për-
funduar më herët edhe vlerë-
simi ekonomik, të cilat do të
përdoren për skemën e ko-
mpensimit fizik. Për ndarjen
e kësaj sipërfaqeje, dy do të
jenë kriteret bazë. Kriteri i
parë është rendi kronologjik
i vendimeve, që do të thotë
se, sikurse kompensimi fi-
nanciar, edhe ky kompensim
do të fillojë me vendimet më
të vjetra në kohë. Kriteri i
dytë lidhet me vendn-
dodhjen e pronës që do të
përfitojnë si kompensim fiz-
ik. Pra, pronari do të kompen-
sohet me një pronë nga fondi

fizik, e cila gjeografikisht ësh-
të më afër me pronën që i ësh-
të njohur për kompensim. Në
lidhje me dokumentet që du-
het të depozitohen, ato nuk
ndryshojnë, por mbeten të
njëjta, si në rastin e kompen-
simit financiar. Ndryshon
vetëm formulari i aplikimit,
i cili është specifik për secil-
in rast. Në total janë 26 mijë
vendime të formës së prerë,
të cilat presin të kompenso-
hen. Bazuar në ligjin e ri,
Agjencia e Trajtimit të
Pronave ka nisur një proces
të ri rivlerësimi, ku një metër
katror tokë do të llogaritet me
çmimet e tregut, por zëri ka-
dastral nuk do të jetë ky i sot-
mi, por ai që ka pasur prona
në çastin e shpronësimit.

(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga na na na na numri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)umri i djeshëm)

Tiranë Besim Popa

Tiranë NESRET XHANI                  1,912,125 

Tiranë  

Tiranë MYSLYM JUMA                  1,716,415 

Tiranë SAFIE KAÇILA

Tiranë BESIM ZELIA                11,317,761 

Tiranë Naim Kollçaku

Tiranë Behije Dupi, Fate Dupi, Fiqiret Dupi, Lumturi  Dupi, Naxhije Dup

Korçë Kostaq Necka                      10,935 

Korçë Kostaq Necka

Tiranë XHEVDET LIBOHOVA

Gjirokastër Bashkim Kadena  EZAURUAR 

Korçë Nevruz  Kulla

Korçë                     361,180 

Korçë Mishel Cico  EZAURUAR 

Korçë Safete Velikollari                      79,200 

Korçë Xhafer Shaqir Lenja                      37,980 

Korçë Zylfi Bregu                    303,760 

Korçë Mersin Lipo                    210,000 

Korçë  

Korçë Mishel Cico

Lezhë Fran Ndue Frroku                    468,090 

Lezhë Pjetër Mark Prenga

Shkodër Tonce Bumci                             -   

Tiranë ILJAZ MYFTIU                  5,545,420 

Tiranë SOFIA POLOSKA                37,904,454 

Korçë Meksim  Ceco                      42,200 

Korçë Minella Blidof                    220,712 

Kukës Perparim Çela

Gjirokastër Veiz Karagjozi

Dibër KADRI GJAPI  EZAURUAR 

Korçë Spirka Karanxha  EZAURUAR 

Korçë Aferdita Koçibelli

Korçë LUAN LAHOLLI  EZAURUAR 

Korçë Mergim  Collaku  EZAURUAR 

Kukës Xhelil Kastrati

Tiranë JAHJA ENESI                  2,854,200 

Vlorë Spiro Mustaqi  EZAURUAR 

Elbasan STEFAN SPIRO VESHO                  4,900,180 

Elbasan FERIT QYTYKU                             -   

Korçë GURADEM ZYFI

Korçë Enver Kollovozi  EZAURUAR 

Korçë Irakli Qirjako                  2,966,995 

Shkodër Esat Qerpiku                  3,129,088 

Shkodër Ded Plani                             -   

Shkodër Ali Alushi

Shkodër Skeder Sykni

Tiranë SKENDER BASHA  EZAURUAR 

Tiranë NESTOR KOTE                68,341,865 

Tiranë Jakup Kokonozi  EZAURUAR 

Durrës Minella Leka

Vlorë Feto Xhemali

Vlorë Isa Braka

Vlorë Sherif Tava

Vlorë Numan Hodaj

Vlorë Qemal Myrtaj

Vlorë Petref Vranaj

Durrës Areti Leka                  1,361,710 

Korçë Safet  Myrtollari                    849,037 

Korçë Haxhire  Myrtollari                    314,655 

Korçë Ali Panariti                  2,987,584 

Korçë Luljeta Fecami (Hoxhalli)                  1,145,067 

Korçë Valter Vincani, Vandush Vincani                  1,533,572 

Durrës Ilir Basholli

Durrës Liljana Gurakuqi  EZAURUAR 

Durrës Lefteri Vasho

Durrës Fahri  Bograzhda 

Durrës Filip Leshnja

Durrës Xhelal Bajrami

Elbasan HANKO BALLO                  1,330,855 

Elbasan SHABAN KULA                  3,077,306 

Elbasan NEVRUS KOCI

Elbasan Isuf Elezi

Elbasan SKENDER KOTORRI                  6,962,007 

Elbasan Gjyshate  Bektashjane

Elbasan Ermir Llaha

Elbasan TAJAR CEKREZI                  7,435,688 

Gjirokastër Lefter Nazo

Gjirokastër Yllka Godeshi                    207,004 

Gjirokastër Sadik  Male                      42,900 

Gjirokastër Kalica Ballabani                    285,523 

Gjirokastër Janul Lico                  1,790,865 

Gjirokastër Eduard Vaso

Dibër SHKURTE LACI

Korçë Miço Palloi

Korçë  

Korçë Abaz Bregu                    281,760 

Korçë Ferdinand Prifti                        1,422 

Korçë Kristofor Martiro                      49,011 

Korçë Orhan Baçellari

Korçë Fadile Sula, Kasëm Sula                    124,128 

Korçë Myslim Kasolli                      32,448 

Korçë Sotiraq  Gjoshe                      47,808 

Korçë Safet Karafili                      43,245 

Korçë Hajrulla Dilo

Korçë Koli Stefa                  1,126,592 

Korçë Hysen Dervishi

Korçë Pellumb Ismaili

Dibër GJIN GJOK PALI

Korçë Gani Feka

Dibër ESAT KEPUTA

Korçë Nehim Hymetllari

Korçë Avdhulla  Pengu  EZAURUAR 

Korçë Behije Alinji, Valentina Alinji                    193,656 

Korçë                       80,908 

Korçë Ismail Turka                      83,462 

Korçë Sokol Tollaku                    559,104 

Korçë Garip  Molla  EZAURUAR 

Korçë Jetmir  Muçllari  EZAURUAR 

(V(V(V(V(Vijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)ijon nesër)
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Ndryshimi i orës javën tjetër,
Parlamenti Europian studim për efektet

BOTE

Shkencëtari rus: Prodhimi i agjentit nervor u rafinua vetëm në Bashkimin Sovjetik dhe në Rusi

Sulmi ndaj Sergei Skripal, Rusia zbulon
origjinën e substancës së përdorur në helm
Chizhov: "Novichok" ka dalë nga laboratori britanik, s'kemi lidhje me sulmin

Rusia pretendon se
agjenti kimik i për
dorur për helmimin

e ish-spiunit rus në Angli ka
dalë nga një laborator brit-
anik. Ambasadori rus në
Bashkimin Europian,
Vladimir Chizhov, në një
intervistë për britaniken
'BBC', përsëriti se Rusia nuk
ka asnjë lidhje me sulmin
ndaj Sergei Skripalit dhe
vajzës së tij Yulia në Salis-
bury. Ambasadori sugjeroi
se agjenti nervor, që sipas
britanikëve i përket grupit
"Novichok" të prodhuar në
Rusi, mund të ketë dalë nga
laboratori "Porton Down", 12
km larg qytetit. "Porton
Down është kompleksi ush-
tarak më i madh në
Mbretërinë e Bashkuar, që
merret me kërkimet mbi
armët kimike", tha Chizhov.
Sipas tij, Rusia nuk ka rezer-
va të agjentit kimik të pre-
tenduar. Nërsa, Boris
Johnson, sekretari i Jash-
tëm në Britaninë e Madhe,
i cilësoi si qesharake pre-
tendimet e Chizhovit. Sipas
tij, kjo është një përpjekje
tjetër e shtetit rus për të
devijuar ngjarjen nga faktet
se Moska ka shkelur në
mënyrë flagrante detyrimet
e saj ndërkombëtare.
Johnson shtoi se Britania e
Madhe ka prova se Rusia ka
prodhuar dhe depozituar
"Novichok" brenda 10
viteve të fundit. Sekretari
për Punët e Jashtme bëri
gjithashtu të ditur se për-
faqësues të Organizatës për
Parandalimin e Armëve
Kimike (OPCW) mund të
mbërrinin në Britani të
hënën, për të testuar kam-
pionë të agjentit nervor.
Sakaq, gjatë ditës së shtunë
Ministria e Jashtme e Ru-
sisë, Maria Zakharova është
shprehur se substanca e për-
dorur në helmimin e Sergei
Skripal mund të ketë
origjinën nga vendet që stu-
diojnë agjentin nervor "Nov-
ichok". "Burimi më i mund-
shëm i origjinës së toksinës
janë vendet që kanë kryer
kërkime të thella për sub-
stancën nga programi  'Nov-
ichok', përafërsisht që nga
fundi i viteve 1990 deri tani
dhe ky projekt nuk është
vepër e Rusisë apo Bashkim-
it Sovjetik", - tha zëdhënës-
ja e Ministrisë së Jashtme,
Maria Zakharova. Ajo listoi
Mbretërinë e Bashkuar, Sll-
ovakinë, Republikën Çeke
dhe Suedinë midis vendeve
të përfshira. "Shtetet e
Bashkuara të Amerikës
gjithashtu duhet të vihen
në dyshim", - u shpreh Za-
kharova në një intervistë
për VGTRK. "Si dolën ata në
përfundim për një gjurmë
ruse nëse nuk na dhanë ato
mostra? Logjikisht ata nuk
duhet ta kenë këtë sub-
stancë. Cilat mostra kanë
krahasuar me të për të
nxjerrë një përfundim të

tillë?", - vazhdoi ajo. "Ngrihen
pyetje: Atëherë, ata duhet të
kenë mostra, të cilat ata i
fshehin, ose është gënjeshtër
që nga fillimi deri në fund.
Nëse kryeministri i Brit-
anisë së Madhe dhe ekspertë
të tjerë britanikë japin for-
mulën, atëherë do të jetë e
qartë se cilat vende kanë
zhvilluar këto agjentë". Për-
faqësuesi i Rusisë në organi-
zatën për Ndalimin e
Armëve Kimike (OPCW),
Aleksandr Shulgin, kundër-
shtoi vërejtjet e ministres së
jashtme të Rusisë, pasi sipas
tij studimet për "Novichok"
u hoqën nga Bashkimi Sov-
jetik pas rënies së tij. Ndër-
sa Shulgin nuk e ka treguar
se ku është kontrabanduar
programi, ai tha se burimi i
substancës së përdorur në
Salisbury, është i fshehur në
një nga vendet ku ky hu-
lumtim ka vazhduar dhe ka
arritur sukses të caktuar.

Ministri i Jashtëm çek Mar-
tin Stropniq ka hedhur
poshtë vlerësimin e Za-
kharovës për vendet ku
agjenti i gazit nervor mund
të kishte origjinën. "Ne e
hedhim poshtë deklaratën e
pabazuar mbi origjinën e

Novichok", - tha Stropniq,
duke shtuar se akuzat ishin
thjesht spekulative. Më
parë, OPCW tha se asnjë
nga shtetet e saj anëtare
nuk ka deklaruar posedimin
e grupit Novichok të
agjentëve nervorë. Ndërko-

hë, shkencëtari rus, Vil
Mirazaynov i cili fillimisht
kishte ndihmuar në zhvil-
limin e agjentit nervor, që
besohet se është përdorur
për të helmuar ish-spiunin
rus në Britani, thotë se edhe
shtetet tjera mund të kenë

prodhuara mostra të sub-
stancës. Në një intervistë
për "Current Time TV",
Mirazaynov ka fajësuar Rus-
inë për helmimin, rast ky që
ka ngritur tensionet në mes
të Moskës dhe Londër, ku dy
qeveritë kanë dëbuar diplo-
matët e shteteve të njëra-
tjetrës. Mirzayanov thotë se
e ka publikuar formulën e
agjentit nervor - të njohur si
noviçok - në një libër në gju-
hën angleze të publikuar më
2008. "Britanikët kanë mun-
dur ta kenë sintetizuar atë
në bazë të formulave që unë
kam publikuar në librin tim",
thotë ai. "Shumë shtete
mund të kenë mostra, por
prodhimi u rafinua vetëm në
Bashkimin Sovjetik dhe në
Rusi", thotë Mirzayanov.
Ndërkohë, ish-agjenti i shër-
bimeve sekrete Skripal dhe
vajza e tij 33-vjeçare mbeten
në gjendje kritike për jetën,
në spital.

Mandati i katërt për Putin, lideri me qëndrimin më të gjatë në Kremlin

Rusi, Vladimir Putin fiton zgjedhjet
presidenciale me 74% të votave

E diela e fundit e marsit
do të sjellë edhe ndry-

shimin e orës për vendet e
Europës. Pas debateve të
shumta, Parlamenti Euro-
pian arriti në marrëveshje
dhe votoi javën e shkuar
për të mos hequr ende
ndërrimin e orës. Eurode-
putetët, me 384 vota pro
dhe 153 kundër, kërkuan
një studim shkencor për-
fundimtar mbi efektet që
ndryshimi apo mos ndry-
shimi i saj do të sillte për-
para se të merret masa e
heqjes së ndryshimit.
Ndërrimi i orës sipas asaj
diellore parashikon kursim
të madh të konsumit të en-
ergjisë elektrike. Ky ndry-
shim u vendos me ligj në
Europë në shekullin e kalu-
ar. Kjo erdhi si një mënyrë
për të përfituar nga drita

diellore dhe për të zvogëluar
në maksimum konsumin e
energjisë elektrike për të
ndriçuar. Rregulli i ndryshim-
it të orës është vendosur që
në shekullin e tetëmbëdh-
jetë, ku i pari ka qenë Ben-
jamin Franklin, i cili hodhi
teorinë se me realizimin e tij
do të kursehej shumë energji.

Por, hulumtimet kanë treguar
se ndryshimi i kohës ndër-
pret oraret e gjumit dhe mund
të ndikojë në produktivitetin
në punë. Studime të shumta
kanë dështuar të arrijnë në
një konkluzion të përbashkët,
megjithatë kanë treguar se ka
efekte negative tek shëndeti i
njeriut. Ndërrimi i orëve ësh-
të bërë i zakonshëm gjatë
viteve '70 , por është testuar
edhe më herët, si nga Brita-
nia e Madhe gjatë Luftës së
Dytë Botërore. Shqipëria dhe
Spanja ishin të parat në Eu-
ropë që filluan të zbatonin
orët e verës dhe orët e dimrit
në vitin 1974. Në Shqipëri,
deri pak vite më parë, ndry-
shimi i orës dy herë në vit

shpallej vetëm me vendim
dhe njoftim të posaçëm qev-
erie, por vitet e fundit kjo
nuk është aplikuar më nga
qeveria shqiptare dhe
njoftimin për qytetarët e
bëjnë vetëm mediat, duke iu
referuar rutinës së përvit-
shme të ndryshimit të orës.
Politikanët e lartë në Litu-
ani, Poloni dhe Suedi gjith-
ashtu kanë kritikuar ndry-
shimin e kohës, i cili për-
doret në pjesën më të mad-
he të Amerikës së Veriut.
Kritikët e sistemit thonë se
kjo mund të shkaktojë prob-
leme afatgjata shëndetësore,
veçanërisht në mesin e fëm-
ijëve të vegjël dhe të
moshuarve.

Miliona rusë kane votu
ar këtë të diel në

zgjedhjet presidenciale, ku
Vladimir Putini ka fituar
përsëri. Putin kryesoi me
74% të votave, fitore më e
madhe kjo sesa ajo e vitit
2012. Presidenti arriti të sig-
uroje mandatin e katërt në
detyrë, duke e bërë atë
liderin me qëndrimin më të
gjatë në Kremlin, pas dik-
tatorit Josef Stalin.
Vladimir Putin rikandidoi
për të gjashtën herë si pres-
ident i vendit. Procesi
zgjedhor u hap në orën
08:00 deri në 20:00 me orën
lokale. Putin kandidonte
përballë shtatë kandi-
datëve të tjerë. Mes ri-
valëve të tij përfshihet mil-
ioneri komunist, Pavel Gru-
dinin, 57 vjeç, ish-drejtues-
ja e një "reality show", Kse-
nia Sobchak, si dhe nacio-
nalisti veteran Vladimir
Zhirinovsky. Kundërshtari
më i fortë i Putinit, agjenti
kundër korrupsionit Ale-
ksei Navalny iu hodh posh-
të kandidatura, sepse ai ish-
te dënuar për mashtrim në
një rast të konsideruar
gjerësisht si të motivuar
politikisht. Navalny në për-
pjekje për të eliminuar ri-
valin ka bërë thirrje për

bojkotim të zgjedhjeve. Sakaq,
gjatë votimit në procesin
zgjedhor, u akuzua se ka pa-
sur shkelje. Disa video të pub-
likuara në mediat botërore
kanë zbuluar disa raste të
vjedhjeve të votave, në
mënyrë që Presidenti rus
Vladimir Putin të vazhdojë të

drejtojë vendin. Në tjetër zyr-
tar vendos më shumë fletë
votimi në një kuti dhe të
gjithë këto janë filmuar nga
kamerat e sigurisë. Gjatë vo-
timeve autoritetet i dru-
heshin  pjesëmarrjes së ulët
në zgjedhje e në disa rajone,
rusët u inkurajuan të votojnë

përmes ushqimeve falas
dhe uljes së çmimeve nëpër
dyqane. Zgjedhjet e këtij

viti janë të parat që u zhvil-
luan në Krime, që kur Ru-
sia e aneksoi gadishullin
nga Ukraina. Votimi përkon
me përvjetorin e katërt të
traktatit të nënshkruar nga
presidenti Putin, që e
shpalli zyrtarisht Krimenë
pjesë të Rusisë. Kjo lëvizje
u kontestua ashpër nga
Kievi dhe përshkallëzoi ten-
sionet mes Rusisë dhe
Perëndimit. Si rezultat,
rusët që jetojnë në Ukrainë
nuk u lejuan të marrin
pjesë në votim, me vendim
të qeverisë së Kievit.

Foto ilustruese

Vladimir Putin
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... si një mënyrë dhe shtysë për
të nxitur barazinë mes shtresave
shoqërore dhe një vëmendje të
shtuar ndaj vendeve dhe shtre-
save në nevojë. Po si vijmë ne sh-
qiptarët në këtë ditë? Nga anke-
ta e zhvilluar po nga OKB, duke
angazhuar ndër strukturat më të
njohura dhe të besueshme sot në
botë përsa u përket pyetësorëve
(sondazheve), institutin "Gallup",
dalim në vendin e 112-të nga 156
shtete të intervistuara. Praktik-
isht të fundit në Evropë. "Gallup"
ka intervistuar nga 1 mijë qyteta-
rë në çdo shtet. Treguesit ku ba-

zohet pyetësori i "Gallup" janë
gjashtë: të ardhurat për frymë,
pritshmëritë për një jetë të shën-
detshme, mbështetja nga miqtë
dhe të afërmit, të dhënat për bam-
irësi, liria për të bërë zgjedhje në
jetë dhe niveli i perceptuar (që
ndjen çdo qytetar) i korrupsion-
it. Duke i parë këto kritere, të
ngjan paradoksale, pse ne, si tra-
ditë, kemi një familje shumë të
konsoliduar dhe që bën për
anëtarët e saj. Pra, tek kriteri
"mbështetja nga të afërmit" du-
het realisht të shkëlqejmë. Po
ashtu, lindim dhe rrisim fëmijë
të mrekullueshëm, pra te
treguesi "pritshmëritë për një
jetë të shëndetshme", sërish du-

Rrëshqitja
e palumturisëNga Fatos Çoçoli

het të ishim mirë. Po ashtu, tek
të ardhurat për frymë renditemi
më mirë se Bosnje-Hercegovina,
Moldavia, Kosova, etj.. Ndërkohë,
në tërësi në këto intervista të
"Gallup" shfaqemi më pak të lum-
tur se shtetasit e këtyre shteteve
dhe të të gjitha shteteve evropi-
ane. Po pse? Cilat janë shkaqet
që ndryshe nga vitet 2008-2010,
në periudhën 2015-2017 jemi
përkeqësuar, kemi zbritur në
renditje me 17 vende (në vitin
2016 renditeshim në vendin e 95-
të në botë). Në atë që në gjuhën
teknike të ekspertëve të "Gal-
lup" cilësohet si "rrëshqitja e
palumturisë", jemi ndër 10 ven-
det në botë që kemi përkeqë-

simin më të madh (të nëntët në
botë). Dhe lind e natyrshme py-
etja: pse duhet të zbresim në
renditje kaq fort, gati si vende
në luftë civile, si Siria? Çfarë i
bën qytetarët tanë kaq të palum-
tur? Pse ndjehen kaq të stresuar,
të  pashpresë ata?  Ndoshta
përgjigjen e jep vetë njëri nga
nën-treguesit kryesorë të an-
ketës së "Gallup", ai për konsid-
eratën e qytetarëve ndaj kor-
rupsionit.  Nëntë ndër dhjetë
qytetarë ,  shqiptarë  të  Sh-
qipërisë mendojnë se korrupsio-
ni tek ne është në rritje. Se ai
nuk është frenuar. Korrupsioni
dhe abuzimi i pandëshkuar me
pronën dhe shërbimin publik

vret  çdo shpresë për një  të
ardhme më të mirë të vendit.
Mjafton të shikojmë arrestimet
e fundit për masakrën në Lezhë
në tokat e bregdetit shqiptar dhe
abuzimet e përbindshme me 610
kilometrat  bregdet  që kemi.
Lezha është vetëm maja e ajs-
bergut. Dhe ndodh një dukuri,
që nuk e vëren as edhe në vende
të ngjashme për nga fuqia dhe
zhvillimi ekonomik me ne, si
Maqedonia dhe Mali i Zi. Tek ne
nuk ankohen vetëm qytetarët,
por edhe sipërmarrësit, ata që
normalisht duhet të jenë më të
lumturit, pse kanë para me qin-
dra,  në mos mijëra herë më
shumë se shtetasit e zakonshëm

dhe kanë siguruar edhe të ardh-
men financiare të  nipërve.
Ankohemi të gjithë, pa dallim,
për shërbimet e munguara apo të
një cilësie shumë të keqe, të ad-
ministratës sonë publike. Në këtë
situatë stresi të gjithëgjendur në
çdo pore (ind) të shërbimit pub-
lik, sigurisht që ndjesia e të qen-
it i plotësuar apo i lumtur është
inekzistente, zero. Prandaj dhe
vendi ynë i ka qytetarët e tij më
të palumturit e Evropës dhe po
ashtu, edhe më të pashpresët. Në
duart e kësaj qeverie të sotme
është shansi, sfida e jashtëzakon-
shme e kthimit të shpresës. Deri
tani lëvizjet-spektakël,  si
dorëheqja e imponuar e të gjithë

drejtuesve të hipotekave, apo të
spitaleve publike, edhe pse filli-
misht ngjallën shpresë, nuk e
kanë zgjuar gjigantin, kthimin e
përgjegjshmërisë në adminis-
tratën tonë publike, frikën ndaj
ndëshkimit nga ligji. Kanë qenë
më shumë një shfrim i mërzisë
kryeministrore, ndaj një admin-
istrate publike që vijon të jetë
kokëfortë dhe mospërfillëse në
abuzimet e saj. Formula dhe qas-
ja e qeverisjes me qytetarët, si
dhe platforma e bashkëqever-
isjes me dhe për qytetarin, rrez-
ikojnë të ngelen butafori me disa
raste-spektakël zgjidhjesh hall-
esh të qytetarëve me adminis-
tratën, ndërkohë që mijëra raste

të tjera presin me ditë, javë dhe
muaj një zgjidhje që nuk vjen.
Koordinatorët e bashkëqever-
isjes, nëse kërkojmë të jenë efek-
tivë, duhet të dhjetëfishohen.
Ambasada e SHBA-ve në Sh-
qipëri është efektive, pse ka një
personel sa një ministri e shtetit
tonë dhe mirë bën, pse po na
shërben edhe ne (krahas vendit
të vet) me gjetjet dhe informa-
cionin që mbledh. Nëse bash-
këqeverisja nuk shndërrohet në
një shtet brenda shtetit, që kon-
trollon dhe jep rrugëdalje për in-
teres të çdo qytetari që i ankohet
(aty ku ankesa është e bazuar),
ajo rrezikon të jetë thjesht një
shashkë, butafori më shumë.

GAFORJA

DEMI

UJORI

SHIGJETARI

AKREPI
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LUANI

VIRGJERESHA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Këtë ditë do të ndiheni të sigurt nga një
ndjenjë praktike dhe nga largpamësia në
investime dhe në projekte. Keni dëshirë të
jetoni në thellësi të shpirtit tuaj, atë që deri
më tani e keni jetuar në nivel të mendjes.
Mos humbni kohë për këtë!

Parashikohen ndryshime. Për momentin,
mos merrni vendime të prera, që mund të
mos jenë më të duhurat. Prisni sa të qartë-
sohen gjërat. Mos bini pre e tundimit për të
reaguar menjëherë, sidomos në punë.
Rrezikoheni nga shpërqendrimet.

Mos u gënjeni nga shkëlqimi i një mo-
menti pasioni që bën që t'ju rrahë fort
zemra, sepse mund të dalë se është krejt
ndryshe nga sa dukej. Bashkëveprimi i
planetëve në shenjën e juaj bën që të
keni  pak dësh i rë  të  angazhoheni .
Përpiquni të jeni më i gatshëm.

Do të keni prirje për t'u mbyllur brenda vetes
për të rrëmuar në të kaluarën. Por do të
merrni në konsideratë edhe mundësinë e
së tashmes. Kontakti me persona të
veçantë do t'ju hapë horizonte të reja dhe
do t'ju japë mundësinë të përmirësoheni.

Nëse është krijuar pak tension me part-
nerin, mos e lini çështjen pa e sqaruar me
hollësi. Për të kthyer harmoninë do të jetë
më e thjeshtë sesa mendoni. Përfitoni nga
mbështetja që ju garanton familja, për të
përmbushur zgjedhjet që do të bëni.

Kjo e hënë do të jetë disi e vështirë, me
shumë keqkuptime, ankesa dhe mendime
jo shumë optimiste. Sot në dashuri do të
jeni pak jashtë ritmi. Megjithatë, nuk ka
asgjë për t 'u shqetësuar, por ndërkaq
dëshira për t'u larguar nuk e favorizon
mirëkuptimin.

Përpiquni të jeni më të dashur, pasi ju
bën veçse mirë. Padyshim, do të lehtë-
sonte ndjeshëm raportet me personin që
keni në krah. Ndërhyrja e një familjari në
punët tuaja do t'ju nervozojë disi, por nuk
keni çfarë bëni.

Do të përballeni me një zgjedhjeje të rëndë-
sishme, qëndrojuni zgjedhjeve të bëra më
parë dhe mos hiqni dorë nga autonomia e
juaj. Mos i lejoni një familjari t'ju pengojë.
Do t'ia dilni të angazhoni në nismat që keni
ndërmarrë, duke prekur pikat e duhura
emocionale.

Në një ditë si kjo e sotmja, nuk duhet ta
çoni nëpër mend të ndryshoni botën. Si
zakonisht, mbi të gjitha për çështje pune,
reagoni duke u mbështetur mbi ven-
dosmërinë dhe saktësinë.

Në familje do të keni disa kundërshtime të
shkaktuara nga këndvështrime të ndry-
shme. Mos u mërzisni, larmishmëria ësh-
të gjithmonë diçka pozitive, që duhet shfrytë-
zuar për t'u ngritur. Falënderoni miqtë që ju
rrini pranë duke ju dhënë ide dhe mundësi
të mira.

Shmangni marrjen e angazhimeve për të cilat
jeni të sigurt se nuk do të mund t'i çoni deri
në fund. Duhet të mësoni të thoni 'jo', kur
është e nevojshme. Për shkak të Plutonit që
ju kundërshton, parashikohen disa vonime
në udhëtime si edhe keqkuptime në punë.

Jeni të detyruar të merreni me çështje prak-
tike të mërzitshme dhe kjo do t'ju prishë
humorin. Nëse një nga propozimet tuaja
bie ndesh me ndonjë pengesë, mos u de-
kurajoni. Mos u zmbrapsni nga rrethana
pak të përshtatshme dhe thoni gjithmonë
atë që mendoni.

BRICJAPI
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LIBRI I RI I SHABAN MURATIT
Enigmat dhe përgjigjet

për çështjen e detit
(V(V(V(V(Vijon ngijon ngijon ngijon ngijon nga fa fa fa fa faqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)aqja e parë)

... diplomatike greke apo sh-
qiptare?", botuar nga Fondacioni
Kulturor "Alsar", Tiranë. Fryt i një
pune studimore të gjatë dis-
avjeçare, libri trajton një nga çësh-
tjet më interesante dhe më in-
triguese të diplomacisë shqiptare
në të gjithë historinë e shtetit sh-
qiptar, e cila ka marrë emrin çësh-
tja e detit. Është një çështje diplo-
matike, e cila lindi nga marrëvesh-
ja midis qeverive të Shqipërisë dhe
të Greqisë në vitin 2009, e anuluar
nga Gjykata Kushtetuese e Sh-
qipërisë në vitin 2010 dhe e cila
mori statusin e një prej konflikteve
kryesore diplomatike midis dy
vendeve gjatë gjithë dhjetëvjeçarit
që pasoi deri në ditët tona.

Libri del në një kohë kur çësht-
ja e detit ndodhet në apogjeun e
debatit, të polemikave, të pikëpy-
etjeve, të dyshimeve dhe të enig-
mave. Ndonëse një çështje e nxe-
htë dhjetëvjeçare në marrëdhëni-
et diplomatike midis dy vendeve,
çështja e detit karakterizohet nga
një shkallë e madhe e mungesës së
njohurive, mungesës së interpre-
timeve diplomatiko-juridike, mu-
ngesës së profesionalizmit dhe të
studimeve shkencore, dhe të
shumë paqartësive në qarqet poli-
tike, diplomatike, shkencore dhe
publike të Shqipërisë.

Libri i Shaban Muratit për çësh-
tjen e detit vjen në kohën e duhur
të interesit publik, shkencor dhe
diplomatik, duke analizuar enig-
mat, por edhe duke dhënë përgjig-
jet për çështjen e detit. Duke u
bazuar në një dokumentacion të ri
arkivor, të panjohur, të patrajtuar
dhe të anashkaluar, duke ndjekur
dinamikën e gjenezës së çështjes
së detit, të lindjes dhe të komp-
likimit të saj, duke ndjekur me sk-
rupulozitet shkencor përplasjen
diplomatike midis dy shteteve në
format dhe në efektet përkatëse,
autori jep për herë të parë një anal-
izë diplomatike të plotë të çështjes
së detit në gjithë harkun kohor të
zhvillimit të saj deri në ditët tona.

Duke u mbështetur në vendi-
min historik të Gjykatës Kush-
tetuese të Shqipërisë, autori sjell
një shtjellim interesant profesion-
al, diplomatik dhe historik, të ven-
dimit dhe të qëndrimeve juridiko-
shkencore të Gjykatës Kush-
tetuese, të interpretuara nga kënd-
vështrimi i mendimit diplomatik
shqiptar dhe duke evidentuar
piketat e mëdha strategjike të ven-
dimit të Gjykatës Kushtetuese, të
cilat për arsye të panjohura janë
lënë në errësirë nga institucione,
nga memorandume dhe nga reko-
mandime shtetërore gjatë 10
viteve.

 Analiza e çështjes së detit nuk
mund të mos përfshinte komple-
ksitetin e gabimeve dhe të keqin-
terpretimeve, që karakterizuan ne-
gocimin e marrëveshjes së anulu-
ar, për të mos u përsëritur ato ga-
bime në kohën e sotme nga diplo-
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macia dhe shteti shqiptar. Ai nda-
let në zbërthimin e enigmës së
ecjes së diplomacisë shqiptare me
shpejtësi rakete për të përfunduar
në vitin 2009 marrëveshjen e detit,
një tematikë delikate dhe tepër e
komplikuar, e cila si rregull në
praktikën ndërkombëtare kërkon
dekada të tëra bisedimesh për t'u
zgjidhur. Duke e analizuar çësh-
tjen me syrin e një diplomati me
përvojë të madhe analitike, autori
trajton disa drejtime, të cilat janë
anashkaluar në ecurinë e negocim-
it të marrëveshjes dhe të vetë çësh-
tjes së detit. E tillë është enigma e
transformimit të objektit të bised-
imeve për detin midis dy Minis-
trive të Jashtme në vitet 2008-2009,
të cilat në mënyrë të paligjshme
ndërruan objektin e tyre. Kërkesa
fillestare e MPJ të Greqisë drejtu-
ar MPJ të Shqipërisë në vitin 2007
ka qenë për hapjen e bisedimeve
për shelfin kontinental. MPJ e Sh-
qipërisë në mënyrë të paligjshme
e ka ndryshuar këtë objekt në
bisedime për delimitimin e kufijve
detarë, gjë që sipas Gjykatës Kush-
tetuese, është e gabuar. Gjykata e
Kushtetuese e ka shpallur mar-
rëveshjen e detit të vitit 2009 të
papërputhshme me Kushtetutën e
Shqipërisë, jo vetëm për mungesën
e plotfuqishmërisë, por ajo që ësh-
të më e rëndësishme, ka shpallur
si të paligjshëm bisedimet për
kufijtë detarë midis dy shteteve.
Kjo pjesë e vendimit duhet të jetë
vijë e kuqe për çdo tentativë të
ndonjë institucioni për të zhvillu-
ar bisedime me temën e detit mi-
dis dy shteteve.

Libri trajton në mënyrë shken-
core një nga teoritë dhe qëndrimet
më të gabuara të bisedimeve për
marrëveshjen e detit të vitit 2009
dhe të disa institucioneve kryesore
të Shqipërisë se goja kufijtë detarë

midis dy vendeve nuk kanë ekzis-
tuar. Është një teori, që dëgjohet
ende prapa kuintave të disa insti-
tucioneve shtetërore. Me një doku-
mentacion të pasur arkivor nga
arkivi i MPJ të Shqipërisë dhe arki-
va të tjera, libri sjell referenca do-
kumentare të pamohueshme nga
historia e marrëveshjeve me Gre-
qinë për ekzistencën dhe pranimin
zyrtar të kufijve detarë nga qever-
itë e të dyja vendeve. Ky aspekt i
çështjes së detit është tepër i
rëndësishëm, sepse gjatë dekadës
që ka kaluar nga nënshkrimi i mar-
rëveshjes së anuluar, ka institu-
cione dhe zyrtarë, të cilët nën efek-
tin e ndikimeve të errëta përpiqen
të rimodelojnë marrëveshjen e an-
uluar me justifikimin e teorisë së
mungesës së kufijve detarë. Autori
sjell një galeri aktesh dhe trak-
tatesh ndërkombëtare, që kanë për-
caktuar kufijtë detarë e tokësore
dhe të cilat janë nënshkruar edhe
nga qeveria e Shqipërisë, edhe nga
qeveria e Greqisë në vitet 1925-
1926. Në këtë kuadër autori anali-
zon për herë të parë sindromën
negative historike dhe vetëvrasëse
të diplomacisë shqiptare, e cila
mënjanon vetë karakterin
detyrues ndërkombëtar të kufijve
të Shqipërisë me Greqinë dhe e
redukton atë në një problem dyp-
alësh, duke u hequr akteve ndërko-
mbëtare efektin e tyre ligjor dhe
historik.

Ka rëndësi të theksohet se çësh-
tja e detit nuk është histori dhe
meritë e autorit dhe e librit është
se nuk kufizohen në aspektin his-
torik, por enigmat historike të çësh-
tjes së detit i studion dhe i ndriçon
në funksion të ndihmës së qën-
drimit dhe të veprimit të diploma-
cisë dhe të shtetit shqiptar sot. Ndaj
merr vlera të mëdha aktuale fakti
që autori i kushton pjesën më të

madhe të librit aktualitetit të çësh-
tjes së detit si një çështje e hapur
diplomatike midis dy shteteve. Për
këtë qëllim, ai sjell një skanim pro-
fesional të qëndrimeve, tezave, tak-
tikave dhe intrigave diplomatike të
përdorura nga diplomacia greke
gjatë dhjetë viteve për të imponu-
ar në një formë apo tjetër efektet e
marrëveshjes së anuluar të detit.
Kjo kronikë përfshin lëvizje të til-
la të diplomatike, si përpjekja për
ta zbatuar në terren në mënyrë të
njëanshme marrëveshjen e anulu-
ar, përpjekja për të imponuar rine-
gocimin e marrëveshjes së anulu-
ar me një gjysmë redaktimi të tit-
ullit, oferta dinake për të ridisku-
tuar disa koordinata të mar-
rëveshjes së anuluar dhe për t'i
kthyer Shqipërisë një pjesë të asaj,
që do të humbte me marrëveshjen
e anuluar, përpjekja për ta
maskuar ringjalljen e mar-
rëveshjes së vjetër me ambalazhin
e "paketës globale të zgjidhjes së
problemeve shqiptaro-greke",
këshilla e gabuar për ta dërguar
çështjen e marrëveshjes së anulu-
ar të detit në gjykatën ndërko-
mbëtare apo arbitrazh ndërko-
mbëtar etj., e deri tek alarmi që
ngre në libër i pari autori për
përvijimin e kërcënimit të reviz-
ionimit edhe të kufijve tokësorë të
Shqipërisë me Greqinë.

Çështja e detit nuk mund të
kuptohet pa njohur me themel tërë
kuadrin e problematikës dhe të
marrëdhënieve aktuale midis dy
vendeve. Duke qenë një nga ek-
spertët më të mirë të Shqipërisë
për marrëdhëniet shqiptaro-greke
dhe për Ballkanin, autori analizon
në librin e tij për herë të parë në
një botim shkencor problematikën
dhe tërësinë e çështjeve të hapura
dhe të pazgjidhura, që ekzistojnë
midis dy shteteve dhe të cilat për

shumë dekada kanë mbetur jash-
të rendit të ditës të tratativave dy-
palëshe. Në libër gjejnë trajtesën e
duhur çështja e ligjit të luftës,
çështja e varrezave greke dhe mos-
realizimi i reciprocitetit për varre-
za të partizanëve shqiptarë në
Çamëri, çështja e mprehtë his-
torike dhe aktuale çame dhe
ndërkombëtarizimi i saj, çështja e
ujërave të ëmbla dhe sidomos e lu-
mit Vjosa, ku Greqia në mënyrë të
njëanshme ka rrëmbyer kuotat
ujore shqiptare pa përfillur kon-
ventat ndërkombëtare, çështja e
reparacioneve të Luftës së Parë dhe
të Dytë Botërore që Shqipëria du-
het t'i kërkojë Greqisë, çështja e
ortodoksizmit politik të diploma-
cisë greke dhe pretendimet e saj
për proteksionin e ortodoksëve sh-
qiptarë, etj.

Veçori e nivelit të lartë profe-
sional diplomatik dhe shkencor të
librit është se autori ka parashtru-
ar përgjigjet e të gjitha enigmave
të çështjes së detit. Libri "Çështja
e paqenë e detit: Një intrigë diplo-
matike greke apo shqiptare?"
ndriçon enigmat e kaluara dhe të
sotme, që përmban dosja e nxehtë
e asaj, që quhet çështja e detit. Në
këtë linjë libri sjell një kontribut
të madh teorik dhe praktik për zh-
villimin mbi baza të drejta të mar-
rëdhënieve midis dy shteteve, për
zgjidhjen e problemeve të hapura
dhe në mënyrë të veçantë për çësh-
tjen e detit. Nëpërmjet një analize
të thellë dhe shteruese shkencore,
autori i përmbahet përfundimit se
çështja e detit nuk është dhe nuk
mund të jetë kurrë çështje e dis-
kutimit të kufijve shtetërorë de-
tarë, të cilat janë përcaktuar
njëherë e mirë nga aktet, mar-
rëveshjet dhe traktatet ndërko-
mbëtare. Çështjet e vetme detare,
që mund të bëhen objekt i bisedi-
meve sipas tij janë ato, që kanë të
bëjnë me shelfin kontinental dhe
me zonën ekonomike ekskluzive,
tema që nuk kanë qenë objekt i
ligjit ndërkombëtar në kohën e
konferencave të Londrës, Firenc-
es dhe Parisit në vitet 1913-1926,
që përcaktuan kufijtë përfun-
dimtarë të Shqipërisë me Greqinë
dhe me Jugosllavinë.

Libri i ambasadorit Shaban Mu-
rati është një udhërrëfyes serioz,
diplomatik dhe shkencor në për-
puthje me interesat shtetërore e
kombëtare dhe sjell një ndihmesë
të madhe për diplomacinë, poli-
tikën, shtetin dhe shkencën sh-
qiptare dhe sidomos për mendimin
diplomatik e politik shqiptar. Libri
"Çështja e paqenë e detit: Një intrigë
diplomatike greke apo shqiptare?"
shërben si gur prove për të matur
dhe kuptuar realisht çdo cikël trata-
tivash apo marrëveshjesh, që mund
të prodhohen midis dy vendeve
rreth temës detare. Për shkak të in-
teresit të madh të temës në qarqet
diplomatike dhe akademike, sh-
qiptare, rajonale dhe më gjerë, libri
është botuar njëkohësisht në gjuhën
shqipe dhe angleze.
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Penallti inekzistente për të zotët e shtëpisë, një e paakorduar për miqtë

Skënderbeu merr tri pikët,
Sino "tërbon" Luftëtarin

Gjyqtari fierak e bën baltë me gabime

TRAJNERI I SKËNDERBEUT

Daja:
Penalltitë?

Epo jetojmë
në Shqipëri!
Trajneri i Skënder

beut, Ilir Daja, refu-
zon idenë që gjyqtarët të
kenë vepruar në ndihmë
të ekipit të tij. Në "Gol pas
Goli", ai ka bërë të qartë
se nuk do të merrej me
rastet e ndeshjes ndërsa i
ktheu përgjigje edhe ho-
mologut të tij, Hasan Lika
i cili kishte kërkuar që
Soue të kishte refuzuar
vendimin e gjyqtarit për
penallti. "Nuk është nevo-
ja ta ndjek, Skënderbeu
nuk ka nevojë për 11-
metërsh, jemi ekipi që
bëjmë diferencë të duk-
shme nga të tjerët. Ashtu
e ka parë arbitri dhe nuk
kam nevojë të diskutoj se
kur nuk na jepet, nuk e
kam diskutuar. Nëse kjo
është gjykuar si penallti
apo jo, nuk merrem me
këtë, nuk ka pse gjykohet
Skënderbeu, po shihni se
edhe ne në pjesën e dytë
nuk u dha një për ne.
Miku im Lika ka ngatër-
ruar vendin ku jetojmë
ne, sepse fair play këtu
është paksa i ekzagjeruar.
Megjithatë, pa i hyrë ele-
mentëve të penalltisë,
kështu i ka gjykuar ai".

GOLA PA FUND

Lushnja fiton një pjesë,
Teuta merr tri pikët

Në "Roza Haxhiu" Lushnja tenton befasinë ndaj
Teutës, madje duket se e prek me njërën dorë,

kur në minutën e 34-ët e sheh veten në avantazh të
dy golave, pasi Mikel Canka kishte realizuar më parë
dhe në minutën e 14-të. Megjithatë, pa u mbyllur pje-
sa e parë një gol i Hilës mban gjallë shpresat e Teutës,
që në pjesën e dytë fillimisht do të barazojë me anë të
Gjeorgjevskit, ndërsa në kohën shtesë është Dediç që
realizon një gol të shkëlqyer nga goditja e dënimit,
duke bërë që bregdetarët të kthehen në shtëpi me pikë
të plota. Lushnja mbetet e fundit në tabelë, ndërsa
Teuta kërcënon vendin e tetë të Vllaznisë, pasi ngjitet
në kuotën e 26 pikëve nga 27 që kanë shkodranët.

KAMZA DORËZOHET

Uzuni dhe Rexhinaldo
ngjisin Laçin në vendin e dytë

Laçi thyen Kamzën në një pjesë të dytë të shkëlqy
er dhe kërcënon vendin e dytë të Kukësit. Ngjit-

ja e kurbinasve në këtë fazë të tretë është vërtet e
ndjeshme, teksa e shohin vendin në vendin e dytë
në tabelë me 42 pikë, po aq sa Kukësi, por kampi-
onët e Shqipërisë luajnë nesër ndaj Vllaznisë
takimin e tyre. Në Kurbin Kamza mbetet me 10 vetë
shumë shpejt, kur në minutën e 18-të Erlis Frashëri
largohet nga fusha me karton të kuq për protesta.
Më pas në pjesën e dytë, Myrto Uzuni në minutën e
70-të dhe Rexhinaldo në kohën shtesë, duke vulo-
sur fitoren e tretë radhazi të bardhezinjve, ndërsa
Kamza e çon serinë pa fitore në 5 ndeshje.

TRAJNERI I LUFTËTARIT

Lika: Soue duhej t'i kishte treguar
arbitrit. Penalltinë tonë nuk donte ta jepte

Skënderbeu ka arritur të fitojë takimin ndaj Luftë
tarit me rezultatin 2-1, në javën e 26-të të Superi-

ores. Megjithatë, ky takim ka qenë i kontestuar, për
shkak të gabimeve të arbitrit të bëra gjatë këtij taki-
mi. Në një intervistë për "Supersport", Lika është
shprehur se penalltia e fituar nga Soue duhej anulu-
ar nga vetë arbitri, ndërsa ka komentuar penalltinë e
paakorduar për Luftëtarin. "Pavarësisht rezultatit të
pjesës së parë që nuk ishte i merituar, ne vazhduam
të luftonim dhe duhet të kishim dalë me të paktën
një pikë nga fusha e lojës. Pamjet te penalltia flasin
vetë. Këtu është nga ato rastet që futbollisti duhej t'i
thotë arbitrit që nuk është penallti. Nëse do të ishte
një futbollist i imi, nuk do të preferoja një penallti të
vjedhur në mënyrë të tillë, pasi ne nuk dimë të vje-
dhim. Nuk ka pasur pamje anësori ndoshta te penalltia
që duhet të jepte në favorin tonë".

KATEGORIA
SUPERIORE

JAVA E 26
TË DIELËN
Laçi – Kamza 2-0
Lushnja – Teuta 2-3
Skënderbeu – Luftëtari 2-1

TË HËNËN
Kukësi – Vllaznia
Partizani – Flamurtari

RENDITJA
Skuadra P
Skënderbeu 60
Kukësi 42
Laçi 42
Luftëtari 37
Flamurtari 37
Partizani 36
Kamza 34
Vllaznia 27
Teuta 26
Lushnja 10

Jeton Selimi

Skënderbeu fluturon
me plot kuptimin e
fjalës drejt titullit të

shtatë në histori, ndërsa për
të realizuar më mirë fitoren
ndaj Luftëtarit është
dashur dhe fluturimi i Ali
Soues në zonë, i cili fiton një
penallti inekzistente, që
kontestohet fort nga miqtë,
të cilët akuzojnë arbitrin
Sino për gjykimin të njëan-
shëm. Ndonëse gjirokas-
tritët vijnë me mungesa, ata
arritën t'u hapin jo pak
telashe vendësve, të cilët
gjithsesi krijuan iluzionin
se i mbyllën hesapet që në
pjesën e parë. Në minutën
e 23-të është Lilaj, i cili
gjuan drejt portës, duke
vënë në vështirësi Athana-
sopulos, i cili devijon duke
shpëtuar katërkëndorin. Në
minutën e 31-të Gavazaj
merr topin dhe zhvendoset
nga e djathta drejt qendrës,
duke tentuar portën me një
gjuajtje të fortë, portieri i
Luftëtarit pret në pozicion.
Dy minuta më pas vendësit
kalojnë në epërsi. Xhejms.
Nigeriani shpërthen në
krahun e majtë dhe pasi hyn
në zonë, mposht portierin
kundërshtar me një goditje
të zgjuar. Në minutën e 36-
të është Luftëtari që ngac-
mon, por Shehi kontrollon
në dy kohë gjuajtjen me
kokë të Aleksit. Abazaj
shpërthen në të 41'-ën nga

mesfusha dhe gjuan fort, por
jashtë kuadratit. Momenti i
parë i diskutueshëm në
këtë ndeshje do të vijë në
minutën e 44-ët. Soue lësho-
het në zonë dhe e shtyn
topin përpara ndërhyrjes së
portierit Athanasopulos, që
shmang kontaktin me sul-
muesin, por për kryesorin
Sino çuditërisht ka penallti.
Nga pika e bardhë paraqitet
Sabien Lilaj, që ekzekuton

saktë, duke e çuar Skënder-
beun në avantazh të dy go-
lave në pushim. Por edhe
pjesa e dytë do të nisë me
pretendime për 11-metërsh,
kësaj radhe janë gjirokas-
tritët që e cilësojnë faull
prekjen me dorë të topit në
zonë nga ana e Micit, që i
heq mundësinë e kontrollit
kundërshtarit dhe protest-
ojnë tek anësori Tararaj, që
lë lojën të vazhdojë. Soue

shfaqet rrezikshëm në
minutën e 56-të, por gjuajt-
ja e tij do të përfundojë jas-
htë kuadratit. Në minutën e
64-ët Shehi i dëmtuar i lë
vendin Teqes, që bëhet men-
jëherë protagonist në
minutën e 71-të, me daljen
e pastudiuar që i lejon Liça-
jt të shkurtojë diferencën.
Por në minutën e 85-të Teq-
ja bën mrekullinë në
skemën e bukur të

jugorëve, që nxjerrin
Lamçen para portës, por do
të presë gardiani i ko-
rçarëve. Në minutën e 93-të
Xhejms kërkon të mbyllë
ndeshjen me një ekzekutim
plot hijeshi, por topi do të
dalë ngjitur me shtyllën.
Mbyllet 2-1 në Korçë, me
Skënderbeun që ngjitet në
kuotën e 60 pikëve, ndërsa
Luftëtari mbetet i katërti
me 37 pikë.
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

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

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1. Eshtë skuadra e donatorëve
7. Mbyllin një turp.
9. Mund të jetë unik
11. Një i absurdit është i Samuel Beckett
14. Qyteti i përjetshëm.
15. Interpreton Sandokan.
17. I ka tek tenda.
18. Eshtë këngëtar lirik
19. Arturo i Brecht.
20. John, i forti i Sylvetster Stallone-s.
21. Françesku kantautor.
22. Eshtë religjion politeist.
25. Qerre pa qe.
26. Gjysmë alarmi.
27. Eshtë shtypi i ZP.

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

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

- Mireqenia krijon miq - fatkeqesite i vene ne prove.
Publilius Syrus (~100 BC)

- Miqte mund te vijne dhe te ikin - por armiqte
grumbullohen gjithnje e me shume.

Thomas Jones (1892 - 1969)

- Nga mënyra e të qeshurit unë kuptoj se çfarë edukate
ka një njeri, ndërsa nga arsyeja e të qeshurit kuptoj
inteligjencën e tij.                                      Rumiu

- "Testi i vërtetë i karakterit nuk është se sa ne dimë
dhe se si ta bëjmë, por se si ne sillemi kur nuk dimë
se çfarë të bëjmë."              John Holt

- Stili është një mënyrë e thjeshtë
për të thënë gjëra të komplikuara.

(Zhan Kikto)

- Cdo njeri është gjeni të paktën një
herë në vit, një gjeni i vërtetë ka ide
origjinale gjithnjë të pranishme.

(G.C.Lihtenberg)

- Pranojeni vendin që ka caktuar për
ju i plotfuqishmi, shoqëria e
bashkëkohësve tuaj dhe lidhja midis
ngjarjeve.

(Ralf Valdo Emerson)

HORIZONTAL
1. Mund të jetë e pasur me minerale.
7. Ascoli në tabela.
11. Një mund të jetë diplomatik.
12. Premtojnë të bëhen kampionë të tillë.
14. Janë felinë të egër.
16. Marubi i fotografisë.
18. Janë meduza.
19. Një anarkist i famshëm.
21. Smith filozof.
22. Susanna shkrimtare italiane.
23. Shkurt për company.
24. Organizma Autonome Kombëtare.
27. Mbarojnë punime.
28. Ndezur në aparaturë.
29. Bëjnë arte me re.
30. Nduket për gjysmë.
31. Mbyllin fushatat
32. Luca bomber.
34. Emri i parë i Pasolini-t.

35. Një mund të jetë fetar.
37. Lidhen të parat.
38. Fundi i një faze.
39. Emri i Bismarck.
40. Kant e Diabolik.
42. Ze... në traget.
44. Ente Informacioni Rajonale.
45. Triolet e Trëndafilë me kredi.
47. Rruga e Ferenc Molnar.
48. Në krye të notarëve.
50. Gjysmë tatimi.
51. Ushtrihet me cd false.

VERTIKAL.
1. Numër i shkurtër.
2. Britame Arkimedit.
3. Inicialet e Paganini-t.
4. Fundi i Turandot.
5. Eshtë fjetore ushtarësh
6. Parker regjisor.
7. Kështu quhet që ushqim kundër intok-
sikimit.
8. Një birrë e jona.
9. Mund të jenë përurimi.

10. Festat pa fat
11. Qendër ditore
13. Janë nomadë.
15. Fillojnë atkletikën.
16. Eshtë brinjë në skuadër.
17. Sidney i Serpico.
18. Qe centauri që mësonte Akilin.
20. Në mes të një kanali.
25. Bëhet për zakon.
26. Tregon martesë.
27. Një super... për shopping.
33. Vala e stadiumit.
34. Fillojnë poshtë.
36. Një provë... inteligjence.
38. Vaçe e famshme e këngës tonë.
41. Fillojnë vallen.
42. Para es Salaam.
43. Linearë pa larë.
46. Nota e diapzonit.
47. Mbyllin një shtëpi.
49. I keni në dorë.

TTTTThënie tëhënie tëhënie tëhënie tëhënie të
mençuramençuramençuramençuramençura

30.  Kush ka... ka zët.
31. Altini mesfushor.
32. Janë vajzat në atletikë.
34. Eshtë shpend lagune.
36. Gjysmë thyese.
37. Udhëhoqi Argonautët.
39. Mund të jenë fotografikë të tillë.
40. Fillojnë panikun.

VERTIKAL
1. Janë çnjerëzore.
2. Mund të jetë e hollë dhe therëse.
3. Edi në krye të PS.
4. Eshtë lloj papagalli.
5. Fund turni.
6. Eshtë dëshmore... çudibërëse.

7. Para devils për lojtarët e Manchester United.
8. U shkrua nga Kadare
10. Conan ai i Schwarzenegger.
11. Pak titanike.
12. Arbeni pa çifte.
13. I ka tek treni.
15. Mund të jenë pushimi
16. Mund të prishej nga jë... kleçkë.
18. Në krye të bashkisë.
20. Eshtë kundërshtar në dashuri
23. Meta në krye të LSI.
24. I vidhet ustait.
27. Jeppet e Artë në Cannes.
28. Eshtë pije e jona.
29. Kufizojnë kënde.
31. Fillojnë lehtë.
33. Eshtë dritëshkurtri.
35. Eshtë numri i... të parit.
38. Fillojnë nazet.

A T M L T R A J T A T
P L K A P A L I E N E
R E K O R D E T P M T R
I A N S A M B L I H E M

M A R T I N E D E N G I N E
O H A R A T T I T R A T

B A N A P I S H E I
E P I T E T E T T E S T
M I N A T N A I L I M A
I K A N A K R I M A R
L A P A R A R O J A T
E T I K A E S E N A T O R I

K A A S L U L I M A T A

A R R A S B A R N U M R

L A T A B R O A E F I

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

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

M I N I M A L E A L E K O

I K A L I T A R U T E M A

S E S E N I N E R I E R

P E A N A T I I M E K A N I

E T N I L E M I N E M A

L O T A S P D R I T A T

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

R O M A N C I E R E T L C

I R O N L T R U P

T T R T A R T A R E T

I K A M E R I E R E T U

D E L I R A N T E T P R

C T A B O R M A T A

K R I P E A O L E

S L O R I L P A R A U L

T A N T A L I U R R A

U S R A E K I P I T E

F A T A L A L I E N E T

E T A P A T K A T E T I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29 30

31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49

50 51 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16

17 18

19 20

21 22 23 24

25 26

27 28 29 30

31 32 33

34 35 36

37 38

39 40

3 1 8 4 2 4 13 1 13

18 3 1 4 18 3 17 13 1

8 1 10 10 10 1 3 1 6 8

6 1 10 2 3 6 14 1 12 2 4

13 3 5 4 2 8 4 1 12 4 2

15 9 6 15 1 12 4 6 6 3 18

17 2 4 5 12 2 14 17 5 3

8 1 7 6 3 1 10 1

4 5 12 4 6 4 18 7 7 6

1 A 3 R 2 E 8 S 1 5 2 3

13 19 1 3 20 5 4 6 10 6

1 1 10 2 3 2 12 15 18 2 8
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