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se rajoni i Ballkanit duket të
jetë më i prekur prej “lajmit
të rremë”? Treguesi i dytë vjetor i
Edukimit për Median nuk ka, veçse
pak javë ...
Vijon në faqen 20

Nga MONIKA STAFA

Edukimi për median- një nevojë
emergjente në shkolla

Çmimi, 50 lekë (1.5 euro)
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Ditës

Nga SHABAN MURATI

ritania e Madhe, e cila do të ketë
presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB në muajin gusht 2018,
pritet të konkretizojë nismën e saj të
re diplomatike...
Vijon në faqen 21

Tirana të mbështesë nismën
britanike për Kosovën

PROJEKTLIGJI I PARTISE DEMOKRATIKE U ASISTUA DHE NGA GJERMANET E CDU

Xhafer Osmani u shpall i zhdukur nga familjarët

U gjet i djegur në
Fushë-Krujë, policia:
Dyshohet se është
torturuar për 3 orë

“1.8 VJET BURG PER ATA QE
PERDORIN SIMBOLE KOMUNISTE”
Zbardhet dokumenti prej 12 faqesh. Ndalohet me ligj Partia Komuniste e Shqipërisë.
Rrugëve, shesheve, qyteteve, shkollave u hiqen emrat e ish-drejtuesve të diktaturës
REAGON BOZDO

Edi Rama rikonfirmon
Veliajn si kandidat
në zgjedhjet lokale: Më
shumë punë për Tiranën
Në faqen 2

REPORTAZH

Në shtëpinë e bariut
të verbër, ç’do të
thotë të mbërthehesh
nga fati i mallkuar

Kamerat e sigurisë së një karburanti filmuan
makinën e viktimës. Po drejtohej nga një 30-vjeçar
Dy ditë pas ngjarjes së rëndë në Fushë-Krujë, ku brenda
një automjeti të djegur u gjet një person i pajetë, dalin
detaje të reja. Policia e Kosovës ka konﬁrmuar se emri i
viktimës që u gjet i djegur është Xhafer Osmani. Mësohet se
Osmani është nga fshati Pestovë i komunës së Vushtrrisë.
Zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës ...

Vizita historike
Gjinekologu Bajram Balliu: Abortet spontane, ja si t’i parandaloni e Kirilit, vizion i
madh për Shqipërinë
dhe shqiptarët

Në faqen 6

NE KERKIM AUTORI

4 FAQE

LE

SPECIA

Në faqen 9

FERDINAND SAMARXHI
(Në foto) Anëtarë të Partisë Komuniste me foto të ish-diktatorit, gjatë homazheve te monumenti “Nëna Shqipëri”

Në faqen 3

Ylli Merja: Si të kuroni mëlçinë e dhjamosur me bimë
Mjekja Zvjetllana Skorovoti: Rreth 89% e grave në Lezhë në depresion

Plagosja e biznesmenit
Nga VOLTIZA DURO
a dy lloje të sëmundjes
në Shkodër, dëshmon Kqë prekin he parin:
mëlçia e dhjamosur dhe
steatohepatike (kjo
Xhevat Vataksi: Ishte mëlçia
sëmundje është shkalla më
pages
e avancuar e sëmundjes,
një konflikt i çastit e cila përfshin dëmtimin
Në faqen 8

e qelizave të mëlçisë), që

varet nga sa e aktivizuar
është sëmundja. Sëmundja
e mëlçisë së dhjamosur, e
paalkoolizuar është vendosja e qelizave të yndyrës
brenda në qelizat e mëlçisë.
Kjo është një sëmundje serioze, dhe ka shumë efekte
anësore, ...
Suplement

Në faqet 10-11

LISTA E DYTE

4600 fermerë
fitues nga skema
e subvencionit, nisin verifikimet
Në faqet 18-19
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QEVERISJA
PROJEKTET
Kulla të reja përbri bulevardit të ri, kryeministri: Debati për to është idiot

Veliaj rikandidon në Tiranë, Rama:
Më shumë punë në mandatin e ri
"Ne bëmë punë, Basha s'do e bënte për 90 vjet"

K

ryeministri Edi Rama
rikonfirmoi dje rikandidimin e kreut të
Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj edhe për një mandat të
dytë. Të paktën këtë la të kuptohet gjatë inaugurimit të bulevardit të ri të Tiranës, ku
theksoi se "bashkë me kryebashkiakun Veliaj në mandatin tjetër qeverisës do të bëhet
shumë me tepër se sa është
bërë në këto tre vjet". Teksa
lavdëroi punën e deritanishme të bashkisë së Tiranës
dhe qeverisë, Rama nuk kurseu ironitë për kohën kur ky
institucion drejtohej nga
kreu i PD-së Lulzim Basha.
Rama tha se puna që është
bërë deri tani për bulevardin
e ri, Basha nuk do e kishte
bërë edhe për 90 vjet. "Së bashku me projektet e qeverisë për
Tiranën së bashku me një sërë
projektesh që shpresojmë të
financohen me partnerët, na
jep mundësi që të themi jo
vetëm në këtë mandat të kryetarit të bashkisë së Tiranës
ne do të bëjmë shumë tepër se
çfarë është bërë në shumë vite
së bashku, por në mandatin e
ri qeverisës ne do të bëjmë me
siguri me kryetarin e bashkisë dhe me Bashkinë e Tiranës shumë më tepër se sa
është bërë në këto tre vjet të
Bashkisë së Tiranës", u
shpreh kryeministri Rama. Ai
vuri në dukje se me ritmin e
punimeve përpara se në krye
të Bashkisë të vinte Erion Veliaj, do të duheshin 60 vjet.
Kryeministri paralajmëroi
ndërtimin e një parku të ri në
fund të bulevardit, që sipas tij
do të jetë sa parku i Tiranës.
"Jemi në kushtet kur jo vetëm
një plage të madhe të qytetit,
tanimë e kemi kuruar, por në
vend të asaj plage, gjithë zona
e lumit dhe pranë lumit kemi
një park, i cili është në dispozicion të fëmijëve dhe i shtohet
përmasës së gjelbër të qytetit.
Sikur ky bulevard të ndërtohej me ritmet që përcaktuan
ecurinë e tij katër vitet përpara zgjedhjes së Erionit në
krye të Bashkisë, do të duhej
60 vjet për të arritur këtu dhe
mbase edhe 30 vjet për të shkuar ku faktikisht do të shkojmë në fund të vitit të ardhshëm",-tha z.Rama.

KULLA
T
KULLAT

Kryeministri Edi Rama
paralajmëroi dje ndërtime

RIKANDIDIMI
"Jo vetëm në këtë
mandat të kryetarit të
Bashkisë së Tiranës
ne do të bëjmë shumë
tepër se çfarë është
bërë në shumë vite së
bashku, por në
mandatin e ri
qeverisës ne do të
bëjmë me siguri me
kryetarin e bashkisë
dhe me Bashkinë e
Tiranës shumë më
tepër se sa është bërë
në këto tre vjet të
bashkisë së Tiranës",u shpreh z.Rama.

Kryeministri Edi Rama dhe
kryebashkiaku Erion Veliaj

Shfaqja e portretit të
diktatorit Hoxha në
Konferencën e Pezës

"Qesharake, Rama e Veliaj mbi trasenë që hapi Basha"

P

Bozdo-Ramës: Korrupsioni po
vret, kullat të mbushin xhepat

D-ja akuzoi dje kryem
inistrin Edi Rama se e
bllokoi Lulzim Bashën në
kohën që ishte kryetar i
Bashkisë për përfundimin e
bulevardit të ri jo vetëm nga
xhelozia, duke sjellë si arsye
ndërtimin e kullave. Ishnënkryetarit i Bashkisë së
Tiranës, Enno Bozdo në një
reagim pas inaugurimit të
segmentit të dytë të bulevardit të ri të Tiranës nga
kryeministri Edi Rama dhe
kreu i Bashkisë Erion Veliaj tha se ishte qesharake
të shikoje ceremoninë që zhvillohej mu mbi trasenë që
kishte hapur katër vite më
parë Lulzim Basha. "Sot
(dje) u inaugurua për të njëqindën herë bulevardi i ri i
Tiranës. U inaugurua po
nga e njëjta dyshe "RamaVeliaj". Qesharake kur
shikoje ceremoninë që zhvillohej mu mbi trasenë që
kishte hapur katër vjet më
parë Lulzim Basha. Veliaj
përmendi faktin se lumi i
Tiranës nuk përmbyt më.

Por sigurisht nuk mund të
thoshte (të paktën jo në prani të Ramës), se kjo falë punës
së Lulzim Bashës, sepse në
pranverën 2015 mbi 60% e
punimeve në Lumin e Tiranës
ishin realizuar dhe se që në
dimrin e 2014 zona nuk përmbytet më. Qokat nuk mbaruan këtu: Rama lavdëroi vrullin dhe energjinë e Veliajt në
projektin e bulevardit. Por
harroi të shtonte se po të mos
kishte bllokuar ai personal-

isht Lulzim Bashën, sot bulevardi i ri nuk do të inaugurohej copë-copë, por do të kishte përfunduar prej tre vjetësh.
Asgjë e re deri në këtë pikë.
Të paktën deri në çastin kur
Rama përmendi kullat dhe
planin francez të vitit 2003.
Aty u qartësua gjithçka: Kullat do të ndërtohen në qendër
të Tiranës, por edhe përgjatë
bulevardit të ri. Mund të jenë
dhjetëra apo qindra. Për ata
që kanë pyetur veten përse

Rama bllokoi Bashën me aq
egërsi, përgjigja tashmë është edhe më e qartë", tha
z.Bozdo. Sipas tij nuk është
thjesht xhelozia. "Kullat
janë përgjigjja. Ato kanë
vlerë. Ato të mbushin
xhepat. Xhelozia shkon dhe
vjen. Kullat do të jenë aty
përgjithmonë, jo si formë e
"qytetërimit modern" siç u
shpreh sot Rama, por si
provë e korrupsionit që po
e vdes ngadalë Tiranën, çdo
ditë, çdo çast!. Po të mos ishin kullat sot, inaugurimi
për 100 herë i punës së
tjetrit nuk do të përbënte
lajm. Sepse do të vijë inaugurimi i 101 mbi të njëjtën
trase të shtruar 4 vjet më
parë. Dyshja do të thotë të
njëjtat fjalë. Po kësaj radhe
me kullat në sfond",-tha
z.Bozdo.

të reja kullash në pjesën e
bulevardit të ri të Tiranës,
duke theksuar se debati për
to është idiot. " Dua të nënvizoj dhe aspektin e zhvillimit ekono-mik e social që
do të sjellë çuarja përpara e
kësaj pune, të dhënies së lejeve të ndërtimit për gjithë
bllokun e ri që parashikon
projekti dhe ku uroj të shohim sa më shpejt kulla të

reja. Në Tiranë zhvillohet
një debat idiot lidhur me
ato që janë shprehjet më
kuptimplota të zhvillimit të
kryeqytetit, ndërtimet ikonike të Tiranës, kullat e planit francez, që do pasohen me
kullat edhe në këtë anë të
Tiranës. Bëhet fjalë për zhvillime të domosdoshme në
të gjitha aspektet. Gjithçka
thuhet lidhur me to për t'i

kundërshtuar është absurditet i plotë. Do kemi jo
thjesht blloqe të reja banimi, por blloqe të një cilësie
tërësisht të re. Sfida jonë
është një sfidë komplekse,
shumë më e vështirë aty ku
duhet rregulluar, se aty ku
mund të nisë gjithçka nga
e para",-deklaroi z.Rama.
Sipas tij: "Sa herë duhet të
bëjmë diçka të re ne duhet

të përballemi me problemet
e trashëguara për shkak të
ndërtimeve së prapthi në të
shkuarën, pa leje dhe pa asnjë plan. Ndaj dhe kostoja
e zhvillimit sot në Tiranë
është kaq e lartë. e rëndësishme është se çdo hap që
hedhim sot është hap i sigurt që e ofron të ardhmen e
Tiranës për ata që jetojnë sot
në Tiranë".

Akuza
"Janë të njëjtat kulla të
planit korruptiv francez që
Lulzim Basha i bllokoi në
qendër dhe në periferi. Dhe
po e njëjta dyshe që po
shkatërron përfundimisht
Tiranën",-tha z.Bozdo.

Ahmetaj: Rruga
Kashar-Rrogozhinë,
investim kyç për
zhvillimin e zonës

M

inistri i Financave
Arben Ahmetaj zhvilloi dje takime në
Rrogozhinë dhe Kavajë, ku
deklaroi se të gjithë do të
japin llogari për atë që është bërë dhe nuk është bërë
nga drejtuesit qendrorë
dhe vendorë të socialistëve. "Qeverisja që nga
kryeministri, ministrat
deri tek drejtorët rajonalë
dhe drejtorët lokalë, do t'i
japin llogari këtij komuniteti,"- tha z.Ahmetaj,
Ministri vuri në dukje se
rruga Kashar-Rrogozhinë
është një investim kyç për
zhvillimin e zonës. "Rruga Kashar-Rrogozhinë, që
e bën zonën e Rrogozhinës
si lagje të kryeqytetit që të
arrihet në 15 e maksimumi
20 minuta." .Ndërsa në
takimin e zhvilluar në
njësinë Synej të Bashkisë
Kavajë, Ahmetaj u ndal në
diskutimin për taksat.
"Gati 85 mijë bizneseve ose
ua bëmë taksën zero, ose
ua ulëm taksën nga 15 në
5%. Vetëm 19 mijë bizneseve ua bëmë taksën
nga 10% në 15%. Për sa i
përket biznesit të vogël, që
prek gati 500 mijë familje
shqiptare, ne e ulëm taksën",-deklaroi ministri
Ahmetaj. Turi i qeverisë do
të vijojë deri në fund të
muajit qershor duke
prekur të gjithë njësitë
administrative në çdo
bashki dhe qark të vendit.
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Zbardhet dokumenti prej 12 faqesh: 1 vit e 8 muaj burg kush përdor simbolet komuniste

Projektligji i PD, ndalohet me ligj
Partia Komuniste e Shqipërisë
"Rrugëve, shesheve, qyteteve, shkollave, u
hiqen emrat e ish-drejtuesve të diktaturës"
Valentina Madani

P
"Plaza" shitet te kinezët 110 milionë
euro, PD: Pas kinezëve fshihet Olsi Rama

H

oteli luksoz në qendër të Tiranës është shitur për
110 milionë euro tek një kompani kineze. "The Plaza
Tirana", më herët ishte në pronësi të katër aksionerëve
shqiptarë. Hoteli me 5 yje, falë kushteve që ofron, ka marrë
një sërë çmimesh ndërkombëtare për cilësinë e shërbimit.
Departamenti i Antikorrupsionit në Partinë Demokratike
thotë se pas kinezëve që blenë hotel 'Plaza' në Tiranë, fshihen Olsi Rama dhe Gaz Demi. Në profilin e 'Facebook', të
këtij Departamenti u publikuan dokumentet e Qendrës
Kombëtare të Biznesit, sipas të cilave shtetasi Gaz Demi
dhe shtetasi Abdulah Tajari janë ortakë në dy kompani me
dy shtetas kinezë. "Hotel "Plaza" i shitet një kompanie kineze për 110 mln euro! Kush qëndron prapa kompanisë kineze? A jemi në rastin e pastrimit të parave të drogës nga
familjarë t e kryeministrit? Si lidhen ndërmjet tyre Olsi
Rama, Gaz Demi, Abdulah Tajari (Biku) e kinezë t, fytyra e
blerësit të hotel "Plaza"? Te gjitha të dhënat të çojnë vetëm
në një drejtim: Edi Rama!"- shkruhet në profilin e Departamentit të Antikorrupsionit në PD.

Meta takon arbëreshët: Ruajtja
e gjuhës frymëzon çdo shqiptar
Presidenti i Republikës, Ilir Meta është takuar me tri
gjenerata arbëreshe, ndërsa vlerësoi se përkujdesjeje e
tyre për të ruajtur e përcjellë brez pas brezi gjuhën shqipe
frymëzon çdo shqiptar. Përmes një postimi në faqen zyrtare në 'Facebook', Ilir Meta uron një të diel të mbarë.
"Mbresëlënës takimi i ngrohtë e vëllazëror me tri gjenerata arbëreshe. Përkujdesja e tyre për të ruajtur e përcjellë
brez pas brezi, gjuhën e mrekullueshme shqipe, ritet, kulturën e traditat tona të spikatura dhe në veçanti për të
lartësuar figurën e Skënderbeut, frymëzon çdo shqiptar.
Mirënjohje për punën e palodhur të shoqatës "Vorea" me
qendër në Frascineto, që promovon vlerat tonat kombëtare e punon prej vitesh për ripërtëritjen dhe fuqizimin e marrëdhënieve të arbëreshëve të Italisë me Shqipërinë. Ju uroj një të diel të mbarë miq!"- shkruan Meta.

SHPALLJE
(PËR SHITJEN E SENDIT TË PALUAJTSHËM NË ANKAND)
ME DATE 16.05.2018 NGA ORA 8:00 – 16:00, PRANE KESAJ ZYRE PERMBARIMORE DO TE
ZHVILLOHET ANKANDI i II PER SHITJEN E APARTAMENTIT ME SIPERFAQE 80.25 m2,NR.
PASURIE 46/205ND+1-36, ZK 8518, Vol 43 I VENDOSUR NE DURRES L. 13 PLAZH,NE
PRONESI TE SHOQERISE SIAC SH.P.K.. CMIMI PER SHITJEN NE ANKANDIN E II ESHTE
2.372.832 LEKE.
Te interesurit te paraqiten prane zyres permbarimore A.D.R, Permbarues Gjyqesor Dorian
Zazani, ne adresen : Durres,l.nr 2, rr. A.Goga, ose te kontaktojne ne nr. tel: 0672586883

artia Demokratike ka
finalizuar
projek
tligjin që ndalon simbolet komuniste. Grupi i
punës i përbërë nga deputeti Enkelejd Alibeaj, studiuesi Erald Kapri, kreu i shoqatës antikomuniste Nebil
Cika dhe ish-të përndjekur
politikë pas asistencës së
CDU-së gjermane tashmë
kanë gati draftin që ndalon
me ligj simbolet e diktaturës
dhe portretet e ishudhëheqësve të saj. Dokumenti prej 12 faqesh, i siguruar nga "Gazeta Shqiptare", në një nga pikat
thelbësore të saj ka ndalimin
me ligj të Partisë Komuniste
të Shqipërisë, ndërkohë që
për herë të parë kërkohet që
"sapo ligji të hyjë në fuqi,
bashkitë me propozimin e Institutit për Studimin e Krimeve të Komunizmit duhet
të ndryshojnë emrat e
rrugëve, shesheve, qyteteve,
që mbajnë emrat ishudhëheqësve të diktaturës.
Gjithashtu, projektligji
parashikon që nëse do të
ketë manifestime të propagandës komuniste të përdoret si shembulli më i mirë
rasti i Italisë me dënimin me
1 vit e 8 muaj për simbolet
fashiste.
Po
ashtu
demokratët kërkojnë me ligj
që të shfuqizohen dekoratat,
titujt që janë marrë gjatë
kohës së diktaturës. Drafti i
demokratëve parashikon:
"Me ligj do të ndalohet çdo
simbol komunist, siç është
flamuri i Partisë Komuniste
të Shqipërisë, me yll pesë cepash, drapër e çekan, portretet e diktatorit Enver Hoxha si dhe çdo portret tjetër
që lidhet me të shkuarën e
diktaturës. Ndalohet me ligj
çdo imazh, parullë që lidhet
me diktaturën komuniste".
Grupi i punës në PD, i cili
punoi prej muajsh për
hartimin e këtij drafti do të
nisë punën me grupet e interesit para se të shkojë në
Kuvend për votim. PD është
e hapur për sugjerime dhe
përmirësime të tjera gjatë
shqyrtimit me të gjitha shoqatat, institutet dhe studiuesit që merren me krimet e
komunizmit në Shqipëri.
Shtysë për këtë nismë të PDsë u bë rishfaqja e simboleve

PROJEKTLIGJI I PD-SË PËR KUJTESËN
KOLEKTIVE DHE NDËSHKIMIN PUBLIK
TË REGJIMIT TOTALITAR KOMUNIST
 Ky ligj parashikon që Instituti i Studimeve të
Krimeve të Komunizmit, të marrë një rol thelbësor e të
ndjekë nga afër çdo rast që lidhet me të kaluarën
komuniste.
 Me ligj do të ndalohet çdo simbol komunist, siç
është flamuri i Partisë Komuniste të Shqipërisë, me
yll pesë cepash, drapër e çekan, portretet e diktatorit
Enver Hoxha si dhe çdo portret tjetër që lidhet me të
shkuarën e diktaturës.
 Ndalohet me ligj çdo imazh, parullë që lidhet me
diktaturën komuniste.
Do rishikohen emrat e rrugëve, qyteteve,
shkollave, ndërmarrjeve, emra ose pseudonime, te
personave që lidhen me diktaturën.
 Të ndalohet me ligj Partia Komuniste e
Shqipërisë
 Të ndalohen të gjitha veprat intelektuale apo
artistike, të cilat kanë propaganda komuniste, një
ndër to do të jenë dhe filmat e shfaqur gjatë
periudhës së diktaturës hoxhiste.
 Do të detyrohet Ministria e Arsimit që të rishikojë
kurrikulën.
 Të gjitha librat apo propaganda të publikohen
nëpër muzetë, për çështje kërkimore shkencore, por
jo për çështje publike siç ndodh në ditët e sotme. Në
rast se dikush tenton t'i përdorë, do të dënohet me
gjobë.
Portreti i diktatorit Enver Hoxha, ylli komunist,
flamuri komunist me drapër dhe çekan, medaljonet,
portret e Hysni Kapos, Mehmet Shehut etj., himni i
Partisë së Punës së Shqipërisë ndalohen me ligj,
përdorimi i tyre do të konsiderohet shkelje e ligjit dhe
të dënohet ligj.
 Sapo ligji hyn në fuqi, bashkitë me propozimin e
Institutit të Studimeve të Krimeve të Komunizmit duhet
të ndryshojnë emrat e rrugëve, shesheve, qyteteve.
 Projektligji parashikon dënim me burg nëse do të
kemi manifestime të propagandës komuniste.
Shembulli më i mirë është ai i Italisë me 1 vit e 8
muaj burg për ata që përdorin simbolet komuniste.
Do të shfuqizohen të gjitha dekoratat, titujt, e
marra gjatë kohës së diktaturës.
komuniste, së bashku me
foto të diktatorit Enver Hoxha në 75-vjetorin e Konferencës së Pezës dhe e përsëri-

tur serish edhe me 5 maj te
"Varrezat e dëshmoreve" në
Tiranë ku pati dhe një përplasje mes demokratëve dhe

DRAFTI
Dokumenti prej 12
faqesh, i siguruar nga
"Gazeta Shqiptare",
në një nga pikat
thelbësore të saj ka
ndalimin me ligj të
Partisë Komuniste të
Shqipërisë, ndërkohë
që për herë të parë
kërkohet që "sapo ligji
të hyjë në fuqi,
bashkitë me
propozimin e Institutit
për Studimin e
Krimeve të
Komunizmit duhet të
ndryshojnë emrat e
rrugëve, shesheve,
qyteteve, që mbajnë
emrat ish-udhëheqësve të diktaturës.
veteranëve që mbanin në
duar porte të diktatorit Hoxha. Pak muaj më parë, Italia miratoi ligje që ndalojnë
përdorimin e simbolizmit të
sistemit nazi-fashist. Kreu i
PD-së Lulzim Basha para
monumentit "Nënë Shqipëri", dy ditë më parë deklaroi se PD është e angazhuar të çojë në parlament një ligj për ndalimin e
simboleve të komunizmit.
"PD është e angazhuar të
çojë në parlament ligjin për
ndalimin e simboleve të komunizmit, dekomunistizimin e Shqipërisë, për të bërë
të qartë se kurrë më nuk do
të pranojmë rikthimin e të
shkuarës së përgjakshme
dhe të dhimbshme për të
cilën shqiptarët kanë
paguar çmimin më të shtrenjtë në Europë dhe kjo do
të nisë me ndalimin e simboleve të komunizmit dhe
portretit të gjakatarit Enver
Hoxha. Sot është dita t'i kujtojmë njëri-tjetrit se liria fitohet e mbrohet çdo ditë.
Është dita për t'i kujtuar
njëri-tjetrit, se liria fitohet
dhe mbrohet çdo ditë. Se
ditën që nuk luftojmë më për
liri rrezikojmë ta humbim
atë. Ndaj dhe thirrja ime sot
është të vazhdojmë ditë për
ditë betejën tonë për lirinë e
kërcënuar nga diktatura
dhe tirania e krimit, autokracia që shkel ligjin për
interesa private dhe personale të pushtetit, liria nga
tirania e varfërisë, korrupsionit që zhvat dhe shkatërron pasuritë e vendit", - deklaroi z.Basha.
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ÇESHTJA “TAHIRI”
DEBATI
Kreu i komisionit: Nuk shkrihet, parlamenti po heton edhe kryeministrin
Valentina Madani

D

orëheqja e Saimir Ta
hirit nga posti i depu
tetit, sipas nënkryetarit të PD është një lojë në
përpjekje për t'i hedhur hi
syve shqiptarëve dhe për të
mashtruar ndërkombëtarët. Paloka deklaroi se edhe
pse pa mandat Tahiri vijon
të jetë i lirë, pasi ka mbrojtjen e plotë të Ramës. "Projekti ishte i Ramës dhe u
zbatua nga Tahiri dhe bandat e rilindjes. Për këtë arsye sot Tahiri vazhdon të
jetë i lirë çuditërisht, ndërkohë që duhet të ishte prapa
hekurave, sepse ka garancinë e plotë të prokurorit të
përgjithshëm Edvin Rama",deklaroi z.Paloka. Ai bëri të
qartë se puna e komisionit
hetimor do të vijojë deri në
fund, pasi objekt i këtij komisioni është edhe kryeministri. "Si kryetar i komisionit Hetimor që rëndom
quhet komisioni 'Tahiri', por,
që, në fakt, po të shihni objektin është ngritur për të
hetuar Ramën bashkë me
Tahirin, ky komision do të
vazhdojë të bëjë rolin e tij
deri në fund",-tha z.Paloka.
Kreu i komisionit hetimor
akuzoi: "Në vend që me dorëzimin e mandatit Tahiri të
përfundonte në burg, sot
vazhdon të jetë i lirë dhe siç
kemi deklaruar ne në marrëveshje me Edi Ramën do
të mbetet i lirë. Pse?! Sepse
ajo që ka ndodhur gjatë
kësaj periudhe ka qenë
shumë më e rëndë se kaq. Edi
Rama ka kapur prokurorinë
dhe drejtësinë dhe siç kemi
deklaruar ne që në fillim, PD,
që në momentin e kapjes së
prokurorit të përgjithshëm,
i vetmi qëllim i Ramës ishte
mbrojta e Tahirit, d.m.th.
mbrojta e vetes. Sepse nuk
ka shqiptar dhe ndërkombëtar që të mos e besojë se
Tahiri nuk bëri asgjë në
kokën e vet. Kanabizimi i
Shqipërisë, futja e parave të
drogës për të marrë pushtetin nuk ishte thjeshtë projekti i Tahirit". Sipas tij projekti ishte i Ramës dhe u
zbatua nga Tahiri dhe bandat e rilindjes. "Për këtë arsye sot Tahiri vazhdon të
jetë i lirë çuditërisht, ndërkohë që duhet të ishte prapa
hekurave, sepse ka garancinë e plotë të Prokurorit të
Përgjithshëm Edvin Rama",deklaroi z.Paloka. Në lidhje
me deklaratat e PD-së për
dorëheqjen e Saimir Tahirit
reagoi sekretari i përgjithshëm i PS, Taulant Balla. Sipas socialistit pikëllimi i
opozitës për Tahirin, koincidon edhe me arrestimet në
Gjermani dhe Spanjë. Sipas
Ballës kjo situatë në PD ngjan me një përrallë dhe lojëra
pa lidhje. "Coli, Luli dhe lolot
e tyre janë të pikëlluar nga
dorëheqja e Saimir Tahirit!
Shumë të pikëlluar! Për dreq
koincidoi edhe me kapjet e
bujshme të kokave të trafikut
të kokainës në Gjermani dhe

Paloka: Tahiri jashtë hekurave të
burgut prej garancisë së Ramës
Balla: PD u bë kashtë e k..e, Coli, Luli të pikëlluar
EDI PALOKA
"Komisioni do të
vazhdojë deri në
fund, derisa të
vërtetojë që
strategjia e
kanabizimit,
trafikimit të drogës,
dhe blerjes se
zgjedhjeve dhe
pushtetit me paratë
e drogës nuk ishte
thjeshtë lojë e
Tahirit, por projekt që
u ideua nga Rama
dhe u zbatua nga
Rama dhe Tahiri",tha z.Paloka.

Nënkryetari i PD-së,
Edi Paloka

Denoncimi, Rama po kërcënon prokurorët e Tahirit

TAULANT BALLA
"Hall i madh shumë
i ka zënë edhe
Colin, edhe Lulin.
Pikë e zezë me
këtë opozitë kashtë
e k..e, që
shpërbëhet çdo ditë
nën dritën e
kontrastit të madh
me ne! S'jemi as të
përsosur, as të
pagabueshëm,
kemi 101 probleme
e defekte dhe kemi
bërë e bëjmë edhe
ne gabimet tona",
theksoi z.Balla.

PETRIT VASILI
Kreu i Grupit Parlamentar
të LSI-së Petrit Vasili
akuzoi dje se plotësimi i
formularit me të dhënat për
çdo pacient, përfshirë
edhe numrin e identitetit,
është një akt i rëndë me
qëllime kriminale që
urdhërohet nga
kryeministri. Vasili
deklaron se kjo qeveri
gënjeshtrën e ka kthyer në
filozofi dhe injorancën në
instrument veprimi.
“Akt i rëndë me qëllime
kriminale, që urdhërohet
nga kryeministri dora vetë,
Ministria e Shëndetësisë
sqaron se ky formular
është normal dhe opozita
nuk e di mirë çështjen.
Këtu fillon injoranca e bërë
njësh me ligësinë pasi na
thonë që karta e identitetit
i kryen të gjitha punët në
sistemin shëndetësor për
çdo person”, tha z.Vasili.

PD, Gjunkshi: Krimi i organizuar
po cenon sigurinë kombëtare

Berisha: Gruaja e të fortit të Durrësit,
D
në krye të agjencisë shtetërore
I

Kercenimi

sh-kryeministri Sali
Berisha publikoi dje mesazhin e një nëpunësi dixhital që denoncon testimin
formal në një institucion
shtetëror. Bëhet fjalë për
Agjencinë e Mjedisit në
Durrës, ku Ministria e Mjedisit do të bëjë testimin për
drejtorë rajonalë. Sipas denoncuesit, testimi është formal pasi në këtë post është
caktuar një zonjë, 'bashkëshortja e një të forti të
Durrësit, grup me Emiljano Shullazin'. "Klanet
mafioze bëjnë ligjin në
qeverinë e narkomafies!
Lexoni mesazhin e nëpunësit dixhital. "Përshëndetje Z.Berisha. Dua të denoncoj një nga skandalet
që rëndom ndodhin në
qeverinë 'Rama'. Më dt. 11
maj DAP do të bëjë testimin
e vendeve vakant të shpallura nga Ministria e Mjedisit për vendet vakant për

Drejtorë Rajonalë të Agjencisë së Mjedisit për disa rrethe, por unë do të ndalesha
tek Durrësi. Ky pozicion është i paracaktuar dhe testimi
është formal sa për demagogji, sepse në këtë pozicion
është caktuar për ta fituar
znj. Vjosa Kalemi, e cila është bashkëshortja Mond
Çekiçit një të forti në Durrës
që është, gjithashtu, grup me
Shullazin. Kjo tregon se qeveria 'Rama' përditë e më shumë
po kapet nga klanet mafioze.

Ju ftoj ta publikoni përpara
se të bëhet testimi dhe do të
vërtetohet plotësisht se
këto që shkruajta janë
plotësisht të vërteta,
sepse kjo nuk përbën
ndonjë sekret mbasi e
dinë i gjithë personeli ku
pritet të marrë detyrën
kjo zonjë. P.S. Shtoj se kjo
zonjë edhe diplomën e ka
të blerë, sepse nuk ka
frekuentuar asnjë fakultet",-thuhet në mesazhin
dërguar z.Berisha.

Spanjë! Edhe më për dreq që
ministri i Brendshëm Fatmir
Xhafaj i paralajmëroi këto
kapje dhe nuk thonë dot tani
që i kapi policia kolumbiane
apo ekuadoriane! Hall i
madh shumë i ka zënë edhe
Colin, edhe Lulin edhe lolot
që tani dalin nëpër televizorë
si personazhet e Kinostudios

dhe tregojnë përralla me
lojëra e lidhje. Tamam pikë e
zezë me këtë opozitë kashtë
e k..e, që shpërbëhet çdo ditë
nën dritën e kontrastit të
madh me ne! Ne nuk jemi as
të përsosur, as të pagabueshëm, madje kemi njëqind e një probleme e defekte
dhe kemi bërë e bëjmë edhe

ne gabimet tona. Po ama, s'ka
njeri me trurin në kokë e me
zemrën në vend, që nuk e bën
dallimin e madh mes nesh
dhe këtyre colave e lolove që
s'dinë as çfarë thonë, as çfarë
bëjnë. Edhe dorëheqja e
Saimir Tahirit është, përveç
të tjerash, një provë e madhe
e këtij dallimi!"

Z.Berisha publikoi dje
denoncimin e një qytetari që
tregon se si po kontrollohen
fëmijët e prokurorëve me
qëllim presionin ndaj tyre.
“Rama është skllav i Tahirit
kurse vettingu është një
procedurë presioni kriminal
në duart e Ramës”, tha
z.Berisha.

eputeti demokrat i Dibrës, Xhemal Gjunkshi reagoi
dje në 'Facebook' në lidhje me situatën dhe trafikun
e drogës në Shqipëri. Gjunkshi analizon situatën me detaje duke thënë se sasi të mëdha droge me destinacion
nisje Shqipërinë, vazhdojnë të kapen në vende fqinje dhe
situata vazhdon ende të jetë jashtë kontrollit. "Autostrada detare e drogës dhe korridoret e hapësirës ajrore shqiptare komandohen nga krimi i organizuar. Ndërkohë që
çdo ditë po përballemi me cenimin e rëndë të sigurisë kombëtare. Por teksa droga nuk KRIMI
ka ndalim sa hynë dhe del nga "Matanë Adriatikut kalojnë
Shqipëria në sasi të mëdha, tonelata të tëra droge dhe
vetvetiu të lind pyetja: Çfarë me qindra kilogramë
po bëjnë institucionet e sig- kokaine drejtohen drejt
urisë dhe ato ligjzbatuese të Shqipërisë pa frikë, kjo
shtetit shqiptar, për të cilat është një shenjë aspak e
mirë, përkundrazi një
paguhen nga taksapaguesit
tregues se krimi i
shqiptarë për të garantuar
organizuar nuk po tërhiqet
rend dhe siguri, për të paranaspak dhe duket i
daluar situata trafiqesh, situpatrembur",-tha z.Gjunkshi.
ata kriminale dhe garantuar
sovranitetin e këtij vendi? Të
gjendur përballë kësaj situate ku autostrada detare e drogës
dhe korridoret e hapësirës ajrore komandohen nga krimi i
organizuar shtrojmë pyetjen: A thua vërtet krimi i organizuar ka gjunjëzuar institucionet shqiptare me gjuhën e
forcës, apo një situatë e tillë bëhet në kompromis? Të thuash që krimi mund të gjunjëzojë kaq lehtë një shtet vend
anëtarë të NATO-s është krejt e pamundur, por çfarë ka
ndodhur atëherë?!",-shprehet deputeti i PD-së.
REPUBLIKA E SHQIPERISE
Zyra permbarimore “Best 2010”

SHPALLJE ANKANDI

Më datë 04.6. 2018 nga ora.08.00-ora.16.00 tek kjo zyrë përmbarimore do zhvillohet ankandi për
shitjen e pasurisë së shoqërisë "Komfort"shpk
Apartamenti/zyra që do të shitet ndodhet në ZK 8310, Rr"Dritan Hoxha", Tiranë (kati 7 i ndërtesës,
mbi zyrat e Bankës NBG). Prona ka sipërfaqen prej 230.75 m².
Prona është e debitorit e nuk rëndohet nga asnjë detyrim tjetër civil.
Çmimi fillestar me të cilin hapet ankandi është 13.080.000 lek.
Adresa: L. 2, prapa Prokurorisë së Rrethit Durrës. Tel/Fax: 052-22-6000
E-mail: best.2010@permbarues.al, web: www.permbarues.al
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KPK vendos sot fatin e gjyqtarit të Kushtetueses

K

omisioni i Pavarur i
Kualifikimit do të zhvillojë ditën e sotme seancën dëgjimore ndaj Fatmir Hoxhës, i cili është gjyqtari i pestë i Kushtetueses
që përfshihet në procesin e
vetingut, pas Besnik Ymerajt, Fatos Lulos, Vitore
Tushës dhe Altina Xhoxhajt. Vitore Tusha është e
vetmja e konfirmuar në
detyrë deri më tani pasi
Ymeraj dha dorëheqjen nga
sistemi gjyqësor ndërsa
Fatos Lulo dhe Altina
Xhoxhaj u shkarkuan nga
detyra. Fatmir Hoxha
anëtar i Gjykatës Kushtetuese prej vitit 2011, është diplomuar në Fakultetin
e Drejtësisë së Universitetit të Tiranës në vitin
1991 dhe e ka filluar karrierën në gjyqësor në vitin

Vetingu, si ndryshoi pasuria e
Fatmir Hoxhës në 15 vjetët e fundit

PASURIA
Hoxha zotëronte në vitin 2003 një pasuri familjare
me vlerë 1.7 milionë lekë dhe në vitin 2017 rreth
23.2 milionë lekë, 13 herë më e lartë. Rritja e
pasurisë familjare të zotit Hoxha vjen kryesisht nga
blerja e një apartamenti në Tiranë në vitin 2011 për
rreth 140 mijë euro. Të ardhurat totale për 15 vitet e
deklarimit kapin vlerën e 29.4 milionë lekëve.
1993 si kryetar i Gjykatës së
Pukës. Në vitet 1996-1998 ka
ushtruar detyrën e gjyqtarit
në Apelin e Tiranës, ndërsa
në vitet 2003-2008 ka mbajtur
pozicionin e kryetarit në
Gjykatën e Apelit të Shko-

drës. Analiza e pasurisë është një ndër tre shtyllat e rivlerësimit për gjyqtarët, së
bashku me kontrollin e figurës dhe vlerësimin e aftësive
profesionale. Një raport i
prodhuar nga BIRN pas ad-

ministratimit të deklaratave
të pasurisë së këtij subjekti
nga Inspektoriati i Lartë i
Deklarimit dhe Kontrolli të
Pasurive dhe Konfliktit të Interesit, ILDKPKI tregon se
gjyqtari Hoxha zotëronte në
vitin 2003 një pasuri familjare me vlerë 1.7 milionë lekë
dhe në vitin 2017 rreth 23.2
milionë lekë, 13 herë më e
lartë. Rritja e pasurisë familjare të zotit Hoxha vjen kryesisht nga blerja e një apartamenti në Tiranë në vitin 2011
për rreth 140 mijë euro. Të
ardhurat totale për 15 vitet e
deklarimit kapin vlerën e

Fatmir Hoxha
29.4 milionë lekëve. Ky raport
paraqet edhe kontrollin aritmetik/logjik të deklarimeve
të subjektit dhe "flamujt e
kuq' që janë identifikuar
gjatë kontrollit. Nga 14 deklarata të zotit Hoxha që iu
nënshtruan kontrollit aritmetik/logjik, njëra prej tyre

rezulton me probleme me një
shumë të pambuluar në
vlerën e 1.9 milionë lekëve për
blerjen e apartamentit në Tiranë në vitin 2011. Një tjetër
"flamur i kuq" i identifikuar
në këtë analizë është edhe një
hua ende e pashlyer me vlerë
rreth 4.5 milionë lekë.

Ndryshoi identitetin në Arber Jansen, dyshohet se ka lëvizur edhe në Holandë

R

reth dy muaj pas
kapjes së 613 kg ko
kainë në Maminas, u
vu në pranga në Gjermani
Arbër Çekaj, pronari i
firmës 'Arbi Garden', i cili
ishte shpallur në kërkim
pasi kishte porositur kontejnerin me banane ku u gjet
droga që vinte nga Kolumbia. Mësohet se ka qenë gjurmimi i telefonave të të
afërmve të Çekajt, ajo që çoi
në identifikimin e vendndodhjes së të kërkuarit.
Konkretisht një telefonatë e
kryer në drejtim të familjes
së tij nëpërmjet rrjeteve sociale afërsisht 20 ditë më
parë, ka identifikuar vendndodhjen e tij, i cili u prangos
mëngjesin e së premtes në
periferi të Dusseldorf-it. Policia shqiptare, e cila ishte
vënë në përgjim të familjes
së Çekajt në kryeqytet, i çoi
të dhënat e kësaj telefonate
tek autoritetet gjer mane.
Këto të fundit nëpër mjet
kodit "IMEI", arritën të gjenin vendin ku fshihej 42vjeçari. Nga verifikimi i
aparatit telefonik të tij dyshohet se gjatë periudhës që
ishte shpallur në kërkim ai
ka lëvizur edhe në Holandë.
Dyshohet se ai kishte ndryshuar identitetin nga Arbër
Çekaj në Arbër Jansen,
duke marrë mbiemrin e bashkëshortes së tij me origjinë
daneze. Ndërkohë pritet që
në ditët në vijin ai t'i nënshtrohet procedurave të ekstradimit drejt Shqipërisë.
Prokuroria e Krimeve të Rënda ka nisur një hetim penal
ndaj 42-vjeçarit dhe pritet që
t'i bashkohet dy të prangosurve në fund të shkurtit,
menaxherit të "Arbri Garden", Donaldo Lushaj dhe
drejtuesit të kamionit, Armando Pezaku. Kujtojmë se
kapja dhe sekuestrimi i sasisë rekord prej 613 kg 350
gr lënde narkotike e dyshuar kokainë, me vlerë
tregu mbi 180 milionë euro u
bë e mundur si rezultat i operacionit policor të koduar

Kokaina në Maminas, telefonata
drejt familjes fundosi Arbër Çekaj
Nëpërmjet kodit 'IMEI', policia gjermane lokalizoi 42-vjeçarin
Policia: 25-vjeçari vuante nga probleme të shëndetit mendor

Plagosi prindërit me thikë dhe u hodh
nga pallati, ndërron jetë Brian Skrapari
I

riu 25-vjeçar Brian Skrapari ndërroi
jetë mëngjesin e ditës së djeshme për
shkak të plagëve të rënda që ka marë
pasi u vetëhodh nga kati i tretë i pallatit ku jetonte. 25-vjeçari pas një sherri me prindërit ku qëlloi me thikë babain, Ermir Skrapari 60 vjeç dhe nënën
Anilen 53-vjeçare, u vetëhodh të shtunën në mbrëmje nga kati i tretë i pallatit ku jetonte. I riu u çua në gjendje
të rëndë në Spitalin e Traumës, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetojë dhe
ndërroi jetë mëngjesin e djeshëm në
Qendrën Spitalore Universitare "Nënë

Arbër Çekaj, pronari
i firmës 'Arbi Garden'
"Last Snow". Hetimet dokumentuan se lënda narkotike
ishte nisur me kontejner nga
Kolumbia duke kaluar transit përmes Italisë, në Maltë e
më pas me anije ka mbërritur në Portin e Durrësit në
Shqipëri, më 19 shkurt të
këtij viti. Sipas policisë, kokaina ishte e fshehur në kontejner me dysheme të dyfishtë, të ngarkuar me banane.
Operacioni ka nisur gjatë
mbrëmjes së datës 27 shkurt
2018, në portin e Durrësit, në
momentin që ngarkesa e
ligjshme me banane u mor
në dorëzim nga fir ma porositëse "Arbri Garden"
shpk, me pronar shtetasin
Arbër Çekajn.

Tereza".
Aktualisht babai ndodhet në reanimacion, nën kujdesin e mjekëve pasi është
goditur 4 herë me thikë, ndërsa nëna ka
marrë lëndime të lehta. Ngjarja e rëndë
ndodhi në rrugën "Pabli Naso" në
kryeqytet. Ndërkohë, burime zyrtare nga
policia bëjnë me dije se i riu Brian Skrapari vuante nga problemet e shëndetit
mendor. Mësohet se familja Skrapari kishte vetëm pak ditë që ishte transferuar në
këtë pallat, ku kishte marrë një apartament me qira, ndërsa ende nuk kishin përfunduar rregullimet.

SHPERTHIMI

Lushnje, tritol makinës
së 44-vjeçarit Altin Ahmetaj

N

jë shpërthim me tritol ka tronditur
gjatë mesntës së të dielës qytetin e
Lushnjës. Një automjet tip "Fiat" me targa AA 411 GP në pronësi të 44-vjeçarit Altin Ahmetaj është djegur pjesërisht pasi
dyshohet se ka shpërthyer me lëndë
plasëse. Mësohet se lënda plasëse që dyshohet të jetë tritol ishte vendosur mbi
pjesën e përpar me të mjetit Fiat. Nga
shpërthimi është dëmtuar dhe një tjetër
mjet tip 'BMW' që ishte parkuar aty

pranë. Ngjarja ka ndodhur në lagjen "18
Tetori" gjatë natës rreth orës 03:10. Menjëherë pas ngjarjes është njoftuar policia,
ku kanë shoqëruar disa persona që mund
të kenë dijeni për rrethanat. Pronari i
makinës, Altin Ahmetaj prej disa vitesh
punon shofer kamioni ku merret me transport mallrash në Greqi. Nga kjo ngjarje
nuk ka persona të lënduar, ndërsa grupi
hetimor po punon për sqarimin e rrethanave dhe zbardhjen shkaqeve.
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Kapen autorët, shkak i konfliktit: Ngacmuan 23-vjeçaren
TIRANE
TIRANE- Një 27-vjeçar dhe
e fejuara e tij mbetën të plagosur me thikë nga tre persona pasditen e djeshme në
kryeqytet. Ngjarja ndodhi
jashtë ambienteve të një
lokali në zonën e Unazës së
Re, teksa tre persona kane
qëlluar me thikë Altin M.,
rreth 27 vjeç dhe të fejuarën e tij Klaudia K., rreth
23 vjeçe, pas një konflikti.
"Më datë 06.05.2018, rreth
orës 15:00, në zonën e Unazës së Re, si pasojë e një
konflikti të ndodhur jashtë një lokali, kanë mbetur
të plagosur me mjet prerës
(thikë) shtetasi A. M., rreth
27 vjeç dhe e fejuara e tij,
shtetësia K. K., rreth 23

Sherr me thika në Tiranë, tre persona
plagosin çiftin e ri jashtë një lokali

PLAGOSJA
Më datë 06.05.2018, rreth orës 15:00, në zonën e Unazës së Re, si pasojë e
një konflikti të ndodhur jashtë një lokali, kanë mbetur të plagosur me mjet
prerës (thikë) shtetasi A. M., rreth 27 vjeç dhe e fejuara e tij, shtetësia K. K.,
rreth 23 vjeçe. Shtetasit e dëmtuar janë transportuar për ndihmë mjekësore në
Spitalin Ushtarak dhe aktualisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
vjeçe. Shtetasit e dëmtuar
janë transportuar për ndihmë mjekësore në Spitalin
Ushtarak dhe aktualisht
ndodhen jashtë rrezikut për

jetën",-thuhet në njoftimin e
policisë. Bëhet me dije se
sherri ka nisur pasi njeri nga
tre personat ka ngacmuar të
fejuarën e 27-vjeçarit. Ky i

fundit ka tentuar të iki nga
lokali bashkë me të fejuarën
e tij, por sapo kanë dalë jashtë tre të rinjtë e kanë ngacmuar sërish. Kur 27-vjeçari

është përgjigjur, njëri prej
tyre e ka plagosur me thikë.
E fejuara ka ndërhyrë për t'i
ndarë, por është plagosur
edhe ajo. Pasi kanë qëlluar

me thikë, tre autorët janë
larguar me shpejtësi, ndërsa policia i ka arrestuar pak
minuta më vonë. Ata janë
H.N, Ç.Sh dhe F.P.

Dyshohet se Xhafer Osmani është torturuar për rreth 3 orë, shkak mund të jenë pazaret e prishura

FUSHE KRUJE

D

y ditë pas ngjarjes së
rëndë në Fushë-Krujë,
ku brenda një automjeti të djegur u gjet një person i pajetë, dalin detaje të
reja. Policia e Kosovës ka
konfirmuar se emri i viktimës që u gjet i djegur është
Xhafer Osmani. Mësohet se
Osmani është nga fshati
Pestovë i komunës së Vushtrrisë. Zëdhënësi i policisë
për rajonin e Mitrovicës,
Avni Zahitin tha se më 4 maj
familjarët kanë raportuar si
të zhdukur një person me
identitetin e njëjtë me trupin
e pajetë që u gjend në FushëKrujë. "Më 4 maj, në orët e
vona dikush nga familjarët
e ka raportuar si të zhdukur
në polici një person dhe dje e
kanë gjetur në Fushë-Krujë,
dyshohet që bëhet fjalë për
personin e njëjtë", tha Zahiti. Ndërkohë burime nga
grupi hetimor në Shqipëri
thonë se një përgjigje e saktë
për identitetin e viktimës
pritet të merret ditën e sotme pas kryerjes së ekspertizës mjeko-ligjore dhe marrjes së analizës së ADN-s.
Mësohet se automjeti me pronar Xhaferr Osmanin, kishte hyrë nga Kosova drejt Shqipërisë përmes pikës doganore të Morinës më 29 prill,
ndërsa në zonën e FushëKrujës mjeti ka hyrë rreth
orës 10 të paradites së të shtunës. Ndërkohë bëhet me
dije se automjeti në të cilën u
gjet trupi i pajetë i vrarë dhe
më pas i djegur, është fiksuar
nga kamerat e sigurisë së një
karburanti 250 metra larg
vendit të ngjarjes. Sipas të
dhënave nga policia, mjeti tip
"Volkswagen Touran" me
targa 02960SN rezulton të
jetë futur në rrugicën pranë
karburantit në orën 10:00,
ndërsa sinjalizimi për zjarrin është dhënë në orën 13:05
minuta. Mësohet se mjeti ishte i pajisur me xhama të zinj
në dyert e pasme, ndërsa kamerat kanë arritur të fiksojnë vetëm shoferin, një person rreth 30 - 35 vjeç. Ndërsa
viktima dyshohet se ka qenë
i lidhur në pjesën e pasme të
automjetit. Pasi kanë vajtur

U gjet i djegur në Fushë-Krujë, kamerat e sigurisë
së një karburanti filmuan makinën e kosovarit
Pamjet fiksojnë shoferin, një person rreth 30 vjeç
ZËDHËNËSI I
POLICISË SË
KOSOVËS
Zëdhënësi i policisë
për rajonin e
Mitrovicës, Avni
Zahitin, ka konfirmuar
se emri i viktimës që
u gjet i djegur është
Xhafer Osmani. "Më
4 maj, në orët e vona
dikush nga familjarët
e ka raportuar si të
zhdukur në polici një
person dhe dje e
kanë gjetur në
Fushë-Krujë,
dyshohet që bëhet
fjalë për personin e
njëjtë", tha Zahiti.

Xhafer Osmani

Makina e djegur
në Fushë-Krujë

SALI BERISHA
Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar lidhur me ngjarjen e rëndë që ndodhi dy ditë
më parë në Fushë-Krujë, ku një person, që dyshohet se është një shtetas kosovar, u
dogj në mjetin e tij. Përmes një reagimi në faqen e tij të 'Facebook'-ut Berisha pohon
se forca e krimit goditi me egërsi. Ai thekson se autorët po ndjekin takimet 'gju me
gju' të ministrit Fatmir Xhafaj me qytetarët. "Forca e krimit godet me egërsi! Digjet për
së gjalli një qytetar bashkë me automjetin e tij në Fushë-Krujë! Autorët po ndjekin
takimet gju më gju të Xhafajt me qytetarët!", shkruan ish-kryeministri Sali Berisha.

KRUJE, GJENDET I VDEKUR NË HOTEL NJË TURIST FRANCEZ
Një turist francez është gjetur i vdekur në një hotel mëngjesin e djeshëm. Ai është
Bruno Bony 59 vjeç nga Rennes në Francë. Hoteli ku ai ndërroi jetë ndodhet pranë
kalasë. Kanë qenë miqtë e tij, të cilët e prisnin për të dalë xhiro ata që janë
shqetësuar duke njoftuar personelin e hotelit, pasi kanë hapur derën kanë
konstatuar mikun e tyre të vdekur. Nga të dhënat e para dyshohet se turisti ka
ndërruar jetë si pasojë e një ataku kardiak, ndërsa prokuroria e Krujës me
ekspertë nga Tirana po hetojnë shkaqet e vdekjes.
në fund të një are të mbjellë
me grurë dhe pa dalje, autorët e kanë fshehur makinën në kallamishte për të
mos u dukur. Ndërkohë që
priten përgjigjet e AND-së për
identifikimin e personit të

gjetur të pajetë, ngrihen dyshime se përse autorët e kanë
mbajtur viktimën për rreth
tre orë në të njëjtin vend dhe
më pas kanë vendosur ta djegin. Dyshimet janë se ndaj
viktimës mund të jetë ush-

truar dhunë apo tortura të
ndryshme me qëllim nxjerrjen e ndonjë të dhëne që ju
ka interesuar autorëve, të
cilët më pas e kanë vrarë dhe
i kanë vënë zjarrin makinës
për të humbur gjurmët. Zyr-

tarisht mësohet se viktima
është gjendur i karbonizuar
me pak pjesë biologjike të
mbetura në pjesën e pasme
të makinës. Sakaq policia ka
shoqëruar disa persona, si të
dyshuar për ngjarjen. Po ashtu po hetohet itinerari i
lëvizjes së mjetit. Gjithashtu, prokuroria ngriti fillimisht dyshimet e një vrasje
për shkak të ndonjë lidhje
intime të viktimës në Shqipëri, por për këtë pistë
nuk ka shumë prova. Osmani ishte beqar, ndërsa
ditën e djeshme kanë mbërritur nga Kosova nipi dhe
vëllai i tij për të dhënë më
shumë informacione për të
zbardhur ngjarjen. Dyshime ka, gjithashtu, se 61vjeçari kosovar, mund të
jetë përfshirë në ndonjë aktivitet të jashtëligjshëm dhe
vrasja është bërë për prishje
pazaresh. Ngjarja e rëndë u
raportua dy ditë më parë
rreth orës 14:00. Ka qenë një
person, banor në fshatin
Borizanë ai që ka parë makinën teksa digjej. Pak minuta më pas në vendngjarje
kanë shkuar zjarrfikësit e
policia. Pasi janë shuar
flakët, brenda saj është
konstatuar kufoma e shkrumbuar e një personi të
seksit mashkull. Ndërkohë
policia jonë po bashkëpunon dhe me policinë
lokale të Mitrovicës për të
mësuar më shumë lidhur
me profilin e personit që
mendohet se mund të jetë
viktima.
Drejtoria
e
përgjithshme e policisë së
Shtetit ka vënë në dispozicion të komisariatit të
Fushë-Krujës të gjithë asetet
e nevojshme për zbulimin e
kësaj ngjarje.

Skandali i mashtrimit nga
'Gulf', reagon kompania
ndërkombëtare: Përgjegjës
partneri shqiptar

F

rank Rutten, zë vendëspresidenti i grupit
'Gulf' ka reagur ditën e
djeshme lidhur me skemën
e mashtrimit në Shqipëri,
duke hequr pergjegjësinë
nga vetja dhe duke ia lënë
fajin partnerit shqiptar Sun
Petroleum. Rutten deklaroi
se kompania ka përfunduar marrëdhënien me partnerin shqiptar Sun Petroleum, për shkak se kjo e fundit nuk i ka paguar tarifën
e licencimit dhe sipas tij e
gjitha skema e mashtrimit
me kuponat e parapaguar
që iu shitën konsumatorëve
shqiptarë është bërë pa
dijeninë dhe pa miratimin e
Gulf nga partneri shqiptar
Sun Petroleum. "Kjo është
një situatë për të ardhur
keq. Por duhet të kuptohet
që Sun Petroleum është një
kompani e pavarur, të cilës
ne i kishim dhënë licencën
për të tregtuar karburant
nën markën Gulf ashtu siç
kemi bërë me shumë kompani të tjera nëpër botë.
Sun Petroleum ka shitur
një numër të konsiderueshëm kuponash të
parapaguar, të cilët tani
konsumatorët nuk mund
t'i konvertojnë në karburant. Ky është një veprim, i cili nuk ka marrë asnjë autorizim paraprak
nga Gulf",deklaroi Frank
Rutten. Ndërkohë Prokuroria e Tiranës ka vënë nën
hetim partnerin shqiptar të
Gulf, kompaninë Sun Petroleum për mashtrim të qëllimshëm me shitjen e kuponave.
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Drejtori ekzekutiv i Eco Albania: Kjo skemë, “cunam” shkatërrimtar ndaj natyrës

Voltiza Duro

N

umri i projekteve të
hidrocentraleve që
do të ndërtohen buzë
lumenjve apo përrenjve, ka
arritur në 540 në vendin tonë,
ndërkohë që ekspertët
ngrenë
alar min
për
ndikimin negativ të HECeve në mjedis. Në një intervistë për “Gazeta Shqiptare”,
drejtori ekzekutiv i organizatës mjedisore Eco Albania, Olsi Nika tregon se qeveritë ndër vite kanë koncesionarizuar lumenjtë pa
ndërtuar e konsultuar më
parë një strategji të qartë e
një koncept të zgjuar të balancuar të përftimit të energjisë. Më tej Nika thekson
se në pjesën dërrmuese të
rasteve koncesionet për
HEC-et u janë dhënë kompanive që kanë pothuajse
zero përvojë në ndërtimin e
veprave të tilla.
Sa është numri i projekteve të hidrocentraleve që
do të ndërtohen buzë lumenjve?
E propozuar si e tillë kjo
skemë “pa skemë” u shndërrua shumë shpejt në një
“cunam” shkatërrimtar
ndaj natyrës ku padyshim si
katalizatorë kanë shërbyer
edhe faktorë të tjerë që lidhen me demokracinë e brishtë, mungesën e monitorimit
nga autoritetet publike, pse
jo edhe korrupsionin në proceset e tenderimit dhe te
koncesionarizimit ku roli i
shtetit dhe qeverisjes nuk
ka qenë në lartësinë që
kërkon koha dhe ligji. Projektet e planifikuara të HECkanë arritur në 540 të tillë,
po t’i referohesh shifrave
zyrtare të AKBN. Ashtu si
djathtët edhe të majtët kanë
koncesionarizuar lumenjtë
pa ndërtuar e konsultuar më
parë një strategji të qartë e
një koncept të zgjuar të balancuar të përftimit të energjisë.
A janë këto in
vestime të
inv
leverdishme apo miqësore
me mjedisin dhe a ka të
bëjë gjithë kjo lëvizje me
energjinë?
Këtu ka vend për pak diskutim e për më shumë dyshim. Aq më tepër ku në
pjesën dërrmuese të rasteve
koncesionet për HEC-et u
janë dhënë kompanive që
kanë pothuajse 0 përvojë në
ndërtimin e veprave të tilla.
Cili është ndikimi që do
të ketë ndërtimi i këtyre
HEC-eve?
Sa i përket ndikimit të
këtyre HEC-eve nuk mund
të flitet në mënyrë përgjithësuese, por sidoqoftë një
shifër prej 540 HEC-esh
(ndoshta edhe më tepër në

Alarmi, 540 hidrocentrale të
reja buzë lumenjve e përrenjve
Olsi Nika: Koncesionet drejt kompanive me zero përvojë
vitet e ardhshme), në një rrjet hidrografik prej rreth
3.000 km padyshim që është
një ngarkesë e papërballueshme. Megjithatë nga
përvoja jonë e deritanishme
si EcoAlbania, nuk është
vetëm problemi i sasisë
shumë të madhe të projekteve të HEC-eve, por edhe
vendosja e tyre pa i marrë
parasysh të gjitha konsekuencat
e
sidomos
mënyra e ndërhyrjeve si
pjesë e procesit të zbatimit
të këtyre projekteve. Mjafton të përmendim se vë Shqipëri rreth 39% e të gjithë
HEC-eve janë planifikuar/
ndërtuar apo janë në
ndërtim në rrjetin e Zonave
të Mbrojtura. Në këtë optikë
ndikimi i HEC-eve në integ- Olsi Nika, drejtori ekzekutiv i
ritetin e këtyre zonave më organizatës mjedisore Eco Albania
ekuilibra mjaft të brishtë do
Edhe pse ka pasur disa
të jetë në shumë raste i pak- toritete nuk kanë qenë dhe
thyeshëm. Nga ana tjetër, nuk janë në lartësinë që raste sporadike për pezupjesa më e madhe e këtyre kërkon përmbushja e detyri- llimin e lejeve apo koncesionHEC-eve janë shumë të veg- meve të tyre ligjore në shumë eve nga ana e qeverisë,
jël dhe, nëse do të ndërto- raste. Kritikë për perfor- përsëri këto mbeten aq të shheshin kontributi i tyre në mancën e tyre nuk janë vetëm këputura dhe shumë larg
buxhetin e energjisë do të organizatat e shoqërisë civile qëllimit për përmirësimin e
ishte jo më shumë se 10-15%, në Shqipëri, por edhe institu- situatës aq sa të lënë përshndërkohë që gjurma e tyre cionet e BE-së ku në aderojmë typjen se në fakt janë
ekologjike është aq e madhe e kanë ngritur disa herë “goditje” të njërës palë kunsa nuk e justifikon sakrificën shqetësimin për cilësinë e drejt tjetrës duke shfrytëzuar
pushtetin. Në fakt, ende sot
e natyrës për pak MË energji. VNM-ve.
Cilat janë kompanitë që nuk ka një hap konkret për
Sa i përket ndikimit të
ekonomi, gjithashtu, kon- do të procedojnë për vazhdi- ndërmarrjen e një periudhe
tributi është mjaft i vogël si min e punës buzë lumenjve? refraktare pezullimi sa i përnga prodhimi i energjisë ashtu edhe nga punësimi ndërkohë që orientimi drejt turizmit
natyror do të ishte disa herë
më i leverdishëm për politikat
e zhvillimit dhe në respekt të
natyrës.
A është në dijeni Ministria e Mjedisit, nëse e dispononi këtë inf
or
macion?
infor
ormacion?
Ministria e Turizmit dhe
Mjedisit jo vetëm është në dijeni, por është një ndër hallkat
e procesit të miratimit të këtyre projekteve. Ministria
dhe nënstrukturat e saj si
Agjencia Kombëtare e Mjedisit apo Agjencia Kombëtare e
Zonave të Mbrojtura janë
autoritetet që certifikojnë
dhe praktikisht japin dritën
jeshile për këto projekte si
për të gjitha projektet e zhvillimit përmes lejeve mjedisore të cilat lëshohen pas miratimit të Vlerësimit të
Ndikimit në Mjedis. Si çdo
hallkë tjetër edhe këto auStudimi, numri i HEC-ve në Shqipëri

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine :

Permbaruesi gjyqesore Genti Bushati nxjerr per shitje ne ankand pasurine :

“Toke Are me sip 865 m2 , me Nr pasurie 131|86 Zona kadastrale nr 1896
, Volumi 9 , faqe 44 , me vendndodhje Grude e re Shkoder .
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar
, eshte në vleren 480,000 ( katerqind e tetedhjetemije ) Lekë .

“ Truall+Ndertese e rregjistruar ne rregjistrimin hipotekore me nr pasurie
9/268 ne ZK nr 8592, me nr prone 47 , me siperfaqe totale 161 m2 , nga kjo
66 m2 ndertese me adrese l partizani ne Shkoder
2. Çmimi me të cilin do të fillojë shitja në Ankand për pasurinë e siperpershkruar
, eshte në vleren 2,240,000 ( dymilione e dyqind e katerdhjetemije) Lekë.
Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date 18.05. 2018 ora 16.16 ne
Zyren e permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko ,
Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te
derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega
Shkoder me nr llogarie 41064051,

Shitja e pasurise do te behet ( zhvillohet ) me date 11.05.2018 ora 16.16 ne
Zyren e permbaruesit gjyqesore Genti Bushati me adrese Rruga Don Bosko ,
Perballe Gjykates se rrethit Gjyqesore Shkoder. Personat e interesuar duhet te
derdhin perpara fillimit te ankandit 10 % te vleres si garanci ne Banken BKT dega
Shkoder me nr llogarie 41064051,

“

Megjithatë edhe
pse e zymtë
tabloja nuk duket
fare e pashpresë
po të mendosh që
jo më shumë se
2% e planeve për
ndërtimin e HECeve janë bërë
realitet.

ket HEC-eve në mënyrë që të
analizohet me shumë kujdes
dhe në mënyrë të gjithanshme e gjithë situata edhe pse
kjo i është kërkuar qeverisë
aktuale shumë raste dhe nga
shumë aktorë e palë interesi.
Në këtë frymë duket se të
gjithë ato kompani që kanë
siguruar një kontratë koncesioni për ndërtimin e HECeve do të vazhdojë të kontribuojë shumë pak në prodhimin e energjisë dhe shumë
më shumë në përforcimin e
valës shkatërrimtare të lumenjve, të cilët në fakt janë
rrugët e jetës për vlerat e jashtëzakonshme të biodiversitetit që bartin.
A mund t’i jepet një
zgjidhje situatës?
Megjithatë edhe pse e
zymtë tabloja nuk duket fare
e pashpresë po të mendosh që
jo më shumë se 2% e planeve
për ndërtimin e HEC-eve janë
bërë realitet. Kjo do të thotë
ne jemi ende ne kohë për të
pezulluar, marrë kohën e duhur për të analizuar nëse ja
vlen të shkatërrojmë çdo
lumë për hir të energjisë. Integrimi drejt BE-së është më
afër se kurrë dhe është një
proces i pakthyeshëm. Në
kuadër të këtij procesi monitorimi i BE-së ndoshta do të
ishte një ekuilibrues që jep
shpresë mes politikave të zhvillimit kaotik dhe zhvillimit
të qëndrueshëm.
A është e vërtetë që ekspertët e fushës kanë nisur
fir
mosjen e një peticioni,
firmosjen
për banka
t, ndaj të cila
ve
bankat,
cilav
kërkohet mosdhënia e kredive për ndërtimin e hidrocentraleve?
Bankat janë një ndër faktorët thelbësorë të kësaj situate në Ballkan. Së bashku me
lobin e ndërtimit dhe atë të

hidroenergjisë ato krijojnë
një trekëndësh mjaft të fortë
të konsoliduar në 100-150 vitet
e fundit. Është pikërisht ky
trekëndësh i bashkuar nga
interesa për qëllime fitimi, i
cili absolutisht mund të sfidojë edhe demokracitë më të
forta në botë. Për këtë arsye
në kuadër të fushatës “Të
shpëtojmë zemrën blu të Europës” dhe me ndihmën e gjigandit amerikan të prodhimit të veshjeve sportive “Outdoor”, Patagonia, është anonçuar prej rreth një muaji një
peticion i cili iu drejtohet
Bankave të Zhvillimit të mos
financojnë projektet që shkatërrojnë natyrën, siç është
rasti i hidrocentraleve. Deri
tani janë mbledhur më shumë
se 100.000 firma dhe peticioni
vazhdon.
EcoAlbania e ka ngritur
këtë shqetësim pranë instanca
ve për
ka
tëse?
stancav
përka
katëse?
Në kuadër të fushatës “Të
shpëtojmë zemrën blu të
Evropës”, EcoAlbania i ka
ndjekur pothuajse të gjitha
rrugët që të ofrojnë mjetet
demokratike sidomos për
rastin e lumit Vjosa, i cili është lumi i fundit natyror në
Europë. Shqetësimi i është
përcjellë disa herë qoftë Ministrisë së Mjedisit, qoftë asaj
të Energjisë, por edhe drejtpërdrejt kryeministrit të Shqipërisë, përmes ankesave
shkresore, letrave, peticioneve, protestave publike etj.
Sigurisht që nuk është konsideruar asnjë zgjidhje për
situatën, përkundrazi mospërgjigjja ka qenë e vetmja
përgjigje. Përveç kësaj EcoAlbania së bashku me komunitetet e prekura nga ndërtimi i HEC-it të Poçemit kanë
nisur një betejë ligjore të cilën
e kemi fituar në shkallën e
parë në Tiranë. Beteja ligjore
është shtrirë edhe në Konventat ku Shqipëria është pjesë.
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Sherri për urën në Bërdicë, në kërkim autori Artur Lushi

Plagosja e biznesmenit
në Shkodër, Xhevat
Vataksi: Konflikt i çastit

OPEN CALL FOR TENDER
PREQUALIFICATION
1.

Requester: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GmbH (GIZ), Office Tirana, Rr. Skenderbej No. 21/1

1.2

Profile: The Programme “Customer Oriented Drinking Water and
Sanitation Services” is implemented by the Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) on behalf of the German
Federal Ministry of Economic Cooperation and Development (BMZ). The
objective of the programme is to support the partners at central and local
level in the implementation of the water sector reforms. At local level the
programme supports three partner municipalities and their water utilities
in the improvement of drinking water and sanitation services, especially
performance orientation, accountability and in customer orientation.

1.3

Subject: The Government of Albania has started a reform on water
supply and sewerage sector aiming to improve the service to the citizens,
to enhance the water supply continuity and to shift the sector towards
better performing.

Senad Nikshiqi

N

jë ditë pas plagosjes
së biznesmenit shko
dran Xhevat Vataksi policia vendore e Shkodrës ka mësuar disa detaje
të reja mbi atë ngjarje. 60
vjeçari u qëllua në fshatin
Darragjat në afërsi të
r rugës Shkodër-Velipojë.
Pas plagosjes së tij me shpejtësi policia vendore arriti që
të identifikojë autorin e dyshuar. Sipas policisë shtetasi Artur Lushi është i dyshuar si autor i plagosjes të
biznesmenit shkodran.
Forcat e policisë kanë nisur
që të marrin informacion
mbi atë që ka ndodhur. Sipas
burimeve policore shkak
është bërë një kërkesë që ka
pasur autori i dyshuar i plagosjes Artur Lushi. Mësohet se Xhevat Vataksi po
bën punimet në një pjesë të
aksit Shkodër-Velipojë, e
cila është në rikonstruksion
e sipër, dhe Lushi i ka
kërkuar t'i mundësojë
ndërtimin e një ure të vogël
në mënyrë që të komunikojë
me tokën që ka në pronësi. I
plagosuri dhe autori i dyshuar disa herë e kanë diskutuar këtë çështje duke mos
arritur ende që të gjejnë gjuhën e përbashkët për realizimin e saj. Xhevat Vataksi
është pronar i fir mës së
ndërtimit, e cila është e
nënkontraktuar nga Fondi
Shqiptar i Zhvillimit për të
bërë rikonstruksionin e
pjesës Bërdicë-Trush në
aksin Shkodër-Velipojë.
Vataksi ka lotin e parë në
këtë investim të rëndësishëm
të qeverisë shqiptare. Prej
kohësh ka nisur puna. Kjo
pjesë i bie që të ketë një
devijim nga rruga e vjetër
ekzistuese me qëllimin për të
shkurtuar distancën, e
parashikuar edhe në projekt. Duke qenë se ka një
devijim, rruga e re do të duhet të kalojë edhe në disa
toka të banorëve të Bërdicës
dhe në afërsi të ndonjë objekti tjetër. Banorët kanë pasur
kërkesa të ndryshme, siç është shpronësimet apo edhe
ndërtimi i urës së vogël që ka
kërkuar shtetasi Artur
Lushi. Këto kërkesa ende
nuk janë marrë parasysh
pavarësisht disa takimeve të
zhvilluara. Kjo ka bërë që
herë pas here banorët të përfshihen në debate të ndryshme duke kërkuar kështu
të drejtën e tyre, por deri më
tani nuk kanë gjetur një

GENERAL CONDITIONS

1.1

The government of Albania has undertaken an action to formalize the
sector. In parallel with the action, the Ministry of Infrastructure and Energy
is implementing a plan of measures to implement the reform. One of the
actions foreseen in the plan of measure is the drafting of a sectorial law.
The sectorial law comes as necessary step taking into consideration that
the sector, although a very important and strategic one, has not had a law
that regulates the responsibilities and the rights of all the stakeholders
and institutions on the sector.

Biznesmenit
Xhevat Vataksi

KËRKESA
Mësohet se Xhevat
Vataksi po bën punimet
në një pjesë të aksit
Shkodër-Velipojë, e cila
është në rikonstruksion e
sipër, dhe Lushi i ka
kërkuar t'i mundësojë
ndërtimin e një ure të
vogël në mënyrë që të
komunikojë me tokën që
ka në pronësi. I plagosuri
dhe autori i dyshuar disa
herë e kanë diskutuar
këtë çështje duke mos
arritur ende që të gjejnë
gjuhën e përbashkët për
realizimin e saj.

zgjidhje. Pasi kanë biseduar
disa herë për çështjen e urës,
autori i dyshuar sipas burimeve të policisë ka telefonuar shtetasin Xhevat Vataksi dhe pas telefonatës janë
takuar tek rruga e Darragjatit. Aty kanë qenë vetëm
me njëri-tjetrin dhe kanë
debatuar, debati i cili ka përfunduar me përdorimin e
ar mës duke bërë që 60
vjeçari të mbesë i plagosur.
Shtetasi Xhevat Vataksi
mori katër plumba në gjymtyrët e poshtme dhe pasi u
dërgua në spital kaloi rrezikun për jetën. Ende i plagosuri ndodhet nën kujdesin e
mjekëve.

DËSHMIA E TË
PLAGOSURIT

Menjëherë pasi kaloi
rrezikun për jetën në spi-

talin rajonal të Shkodrës,
shtetasi Xhevat Vataksi
është marrë në pyetje nga
forcat e policisë mbi ngjarjen në të cilën u përfshi duke
marrë edhe katër plumba.
Sipas burimeve 60 vjeçari
nuk ka pranuar që të japë
shumë detaje mbi atë që ka
ndodhur. Ai është mjaftuar
duke thënë se ka qenë një
debat i çastit mes tij dhe autorit të dyshuar. Efektivët
kanë këmbëngulur, por i plagosuri është shprehur duke
thënë se është një çështje që
do të zgjidhet mes tyre, pavarësisht asaj që ka
ndodhur. Pavarësisht tentativës së policisë për të mësuar më shumë detaje për
zbardhjen e plotë të ngjarjes, i dëmtuari është mjaftuar duke thënë se ka qenë
një konflikt i çastit dhe se
situata i ka dalë nga kontrolli të dy palëve ndërsa ka
lënë të kuptohet se e gjitha
kjo do të zgjidhet mes tyre.
Ndërkohë forcat e policisë,
pasi identifikuan autorin e
dyshuar të plagosjes, shtetasin Artur Lushi janë në ndjekje të tij. Forcat e policisë
po punojnë në mënyrë intensive për të gjetur vendin ku
ndodhet autori i dyshuar dhe
më pas për të bërë ndalimin e
tij. Pas plagosjes forca të
shumta policie shkuan në
vendngjarje dhe u mobilizuan
për të ndaluar autorin e dyshuar, por deri më tani nuk ia
kanë arritur. Megjithatë efektivët vijojnë kërkimet në
zonën ku ndodhi plagosja,
por edhe vende të tjera ku
mund të ketë informacion se
fshihet autori i dyshuar. Nga
ana tjetër, grupi i hetimit vijon punën për të bërë të mundur zbardhjen e plotë të ngjarjes që çoi në plagosjen e shtetasit Xhevat Vataksi.

Within the context of the above background information, the Government
of Albania is seeking to retain the services of a Consultant with proven
experience in the development of laws and legislation particular on public
services that would assist the Government to:


Asses the need for legislative intervention;



Justification for the legislative intervention and required legislative
procedures



Prepare a draft law for water supply and sanitation services that
describes the vision and the principles that will guide the sector and
also that describes clearly the role and the responsibilities for each
stakeholder;



Assessment of the legal and financial implications and procedures to
support implementation of the law for the water supply and sewerage
services.

GIZ now invites eligible law consulting companies to indicate their
interest in providing the required Services. Interested Consultants
should provide information demonstrating that they have the required
qualifications and relevant experience to perform the Services.
1.4

Qualification of the Company
Consulting Company must have:


The solid experience of the Company in the field of water sector legal
and regulatory framework and governance;



At least 10 years of experience in the regulated services and
administrative law and proven experience in developing laws and by
laws for environment field and public services.



The Company has prepared/developed at least 3 similar assignments
(evidences required).

All legal entities interested in the application process should ask for
application forms to the address: giz-albanien@giz.de
2.

The due date for submitting the application is 18 May 2018. The
documents should be submitted in English in a sealed envelope, marked
“Application for prequalification: Sector law” to:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
Office Tirana, Rr. Skenderbej No. 21/1, Tirane

After the due date for submitting the application, the process of
prequalification will follow. The submitted applications will be evaluated
and only prequalified candidates will be invited to answer the bid. All
written communication for this procedure and the following successful
ones must be in English.
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Pesë fëmijët e familjes Braçe

Rudina me dy vajzat

Historia e një familjeje prej shtatë vetash, e vetmja e ardhur 200 lekë në ditë
Nga Fatos Baxhaku

P

risnim të gjenim një
kasolle të rrënuar, por,
përkundrazi gjejmë
një godinë solide me shumë
beton, krejt në anë të Shkumbinit. Jemi aq afër lumit
saqë herë pas here, kur bisedat shuhen, shushurima e
lumit vjen e hyn në këtë
banesë të fortë. Jemi në Librazhd, atje ku prej kohësh
vullnetarë, qytetarë, punonjës bashkiakë i janë përveshur
betejës
kundër
varfërisë, harresës, sëmundjeve.
E zonja e shtëpisë është,
Rudina Braçe, është 34 vjet.
Sikur ta ketë kuptuar përshtypjen tonë të parë ajo
sikur justifikohet: “Këtë shtëpi na e gjeti bashkia e Librazhdit. Ata na paguan
edhe gjashtë muaj qira. Por
gjashtë muaj kaluakan
shpejt dhe ne tani nuk e dimë
se ku të fusim kokën. Për
pak ditë do të na duhet të lirojmë shtëpinë. Këtu na
janë gjetur të gjithë. Fqinjët,
pronari i shtëpisë, shokët e
fëmijëve, të gjithë janë
treguar të mirë me ne, por
kur nuk ke më se ç’të
paguash, atëherë nuk mund
t’i bëhesh barrë tjetrit”. Rudina çapitet me vështirësi.
Një sëmundje e rëndë ka
bërë që të çalojë që në fëmijërinë e saj të hershme.
Ndërsa disa çamarrokë rrotullohen nëpër këmbët e saj,
ajo nis të rrëfejë historinë e
saj. “Unë jam nga Pogradeci. Nga ‘gjoli’ kam kujtimet
më të bukura. Por fëmijëria
kaloi shpejt, njësoj sikur të
kisha parë një ëndërr. Unë
vetë asnjëherë nuk kam
qenë e aftë të bëj punë jashtë
shtëpisë. Kështu që sigurisht rashë dakord të martohesha që në moshë të re me
burrin që më gjeti shtëpia.
Ky ishte nga Korça. Me të
pata Klean, vajzën e madhe.
Mirëpo ky kishte një zakon,
si shumë të tjerë xhanëm,
pinte shumë. Kjo edhe ia shkurtoi jetën. Vdiq shpejt.
Kështu mbeta vetëm më
Klean fare të vogël. Pastaj,
si kaluan disa kohë…”. Këtu
biseda ndërpritet vetëm për
pak minuta. Në shtëpi ka
hyrë një nga fqinjët e
Rudinës. “Pastaj, herën e

Në shtëpinë e
bariut të verbër
Ç’do të thotë të mbërthehesh nga fati i mallkuar
dytë”, vazhdon të flasë Rudina ngadalë derisa e ndërpret fqinja, më e saktë dhe
me më pak emocione. “O
zotëri, – thotë ajo duke folur
me fjali të shkurtra, – puna
është kështu: Rudinën pas
vdekjes së burrit duhej ta
martonin patjetër. E kush i
merr përsipër dy gojë për t’u
ushqyer në familjet e tyre.
Kështu që nga Korça e martuan me një ‘të dorës’ së saj
në Librazhd-Fshat. Burri i ri,
ky që ka tani, është edhe ai i
sëmurë. Mezi shikon dhe
vuan nga tiroidet. Kështu i
martojnë, sepse ndryshe do
mbeten të dy pa gjë. Pra, një
e çalë u martua me një që
nuk shikon”.
Fëmijët e vegjël vazhdojnë të lozin hareshëm
duke u rrotulluar mbi qilimin e dalë boje. “Me burrin
e dytë bëra edhe katër fëmijë të tjerë. Tre vajza dhe më
të voglin, Aleksin që është 3
vjeç e gjysmë. Për disa kohë
jetuam në fshat. Atje është

Klea gjatë fizioterapisë

Dajë Sala dhe Aleksi
më e lehtë. Në fshat bën si
bën dhe për bukë nuk mbetesh. Por ashtu erdhën
punët më njerëzit e ‘atij’ dhe
na u desh të zbrisnim në
qytet. Këtu vërtet na janë
gjendur, sidomos World Vizioni, Bashkia, fqinjët, por sa
mund të jetojë kështu njeriu? E vetmja e ardhur ësh-

të 200 lekë në ditë që merr
im shoq që punon si çoban.
E kush mund të paguajë më
shumë për një çoban që nuk
sheh?”.
Telashi më i madh ndër
fëmijët është shpina e deformuar e vajzës së madhe,
Kleas. Duket sheshit se vajza ka një hall të madh, trupi i saj anohet sapo bën disa
hapa. Ka dhimbje, megjithatë, në fytyrën e saj mbetet
gjithnjë e stampuar një
buzëqeshje e gjerë. Këtu njohim Dorela Rrumbullakun,
fizioterapiste, vullnetare
nga World Vision. Dorela po
bën disa ushtrime me
Klean. “Ka një skoliozë të
avancuar – thotë Dorela –
këto ushtrime mund ta
përmirësojnë disi gjendjen,
por… Disa kohë më parë i
patëm siguruar Kleas një
jelek plastik që është i domosdoshëm në të tilla raste, sepse ia mban trupin
drejt, por vajza tashmë është rritur dhe ka nevojë
urgjente për një tjetër”.

Dorelës dhe Kleas në
dhomën ku bëhen ushtrimet i është shtuar edhe një
vajzë tjetër. Eshtë një shoqe e shkollës, që është bërë
merak përse Klea nuk kishte vajtur në shkollë. “Unë
ndjek 17 fëmijë me probleme
të ngjashme, – vazhdon
Dorela, – por nuk mund të
mjaftohem vetëm me fizioterapinë. Problemet janë të
shumta,
angazhimi
i
prindërve, punësimi i tyre,
sjellja e shoqërisë ndaj këtyre grupeve në nevojë. Na
duhet të merremi me të
gjitha”.
Ndërsa Dorela vazhdon
ushtrimet kemi njohur një
vullnetare tjetër të WV. Mimoza Polisi është psikologe.
Ajo po merret me fëmijën e
parafundit të Rudinës. Zbulon se ajo ka problem në
të folur. “Duhet të vijë logopedisti, – thotë dhe vazhdon, – për mua si psikologe
puna shkon që nga dhënia
e informacionet këtyre dhe
për këto familje, të frekuen-

timi i shkollës, te eliminimi i rasteve të bulizmit, te
puna e veçantë me këta fëmijë. Në këto raste është
shumë e rëndësishme shkolla. Një figurë qendrore
është ajo e mësuesit mbështetës, që merret vetëm me
këto raste. Për fat të keq,
kemi vetëm një të tillë në
Qukës. Në shkollat e tjera
ai mungon dhe kjo i vështirëson punët”.
Një i moshuar me bastun shfaqet në derë dhe
pamja e tij e nxit edhe më
harenë e fëmijëve. Ky,
“dajë” Sala, është një kushëri i Rudinës. Dajë Sala ka
qenë kovaç, ndaj edhe merr
një pension që e lejon të jetojë disi më mirë. “Kam
punuar gjithë jetën, –
thotë, – në një punë të vështirë, dimër e verë i përkulur mbi farkë, por njerëzit
na respektonin. Pa punën
tonë ato nuk do të kishin
kazma, lopata, bela, sëpata,
vegla që të nxirrnin bukën
nga toka. Tani jam në pension. Shyqyr Zotit, pak
djemtë e pak pensioni, për aq
sa më duhet arrij të jetoj edhe
këto ditë që më kanë mbetur”.
Ka ardhur çasti e kulmit
të haresë. Dajë Sala nxjerr
nga qesja nga një varfër të
hollë dhe nga një kokërr
portokall që përpihen aty
për aty nga fëmijët. Në këndin tjetër të dhomës Dorela dhe Mimoza po mundohen të sqarojnë Rudinën
se si duhet të mbushë letrat
e ndihmës shëndetësore dhe
sociale. Si nuk arrijnë gjë,
atëherë lënë një takim për të
nesërmen. Do trokasin bashkë me Rudinën nëpër zyra.
Dajë Sala na përcjell deri
te shkallët. E dimë se gruaja e tij ka ndërruar jetë
para disa vitesh. “Daje, të
pyesim një herë në Tiranë
se mos sajojmë ndonjë të
re?”, e ngacmojmë. “Ju rregulloni veten, se unë mirë
jam”, përgjigjet kovaçi
gjysmë serioz e gjysmë me
të qeshur. Pastaj si kemi
zbritur disa shkallë, kujtohet: “Po e gjetët, jo shumë të
re, se i mbusha të 75-at!”,
ngre zërin ai. Kaq mjafton që
të jehojë e qeshura në shtëpinë e çobanit të verbër.
Disave askush dhe asgjë nuk
mund t’ua vrasë të qeshurën.
(Bashkëpunoi W
or
ld V
ision).
Wor
orld
Vision).
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VIZITA E KIRILIT
Ferdinand Samarxhi
Mjeshter i Madh

1

967-1990. Vite simfonie, të
premtes së zezë, vite simfonie
të një zije të egër ateiste. Tokë e
djegur, shpirtra të etur për t’u lutur
në altar. Apoteozë e ndalur, edhe për
të ndezur një dritëz të vogël, një qiri,
është shuar. Çdo shpresë është vrarë.
Kambanat që thërrisnin Zotin janë
ndalur, gojët psherëtijnë në terrin e
frikës dhe të piskamës, “nuk ka më
Zot, Perëndia nuk ekziston”.
Perëndimi, katedralet, kambanat
e tyre ftojnë në magjinë e simfonisë
së bukur të së dielës, të ngjalljes, të
gëzimit të hareshëm pambarim të
jetës.
Gjithë bota, lutej për Shqipërinë,
për shqiptarët, për të larguar terrin
e errësirës shpirtërore ateiste, nga
shpirtrat e trazuar dhe zemrat e
zhuritura, Luteshin, të gjithë njerëzit
e botës, për ne shqiptarët, luteshin
barinjtë shpirtërorë, luteshin papët
dhe patriarkët, luteshin liderë të
mëdhenj të botës.
Papa Gjon Pali II, do të puthte
tokën në Pulia, për tokën e djegur
shqiptare, që lutja e tij përtej
Adriatikut të dëgjohej, që mynxyra
komuniste të zhdukej. Dhe, një ditë,
kur lutja e tij, u dëgjua më 25 prill
1993, do të shkelte tokën për të cilën
u lut dhe e puthi, sapo e preku atë.
Ishte vizita e parë në tokën shqiptare
e një lideri të madh botëror.
Ende, kur vreshti, nuk ishte
vaditur, ashtu siç duhej, vresht i cili
kishte akoma shumë nevojë, për
lutjet e Perëndisë, do të vinte në
Shqipëri, Patriarku i shenjtë i
Patriarkanës Ekumenike të
Stambollit, Tërëshenjtëria e tij,
Vartholomeu I, 2 nëntor 1999, i cili
do të lutej: “O Zot, o Zot, shtjer syrin
prej qiellit, shiko, vizito, dhe rregullo
vreshtin tënd që e ka mbjellë dora
jote e djathtë”.
Kisha tashmë në Shqipëri përcjell
gëzueshëm simfoninë e ngjalljes.
Kambanat, siç thirrën hyrjen
triumfale të Krishtit në Jerusalem:
“I bekuar është ai që vjen në emrin
e Hyut”, kishin ftuar në Shqipëri
edhe mëkëmbësin e Krishtit në tokë
Papa Françeskun. 21 shtator 2014,
që do t’i kujtonte shqiptarëve, që
shqiponja, që shikojmë në flamurin
e vendit tuaj, t’ju kujtojë gjithmonë
shpresën, për të mbështetur besimin në Hyun, që nuk zhgënjen, por
që është, gjithnjë përkrah nesh,
posaçërisht në çaste të vështira.
Kam mbërritur këtu, me emocione të ndritshme, të bashkëndaj me
ju, gëzimin e Pashkës së shenjtë, të
ngushëllohem bashkë me ju, me anë
të besimit të përbashkët dhe të
përulem para vendeve të shenjta të
tokës shqiptare.
Sot, mbushet java, kur ende,
vazhdon jehona, që hierarku i lartë
dhe i madh i botës, patriarku i
shenjtë Fortlumturia dhe Tërëshenjtëria e tij vizitoi vendin tonë
dhe Kishën Orthohdokse të Shqipërisë, vizitë e cila u transmetua
drejtpërdrejti me dinjitet dhe
profesionalizëm të lartë në valët
ekskluzive të Radio-Televizionit
Publik Shqiptar, sinjali i të cilit u
transmetua në Rusi, Ballkan, rajon
dhe në botë.
Vizitë historik
e.
historike
Vizitë historike, vizion i madh
për Shqipërinë dhe shqiptarët,
vizitë që i kalon kufijtë gjeografikë
dhe gjeopolitikë të Shqipërisë, për
shqiptarët. Është hera e parë që
vendin tonë, Shqipërinë, popullin
tonë, e viziton, hierarku i lartë dhe
i madh i botës, patriarku i shenjtë
rus, Kiril.

vizion i madh
për Shqipërinë
dhe shqiptarët!

Dy papë dhe patriarku Vartholome u lutën dhe
vizituan vite më parë tokën tonë. Patriarku i
Moskës Kiril u lut dhe vizitoi këto ditë Shqipërinë.

Mirseardhe vëlla më Krishtin. Ka mbërritur lideri i madh botëror Patriarku i
shenjtë i Moskës dhe gjithë Rusisë, Kiril i pritur nga primati i kishë Ortodokse
autoqefale të Shqipërisë Fortlumturia e Tij Kryepeskopi Anastas
Patriarku i shenjtë Kiril, është
sot, lider i madh, jo vetëm i besimit
ortodoks, i Kishës Ruse dhe Rusisë,
por, dhe një personalitet dhe
autoritet me kredibilitet të madh
botëror, roli aktiv i të cilit, është i
njohur sot, në çështjet e sigurisë dhe
të paqes në botë, ku ai është
promotor dhe iniciues i shtrimit dhe
trajtimit, të mjaft problemeve,
çështjeve, takimeve ndërkombëtare,
që i dikton koha sot, zgjidhjes së tyre
në mënyrë dhe rrugë paqësore të
konflikteve të ndryshme gjeopolitike, të zhvillimeve të sotme globale, besimeve të ndryshme, të zgjidhjes së tyre në kontinuitet, në bazë
të të drejtave të vendeve, kombeve me
interes për shoqërinë e sotme.
Vizita e tij në Shqipëri, vjen në një
kohë, kur Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, është sot e njohur
në gjithë botën, e barabartë me
Kishat e tjera simotra, pjesëmarrëse
aktive në të gjitha veprimtaritë
ortodokse në botë, si Sinodi i Kretës,
etj; në një kohë kur para vitit 90
Shqipëria ishte tokë e djegur. Populli,
ecte siç thotë, Shkrimi i Shenjtë: “nën
luginën e hijes dhe të vdekjes,
Krishtin e kishin mohuar, kryqëzuar
dhe varrosur, vargonjtë e vdekjes më
kishin rrethuar dhe ankthet e
sheolit më kishin pushtuar, fatkeqësia dhe dhembja më kishin vënë
përfund. Në këto kushte ishte
Shqipëria, besimi dhe Kisha. Të tillë
e gjeti atë Kryepiskopi Anastas.
Kështu e gjeti ngjallja e Pashkës
vendin tonë e vitit 1991, me ardhjen e
tij, si ekzark patriarkal, që siç thotë
edhe vetë Kryepiskopi: “nuk kishte
asnjë fron kryepiskopal për t’u
ngjitur por ishte vetëm një stol i
thyer, plot gozhdë që e kishte lënë
persekutimi ateist”. Populli, që ecte
në errësirë, pa një dritë të madhe, siç
thotë edhe Shkrimi i Shenjtë, dhe

ardhja e tij, ishte bekim i Perëndisë,
dhe me të drejtë populli shpresëtar
ortodoks shqiptar, e priti me gëzim
duke thënë “i tillë kryeprift na duhej
dhe të tillë nga e dërgoi Perëndia”.
Vizita e patriarkut të madh, të
shenjtë të Moskës dhe gjithë Rusisë
Kiril, vjen sot, kur autoriteti, prestigji dhe kredibiliteti i Kryepiskopit
Anastas, është shumë i madh. Sot,
ai, është një zë i fortë i Kishës, në botë.
Pjesëmarrja e Kryepiskopit Anastas,
si primat i Kishës Ortodokse të
Shqipërisë, në takimet ndërkombëtare, është, një lavdi jo vetëm për
Kishën Ortodokse të Shqipërisë, por
për të gjithë vendin dhe shqiptarët.
Ndikimi i Kryepiskopit Anastas,
si diplomat i dashurisë, së të vërtetës
dhe paqes është i vyer dhe shumë i
çmuar, për uljen e tensioneve midis
shteteve, grupeve etnike dhe
konflikteve fetare. Mesazhi i tij
“Askush të mos guxojë, të përdorë
vajin e kandilit të Kishës, për të
ndezur zjarrin e urrejtjes fetare”,
është sot kuptimplotë për situatën
në Ballkan, rajon e më gjerë.
Vizita e tij, vjen në Shqipëri, si
respekt i kthimit të vizitës së
delegacionit të lartë klerikal të
Kishës Ortodokse Autoqefale të
Shqipërisë, të kryesuar nga primati

SHENIM I REDAKSISE
Patriarku i shenjtë i
Moskës dhe gjithë
Rusisë, Fortlumturia dhe
Tërëshenjtëria e tij Kiril, i
dha intervistë ekskluzive,
gazetarit të njohur të
besimeve fetare në
Shqipëri, të Radio Televizionit Publik
Shqiptar, fituesit të
Antenës së Artë, Mjeshtrit
të Madh, z. Ferdinand
Samarxhi.
i saj Kryepiskopi Anastas në 8 tetor
1998, ku u prit me nderime të mëdha,
nga patriarku i Moskës dhe gjithë
Rusisë Aleksei II, i cili duke folur për
persekutimin e egër të dy Kishave të
Shqipërisë dhe Rusisë, vuajtjet e tyre,
gjatë shek. XX, ushqejnë sot,
dashurinë
vëllazërore
dhe
kontribuojnë në mirëkuptimin
reciprok...dhe më poshtë vijoi: “sot
që kemi kapërcyer golgothanë tonë,
falënderojmë Zotin për përdëllimet e
tij të pashprehshme, që tregohen
pasurisht dhe dukshëm në rilindjen
e besimit ortodoks në Rusi dhe
Shqipëri”.
Miqësi vëllazërore në Krishtin!
Në vizitën, me rastin e 70-vjetorit
të patriarkut të shenjtë Kiril, me
pjesëmarrje të primatëve të Kishave
të botës, në 20 nëntor 2016, në
Katedralen e Krishtit Shpëtimtar të
Moskës, Kryepiskopi Anastas në
fjalën e tij, do të përshëndeste
Fortlumturinë dhe Tërëshenjtërinë
e tij, patriarkun e Moskës duke
thënë: “pothuajse para 48 vjetësh,
pata bekimin të njihem, me shumë
të shtrenjtin, Fortlumturinë dhe
Tërëshenjtërinë e tij, patriarkun e
Moskës.
Të dy, shërbyem si zëvendëspresidentë të Vëllazërisë Botërore të
Rinisë, Sindesmos, duke pasur
shumë ëndrra, në një kohë të errët,

Bashkëmëshimi unitet dashuri dhe vëllazëri. Transmetim i drejtpërdrejt i RTSH-së

Pritje e përzemërt, përmallim mes
vëllezërish me Krishtin. Patriarku i
shenjtë i Moskës dhe gjithë Rusisë,
Kiril së bashku me Fortlumturinë
e tij Kryepeskopin Anastas

kur të gjitha, dukeshin shumë të
vështira për Kishën Orthodhokse.
Që nga ajo kohë, u lidh një miqësi
vëllazërore në Krishtin dhe u krijua
një besim i ndërsjellët, të cilat u
forcuan me kalimin e viteve”.
Duke iu drejtuar Kryepiskopit
Anastas, patriarku i shenjtë i
Moskës dhe i gjithë Rusisë, Kiril i tha:
“I dashur vëlla, ju pres këtu, në
rezidencën e patriarkut të Moskës,
me një ndjesi të veçantë dhe ju shpreh
mirënjohjen për pjesëmarrjen në
këtë përvjetor...jam mirënjohës
Perëndisë për bashkëpunimin
tonë...kam qenë i mirëpritur nga ju,
kur plagët e persekutimit në
Shqipëri, nuk ishin shëruar në
trupin e Kishës dhe pashë punën tuaj
entuziazmuese. Koha, nuk duket te
ju: energjia dhe zelli juaj, janë
pothuaj të njëjta me ato të 48 viteve
të mëparshme.
Me gëzim paskal, gjatë Dhoksologjisë, Kryepiskopi Anastas do të
shprehej: “Këtë herë, po vini në një
periudhë të re zhvillimi, në vizitën
Tuaj të parë si Primat i Kishës së
Shenjtë të Rusisë.
Ju, Vëlla i Shenjtë, Fort i Dashur,
jetuat vitet tuaja të fëmijërisë dhe të
rinisë, në mes të sprovës shumëformëshe të stuhisë antifetare, me
besim të gjallë, me durimin që buron
prej ADN-së shpirtërore të familjes
Suaj besimtare dhe, me entuziazëm
e guxim, u përkushtuat në Kishë.
Më kujtohet - do të shprehej me
tej Kryepiskopi Anastas - kur, në
vitin 1968, takuam për herë të parë
teologun laik, i cili kishte ardhur si
përfaqësuesi i parë i rinisë ortodokse
të Bashkimit Sovjetik, në një
Asamble të Organizmit Botëror të
Rinisë Ortodokse “Syndesmos” në
Suedi. Që nga ajo kohë, u rrit
vlerësimi i thellë dhe miqësia jonë e
sinqertë në Krishtin. Gjatë dhjetëvjeçarëve, që pasuan, bashkëpunuam në mënyrë të vazhdueshme, në
shumë Komisione Kishtare, në
Konferenca dhe Këshilla Ndërorthodhoksë, ndërkristianë e ndërfetarë.
Nuk kam për ta harruar, praninë
Tuaj dinamike, fisnikërinë, predispozitën pozitive, pastërtinë e mendimit,
kontributin krijues. Zgjedhja Juaj
para nëntë vitesh, në kreun e Kishës
së Shenjtë të Rusisë, krijoi mundësi
të reja të mëdha, për ofrimin e cilësive
Tuaja të veçanta, në kontributin Tuaj
kishtar, shumëdimensional.
Sa i takon Kishës së Shqipërisë,
është i njohur, unikaliteti i vuajtjes
që kaloi. Nga viti 1944 deri më 1967,
pësoi persekutimin komunist ateist.
Në vitet ‘80, ne që ndiqnim ngjarjet,
arritëm në konkluzionin, se Kisha e
Shqipërisë, ishte shuar përfundimisht nga harta.
Por, lavdi Perëndisë, që nga viti
1991, jetojmë, brenda frymës dhe
gëzimit të Ngjalljes. Tashmë, është
e njohur gjerësisht, se Kisha
Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, e rithemeluar, mbi të vetmin
themel të fortë, që është Krishti,
vazhdon të zhvillohet, brenda dritës
paskale. Kisha e Shqipërisë merr
pjesë në mënyrë krijuese në
veprimtaritë panortodokse, në
përpjekjet mbarë të krishtera,
në dialogun ndërfetar etj.
Në periudhën 1960-1980, 
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kisha dy dashuri të mëdha: a)
rigjallërimin e Hierapostullimit të Jashtëm Ortodoks në
kufij të rinj, me perspektivë të
drejtpërdrejtë Afrikën dhe b)
hulumtimin universitar teologjik e
fetarologjik dhe shkrimin e veprave
në lidhje me këto aspekte. Por, kur
reshti persekutimi antifetar dhe
mua mu kërkua nga Kisha të shkoja
në Shqipëri, konkretisht nga Patriarkana Ekumenike e Konstandinopojës, e cila i kishte dhënë
Autoqefalinë Kishës së Shqipërisë.
Por, me hirin e Perëndisë, e përjetuam
në mënyrë të veçantë vargun e
psalmeve: “Edhe në shkofsha në mes
të hijes së vdekjes, nuk do të
frikësohem nga ndonjë e keqe, se ti
bashkë me mua je” (Ps. 22:4).
Dhe sot, në këtë Kishë Katedrale
të Ngjalljes së Krishtit, lavdërojmë
dhe i shfaqim mirënjohjen së bashku
Perëndisë së surprizave dhe të
çudirave, që nuk resht së na dhuruari “shumë herë më tepër nga sa
kërkojmë apo mendojmë”.
Nga thellësia e zemrës, urojmë
që, me ndërmjetimet dhe frymëzimin
e Shën Kirillit, emrin e të cilit mbani,
të vazhdoni kontributin Tuaj fetar,
të udhëhiqni popullin besimtar rus
në frytdhënie të vazhdueshme
shpirtërore dhe të rrezatoni në
epokën që jetojmë dritën e Kryqit dhe
të Ngjalljes.
Këtu, në vendin tuaj, me
trashëgiminë e tij të lashtë të
krishterë, do të shprehej patriarku
Kiril, zë fill nga veprimtaria e Apostullit të Shenjtë Pavli, në vendin ku
martiri i shenjtë, episkopi i Durrësit
Asti dhe shumë besnikë të tjerë të
Perëndisë, kryen veprat e tyre
heroike, në vendin ku ka bërë
përpjekjet e tij misionari i shquar
ortodoks Shën Kozmai i Etolisë,
atmosfera e së kremtes së ndritshme
të Ngjalljes së Zotit, Perëndisë dhe
Shpëtimtarit tonë Jisu Krishtit,
përjetohet me një thellësi të veçantë.
Edhe kjo Katedrale madhështore, ky
simbol i dukshëm i ringjalljes së
Kishës Orthodhokse Autoqefale të
Shqipërisë, është shenjtëruar si
Katedralja e Ngjalljes së Krishtit.
Triumfit të Ngjalljes i parapriu
Golgota. Gjatë shekullit XX, të dyja
Kishat tona, kanë përjetuar një
përvojë të vështirë të vuajtjeve, në
bashkim me vuajtjet e Krishtit. Zoti
na dërgoi mirësinë e tij dhe të
vërtetën e tij (Psalmi 56:4), dhe Kisha
Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë,
e asgjësuar pothuajse plotësisht në
të kaluarën, sot u ringrit me një lavdi
të re, duke u konsoliduar falë veprës
vetëmohuese të Primatit të saj, të
Fortlumturisë së Tij Anastas.
Bashkëmëshimi i dy primatëve të
kishave ortodokse të Shqipërisë dhe
Rusisë, duhet parë si një unitet
kishtar, kishat janë të pavarura,
autoqefale por të bashkuara në një
“kishë të vetme, katolike, apostolike” ne emër të Krishtit, Birit të
Perëndisë.
Në fjalën e tij gjatë bashkëmëshimit Kryepiskopi Anastas tha:
“Gjatë shekullit të 21-të, për Kishën
tonë, vazhdojnë të mbeten jetike;
Thellimi i unitetit të Kishave
Ortodokse në vende të ndryshme,
duke theksuar gjithmonë kara-

kterin e tij misterial dhe sotiriologjik, kultivimin thelbësor shpirtëror të anëtarëve të saj, duke iu
referuar Shkrimit të Shenjtë dhe
traditës së Etërve të Kishës, duke
fuqizuar vetëndërgjegjësimin se
Kisha është “Trupi i Krishtit”,
“plotësia e atij, që i plotëson të gjitha
në të gjithë” (Efes. 1:22-23). Në një
kohë kur dyshimet, polarizimet dhe
konfliktet luftarake trazojnë planetin, Kisha duhet të jetë faktor
paqeje dhe bashkëpunimi harmonik.
Para disa vitesh, në një simpozium
ndërfetar (që u mbajt në Tiranë me
temë: “A është e mundur paqja
botërore?”), këmbëngula në tezën se:
Në analizë të fundit, e kundërta e
paqes nuk është lufta, por egocentrizmi, individual, kolektiv, etnik,
racor, fetar. Ai mobilizon format e
ndryshme të dhunës, që vrasin
paqen me mënyra të ndryshme.
Fuqia dhe pushteti i dashurisë
duhet dhe mund ta mposhtë dëshirën
për të qenë i fuqishëm, e cila po e
shkatërron paqen. Kisha, si Trup
Mistik i Krishtit, i Kryetarit të paqes
dhe të dashurisë, funksionon
gjithnjë si punishte dhe mbartëse e
kësaj fuqie të jashtëzakonshme.
Sot, me kryerjen e Eukaristisë
Hyjnore dhe me lutjen e përbashkët,
vijoi patriarku i shenjtë Kiril, “Ne
së bashku me të gjithë Kishën e
Shenjtë Ortodokse, vazhdojmë
kremtimin e Pashkës së Shenjtë. Në
këtë ditë të diel, Kisha na ofron si një
këshillë, një pjesë nga Ungjilli, e cila
tregon se si Shpëtimtari e shëroi të

Ardhja e patriarkut Vartholomeu I, 2 nëntor 1999
triumfi, edhe pse i pjesshëm dhe i
përkohshëm, ndaj prishjes, vuajtjes
dhe vdekjes, domethënë është në
njëfarë kuptimi, prototipi i Ngjalljes.
Leximi i Ungjillit, për shërimin e të

8 mars 1993
Papa GJon Pali II

njerëzve është pjesë e kësaj dëshmie,
pjesë e aktit të saj heroik konfesor
këtu, në tokë. Më kujtohet, se çfarë
përpjekjesh të mëdha ndërmori,
Kisha Ortodokse Autoqefale e

Ferdinand Samarxhi: Intervista ekskluzive për
RTSH në vite, me liderët e mëdhenj të botës

11 maj 2015
Papa Françesku

Ardhja e Papa Françeskut, 21 shtator 2014

2 nëntor 1999
Vartholomeu

6 prill 2018
Patriarku i Rusisë Kiril

Shqipërisë, nën udhëheqjen e
Fortlumturisë Tuaj, gjatë konfliktit
të armatosur në Kosovë, duke i
pritur të gjithë refugjatët pa dallim
feje dhe bindjesh politike. Kisha është
e pafuqishme t’i parandalojë të gjitha
mjerimet dhe fatkeqësitë. Por, të
keqen dhe vdekjen ajo mund t’i
kundërshtojë me armën e saj të
vetme dhe të pathyeshme, që është
dashuria dhe dhembshuria për të
gjithë racën njerëzore.
Shën Kozmai i
Etolisë, i barabartë
me Apostujt, i cili ka
predikuar, dikur në
këtë tokë dhe ka
vdekur këtu, me një
vdekje martiri, nga
duart e njerëzve të
një besimi tjetër, në
këshillat e tij thotë
fjalët e mrekullueshme: “Perëndia i
Tërëmirë dhe i
Shumëmëshirshëm,
Pritje e patriarkut të shenjtë Moskës dhe
Pritje e patriarkut të shenjtë Moskës dhe
ka emra të shumtë
gjithë Rusisë, Kiril, nga presidenti Ilir Meta
gjithë Rusisë, Kiril, nga kryeministri Edi Rama
dhe të ndryshëm.
Quhet Dritë, Jetë,
paralizuarin, pjesë kjo, që mund të e kryqëzuar dhe të ngjallur, hap një Ngjallje. Por emri i Tij kryesor, është
duket, se nuk ka lidhje të drejtpër- rrugë, për t’u përballur në mënyrë Dashuri”. Da-shuria e Krishtit, na
drejtë me Ngjalljen e Krishtit. më të efektshme me të keqen, por në jep jetë, dhe aty ku është ajo, nuk ka
Shpëtimtari, shëroi një njeri, i cili një përballim paqësor dhe të dhe- vend, për vdekje.
Në gjysmën e dytë të shek. XX
vuante, për tridhjetë e tetë vjet prej mbshur ndaj njerëzve. Fuqia dhe
një sëmundjeje të rëndë dhe të trimëria e të krishterëve, nuk Shqipëria, jetoi vitet më te errëta
pashërueshme, që është paraliza. qëndron tek agresioni apo tek etja gjatë persekucionit të egra antifetar,
Duke folur me Krishtin i sëmuri as për hakmarrje, por qëndron, tek por sot me hirin e Perëndisë - citoi në
nuk i kërkoi atij ndihmë: ky njeri dëshmia e butë dhe e vazhdueshme drekën zyrtare Kryepiskopi Anastas
fatkeq vazhdonte të shpresonte në për të vërtetën në çdo rrethanë, si - Shqipëria lulëzon brenda mjedisit
mrekullinë e Zotit, por as nuk kishte edhe tek gatishmëria për t’i shërbyer të lirisë së plotë fetare. Ne përpiqemi
të marrim lëngjet, nga rrënjët e
fuqi t’ia kërkonte. Dhe në pafuqinë e gjithmonë kësaj të vërtete.
Në këtë mënyrë, mbijetuan edhe shëndetshme të biomës fetare dhe të
tij absolute, ai mori papritur atë që
Kishat tona, në kohën e perseku- ndihmojmë në zhvillimin social dhe
priste.
Shërimi i mrekullueshëm, është timeve të tmerrshme ateiste të përparimin e Shqipërisë, në pajtimin
ripërtëritja e natyrës së dëmtuar shekullit XX. Martirizimi i krishterë, dhe ecjen e përbashkët veçanërisht,
njerëzore, është shfaqja e lavdisë nuk është vdekje, por tërësisht e me fqinjët dhe me të gjithë popujt.
Megjithëse, vizita ime, u shpreh
hyjnore tek njeriu. Kisha e ka kundërta e saj: është triumfi i jetës
më poshtë, Patriarku i shenjtë i
mendjen sot, tek ngjarjet e Pashkës së vërtetë.
Edhe shërbimi i Kishës, ndaj Moskës dhe gjithë Rusisë, është vizita
dhe po i rikujton ato. Shërimi është
paralizuarit, duhet të na kujtojë se
Ngjallja e Krishtit, është mjekim,
është një mjet, për të shëruar botën
tonë të vdekshme, të goditur nga
paraliza e mëkateve dhe të shkëputur nga Zoti.
Ngjallja, është ndryshimi më i
mbinatyrshëm i natyrës njerëzore,
që mund të imagjinohet.
Ngjallja, për ne, është triumfi ndaj
së keqes, në këtë botë dhe fitorja e
dukshme ndaj saj. Besimi në Krishtin

Transmetim i ceremonisë së bashkëmëshimit
të meshës hyjnore drejtpërdrejtë në RTSH

Katedrajla “Ngjallja e Krishtit” që priti patriarkun
e shenjtë të Moskës dhe gjitë Rusisë, Kiril

e parë në histori, e kreut të Kishës
Orthodhokse Ruse, në Kishën
Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, delegacione të larta të Kishës
Ruse, kanë zhvilluar edhe më parë
vizita, në tokën shqiptare. Një nga
delegacionet mori pjesë në
hirotoninë në episkop të Imzot
Paisit Vodicës, Primatit të ardhshëm të Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë. Por, mes
atyre vizitave dhe kësaj të sotmes
ka një periudhë të gjatë kohore, prej
70 vitesh, gjatë së cilave, Kisha
Shqiptare, përjetoi persekutime të
pashoqe për nga brutaliteti.
Përndjekjeve, iu nënshtruan
gjithashtu myslimanët, bektashinjtë dhe katolikët, pra të gjithë
ata, që besojnë në Zot.
Në këtë shërbesë të përbashkët,
që kryem sot në katedralen e re
“Ngjallja e Krishtit”, unë shoh një
shenjë të mëshirës së Zotit, e cila u
mishërua, në ringjalljen e Kishës
Shqiptare dhe në mundësinë e
rikthyer, për të zhvilluar jetën
kishtare në vendin e vet dhe për të
konsoliduar marrëdhëniet vëllazërore me Kishat Orthodhokse
Lokale.
Gjatë vizitës së tij triditore në
Shqipëri, delegacioni i patriarkanës ruse dhe patriarku i
shenjtë i Moskës dhe i gjithë Rusisë
Kiril, shoqërohej nga ambasadori i
Republikës Ruse në Shqipëri,
Aleksandër Karpushin; u prit nga
Presidenti i Republikës, Shkëlqesia
e tij, z. Ilir Meta dhe Kryeminstri i
Shqipërisë, Shkëlqesia e tij, z. Edi
Rama, të cilët i uruan mirëseardhjen e tij në Shqipëri dhe e
falenderuan për vizitën e tij në
vendin tonë.
Vizita e tij, e deklaruar nga vetë,
Fortlumturia dhe Tërëshenjtëria e
tij Kiril, si vizitë paqësore, vjen, si
një miqësi, midis besimtarëve të
krishterë ortodoksë të Shqipërisë
dhe Rusisë, midis dy popujve dhe
vendeve tona. Është një dritë dhe
miqësi, të cilën patriarku i shenjtë i
Moskës, e shprehu, në mbërritjen e
tij: “ Kam mbërritur këtu, me
emocione të ndritshme, të bashkëndaj me ju, gëzimin e Pashkës së
shenjtë, të ngushëllohem bashkë
me ju, me anë të besimit të
përbashkët dhe të përulem, para
vendeve të shenjta të tokës shqiptare”.
Vizita, e patriarkut të shenjtë
të Moskës dhe gjithë Rusisë vjen,
në një kohë, kur situata sot dhe
konfliktet ndërfetare, janë ekzistente. Lufta e rrymave radikale
fetare, ndeshet në shumë vende.
Në emër të konflikteve fetare
shoqëria e sotme gjendet e
pasigurt dhe e çoroditur. Roli i
Kishës, sot në botë, është fuqizimi i dashurisë, ndër mjet
njerëzve, rikthimi i shpresës dhe
optimizmit sepse besimi ndikon
në thellësinë e ndërgjegjes dhe
vullnetit njerëzor, formon mendimin, moralin e shoqërisë. E
gjithë Kisha, trupi mistik i
Krishtit, ftohet, që të ofrojë, në
çdo kohë tërë Ungjillin e dashurisë, me respekt të sinqertë ndaj
veçorive të çdo populli dhe
kulture, ndaj lirisë dhe dinjitetit
të çdo personi njerëzor me
dashuri për njeriun, për çdo
shprehje të jetës njerëzore.
“Qiej të rinj dhe tokë të re, pas
zotimit të Atij, aty ku banon
drejtësia (II Pj. 3:13) dhe siç ka
theksuar apostull Pavli në fjalën
e tij të mbajtur në Athinë:
“Perëndia ka bërë prej një gjaku
çdo komb njerëzish... që kërkonin
Perëndinë.
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Artisti për artistët

S

hkas për këtë shkrim
u bë një bisedë miqsh,
ku gjithkund zotëronte po i njëjti mendim e ton:
respekti dhe dashuria për
tri figurat e shquara të
skenës dhe e kranit shqiptar
– Vangjush Furxhiut, Ndrek
Lucës dhe Xhanfize Kekos.
Tre filma dokumentarë të
Mevlan Shanajt. I bëra bashkë, sepse ata qëndrojnë po
ashtu bashkë në vetëdijen e
regjisorit, rrethuar nga një
mall e dhembshuri prej miku
e kolegu, sikundër e gjitha
kjo vjen më pas te ne,
shikuesit, shumëfishohet në
mbresat tona gjegjëse dhe
bëhet mëpastaj pjesë e memories kulturore, pjesë e
natyrshme e ndjeshmërive
tashmë si popull, si komb. Mevlan Shanaj
Rrethi vetiu hapet si guri
kur bie në një ujanë. U tej e tej, është optimizmi,
gjendëm së toku në Fier me mallëngjimi i kthyer në resMevlanin dhe miq të tjerë, pekt për atë çka ata përfaqënë një projekt optimist mbi sonin, në vlerën e tyre të njëteatrin që bashkia e këtij mendtë. Distanca e krijuar
qyteti ka ndërmarrë së fund- dhe mbushja me dritë, shpesh
mi, dhe ashtu lirisht në bise- edhe me gazmend, diku ndonda pa fund i sollëm para syve jë shaka, çaste të vetvetishme
të tre artistët e mirënjohur. pune dhe jete, sipas meje, i ka
I sollëm në pamjen sjellë më mirë të tre artistët
mallëngjyese të vdekjes, por në mesin tonë, mugëtira e
i sollëm ca më shumë në rëndë e humbjes dhe e vdekjes
dritën e jetës, të talentit, të është tretur pikërisht nga
punës, të shakasë, të prania rrezatuese e pjesës së
gjallërisë, të karakterit, të bukur të kujtesës. Në optikën
asaj çka ata bënë ndër vite dhe hulumtuese të regjisorit kanë
të asaj çka ishin e përfaqëso- gjetur vend detaje e gjësende
nin. Hollësi pa fund, jetë pa jo vetëm të zemrës së lëndufund, adhurim pa fund. E mer- ar, por edhe të zemrës së
itojnë. Janë simbole e lavdi të hareshme, ku njeriu është
artit, sfida të harresës. Gjith- vetvetja, ashtu siç ka qenë, i
kush nga ne kishte se çfarë vërtetë, pa petka të tepërta
të rrëfente. Por Mevlani e lavdërimesh kinse poetike që
dominonte bisedën, sepse për- i tëhuajtën prej nesh dhe i
pos mbresave vetjake, kishte kthejnë në statuja të ftohta e
shumëçka tjetër për të thënë: të ngrira. Përkundrazi, duke
kishte filmat e tij kushtuar e kërkuar këtë “dritë jete”
atyre. Të tre filmat qenë gjur- dhe këtë optimizëm njerëzor,
ma e thellë që ai e pat bartur të tre artistët e shquar,
viteve në kujtesën e vet për Ndrekë Luca, Vangjush Furxçdo njërin syresh, andaj dhe hiu dhe Xhanfize Keko na
drita e saj nuk mund të mos duket sikur i kemi sërish mes
dilte në formën e një adhuri- nesh, në një banket miqsh, në
mi pa tam-tame, por ashtu i një shaka, në një kafe, në një
butë, i dëlirë, human, si prej shesh xhirimi, në emocionet
miku e kolegu i artit. E ja, e një roli, në shakanë e një
duke
kuvenduar
për episodi, në vrapin e një
Ndrekën, Vangjushin dhe biçiklete, në letrat e një dosjeXhanfizen, tek unë u bë e je, te një pikë loti prej bije a
“detyrueshme” të shkruaja gruaje, te një përqafim nëne,
diç më shumë se një bisedë e te një aht zemre prej kolegu.
shpenguar, më së pari për tre
Portreti i aktorit Vangartistët e përmes tyre edhe për jush Furxhi ravijëzohet, më
Mevlan Shanaj si ideator e së shumti, nga kujtimet e
regjisor i filmave gjegjës. Ia artistëve, regjisorëve, akkërkova dhe i pashë torëve, nga familjarët dhe
njëherësh të tre filmat e tij;
dhe i kam të freskëta të tri
fytyrat që ai ka portretuar me
dashuri e mjeshtëri. Doemos
kanë mallëngjim brenda,
pikon mbi pelikol edhe pjesa
e trishtimit familjar të humbjes, edhe pengjet mbetur prej
njeriut të dashur. Ata kanë,
teksa i përqas së bashku, edhe
një strukturë narrative të
afërt, ngritur mbi dëshmitë
dhe vlerësimet e të tjerëve
(artistë e kolegë të njohur),
por e veçanta, sipas meje, është ajo luzmë drite që i rrethon Vangjush Furxhi

Xhanfize Keko
shokë të rinisë, të fëmijërisë.
Flasin figura të shquara të
skenës dhe ekranit si Mihal e
Edi Luarasi, Dhimitër Anagnosti e Viktor Gjika, Kujtim
Çashku e Mevlan Shanaj,
Rajmonda Bulku e Minella
Borova. Vetiu, pa bërë definicione teorike apo analitike,
portreti i Vangjush Furxhiut
vjen si aktori i papërsëritshëm i skenës dhe ekranit
shqiptar, shpërthyes dhe poliedrik si një spektër ngjyrash
e kaleidoskop natyrash njerëzore të kthyera në role
mbresëlënëse, vrullues dhe
plot dritë në sy, i ngrohtë dhe
i vetëmjaftueshëm, një begati
e kompleks njerëzor që derdhej hirshëm e gjithë sqimë në
dhjetëra figura artistike të
jetësuara me pasion e dashuri të thellë. Krahas përgjegjësisë që ai kishte ndaj roleve,
artit, punës, familjes, detyrës,
rrethuar nga një përdëllim
njerëzor dhe keqardhje, vjen
edhe dëshpërimi e frika e tij
prej një ndëshkimi të mundshëm pas shfaqjes “Njollat e
murrme”, stresi i shkaktuar
nga trysnia psikologjike e

politike e kohës. Rrëfimi nuk
është mbajtur në retorikën e
zgjedhur dhe të lartësuar estetike, përkundrazi është
kërkuar detaji, situata
ligjërimore spontane, e
atypëratyshme, madje edhe
kur rrëfimi ndërpritet papritur nga dikush a diçka që
ndodh (p.sh. me Kujtim Çashkun apo të shoqen e Vangjushit). Ky shpengim i
ligjërimit i jep vërtetësi
fjalës, ndodhisë, karakterit
të vet Vangjushit. Dua ta
them në këtë shkrim se, përpos një marrëdhënieje
shumë të sinqertë e gjithë
respekt që kam pasur për
aktorin, e mbështes tërësisht fjalën e Viktor Gjikës
që, edhe në çastet e fundit të
jetës, ai fliste për teatrin, e
kishte merak, çka e kujtoj
edhe unë bisedën e fundit që
bëra me atë në aeroportin e
Rinasit teksa ai shkonte në
Turqi, kur sëmundja e kancerit tanimë ishte bërë e pashpresë dhe rrethi i jetës ishte ngushtuar në pak ditë.
Filmi mbaron me një
gjetje mallëngjyese, ku tri

Ndrek Luca

elemente shkrihen në një
sintezë sa vizive, aq dhe
domethënëse. Një mori
njerëzish me qirinj diku shkojnë, doemos në një kishë
a ritual fetar, dhe në atë plan
madhor ne shohim portretin e aktorit në rolet kryesore të tij, që sikur del prej
atyre flakëzave të memories,
prej vuajtjes dhe vdekjes dhe
bëhet njëherazi zëri i tyre,
figura sintetizuese, metafora e dhimbjes dhe e artit tashmë të sublimuar në mbamendjen popullore. Dhe brenda kësaj “shkrirjeje”
imazhesh, zëri i këngëtarit
të madh Elvis Presly na shoqëron gjithë përmallje.
Filmi dokumentar “ Të
fala” kushtuar Artistit të
Popullit Ndrek Luca nis me
portretin e tij gjithë hare e
dritë gjatë një vallëzimi me
të shoqen, Mimikën, ku ka
aq shumë jetë, gëzim, optimizëm, siç që vetë i ndjeri.
Filmi ndërtohet tanimë si
një bisedë mes Mevlan Shanajt dhe Mimika Lucës, për
ta zgjeruar natyrshëm rrethin tek artistët që patën
punuar me të dhe e njihnin
nga afër procesin e tij krijues. Role të spikatur të aktorit vijnë edhe për mes
vlerësimeve të artistëve të
tjerë, regjisorëve Piro Milkani, Vladimir Prifti, Muharrem Fejzo apo aktorëve
si Roza Anagnosti, Tinka
Kurti, Lazër Filipi, Timo Flloko. Dhe teksa imazhet e njohur të filmave të tij të
shumtë plotësojnë njëritjetrin, syri ynë dallon pikërisht ato tipare që edhe i çmohen këtij aktori të veçantë
prej kritikës: energjia shpërthyese, përpunimi i thellë
psikik i rolit, cilësia e rrallë
e të qenit aktor i transformimeve të jashtëzakonshme, të
habitshme dhe të papërsëritshme nga njëri karakter te
tjetri duke ndërtuar struktura përjetimesh e karakterizimesh krejt të ndryshme
dhe origjinale, njerëz të
veçantë. Ishte emblemë e
energjisë shpërthyese, e ritmit dhe vrullit, me qasje
plastike, mimike dhe emocionale të veçanta. Aktor i
temperamentit shpërthyes,
që solli figura malësorësh të
vrazhdët e me një prerje
groteske, por e “gëlltitur”
prej qenies së tij dhe e

shndërruar në qenie aktoriale. Tok me ravijëzimet si
aktor i veçantë dhe i vlerësuar gjithandej, koncepti
regjisorial i Mevlanit
kujdeset po aq, si një linjë e
dytë, edhe për plotësimin e
asaj palitre ngjyrash e përshtypjesh të pashlyeshme
tashmë si burrë, si prind, si
mik, më së shumti në përthyerjet që japin e shoqja, aktorja Mimika Luca dhe dy
fëmijët, vajza dhe djali. Ne
shikojmë një njeri të vullnetit të pathyeshëm, optimist për jetën, punëtor, në
dukje i vrazhdët, por në
thellësi i butë, njeri i guximshëm, tejet i ndershëm, me
atë biçikletën e tij proverbiale rrugëve të Tiranës, me
atdhedashurinë prej dukagjinasi dhe mallin e përhershëm për librin.
Filmi i tretë i Mevlan Shanajt, “Koha e pelikolës” i
kushtohet regjisores së
mirënjohur të filmit për fëmijë Xhanfize Keko. Ishte
dashuria e artit ajo që e çoi
këtë vajzë të thjeshtë nga
Gjirokastra drejt ekranit.
Por fati i trokiti befas në
vitin 1950, kur ajo shkoi për
një specializim 2 vjeçar në
Moskë. Përvoja që mori si
montazhiere e bëri të kuptoj
mirë ritmin e filmit, shenjat
e tij, nevojën e ngjeshjes,
konfliktit, natyrshmërinë e
gjestit, veprimit, syrit, sjelljes, fjalës. E ku më mirë se te
fëmija-aktor mund të mbërrinin në epëri të tillë element
të aktrimit? Po ku më vështirë se një regjisor filmi
mund t’i bëj fëmijët aktorë,
ashtu të shpenguar përpara
kamerës si përpara vetes,
shokëve e shoqeve të tyre,
lojërave? Xhanfize Keko ishte në sheshin e xhirimit jo
vetëm regjisorja, por edhe
mësuesja, kujdestarja, edhe
nëna e tyre. Prandaj ne i shohim aq të natyrshëm sjelljet
e fëmijëve në filmat e saj
prekës dhe plot jetë. Dhënia
e profilit të regjisores nga
ish-aktorët fëmijë që tashmë
janë të rritur e janë bërë
nëna, baballarë, prindër,
kujtimet dhe vlerësimet nga
individualitete të ekranit si
Nasho Jorgaqi, Kristaq Dhamo, Viktor Gjika, Natasha
Lako, më tutje nga familjarë
të saj, njerëz të njohur apo
modestë në jetë, pohojnë
idenë sunduese të filmit se
fëmijët për Xhanfize Kekon
ishin vetë jeta e saj. Një “stop
kamera” në fund dhe sytë e
qeshur plot dritë të Xhanfizes, sikur na e sjellin rishtazi
e përherë imazhin e saj midis nesh, e përmes saj filmat
më të bukur shqiptarë me
temën e fëmijëve.
Tri portrete artistësh,
tri jetë, tri lavdi të skenës
dhe ekranit. I mblodha
bashkë, sepse bashkë i gjeta edhe në mendjen e
regjisorit Mevlan Shanaj,
edhe në mendjen time, edhe
në mendjen e të gjithë spektatorëve që i kanë parë dhe
i kanë kthyer tashmë në
kulte adhurimi.
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Mjekja: Plot 1020 gra të komunës së Kallmetit nën vëzhgim, prevalencë e lartë në moshat 40-60 vjeç

Zvjetllana

Skorovoti:

Voltiza Duro
Rreth 89% e g rave në komunën e Kallmetit në
Lezhë janë në gjendje
depresioni për shkak të
nivelit ekonomik, papunësisë e statusit civil. Këto
janë të dhënat më të fundit që vijnë nga një studimi i paraqitur në datat 2022 prill 2018-të, në Konferencën Kombëtare të Shkencave Mjekësore 5. Në një
intervistë për suplementin
"Life Pages" në "Gazeta
Shqiptare", mjekja e familjes, njëkohësisht specializante në vitin e dytë në
Departamentin e Neuroshkencës pranë Shërbimit të
Psikiatrisë, Zvjetllana
Skorovoti tregon se studimi është realizuar me
qëllim evidentimin e depresionit tek gratë e grupmoshës 40- 60 vjeç që jetojnë në zonën rurale të
Kallmetit, Lezhë. Ajo shton se në këtë studim u
përzgjodhën 1020 gra të
kësaj grupmoshe ku rezultoi se 87.2% e femrave ishin në depresion, nivel ky
shumë më i lartë sesa isht e m e n d u a r. G j i t h a s h t u ,
Skorovoti thekson se
nevojiten më shumë studime në këtë fushë që do të
çojnë në për mirësimin e
cilësisë së jetës së pacientëve, e duhet një ndërhyrje sa më shpejt të jetë
e mundur për minimizimin
e problemit.
Çfarë është depresioni?
Depresioni dhe ankthi përbëjnë një nga barrët më të
mëdha të shoqërisë në shkallë globale e mendohet
se do jenë shkaku i dytë më
i madh në botë i sëmundshmërisë deri në vitin
2020. Organizata Botërore
e Shëndetësisë në një
raport, citon se depresioni dhe ankthi kërcënojnë
të jenë sëmundjet më të zakonshme në botë deri në
fund të shekullit, veçanërisht te gratë. Rreth 73 milionë femra në mbarë botën
vuajnë një episod depresiv
çdo vit ndërsa rreth 300
milionë njerëz të të gjitha
g rupmoshave vuajnë ng a
depresioni. Sipas statist i k ave r r e t h 8 0 0 m i j ë
njerëz në vit vdesin nga
vetëvrasjet prej depresionit, e madje përbën sh-

Studimi, rreth 89% e grave
në Lezhë në depresion
"Niveli ekonomik e papunësia, faktorët kryesorë"
kakun e dytë të vdekshmërisë
në djemtë e moshës 15- 29 vjeç.
Po në Shqipëri si paraqiten
shifrat e të prekurve nga
depresioni?
Në Shqipëri, përhapja e depresionit në popullatë është shumë
më e madhe sesa mund të vlerë-

“

Depresioni dhe
ankthi përbëjnë një
nga barrët më të
mëdha të shoqërisë
në shkallë globale e
mendohet se do jenë
shkaku i dytë më i
madh në botë i
sëmundshmërisë
deri në vitin 2020.

sohej nga rastet e diagnostikuara në shërbimet shëndetësore. Sipas të dhënave të ISHP,
në vitin 2016, 1 në 4 të moshuar
kishte probleme me depresionin. Ndërkohë femrat gjithmonë
janë në rrezik më të lartë për të
vuajtur nga depresioni. Nga një
vlerësim i shpejtë pranë qen-

Mjekja Zvjetllana Skorovoti
drave shëndetësore vërehet se
shumica e personave nuk pranojnë ta kryejnë pyetësorin e
depresionit që është një nga
rubrikat e kontrollit bazë 35-70
vjeç, si shkak i mundshëm mendohet të jetë stigma që e rrethon këtë sëmundje.

Çfarë synon projekti juaj?
Jane bërë shumë studime në
lidhje me sëmundjet e tjera organike, por për të matur nivelin e depresionit nuk ka një
shifër reale në Shqipëri. Duke
qenë që prej më shume së një
viti unë jam rezidente në

QSUT, pranë shërbimit të psikiatrisë u inspirova për këtë projekt. Synimi i këtij projekti 6
mujor (shtator 2017 - shkurt
2018) është evidentimi i depresionit tek gratë e grupmoshës
40- 60 vjeç që jetojnë në zonën
rurale të Kallmetit, Lezhë. Në
këtë studim u përzgjodhën 102
gra të kësaj grupmoshe. U përdor testi PHQ9 i validuar dhe i
përdorur në paketën e kontrollit bazë të Check-Up-it. Gjithashtu, u mbajtën shënim edhe
të dhënat e përgjithshme demografike, socio-ekonomike
dhe shëndetësore për çdo pjesëmarrës. Të dhënat u analizuan
me programin statistikor SPSS
23 .
Sa p
yetje për mbante pyetëpy
sori dr
ejtuar g
ra
v e të mar
ra në
drejtuar
gra
rav
marra
studim?
Pyetësori për mbante 9 pyetje.
Cilat ishin konkluzionet përfundimtare të projektit tuaj?
Në bazë të pikëve të pyetësorit
rezulton se në kampionin e
mar rë prej 1020 g rave, 12.8%
ishin pa depresion, ndërsa
87.2% rezultonin me depresion.
Për këtë zonë ky është studimi
i parë që bëhet për këtë çrregullim. Gjendja e depresionit
kishte një prevalencë të lartë
për gratë e moshës 40-60 vjeç.
Sipas jush cilët janë disa prej
faktorëve ndikues në shkallën
e lartë të depresionit për femrat e komunës së Kallmetit në
Lezhë?
Studimi tregoi që niveli
ekonomik, statusi civil dhe
niveli i punësimit kishin një
lidhje statistikisht të rëndësishme me nivelin e depresionit. Sigurimi i shërbimeve të
shëndetit mendor në këtë grupmoshë është esencial duke ulur
edhe nivelin e stigmës.
Nevojiten më shumë studime në
këtë fushë që do të çojnë në
për mirësimin e cilësisë së jetës
së pacientëve. Niveli i depresionit doli shume i lartë dhe si
na lind nevoja të ndërhyjmë sa
më shpejt.
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Voltiza Duro

K

a dy lloje të sëmundjes që
prekin heparin: mëlçia e
dhja mo s ur dhe m ël ç ia
steatohepatike (kjo sëmundje
është shkalla më e avancuar e
sëmundjes, e cila përfshin
dëmtimin e qelizave të mëlçisë),
që varet nga sa e aktivizuar është sëmundja. Sëmundja e mëlçisë
së dhjamosur, e paalkoolizuar
ë s h t ë ve n d o s j a e q e l i z ave t ë
yndyrës brenda në qelizat e
mëlçisë. Kjo është një sëmundje
serioze, dhe ka shumë efekte anësore, prandaj duhet trajtuar në
kohë dhe duhet marrë seriozisht.
Qelizat e mëlçisë fillojnë të depozitojnë yndyrë dhe kështu fillon inflamacioni i mëlçisë. Depozitimi i tepërt tek njerëzit
obezë mund të çojë deri në
kthimin e sëmundjes në cirozë,
kur mëlçia është degraduar
shumë, dhe ka filluar të humbasë
funksionin e saj. Kjo ndodh në
raste të rralla kur vazhdohet
abuzimi me ushqimin, mbipeshën dhe alkoolin. Kjo sëmundje e mëlçisë prek rreth 40% të
popullsisë në gjithë botën, rreth
25% të popullsisë në Europë, 80100 milionë banorë në Amerikë
(rreth 20-40% e popullsisë), prek
10-30% në Azi, dhe 20-30% në
Australi, ndërsa në Afrikë nuk
ka të dhëna për këtë sëmundje.

SIMPTOMAT

Në përgjithësi nuk ka shenja
deri në momentin që individi bën
një kontroll të rastit, apo kur fillojnë të shfaqen simptomat si
zverdhja e syve, ndjeshmëria e
lëkurës bëhet e lartë etj. Një test
i lehtë që mund të bëhet nga
çdokush është, gërvishtje e lehtë
në dorë mund të shkaktojë fryrje të dorës, dhe qëndrimi i këtyre gërvishtjeve mund të rrijë për
një kohë të gjatë. Simptomat e
fillimit të sëmundjes, lodhje
trupore, dhimbje në pjesën e
djathtë të barkut, dhe zmadhimi
i mëlçisë, madje deri në konfuzion. Kur sëmundja është në faza
të avancuara shfaqen këto simptoma: dhimbje e vazhdueshme
në pjesën e barkut, zmadhimi i
enëve të gjakut që duken me sy
të lirë poshtë lëkurës, zmadhimi
i shpretkës, zmadhimi i gjoksit
tek meshkujt, duart qëndrojnë
të kuqe, zverdhje e të bardhës së
syrit. Në faza të avancuara mund
të shkaktojë edhe gjakderdhje në
stomak. Kjo sëmundje shkaktohet edhe si efekt anësor i ilaçeve
si Nolvadex, steroideve, aspirins,
tertaciklinat.
Gjithashtu,
njerëzit që vuajnë nga hepatiti
B ose C janë shumë të rrezikuar
për t'u prekur nga sëmundja.

SHKAKTARËT

Dhjamosja e mëlçisë është një
sëmundje që shkaktohet më së
shumti nga mënyra e jetesës.
Pavarësisht se individët që e
kanë në familje kanë rrezikshmëri më të lartë për ta shfaqur
si sëmundje. Gjithashtu, kjo
sëmundje shkaktohet nga
kequshqyerja e obeziteti dhe në
rastet kur indeksi i BMI është
më i lartë se normali, atëherë jeni
në rrezik jo vetëm për dhjamosjen e mëlçisë por edhe për

Mjeku popullor: Simptomat e para që paralajmërojnë se jeni prekur nga sëmundja

Ylli Merja: Si të kuroni mëlçinë e
dhjamosur me bimë mjekësore
"Efektet kurative të mentës, çajit jeshil e gjembgomarit"
shumë sëmundje të tjera. Obeziteti krijon bazat për çdo sëmundje. Gjithashtu individët e prekur
nga diabeti i tipit 2 janë të rrezikuar. Mekanizmi i tretjes së
ushqimit në organizëm: Sasia e
lartë e sheqerit në gjak ndikon
në rritjen e yndyrave në mëlçi.
Ushqimi që ne konsumojmë, çdo
lloj ushqimi kthehet në glukozë
pra sheqer. Pastaj nëse trupi ka
nevojë për energji kjo glukozë
kthehet në energji dhe përdoret
nga qelizat. Një pjesë e asaj që
konsumojmë përdoret për prodhimin e qelizave të reja, një
pjese përdoret për energji dhe
pjesa e mbetur shkon në mëlçi
dhe kthehet në yndyrë. Si fillim
kjo yndyrë depozitohet nën
lëkurë, pastaj fillon të depozitohet midis organeve, duke rrethuar zemrën dhe mëlçinë. Prandaj individët që kanë kolesterol
të lartë në gjak janë më të rrezikuar. Shkaktarë të tjerë të depozitimit të yndyrës në mëlçi
janë: niveli i lartë i triglicerideve
totale në organizëm, njerëzit që
vuajnë nga sindroma të ndryshme që lidhen me tretjen, femrat që vuajnë nga kistet në vezore, problemet me pagjumësinë
e theksuar, diabeti i tipit 2, kolesteroli i lartë në gjak, hipoteroidizmi (gjendra teroide jo active), probleme me gjendrën e

Ylli Merja
hipofizës në tru, njerëzit që përdorin shumë alkool, dhe njerëzit me shumë yndyrë në pjesën e
barkut.

TRAJTIMI, NDRYSHIMET NË
DIETËN USHQIMORE

Kafja ndikon pozitivisht tek
ng adalësimi i av ancimit të
sëmundjes. Gjithashtu, edhe vajrat si omega 3&6, dhe vitamina
E ulin inflamacionin. Sipas eksperimenteve në laborator vitaminat E dhe C ndihmojnë shumë
në uljen e kolesterolit. Duhen
reduktuar më tej ushqimet që
për mbajnë karbohidrate si
çokollata, biskota, ushqimet që

për mbajnë sheqer na, patatet,
brumëra, pasta, orizi, etj. Edhe
ushtrimet fizike dhe humbja në
peshë janë të domosdoshme për
të arritur rezultatet. Ndërkohë
këshillohet konsumimi i perimeve jeshile dhe proteinave; lëngjet e frutave të njoma; lëngjet që
bëjnë detoksifikimin e mëlçisë.
Edhe glutathione është një antiinflamator i fuqishëm dhe detoksifikues që gjendet në ushqimet
që përmbajnë squfur si hudhra,
brokoli, lakra dhe vezët. Ndërkaq
edhe përdorimi i shpeshtë i
uthullës së mollës, e limoni përmbajnë vitaminën C me shumicë

dhe pastrojnë mëlçinë.
Gjithashtu, rekomadohet të
përdorni këto bimë kundër
dhjamosjes së mëlçisë: dandelion, çaji i gjelbër turmeric, e likoriza. Njerëzit që
kanë probleme me mëlçinë
e dhjamosur kanë edhe
probleme me insulinën, trupi e prodhon por insulina
rritet në gjak dhe nuk funksionon. Omega 3 dhe
yndyrat e pangopura janë
vajra tepër të domosdoshëm
për organizmin, pasi ndihmojnë përthithjen e insulinës nga qelizat, dhe ndihmojnë në tretjen e
yndyrave në mëlçi. Ndërkohë gjembgomari pastron
mëlçinë,
detoksifikon,
rigjeneron qelizat e dëmtuara, stimulon sekretimin e
enzimave, si dhe përmirëson tretjen. Edhe rrënjët e
çikores pastrojnë mëlçinë,
gurët në mëlçi, rregullojnë
kapsllëkun, depresionin,
dhe dhimbjen e kokës. Më
tej edhe mentja ndihmon
në qetësimin e inflamacionit në mëlçi, ndalon degradimin
e
saj,
pastron
bllokimet në hepar dhe
veshka, pra ndihmon në
nxjerrjen jashtë të lëndëve
të dëmshme.
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Nga mjeku obstetër gjinekolog
Bajram Balliu

A

borti spontan, është
ndërprerja e pavullnet
shme e barrës deri në
javën e 22 të shtatzënisë. 1020% e shtatzënive, nuk arrijnë të kryejnë misionin e tyre
deri në fund, por ndërpriten
përpara se të lindin një fëmijë të shëndetshëm dhe të
jetueshëm. 50% e këtyre
ndërprerjeve ndodhin në
tremestrin e parë, pra deri
javën e 12.
Po cilët janë shkaqet? Pse
ndërpriten shtatzënitë e
dëshirueshme?
Shkaqet janë të shumta dhe
të ndryshme ku mund të përmendim: infeksionet kronike,
gripi, rubeola, fruthi, infeksionet urogenitale; Shkaqet endokrine, pamjaftueshmëria e
vezoreve dhe placentës për
të prodhuar hormonet e barrës, diabeti, sëmundjet e
gjëndrës tiroide; Sëmundjet
kardio-vaskulare, anemia
kronike;
Probleme
anatomike, mitër e vogël,
dëmtime të qafës së mitrës
dhe të mitrës gjatë ndërhyrjeve të mëparshme; si dhe
faktorë të tjerë, imunologjikë,
faktorë psiko-socialë etj.
Shpesh në praktikën e përditshme, nuk mund të përcaktohen saktë shkaqet se pse
ndodhin abortet.
KLASIFIKIMI
Në varësi të rëndesës së
sëmundjes, abortet spontane
ndahen:
-"Rrezik aborti", kur shfaqen
vetëm dhimbjet e barkut dhe
të shpinës, të cilat janë me
intensitet mesatar.
-"Fillim aborti", ku përveç
dhimbjeve me intensitet të
lartë, shkëputet një pjesë e
chorionit nga mitra dhe
shfaqet hemorragjia vaginale. Duhet theksuar se të dy
këto forma, mjekohen me
medikamente, dhe pjesa me
e madhe e rasteve shërohen.
-"Abort jo i plotë", kur dalin
fetusi dhe pjesë të tjera, por
akoma ngelen pjesë të tjera
në mitër. Mjekimi është kirurgjikal, behet pastrimi i mitrës
me vegla, nen anestezi
lokale ose endovenoze.
-"Abort i plotë", kur embrioni, placenta dhe membranat
dalin. Mitra është e kontraktuar, dhe nuk i nënshtrohet
pastrimit.
SIMPTOMAT
Janë dy shenja klinike: dhimbja dhe hemorragjia. Dhe në
varësi të sasisë së hemor-

Bajram

BALLIU:
Aborti spontan, ja si

mund ta parandaloni
Shkaqet janë të shumta
dhe të ndryshme ku mund
të përmendim:
infeksionet kronike, gripi,
rubeola, fruthi,
infeksionet urogenitale;
Shkaqet endokrine,
pamjaftueshmëria e
vezoreve dhe placentës
për të prodhuar hormonet
e barrës, diabeti,
sëmundjet e gjëndrës
tiroide; Sëmundjet
kardio-vaskulare, anemia
kronike
mjeku obstetër gjinekolog
Bajram Balliu

ragjisë, mund të shfaqen edhe shenjat e anemisë. Për të vendosur një
diagnozë të saktë, mjeku obstetërgjinekolog, së pari, duhet të marrë
një anamnezë të kujdesshme, ku
saktësohet data e parë e periodave
të fundit, abortet e mëparshme,

sëmundjet e kaluara etj. Pas marrjes së anamnezës dhe ankesave
të pacientes, behet ekzaminimi
vaginal, ekzaminimi ekografik(i cili
është shume i domosdoshëm dhe
pothuajse i sigurtë në vendosjen
e diagnozës). Pastaj bëhen

ekzaminimet e nevojshme laboratorike, merret konfirmimi i pacientes,
dhe pastaj veprohet sipas rastit.
"MISSED ABORTION"
"Missed abortion", ose e thënë me
thjeshtë, barrë e pazhvilluar, barrë e
ndërprerë, apo e prishur, është ndërprerje e pavullnetshme e barrës deri
në moshën e barrës 16 javë, për ar-

sye nga më të ndryshmet. Fatkeqësisht, çdo ditë vjen duke u rritur numri i aborteve të tilla. Dhe kur
përsëriten më shumë se dy herë
quhen aborte habituale. Një ndër
arsyet e ndërprerjes së barrës, është edhe "mola hydatidiforme", një
anomali kromozomike, e rrezikshme, e cila zhvillohet në formën e
vileve të rrushit, dhe dëmton edhe
muret e mitrës në format agresive
të saj. Sot i jepet rëndësi këshillimit prekoncepsional, ose para
barrës. Pacientja me bashkëshortin e saj, duhet të këshillohen me
mjekë obstetër-gjinekologë, gjenetist, endokrinologë etj., përpara konceptimit të shtatzënisë, me qëllim
që të evidentohen në kohë dhe saktë, faktorët jo të favorshëm, të
mjekohen ata në kohë me qëllim
që shtatzënia të vijë në një moment
të përshtatshëm dhe në një organizëm të shëndetshëm, me qëllim
që shtatzënia të shkojë mbarë dhe
me fëmijë të shëndetshëm.
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Luftoni
inflamacionin e
stresin me bimën
e barbarozës

Ja pse duhet ta
konsumoni
çajin e aguliçes
N

ë mjekësinë shqiptare pop
ullore njihet si lulja gjash
tëgishta e përdoret gjerësisht në mjekësinë popullore.
Aguliçja përdoret e freskët, por
edhe e tharë. Bima ul yndyrat e

dëmshme, e si rrjedhojë përmirëson shëndetin e zemrës. Lulet dhe
gjethet e aguliçes janë të pasura
me kalium, kalcium, natrium,
ndërkohë që saponoidët janë të
dobishme në trajtimin e kollës.
Gjethet e aguliçes janë përdorur
në përgatitjen e çajrave qetësues

kundër pagjumësisë. Çaji i luleve
është më efikas dhe ka tendencën
të qetësojë fëmijët hiperaktivë dhe
t’i vëri ata në gjumë. Edhe rrënjët
luajnë një rol të ngjashëm, por ato
janë më efikase kundër kollës, të
ftohtit, virozave dhe gripit.
Në ditët e sotme, lulja e aguliçes
përdoret nga ekspertët për të bërë
locione për pastrimin e lëkurës
dhe tonik kundër akneve apo njollave të lëkurës. Vlerat e aguliçes
janë të përkryera për hapjen e
poreve dhe pastrimit të lëkurës.
Ndërkohë shumë receta popullore
e kanë përdorur aguliçen për të
parandaluar mpiksjen e gjakut dhe
sëmundjet reumatizmale, por
edhe kundër infeksioneve të traktit urinar dhe problemeve me veshkat. Ju mund të përdorni lulet e
thara të aguliçes dhe të bëni çaj
me to e ta konsumoni kundër
kollës. Rrënjët mund të zihen dhe
lëngu të konsumohet i ftohtë pasi
i bën mirë zemrës dhe sistemit
qarkullues të gjakut. Me lulet e
aguliçes mund të përgatisni edhe
një shurup, të cilit mund t’i shtoni
mjaltë dhe ta përdorni në rastet e
problemeve me frymëmarrjen si
azma apo kolla. Aguliçja përmban
nivele të larta të acidit salicilik dhe
nuk rekomandohet të përdoret nga
njerëzit që kanë alergji nga aspirina, femrat shtatzënë ose njerëzit
që përdorin medikamente kundër
mpiksjes së gjakut.

B

arbaroza është pjesë e familjes botanike
Geranium që përmban 200 varietete bimësh
dhe lulesh. Kjo bimë ka aftësi të fuqishme
kuruese e arrin të luftojë inflamacionin, përmirësojë shëndetin e veshkave, çlirojë nga dhimbjet,
ulë nivelin e stresit, forcojë sistemin imunitar dhe
të lehtësojë tretjen. Gjethet e bimës janë përdorur, gjithashtu, me tepricë në mjekësinë popullore. Barbaroza ka ndikim në sistemin nervor e
çaji që mund të prodhoni nga gjethet e bimës
është i shijshëm, por edhe qetësues. Vlerat e
çajit shumëfishohen falë përbërësve dhe substancave organike që kanë një ndikim në sistemin
endokrinal dhe ulin faktorët që shkaktojnë ankth
dhe stres. Një nga përdorimet më të shpeshta të
barbarozës është ai kundër inflamacionit në organizëm. Nëse ju dhembin gjymtyrët, muskujt ose
keni inflamacion të brendshëm në stomak ose
në sistemin kardiovaskular, një gotë çaj barbaroze largon barrën e rëndë të inflamacionit nga
trupi juaj. Barbaroza është përdorur prej vitesh
kundër dhembjeve të kokës dhe atyre të tjera.
Nëse vuani nga dhembjet kronike ose migrenat,
çaji i barbarozës arrin të çlirojë endorfinën dhe
të heqë dhembjen shumë shpejt. Shkencëtarët
akoma janë duke studiuar mbi efektin kimik të
përbërësve të barbarozës dhe ndikimin e tyre në
shëndetin e veshkave, por ata nuk kanë dyshim,
që çaji i barbarozës stimulon nxjerrjen e lëngjeve.
Ai ndihmon në largimin e kripërave të tepërta,
yndyrave dhe ujit nga trupi.
Si rrjedhojë, veshkat janë më të çliruara dhe funksionojnë më mirë
Barbaroza lufton bakteret dhe mykun, gjithashtu, e rrjedhimisht është e mrekullueshme kundër
ftohjeve, virozave dhe gripit. Ndërkohë nëse vuani
nga ngërçet, fryrjet ose tretja problematike, pirja
e çajit të barbarozës është mënyra më e lehtë
dhe më pa dhimbje për të kuruar këtë problem.
Substancat organike që gjenden tek çaji zbusin
inflamacionin, eliminojnë bakteret dhe kthejnë në
normalitet sistemin tretës.

18 - SPECIALE

E hënë 7 Maj 2018

Skema Kombëtare e Mbështetjes, lista finale sipas pikëzimit në bazë të kritereve

Ornela Manjani

R

reth 4600 fermerë janë
shpallur përfitues të
fazës së parë të Skemës Kombëtare të Mbështetjes në Bujqësi dhe Zhvillimin Rural 2018. Ministri i
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Niko Peleshi, bëri të ditur dje listën e parë të fermerëve fitues që kanë aplikuar për subvencione,
ndërkohë që theksoi se mbi
80% e fermerëve aplikantë
janë përfitues të skemave të
mbështetjes financiare. Peleshi tha se këtë vit numri i
fermerëve që aplikuan në
Skemat e Mbështetjes u rrit
me 30% më shumë se një vit

Lista me 4600 fermerë
fitues të subvencionit
Nis verifikimi për subjektet në bazë të vetëdeklarimit
më parë. "Aplikimi me 0 dokumente nga 13 të tillë që
duheshin më parë dhe krijimi i agropikave që shërbyen
si 'one stop shop', favorizuan
dhe nxitën interesin e fermerëve për të aplikuar në skemat e subvencionit për projektet e tyre në sektorin ru-

ral", theksoi ministri. Sipas
tij, tashmë është mbyllur
edhe aplikimi për skemat e
mbështetjes në investime në
bujqësi dhe brenda afateve
do të shpallen fermerë dhe
agropërpunues të tjerë
fitues të subvencioneve.
"Gazeta Shqiptare" pub-

likon listën me fituesit e
fazës së parë. Ministria ka
nisur verifikimin në terren
të deklarimeve të fermerëve.

FONDI

Fondi për Skemat e
Mbështetjes në Bujqësi për
vitin 2018 u rrit në 20 milionë
USD. Ky program mbështet

rritjen e konkurrueshmërisë së produkteve bujqësore, përmirësimin e zinxhirit të sigurisë ushqimore
të produkteve blegtorale,
diversifikimin e aktivitetit
ekonomik në zonat rurale,
nxitjen e prodhimit vendës
dhe produkteve tradiciona-

le si dhe akses në tregjet
ndërkombëtare të prodhimit vendës. Ndërsa lidhur me
shkrirjen e 13 drejtorive
bujqësore në të gjithë vendin, ministri Peleshi theksoi se ato e kishin humbur
funksionin e tyre dhe do të
zëvendësohen me dy agjenci kryesore, agjencinë e
këshillimit dhe atë veterinare, me qëllim rritjen e
sigurisë së produkteve
bujqësore dhe shtazore.
Ministri i Bujqësisë dhe
Zhvillimit Rural ka folur
nga qyteti i Korçës në
kuadër të turit të llogaridhënies me qytetarët.
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i Ditës
DASHI

Edukimi për median- një
nevojë emergjente në shkolla
Nga MONIKA STAFA

(vijon nga faqja 1)
...
...që është botuar. Ky studim ka
si fokus kryesor, renditjen e
vendeve europiane bazuar mbi fleksibilitetin e tyre ndaj lajmit të
rremë. I publikuar nga Instituti
Për Një Shoqëri të Hapur, në Sofje
të Bullgarisë, i drejtuar nga investitori Xhorxh Soros, 35 vende europiane janë marrë në studim duke
mbledhur të dhënat e tyre mbi
cilësinë e arsimit, lirinë e medias
dhe besueshmërinë e publikut. Infor macionet e kryqëzuara nga
këto shtete si; Finlanda, Danimarka, Holanda, Suedia, Estonia,
Irlanda, Belgjika, Gjermania, Norvegjia, Mbretëria e Bashkuar, Sllovenia, Austria, Spanja, Luksemburgu, Portugalia, Franca, Letonia, Polonia, Çekia, Lituania, Italia, Sllovakia, Malta, Kroacia,
Qipro, Hungaria, Greqia, Rumania, Serbia, Bullgaria, Mali i Zi,
Bosnja & Hercegovina, Shqipëria,
Turqia dhe Maqedonia, kanë sjellë
një raport mirëfilli të dhënash mbi
situatën aktuale dhe nevojat për
ringritje në problematikat e hasura në këto tri shtylla kryesore.
Nisur prej gjetjeve, studimi erdhi në përfundimin se vendet e
Ballkanit janë vendet më të dobëta ndaj përhapjes së lajmit të rremë,
të përshkruar ndryshe si “thashetheme, mashtrime, tërësisht
gënjeshtra apo keqinformime prej
qeverive të huaja dhe entiteteve të
ndryshme”. Ndërkohë, studiuesit
e këtij kërkimi konfirmuan atë
çfarë perceptohej së jashtmi; vendet skandinave, po aq dhe Holanda, Suedia dhe Estonia, janë ato të
cilat duken më rezistente apo dhe
më të përgatitura ndaj lajmit “që
fshihet pas së vërtetës së vërtetë”,
aty ku dhe faktet objektive kanë
më pak ndikim në formimin e opinionit publik sesa thirrjet personale mbushur me dogma emocionale.

“KR
YQ
TARËT” E LAJMEVE
“KRYQ
YQT
TË RREME: MË TË MIRËT
DHE MË TË KËQIJTË

Maqedonia dhe Turqia renditen
në vendet më të ulëta sa i përket
Edukimit Mediatik, për shkak të
arsimimit të dobët, besueshmërisë
së ulët të publikut dhe nivelit po
aq të ulët të lirisë së medias. Nga

Mos u hidhni shumë përpjetë, nëse
nuk doni të rrezikoni të rrëzoheni!
Duhet të qëndroni me këmbë në tokë
dhe të mos përfshiheni nga aventura tepër të rrezikshme. Mendoni për
pasojat e veprimeve që kryeni, do të
shmangnit rrezikun për ta pësuar.

DEMI
Nëse po shqyrtoni mundësinë për një
udhëtim, për argëtim apo për punë,
mos u ktheni mbrapa. Parashikohen
përvoja shumë interesante në vijim!
Mund të pasuroni bagazhin tuaj kulturor me njohje dhe njohuri të reja.
Me të vërtetë shumë mirë.

BINJAKET

“Askush nuk e dëshiron që një qeveri të vendosë norma/
rregulla të udhëhequra prej baronëve kontroversal të
shtypit, të cilët kanë mundur të mbijetojnë që prej epokës
së një gazete të printuar”
Dr. Huw C. Davies,
kërkues në fushën e medias në Oksford

Nëse në të kaluarën keni marrë një ndihmë të papritur, tani është koha ta ktheni favorin pa u tërhequr mbrapsht. Në
fund edhe ju do të shpërbleheni. E
rëndësishme është t’ia nisni mbarë,
nganjëherë gatishmëria vlen, në disa
raste, më shumë se çdo gjë tjetër.

GAFORJA
Kujdes nga kokëfortësia, sepse mund
të sjellë gjëra të pakëndshme. Më
mirë të udhëhiqeni nga diku që ka
më shumë përvojë sesa ju. Përvoja
ju mëson, por nëse nuk jeni të sigurt për diçka njëqind përqind, nuk
duhet as ta provoni.

LUANI
Ata që varen nga ju nuk bëjnë punën
e tyre ashtu siç prisni, qortojini sigurisht, por pa e bërë të madhe. Nuk
keni arsye perse ta bëni. Më mirë
thuajini gjërat siç janë, pa shumë lojë
fjalësh, në mënyrë të qartë, të drejtpërdrejtë dhe të saktë.

VIRGJERESHA
Sot do të do të vëni në jetë ide
nismëtare. Jeni të palodhshëm, të aftë
për të punuar pa ndaluar. Nganjëherë,
megjithatë, nuk e kuptoni që e tejkaloni
masën. Një ofertë pune duket shumë
premtuese. Çfarë prisni për ta pranuar?
Mos humbni kohë!

PESHORJA

35 vendet e renditura, maqedonasit listohen në vendin e fundit të të
gjithë tablosë së fokusit të studimit, leximit të medias, pra shtyllës
së parë në të cilën u mbështet anketa, akoma dhe më poshtë në renditje shkoi sa i përket shtyllës së
dytë, lirisë së medias, dhe notë akoma dhe më të ulët u shënua prej
gjetjeve sa i takon besimit të publikut, shtyllës së tretë mbi të cilat
u mbështet dhe hartimi i anketave.
Ish-shteti jugosllav u rendit në
vendin e dytë më të ulët për lirinë e
medias, në anketat e bëra nga Freedom House dhe Reporterët pa
Kufij. I pari pat përmendur arrestimin dhe burgosjen e
gazetarëve, krijimin e organeve
rregullatore të paragjykuara si
dhe TV shtetëror pro-qeveritare, si
arsye për performancën e saj të
dobët.
Bazuar po mbi studimin e fundit të Lirisë së Shtypit, Turqia ende
vazhdon të njohë rezultatet më të
ulëta sa i përket lirisë së medias

në Europë për shkak të një sulmi
ushtarak të dështuar që iu
orkestrua disa mediave të Ankarasë në vitin 2016, trajtimit të
dobët të gazetarëve dhe ligjeve
kufizuese të telekomunikacionit.
Në vendin e tretë për nga fundi i
këtyre gjetjeve, anketat e të cilave
u hartuan në tri shtyllat e mësipërme, ndodhet Shqipëria. Por
duhet të shtojmë se krahasuar me
vitin e kaluar, shifrat tregojnë se
vendi duket se ka njohur
përmirësime në pikët e shënuara.
Më të dukshme këto përmirësime
i ka njohur Serbia dhe Bosnja &
Hercegovina.
Si lider kryesues në këtë indeks kërkimesh gjithsesi, për
Edukimin në Media, renditet Finlanda me një total pikësh 76 nga
100 të nevojshmet. Sistemi i fortë
në ngritjen e kapaciteteve arsimore dhe aftësitë e të menduarit
kritik të shtrira kudo në arsim,
janë konsideruar si çelësat kyç
për rezistencën ndaj lajmit të

rremë në këtë vend. Danimarka
është zbatonjësi i dytë më i fortë
evropian, në këto shtylla, i ndjekur më pas nga Holanda, Suedia dhe Estonia, të cilat shënojnë
rezultate të larta në arsim, besimin e publikut dhe lirinë e medias.

ARSIMI ËSHTË ÇELËSI

Duke iu referuar rezultateve të
këtij studimi evropian mbi lajmet
e rreme, shihet qartë që çelësi i
suksesit mbi zvogëlimin e
ndikimit të keqinformimit është
vetëm arsimimi i mirë dhe cilësor
ndër shkolla. Të anketuarit me
një nivel të lartë arsimor kanë
tendencën të kontrollojnë në
burime të ndryshme për një lajm
të caktuar si radio, televizion, internet, etj., shkruan raporti. Po ky
grup shkruan më tej ai, vërtet është një grup që has gjithmonë e më
shpesh lajme të rreme, por janë
pikërisht ata dhe jo grupe të tjerë,
të cilët dhe përpiqen ta kontrollojnë
atë nëse është i vërtetë apo jo.

Keni të bëni me çështje të brendshme
dhe familjare të pazgjidhura, dhe mund ta
shfaqni më shumë sesa duhet nervozizmin. Përpiquni ndërkaq të jeni i mirëkuptueshëm. Mund të gjeni gjithmonë një
pikë të përbashkët dhe të arrini kështu në
një kompromis me të gjithë.

AKREPI
Shfrytëzoni favorizimin që planetet
kanë ju për të zmadhuar dhuntitë e
juaja dhe të përdorni çdo mënyrë për
të vënë në vijë punët e juaja. Nganjëherë nuk duhet të lodheni shumë
p ë r t ë r ë n ë n ë s y, m j a f t o n t ë z g j i d h ni me kujdes mundësinë më të mirë.

SHIGJETARI
Një ditë pa shumë bujë. Nëse mendoni
se meritoni më shumë, nuk keni bërë
llogaritë me ata me të cilët duhet të
ndani meritat. Në fund do të dini si ta
menaxhoni situatën, pasi nuk doni që
të dilni keq.

BRICJAPI
Planetët do të bëjnë që sot të ndiheni
më materialistë sesa zakonisht. Por fatmirësisht pozicionimi i Uranit do t’ju ndihmojë që të çlironi fantazinë. Ndoshta
zgjedhja që do të bëni nuk është ajo që
do të pritej nga ju, po përdorni imagjinatën.

UJORI
Dilni nga kllapia dhe veproni menjëherë, nëse
nuk doni që të ngelni mbrapa. Gjë që nuk
është kushedi se çfarë, zakonisht. Për të
gjetur çelësin e problemit, nevojitet që të
keni qetësinë e duhur mendore dhe të mos
shpejtoni.

PESHQIT
Ndryshime të shpejta dhe pozitive me
bashkëveprimin e Diellit me Hënën që
ju favorizojnë. Në vazhdën e vendimeve të marra, popullariteti juaj do
të pësojë një rritje! Pak krijimtari dhe
fantazi në profesion do t’ju sjellë
vlerësimin e një eprori.
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Tirana të mbështesë nismën
britanike për Kosovën
(vijon nga faqja 1)
...për të ndryshuar ritualin e deritanishëm
të diskutimit të temës së Kosovës nga kjo
trupë e OKB. Thelbi i nismës britanike
qëndron në atë që Këshilli i Sigurimit të
mos mbajë më sesionet rutinë publike çdo
tre muaj për Kosovën dhe as të mos bëhen
më raportet tremujore të UNMIK-ut për
gjendjen në Kosovë. Nisma diplomatike
britanike madje sugjeron që këto sesione
të KS të OKB për Kosovën të hiqen fare
dhe ajo tematikë t’i kalojë seksionit të
çështjeve procedurale. Duke shpjeguar
motivet e kësaj nisme diplomatike, ambasadori i Britanisë së Madhe në OKB,
Matthew Ryncroft, deklaroi se “Është
koha që Këshilli i Sigurimit të OKB të
mblidhet më pak për këtë çështje. Ne duhet të fokusohemi te kërcënimet reale të
paqes dhe të sigurisë ndërkombëtare. Kosova nuk i përket kësaj kategorie”.
Logjika e nismës britanike është e
drejtë dhe në kohë. Nga pikëpamja legale
Kosova është një çështje e zgjidhur nga
vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të
Drejtësisë, që sanksionoi ligjshmërinë e
pavarësisë së Kosovës në përputhje me
ligjin ndërkombëtar dhe diskutimet çdo
tre muaj për të në KS të OKB janë shndërruar në një akt joproduktiv dhe artificial.
Dy shtetet, Serbia dhe Kosova, të cilat në
bazë të një rezolute të OKB po zhvillojnë
prej disa vitesh bisedime dypalëshe me
ndërmjetësimin e BE, kanë nënshkruar
marrëveshjen për anëtarësimin në BE, ku
janë angazhuar ndërkombëtarisht të mos
pengojnë njeri-tjetrin për të hyrë në BE.
Praktika e deritanishme e sesioneve të
rregullta tremujore të KS të OKB për Kosovën, që kanë qenë të hapura për publikun, nuk i ka shërbyer aspak qëllimeve
të uljes së tensionit dhe as normalizimit
të marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës. Serbia i ka përdorur këto sesione
vetëm për qëllime propagandistike, duke
u bërë vetë peng i një diplomacie obstruksioniste dhe të gjuhës së urrejtjes.
Nisma britanike ndër merret në një
kohë, kur BE ka hapur bisedimet e pranimit me Serbinë dhe kur po afrohet hapja e atyre kapitujve të traktatit të pranimit, të cilat përmbajnë kushtin e njohjes së Kosovës nga Serbia. Sesionet propagandistike tremujore në KS të OKB e
pengojnë rrjedhshmërinë e shtrimit të
rrugës për anëtarësimin e Serbisë dhe të
Kosovës në BE.
Me këtë nismë Britania e Madhe jep
një kontribut të rëndësishëm diplomatik
në mënjanimin e tensioneve dhe në ripajtimin midis Serbisë dhe Kosovës. Nisma
britanike ka rëndësi të veçantë, sepse e
çliron Këshillin e Sigurimit nga shantazhi
i përdorimit të vetos së Rusisë në sesionet
tremujore për Kosovën. Rusia e ka përdorur dhe mund ta përdorë përsëri veton
për Kosovën, jo vetëm si favor ndaj Serbisë, por edhe për qëllimet dhe pazaret e
saj globale. Duke transferuar temën e
Kosovës në seksionin e çështjeve procedurale mënjanohet e drejta e vetos nga
Rusia dhe nga Kina, dhe Kosova pranohet si çështje, që është e zgjidhur, dhe që
nuk duhet të jetë më objekt i sesioneve të
KS të OKB. Nisma britanike ka fituar një
përkrahje të fortë nga SHBA, Franca dhe
shtete të tjera anëtare jo të përhershme
të KS të OKB.

Nga SHABAN MURATI

Ne duhet të tregojmë të parët se jemi ushtarë
dhe roje të fatit të kombit.

Nisma diplomatike britanike ka shkaktuar një alarm dhe shqetësim të madh në
Serbi, sepse e privon diplomacinë serbe nga
një shfaqje propagandistike nacionaliste.
Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, e
shprehu publikisht këtë shqetësim serb,
kur deklaroi në 4 maj se “Britania e Madhe,
Amerika, Franca dhe ata, që kanë njohur
Kosovën, janë përpjekur për të ndryshuar
formatin e diskutimeve mbi Kosovën në KS
të OKB. Ata thonë se nuk ka probleme në
Kosovë dhe se nuk ka nevojë për raporte
tremujore. Nuk është e lehtë, por ne do të
luftojmë”. Presidenti serb theksoi se pret
mbështetje të hapur nga Rusia, dhe për këtë
çështje Beogradi do të bisedojë edhe me
“shokët kinezë”. Po në 4 maj ministri i Jashtëm serb, Ivica Daçiç deklaroi se Serbia do
të kërkojë që të vazhdojnë të mbahen rregullisht sesionet e hapura publike të KS të
OKB për Kosovën.
Nisma diplomatike britanike i jep institucionit të KS të OKB një qëndrim dhe vep-

rim më adekuat me situatën në Kosovë, një
shtet 10 vjeçar i konsoliduar dhe i njohur
nga më se 115 shtete anëtare të OKB. Pengesat dhe kundërshtimet, që po përpiqen t’i
ngrenë kësaj nisme Rusia, Serbia dhe disa
aleatë të tyre, këshillojnë një mobilizim të
diplomacisë së Shqipërisë dhe të Kosovës në
frontin diplomatik. Shqipëria dhe Kosova
nuk mund vetëm të rrinë dhe të shikojnë se
çfarë po bëjnë Britania e Madhe, Amerika,
Franca dhe të tjerë shtete perëndimore në
favor të Kosovës. Diplomacia e dy shteteve
shqiptare duhet të ndryshojë marshet dhe
t’i bashkëngjitet nismës britanike me një
aktivizim të ri në arenën ndërkombëtare.
Nuk është pengesë pse Shqipëria nuk është anëtare jo e përhershme e Këshillit të
Sigurimit dhe Kosova nuk është anëtare e
OKB. Diplomacia e Shqipërisë dhe e Kosovës duhet të ngrejë zërin në arenën
ndërkombëtare në planin dypalësh dhe
shumëpalësh, që të ndihmojnë në krijimin
e klimës për realizimin e nismës britanike

Diplomacia e Shqipërisë dhe e Kosovës duhet të
jenë më aktivë në drejtim të rregullimit të hapave
dhe të lëvizjeve të tyre me ato të diplomacisë së
shteteve të mëdha perëndimore. .

në KS të OKB. Diplomacia e Shqipërisë
dhe e Kosovës duhet të jenë më aktivë në
drejtim të rregullimit të hapave dhe të
lëvizjeve të tyre me ato të diplomacisë së
shteteve të mëdha perëndimore.
Kjo të bëhet kundrejt nismës britanike, por kjo të bëhet edhe kundrejt nismës
së fundit pozitive të Francës. Franca,
anëtare e përhershme e KS të OKB dhe
një nga shtetet më të rëndësishme të BE,
njoftoi kohët e fundit vendimin e saj për
t’iu drejtuar nota proteste atyre shteteve,
të cilat nën presion kanë tërhequr apo
kanë ndërmend të tërheqin njohjen zyrtare të Kosovës si shtet i pavarur. Parisi
ka paralajmëruar se do t’u dërgojë nota
proteste atyre shteteve, që do të ndërmarrin hapin e gabuar të tërheqjes së njohjes së Kosovës. Ky qëndrim diplomatik i
Francës është i rëndësishëm, sepse i
kundërvihet një tendence negative, të
cilën e kanë financuar dhe sponsorizuar
në shkallë ndërkombëtare Rusia dhe Serbia për të detyruar shtetet e varfra dhe të
vogla që të tërheqin njohjen e Kosovës.
Franca ka ndikim të madh në vendet e
Afrikës, Azisë dhe të Amerikës Latine dhe
paralajmërimi francez pritet të ketë efektin e vet pozitiv frenues për fushatën serbo-ruse. Francës iu bashkëngjit edhe
Britania e Madhe, e cila publikisht e kritikoi Surinamin për tërheqjen e njohjes
së Kosovës.
Shqipëria dhe Kosova duhet t’i vlerësojnë dhe t’i përshëndesin këto qëndrime
të rëndësishme të diplomacisë së Britanisë së Madhe, të Francës, të SHBA dhe
të tjerëve në favor të Kosovës në arenën
dhe në institucionet ndërkombëtare. Nuk
kemi dëgjuar deri tani ta shprehin këtë
vlerësim zyrtarisht, por është ende koha
për ta bërë këtë. Shqipëria duhet ta kishte ndjekur menjëherë shembullin francez
dhe do të duhej të kishte afishuar të njëjtin qëndrim lidhur me diversionin diplomatik rus dhe serb për të nxitur disa shtete që të tërheqin njohjen e Kosovës.
Tirana dhe Prishtina duhet të flasin
me zë të lartë për të vlerësuar miqtë dhe
për t’iu bashkëngjitur nismave diplomatike perëndimore në favor të Kosovës.
Duhet ta bëjnë këtë edhe për t’i dërguar
mesazh të qartë Serbisë apo Rusisë se veprimet e tyre negative ndaj Kosovës
regjistrohen si akte armiqësore ndaj të
dy shteteve shqiptare dhe ndaj kombit
shqiptar. Shqipëria ka shënuar deficite në
këtë drejtim. Ka krijuar edhe Kosova, disa
zyrtarë të së cilës në vend që të angazhohen me këto nisma pozitive perëndimore,
bëjnë lojën serbe për të armiqësuar Kosovën me shtete dhe me organizata ndërkombëtare dhe harrojnë se diplomacia kosovare ka nevojë për diplomatë dhe jo për
priftërinj.
Shqipëria dhe Kosova duhet të dalin
me qëndrime zyrtare në mbështetje të
nismës diplomatike britanike. Diplomacisë së të dy shteteve shqiptare nuk i lejohet të harrojë se Kosova është interes jetik i kombit, barrën kryesore të të cilit
duhet ta mbajnë dy shtetet shqiptare, duhet ta mbajë gjithë kombi shqiptar. Është
fat dhe mrekulli e historisë që për Kosovën
kemi aleatë të fuqishëm, që na mbështesin si SHBA, Britania e Madhe, Gjermania,
Franca, etj., por ne duhet të tregojmë të
parët se jemi ushtarë dhe roje të fatit të
kombit.
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Trajneri i Lacios vlerëson shqiptarin

Inzaghi: Strakosha është rritur shumë
N

jë nga ndryshimet që
trajneri Inzaghi bëri te
ekipi i Lacios me ardhjen e
tij në sezonin e shkuar, ishte vendimi i tij për portierin.
Pas një periudhe të gjatë që
Marketi kishte në portën e
Lacios, si portieri i pazëv-

endësueshëm, Inzaghi ia besoi këtë pozicion Strakoshës, pasi kishte punuar më
parë me të edhe të rinjtë e
Lacios. Koha tregoi se
zgjedhja e teknikut italian
ishte idealja, ndërsa portieri
shqiptar u shndërrua në një

pikë të fortë për Lacion.
"Muzika" është luajtur në të
njëjtin ritëm edhe në
takimin e sotëm, atje ku
Lacio barazoi me Atalantën
me rezultatin 1-1, vetëm falë
pritjeve shpëtimtare të Strakoshës. Në përfundimin e

ndeshjes, Inzaghi është
shprehur i kënaqur për
portierin shqiptar në intervistën e dhënë për "Premium Sport". "Strakosha
është duke punuar dhe
duke u përmirësuar ndeshje pas ndeshje. Mund të
them se ai është rritur
ndjeshëm nga sezoni i shkuar. Nuk duhet harruar
se të jesh portieri i Lacios
nuk është një përgjegjësi e
lehtë",-ka thënë Inzaghi.

Federata shqiptare reagon 24 orë pas goditjes së anësorit Ilir Tartari

N

deshja FlamurtariVllaznia, e vlefshme
për javën e 32-të të
Kategorisë Superiore, u shoqërua me dhunë pas përfundimit të saj, ku u godit asistenti Ilir Tartari. Para pak
minutash ka reaguar zyrtarisht FSHF-ja, duke
kërkuar që policia dhe
prokuroria të zbardhin ngjarjen e plotë dhe të ndëshkojnë fajtorët. Po në deklaratën e FSHF-së nuk ka
asnjë qëndrim për zyrtarët
e saj, që sipas pretendimeve
të Sinan Idrizit, ofenduan
dhe shanë drejtuesit e klubit vlonjat dhe tifozët. Me sa
duket, është vetë ajo që i
ndërsen ta bëjnë një gjë të
tillë. Ja reagimi i plotë i
FSHF-së: "Dhuna e ushtruar të shtunën në mbrëmje
mbi arbitrin dhe zyrtarin e
ndeshjes në përfundim të
takimit
Flamurtari-Vllaznia, në stadiumin "Flamurtari" të Vlorës ka tronditur mbarë opinionin sportiv si një akt shumë i shëmtuar dhe i dënueshëm. Ky
agresion fizik karshi asistentit të parë të arbitrit, dhe
më pas edhe ndaj vëzhguesit të ndeshjes, ka ndodhur
në prani të forcave të policisë në stadium, por duke
mos e parandaluar atë. Ky
rast është denoncuar zyrtarisht edhe pranë autoriteteve
ligjzbatuese në Vlorë. FSHF
i bën apel Policisë së Shtetit,

FSHF gati dënimin
shembullor për Flamurtarin
Dhuna në Vlorë, përgjegjësi e organizatorëve
do të ketë zero tolerancë nga
ana e Drejtësisë Sportive.
Policia e Shtetit dhe
prokuroria duhet të çojnë
deri në fund zbardhjen e këtij
agresioni të shëmtuar dhe
të vënë përpara përgjegjësisë penale autorët e tij",
shkruhej në reagim.

PRECEDENTI I
TAR
TARIT
TART

për të zbardhur të plotë një
incident të tillë, ku pas dëshmisë dhe denoncimit të arbitrit të dhunuar përpara
oficerit të policisë gjyqësore
të veprojë menjëherë në bazë
dhe zbatim të ligjit, për të çuar
përpara drejtësisë agresorët

që zbritën dhe goditën arbitrat dhe zyrtarët e ndeshjes.
Po kështu, organizatori i
ndeshjes, klubi i futbollit Flamurtari mban përgjegjësi
direkte për mosmarrjen e
masave për organizimin dhe
mbarëvajtjen e ndeshjes, dhe

SERIA A

aq më shumë për ti mbrojtur
miqtë në shtëpinë e tyre.
FSHF dënon me shumë forcë
dhunën verbale tashmë të
shndërruar në dhunë fizike.
Goditja karshi zyrtarëve të
ndeshjes mbetet një akt tërësisht antisportiv dhe si i tillë

Hamshik i hidhëruar: Në
fushë e meritonim ne!
apoli ka barazuar në
ditën e sotme ndaj
Torinos me rezultatin 2-2
dhe mund të thuhet se i ka
dhënë përfundimisht lamtumirën titullit kampion
të këtij sezoni. Këtë gjë e
kanë pranuar edhe vetë
futbollistët napolitanë, të
cilët kanë "pengjet" e tyre
në këtë sezon, ku kanë
shpresuar deri në momentet e fundit për titullin kampion. Në një intervistë

Sinan Idrizi pretendon se
anësori Ilir Tartari dhe kryesori Emirjon Sino kanë ofenduar lojtarët vlonjatë dhe
kanë provokuar gjatë gjithë
kohës tifozërinë vlonjate.
Në fakt, emri i Ilir Tartarit
nuk del për herë të parë në
skenë. Muaj të shkuar Tartari është përfshirë në një
zënkë me dy lojtarë të Partizanit, Idriz Batha e Lorenc
Trashi. Mesfushorët e kuq,
që më pas u ndëshkuan nga
disiplina, u kapën me fjalë
dhe ofendime me dy lojtarët
e kuq që deklaruan se iniciatori ishte pikërisht anësori
Tartari.

Trajneri i
Leganes lë
jashtë ekipit
Sadikun

L

eganes do të përballet
në ditën e sotme ndaj
Levantes, në javën e 36-të
të vlefshme për La Ligan.
Sulmuesi i Kombëtares,
Armando Sadiku, duket
se është kthyer në një
çështje te Levante, pasi
trajneri ka zgjedhur të
mos e grumbullojë për
takimin e radhës me
Leganes. Arsyeja e kësaj
zgjedhje janë vendimet
teknike të trajnerit Lopez.
Disa ditë më parë edhe tifozët e Levantes janë
shprehur kundër ardhjes
të Sadikut, pasi futbollisti i Kombëtares ende nuk
e ka gjetur golin e parë në
Spanjë që nga transferimi
në merkaton e janarit.

MANÇESTER SITI

Juve praktikisht kampione

N

SPANJE

për "Premium Sport", pas
përfundimit të ndeshjes
kundër Torinos, kapiteni i
Napolit, Hamshik është
shprehur se ekipi i tij e ka
merituar Skudeton nga
fusha e lojës. "Mund të
themi se fitorja dramatike e
Juventusit ndaj Interit ka
ndikuar disi nga ana
psikologjike, por ne nuk duhet të mendonim për rezultatet e ekipit kundërshtar.
Jemi ndëshkuar shpeshherë

Sëmundja e Ferguson
9-12

Guardiola: Jemi pranë
familjes Mançester Junajtid!
S

nga episodet në këtë sezon.
Juventusi ka një ekip
shumë të fortë dhe nuk krahasohet me skuadrat e tjera
në Serinë A, por Skudeton
këtë herë e meritonim më
tepër ne në fushën e lojës",
është shprehur Hamshik.

hpesh herë, futbolli ka
treguar se është më
shumë se një sport, ndërkohë që rivaliteti njihet
vetëm brenda mureve të
stadiumit. Rasti i fundit
ishte ai me ish-trajnerin
legjendar të Mançester
Junajtid, Aleks Ferguson,
i cili pësoi një hemorragji
dhe u detyrua t'i nënshtrohej një ndërhyrjeje kirurgjikale, ndërkohë që e
gjithë bota e sportit u soli-

darizua me teknikun. Së fundmi, ka reaguar edhe trajneri
aktual i Mançester Sitit, Pep
Guardiola, i cili ka treguar se
ka qenë fat i madh për të që
ka njohur personalisht një
person si Ferguson, ndërkohë që është solidarizuar edhe
me tifozët e "djajve të kuq".
"Për mua ishte fat i madh që
pak ditë më parë kisha mundësi të haja një darkë me Fergusonin. Ai është një njeri i madh
dhe, si i tillë, besoj se do arrijë

t'ia dalë mirë këtë herë. Dua të
shpreh mbështetjen time për
të afërmit e tij dhe iu jap shumë
përqafime gruas së tij dhe
familjes së madhe të Mançester
Junajtid", -u shpreh Guariola
pas ndeshjes që Mançester
Siti barazoi pa gola ndaj
Hadërsfilldit.
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HORIZONTAL
1. Një sportist në pistë.
5. Philippe në një markë ore.
9. Chris këngëtar.
10. Fillojnë aksionin.
12. Ato historike përkujtohen.
14. Një vit që parashikohet.
15. Janë shkronjat e mëdha.
17. Këndohet në opera.
18. Eshtë shumë e brinjëve të katrorit.
20. Dhjetë angleze.
21. Këndohen poshtë ballkonit.
22. Mbyllin një studim.
23. Eshtë shpend lagune.
24. Në radhë të parë.
26. Komisari... i Dritëro Agollit.
28. Eshtë budallaqja.
30. Janë si vegla.

41. Eshtë edhe ai i Zi.
42. Me të bëjnë tortë.
43. Vanessa violiniste.
45. Ishte lumi i harresës.
46. Një pjesë e nergjive.
47. Një markë makine amerikane.
50. I famshëm ai i mjelmave.
53. Shkruhet në korrik.
54. Janë si zakone

46

49

50

53

51

54

HORIZONTAL
1. Eshtë intensive ne shumë barna.
8. Inicialet e Basinger aktore.
10. Alikaj aktore.
13. Eshtë edhe ai tretës.
14. Ishte muza e astronomisë.
16. Një është për të lidhur.
17. U hodhën ngë Tartar nga Zeusi.
19. Diku në qendër.
20. Gjysmë tatimi.
22. Janë shemra.
25. Janë pallto ushtarësh.
27. Fillojnë titrat.
28. Një garë e gjatë.
30. Janë në modë.
32. Qarkullon në SHBA.
33. Një pjesë elementare.
35. Mund të jetë e shkencave dhe ushtarake.
38. I famshmi Pacino.
40. Inicialet e Morricone-s.

VERTIKAL
1. Ishte muz e komedisë.
2. Eshtë shkrimi me kreshnikët
3. Rastet pa set.
4. Nuk i tregohen babait.
37
5. Nuk lejohet një i tillë në kthesë.
6. Në fund të fundit
7. Agjenci Informative italiane.
8. Mbushen me vota.
9. Eshtë sekrete në derë.
10. Enti italian i energjisë elektrike.
52
11. Kujtohen me nostalgji ato të rinisë.
12. Dy asa.
15. France shkrimtar.
18. Janë tallës.
21. Eshtë si baba.
23. Janë tituj në ekran.
24. Një konfuzion total
26. Lasgushi poet.
28. Ekstreme në minifund.
29. Role pa zë.
31. Mundohen ti largojnë ekzorcistët.
33. Luarasi aktore.
34. Mund të jetë pushimi.
36. U printe hunëve.
37. Grandi këngëtare.
39. Shteti me Vientianë.
44. Ente Ndërkombëtare Humanitare.
45. Pak latinisht.
46. Ente Qëndrore Ekonomike.
48. Kufizojnë trotuaret.
49. Inicialet e Asimov.
51. Fillojnë ideologjinë.
52. Inicialet e Turgeniev.
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VERTIKAL
1. Mund të përbëjnë një arsenal.
2. Duhet vërtetuar një e tillë.
3. Eshtë alfabeti ynë
4. Një pjesë e taktikës.
5. Janë për të rrëshkitur në akull
9
6. Ishin kapo kozakë.
7. Ishte filozof i Miletit.
13
8. Ndiqet nga e nënta.
11. Mund të jenë republike
12. Janë shtylla me vela
13. Kush ka do të hajë.
19
16. Përfshijnë edhe karotat.
19. Rotor pa zë.
21. Fillojnë sefte.
23. Eshtë ariu i bardhë.
24 25
25. Eshtë libri i parë.
27. Një fjalë si tutje.
29. Një franceze.
31. Maria Remarque shkrimtar.
33
32. Tase e volejbollit.
33. Përplasen me gatitu.
35. Kusturica regjisor.
36. Panik pa kufij.
41
38. Zanore për alibi
39. King Cole i muzikës.
40. Ai dhe ajo.
42. Në krtye të trupave.
44. Fillojnë profesionin.
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34
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32. Mund të jenë autonome të tilla.
34. Një ushtarak i ulët.
36. Një shok armësh.
37. Grazia Cucinotta aktore.
39. U shkrua nga Zola.
41. Kapen të parat.
42. Një pjesë e tingullit.
43. Eshtë thënie e famshme.
44. Një pjesë e parlamentit.
45. Mund të jetë çiklistik
46. Fillojnë takimin.
47. Kërkojnë talent të tilla.
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SUDOK

Gjeni ndryshimin

Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9
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Bëni më të mirën që
mundeni, me atë që keni ,
kudo që të jeni.
(Teodor Rusvelt)
Zhurma nuk provon asgjë.
Shpesh një pulë që ka bërë
thjesht një vezë, kakarit
sikur ka bërë një asteroid.
(Mark Tuein)
Asnjëherë mos i mbaj sytë
përdhe kur hedh hapin.
Vetëm ai që mban sytë të
fiksuar në horizontin e
largët do të gjejë rrugën e
duhur. (Dag Hamaskjold)
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Argëtim filozofik
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Përgjigja e numrit të djeshëm
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Faik Konica:
- Të gjitha vendet kanë tradhtarët e tyre të
ndyrë (Albania 24, 15-28 shkurt 1898).
- Lëvdata shpesh e ka brenda prapamendimin. (Albania 26, suplement 4, 5-30 prill
1899).
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Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

KRIPTOSKEME

KRIPTOSKEME

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

B A R
F O R D

L S
K A T

B O R

E I
E G T

E M I L
E N I

R P

T E

I N A T

B E N E S A T I T

Jorge Luis Borges:
- Të biesh në dashuri do të thotë të krijosh një fe me një Zot të gabueshëm.
- Çdo jetë është bërë nga një moment i
vetëm, momenti në të cilin njeriu gjen,
njëherë e përgjithmonë, kush është.
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