
 

(Në foto) Gjatë një mbledhjeje të Asamblesë Kombëtare të PS-së

Forum/ Flasin drejtuesit: Cenojnë lirinë e shprehjes  

PD: Ndryshime antikushtetuese, PD: Ndryshime antikushtetuese, 
plani i Ramës për kontrollin e uebeveplani i Ramës për kontrollin e uebeve

Gazetarët kundër 
paketës antishpifje: 
Cenohet media, e 

çon në autocensurë 

Zbardhen emrat e 
700 punonjësve të 
shëndetësisë që 
hyjnë në provim 
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Át Gjon Shllaku,
frati martir 

përballë diktaturës 
ekstreme që po vinte

Hashash e kokainë 
drejt Greqisë, 

kapen shqiptarët
mes tyre dhe një grek
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EMRAT E DEKLARATA

Filologjiku, 51 
pedagogë kërkojnë 
shfuqizimin e ligjit
për arsimin e lartë
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Nga BEN ANDONI
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ÇFARE DUHET TE DINI

Projektligji i ri, 
lehtësirat për të 

emigruar në Gjermani 
me vizë pune

KUSH JANE MINISTRAT ME TE RREZIKUAR DHE PRETENDENTET E PERFOLUR

NDRYSHIMET NE QEVERI,
THIRRET ASAMBLEJA E PS

Revolta, që rrëzon 
ekonominë zyrtare

Opinioni
 Ditësi

Sot mblidhet kryesia e socialistëve për të caktuar axhendën. Tri ditë 
para vitit të ri, Rama pritet të deklarojë ndryshimet në kabinetin e tij

Në mbledhjen e dy ditëve më parë me rektorë e dekanë, 
kryeministri i vendit, Edi Rama ka folur me tone të ash-
pra ndaj tyre e i ka akuzuar si fajtorë për gjendjen që solli 
protestën e mijëra studentëve. Në kundërpërgjigje të aku-
zave të kreut të qeverisë, rektori i Universitetit të Tiranës, 
Mynyr Koni thekson se Rama nuk njeh...

Nga GJERGJ BUXHUKU

në ‘Gazeta Shqiptare’ kar-
diokirurgu Sabjan Memishaj 
tregon se rreth 80% e ulcer-
ave të tilla shkaktohen nga 
sëmundjet e venave të gjakut, 
por thekson se edhe diabeti, 
apo artriti reumatoid mund 
të jenë faktorë të shfaqjes së 
këtyre plagëve. Mjeku...

Në rastet kur lëkura humb 
vazhdimësinë e saj dhe 

bakteret bien në kontakt me 
të, mund të shfaqen disa plagë 
të hapura në zonën e këmbës, 
e njohur ndryshe si ulçera e 
këmbëve. Në një intervistë 
për suplementin “Life Pages” 

LISTA E PLOTE
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Pse po vonohet 
Reforma në Drejtësi?

Pyetja e parë, që të shkon në mendje 
kur shikon kërkesat në daljet 

shumëditore të studentëve rrugëve 
të Shqipërisë është, se përse ndodhi 
pikërisht tani...

Sikur skandalet e qeverisë së fundit 
shqiptare të ishin më të pakta, arro-

ganca dhe ligjërimi i krerëve socialistë 
të ishte më i maturuar, atëherë gjithkush 
do të ishte më...

 i
Fjalimi

Ditës

Në faqen 2

Suplement

Mjeku kardiokirurg: 80% e rasteve vuajnë nga sëmundjet e venave të gjakut

Sabian Memishaj: Ulcerat e këmbëve, mënyrat e trajtimit të tyre
Ylli Merja: Problemet me stomakun, si t’i kuroni me gjethe mëllage

Vijon në faqen 21 Vijon në faqen 20
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ASAMBLEJA E PS-së
NDRYSHIMET

Ndërsa për shumicën
e shqiptarëve ditët e
fundit të këtij viti

janë ditë festash, për
anëtarët e qeverisë do jenë
ditë ankthi. Kjo pasi kryem-
inistri Edi Rama ka thirrur
një mbledhje jashtë radhe të
Asamblesë Kombëtare
vetëm 3 ditë para Vitit të Ri,
ku dhe pritet të bëjë publike
dhe disa reforma të rëndë-
sishme, përfshi edhe atë në
kabinetin e tij qeveritar. Për
këtë qëllim Partia Socialiste
do të mbajë sot një mbledhje
urgjente e Kryesisë, e cila në
bazë të statutit duhet të thër-
rasë mbledhjen e Asamblesë
Kombëtare dhe të miratojë
axhendën e diskutimeve dhe
çështjeve që do të trajtohen
në të. Burime nga Partia So-
cialiste kanë bërë me dije dje
se Kryesia do të mblidhet sot
në orën 09:00 dhe ajo do të
drejtohet nga kryeministri,
Edi Rama. Gjatë kësaj
mbledhje pritet që Rama të
informojë anëtarët e Krye-
sisë me vendimet që ka mar-
rë, sidomos për t'iu përgjig-
jur nevojës për reagim që
solli protesta e studentëve.
Të njëjtat burime kanë bërë
të ditur se Rama është
treguar diskret deri më tani,
pasi vendimet e tij i ka dis-
kutuar vetëm me një rreth
shumë të ngushtë, përfshi
kryetarin e Kuvendit,
Gramoz Ruçi dhe kryetarin
e grupit parlamentar, Taul-
ant Balla. Gjithsesi gjatë
mbledhjes së sotme Rama
mësohet se do të parashtrojë
vetëm nevojën për një re-
agim të menjëhershëm nga
ana e mazhorancës, ndërsa
hapat dhe vendimmarrjet
konkrete pritet t'i bëjë të di-
tura vetëm në datën 28 dh-
jetor, gjatë mbledhjes së
Asamblesë Kombëtare.
NDRNDRNDRNDRNDRYYYYYSHIMETSHIMETSHIMETSHIMETSHIMET

Nisur edhe nga situata e
javëve të fundit, ministrat
që rrezikojnë më shumë të
largohen nga qeveria janë
pikërisht ata që janë për-
ballur me problematikat
më të mëdha në sektorët që
ministritë e tyre mbulojnë.
Kështu, për shkak të pro-
testës së studentëve më e
rrezikuara nga këto ndry-
shime është ministrja e Ar-
simit, Lindita Nikolla. Kjo
jo vetëm për shkak se
dorëheqja e saj është ar-
tikuluar shpesh herë edhe
nga studentët, por edhe se
duket se Rama ka humbur

Ministrat më të rrezikuar për t'u larguar janë Nikolla dhe Gjiknuri

Kryeministri Rama thërret Asamblenë
Kombëtare, gati ndryshimet në qeveri
Sot mbahet mbledhja e kryesisë së PS-së

tashmë besimin se ajo mund
të krijojë një raport komu-
nikimi normal me stu-
dentët, çka duket se e bën

të vështirë vijimin e detyrës
së ministres. Ka qenë vetë
Rama që e ka lënë të kupto-
het këtë, teksa në gjithë

takimet që ka zhvilluar me
studentët gjatë këtyre
ditëve nuk ka pranuar që të
shoqërohet nga ministrja e

Familja Xhabafti në
Vaqar me shtëpi të re,

Rama: Rikthyem
shpresën

Pak muaj më parë jeton
te familja me 6 anëtarë

e Euglen Xhabaftit në Va-
qar jetonte në një barake
dhe mjerim të plotë. Dje
falë impenjimit direkt të
kryeministrit, Edi Rama
ajo ka mundur të marrë
në dorëzim një shtëpi
krejtësisht të re dhe të pa-
jisur me të gjitha oren-
ditë dhe elektro-shtëpia-
ket e nevojshme. Është
vet kryeministri Edi
Rama ai që ka publikuar
dje një video në Face-
book nga vizitat që kreu
në shtëpinë e  Euglen
Xhabaftit  në Vaqar, atë
në datë 9 tetor ku dhe
konstatuan gjendjen e
mjerueshme dhe vizitën
e djeshme ku dhe
shpërndau disa dhurata
për fëmijët e kësaj famil-
je. "Me dritën e shpresës
së rilindur në këtë famil-
je, ju uroj një të diel të
qetë", shkroi Rama në rr-
jetet sociale teksa pub-
likonte videon e trans-
formimit të shtëpisë së
familjes Xhabafti.

Rama pret policen Nuka: Krenar për
ty, do të të japim ndihmë financiare

Pas kthimit nga Turqia
ku iu nënshtrua një

ndërhyrje të specializuar
për transplantimin e gish-
tit të këputur gjatë pro-
testës së banorëve të Astir-
it para Kuvendit të Sh-
qipërisë, efektivja e Policisë
së Shtetit, Ina Nuku është
pritur në një takim të
veçantë nga kryeministri,
Edi Rama. Gjatë këtij taki-
mi, ku i pranishëm ishte
edhe ministri i Brendshëm
Sandër Lleshaj, kryeminis-
tri Edi Rama i shprehu asaj
mirënjohjen për rolin që ajo,
ashtu si shumë të rinj dhe
të reja të tjera, jep në radhët
e Policisë së Shtetit. Gjith-
ashtu, ai theksoi se në shen-
jë solidariteti, por edhe
falënderimi për kontributin
që jep për shoqërinë sh-
qiptare, qeveria do të mira-
tojë edhe një vendim të
veçantë për t'i akorduar një
ndihmë financiare. "Ne jemi
krenar për ty, pas një bisede
me ministrin vendosëm që
të japim një mbështetje fi-
nanciare dhe morale për t'u
rikuperuar qetësisht dhe të
rintegrohesh pak nga pak,
për të rifilluar dhe detyrën
në fillim me një post më të

lehtë", tha kryeministri Edi
Rama. Ndërkohë që ministri
i Brendshëm shtoi, gjithash-
tu, se efektivja e policisë
shumë shpejt do të marrë dhe
një detyrë më të lartë në
radhët e forcave të policisë.
"Ina Nuka e ka provuar vet-
en se mund të përballojë një
sfidë më të lartë në detyrë", -
tha ministri Lleshaj. Ndërko-
hë gjatë bisedës, efektivja e
forcave "Shqiponja" ka
treguar edhe detajet nga op-
eracioni i saj i vështirë në
Turqi, duke falënderuar për
këtë në mënyrë të veçantë
kryeministrin për an-
gazhimin e tij personal. "Ësh-
të bërë implantimi dhe gjithç-
ka ka shkuar sipas parash-
ikimeve. Më kanë marrë një
kockë në legen, dhe lëkurë në
krah dhe këmbë për të for-
muar gishtin. Brenda gjash-

të muajve do të kem ndjesh-
mërinë e gishtit ku është
bërë impianti dhe më pas do
të merrem me fizioterapi që
të rikthehet funksioni i
dorës. Në fillim mjekët nuk
më thanë gjë, por më pas më
treguan që, nëse do të isha
vonuar edhe dy orë më
shumë do të kisha humbur
dorën pasi infektimi nga
lëndët plasëse është shumë
i shpejtë",- tregoi efektivja.
Ndërkohë që kryeministri
nga ana e tij bëri të ditur se
për këtë operacion të vësh-
tirë është kujdesur edhe
presidenti turk, Rexhep
Taip Erdogan, i cili sipas tij
ishte kujdesur që të
bëheshin të gjitha përpjek-
jet që gishti të rikuperohej.
"U kujdes personalisht
Presidenti Erdogan",- tre-
goi Rama.

FRESH
Pjesë e kësaj
reforme nuk do të
jenë vetëm forumet
drejtuese të partisë,
por edhe
organizatat pranë
saj, siç është
FRESH. Disa herë
kryeministri Rama
ka deklaruar gjatë
këtyre ditëve se
FRESH rezultoi
gjatë debatit me
studentët një
organizatë shumë e
dobët dhe
inekzistente.

Arsimit. Ai shpesh ka qenë
i shoqëruar nga nënkrye-
tari i Bashkisë së Tiranës,
Arbian Mazniku, i cili shi-
het edhe si një kandidaturë
e mundshme për të zëvendë-
suar Nikollën. Nga ana
tjetër vetë Nikolla e ka lënë
të kuptohet disa herë se ësh-
të e gatshme të largohet nga
ky pozicion, teksa në dy fjali-
met e fundit të saja në Kuv-
end ka deklaruar se ishte
gati të merrte përgjegjësitë
që i takonin. Gjithashtu, një
tjetër ministër që përflitet se
rrezikon postin është edhe
Damian Gjiknuri. Dhe
largimin e tij e lidhin pikër-
isht me skandalin e ko-
mpanisë "DH Albania", e
cila ndonëse e krijuar vetëm
disa muaj më parë, nëpërm-
jet një dokumentacioni të
falsifikuar, ka mundur që të
sigurojë dy kontrata me
vlerë 30 milionë dollarë.
Edhe Gjinkuri në një nga
daljet e fundit të tija për
mediat deklaroi se ishte i
gatshëm të merrte
përgjegjësitë që i takonin në
lidhje me këtë skandal. Një
tjetër ministre që flitet se
mund të ndryshojë është ajo
e Kulturës, Mirela Kumbaro.
Gjithsesi, mundësitë e
largimit të Kumbaros në
krahasim me dy ministrat e
parë, janë më të vogla. Gjith-
ashtu, nuk përjashtohet
mundësia që Rama të mund
të bëj dhe ndonjë rregullim
të karakterit strukturor të
qeverisë së tij, dhe kjo për të
bërë më efektiv ndonjë
dikaster të veçantë.
REFORMAREFORMAREFORMAREFORMAREFORMA

Burime nga PS bën me
dije, gjithashtu, se kryemi-
nistri pritet të shpallë edhe
një reformë në parti dhe që
ka të bëj kryesisht me rior-
ganizimin në prag të
zgjedhjeve të ardhshme
lokale. Pjesë e kësaj reforme
nuk do të jenë vetëm foru-
met drejtuese të partisë, por
edhe organizatat pranë saj,
siç është FRESH. Disa herë
kryeministri Rama ka dek-
laruar gjatë këtyre ditëve se
FRESH rezultoi gjatë de-
batit me studentët një orga-
nizatë shumë e dobët dhe
inekzistente.
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Banorët e Unazës së Re
kanë dalë sërish
mbrëmë për të 51 ditë

me radhë në protestë për të
kundërshtuar projektin e
zgjerimit të Unazës së Re
dhe prishjen e shtëpive të
tyre. Me parullat 'Poshtë
projekti', 'Burg për Gjik-
nurin', 'E duam Shqipërinë
pa Edi Ramën',  banorët
njëzëri që kundërshtojnë
këtë projekt thanë se nuk
kërkojnë më dëmshpërblim,
por anulim të të gjithë pro-
jektit të qeverisë, si dhe burg
për ministrin e Energjisë
dhe Transporteve, Damian
Gjiknuri. Dorjon Protodu-
ari, i cili u lirua pak ditë më
parë nga burgu, i pranishëm
në protestë kërkoi burg
edhe për kreun e ARRSH,
Afrim Qëndron, duke e cilë-
suar megaskandalin e bërë
publik pak kohë më parë nga
emisioni 'Të Paekspozuarit",
si kapje në tentativë për
vjedhje. "Donin të vidhnin
këtu dhe nuk ia dolën. Doli
Afrim Qëndro te 'Opinioni'
tha se paratë janë te Arka e
Shtetit. O zotëri si vjedhja,
si tentativa e vjedhjes dëno-
hen njësoj në Kodin Penal",-
u shpreh ai. Ndërkohë që
banorët në protestën e tyre
i mbështeti edhe kreu i
opozitës, Lulzim Basha, i
cili tha se në Tiranë po ndodh
ajo që s'ka ndodhur që nga
Roma e Lashtë, zhvendosja
e lumit të Lanës.

Sipas liderit të së djath-
tës, kjo bëhet për të mos
prekur kompleksin që do
ndërtojë miku i Taulant
Ballës me firmën e Ramës
dhe Veliajt.

"Në vend që këta famil-
jarë të gëzojnë Vitin e Ri,
rrinë këtu në mes të rrugës
duke protestuar. Dua të
them që afera që nisi si kor-
rupsion i pastër është pro-
vuar si aferë kriminale.
Rama e Veliaj kanë ndry-
shuar planin urbanistik, të
ndryshojnë rrjedhën e lumit
të Lanës, që të mos cenohet
asnjë centimetër i një ko-
mpleksi të një ish-trafikan-
ti që do ndërtojë. Shteti funk-
sionon si institucion
hajdut. Të nxirret Plani Ur-
banistik i Tiranës i nënshk-
ruar nga Rama e Veliaj, gjë-
ja më absurde që nga koha e
Romës së Lashtë. Ndërton
aty ortaku i Taulant Ballës,
me firmën e Ahmetaj,
Ramës e Veliajt",-tha Basha.

Ndërkohë që më parë
gjatë paradites së djeshme
Partia Demokratike akuzoi
sërish kryeministrin Edi
Rama dhe kryetarin e Bash-
kisë së Tiranës, Erion Veliaj
se në mënyrë të qëllimshme
dhe për të favorizuar një bi-

Partia e djathta europi
ane mbështesin nis-

mën e Partisë Demokratike
për vetingun në politikë. I
ftuar së bashku Andreas
Lammel, me përfaqësuesin
e Bundestagut gjerman të
marrë pjesë në Akademinë
Politike të të rinjve demo-
kratë, Sekretari i Përgjiths-
hëm i Partive Popullore Eu-
ropiane, gjermani Chris-
tian Kremmer, u shpreh se
vetingu i politikanëve në
Shqipëri është një nevojë
urgjente. Sipas tij kjo është
e rëndësishme në kushtet
kur sipas tij korrupsioni në
vendin tonë dhe lidhjet e
politikës me krimin po pen-
gojnë zhvillimin. "Më lejoni
të them qartë: pa ndarjen e
pushteteve dhe drejtësi të
pavarur nuk ka liri dhe
demokraci funksionale. Ko-
rrupsioni dhe lidhjet midis
krimit të organizuar dhe
politikës janë vjedhje ndaj
qytetarëve. Korrupsioni
pengon investimet dhe kr-
ijimin e vendeve të reja të
punës. Prandaj, në rastin e
Shqipërisë është logjike që
vetingu të bëhet jo vetëm në
drejtësi, por edhe për person-

DENONCIMI
"Dua të them që afera që nisi si korrupsion i
pastër është provuar si aferë kriminale. Rama e
Veliaj kanë ndryshuar planin urbanistik, të
ndryshojnë rrjedhën e lumit të Lanës, që të mos
cenohet asnjë centimetër i një kompleksi të një
ish-trafikanti që do ndërtojë"



Banorët e Astirit kërkuan mbrëmë burg për ministrin Damian Gjiknuri

Basha: Zhvendosën shtratin
e lumit për fituar 60 mln euro
"Gjëja më absurde që nga koha e Romës së Lashtë"

Vetingu, Bylykbashi: Rama i do
kriminelët për të mbledhur vota

Demokratët e akuzojnë mazhorancën se nuk e do
vetingun për shkak se nuk mund të ndahen nga

kriminelët që i duan për të mbledhur vota në zgjedhje.
Deputeti i PD, Oerd Bylykbashi nëpërmjet një statusi
në rrjetet sociale u shpreh se kryeministri Edi Rama
nuk e do vetingun e politikanëve, pasi kriminelet i du-
hen për të mbledhur votat me para dhe presion. "Ja perse
Edi Rama nuk e do vetingun e politikaneve. Atij
kriminelët i duhen për të mbledhur votat me para dhe
presion. Ja përse me 74 votat e tij në parlament refuzoi
asistencën dhe Udhëzuesin e Komisionit të Venecias se
si duhet bërë vetingu i politikanëve të lidhur me krimin.
Ja perse Edi Rama përdor Kushtetutën si alibi për
mbrojtjen që i bën këtyre politikaneve. Po njësoj, Edi
Rama refuzonte Dekriminalizimin para zgjedhjeve
lokale të 2015 duke mbrojtur Elvis Rroshin se përdhun-
imi në grup kishte qenë vetëm një "gabim rinie". Sot,
sërish para zgjedhjeve, marrëdhënien me krimin
përpiqet ta normalizojë, ta thjeshtojë dhe e quan mar-
rëdhënie me elektoratin",-shkroi Bylykbashi.

at përgjegjës në politikë", - tha
Christian Kremmer. Ai thek-
soi se kjo bëhet imediate për
t'i kthyer të rinjve shpresën
që ta ndërtojnë këtu të ardh-
men e tyre dhe të mos kenë
emigrimin si mundësine
parë të zgjedhjes. "Ne e dimë
se situata është keq dhe ako-
ma më keq për të rinjtë.  1/3
nuk gjejnë punë në Shqipëri,
shumë të tjerë largohen nga
vendi. Të dashur miq, po lu-
het me të ardhmen tuaj! Mos
lejoni që ky vend të trajtohet
si pronë private e disa paki-
cave", shtoi më tej Kremmer.
Ndërsa anëtari i Bunde-
stagut, Andreas Lammel, e
konsideroi Partinë Demo-

kratike si alternativën e
duhur qeverisëse. "Qeveria
zgjidhet që të zhvillojë ven-
din, ta çojë atë përpara dhe
në shërbim të qytetarëve,
por qeveria e tanishme nuk
e ka kuptuar këtë. Nëse
doni të merr ni fatin në
dorë, punoni për të
mundësuar që ju të qever-
isni, sepse kohët janë të
mira për opozitën. Për fat
të keq, PD është akoma në
opozitë, por vitin tjetër
kjo mund të ndryshojë me
zgjedhjet lokale" - tha de-
puteti gjerman i CDU-së,
Andreas Lammel në Aka-
deminë Politike 2018 të
FRPD.

Zyrtari i PPE: Lidhjet e politikës
me krimin po pengojnë zhvillimin

znes ndërtimi kanë devijuar
shtratin e lumit të Lanës.
Nëpërmjet një statusi në rr-
jetet sociale, kreu i
demokratëve, Lulzim Basha
shkroi se kryeministri dhe
kreu i Bashkisë së Tiranës
kanë firmosur për ndry-
shimin e Planit Urbanistik
të Tiranës për të zhvendosur
shtratin e Lanës dhe për të
prishur shtëpitë e mbi 200
familjeve tek Unaza e Re.
Dhe kjo sipas tij me të vet-
min qëllim për të favorizuar
biznesmenin Edmond Bego,
i akuzuar për trafik droge.
"Rama dhe Veliaj firmosën

për të zhvendosur shtratin
e Lanës dhe për të prishur
shtëpitë e mbi 200 familjeve!
Këtë e bënë vetëm që t'i hap-
in rrugë projektit të mikut
të tyre trafikant droge, ku
do të pastrohen 60 milionë
euro të krimit", - shkroi
Basha. Pikërisht bash-
këpunimi me elementë të
tillë të botës së krimit, thek-
soi kryetari i opozitës është
arsyeja që mazhoranca refu-
zoi vetingun në politikë.
"Ndaj ata nuk e duan vetin-
gun në politikë!", u shpreh
Basha. Partia Demokratike
prej disa ditësh ka denonc-

uar aferën korruptive që si-
pas saj fshihet pas projektit
të Unazës së Madhe dhe që
prek një pjesë të banorëve që
kanë shtëpitë e tyre përgjatë
rrjedhës së lumit Lana. Par-
tia Demokratike publikoi të
shtunën një material video
të marrë nga sistemi i Agjen-
cisë Kombëtarë të Plani-
fikimit të Territorit, ku sipas
saj vërtetohet miratimi i
fazës së parë të pajisjes me
leje ndërtimi për Edmond
Bego për të rrëzuar preten-
dimet e Bashkisë së Tiranës
se nuk ka dhënë leje ndërti-
mi për biznesmenin Bego.

DEPUTETI GJERMAN
"Nëse doni të merrni fatin në
dorë, punoni për të
mundësuar që ju të
qeverisni, sepse kohët janë
të mira për opozitën. Për fat
të keq, PD është akoma në
opozitë, por vitin tjetër kjo
mund të ndryshojë me
zgjedhjet lokale" - tha
deputeti gjerman i CDU-së

Kreu i PD-së, Lulsim Basha
me banorët e “AStirit”
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PAKETA ANTISHPIFJE
CENSURA

Partia Demokratike
kundërshton me
forcë paketën antish-

pifje të qeverisë, duke i kon-
sideruar ndryshimet ligjore
të paraqitura për këtë qëllim
si një tentativë e pastër cen-
sure dhe kontrolli të medi-
as përmes gjobave dhe pre-
sionit për mbylljen e tyre.
Përmes deputetes, Albana
Vokshi, e cila është njëkohë-
sisht edhe kryetare e Komi-
sionit parlamentar të Medi-
as, selia blu ka denoncuar
kryeministrin, Edi Rama se
po tenton të vërë nën kon-
troll dhe t'u mbyllë gojën
mediave dhe kryesisht por-
taleve online që nuk ndjekin
politikën e qeverisë. "Dy pro-
jektligjet e qeverisë që
kërcënojnë me mbyllje dhe
me gjoba milionëshe porta-
let online janë plani i Edi
Ramës për kufizimin e lirisë
së medias në Shqipëri dhe
kontrollin e plotë prej tij të
çdo burimi informacioni në
vend. Fuqizimi i portaleve
dhe shndërrimi i tyre në një
mjet të rëndësishëm për in-
formimin e publikut në
mënyrë të pavarur nga
qeveria, po i rrezikon Edi
Ramës investimin e tij më të
madh 20-vjeçar në politikë:
propagandën nëpërmjet
kontrollit të medias krye-
sore tradicionale në vend",-
tha Vokshi. Ajo shtoi se
ndryshimet e hartuara nga
qeveria për të ndërhyrë në
ligjin e mediave audiovizive
dhe atë për komunikimet
elektronike, kanë për qëllim
të godasin vetëm mediat që
janë kritike ndaj qeverisë
dhe nuk pajtohet sipas saj
me aferat korruptive të
kësaj mazhorance. "Me ndry-
shimet e propozuara, ar-
kitekti i shpifjes dhe i mash-
trimit, Edi Rama, ka ur-
dhëruar ndërhyrjen në
Ligjin për Komunikimet Ele-
ktronike dhe në Ligjin për
Median Audiovizive në
mënyrë që të kontrollojë,
gjobisë apo  të mbyllë porta-
let kritike, ato që i zbulojnë
aferat korruptive dhe lidh-
jet me bandat kriminale. Si-
pas gjuhës që Edi Rama për-
dor në projektligj "këto por-
tale lajmesh nxisin vepra
penale apo nuk janë në për-
puthje me moralin publik".
Për këtë arsye duhen gjobi-
tur deri në 10 milionë lekë
ose duhen mbyllur përkohë-
sisht apo përgjithmonë",-sh-

Vokshi ka denoncuar ndryshimet si përpjekje për t'i mbyllur gojën mediave kritike

PD: Ndryshime antikushtetuese, plani
i Ramës për kontrollin e uebeve

"Kjo është paketa e censurës së plotë të medias"

toi deputetja demokrate.
Gjithashtu, ai theksoi se
ndryshimet e propozuara,
detyrojnë të gjitha portalet
e informimin të regjistro-
hen pranë AKEP-it, një
agjenci e kontrolluar nga
qeveria, pavarësisht se
mund të jenë të regjistruar
në bazë të legjislacionit në

fuqi, diku tjetër brenda apo
jashtë Shqipërisë. Ajo thek-
soi se nëpërmjet shtimit të
funksioneve të AMA-s dhe
AKEP-it, Rama po kërkon
që, ato të shndërrohen në
institucionet që përgjojnë,
gjobitin gazetarët dhe mby-
llin mediat kritike online.
Madje ajo ka theksuar se për

Autoriteti i Mediave
Audiovizive zhvilloi të

premten e shkuar një
takim të hapur me aktorë
dhe grupe të interesit që
preken nga ndryshimet lig-
jore që përmban paketa an-
tishpifje. Edhe gjatë kësaj
tryeze të gjithë përfaqësues-
it e medias që ishin të pran-
ishëm rezultojnë të kenë
shprehur shqetësimin se
ndryshimet e paraqitura
mund të çojnë median on-
line drejt një censure dhe
kontrolli të plotë nga ana e
qeverisë. Kryetari i AMA-s,
Gentian Sala pasi prezan-
toi nismën ligjore, ftoi të
gjithë grupet e interesit të
bëheshin pjesë e debatit,
ndërsa theksoi se projek-
tligji i propozuar është har-
tuar nga një grup pune ku
kanë marrë pjesë përfaqë-
sues të disa institucioneve
KM, AKEP, AMA, MIE dhe
Ministria e Drejtësisë.
Gjatë kësaj mbledhje Elira
Kokona, përfaqësuese e
Këshillit të Ministrave vuri
në vëmendje të pjesëmar-
rësve që përditësimi i ligjit

MASAT QË MERREN NDAJ PORTALEVE

1. Për OSHPE-të e regjistruara në AKEP:
a) Pezullim/bllokim të aksesit ne internet, për një afat
24 orë, nëse brenda një viti kalendarik ka kryer 3 (tre)
kundërvajtje administrative të parashikuara nga ky ligj;
b) Pezullim/bllokim të aksesit në internet për një afat 7
(shtatë)-ditor, nëse brenda një viti kalendarik ka kryer jo
më pak se katër kundërvajtje administrative;
c) Pezullim/bllokim të aksesit në internet për një afat
njëvjeçar, nëse brenda një viti kalendarik ka kryer jo më
pak se 5 (pesë) kundërvajtje administrative të
parashikuara nga ky ligj.
2. Për ofruesit e shërbimeve të publikimeve elektronike
që nuk janë të regjistruara në AKEP:
a) Bllokimin e aksesit të shërbimit të publikimit
elektronik ne territorin e Republikës së Shqipërisë, për
një afat 24 orësh, nëse nuk marrin në shqyrtim ankesat
e përcjella prej Këshillit të Ankesave, më shumë se tre
herë gjatë një viti kalendarik;
b) Bllokimin përfundimtar/mbylljen e aksesit të
shërbimit të publikimit elektronik në territorin e
Republikës së Shqipërisë nëse nuk marrin në shqyrtim
ankesat e përcjella prej Këshillit të Ankesave, më
shumë se katër herë gjatë një viti kalendarik.
3. Në rastet e shkeljes së detyrimeve ligjore, sipas
neneve 33/1, 51/1 dhe 53/1, të këtij ligji, Këshilli i
Ankesave vendos gjobë dhe detyrimin e OSHPE të
publikoj formulën e ndjesës sipas vendimit përkatës të
shkeljes së konstatuar.
4. Kundër vendimit të Këshillit të Ankesave mund të
bëhet ankim sipas përcaktimit të pikës 4, të nenit 132,
të këtij ligji. Ankimi nuk pezullon ekzekutimin e vendimit
të Këshillit të Ankesave.".
5 Shkeljet e kryera nga OSHPE-të, kur nuk përbëjnë
vepër penale janë kundërvajtje administrative dhe
dënohen:
a)  Me gjobë nga 100 000 (njëqind mijë) lekë deri në 1
000 000 (një milion) lekë kur nuk respekton detyrimet e
nenit 33/1 të këtij ligji;
b)  Me gjobë në masën 800 000 (tetëqind mijë) lekë kur
nuk respekton vendimin e Këshillit të Ankesave apo të
drejtën e përgjigjes, sipas nenit 53/1 të këtij ligji".

QËNDRIMI
"Kjo nuk është një
paketë antishpifje.
Kjo është paketa e
censurës së plotë të
medias. Partia
Demokratike i
konsideron dy
projektligjet,
antikushtetuese, që
cenojnë rëndë lirinë e
medias, lirinë e fjalës,
si dhe të drejtën
kushtetuese për
informim të
qytetarëve",-u shpreh
Vokshi.

Qeveria: Ndryshimet janë
bërë sipas modelit kroat

vjen në sinkron me ndry-
shimet e miratuara së fund-
mi në direktivën për shër-
bimet audiovizive. "Propoz-
imet e paketës antishpifje
janë rezultat i punës 1-2 mu-
jore të grupit të punës. Ky
grup pune ka analizuar
legjislacionet e disa shteteve
evropiane, të cilat rregullojnë
këtë lloj media. Në draft janë
dhënë disa propozime për
masën e sanksioneve mbi sh-
keljet për të drejtën e
përgjigjes, por vlerat e propo-
zuara mund të jenë objekt
rishikimi. Këto vlera janë pro-
pozuar në këtë masë duke
patur parasysh shpejtësinë e
qarkullimit të lajmit përmes

kësaj teknologjie",-tha
Kokona. Ilir Zela, Kryetari
i AKEP, tha se është në të
mirë të të gjithëve që instru-
mentet e kontrollit mbi
faqet online, të cilat abu-
zojnë, të jenë në dorë të
qytetarëve, ku mundësia e
verifikimit dhe ankesës
është një ndër to. Ndërsa
përfaqësuesit e medias të
pranishëm në këtë tryezë
ngritën një sërë shqetësim-
esh nisur që nga gjobat,
mbyllja e portaleve pa një
vendim gjyqësor, si dhe
censura që ai sjellë në me-
dia. Gjatë kësaj tryeze u bë
e ditur gjatë hartimit të
këtij projektligji, grupi i
punës ka studiuar legjisla-
cionet dhe modelet e sh-
teteve të tjera, si Gjerma-
nia, Mali i Zi, Letonia dhe
Kroacia dhe është konstat-
uar se rregullimi i përm-
bajtjes së publikimeve ele-
ktronike është normuar
me ligj edhe në këto shtete
dhe se në hartimin e këtij
ligji, veçanërisht është mar-
rë si model ligji kroat për
mediat elektronike.

të vënë në zbatim këtë paketë
censure, mazhoranca po
përpiqet që të vërë në kontroll
dhe AMA-n duke shkarkuar
përfaqësuesit e zgjedhur me
propozim të partive opozi-
tare, siç ishte dhe rasti i fun-
dit i shkarkimit të Zylyftar
Bregut. "Kjo paketë e cen-
surës mediatike, është arsye-

ja që Rama po bën çdo për-
pjekje të kapë edhe Bordin
e AMA-s duke shkarkuar
në mënyrë antiligjore një
nga anëtarët përfaqësues të
opozitës në të. Asnjë nga
këto parashikime antidem-
okratike nuk është model i
ndonjë vendi të Bashkimit
Europian. Kjo nuk është

një paketë antishpifje. Kjo
është paketa e censurës së
plotë së medias. Partia
Demokratike i konsideron dy
projektligjet, antikush-
tetuese, që cenojnë rëndë lir-
inë e medias, lirinë e fjalës si
dhe të drejtën kushtetuese
për informim të qytetarëve",-
u shpreh Vokshi.

Gjatë një mbledhjeje të qeverisë
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ta ajo që vendos mbylljen e
një portali, ndalimin e ak-
sesit në një adresë në rrjetet
sociale, etj.", shprehet Sen-
ja. Për Besar Likmetën ësh-
të e qartë, që nëpërmjet kë-
tyre projektligjeve, kryemi-
nistri Edi Rama ka si qëllim
të kontrollojnë përmbajtjen
e publikimeve online,
nëpërmjet kërcënimit të
gjobave joproporcionale dhe
një këshilli censure, i cili si-
pas tij nuk ka një të dytë në
botën e lirë dhe demokra-
tike.

BESAR LIKMETBESAR LIKMETBESAR LIKMETBESAR LIKMETBESAR LIKMETAAAAA
(BIRN):(BIRN):(BIRN):(BIRN):(BIRN):

"Qeveria ka propozuar dy
projektligje, për regjistrimin
dhe rregullim e medias on-
line, të cilat sipas opinionit
tonë cenojnë thellë lirinë e
shprehjes dhe atë të medias
në Shqipëri, shkelin stan-
dardet dhe praktikat e mira
ndërkombëtare dhe në qoftë
se miratohen do t'i shtyjnë
mediat online dhe gazetarët
në autocensurë.

Është e qartë, që nëpërm-
jet këtyre projektligjeve,
kryeministri Edi Rama ka si
qëllim të kontrollojnë përm-
bajtjen e publikimeve on-
line, nëpërmjet kërcënimit
të gjobave joproporcionale
dhe një këshilli censure, i
cili nuk ka një të dytë në
botën e lirë dhe demokra-
tike.  Këto projektligje janë
në kundërshtim me Kush-
tetutën dhe në shkelje të
drejtave dhe lirive
themelore të garantuara
nga Konventa Europiane e
të Drejtave të Njeriut".

ANILA BASHAANILA BASHAANILA BASHAANILA BASHAANILA BASHA
(NEWSBOMB):(NEWSBOMB):(NEWSBOMB):(NEWSBOMB):(NEWSBOMB):

"Për projektligjin "Për
mediat Audiovizive…"

Neni 33/1 që ka të bëjë me
detyrimet e OSHPE-ve, ësh-
të ndërhyrje e pastër dhe e
qartë, e dhunshme dhe e ko-
mpromentuar, censurë me
vetëdije ndaj agjencive të
ndryshme mediatike online.
Nuk e di nëse ndonjë nga
parlamentarët apo qeveri-
tarët që e kanë hartuar
ligjin mund të japë përgjigje
për pyetjen e mëposhtme:

Si e kontrollon organi ko-
mpetent që publikimet
shfaqen në "mënyrë të
vërtetë"? Kush mund të
thotë dhe të përcaktojë se
raportimet apo publikimet
janë "të paanshme dhe objek-
tive"? Pse dhe si do të ven-
dosë organi kompetent për
deklarata të paanshme nga
partitë e ndryshme politike?
Kjo pikë, jo vetëm cenon
raportimin e lirë të medias,
por tenton të censurojë dhe
aktivitetin e forcave të ndry-
shme politike, një praktikë,
që nuk haset në asnjë vend
të botës.

Në pikën "d" qeveria ten-
ton të na orientojë edhe
produktin e lajmeve që prod-
hojmë. Nëse website që kri-
johet, ka në fokus të tij
vetëm mbrojtjen e të
drejtave të kafshëve dhe
merr shtrirje më shumë se
mbarëkombëtare, si duhet të
"ofrohet për të gjithë për-
doruesit njëlloj"? sepse
mund të ndodhë që në këtë
website, askush nuk do që
të shkruaj për ngjarjet poli-

tike, apo për komunitetin
LGBT…

Pika "ë" e përcaktimit të
respektimit të "moralit pub-
lik" është ndoshta më qe-
sharakja e vendosur. Sepse
më kujtohen raste të par-
lamentarëve që në rrjetet
sociale shkruajnë: "…ata të
opozitës mendojnë për
bythën e tyre". A është ky
respektim i rregullave të
moralit publik? A përbën kjo
moral publik? Nëse për me-
diat ky është një detyrim,
çfarë është për përdoruesit
e zgjedhur me votë? Po fjala
"mut", e përdorur jo më larg
se në seancën e fundit par-
lamentare: Po fjalët, "i
rrjedhur, i pjerdhur, kurvë,
rruspie etj. etj." fjalë që rën-
don përdoren në parlament,
janë shfaqje të "Moralit Pub-
lik" dhe a e penalizojnë me-
dian?

Pika që ka të bëjë me pe-
nalizimet, është skandaloze.

Urdhërohet mbyllja e por-
taleve, kur AMA, një organ
tërësisht politik, sipas inter-
esave të momentit vendos
për një, dy, tre a më shumë
ankesa. Për të mbyllur me-
dian online për 24 orë, një
ditë apo edhe një vit sipas
oreksit apo pikëpamjeve të
disa aktorëve rrogëtarë të
shtetit për një media pri-
vate. Projektligji, përveç një
komisioni ankesash, nuk
lejon asnjë fazë apelimi, pro-
cedurë kjo e panjohur më
parë në botën demokratike.

Përfundimisht duhet
thënë se:

Paketa antishpifje, është
rasti më flagrant i ndë-
rhyrjes së politikës në lirinë
e medias. Eshtë censurë e
hapur, kontroll qeveritar,
dhe projekti më i paimagjin-
ueshëm, çka tejkalon edhe
atë të burgosjes së
gazetarëve.

Qeveritë do të shkojnë e
do të vijnë, parlamentet e
këtij vendi po ashtu, e vetm-
ja që do të mbijetojë, pavarë-
sisht këtyre zhvillimeve ësh-
të media. Edhe në vendet e
tjera ku bëhen tentative për
rastin e "FAKE-NEWS", si në
Francë, ligjet janë kufizuar
në fushata zgjedhore për të
mos ndërhyrë në garë, por
jo me shtrirjen e tij gjithë ko-
hën.

Nuk mund të ketë liri të
medias në vend, me një ndë-
rhyrje të shumanshme si
kjo që propozohet. Qeveria,
parlamenti dhe çdo institu-
cion shtetëror, duhet të kup-
tojë se në gjithë botën, gaze-
taria po ndryshon. Ka dalë
nga klishetë standarde të
lajmeve statike, për t'u adap-
tuar me kohën. Por politi-
kanët shqiptarë që ecin me

Nisma e kryeministrit
Edi Rama për të
ndalur publikimin

dhe përhapjen e lajmeve të
pavërteta nëpërmjet
regjistrimin dhe rregullim e
medias online, rrezikon të
kthehet në një goditje për li-
rinë e medias në vendin tonë
dhe që do t'i orientojë
gazetarët drejt autocen-
surës. Shumica e gazetarëve
dhe botuesve të mediave on-
line në vendin tonë e kundër-
shtojnë paketën antishpifje
të hartuar nga qeveria, pasi
sipas tyre ajo tenton t'i mby-
llë gojën mediave kritike me
qeverinë, duke i dhënë të
drejtën AMA-s që të marrë
masa administrative duke
filluar që nga gjobat e papër-
ballueshme për një media të
tillë e deri te mbyllja fare e
këtyre portaleve, pa i dhënë
të drejtën e apelimit në
gjykatë. Për redaktorin e
BIRN-it në vendin tonë, Be-
sar Likmeta ndryshimet e
hartuara nga qeveria cen-
ojnë thellë lirinë e shprehjes
dhe atë të medias në Sh-
qipëri, si dhe shkelin stan-
dardet dhe praktikat e mira
ndërkombëtare në fushën e
medias. Sipas tij në qoftë se
këto ndryshime do mirato-
hen në mënyrën se si janë
hartuar atëherë mediat on-
line dhe gazetarët do të sh-
tyhen drejt autocensurës.
Ndërkohë që Anila Basha,
drejtoreshë e "NewsBomb",
një tjetër media online që
vepron prej vitesh tashmë
në Shqipëri, thekson se pa-
keta e paraqitur nga qever-
ia "është ndërhyrje e pastër
dhe e qartë, e dhunshme dhe
e kompromentuar, censurë
me vetëdije ndaj agjencive të
ndryshme mediatike on-
line". Sipas saj ndryshimet
ligjore tentojnë të krijojnë
shumë paqartësi për
mënyrën sesi do të dallohet
lajmi i vërtetë dhe se si do të
përcaktohet nëse informa-
cioni është trajtuar në
mënyrë të paanshme,
sikurse reket të vendos rreg-
ulla kjo paketë antishpifje.
Jo vetëm kaq, por Basha ev-
identon si skandaloze
dhënien e kompetencave për
të vendosur gjoba deri në
mbyllje të portaleve të ndry-
shme, nga një institucion si
AMA që dominohet gjith-
monë nga shumicat qever-
isëse. Ajo që e bënë edhe më
skandaloz këtë nismë sipas
saj është mospërcaktimi i të
drejtës për apelim të vendi-
meve të AMA-s në gjykatë.
Ndërsa për pedagogun e in-
formimit dhe kryeredaktor-
in e medias tjetër online "AL-
BEU", Emirjon Senja, pro-
jektligjet synojnë të ngrenë
një "gjykatë të së vërtetës
dhe moralit", e cila sipas tij
rrezikon të kthehet në ka-
mxhik të pushtetit sidomos
ndaj mediave online. "Ligji i
jep të drejtë kësaj "gjykate
morali" të urdhërojë mbyll-
jen e mediave online pa kalu-
ar më parë nga sistemi gjyqë-
sor. Edhe në pushtetet më
autoritare seç kemi shembuj
në rajonin tonë, është gjyka-

Basha: Paketa është kontroll qeveritar dhe projekti më i paimagjinueshëm

Gazetarët kundër paketës antishpifje:
Çon median në autocensurë

Likmeta: Cenojnë lirinë e shprehjes dhe atë të medias
ritmin e breshkes, nuk
mund të kuptojnë vrapimin
e medias, ndaj kërkojnë me
forma dhe mënyra të ndry-
shme të na vënë nën kon-
troll".

EMIRJON SENJAEMIRJON SENJAEMIRJON SENJAEMIRJON SENJAEMIRJON SENJA
(ALBEU):(ALBEU):(ALBEU):(ALBEU):(ALBEU):

"Ka një qasje të përgjiths-
hme, madje edhe në perëndim
për ta parë median, sidomos
atë onlinë si një problem që
duhet futur në "shina" dhe
sigurisht Shqipëria nuk
mund të shpëtonte nga këto
simptoma. Media, ka mjaft
mëkate në Shqipëri dhe an-
gazhimi për t'i bërë gjërat më
mirë është i mirëpritur, por
nisur nga eksperienca e der-
itanishme, e një mungese
kulture të medias së lirë në
vend, si edhe të një tregu të
prishur gjatë tri dekadave të
fundit kur ne gazetarët kemi
menduar se jemi të lirë,
përmirësimi mund të vijë
vetëm me vetërregullim,
sepse qasjet për ta rregullu-
ar këtë treg nga aktorë të
jashtëm, siç janë në rastin
konkret organet e përcaktu-
ara prej ndryshimeve ligjore
rrezikojnë të na sjellin në
vëmendje periudha të errëta
të raportit media-pushtet.

Ligji synon te ngrejë një
"gjykatë të së vërtetës dhe
moralit", i cili rrezikon të
kthehet në kamxhik të push-
tetit sidomos ndaj mediave
online, për kontrollin e të
cilave është ndërhyre vazh-
dimisht gjatë viteve të fun-
dit. Madje, ligji i jep të drejt
kësaj "gjykate morali" të ur-
dhërojë mbylljen e mediave
online pa kaluar më parë
nga sistemi gjyqësor. Edhe
në pushtetet më autoritare,
siç kemi shembuj në rajonin
tonë, është gjykata ajo që
vendos mbylljen e një porta-
li, ndalimin e aksesit në një
adresë në rrjetet sociale, etj.
Për më tepër, duke parë
edhe disbalancën në gjoba,
duket se ka një qasje për të
ruajtur monopolin e media-
ve audiovizive në raport me
mediat online pasi nuk
mund të shpjegohet ndry-
she që gjoba ndaj një porta-
li me një numër të kufizuar
lexuesish që publikon një
fake news të jetë disa herë
më e madhe se sa një televiz-
ion që shihet nga një audi-
encë më e madhe".

LIKMETA
Nëpërmjet këtyre
projektligjeve,
kryeministri Edi
Rama ka si qëllim të
kontrollojnë
përmbajtjen e
publikimeve online,
nëpërmjet kërcënimit
të gjobave
joproporcionale dhe
një këshilli censure, i
cili nuk ka një të dytë
në botën e lirë dhe
demokratike.

BASHA
Paketa antishpifje,
është rasti më flagrant
i ndërhyrjes së
politikës në lirinë e
medias. Eshtë
censurë e hapur,
kontroll qeveritar, dhe
projekti më i
paimagjinueshëm, çka
tejkalon edhe atë të
burgosjes së
gazetarëve. Qeveritë
do të shkojnë e do të
vijnë, parlamentet e
këtij vendi po ashtu...

SENJA
Ligji synon te ngrejë një
"gjykatë të së vërtetës
dhe moralit", i cili
rrezikon të kthehet në
kamxhik të pushtetit
sidomos ndaj mediave
online, për kontrollin e
të cilave është
ndërhyre vazhdimisht
gjatë viteve të fundit.
Madje, ligji i jep të drejt
kësaj "gjykate morali"
të urdhërojë mbylljen e
mediave online pa
kaluar më parë nga
sistemi gjyqësor.
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Ngjarjet në Artë dhe Prevezë, identitetet mbeten sekret. Ndër të prangosurit dhe një femër

Hashash e kokainë drejt Greqisë, kapen shqiptarët
Në grupin e të rinjve të arrestuar edhe një grek

Kapen 60 kile mari
juanë në kufirin me
Greqinë. Policia e

shtetit fqinj ka arrestuar
tre shqiptarë edhe një sh-
tetas grek për posedim dhe
trafikim të lëndëve narko-
tike, origjina e së cilës ish-
te nga Shqipëria. Sipas të
dhënave paraprake janë dy
shqiptarët, një mashkull 30
vjeç dhe një femër 22 vjeç,
ndërsa shtetasi grek është
29 vjeç. Për momentin nuk
janë bërë të ditur identite-
tet e të arrestuarve. Tre të
rinjtë kanë kaluar kufirin
shqiptar dhe kanë qenë
duke udhëtuar drejt Artës
kur u ndaluan nga policia,
e cila po sipas burimeve i ka
ndjekur ata që nga kufiri.
Kontrolli u bë në Amotopo
pranë Artës ndërsa u gjetën
dhe u sekuestruan 60 kg e
610 gram marijuanë dhe 6
celularë.
KOKAINË

Po ditën e diel në
mëngjes një tjetër shqiptar
është arrestuar nga policia
greke në  autobusin e Pre-
vezës. 38-vjeçari identiteti

i të cilit ende nuk dihet,
është kapur me 3 kg 166
gram marijuanë dhe 30
gram kokaine. Atij iu
sekuestruan dhe 165 euro e
2 celularë. Droga  kishte si
origjinë Shqipërinë.

SHKON ME
SËPATË
TE FQINJI,
PRANGOSET
Një 47-vjeçar
shqiptar ka
kërcënuar me
sëpatë fqinjin e tij
italian, në
provincën e
Aleksandrisë.
Shqiptari ende i
paindetifikuar
sipas mediave
italiane, pas një
sherri banal me
fqinjin e tij, një
student italian, ka
shkuar në
shtëpinë e tij me
sëpatë duke e
kërcënuar.
Menjëherë pas
ngjarjes policia
italiane ka
proceduar
penalisht
shqiptarin ndërsa
ka sekuestruar
edhe sëpatën.

SASIA E KAPUR
Vetëm më datë 23 dhjetor në shtetin fqinj, Greqi, janë kapur rreth
64 kilogram hashash dhe nje sasi kokaine prej 30 gram. Të
akuzuarit për trafik janë 3 shqiptarë mes tyre dhe një femër, dhe
një shtetas grek. Droga e kishte origjinën nga Shqipëria.64



SHKURT

U shtyp nga një makinë në Itali,
identifikohet shqiptari

Selim Selmani, 58 vjeç është shqiptari, i cili humbi jetën gjatë  aksidentit rrugor  të
ditës së shtunë në komunën Monteprandone, në Itali. Medi-

at italiane shkruajnë se 58-vjeçari, i cili u përplas për vdekje nga
një makinë "Fiat" në rrugën "Scopa" të zonës industriale të Cen-
tobuchi, jetonte prej vitesh në shtetin italian me familjen e tij.
Pas lajmit tronditës të vdekjes së tij, familjarët kanë vrapuar në
vendin e aksidentit, duke këmbëngulur për të parë me çdo kusht
trupin e tij, pavarësisht prezencës së policisë. Pas aksidentit
tragjik, shërbimi i ambulancës shkoi menjëherë në vendngjarje
për t'i dhënë ndihmë të aksidentuarit, por për fat të keq, shqip-
tari ndërroi jetë rreth 40 minuta pas përplasjes.

Tragjike në Kretë, humb jetën
foshnja 9-muajshe e shqiptarëve

Një ngjarje tragjike ka ndodhur në Kokino Pirgo në Kretë, pasi
ka humbur jetën foshnja 9 muajshe e dy shqiptarëve. Sipas të

dhënave, foshnja djalë e një çifti shqiptarësh ndodhej nën kujdes-
in e gjyshes, kur prindërit kishin shkuar të mbledhin ullinj, njof-
ton gazetarja Ira Londo për BalkanWeb. Sipas mjekëve të spitalit
për fëmijë në Iraklio, foshnja, që arriti në gjendje koma në qen-
drën shëndetësore të fshatit dhe u transferua urgjentisht në këtë
spital, është mbytur nga send apo ushqim i papërtypur që i ngeci
në grykë. Tragjedia ka shokuar mbarë ishullin.

"Ty të ka dënuar Zoti", nëna tregon
keqtrajtimet ndaj të birit

Djali i Elisabetës është i veçantë, sepse ka lindur albin dhe për këtë gjë ai ka rënë pre
e bullizmit që i vogël. Kjo e ka bërë që ndonjëherë të braktisë

dhe shkollën. Në studion e "Ka një mesazh për ty", nëna e 11-
vjeçarit rrëfen vështirësitë me të cilat përballet i biri, por edhe
ajo vetë. "Unë jam fëmijë i një divorci, në moshën 5 vjeçare më
janë ndarë prindërit. Mamaja emigroi në Greqi, babai erdhi me
shtëpi në një fshat të Fierit dhe me peripeci u rritëm. Siç e kanë
shqiptarët që martojnë vajzat e vogla, më martuan edhe mua
shumë të vogël. E pranova, u martova, të gjitha në rregull. Pas 2
vjetësh erdhi në jetë djali, për të cilin jemi këtu. Orgesti në Prill
mbush 11 vjeç. Unë si e vogël që isha (16 vjeçe), edhe këto vizitat nuk i kryeja tërë kohës,
sado ishte shtatzëni e vështirë… Duhet të merrja shumë vitamina për djalin, që unë nuk
i mora. Djali lindi albin."-tha ajo me trishtim.

TENDER NOTIFICATION

CONSULTING SERVICES FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT
 “AIRFIELD 2020” PROJECT

TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT

Tirana International Airport sh.p.k (TIA) is requesting offers for consulting services for
construction management of “Airfield 2020” project.

TIA is looking to contract a company that will provide the consulting services which consist of
technical and administrative assistance and support on behalf of TIA for monitoring, managing
and supervising the construction works that will be part of the “AIRFIELD 2020” PROJECT.

To participate in this process interested parties will need to submit their interest for participation
by e – mail, to all below e – mail address.

Upon receipt of the e – mail, TIA will send to the respective company a Confidentiality
Commitment form. The interested company will need to send the signed and stamped
Confidentiality Commitment form, by e-mail, at all the e – mail address below, and only then
they will receive all the necessary forms and instructions for participating in this tender.

The set of tender documents will be delivered free of charge, via e-mail.

Offers need to be submitted in a closed and sealed package clearly marked:
“CONSULTING SERVICES FOR CONSTRUCTION MANAGEMENT” “AIRFIELD 2020”
PROJECT

The address for submission of offers is:

Tirana International Airport sh.p.k
Administration Building
Rinas, Tirana
Albania

The deadline for the submission of offers at the above address is 12:00 hrs. on 11 January
2019.

Any offer submitted by open means (e.g. by e-mail, fax) will not be considered for this
tender.

For further information please send an email to all following addresses:
ialimema@tirana-airport.com; fvojka@tirana-airport.com; apalushi@tirana-airport.com
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Deklarata: Autonomi të universiteteve, cilësi të diplomave dhe rritje transparence

51 pedagogë të Filologjikut kërkojnë
shfuqizimin e ligjit të arsimit të lartë
"Jemi në mbështetje të studentëve, financim arsimit"

Plot 51 pedagogë të
Fakultetit të Histori-
Filologjisë në Univer-

sitetin e Tiranës i janë bash-
kuar kërkesave të studentëve
dhe kanë kërkuar shfuqiz-
imin e ligjit të arsimit të lartë.
Nëpërmjet një deklarate, ata
kanë kërkuar garantimin e
të drejtave të studentit, që si-
pas tyre me ligjin aktual janë
të shkelura. "Në vijim të qën-
drimit mbështetës ndaj pro-
testës së studentëve dhe
kërkesave të tyre legjitime,
ne, pedagogët e Fakultetit të
Historisë dhe të Filologjisë i
falënderojmë ata për gux-
imin dhe qëndresën qyteta-
re. Të ndërgjegjshëm që
problemet e sotme janë pa-
sojë e Ligjit për Arsimin e
Lartë dhe Kërkimin Shken-
cor në Institucionet e Ar-
simit të Lartë në Republikën
e Shqipërisë, Nr.80/2015, siç
e kemi artikuluar që prej
katër vitesh, kërkojmë: Ab-
rogimin e Ligjit për Arsimin
e Lartë dhe mbajtjen e
përgjegjësive përkatëse, ga-
rantimin e të drejtave të stu-
dentit, të cilat me ligjin ak-
tual janë të shkelura",-thu-
het në deklaratën e firmo-
sur nga 51 pedagogët. Këta
të fundit më tej kërkojnë që
të krijohet një Këshill
Emergjence pranë Minis-
trisë së Arsimit, me përfaqë-
simin e të gjitha palëve të in-
teresuara, studentë, peda-
gogë, shoqëri civile etj., për
të mundësuar daljen nga

kriza aktuale dhe realizimin
e reformimit të arsimit të
lartë. "Nxjerrjen e përgjegjë-
sive për zënien e mjediseve
universitare dhe marrjen e
masave për lirimin e tyre , si
dhe financimin e kampusit
të ri universitar, i cili duhet

t'i kalojë në administrim
Universitetit të Tiranës.
Hapjen e një debati publik
për hartimin e një ligji të ri
për Arsimin e Lartë, në
themel të të cilit të jenë këto
parime: Garantimi i të
drejtave studentore; Finan-

cimi i dijes; Cilësia e mësim-
dhënies; Demokratizimi i
universiteteve; Autonomia e
universiteteve; Rritja e
transparencës; Cilësia e
diplomave dhe integrimi i të
diplomuarve në tregun e
punës",-theksojnë pedagogët.

EMRAT E PEDAGOGËVE
ARTAN FUGA,
MARK MARKU,
ROMEO HANXHARI,
LILI SULA,
AGRON GJEKMARKAJ,
ERKA CARO,
SOKOL AXHEMI,
SABRI LACI,
ERMAL BAZE,
MIMOZA GJOKUTAJ,
GENTIANA KERA,
GENTA SKURAJ,
ENO POPI,
JONILA GODOLE,
RAMADAN CIPURI,
EDLIRA MECAJ,
LORETA AXHAMI,
DHURATA SHEHRI,
ERVIN GOCI,
ALBANA KOSOVRASTI,
ORNELA HASRAMA,
RRAPO ZGURI,
ARBEN BELBA,
VJOLLCA OSJA,
LINDA MENIKU,

EDLIRA TONUZI,
ELJAN DOCE,
VIOLA ISUFAJ,
SONILA PAPATHIMIU,
SONILA XHAFA,
ENRIKETA PAPA,
RAIMONDA NELKU,
ZYLYFTAR BREGU,
ELSA SKENDERI,
YMER CIRAKU,
EDLIRA KOLA,
MERITA KARAGUNI,
ANDRI HOXHA,
ENKELA BEGU,
LINDITA XHANARI,
MIGENA LESKOVIKU,
JULIANA MARKO,
MELI BREGU,
ANDI PINARI,
HOLTA SHUPO,
ALBANA DEDA,
FLORA KOLECI,
ALBAN TARTARI,
DHIMITËR DOKO,
DHIMITRI BELLO,
MARIN HAXHIMIHALI.

Voltiza Duro

Faksimil e deklaratës
së pedagogëve

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA KUSHTETUESE
KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT

SHPALLJE E VENDEVE VAKANTE
Kolegji i Posaçëm i Apelimit (KPA) pranë Gjykatës Kushtetuese, bazuar në ligjin nr. 84/2016,
“Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe
vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 “Për miratimin e strukturës organizative, organikës dhe
klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të Posaçëm të Apelimit”, i ndryshuar me vendimin
nr.101 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin e Kuvendit nr. 92/2017 Për miratimin e
strukturës organizative, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Kolegjit të
Posaçëm të Apelimit”:

1. Rishpall 2 (dy) vende vakante për “Specialist IT” në Drejtorinë Ekonomike dhe
Shërbimeve Mbështetëse.

KËRKESAT E POSAÇME TË POZICIONIT TE PARË PËR “SPECIALIST IT”:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Inxhinieri Informatike, Informatike,
Teknologji informacioni etj.

b. Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
c. Të ketë eksperiencë në menaxhimin e projekteve TIK.
d. Të ketë eksperiencë në hartimin e politikave të brendshme IT dhe planifikime ne fushen

IT.
e. Të ketë njohuri shumë të mira për infrastrukturat e IT dhe sistemet të cilat implementohen

mbi to.
f. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

KËRKESAT E POSAÇME TË POZICIONIT TE DYTË PËR “SPECIALIST IT”:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Inxhinieri Informatike, Informatike,
Teknologji informacioni etj.

b. Të ketë të paktën 3 vite eksperience pune në fushën e teknologjisë së informacionit.
c. Të ketë njohuri shumë të mira në administrimin e sistemeve si Active Directory, Outlook

Mail Client
d. Të ketë njohuri bazë mbi pajisjet e rrjetit dhe infrastukturën e rrjetit.
e. Të ketë njohuri bazë për panelet e administrimit të faqeve web (Wordpress, Drupal,

Joomla etj).
f. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.

2. Shpall 1 (një) vend vakant për “Specialist Financë/Buxheti” në Drejtorinë Ekonomike
dhe Shërbimeve Mbështetëse.

KËRKESAT E POSAÇME TË POZICIONIT “SPECIALIST FINANCË/BUXHETI”:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor” në Ekonomi, Dega Financë.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në profesion.
d. Të ketë njohuri në programet financiare si: Alpha/Financa 5 etj.

3. Shpall 1 (një) vend vakant për “Specialist i Burimeve Njerëzore” në Drejtorinë
Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse.

KËRKESAT E POSAÇME TË POZICIONIT “SPECIALIST BURIME NJERËZORE”:

a. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master Shkencor”.
b. Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze.
c. Të ketë të paktën 3 vite përvojë pune në fushën e burimeve njerëzore.

KUSHTE TË PËRGJITHSHME:

· Kandidatët duhet të sigurohen se plotësojnë kriteret për tu pajisur me Certifikate
Sigurie, sipas Vendimit Këshillit Ministrave nr.188, datë 4.3.2015.

· Kandidatët duhet të kenë aftësi për tu përshtatur e punuar në grup, nën presion si
dhe në afate kohore të limituara.

Të gjithë aplikimet duhet të dorëzohen nga data 20 dhjetor deri më 31 dhjetor 2018
në një nga format e dhëna më poshtë:

· Paraqitjes së Kërkesës nga aplikanti, së bashku me dokumentet përkatëse, pranë
institucionit të KPA-së, në adresën: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit, Nr. 3, Tiranë,
nga e Hëna në të Premte, ora: 09:00-16:00.

· Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentet përkatëse, me anë të postës
zyrtare pranë institucionit të KPA-së në adresën: “Bulevardi “Dëshmorët e Kombit,
Nr. 3, Tiranë. Aplikimi në rrugë postare duhet të kryhet brenda datës 31 dhjetor
2018, i cili duhet të vërtetohet me fletë-mandatin e lëshuar nga institucioni përkatës
postar. KPA-ja do të konfirmojë nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit
përkatës.

· Dërgimin e kërkesës së bashku me dokumentacionin përkatës me anë të
postës elektronike nga data 20 dhjetor deri më 31 dhjetor 2018 në adresën
info@kpa.al. KPA konfirmon nëpërmjet postës elektronike marrjen e aplikimit
përkatës.

Në kërkesën që paraqet, kandidati përcakton vendin vakant, për  të cilin është i interesuar
të aplikojë. Bashkëlidhur me kërkesën, kandidati dorëzon 1 kopje të dokumenteve të
mëposhtme:

1. Jetëshkrim profesional në gjuhën shqipe, përfshirë të dhënat e kontaktit, postën
elektronike zyrtare dhe adresën postare;

2. Kopje të dokumentave (diplomë, letërnjoftimi (ID), librezë pune) original ose të
noterizuar. Diplomat qe janë marrë jashtë vendit, duhet të jenë njohur paraprakisht
pranë institucionit përgjegjës për njehsimin e diplomave, sipas legjislacionit në
fuqi;

3. Dokument që vërteton se në ngarkim të tij nuk është regjistruar një procedim penal;
4. Dëshmi e gjendjes gjyqësore;
5. Vërtetim nga Institucioni që nuk ka masë disiplinore ne fuqi;
6. Vlerësimin e fundit nga Eprori Direkt;
7. Cdo dokumentacion tjetër që vërteton plotësimin e kushteve të mësipërme, si dhe

trajnime, kualifikime, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura
në jetëshkrim.

Kandidatët të cilët aplikojnë nëpërmjet postës elektronike, nëse do të vlerësohen që
plotësojnë kriteret ligjore, duhet të paraqesin ditën e intervistës dokumentet origjinale
ose të njësuara me origjinalin, që vërtetojnë kushtet e parashikuara sipas pikave 1-7.
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Pritet përshpejtim i procedurës së dhënies së vizës. Hiqet verifikimi i përparësisë

Projektligji i ri, lehtësirat për
të emigruar në Gjermani

Si përfitohet kontrata dhe viza e punës

Projektligji  i  ri  i
ardhjes së fuqisë
punëtore nuk do ta

shmangë nevojën e ap-
likimit për vizë pune. Lind py-
etja se a do të shkurtohet apo
do të zgjatet koha e pritjes për
vizë në ambasada? Një gjë du-
het thënë që në fillim: Askush
nuk mund ta parashikojë sak-
tësisht se a do të rritet apo do
të ulet kohëzgjatja e pritjes për
një vizë pune. Por po
përpiqemi të sqarojmë se çfarë
mund të çojë në përshpejtim,
e çfarë në ngadalësim të pro-
cedurave.
VIZAT PËR TË
KËRKUAR PUNË

Një risi shumë e rëndë-
sishme  në projektligjin e
ardhjes së fuqisë punëtore
është "Viza për të kërkuar
punë" (Job-Seeker-Visum).
Deri tani këtë mundësi e kanë
vetëm profesionistët me sh-
kollë të lartë. Me ligjin e ri do
ta kenë edhe profesionistët,
kualifikimi i të cilëve njihet
edhe në Gjermani. Kjo është
një vizë, që jepet për një afat
kohor deri në gjashtë muaj,
vetëm për Gjermaninë, për
dallim nga viza Schengen, e
cila jepet për 90 ditë dhe vlen
për të gjithë hapësirën Schen-
gen. Viza për të kërkuar punë
i jep të drejtën një personi të
kualifikuar që të vijë në Gjer-
mani pa kontratë pune.  Deri
tani kjo lloj vize aplikohet
vetëm për të diplomuarit me
shkollë të lartë. Rregulli ak-
tual parasheh se kush gjen
punë brenda këtij gjash-
tëmujori, nuk ka nevojë të
dalë nga Gjermania për të
marrë vizë pune, por mund
të aplikojë direkt në zyrën e
të huajve, në vendin ku je-
ton. Nëse kjo procedurë do të
përdoret edhe në projek-
tligjin e ri, kjo do të shihet,
kur projektligji të marrë
formën përfundimtare, pasi
të jetë miratuar në Bunde-
stag dhe Bundesrat (Këshil-
lin Federal). Kjo pritet të
ndodhë në mesin e vitit 2019.
Ligji është parashikuar të
hyjë në fuqi në vitin 2020.
Ministri i Brendshëm Seehof-
er tha të mërkurën (19.12) në
Berlin se projektligji do të ba-
zohet tek rregulli aktual për
të diplomuarit. Por ende nuk
është e qartë se sa i ngjashëm
do të jetë ligji i ri me rregul-
lin në fjalë. Një dallim me sa
duket është se, ndërsa për të
diplomuarit me arsim të lartë
nuk ka nevojë për dëshmi gju-
he, për punëtorët e kuali-
fikuar pa shkollë të lartë, do
të kërkohen, veç kualifikim-
it, edhe njohuritë e gjuhës
gjermane. Hubertus Heil,
ministri socialdemokrat i
Punës, tha se njohuritë
nevojiten së paku në nivel
A2, që mjafton sa  për t'u
marrë vesh për gjërat ba-
zike.
SHTIMI I NUMRI TË
APLIKUESVE

Pra, falë vizës së përkohs-
hme për të kërkuar punë,
pritet që procedura e dhënies
së vizës të përshpejtohet,

sepse nuk do të ketë nevojë,
sikurse tani, që dokumentet
të kalojnë edhe njëherë në
Gjermani, për të verifikuar
kontratën e punës. Përshpe-
jtuese është edhe heqja e ver-
ifikimit të përparësisë së një
shtetasi gjerman apo të BE-
së.
PRITET RRITJE
APLIKIMESH PËR
VIZA

Por nga ana tjetër, këto le-
htësime e hapin rrethin e
mundshëm të aplikuesve për
vizë. Kështu që sipas gjykim-
it të specialistëve, numri i
kërkesave për vizë do të sh-
tohet dhe pikave konsullore
do t'u dalin edhe më shumë
punë. Se si do të përballohet
rritja e vëllimit të punës, nuk
është ende e qartë. Ambasa-
dat, të cilat që tani janë
shumë të ngarkuara me punë,
kanë paralajmëruar se do ta
shtojnë personelin. Por min-

istri Seehofer tha se ndoshta
do të duhet të ngrihet një ent
i posaçëm për migrimin e fu-

qisë punëtore.
SHTIM I
KAPACITETEVE NËPËR

AMBASADA
Që ambasadat vetë nuk do

të jenë në gjendje ta përbal-
lojnë këtë fluks, kjo duket si-
domos tek vendet e Ballkan-
it. Që kur ka hyrë në fuqi e ash-
tuquajtura Rregullore e Ball-
kanit Perëndimor, në fillim
2016, konsullatat gjermane të
këtyre vendeve kanë pasur
fluks tejet të madh kërkesash
për vizë. Siç mësoi 'DW' nga
Ministria e Punëve të Jasht-
me, vetëm në vitin 2017,  am-
basada gjermane në Prishtinë
ka trajtuar 19 000 kërkesa për
viza afatgjate, pra, jo Schen-
gen. Me këto shifra seksioni i
vizave në Ambasadën Gjer-
mane në Prishtinë është ndër
dhjetë  më të mëdhatë në
botë, sikurse edhe seksionet
e vizave në Beograd dhe Sara-
jevë. Kjo rritje e madhe shpje-
gon edhe faktin që,
"megjithëse Gjermania e ka
shtuar personelin konsullor
në këto vende, kohëzgjatja e
pritjes për një takim në am-
basadë shkon deri në disa
muaj", i tha 'DW'-së Ministria
e Jashtme. Gjermania plani-
fikon edhe në të ardhmen sh-
timin e kapaciteteve në Prish-
tinë, por Ministria e Jashtme
nuk e konkretizoi, se çfarë do
të thotë ky shtim i kapac-
iteteve dhe kur do të ndodhë.

Kur mund të hyjnë në fuqi
ligjet?

Të dy ligjet do të hyjnë në
fuqi më 1 janar 2020. Por më

parë duhet të miratohen nga
parlamenti (Bundestag) dhe
Këshilli Federal (Bundesrat).

Me gjasë që në parlament
projektligjet të pësojnë ndry-
shime të vogla, sidomos për sa
i përket afatit të testimit të
ligjit për personat me Dul-
dung. Frika më e madhe e kris-
tiandemokratëve dhe kristian-
socialëve është se dhënia e
lejes së qëndrimit për
azilkërkues të refuzuar mund
të shërbejë si joshje për
shumë imigrantë ekonomikë
që të vijnë në Gjermani ilegal-
isht, fillimisht si azilantë, me
shpresën se më pas mund të
kthehen në imigrantë. Matth-
ias Middelberg, deputet i CDU-
së nga Komisioni i Bundestag-
ut për Çështje të Brendshme
ka paralajmëruar që tani në
një intervistë dhënë gazetës
"Neue Osnabrücker Zeitung"
se planifikon të flasë me SPD-
në për shkurtimin e këtij afati.

Siç bëri të ditur ministri i
Brendshëm Seehofer, projek-
tligji i jep mundësi qeverisë që
ta pezullojë ligjin, në rast se
konstatohen abuzime masive.
Pritet që ligjet të kalojnë në
Bundestag dhe Bundesrat deri
nga mesi i vitit 2019, në mënyrë
që të mund të vihen në jetë në
fillim të janarit të vitit 2020.  Si-
pas ekspertëve, që nga mirati-
mi i ligjit e deri në ngritjen e
infrastrukturës së nevojshme
për implementimin e tij
nevojiten gjashtë muaj./DW.

VIZAT E PUNES
Një risi shumë e
rëndësishme  në
projektligjin e ardhjes
së fuqisë punëtore
është "Viza për të
kërkuar punë" (Job-
Seeker-Visum). Deri
tani këtë mundësi e
kanë vetëm
profesionistët me
shkollë të lartë. Me
ligjin e ri do ta kenë
edhe profesionistët,
kualifikimi i të cilëve
njihet edhe në
Gjermani. Kjo është
një vizë, që jepet për
një afat kohor deri në
gjashtë muaj, vetëm
për Gjermaninë.

AMBASADAT

Që ambasadat vetë nuk do të jenë në
gjendje ta përballojnë këtë fluks, kjo

duket sidomos tek vendet e Ballkanit.
Që kur ka hyrë në fuqi e ashtuquajtura
Rregullore e Ballkanit Perëndimor, në

fillim 2016, konsullatat gjermane të
këtyre vendeve kanë pasur fluks tejet

të madh kërkesash për vizë. Siç mësoi
'DW' nga Ministria e Punëve të

Jashtme, vetëm në vitin 2017,
ambasada gjermane në Prishtinë ka

trajtuar 19 000 kërkesa për viza
afatgjate, pra, jo Schengen.

“

APLIKIMET
Por nga ana tjetër,
këto lehtësime e
hapin rrethin e
mundshëm të
aplikuesve për vizë.
Kështu që sipas
gjykimit të
specialistëve, numri i
kërkesave për vizë
do të shtohet dhe
pikave konsullore do
t'u dalin edhe më
shumë punë. Se si
do të përballohet rritja
e vëllimit të punës,
nuk është ende e
qartë. Ambasadat, të
cilat që tani janë
shumë të ngarkuara
me punë,  kanë
paralajmëruar se do
ta shtojnë personelin.

Njoftim për shitje me ankand të dytë
Shoqëria  "Power & Justice" (P&J) sh.p.k bazuar në nenet 577, 568 të K.Pr.Civile ka shpallur shitjen me ankand të dytë për
pasurin e paluajtshme të palës debitore Sh" Ekspers Beton Lezhe"sh.p.k etj .
" "Tokë Are" në Z K 1987 me numër pasurie 30/38  Volumi 19 Faqe 71, me  sipërfaqe 1000 m2  me cmim fillestar  prej
58.016 Euro
" "Tokë Are" në Z K 1987 me numër pasurie 40/56  Volumi 11 Faqe 92 , me  sipërfaqe 1730 m2  me me cmim fillestar prej
100.368 Euro
" "Tokë Are" në Z K 1987 me numër pasurie 25/73  Volumi 15 Faqe 239 , me  sipërfaqe 2.000 m2  me cmim fillstar prej
98.112 Euro
Ankandi qëndron i hapur për 15 ditë dhe do të zhvillohet në datën 14.01.2019  ne orën 15:00, pranë selisë në Bulevardi "Gjergj
Fishta" Kulla 1, Kati 2, Zyra nr. 5  Ofertuesit mund te kontaktojnë 0672082543 dhe vizitojnë faqen WEB
www.powerjustice-al.com.
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Datat për secilin kandidat. Testim edhe për teknikët e imazherisë e laboratorit

 Emrat e 700 punonjësve të shëndetësisë
që do t'i nënshtrohen provimit të shtetit
Lista e plotë e stomatologëve dhe mamive

Mjekët, farmacistët,
stomatologët, e in
fermierët do t'i

nënshtrohen provimit të sh-
tetit për profesionet e mjekë-
sisë deri në fund të janarit
të 2019-ës. Testimi do të zh-
villohet edhe për fizioter-
apistët, logopedistët,
mamitë, teknikët e imazher-
isë dhe teknikët e labora-
torit. 'Gazeta Shqiptare'
zbardh sot emrat e 325 sto-
matologëve e 192 mamive që
do të testohen si dhe datat
përkatëse për secilin kandi-
dat. Gjithashtu, gazeta pub-
likon edhe emrat e 77 tekni-
këve të laboratorit si dhe
emrat e 102 teknikëve të
imazherisë që do ti nënsh-
trohen provimit të shtetit.
"Provimi i shtetit do të zh-
villohet në godinën e Qen-
drës së Shërbimeve Arsi-
more (më poshtë QSHA) me
adresë: Bulevardi: "Zhan
D'Ark", Nr. 23 (ish-godina e
ATSH), Tiranë. Kandidati
duhet të paraqitet në QSHA
30 min. para fillimit të
provimit të shtetit",-thek-
son Qendra e Shërbimeve
Arsimore.

DOKUMENTACIONI
Në ditën e provimit kan-

didati duhet të ketë me vete

letërnjoftimin (Kartë ID
ose Pasaportë) për pjesë-
marrje në provimin e sh-

tetit (dokumenti origjinal);
kopje të Kartë ID ose Pasa-
portë; faturën e pagesës së

tarifës së provimit të sh-
tetit për llogari të QSHA në
një bankë të nivelit të dytë/
postë (sipas faturës për
arkëtim të publikuar në
faqen zyrtare të QSHA) si-
pas herës së pjesëmarrjes.
"Për paraqitjen në qendrat
e provimit kandidati duhet
të ketë parasysh rregullat e
mëposhtme: ndalohet mar-
rja me vete dhe përdorimi i
celularëve dhe mjeteve të
tjera të komunikimit gjatë
zhvillimit të provimit, pasi
kjo vlerësohet si kriter
s'kualifikimi; ndalohet du-
hani, dhe konsumimi i ush-
qimit në mjediset e provim-
it; ndalohet komunikimi
gjatë zhvillimit të provim-
it",-bën me dije QSHA.

Kandidatët duhet të ver-
ifikojnë emrin, atësinë,
mbiemrin, si dhe datën
dhe orën e provimit në
faqen zyrtare të QSHA.
Ligji "Për profesionet e
rregulluara në Republikën
e Shqipërisë" në nenin 7
thekson se personi,  që
kërkon të ushtrojë një pro-
fesion të rregulluar, duhet
të ketë përfunduar pro-
gramin përkatës të akredi-
tuar të studimit dhe/ose
kualifikime profesionale
në atë profesion, të cilat
vërtetohen me dokumente
zyrtare, të lëshuara brenda
ose jashtë vendit dhe të
njohura në Republikën e
Shqipërisë, në përputhje
me legjislacionin në fuqi.

Voltiza Duro

EMRAT ME PUNONJËSIT E SHËNDETËSISË QË DO T’I NËNSHTROHEN PROVIMIT TË SHTETIT

Nr. Emri Atësia Mbiemri          Orari
1 Abdulla Glip Hasanlliu 03.01.2019 09:00
2 Adela Arben Osmanllari 03.01.2019 09:00
3 Adelina Rasim Shehu(Kovaçi) 03.01.2019 09:00
4 Adem Ibër Hasanaj 03.01.2019 09:00
5 Adem Fiqiri Metani 03.01.2019 09:00
6 Agim Prek Lekaj 03.01.2019 09:00
7 Agisa Agim Veizaj 03.01.2019 09:00
8 Agustin Martin Delia 03.01.2019 09:00
9 Alba Dashnor Lisha 03.01.2019 09:00
10 Alba Xhemali Xhixha 03.01.2019 09:00
11 Alban Hysen Hysa 03.01.2019 09:00
12 Alban Luan Memo 03.01.2019 09:00
13 Albana Mithat Baho 03.01.2019 09:00
14 Albana Luan Duzha 03.01.2019 09:00
15 Albi Gezim Hafizi 03.01.2019 09:00
16 Albina Robert Kanani 03.01.2019 09:00
17 Alessio Musa Osmani 03.01.2019 09:00
18 Alket Melaim Troci 03.01.2019 09:00
19 Almarina Kujtim Gjergji(Arapi) 03.01.2019 09:00
20 Altin Ilmi Gjuzi 03.01.2019 09:00
21 Altin Llesh Lata 03.01.2019 09:00
22 Altin Riza Mici 03.01.2019 09:00
23 Amela Gezim Hasaj 03.01.2019 09:00
24 Amena Jetmir Selimi 03.01.2019 09:00
25 Ana Gezim Hafizi 03.01.2019 09:00
26 Ana Ardian Kondakciu 03.01.2019 09:00
27 Anda Bujar Muçaj 03.01.2019 09:00
28 Andi Agim Sinoimeri 03.01.2019 09:00
29 Andi Thomaq Shqahu 03.01.2019 09:00
30 Andia Ilir Agastra 03.01.2019 09:00
31 Aneta Perparim Hajdaraj 03.01.2019 09:00
32 Anisa Kastriot Tafa 03.01.2019 09:00
33 Antida Shkëlqim Cekrezi 03.01.2019 09:00
34 Antonio Vincenzo Savarese 03.01.2019 09:00
35 Anxhela Shezai Poraqi 03.01.2019 09:00
36 Ardit Sadik Bajramaj 03.01.2019 09:00
37 Ardit Hamza Kapxhiu 03.01.2019 09:00
38 Ardit Gjon Marku 03.01.2019 09:00
39 Arjola Nusret Gjeta 03.01.2019 09:00
40 Arjon Syqyri Bajraktari 03.01.2019 09:00
41 Arlind Xhezmir Latifi 03.01.2019 09:00
42 Armela Athanas Lefteri 03.01.2019 09:00
43 Arnold Roland Baholli 03.01.2019 09:00
44 Arsen Mehmet Jolla 03.01.2019 09:00
45 Artan Muharrem Doda 03.01.2019 09:00

46 Artenisa Sait Ymeri 03.01.2019 09:00
47 Arvi Arben Guri 03.01.2019 09:00
48 Arviola Myfit Nure 03.01.2019 09:00
49 Arzu Sulejman Mamo 03.01.2019 09:00
50 Asmiljanda Arben Pelivani 03.01.2019 09:00
51 Asprila Bruno Mitrushi 03.01.2019 11:30
52 Besian Bashkim Qalliu 03.01.2019 11:30
53 Biljana Ilo Malevski 03.01.2019 11:30
54 Bledar Lazim Bitri 03.01.2019 11:30
55 Bledar Man Lushi 03.01.2019 11:30
56 Bojken Arben Almadhi 03.01.2019 11:30
57 Borana Ylli Bilali 03.01.2019 11:30
58 Borana Servet Çaushllari 03.01.2019 11:30
59 Briana Bexhet Mucaj 03.01.2019 11:30
60 Brunilda Pjerin Loka 03.01.2019 11:30
61 Brunilda Fadil Shahinaj 03.01.2019 11:30
62 Catello Carlo Mascolo 03.01.2019 11:30
63 Dajland Elez Metalia 03.01.2019 11:30
64 Daniela Zef Mardoda 03.01.2019 11:30
65 Dardan Lulezim Serca 03.01.2019 11:30
66 Darovi Muhamet Basha 03.01.2019 11:30
67 Dea Ylli Kolleshi 03.01.2019 11:30
68 Dea Shaban Kuçi 03.01.2019 11:30
69 Deivi Gramos Ndroqi 03.01.2019 11:30
70 Deja Gjon Gega 03.01.2019 11:30
71 Denardo Skënder Caushmema 03.01.2019 11:30
72 Denis Mitraq Argjiri 03.01.2019 11:30
73 Denis Sait Ymeri 03.01.2019 11:30
74 Denisa Fatmir Domi 03.01.2019 11:30
75 Denisa Ilo Mustafa 03.01.2019 11:30
76 Denisjada Pashko Lleshi 03.01.2019 11:30
77 Detion Rexhep Kerciku 03.01.2019 11:30
78 Diola Haxhi Mucelli 03.01.2019 11:30
79 Disuza Arben Kasula 03.01.2019 11:30
80 Donald Gani Ajazi 03.01.2019 11:30
81 Donin Todi Guxho 03.01.2019 11:30
82 Dorina Banush Bali 03.01.2019 11:30
83 Dren Bujar Nushi 03.01.2019 11:30
84 Dritan Fatos Sopoti 03.01.2019 11:30
85 Edison Gjon Kola 03.01.2019 11:30
86 Edison Asim Shimaj 03.01.2019 11:30
87 Edmir Mylaim Tosku 03.01.2019 11:30
88 Eduard Naim Tafa 03.01.2019 11:30
89 Ejona Jani Mbjeshovaqi 03.01.2019 11:30
90 Ejonis Ilirjan Ibrahimi 03.01.2019 11:30
91 Eldri Roland Katroshi 03.01.2019 11:30

92 Elenica Ilir Thanati(Gjoni) 03.01.2019 11:30
93 Elisa Shefqet Muka 03.01.2019 11:30
94 Elisabeta Arjan Lukani 03.01.2019 11:30
95 Eljon Jako Blana 03.01.2019 11:30
96 Elona Hajri Lusha 03.01.2019 11:30
97 Elona Lush Marku 03.01.2019 11:30
98 Elson Imer Koliqi 03.01.2019 11:30
99 Elvi Shkelqim Roci 03.01.2019 11:30
100 Elvis Tahir Bara 03.01.2019 14:00
101 Emanuela Eduart Meca 03.01.2019 14:00
102 Emiljan Ali Sado 03.01.2019 14:00
103 Emiljano Rami Hamzallari 03.01.2019 14:00
104 Eneida Musa Asllanaj 03.01.2019 14:00
105 Eneida Ramazan Thaçi 03.01.2019 14:00
106 Enflor Myzaljen Hoxha 03.01.2019 14:00
107 Enigert Naun Doko 03.01.2019 14:00
108 Enijada Rremond Sinani 03.01.2019 14:00
109 Enisa Maxhun Dushaj 03.01.2019 14:00
110 Enisa Shkelqim Rexhepi 03.01.2019 14:00
111 Enkeleda Ilir Cara 03.01.2019 14:00
112 Enklid Shaqir Murati 03.01.2019 14:00
113 Enxhi Sokrat Lapi 03.01.2019 14:00
114 Enxhi Ismet Shkreta 03.01.2019 14:00
115 Erald Riza Toska 03.01.2019 14:00
116 Eraldo Fatos Ferataj 03.01.2019 14:00
117 Erges Qirill Llambi 03.01.2019 14:00
118 Ergest Namik Kulaj 03.01.2019 14:00
119 Ergys Musa Dyli 03.01.2019 14:00
120 Erjola Abdyl Zgura 03.01.2019 14:00
121 Erjon Daut Çela 03.01.2019 14:00
122 Erjon Pelivan Hasani 03.01.2019 14:00
123 Ermelinda Bexhet Bezati 03.01.2019 14:00
124 Ermelinda Nebi Mara 03.01.2019 14:00
125 Ermir Binak Bokçiu 03.01.2019 14:00
126 Ermir Bukurosh Meçja 03.01.2019 14:00
127 Ermir Shkelqim Shehi 03.01.2019 14:00
128 Ermira Mane Çerkozi 03.01.2019 14:00
129 Ernisa Shaban Hysa 03.01.2019 14:00
130 Erta Luan Kishta 03.01.2019 14:00
131 Ervin Mhill Ndreu 03.01.2019 14:00
132 Esmeralda Shefki Cota 03.01.2019 14:00
133 Esmeralda Sazan Dervishaliaj 03.01.2019 14:00
134 Esterina Iliaz Xhetani 03.01.2019 14:00
135 Esuida Bujar Sofi 03.01.2019 14:00
136 Etmir Jaho Koçi 03.01.2019 14:00
137 Evald Kujtim Bejaj 03.01.2019 14:00
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138 Everest Basri Dede 03.01.2019 14:00
139 Fabion Elez Bashkurti 03.01.2019 14:00
140 Farudin Enver Tarja 03.01.2019 14:00
141 Fatjon Safat Brenolli 03.01.2019 14:00
142 Fatos Fatmir Brahimi 03.01.2019 14:00
143 Flager Shpetim Isufaj 03.01.2019 14:00
144 Flaures Ulusi Nofulla 03.01.2019 14:00
145 Florenc Sabri Muça 03.01.2019 14:00
146 Florian Mustafa Duka 03.01.2019 14:00
147 Florida Istref Mahmuti 03.01.2019 14:00
148 Genta Bardhyl Shaqiri 03.01.2019 14:00
149 Gentjan Ismail Muço 03.01.2019 14:00
150 Gentjana Caf Bushataj 04.01.2019 09:00
151 Gentjana Sherif Muja 04.01.2019 09:00
152 Gentjana Jonuz Yildizoglu 04.01.2019 09:00
153 Geraldo Novrus Jahollari 04.01.2019 09:00
154 Gersi Pajtim Dautaj 04.01.2019 09:00
155 Gersian Dalip Cara 04.01.2019 09:00
156 Gerta Fran Pjetri 04.01.2019 09:00
157 Gezim Edmond Hyka 04.01.2019 09:00
158 Greta Kujtim Ekonomi 04.01.2019 09:00
159 Grisilda Idriz Strugaj 04.01.2019 09:00
160 Gjergji Dhimiter Guraj 04.01.2019 09:00
161 Gjergji Arqile Shtembari 04.01.2019 09:00
162 Habibe Halim Babasi 04.01.2019 09:00
163 Hajdhica Aleks Tato 04.01.2019 09:00
164 Haki Agim Bardhi 04.01.2019 09:00
165 Halkida Ibrahim Bokshi(Dibra) 04.01.2019 09:00
166 Hamit Munir Sinani 04.01.2019 09:00
167 Helena Ali Kadëna 04.01.2019 09:00
168 Hendri Petrit Malasi 04.01.2019 09:00
169 Hortenca Gezim Llojdiaj 04.01.2019 09:00
170 Hyrmete Isa Gashi 04.01.2019 09:00
171 Ida Zija Hoxha 04.01.2019 09:00
172 Igli Ilir Blacëri 04.01.2019 09:00
173 Ilda Fadil Kalemi 04.01.2019 09:00
174 Ilia Gjolek Qorri 04.01.2019 09:00
175 Ilva Viktor Shehu 04.01.2019 09:00
176 Ilva Ilir Xhabija 04.01.2019 09:00
177 Indrit Selim Lepuri 04.01.2019 09:00
178 Ingrida Besnik Cela 04.01.2019 09:00
179 Irda Hamit Murati 04.01.2019 09:00
180 Irena Dilaver Xhina 04.01.2019 09:00
181 Irgen Genc Osmanaga 04.01.2019 09:00
182 Isilda Gëzim Lazri 04.01.2019 09:00
183 Iv Gezim Nushi 04.01.2019 09:00
184 Iva Artur Balli 04.01.2019 09:00
185 Jera Haxhi Halili 04.01.2019 09:00
186 Jeta Servet Merko 04.01.2019 09:00
187 Jetmir Fadil Hoxha 04.01.2019 09:00
188 Joana Nasi Pipa 04.01.2019 09:00
189 Jona Ylli Kellezi 04.01.2019 09:00
190 Jonida Fatmir Zenelaj 04.01.2019 09:00
191 Jorid Besnik Meta 04.01.2019 09:00
192 Jovan Mihallaq Tasellari 04.01.2019 09:00
193 Jozef Robert Povaci 04.01.2019 09:00
194 Juela Aqif Haka 04.01.2019 09:00
195 Juljana Pashk Troksi 04.01.2019 09:00
196 Jurgena Sokol Sylaj 04.01.2019 09:00
197 Kadri Rushit Hasi 04.01.2019 09:00
198 Kedri Shpetim Peza 04.01.2019 09:00
199 Kei Albert Çuko 04.01.2019 09:00
200 Kejda Pellumb Zenelaj 04.01.2019 11:30
201 Kejsi Agim Lilo 04.01.2019 11:30
202 Kevin Refki Pere 04.01.2019 11:30
203 Klaudia Arjan Dulla 04.01.2019 11:30
204 Klaudja Kristaq Skenderi 04.01.2019 11:30
205 Klea Ferdinant Alushani 04.01.2019 11:30
206 Klea Petraq Kondakciu 04.01.2019 11:30
207 Kleandi Qemal Cela 04.01.2019 11:30
208 Kleant Muharrem Dervishi 04.01.2019 11:30
209 Klejdi Bujar Bilali 04.01.2019 11:30
210 Klementina Sami Rasha 04.01.2019 11:30
211 Kleona Besnik Xhepexhiu 04.01.2019 11:30
212 Kleonard Hysni Sulaj 04.01.2019 11:30
213 Klevis Muhamet Balla 04.01.2019 11:30
214 Klevis Vladimir Veizaj 04.01.2019 11:30
215 Klinton Kujtim Kurti 04.01.2019 11:30
216 Kostika Mihallaq Vera 04.01.2019 11:30
217 Kreshnik Ded Moriseni 04.01.2019 11:30
218 Kreshnik Lulezim Valteri 04.01.2019 11:30
219 Kristi Kostaq Eski 04.01.2019 11:30
220 Kristina Kristaq Poda 04.01.2019 11:30
221 Laura Luan Deliu 04.01.2019 11:30
222 Ledi Reshat Osmeni 04.01.2019 11:30
223 Ledion Zenel Liço 04.01.2019 11:30
224 Leonora Zini Myrtja 04.01.2019 11:30
225 Liridon Kamber Syla 04.01.2019 11:30
226 Liridon Veli Shehu 04.01.2019 11:30
227 Loren Shaban Kamberi 04.01.2019 11:30

NrNrNrNrNr..... EmriEmriEmriEmriEmri AtësiaAtësiaAtësiaAtësiaAtësia MbiemriMbiemriMbiemriMbiemriMbiemri OrariOrariOrariOrariOrari
1 Aida Muhamet Shefkiu 28.12.2018 09:00
2 Alban Fadil Demaj 28.12.2018 09:00
3 Albana Xhevdet Muçorovi 28.12.2018 09:00
4 Aleksandër Nikoll Prenga 28.12.2018 09:00
5 Aliona Ali Sylaj 28.12.2018 09:00
6 Amela Myqerem Shahinlli 28.12.2018 09:00
7 Andora Hekuran Myftaraj 28.12.2018 09:00
8 Anduena Çel Imeraj 28.12.2018 09:00
9 Anita Arjan Avdiaj 28.12.2018 09:00
10 Anxhela Kujtim Stafuka 28.12.2018 09:00
11 Anxheljana Fatmir Hazizolli 28.12.2018 09:00
12 Anjeza Faik Bruçi 28.12.2018 09:00
13 Ariola Faik Sinani 28.12.2018 09:00
14 Arsida Eqerem Buzi 28.12.2018 09:00
15 Benueda Ndue Kaçorri 28.12.2018 09:00
16 Besjana Xhaferr Durishti

(Sinani) 28.12.2018 09:00
17 Dalila Arjan Llanaj 28.12.2018 09:00
18 Dallandyshe Hysen Hoxha 28.12.2018 09:00
19 Damianos Pirro Bishani 28.12.2018 09:00
20 Drita Ekrem Iljazi 28.12.2018 09:00
21 Edlira Novrus Bleta 28.12.2018 09:00
22 Entela Vasil Olldashi 28.12.2018 09:00
23 Enxhi Arben Bitri 28.12.2018 09:00
24 Enxhi Vullnet Kaja 28.12.2018 09:00
25 Erald Kostandin Shope 28.12.2018 09:00
26 Erina Dritor Daci 28.12.2018 09:00
27 Erjona Petrit Prendi 28.12.2018 09:00
28 Ermenita Zef Nikolli 28.12.2018 09:00
29 Ermisa Kujtim Hysaj 28.12.2018 09:00
30 Ervina Pertef Dhembi
 (Nallbati) 28.12.2018 09:00
31 Ervina Astrit Hasanaj 28.12.2018 09:00
32 Fabjola Kujtim Këlliçi 28.12.2018 09:00
33 Fatjon Sherif Dervishi 28.12.2018 09:00
34 Fjoralba Ilir Tabaku 28.12.2018 09:00
35 Fjoranda Ferdinant Metushi 28.12.2018 09:00
36 Floriand Avni Spahillari 28.12.2018 09:00
37 Frateljana Ilirjan Llanaj (Hoxhaj) 28.12.2018

    09:00
38 Gerta Bashkim Kamsi 28.12.2018 09:00
39 Giola Klement Lutaj 28.12.2018 09:00
40 Irida Dhimitër Avram (Ozuni) 28.12.2018

    09:00
41 Isilda Bujar Spahaj 28.12.2018 09:00
42 Iva Neshat Nasufi 28.12.2018 09:00
43 Jonida Kujtim Karaj 28.12.2018 09:00
44 Jonida Brahim Taho 28.12.2018 09:00
45 Julian Shaban Nuredini 28.12.2018 09:00
46 Klarida Adriatik Nelaj 28.12.2018 09:00
47 Klodiana Frang Delia 28.12.2018 09:00
48 Kloida Qemal Daçi 28.12.2018 09:00
49 Kristina Ylli Agalliu 28.12.2018 09:00
50 Kristjana Thanas Naslazi 28.12.2018 11:30
51 Lavdie Baftjar Kurti 28.12.2018 11:30
52 Malvina Naim Sabahi 28.12.2018 11:30
53 Manila Izet Dega 28.12.2018 11:30
54 Marinela Ndue Prenga 28.12.2018 11:30
55 Markel Agush Hilaj 28.12.2018 11:30
56 Marsida Petrit Dollani 28.12.2018 11:30
57 Migena Maksim Xhepexhiu 28.12.2018 11:30
58 Mirjana Nizam Hoxha 28.12.2018 11:30
59 Nargis Muhamet Haxhiaj 28.12.2018 11:30
60 Oliverta Luan Hoxha 28.12.2018 11:30
61 Orkida Ahmet Shallari 28.12.2018 11:30
62 Ornela Alush Feza (Hidri) 28.12.2018 11:30
63 Ornela Faslli Hysi 28.12.2018 11:30
64 Pamela Shkelqim Koçi 28.12.2018 11:30
65 Qamile Mustafa Teri 28.12.2018 11:30
66 Renato Agron Agolli 28.12.2018 11:30
67 Romina Sotiraq Pipa 28.12.2018 11:30
68 Salushe Merçe Hyskaj 28.12.2018 11:30
69 Servin Valter Meda 28.12.2018 11:30
70 Suada Skënder Mehaj 28.12.2018 11:30
71 Suela Xhevit Voja 28.12.2018 11:30
72 Violeta Bexhet Vishi 28.12.2018 11:30
73 Vjola Yzeir Qalliaj 28.12.2018 11:30
74 Xheni Ferit Vyshku 28.12.2018 11:30
75 Xhensilda Vladimir Hebibasi 28.12.2018 11:30
76 Xhovana Robert Koçoli 28.12.2018 11:30
77 Xhuljana Pashk Luka 28.12.2018 11:30

228 Lorida Flamur Afrinderin 04.01.2019 11:30
229 Lucjani Rolandi Zallemi 04.01.2019 11:30
230 Luis Petraq Sika 04.01.2019 11:30
231 Lulëzim Azbi Baxhija 04.01.2019 11:30
232 Luljeta Shaban Isedisha 04.01.2019 11:30
233 Lutfi Izet Toçilla 04.01.2019 11:30
234 Majlind Ilirjan Pengu 04.01.2019 11:30
235 Malvina Besnik Kastrati(Gega) 04.01.2019 11:30
236 Malvina Isa Loci 04.01.2019 11:30
237 Malvina Vezir Osmani(Braçe) 04.01.2019 11:30
238 Manuela Artan Zerja 04.01.2019 11:30
239 Manjola Vladimir Gerxhani 04.01.2019 11:30
240 Marinela Feim Laraku 04.01.2019 11:30
241 Mario Antonio Çollaku 04.01.2019 11:30
242 Mario Arben Schick 04.01.2019 11:30
243 Marsel Ilmi Beqiraj 04.01.2019 11:30
244 Marsela Vangjel Asllani 04.01.2019 11:30
245 Marsela Gezim Hysa 04.01.2019 11:30
246 Martin Pavlino Papuçiu 04.01.2019 11:30
247 Marvin Qirjako Qirko 04.01.2019 11:30
248 Matjola Kostandin Mustafa 04.01.2019 11:30
249 Megi Zenun Kullafi 04.01.2019 11:30
250 Mejvis Angelo Kondili 07.01.2019 09:00
251 Melina Landi Xhelilaj 07.01.2019 09:00
252 Meri Nehat Ismailati 07.01.2019 09:00
253 Mevlan Qemal Hysa 07.01.2019 09:00
254 Migena Elmi Prendi 07.01.2019 09:00
255 Milena Rustem Bracellari 07.01.2019 09:00
256 Minushe Besim Plloci 07.01.2019 09:00
257 Miranda Nikoll Cara 07.01.2019 09:00
258 Miri Bajram Hidri 07.01.2019 09:00
259 Mirjano Resimi Sheraj 07.01.2019 09:00
260 Mizien Haxhi Gega 07.01.2019 09:00
261 Monika Asqeri Qosja 07.01.2019 09:00
262 Murat Abdulgafur Balikçi 07.01.2019 09:00
263 Mutlu Mustafa Mamo 07.01.2019 09:00
264 Neriada Jani Malo 07.01.2019 09:00
265 Nertil Refat Xhaferi 07.01.2019 09:00
266 Nertjon Namik Myrto 07.01.2019 09:00
267 Nikolla Kujtim Kuqi 07.01.2019 09:00
268 Noele Tomorr Bukaci 07.01.2019 09:00
269 Odeon Agron Smajli 07.01.2019 09:00
270 Ola Odhise Veshi 07.01.2019 09:00
271 Olta Agim Sherifi 07.01.2019 09:00
272 Orges Xhevair Ismailaj 07.01.2019 09:00
273 Orgest Fiqiri Osmani 07.01.2019 09:00
274 Ornela Vilson Deliu 07.01.2019 09:00
275 Ornela Abaz Gjini 07.01.2019 09:00
276 Paola Burhan Misiraj 07.01.2019 09:00
277 Parid Ahmet Zeza 07.01.2019 09:00
278 Poljana Simon Dhami 07.01.2019 09:00
279 Rajmonda Kristaq Skali 07.01.2019 09:00
280 Ramazan Besim Lushi 07.01.2019 09:00
281 Ramiz Islam Buci 07.01.2019 09:00
282 Redian Gjovalin Bushi 07.01.2019 09:00
283 Redisa Arben Hysa 07.01.2019 09:00
284 Rejd Pëllumb Rustaj 07.01.2019 09:00
285 Rejdi Hajdar Duro 07.01.2019 09:00
286 Rexhina Avni Abedini 07.01.2019 09:00
287 Rexhina Mit-Hat Bufi 07.01.2019 09:00
288 Rezi Dashmir Karalli 07.01.2019 09:00
289 Robertina Kole Beka 07.01.2019 09:00
290 Roberto Stefano Catinari 07.01.2019 09:00
291 RobertoAndrea Fernando Margnini
07.01.2019 09:00
292 Roder Frangli Belshaku 07.01.2019 09:00
293 Roland Zihni Murrani 07.01.2019 09:00
294 Roland Qirjako Nuredini 07.01.2019 09:00
295 Romina Agron Haxhiu 07.01.2019 09:00
296 Rudi Bukurosh Bishqemi 07.01.2019 09:00
297 Sahbina Fatmir Rrjolli 07.01.2019 09:00
298 Salarjon Luan Totaj 07.01.2019 09:00
299 Sertil Vlash Koxhaku 07.01.2019 09:00
300 Ela Raimond Harka 07.01.2019 11:30
301 Sidorela Arben Hyso 07.01.2019 11:30
302 Sidorela Besim Sinani 07.01.2019 11:30
303 Sokol Endrik Bajrami 07.01.2019 11:30
304 Sokol Hajri Shtylla 07.01.2019 11:30
305 Sonila Hamdi Lusha 07.01.2019 11:30
306 Sonila Kujtim Sula 07.01.2019 11:30
307 Sonila Muharrem Tocilla 07.01.2019 11:30
308 Stefano Luciano Catinari 07.01.2019 11:30
309 Stiv Josif Shyti 07.01.2019 11:30
310 Sulbie Ahmet Sinani 07.01.2019 11:30
311 Tea Nesti Ikonomi 07.01.2019 11:30
312 Teuta Abdurraman Loka 07.01.2019 11:30
313 Thoma Sotir Beka 07.01.2019 11:30
314 Vanda Riza Toda 07.01.2019 11:30
315 Vangjel Arben Stefanidhi 07.01.2019 11:30
316 Vidion Xhevri Darsi 07.01.2019 11:30

317 Vilma Sotir Gorreja 07.01.2019 11:30
318 Vilson Ndue Bitraj 07.01.2019 11:30
319 Vjosa Ilaz Misini 07.01.2019 11:30
320 Vuanda Lulzim Shehu 07.01.2019 11:30
321 Xhensila Edmond Saraci 07.01.2019 11:30
322 Xhesjana Qemal Dedja 07.01.2019 11:30
323 Xhulja Fatos Caka 07.01.2019 11:30
324 Yllson Fejzi Meçanaj 07.01.2019 11:30
325 Zekeriya Abdulgafur Balikçi 07.01.2019 11:30
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NrNrNrNrNr..... EmriEmriEmriEmriEmri AtësiaAtësiaAtësiaAtësiaAtësia MbiemriMbiemriMbiemriMbiemriMbiemri OrariOrariOrariOrariOrari
1 Adnan Flamur Karasani 27.12.2018 11:30
2 Alen Rexhep Gojani 27.12.2018 11:30
3 Alipi Edmond Buda 27.12.2018 11:30
4 Ana Pashkalin Micukaj 27.12.2018 11:30
5 Andi Beqir Koçi 27.12.2018 11:30
6 Anisa Ali Çino 27.12.2018 11:30
7 Antonio Abedin Mulaj 27.12.2018 11:30
8 Anxhelina Xhevit Xhepa 27.12.2018 11:30
9 Arbi Robert Brokaj 27.12.2018 11:30
10 Ardit Ferit Koçi 27.12.2018 11:30
11 Ardit Ali Tola 27.12.2018 11:30
12 Ardit Nevruz Yzeiri 27.12.2018 11:30
13 Armand Shkelqim Zykaj 27.12.2018 11:30
14 Belina Arben Tabaku 27.12.2018 11:30
15 Besmir Qerim Haznedari 27.12.2018 11:30
16 Bledar Rexhep Çullhaj 27.12.2018 11:30
17 Bledar Ahmet Harhulla 27.12.2018 11:30
18 Blerina Kujtim Baliaj 27.12.2018 11:30
19 Çet Ilirjan Dushku 27.12.2018 11:30
20 Dashamir Hysen Çajka 27.12.2018 11:30
21 Denada Xhevahir Beqiri 27.12.2018 11:30
22 Denisa Andrea Marko 27.12.2018 11:30
23 Dorina Muharrem Hoxha 27.12.2018 11:30
24 Edmir Osman Xhepaliu 27.12.2018 11:30
25 Egli Lutfi Belegu 27.12.2018 11:30
26 Elda Behar Balashi 27.12.2018 11:30
27 Eldorado Lekë Nikolli 27.12.2018 11:30
28 Elisa Eduart Thoma 27.12.2018 11:30
29 Elison Pullum Oga 27.12.2018 11:30
30 Elton Baftjar Shahini 27.12.2018 11:30
31 Elvis Qerim Daka 27.12.2018 11:30
32 Elvis Iljaz Doci 27.12.2018 11:30
33 Elvis Besnik Lazi 27.12.2018 11:30
34 Emanuela Ardian Ali 27.12.2018 11:30
35 Emanuela Urim Iljasllari 27.12.2018 11:30
36 Eneda Gëzim Elmasllari 27.12.2018 11:30
37 Enkeleda Bektash Cana 27.12.2018 11:30
38 Entela Rifat Hepaj 27.12.2018 11:30
39 Erges Agron Muço 27.12.2018 11:30
40 Eri Luan Rapi 27.12.2018 11:30
41 Erigona Esat Dishi 27.12.2018 11:30
42 Erjon Xhezair Berberi 27.12.2018 11:30
43 Ermal Tetem Hasimaj 27.12.2018 11:30
44 Ermela Nadir Nallbati 27.12.2018 11:30
45 Ervin Kastriot Dalipi 27.12.2018 11:30
46 Ervis Zenun Gjonaj 27.12.2018 11:30
47 Ervis Besnik Zyberi 27.12.2018 11:30
48 Ervisi Albert Pecollari 27.12.2018 11:30
49 Fadiola Fatos Kroi 27.12.2018 11:30
50 Fatos Enver Kodrallari 27.12.2018 11:30
51 Faustin Qazim Nezimi 27.12.2018 11:30
52 Ferdinant Sali Mucollari 27.12.2018 14:00
53 Ferjada Nuhi Prapa 27.12.2018 14:00
54 Françeska Fatmir Jetishi 27.12.2018 14:00
55 Frida Arif Çabra (Vasho) 27.12.2018 14:00
56 Glanduel Arben Dulellari 27.12.2018 14:00
57 Gjon Ded Marku 27.12.2018 14:00
58 Hasije Gëzim Thimjo 27.12.2018 14:00
59 Ideal Bukurosh Elezi 27.12.2018 14:00
60 Idriz Ali Proko 27.12.2018 14:00
61 Imeda Enver Filja 27.12.2018 14:00
62 Jetmir Petraq Saveta 27.12.2018 14:00
63 Jon Ali Kraja 27.12.2018 14:00
64 Jora Jorgji Berdufi 27.12.2018 14:00
65 Juljan Shkëlqim Haka 27.12.2018 14:00
66 Kamela Thanas Tufa 27.12.2018 14:00
67 Klajdi Agron Çeli 27.12.2018 14:00
68 Klarita Seit Qyra 27.12.2018 14:00
69 Klaudia Shefqet Ymeraj 27.12.2018 14:00
70 Klea Enver Lamçe 27.12.2018 14:00
71 Klevis Sulejman Ahmetaj 27.12.2018 14:00
72 Krenar Avni Ndreu 27.12.2018 14:00
73 Kristiana Astrit Ruka 27.12.2018 14:00
74 Kristina Kastriot Gega 27.12.2018 14:00
75 Leonard Petrit Dashi 27.12.2018 14:00
76 Maresa Agron Gorani 27.12.2018 14:00
77 Marjo Nazmi Vathi 27.12.2018 14:00
78 Marsild Dylbin Balliu 27.12.2018 14:00
79 Megi Veiz Saja 27.12.2018 14:00
80 Nertilda Xheli Terziu 27.12.2018 14:00
81 Nikolla Thoma Çakalli 27.12.2018 14:00
82 Oni Aleksandër Vasku 27.12.2018 14:00
83 Oren Ylli Mele 27.12.2018 14:00
84 Ornela Hamit Koci 27.12.2018 14:00
85 Ramadan Qatip Bara 27.12.2018 14:00
86 Renit Sefedin Sula 27.12.2018 14:00
87 Rigels Agustin Gjonaj 27.12.2018 14:00
88 Sandri Perent Horanlliu 27.12.2018 14:00
89 Santiliano Agron Cango 27.12.2018 14:00
90 Sara Pjerin Miculi 27.12.2018 14:00
91 Sevina Ajas Vrenjo 27.12.2018 14:00
92 Sigi Gazmend Tafa 27.12.2018 14:00
93 Silvio Gjovalin Valca 27.12.2018 14:00
94 Sotiraq Sokol Mosku 27.12.2018 14:00
95 Vasil Vangjel Ksera 27.12.2018 14:00
96 Xhenilda Flori Troka 27.12.2018 14:00
97 Xhensila Agron Hoxha 27.12.2018 14:00
98 Xhesi Vladimir Deliu 27.12.2018 14:00
99 Xhesiana Haziz Buzi 27.12.2018 14:00
100 Xhino Adrian Xhikollari 27.12.2018 14:00
101 Xhulio Noc Lasku 27.12.2018 14:00
102 Zenada Zeqo Sharku 27.12.2018 14:00

NrNrNrNrNr..... EmriEmriEmriEmriEmri AtësiaAtësiaAtësiaAtësiaAtësia MbiemriMbiemriMbiemriMbiemriMbiemri OrariOrariOrariOrariOrari

1 Adela Edmont Beko 26.12.2018 09:00

2 Adjola Behexhet Roçi 26.12.2018 09:00

3 Aferdita Fatmir Muska 26.12.2018 09:00

4 Afërdita Sokol Pepkolaj (Ndrepepaj) 26.12.2018 09:00

5 Aida Albert Pisli 26.12.2018 09:00

6 Aida Dritan Xhelo 26.12.2018 09:00

7 Alda Mark Shani 26.12.2018 09:00

8 Aldita Idaet Musollari (Agolli) 26.12.2018 09:00

9 Algert Xhevahir Roci 26.12.2018 09:00

10 Alketa Arben Dobra 26.12.2018 09:00

11 Alma Ali Shkurti 26.12.2018 09:00

12 Amanda Rasim Smalaj (Zekaj) 26.12.2018 09:00

13 Andronika Raimondi Koli 26.12.2018 09:00

14 Angjelina Bashkim Luka 26.12.2018 09:00

15 Anisa Hasan Moni 26.12.2018 09:00

16 Antela Hazis Hoxha 26.12.2018 09:00

17 Anxhela Durim Buzi 26.12.2018 09:00

18 Anxhela Besim Kallçaku 26.12.2018 09:00

19 Anxhela Agron Pashaj 26.12.2018 09:00

20 Anxhela Bardhul Shurdha 26.12.2018 09:00

21 Ardiana Shefki Skura 26.12.2018 09:00

22 Ardita Bashkim Balili (Duro) 26.12.2018 09:00

23 Ariola Xheladin Hoxha 26.12.2018 09:00

24 Arjola Bejush Çoni (Reçka) 26.12.2018 09:00

25 Arlira Hamit Tusha 26.12.2018 09:00

26 Armanda Urim Jacelli 26.12.2018 09:00

27 Arminda Kadri Sholli (Haxhija) 26.12.2018 09:00

28 Arsida Can Hykaj 26.12.2018 09:00

29 Artenca Xhevahir Çota 26.12.2018 09:00

30 Athina Ilia Thanasi 26.12.2018 09:00

31 Aurela Shefqet Jaku 26.12.2018 09:00

32 Aurora Asim Banushaj 26.12.2018 09:00

33 Aurora Fran Marku 26.12.2018 09:00

34 Barbëra Ndue Keçi 26.12.2018 09:00

35 Bardhe Gjok Maka 26.12.2018 09:00

36 Bardhe Ndue Stafaj 26.12.2018 09:00

37 Basri Femi Dani 26.12.2018 09:00

38 Besara Beqir Villari 26.12.2018 09:00

39 Bora Sinan Hysi 26.12.2018 09:00

40 Brunilda Mehmet Salaj 26.12.2018 09:00

41 Burbuqe Agim Gogdani 26.12.2018 09:00

42 Dafina Agron Prifti 26.12.2018 09:00

43 Dafjola Taqo Leka 26.12.2018 09:00

44 Daniel Bujar Arapi 26.12.2018 09:00

45 Daniela Pandeli Loshi 26.12.2018 09:00

46 Denada Ismet Fetahu (Tabaku) 26.12.2018 09:00

47 Deniada IlirXhuvani 26.12.2018 09:00

48 Denisa Bedri Balla 26.12.2018 09:00

49 Denisa Shkelqim Duda (Gjika) 26.12.2018 11:30

50 Denisa Fatmir Lundraxhiu 26.12.2018 11:30

51 Denisa Valter Tabaku 26.12.2018 11:30

52 Denjona Feim Isuf 26.12.2018 11:30

53 Djana Gjovalin Dona 26.12.2018 11:30

54 Dorina Qazim Stafa 26.12.2018 11:30

55 Dorina Rapi Ziu 26.12.2018 11:30

56 Edita Hilmi Hamzi 26.12.2018 11:30

57 Edlira Josif Danga (Dedja) 26.12.2018 11:30

58 Edona Ardian Bala 26.12.2018 11:30

59 Edvina Hysli Plaka (Muça) 26.12.2018 11:30

60 Ejubin Rami Qerimi 26.12.2018 11:30

61 Elena Palush Dimo 26.12.2018 11:30

62 Eliona Ideal Bushi 26.12.2018 11:30

63 Elmira Vladimir Murataj 26.12.2018 11:30

64 Elona Anesti Liçkollari 26.12.2018 11:30

65 Emanuela Shtjefen Lazri 26.12.2018 11:30

66 Enea Syrja Cocka 26.12.2018 11:30

67 Eni Mendu Lulo (Danglli) 26.12.2018 11:30

68 Enkeleda Ali Hoxha 26.12.2018 11:30

69 Entiola Et'Hem Leka 26.12.2018 11:30

70 Enxhi Lorenc Hoxhaj 26.12.2018 11:30

71 Erando Sali Brahimaj 26.12.2018 11:30

72 Eriona Dashamir Zhuzhi 26.12.2018 11:30

73 Erisa Mujo Alikaj 26.12.2018 11:30

74 Eriselda Hasim Heqinaj (Jonuzi) 26.12.2018 11:30

75 Ermelinda Agron Serdari 26.12.2018 11:30

76 Ermelsa Bardhyl Cuke (Nezha) 26.12.2018 11:30

77 Ertjona Kristofor Shtrepi 26.12.2018 11:30

78 Esmeralda Gjevalin Gjini 26.12.2018 11:30

79 Esmeralda Shkëlqim Mani 26.12.2018 11:30

80 Eva Zef Dokaj 26.12.2018 11:30

81 Fabiola Fluturak Bajrami 26.12.2018 11:30

82 Fabiola Piro Mita (Oruçaj) 26.12.2018 11:30

83 Fatjon Lek Gjini 26.12.2018 11:30

84 Fjona Adem Rizvanaj 26.12.2018 11:30

85 Florida Karafil Duka 26.12.2018 11:30

86 Florinda Istref Ajazi (Sulku) 26.12.2018 11:30

87 Florinda Shkëlqim Rroshi 26.12.2018 11:30

88 Flutur Ali Selishta (Sinani) 26.12.2018 11:30

89 Fluturie IlirLasku 26.12.2018 11:30

90 Gazmira Naim Gjana 26.12.2018 11:30

91 Genisa Genc Lami 26.12.2018 11:30

92 Gladiola Bahri Çopa 26.12.2018 11:30

93 Greta Tonin Jushi 26.12.2018 11:30

94 Hajrije Ilirjan Baxhaku 26.12.2018 11:30

95 Igli Nexhat Matraku 26.12.2018 11:30

96 Ilda Nezir Dushku (Qosja) 26.12.2018 11:30

97 Ina Hysen Kanina (Hasani) 26.12.2018 11:30

98 Ingera Arif Beido 26.12.2018 14:00

99 Irda Ilirjan Lelaj 26.12.2018 14:00

100 Iris Ferdinand Hoxhaj 26.12.2018 14:00

101 Ismete Elmaz Alla (Roçi) 26.12.2018 14:00

102 Izmir Xhemal Bajraktari 26.12.2018 14:00

103 Jeta Pjetër Hyseni 26.12.2018 14:00

104 Johana Erzen Hoxha 26.12.2018 14:00

105 Jolanda Ndrek Bejtja 26.12.2018 14:00

106 Jolanda Ndoj Kola 26.12.2018 14:00

107 Jonida Halit Çala 26.12.2018 14:00

108 Jonida Pandeli Gjino 26.12.2018 14:00

109 Jonida Lefter Xhalili 26.12.2018 14:00

110 Jorina Muharrem Nako (Fejzaj) 26.12.2018 14:00

111 Jorlanda Jorgji Bardhi 26.12.2018 14:00

112 Jozefina Tonin Gjoni 26.12.2018 14:00

113 Julinda Halit Dunga (Gjini) 26.12.2018 14:00

114 Klaudia Skënder Boçi 26.12.2018 14:00

115 Klaudia Eduard Zybo 26.12.2018 14:00

116 Klaudja Ashim Kërçyku 26.12.2018 14:00

117 Klea Vladimir Bita 26.12.2018 14:00

118 Klodiana Qemal Uka 26.12.2018 14:00

119 Kristiana Ndok Qepuri 26.12.2018 14:00

120 Kristina Celnik Cakeri 26.12.2018 14:00

121 Kristina Adriatik Hasa 26.12.2018 14:00

122 Kristina Armandi Hysollari 26.12.2018 14:00

123 Kristina Gaqe Puci 26.12.2018 14:00

124 Kristjana Llazi Kosta 26.12.2018 14:00

125 Lientela Hysni Duka 26.12.2018 14:00

126 Lije Mersin Shtylla 26.12.2018 14:00

127 Lindita Pjetër Brahelika (Prendi) 26.12.2018 14:00

128 Lindita Adem Saliaj (Çela) 26.12.2018 14:00

129 Loneda Ibrahim Halilaj 26.12.2018 14:00

130 Lorena Hazim Jança 26.12.2018 14:00

131 Lulieta Ferdinand Bardhi 26.12.2018 14:00

132 Lunida Nikolin Troshani 26.12.2018 14:00

133 Malorjana Astrit Xhaferi 26.12.2018 14:00

134 Manjola Lufti Roçi 26.12.2018 14:00

135 Maria Nexhip Kasimi 26.12.2018 14:00

136 Marinela Agron Aliu 26.12.2018 14:00

137 Marinela Sotir Dimo 26.12.2018 14:00

138 Marsela Ramazan Laboti 26.12.2018 14:00

139 Marsela Adriatik Xhebexhiu 26.12.2018 14:00

140 Marsida Faik Halili 26.12.2018 14:00

141 Matilda Gjin Leka 26.12.2018 14:00

142 Melisa Mehmet Mimani (Papa) 26.12.2018 14:00

143 Melseida Leonidha Sejdiaj 26.12.2018 14:00

144 Migena Ilmi Zogolli (Xhika) 26.12.2018 14:00

145 Milidije Medi Istrefi 26.12.2018 14:00

146 Nailjana Gjergji Mance 26.12.2018 14:00

147 Nensi Agim Lala 27.12.2018 09:00

148 Nertila Esat Celaj (Sina) 27.12.2018 09:00

149 Nertila Vait Ferati 27.12.2018 09:00

150 Nevila Bujar Hasimaj 27.12.2018 09:00

151 Nilsa Halil Duro 27.12.2018 09:00

152 Oltjana Faik Xhabrahimi 27.12.2018 09:00
153 Orjona Defrim Plaku 27.12.2018 09:00
154 Orkida Nazmi Pashkaj 27.12.2018 09:00
155 Ornela Guri Cela (Duzha) 27.12.2018 09:00
156 Ornela Shpetim Goci 27.12.2018 09:00
157 Ornela Vladimir Sema 27.12.2018 09:00

158 Rapjona Bashkim Boci 27.12.2018 09:00

159 Renajda Ramazan Gica 27.12.2018 09:00

160 Rezarta Bedri Celaj 27.12.2018 09:00

161 Roela Roland Kila 27.12.2018 09:00

162 Rukie Destan Ismailaj (Biçaku) 27.12.2018 09:00

163 Rumina Elez Kullafi (Hasa) 27.12.2018 09:00
164 Safije Fetah Driza 27.12.2018 09:00
165 Sara Ardian Velo 27.12.2018 09:00
166 Sidorela Shpetim Brahaj 27.12.2018 09:00
167 Sidorela Kimet Canaliaj 27.12.2018 09:00
168 Sidorela Fatmir Kallmi 27.12.2018 09:00
169 Skerda Rifat Pilinci 27.12.2018 09:00
170 Solida Kastriot Matmuja 27.12.2018 09:00
171 Sonida Sokol Karakaçi (Kroni) 27.12.2018 09:00
172 Stela Stefan Pano 27.12.2018 09:00
173 Suela Petrit Aliaj 27.12.2018 09:00
174 Suela Hysni Mahmutllari 27.12.2018 09:00
175 Sunilda Fadil Kulla 27.12.2018 09:00
176 Shaqe Abedin Borakaj 27.12.2018 09:00
177 Shpresa Nikoll Hila 27.12.2018 09:00
178 Teodora Mikail Mihal 27.12.2018 09:00
179 Vjolsida Seit Ballabani (Raboshta) 27.12.2018 09:00
180 Xhemile Skender Vranaraj 27.12.2018 09:00
181 Xhensila Shpetim Gjishti 27.12.2018 09:00
182 Xhesika Gani Toluli 27.12.2018 09:00
183 Xhesilda Xhevair Koka 27.12.2018 09:00
184 Xhesjana Astrit Hazizaj 27.12.2018 09:00
185 Xhino Bane Tafa 27.12.2018 09:00
186 Xhiselda Ramadan Barjamaj 27.12.2018 09:00
187 Xhoana Agron Habasllari 27.12.2018 09:00
188 Xhuljana Fatos Bufi 27.12.2018 09:00
189 Xhuljana Selamet Lamaj 27.12.2018 09:00
190 Xhuljana Faik Meko 27.12.2018 09:00
191 Zojë Lush Curri 27.12.2018 09:00
192 Zhuljana Hasan Braho 27.12.2018 09:00
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Fakte që 
duhet të dini 

rreth vaksinave 
dhe efektit të tyre

Ylli Merja: 
Problemet me 

stomakun, si t’i 
kuroni me gjethet 

e mëllagës

“Kujdes, çfarë duhet të 
bëni kur merr infeksion”

• Parandaloni ftohjen me recetën e xhenxhefi lit. Përdorni dëllinjën për pastrimin e mushkërive

Mjeku kardiokirurg: 
80% e rasteve 
vuajnë nga 
sëmundjet e 
venave të gjakut

“ d f d h“K jd f d h t t

Ulcerat e këmbëve, mënyrat 
e trajtimit të tyre

Sabian Memishaj: 
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Mjeku kardiokirurg: 80% e rasteve vuajnë nga sëmundjet e venave të gjakut

Memishaj:
Sabian

"Kujdes, çfarë duhet të bëni kur merr infeksion"

Ulcerat e këmbëve,
mënyrat e trajtimit të tyre

Voltiza Duro

Kardiokirurgu Sabian Memishaj
Në rastet kur lëkura

humb vazhdimësinë e
saj dhe bakteret bien

në kontakt me të, mund të
shfaqen disa plagë të hapura
në zonën e këmbës, e njohur
ndryshe si ulçera e këmbëve.
Në një intervistë për suple-
mentin "Life Pages" në 'Gaze-
ta Shqiptare' kardiokirurgu
Sabjan Memishaj tregon se
rreth 80% e ulcerave të tilla
shkaktohen nga sëmundjet e
venave të gjakut, por thekson
se edhe diabeti, apo artriti re-
umatoid mund të jenë faktorë
të shfaqjes së këtyre plagëve.
Mjeku tregon të gjitha sim-
ptomat kryesore të
sëmundjes, mënyrat e diagnos-
tikimit si dhe trajtimin që du-
het ndjekur për kurim.

Mund të na tregoni mëMund të na tregoni mëMund të na tregoni mëMund të na tregoni mëMund të na tregoni më
specifikisht se çfarë është ul-specifikisht se çfarë është ul-specifikisht se çfarë është ul-specifikisht se çfarë është ul-specifikisht se çfarë është ul-
cera e këmbëve?cera e këmbëve?cera e këmbëve?cera e këmbëve?cera e këmbëve?

Ulcera është një plagë e
hapur që zhvillohet kur lëku-
ra humbet vazhdimësinë e saj
dhe ajri apo bakteret bien në
kontakt me indet nën të. Ajo
mund të shkaktohet nga një
dëmtim i vogël mbi një zonë të
lëkurës në këmbën në të cilën
venat janë të sëmura.

KKKKKu gjenden më së shpesh-u gjenden më së shpesh-u gjenden më së shpesh-u gjenden më së shpesh-u gjenden më së shpesh-
ti ato?ti ato?ti ato?ti ato?ti ato?

Ulcerat janë më të shpesh-
ta në pjesën e brendshme të
këmbës mbi gju. Në një njeri
normal plaga e hapur nga
dëmtimi shërohet brenda disa
ditëve ndërsa në personat që
kanë problem me enët e gjakut,
lëkura nuk shërohet dhe pla-
ga bëhet më e madhe duke u
kthyer në ulcerë.

Cilët janë shkaktarët krye-Cilët janë shkaktarët krye-Cilët janë shkaktarët krye-Cilët janë shkaktarët krye-Cilët janë shkaktarët krye-
sorë që ndikojnë në shfaqjensorë që ndikojnë në shfaqjensorë që ndikojnë në shfaqjensorë që ndikojnë në shfaqjensorë që ndikojnë në shfaqjen

e ulcerae ulcerae ulcerae ulcerae ulceravvvvve të këmbëve të këmbëve të këmbëve të këmbëve të këmbëve?e?e?e?e?
Rreth 80% e ulcerave të këmbëve

shkaktohen nga sëmundjet e ve-
nave. Kjo ndodh kur valvulat e ve-
nave nuk funksionojnë si duhet.
Valvulat normale të venave lejojnë
qarkullimin e gjakut vetëm në një
drejtim drejt zemrës pra nga posh-
të lart. Nëse valvulat e venave dëm-
tohen atëherë kjo bën që gjaku të
kthehet prapa drejt këmbëve duke
u pellgëzuar në to dhe duke rritur
presionin. Kjo rritje e presionit nuk
lejon që indet të furnizohen me gjak
siç duhet duke bërë që lëkura të
bëhet më e hollë dhe e inflamuar.
Kjo gjë rrit rrezikun e shfaqjes së
ulcerave. Ndërkohë, sëmundja e
arterieve të këmbëve është e ngjas-
hme me sëmundjen e venave, por
shkaktohet nga mosdërgimi i sa-
sisë së mjaftueshme të gjakut në
këmbë. Kjo përfshin rreth 15% të
ulcerave. Kjo gjë shkaktohet nga
mbyllja e një ose më shumë ar-
terieve të këmbës.

Disa ulcera të këmbëve shkak-Disa ulcera të këmbëve shkak-Disa ulcera të këmbëve shkak-Disa ulcera të këmbëve shkak-Disa ulcera të këmbëve shkak-
tohen nga diabeti, artriti reuma-tohen nga diabeti, artriti reuma-tohen nga diabeti, artriti reuma-tohen nga diabeti, artriti reuma-tohen nga diabeti, artriti reuma-
toid apo disa gjendje të tjeratoid apo disa gjendje të tjeratoid apo disa gjendje të tjeratoid apo disa gjendje të tjeratoid apo disa gjendje të tjera
shumë të rralla.shumë të rralla.shumë të rralla.shumë të rralla.shumë të rralla.

Mund të na tregoni disa prej sim-
ptomave kryesore të sëmundjes?

Shenjat e ulcerave të këmbëve
përfshijnë ënjtje të gjunjëve; fryrje
dhe zmadhim të venave; rëndim të

këmbëve; dhimbje dhe ngërçe në
këmbë kur qëndron për një kohë të
gjatë; lehtësim të këmbëve kur i
ngrini lart ose kur i shtypni; ngjy-
rosje me ngjyrë kafe të errët apo
njolla në lëkurë. Gjithashtu perso-
ni i prekur nga ulcera e këmbëve
mund të ketë një lëkurë të irrituar,
të skuqur apo delikate si dhe
trashje të lëkurës dhe kruajtje për-
reth plagës.

Cilat janë kategoritë më të risk-Cilat janë kategoritë më të risk-Cilat janë kategoritë më të risk-Cilat janë kategoritë më të risk-Cilat janë kategoritë më të risk-
uara për t'u prekur nga kjo lloj ul-uara për t'u prekur nga kjo lloj ul-uara për t'u prekur nga kjo lloj ul-uara për t'u prekur nga kjo lloj ul-uara për t'u prekur nga kjo lloj ul-
cere?cere?cere?cere?cere?

Pacientët që kanë risk më të
madh për të patur ulcera të këm-
bëve janë: pacientë të moshuar; pa-
cientë me vena varikoze; pacientë
me trombozë të venave të këmbëve;
pacientë që kanë patur shumë lind-
je; pacientë që qëndrojnë për një
kohë të gjatë në këmbë; pacientë që
kanë vështirësi në lëvizje si: frak-
turë, obezitet ose paralizë. Proba-
bilitet më të lartë për t'u prekur nga
sëmundja janë edhe pacientët që po
shërohen nga një operacion kiru-
rgjikal siç është ai i gjurit ose fe-
murit; pacientët që kanë një histori
të mëparshme të ulcerës së këm-
bëve; pacientët që kanë një histori
familjare për ulcerë të këmbëve.

Sa të rrezikshme janë këto ul-Sa të rrezikshme janë këto ul-Sa të rrezikshme janë këto ul-Sa të rrezikshme janë këto ul-Sa të rrezikshme janë këto ul-
cera?cera?cera?cera?cera?

Rreziku më i madh i ulcerës së

këmbëve është predispozita për t'u
infektuar. Në momentin që ndodh
ky infektim, pacienti mund të
shfaqë shenja si përkeqësim të
dhimbjes; ngjyrë jeshile, erë e keqe,
drenim (rrjedhje) nga ulcera; sku-
qje dhe ënjtje përreth ulcerës si dhe
temperaturë të lartë.

Si bëhet diagnostikimi iSi bëhet diagnostikimi iSi bëhet diagnostikimi iSi bëhet diagnostikimi iSi bëhet diagnostikimi i
sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?sëmundjes?

Ka disa mënyra për të bërë diag-
nostikimin e ulcerave të këmbëve.
Një mënyrë është Echo Doppler
venoz dhe arterial për vlerësimin e
enëve të gjakut të këmbëve. Një
formë tjetër diagnostikimi është
edhe skaneri me kontrast i gjym-
tyrëve të poshtme si dhe mund të
verifikohet nëpërmjet analizave të
tjera.

Cilat janë mënyrat e trajtimitCilat janë mënyrat e trajtimitCilat janë mënyrat e trajtimitCilat janë mënyrat e trajtimitCilat janë mënyrat e trajtimit
të ulceratë ulceratë ulceratë ulceratë ulceravvvvve të këmbëve të këmbëve të këmbëve të këmbëve të këmbëve?e?e?e?e?

Nëpërmjet trajtimit, ulcerat
venoze të këmbëve në pjesën më të

madhe të rasteve shërohen brenda
3 muajve. Trajtimi zakonisht përf-
shin: heqjen e indeve të vdekura (de-
bridimi i plagës); pastrimi i sipër-
faqes; mbulimi i plagës me një ban-
dazh jo ngjitës. Pasi ulcera të jetë
mbuluar, mbi të vendoset bandazh
kompresiv mbi sipërfaqen e ulcerës.
Kjo gjë bëhet për të rritur
qarkullimin e gjakut në drejtim të
zemrës. Kompresioni zakonisht
bëhet në disa shtresa. Në fillim pa-
cienti mund të ketë dhimbje dhe për
të mposhtur atë mund të jepen il-
açe për dhimbjen. Dhimbjet zakon-
isht zvogëlohen duke u shëruar pl-
aga dhe mund të zgjasin rreth 12
ditë. Këmba mbahet e ngritur dhe
nëse kemi ngjyrosje blu të gishtave
atëherë duhet liruar bandazhi.

Si mund të trajtohet një ulcerëSi mund të trajtohet një ulcerëSi mund të trajtohet një ulcerëSi mund të trajtohet një ulcerëSi mund të trajtohet një ulcerë
e infektuar?e infektuar?e infektuar?e infektuar?e infektuar?

Një ulcerë e infektuar duhet të
pastrohet dhe të mbulohet por nuk
duhet përdorur bandazh kompre-
siv deri në momentin kur infeksio-
ni është shëruar. Gjithashtu duhet
të mbani këmbën lart sa herë që
keni mundësi; duhet të merrni an-
tibiotik. Antibiotikët nuk mund të
shërojnë ulcerën, ata thjesht kon-
trollojnë infeksionin dhe përdoren
për një kohë të shkurtër.

A ka ndonjë mënyrë për tëA ka ndonjë mënyrë për tëA ka ndonjë mënyrë për tëA ka ndonjë mënyrë për tëA ka ndonjë mënyrë për të
parandaluar në kohë këtëparandaluar në kohë këtëparandaluar në kohë këtëparandaluar në kohë këtëparandaluar në kohë këtë
sëmundje?sëmundje?sëmundje?sëmundje?sëmundje?

Nëse keni një ulcerë në këmbë
ju keni një mundësi më të madhe
për të patur një ulcerë të dytë. Kjo
mund të ndodhi brenda disa mua-
jve. Veshja e bandazheve kompre-
siv (çorape për varice) gjatë gjithë
kohës (përjashtuar gjatë natë) ul
rrezikun e rikthimit të tyre.
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Jo pak persona kanë prob
leme me tretjen e ushqimit,
e shpeshherë pësojnë

fortësim dhe fryrje të barkut; si
dhe kanë gurgullimë gazrash. Në
këto raste kemi të bëjmë me dis-
pepsi ose vështirësi në tretje të
ushqimit. Shkaqet e këtij çrreg-
ullimi funksional mund të jenë të
ndryshme si shkaqet stresuese,
psikologjike, dietat ushqimore,
ndryshimet fiziologjike të mëlçisë,
mbingopja etj. Nëse kjo dispepsi
zgjat më tepër se 1 deri 2 ditë, du-
het vepruar për të ndërhyrë sa më
parë për normalizimin e tretjes.
Korrigjimi i këtij problemi funk-
sional do të lidhet me faktin sesa
ne do të analizojmë: Çfarë kemi
ngrënë, çfarë kemi pirë, sa e kemi
lehtësuar tretjen me regjimin e te
ushqyerit dhe dietën ditore. Për
ta kthyer në normalitet tretjen
duhet të korrigjohet dieta ushqi-
more dhe për ta shpejtuar nor-
malitetin duhet të përdorim disa
nxitës për tretjen. Tek fëmijët e
moshave 0 deri 1 vjeç me shumë
sukses mund të përdorni çajin e
mendrës së butë dhe kamomilit.
Fëmija 0-1 vjeç mund të pijë gjatë
ditës disa herë nga 1-2 lugë supe.
Ndërsa fëmijët 1-5 vjeç pinë 2-3 filx-
hanë çaji në ditë.

 Duke përvëluar në 1 gotë ujë 1
lugë gjelle mendër dhe gjysmë
luge kamomil, ne lehtësojmë
tretjen dhe luftojmë ngërçin e
barkut të fëmijëve. Ky çaj ka vep-
rim karminativ dhe nervoz. Ndër-
sa te të rriturit krahas dietave,
japin rezultate pozitive edhe ça-
jrat aromatike me veprim karmi-
nativ, anti-inflamator nervine.
Pra, përgatitja e një çaji bimor me
rigon, mendër, borzilok, kamomil,
geutian ose valeriane, normali-
zon shumë shpejt tretjen dhe jas-
htëqitjen. Çaji më i mirë është ai
që përgatitet nga përzierja bimore
si më poshtë: Në 2 gota ujë ziejmë
për 1 minutë, 1 lugë gjelle mendër,
gjysmë lugë gjelle rigon, gjysmë
luge gjelle kamomil si dhe gjysmë
luge gjele borzilok. Çaji kullohet
pas 10 minutash e nga ky çaj fëm-
ija pi 1-2 filxhanë kafe në ditë, ndër-
sa të rriturit 2 filxhanë çaji në ditë.

Djegiet në stomakDjegiet në stomakDjegiet në stomakDjegiet në stomakDjegiet në stomak
Kur në stomak kemi një prishje

të pH-it; shkaktuar nga përdori-
mi i tepruar i alkoolit, duhanit,
barnave, rritjes së inflamacionit
bakterial nga Helicobacter pylori;
atëherë në stomak nuk vepron
negativisht vetëm një element
keqbërës, por njëherësh disa.
Atëherë edhe efektet negative në
muret e stomakut do të jenë më të
mëdha. Në këto raste skuqja e
mureve të stomakut nga brenda
si dhe gërryerja e tyre shoqërohet
shpesh me dhimbje të forta një ose
dy orë pas buke. Por shoqërohet
edhe me gromësima që nxjerrin një
gaz të tharët në grykë, një avull që
shpesh shkakton kollë, ngjirje zëri

makut. Ndërsa përdorimi i një të
bardhe veze në mëngjes esëll me
qumësht bën që të amortizohen plotë-
sisht përplasjet e ushqimit me muret
e stomakut, pra frenojnë efektin gër-
ryes të ushqimit brenda mureve të tij.
Për të patur të sigurt shërimin e ul-
cerës është mirë të përdorim një kurë
komplekse me vajra bimore dhe es-
enciale, propolis blete dhe një mikser
çajrash. Bimët që këshillohen për
problemet e stomakut janë gingeri;
turmeric( antiinflamatore e fu-
qishme), gjembgomari (rregullon sas-
inë e enzimave që prodhohen nga
tëmthi e mëlçia). Por këshillojmë të
sëmurët të përdorin edhe shelgun
(Ulmus Rubra), pasi përmban muci-

Mjeku popullor: Konsumoni vajin e susamit kundër tensionit të ulët e dobësisë trupore

Ylli Merja: Problemet me stomakun,
si t'i kuroni me gjethet e mëllagës

"Kura komplekse me vajra bimorë dhe propolis blete"

Voltiza Duro

etj. Në këtë rast kemi të bëjmë
me një ulcerë në stomak që for-
mohet kur kemi një dëmtim të
mukozës së brendshme të sto-
makut. Në rastet e ulcerave
dhimbjet janë shpuese dhe dje-
gin e madje edhe zgjatin. Shu-
mica e ulcerave shkaktohen
nga infeksionet bakteriale dhe
bakteri që shkakton ulcerë qu-
het Helicobacter pylori. Ulcer-
at e tjera mund të shkaktohen
nga përdorimi i aspirinës ose i
barnave të tjera. Nëse lihen pa
u mjekuar ulcerat bëhen prob-
lem shqetësues për shëndetin
ose degjenerojnë në sëmundje
edhe më të rënda. Në këto raste

rekomandohet përdorimi i çajit me
gjethet e mëllagës (Malvia silves-
tris), e cila minimizon shumë efek-
tin ulcera të bakterit Mucilagjet që
ndodhet në gjethet e mëllagës e
kryejnë një rol shumë të mirë
mbrojtjeje tek muret e stomakut,
në gojë apo në mukozën e përdori-
mi i 2-3 gotave çaji të përftuar nga
zierja 1-2 minuta e 3 gotave të çajit
me 3 lugë gjelle mëllagë jep rezul-
tate të mira në efektin mbrojtës të
sistemit të tretjes, mushkërive etj.
Ndërkohë edhe përdorimi i gjethes
së arrës dhe petave të brendshme
në këtë frut, bëjnë që të kurohen
me shumë sukses ato kruajtjet e
brendshme të mureve të sto-

lagje, që veshin ezofagun e sto-
makun. Ndërkohë edhe ananasi
përmban enzima tretëse, që lar-
gojnë djegien e zemrës dhe fryrjen
e zorrëve.

VVVVVaji i susamitaji i susamitaji i susamitaji i susamitaji i susamit
Vaji i susamit forcon orga-

nizmin, ju ndihmon të ndiheni më
të fuqishëm, sidomos nëse keni
tension të ulët dhe dobësi trupore.
Vaji dhe farat e susamit të shty-
pura duhen konsumuar para ush-
qimit, në këtë mënyrë ato veshin
mukozën e brendshme të sto-
makut dhe forcojnë sistemin ner-
vor të tij. Këshillohet të përdoret
në rast se vuani nga gastriti, dje-
gia e stomakut, apo ulcera. Gjith-
ashtu, ky vaj ndalon të vjellat dhe
rregullon pH e stomakut, prandaj
largon djegien e stomakut si dhe
detoksifikon organizmin dhe elim-
inon toksinat në gojë dhe komplet
aparatin tretës, kështu mund të
përdoret edhe kundër erës së keqe
në gojë. Mund ta përzieni me vaj
kokosi për t'i dhënë aromë më të
këndshme. Ndërkaq vaji i susamit
ushqen lëkurën, e zbut dhe hidra-
ton, në të njëjtën kohë parandal-
on rrudhat e ndihmon në rigjen-
erimin e djegieve. Këshillohet të
përdoret pas plazhit i përzier me
vaj kokosi në djegiet e lëkurës nga
dielli si dhe në rigjenerimin e plotë
të saj.

Vaji i susamit ushqen edhe
lëkurën e kokës dhe ndalon
rënien e flokëve, kështu që reko-
mandohet të hidhet në shampo
sidomos nga personat që vuajnë
nga psoriasis ose dermatiti. Edhe
personat që vuajnë nga diabeti
mund të konsumojnë këtë vaj
pasi susami ul sheqerin në gjak.

Mjeku popullor
Ylli Merja
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Vaksina është një
produkt i përbërë
nga një sasi shumë e

vogël mikoorganizmash, që
mund të jenë viruse apo bak-
tere, të vrarë apo të dobësuar,
sikundër mund të jetë e për-
bërë nga pjesë virusesh apo
bakteresh. Vaksina është e
projektuar që të stimulojë
sistemin tonë imunitar në
prodhimin e kundërtrupave,
pra në krijimin e reaksionit
të parë imunitar (mbrojtës).
Vaksinat përdorin me-
kanizmin mbrojtës natyror
të trupit tonë, sistemin imu-
nitar, të formësuar nga
rrugëtimi i gjatë evolutiv.
Mbrojtja imunitare përfun-
dimtare, që stimulohet nga
vaksina, është e ngjashme
me atë që realizohet në fund
të sëmundjes. Kjo na mbron
nga sulmi i mikroorganiz-
mave të pranishëm në ambi-
entin e jashtëm dhe në per-
sonat e komunitetit tonë, pa
u zhvilluar simptomat dhe
ndërlikimet që do të lindnin
nga sëmundja eventuale.

Si bëhen vaksinat?Si bëhen vaksinat?Si bëhen vaksinat?Si bëhen vaksinat?Si bëhen vaksinat?
Vaksinat prodhohen në

mënyra të ndryshme, por në
të gjitha janë të pranishëm
përbërësit që gjenden tek vi-
ruset dhe bakteret dhe që
janë në gjendje të stimulojnë
mekanizma natyrorë në
mbrojtje të trupit tonë. Pra,
vaksina nuk është diçka ar-
tificiale në vetevete. Vaksi-
nat përmbajnë edhe sasi të
vogla konservantësh dhe an-
tibiotikësh; disa përmbajnë
edhe kripëra alumini për të
ndihmuar në prodhimin e
përgjigjes imunitare.

Dobësimi i virusit!Dobësimi i virusit!Dobësimi i virusit!Dobësimi i virusit!Dobësimi i virusit!
Me anë të kësaj strategjie

viruset dobësohen në mënyrë
të tillë që zhvillohen me
shumë vështirësi në brendë-
si të organizmit. Vaksinat
kundër Fruthit, Shytave,
Rubeolës dhe Varicelës janë
të ndërtuar në këtë mënyrë,
pra me virus të dobësuar. Vi-
rusët zakonisht e shkaktojnë
sëmundjen përkatëse duke u
shumuar shumë herë brenda
organizmit. Ndërsa virusët
natyrorë replikohen (shumo-
hen) mijëra herë, virusët e
dobësuar të vaksinave nuk
replikohen më shumë se 20
herë, kjo sipas normave.
Kështu, duke qenë se nuk
mund të replikohen pafundë-
sisht nuk e shkaktojnë dot
sëmundjen që do të shkakto-
nin normalisht, dhe orga-
nizmi i mban në kontroll
duke krijuar si pasojë imu-
nitetin nga kontakti ti parë.
Avantazh i vaksinave me vi-
ruse "të dobësuar" është se
me një ose dy doza të
vaksinës vendoset një imu-

nitet që zgjat gjithë jetën. Limiti
është se këto lloj vaksinash nuk
mund t'u jepen personave me de-
fekte të sistemi imunitare (si për
shembull personat të prekur nga
kanceri apo AIDS).

Çaktivizimi i virusit!Çaktivizimi i virusit!Çaktivizimi i virusit!Çaktivizimi i virusit!Çaktivizimi i virusit!
Me anët të kësaj strategjie vi-

ruset inaktivizohen plotësisht, ose
vriten, me anë të sistemeve kimike.
Për pasojë virusi nuk mund të
shumëfishohet apo të shkaktojë
sëmundje. Me anë të kësaj metode
krijohen vaksinat e poliomielitit
të llojit të Salkut, pra me virus të
inaktivizuar, vaksina kundër hep-

Fakte që duhet të
dini rreth vaksinave

dhe efektit të tyre

atitit-A, një lloj vaksine kundër
gripit dhe vaksina kundër tërbim-
it (vaksina rabike?).

Pjesë virusesh!Pjesë virusesh!Pjesë virusesh!Pjesë virusesh!Pjesë virusesh!
Me anë të këtij sistemi, një për-

bërës specifik i virusit hiqet prej
tij apo sintetizohet dhe përdoret si
vaksinë. Vaksina kundër hepa-

titit-A krijohet me anë të këtij
sistemi. Vaksina kundë hepatitit
B përbëhet nga një proteinë që gjen-
det në sipërfaqen e virusit dhe sin-
tetizohet me anë të teknikës së
ADN-së rekombinante. Kjo
vaksinë mund të merret edhe nga
personat që kanë probleme nga
sistemi imunitar, dhe duket se jep
imunitet për gjithë jetën pas tre
dozash.

Përdorimi i baktereve!Përdorimi i baktereve!Përdorimi i baktereve!Përdorimi i baktereve!Përdorimi i baktereve!
Disa baktere shkaktojnë

sëmundje nëpërmjet prodhimi të
një proteine të dëmshme, që qua-
jtur toksinë. Disa vaksina reali-
zohen duke marrë toksinën e
bakterit dhe duke e inaktivizuar
kimikisht. Toksina e inaktivi-
zuar quhet anatoksinë. Pas inak-
tivizimit toksina ruan ende aftës-
inë për të stimuluar sistemin im-
unitar por jo atë për të shkaktu-
ar dëme. Në këtë mënyrë janë të
realizuar vaksinat kundër difter-
isë, tetanosit. Një tjetër mënyrë
për të ndërtuar vaksina bakter-
ore është ajo e të përdorurit të
veshjes glicidike të bakterit, pra
të polisakaridit. Gjithsesi duke
qenë se fëmijët e vegjël nuk kanë
një përgjigje të mirë imunitare
kundër veshjes glicidike, kjo
veshje lidhet me një proteinë të
padëmshme (kjo lloj vaksine me
polisakarid të konjuguar).
Sikundër vaksinat me viruse të
inaktivizuar, edhe vaksinat bak-
terore mund t'u jepen subjekteve
me sistem imunitar të kompro-
mentuar, por shpesh janë të
nevojshme disa doza për të in-
duktuar një mbrojtje të përshtat-
shme imunitare.

Ndihmës të vNdihmës të vNdihmës të vNdihmës të vNdihmës të vaksinaaksinaaksinaaksinaaksinavvvvve!e!e!e!e!
Në vaksina janë të pranishme

edhe sasi të vogla substancash të
nevojshme për të parandaluar
ndotjen nga bakteret, për të
shmangur humbjen e efikasitetit
në kohë apo për të fuqizuar
përgjigjen imunitare. Audju-
vantët janë, antibiotikët (për të
parandaluar rritjen bakterore,
për shembull neomicina); alumi-
ni, nën formën e kripërave të alu-
minit ( për të rritur stimulimin
imunitar); formaldeidi (për të
vrarë viruset dhe bakteret që
mund të gjenden në kulturat për
prodhimin e vaksinave); monok-
sid glutamati (që përdoret në disa
vaksina si stabilizues ndaj ndry-
shimeve të temperaturës, lagësh-
tisë, pH etj.); sulfati (edhe ky me
funksion stabilizues); thiomero-
sali (një konservant).
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Përdorni dëllinjën
për pastrimin e

mushkërive

një broke hardiç, në damixhan do e
zëvendësoni me po aq sasi uji. Kjo
zgjat deri në momentin kur ju do
kuptoni vetë se cilësia e lëngut që
përfitoni e ka humbur shijen e fortë
të fillimit. Dëllinja përmban një
sërë acidesh organike të rëndë-
sishme për trupin e njeriut gjith-
ashtu sheqerna natyrale, kalium e
kalcium. Ndër vlerat kryesore të
dëllinjës dhe lëngut magjik është
pastrimi i mushkërive. Shpesh
dëllinja përdoret për pastrimin e
bronkeve nga infeksionet dhe
sekrecionet.

UUUUUji me xhenxhefil ndihmon në tretje dheji me xhenxhefil ndihmon në tretje dheji me xhenxhefil ndihmon në tretje dheji me xhenxhefil ndihmon në tretje dheji me xhenxhefil ndihmon në tretje dhe
asimilimin sa më të mirë të ushqimit,asimilimin sa më të mirë të ushqimit,asimilimin sa më të mirë të ushqimit,asimilimin sa më të mirë të ushqimit,asimilimin sa më të mirë të ushqimit,

gjithashtu konsiderohet gjerësisht për tëgjithashtu konsiderohet gjerësisht për tëgjithashtu konsiderohet gjerësisht për tëgjithashtu konsiderohet gjerësisht për tëgjithashtu konsiderohet gjerësisht për të
ndihmuar në parandalimin e ftohjes, gripit,ndihmuar në parandalimin e ftohjes, gripit,ndihmuar në parandalimin e ftohjes, gripit,ndihmuar në parandalimin e ftohjes, gripit,ndihmuar në parandalimin e ftohjes, gripit,
sëmundjes së lëvizjes me makinë dhesëmundjes së lëvizjes me makinë dhesëmundjes së lëvizjes me makinë dhesëmundjes së lëvizjes me makinë dhesëmundjes së lëvizjes me makinë dhe
marramendjes. Uji me xhenxhefil, gjithashtu,marramendjes. Uji me xhenxhefil, gjithashtu,marramendjes. Uji me xhenxhefil, gjithashtu,marramendjes. Uji me xhenxhefil, gjithashtu,marramendjes. Uji me xhenxhefil, gjithashtu,
mund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjevemund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjevemund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjevemund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjevemund të ndihmojë në lehtësimin e dhimbjeve
menstrmenstrmenstrmenstrmenstrualeualeualeualeuale, të vjella, të vjella, të vjella, të vjella, të vjellavvvvveeeee, dje, dje, dje, dje, djegiegiegiegiegievvvvve të stomakut,e të stomakut,e të stomakut,e të stomakut,e të stomakut,
migrenës, dhimbjeve të fytit, lodhjes sëmigrenës, dhimbjeve të fytit, lodhjes sëmigrenës, dhimbjeve të fytit, lodhjes sëmigrenës, dhimbjeve të fytit, lodhjes sëmigrenës, dhimbjeve të fytit, lodhjes së
përgjithshme dhe kapsllëkut, gjithashtu siguronpërgjithshme dhe kapsllëkut, gjithashtu siguronpërgjithshme dhe kapsllëkut, gjithashtu siguronpërgjithshme dhe kapsllëkut, gjithashtu siguronpërgjithshme dhe kapsllëkut, gjithashtu siguron
një lehtësim të madh të stomakut dhe helmimevenjë lehtësim të madh të stomakut dhe helmimevenjë lehtësim të madh të stomakut dhe helmimevenjë lehtësim të madh të stomakut dhe helmimevenjë lehtësim të madh të stomakut dhe helmimeve
ngngngngnga ushqimet. Ai përa ushqimet. Ai përa ushqimet. Ai përa ushqimet. Ai përa ushqimet. Ai përmban përbërës të fuqishëmmban përbërës të fuqishëmmban përbërës të fuqishëmmban përbërës të fuqishëmmban përbërës të fuqishëm
anti-inflamatorë të quajtur gingerols dhe ështëanti-inflamatorë të quajtur gingerols dhe ështëanti-inflamatorë të quajtur gingerols dhe ështëanti-inflamatorë të quajtur gingerols dhe ështëanti-inflamatorë të quajtur gingerols dhe është
një qetësues i fuqishëm, gjë e cila e bën atënjë qetësues i fuqishëm, gjë e cila e bën atënjë qetësues i fuqishëm, gjë e cila e bën atënjë qetësues i fuqishëm, gjë e cila e bën atënjë qetësues i fuqishëm, gjë e cila e bën atë
veçanërisht të dobishëm për ata që vuajnë ngaveçanërisht të dobishëm për ata që vuajnë ngaveçanërisht të dobishëm për ata që vuajnë ngaveçanërisht të dobishëm për ata që vuajnë ngaveçanërisht të dobishëm për ata që vuajnë nga
dhimbjet muskulore dhe nervore. Uji medhimbjet muskulore dhe nervore. Uji medhimbjet muskulore dhe nervore. Uji medhimbjet muskulore dhe nervore. Uji medhimbjet muskulore dhe nervore. Uji me
xhenxhefil ka aftësi të pabesueshme për rritjen exhenxhefil ka aftësi të pabesueshme për rritjen exhenxhefil ka aftësi të pabesueshme për rritjen exhenxhefil ka aftësi të pabesueshme për rritjen exhenxhefil ka aftësi të pabesueshme për rritjen e
imunitetit dhe luftimin e mikrobeve të dëmshmeimunitetit dhe luftimin e mikrobeve të dëmshmeimunitetit dhe luftimin e mikrobeve të dëmshmeimunitetit dhe luftimin e mikrobeve të dëmshmeimunitetit dhe luftimin e mikrobeve të dëmshme
dhe madje është vërejtur se ndihmon nëdhe madje është vërejtur se ndihmon nëdhe madje është vërejtur se ndihmon nëdhe madje është vërejtur se ndihmon nëdhe madje është vërejtur se ndihmon në
sigurimin e mbrojtjes dhe lehtësimit nga E.coli,sigurimin e mbrojtjes dhe lehtësimit nga E.coli,sigurimin e mbrojtjes dhe lehtësimit nga E.coli,sigurimin e mbrojtjes dhe lehtësimit nga E.coli,sigurimin e mbrojtjes dhe lehtësimit nga E.coli,
infeksionet Stafilokoksike dhe Candida albicans.infeksionet Stafilokoksike dhe Candida albicans.infeksionet Stafilokoksike dhe Candida albicans.infeksionet Stafilokoksike dhe Candida albicans.infeksionet Stafilokoksike dhe Candida albicans.
Përbërësit: 1-2 copëza të vogla nga rrënja ePërbërësit: 1-2 copëza të vogla nga rrënja ePërbërësit: 1-2 copëza të vogla nga rrënja ePërbërësit: 1-2 copëza të vogla nga rrënja ePërbërësit: 1-2 copëza të vogla nga rrënja e
xhenxhefilit; 2-3 gota uji; 1/2 limoni; mjaltë.xhenxhefilit; 2-3 gota uji; 1/2 limoni; mjaltë.xhenxhefilit; 2-3 gota uji; 1/2 limoni; mjaltë.xhenxhefilit; 2-3 gota uji; 1/2 limoni; mjaltë.xhenxhefilit; 2-3 gota uji; 1/2 limoni; mjaltë.
Përgatitja:Përgatitja:Përgatitja:Përgatitja:Përgatitja:
Grijmë copëzat e rrënjës së xhenxhefilit. ShtojmëGrijmë copëzat e rrënjës së xhenxhefilit. ShtojmëGrijmë copëzat e rrënjës së xhenxhefilit. ShtojmëGrijmë copëzat e rrënjës së xhenxhefilit. ShtojmëGrijmë copëzat e rrënjës së xhenxhefilit. Shtojmë
2-3 gota uji. Shtrydhim limonin dhe e2-3 gota uji. Shtrydhim limonin dhe e2-3 gota uji. Shtrydhim limonin dhe e2-3 gota uji. Shtrydhim limonin dhe e2-3 gota uji. Shtrydhim limonin dhe e
ëmbëlsojmë me mjaltë sipas dëshirës. E lëmë tëëmbëlsojmë me mjaltë sipas dëshirës. E lëmë tëëmbëlsojmë me mjaltë sipas dëshirës. E lëmë tëëmbëlsojmë me mjaltë sipas dëshirës. E lëmë tëëmbëlsojmë me mjaltë sipas dëshirës. E lëmë të
qetësohet pak dhe më pas e kullojmë dhe eqetësohet pak dhe më pas e kullojmë dhe eqetësohet pak dhe më pas e kullojmë dhe eqetësohet pak dhe më pas e kullojmë dhe eqetësohet pak dhe më pas e kullojmë dhe e
konsumojmë të ngrohtë ose të ftohtë sipaskonsumojmë të ngrohtë ose të ftohtë sipaskonsumojmë të ngrohtë ose të ftohtë sipaskonsumojmë të ngrohtë ose të ftohtë sipaskonsumojmë të ngrohtë ose të ftohtë sipas
dëshirës. Ky ujë duhet pirë gjatë gjithë ditës përdëshirës. Ky ujë duhet pirë gjatë gjithë ditës përdëshirës. Ky ujë duhet pirë gjatë gjithë ditës përdëshirës. Ky ujë duhet pirë gjatë gjithë ditës përdëshirës. Ky ujë duhet pirë gjatë gjithë ditës për
të përfituar vlerat e tij mbrojtëse të fuqishmetë përfituar vlerat e tij mbrojtëse të fuqishmetë përfituar vlerat e tij mbrojtëse të fuqishmetë përfituar vlerat e tij mbrojtëse të fuqishmetë përfituar vlerat e tij mbrojtëse të fuqishme
kundër sëmundjeve..kundër sëmundjeve..kundër sëmundjeve..kundër sëmundjeve..kundër sëmundjeve..

Parandaloni
ftohjen me recetën

e xhenxhefilit
Emri i frutit magjik njihet në

latinisht si Juniperus, e me
këtë emër e përdorin dhe

disa zona në Shqipëri, por që i ref-
erohen rakisë ose xhinit që prod-
hohet nga ky frut. Nga ky frut nx-
irret edhe një lëng tjetër për qerasje,
lëng të cilin e quajnë magjik. Pija
është si birrë, e gazuar, por pak e
athët dhe në Shqipërinë e Mesme e
quajnë hardiç. Dëllinja është
magjike, sepse me pijen që mund ta
prodhoni lehtësisht në shtëpitë tu-
aja, pastroni veshkat dhe sistemin
urinar, trajtoni problemet e sto-
makut sidomos tretjes si dhe pas-
troni mushkëritë tuaja nga sekre-
cionet. Duhet ta lani mirë e ta pas-
troni nga gjethet. Në një damixhan
qelqi ose një tjetër enë por që të jetë
qelq, futni dëllinjat dhe shtojini ujë.
Raporti është një kilogram dëllinja
me 4 litra ujë. Për 40 ditë radhazi,
ena duhet të rrijë në një vend të er-
rët e të thatë, e pasi të mbushet
koha, ju mund të shijoni lëngun
magjik. Nëse i fusni gjatë verës me
dëllinja të vjetra, shishja duhet të
hapet për 4-5 javë. Kjo pije e përfitu-
ar zgjat për disa kohë, pasi duhet
të veproni në këtë mënyrë; Kur të
hapni enën ditën e parë ju do të
merrni një sasi të caktuar, një apo
dy litra hardiç, e po atë sasi që
morët ju do e zëvendësoni sërish në
damixhan me ujë të pastër. Kështu
do të veproni, pra sa herë të merrni

Hardiçi ndihmon në tretjen e
ushqimit si dhe nga djegiet apo for-
ma të ngjashme të ulcerës. Efekti
tjetër pozitiv i dëllinjës është
vërtetuar në sistemin urinar e
veshka. Konsumimi i lëngut që
përfitohet nga to, pastron veshkën
dhe shëron cistet që shpesh hasen
te femrat. Gjithashtu përdorimi i
hardiçit ndikon në uljen e koles-
terolit, diabetit dhe sasisë së ujit
të tepërt në trup. Dëllinja mund të
përdoret dhe në formë vaji, i cili
përdoret për çlirim të kontrakti-
meve muskulare.
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Presidenti kosovar: Marrëveshja gjithëpërfshirëse për mbylljen e konfliktit shekullor

Flet Hashim Thaçi: SHBA do
ndihmojë në njohjen e Kosovës
Brenda disa muajsh pritet mbyllja e dialogut me Serbinë

M a r r ë v e s h j a
                    gjithëpërfshirëse

me Serbinë do të
shërbejë për mbylljen e konf-
liktit shekullor. Kështu ka
thënë Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi. "Është mo-
menti i duhur dhe historik që
Kosova dhe Serbia gjatë një
periudhe afatshkurtër të arr-
ijnë marrëveshje historike të
paqes për njohje reciproke si
dy shtete fqinje", thotë presi-
denti i Kosovës, Hashim
Thaçi. Sipas tij, ky proces ka
mbështetjen e fuqishme edhe
të bashkësisë ndërkombëtare,
me theks të veçantë SHBA-ve.
"Edhe Shtëpia e Bardhë, ad-
ministrata e presidentit
Trump, ambasadori John Bol-
ton e theksoi shumë qartë se
me zgjidhjen e problemeve në
rajonin e Ballkanit, duke përf-
shirë edhe përmbylljen e kon-
fliktit një shekullor mes Kos-
ovës dhe Serbisë, përmes një
marrëveshje paqësore, edhe
Evropa do jetë më e qetë dhe
më e fortë. Ajo që mund të
konstatoj është kjo, që Koso-
va do të koordinohet për të
gjitha angazhimet që do të
ketë në muajt e ardhshëm për
të përmbyllur me sukses pro-
cesin e filluar për mar-
rëveshjen historike të paqes
e njohjes reciproke Kosovë-
Serbi",-nënvizoi për INA, pres-
identi Thaçi. I pyetur se mar-
rëveshja a ka si bazë korri-
gjimin e kufijve, presidenti
Thaçi tha se "marrëveshja do
të jetë gjithëpërfshirëse dhe
me një substancë të gjerë të
shumë aspekteve apo çësh-
tjeve të hapura, të cilat do t'i
negociojë ekipi negociator i
Kosovës". Sipas tij, roli i
SHBA-ve do të jetë i pazëv-
endësueshëm në këtë proces
që do të përfundojë me njo-
hjen e Kosovës nga Serbia,
dhe kjo marrëveshje duhet të
bartet edhe me heqjen e vetos
së Rusisë në Këshillin e Sig-
urimit dhe Kosova të përfitojë
njohjen globale.

Intervista e plotë me pres-

identin Hashim Thaçi e zhvil-
luar në Nju Jork

Zoti President, ju së fun-Zoti President, ju së fun-Zoti President, ju së fun-Zoti President, ju së fun-Zoti President, ju së fun-
di qëndrdi qëndrdi qëndrdi qëndrdi qëndruauauauauat në Nju Jt në Nju Jt në Nju Jt në Nju Jt në Nju Jororororork dhek dhek dhek dhek dhe
Uashington. Por ajo që ish-Uashington. Por ajo që ish-Uashington. Por ajo që ish-Uashington. Por ajo që ish-Uashington. Por ajo që ish-
te me rëndësi ju patët njëte me rëndësi ju patët njëte me rëndësi ju patët njëte me rëndësi ju patët njëte me rëndësi ju patët një
takim me kryetarin e Sig-takim me kryetarin e Sig-takim me kryetarin e Sig-takim me kryetarin e Sig-takim me kryetarin e Sig-
urisë Kombëtare, John Bol-urisë Kombëtare, John Bol-urisë Kombëtare, John Bol-urisë Kombëtare, John Bol-urisë Kombëtare, John Bol-
ton, çfarë do të thoshit ?ton, çfarë do të thoshit ?ton, çfarë do të thoshit ?ton, çfarë do të thoshit ?ton, çfarë do të thoshit ?

Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi: Kam pasur një
bisedë të shkëlqyer me
këshilltarin për Sigurinë Ko-
mbëtare të Presidentit ameri-
kan Donald Trump, ambasa-
dorin John Bolton. Një takim
ky që për mendimin tim ësh-
të një mbështetje unike e
plotë. Ishte konstatim i për-
bashkët se është momenti i
duhur dhe historik, të cilin
nuk duhet ta humbin Kosova

dhe Serbia për arritjen e mar-
rëveshjes përfundimtare që
nënkupton njohjen përfun-
dimtare reciproke, ndryshimi
i Rezolutës 12/44, anëtarë-
simin e Kosovës në OKB.
Edhe Shtëpia e Bardhë, ad-
ministrata e presidentit
Trump, ambasadori Bolton e
theksoi shumë qartë se me
zgjidhjen e problemeve ne
rajonin e Ballkanit, duke përf-
shirë edhe përmbylljen e kon-
fliktit një shekullor mes Kos-
ovës dhe Serbisë, përmes një
marrëveshje paqësore, edhe
Evropa do jetë më e qetë dhe
më e fortë. Ajo që mund të
konstatoj është kjo, që Koso-
va do të koordinohet për të
gjitha angazhimet që do të

ketë në muajt e ardhshëm për
të përmbyllur me sukses pro-
cesin e filluar për mar-
rëveshjen historike të paqes
e njohjes reciproke Kosovë-
Serbi.

Cili është roli i SHBA-ve?Cili është roli i SHBA-ve?Cili është roli i SHBA-ve?Cili është roli i SHBA-ve?Cili është roli i SHBA-ve?
TTTTThaçi: haçi: haçi: haçi: haçi: Roli i SHBA-së men-

doj se do të jetë i pazëvendë-
sueshëm dhe Kosova e unë
personalisht do të jemi të
koordinuar në çdo hap me
Shtëpinë e Bardhë me admin-
istratën e presidentit Trump
që do të hapte mundësinë e
sigurt për anëtarësimin e Ko-
sovës në NATO dhe në BE. Ky
mendoj se ishte gjithashtu
konstatimi përbashkët se ky
është momenti që duhet të
mobilizohen të gjithë, në
mënyrë që marrëveshja të
jetë sa më efektive, që të re-
flektojë paqe në rajon. Kësh-
tu Kosova do mund të ruajë
karakterin e vet multietnik.
Prandaj ishte konstatimi që
duhet të arrihet marrëveshja,
të arrihet njohja reciproke
dhe kjo marrëveshje Kosove-
Serbi duhet të bartet edhe me
heqjen e vetos se Rusisë në
Këshillin e Sigurimit dhe Ko-
sova të përfitojë njohjen glo-
bale.

Marrëveshja me SerbinëMarrëveshja me SerbinëMarrëveshja me SerbinëMarrëveshja me SerbinëMarrëveshja me Serbinë
a nënkupton korrigjima nënkupton korrigjima nënkupton korrigjima nënkupton korrigjima nënkupton korrigjim
kufijsh mes dy shtetesh?kufijsh mes dy shtetesh?kufijsh mes dy shtetesh?kufijsh mes dy shtetesh?kufijsh mes dy shtetesh?

Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi: Marrëveshja do të
jetë gjithëpërfshirëse dhe me
një substancë të gjerë të
shumë aspekteve apo çësh-
tjeve të hapura, të cilat do t'i
negociojë ekipi negociator i
Kosovës. Do të ishte në inter-

es që në këtë proces të inte-
grohet edhe opozita. Gjithçka
do kalojë nëpërmjet Kuvendit
të Republikës së Kosovës,
kështu që unë kam besim në
ekipin negociator, të themelu-
ar nga Kuvendi, me përfshir-
je të spektrit opozitar, në
mënyrë që shteti ynë të jetë
sa me unik dhe i qën-
drueshëm në ballafaqimin me
Serbinë. Nuk do të jetë e le-
htë, por kam besim te ky ekip
që do t'i kryejë punët mirë.
Gjithashtu, do të shtoja që
jam i lumtur për reformat në
drejtësi. Prandaj mund të
them që Kosova po shënon
progres. Duhet të bash-
këpunim i të gjithëve, pasi ne
e dimë që në Ballkan ose ka
lëvizje përpara për mirë ose
lëvizje prapa për të keq, "sta-
tus quo" nuk ka më. Prandaj
është momenti për vendim,
është momenti për të ecur
përpara. SHBA mbështet
plotësisht pavarësinë e Kos-
ovës, sjelljen e njohjeve të
reja, anëtarësimin e Kosovës
në organizata të tjera ndërko-
mbëtare dhe njëkohësisht
mbështesin plotësisht sov-
ranitetin tonë si shtet.

Ju kishit një debat të jas-Ju kishit një debat të jas-Ju kishit një debat të jas-Ju kishit një debat të jas-Ju kishit një debat të jas-
htëzakonshëm në Këshillinhtëzakonshëm në Këshillinhtëzakonshëm në Këshillinhtëzakonshëm në Këshillinhtëzakonshëm në Këshillin
e Sigurimit të Kombeve tëe Sigurimit të Kombeve tëe Sigurimit të Kombeve tëe Sigurimit të Kombeve tëe Sigurimit të Kombeve të
Bashkuara, i thirrur ky ngaBashkuara, i thirrur ky ngaBashkuara, i thirrur ky ngaBashkuara, i thirrur ky ngaBashkuara, i thirrur ky nga
RRRRRusia me kërusia me kërusia me kërusia me kërusia me kërkkkkkesën e Seresën e Seresën e Seresën e Seresën e Ser-----
bisë. Çfarë mendoni se e kabisë. Çfarë mendoni se e kabisë. Çfarë mendoni se e kabisë. Çfarë mendoni se e kabisë. Çfarë mendoni se e ka
"nxitur" Serbinë për të"nxitur" Serbinë për të"nxitur" Serbinë për të"nxitur" Serbinë për të"nxitur" Serbinë për të
kërkërkërkërkërkuar me anë të Rkuar me anë të Rkuar me anë të Rkuar me anë të Rkuar me anë të Rusisëusisëusisëusisëusisë
aleate një debat të tillë të ash-aleate një debat të tillë të ash-aleate një debat të tillë të ash-aleate një debat të tillë të ash-aleate një debat të tillë të ash-
tuquajtur 'i jashtëzakon-tuquajtur 'i jashtëzakon-tuquajtur 'i jashtëzakon-tuquajtur 'i jashtëzakon-tuquajtur 'i jashtëzakon-
shëm'?shëm'?shëm'?shëm'?shëm'?

Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi:Thaçi: Po ashtu si edhe ju
pyesni - realisht ishte një se-
ancë e jashtëzakonshme në
një moment dhe kohë të za-
konshme. Pra, nuk kishim të
bënim me një situatë të tillë
si edhe pretendon Rusia me
kërkesën e Serbisë për të thir-
rur një seancë të tillë. Dihet
se shkas u bë vendimi për të
transformuar FSK në Ush-
trinë e Kosovës, një vendim
ky më se normal i marrë nga
Kuvendi i Republikës së Kos-
ovës, në kushte më se nor-
male nga të zgjedhurit e pop-
ullit të Kosovës. Serbia është
zëmëruar me këtë rast, por
qytetarët serbë të Kosovës
mendojnë se Jo!. Në anën
tjetër, themelimi i Ushtrisë së
Kosovës ka mbështetjen e
plotë dhe masive të të gjithë
qytetarëve të Kosovës dhe
mbështetje unike të politikës
kosovare. Andaj gjej rastin
edhe një herë të falënderoj të
gjithë për këtë mbështetje
kaq të madhe. Por njëherit
edhe të shteteve anëtarë të
Këshillit të Sigurimit, vendet
e Bashkimit Evropian që e
kanë mbështetur dhe e

mbështetën pa ekuivoke edhe
sot themelimin e Ushtrisë së
Kosovës. Tanimë pas këtij de-
bati ose seance të mbajtur
krejt të panevojshme, me
kërkesën e Serbisë nga Rusia,
mund të themi se edhe ky
debat iku dhe shteroi. Ushtria
e Kosovës do të ecë vetëm për-
para - s'ka kthim mbrapa më.

Në këto kushte për saNë këto kushte për saNë këto kushte për saNë këto kushte për saNë këto kushte për sa
flisni ju, a mendoni se tëflisni ju, a mendoni se tëflisni ju, a mendoni se tëflisni ju, a mendoni se tëflisni ju, a mendoni se të
njëjtën gjë ka për të bërënjëjtën gjë ka për të bërënjëjtën gjë ka për të bërënjëjtën gjë ka për të bërënjëjtën gjë ka për të bërë
edhe Beogradi, që pas kësajedhe Beogradi, që pas kësajedhe Beogradi, që pas kësajedhe Beogradi, që pas kësajedhe Beogradi, që pas kësaj
seance të vazhdojnë dialo-seance të vazhdojnë dialo-seance të vazhdojnë dialo-seance të vazhdojnë dialo-seance të vazhdojnë dialo-
gun në Bruksel?gun në Bruksel?gun në Bruksel?gun në Bruksel?gun në Bruksel?

TTTTThaçi:haçi:haçi:haçi:haçi: Definitivisht, në
bisedimet tona nuk ka asnjë
alternativë tjetër. Dialogu
duhet të vazhdojë dhe të arr-
ijmë në një marrëveshje paqë-
sore përfundimtare që sipas
meje do të thotë njohjen pa
kushte të Kosovës nga Serbia;
që do të thotë njohjen e njëra-
tjetrës si dy vende fqinje dhe
sovrane. Dhe kështu do të për-
shpejtojmë rrugën e Kosovës
drejt NATO-s dhe Bashkimit
Evropian. Edhe për Serbinë
natyrisht është e natyrshme
rruga e saj evropiane, të cilën
ajo pretendon se e ka nisur. Ne
nuk duam urrejtje, nuk duam
as hakmarrje, por duam
mirëkuptim dhe paqe mes
njëri tjetrit. Dhe këto men-
dojmë se i arrijmë vetëm me
një përmbyllje finale të mar-
rëveshjeve mes vetit përmes
një procesi.

Hashim Thaçi:Hashim Thaçi:Hashim Thaçi:Hashim Thaçi:Hashim Thaçi:
"Marrëveshja do të jetë

gjithëpërfshirëse dhe me një
substancë të gjerë të shumë
aspekteve apo çështjeve të
hapura, të cilat do t'i negociojë
ekipi negociator i Kosovës",-ka
thënë presidenti Thaçi.

Ministri i Jashtëm serb:Ministri i Jashtëm serb:Ministri i Jashtëm serb:Ministri i Jashtëm serb:Ministri i Jashtëm serb:
Nëse përfshihet SHBA në dia-
log, ne thërrasim Rusinë

Ministri i Brendshëm i Ser-
bisë, Ivica Daçiç ka thënë se
nëse në dialogun Kosovë-Ser-
bi përfshihen SHBA-të,
atëherë Beogradi do të thër-
rasë Rusinë. "Nëse ka ndry-
shuar forma e dialogut mes
Kosovës dhe Serbisë, në atë
mënyrë që në dialog të përf-
shihet edhe Amerika, atëherë
pala serbe duhet të telefonojë
Federatën Ruse për të marrë
pjesë",-ka thënë Daçiç për një
portal serb, shkruan 'B92'.
Media serbe shkruan, gjith-
ashtu, se autoritetet e Kosovës
kanë bërë të ditur se që nga
janari e deri në fund të pran-
verës, dialogu mes Beogradit
dhe Prishtinë do të hyjë në një
fazë të re në të cilën do të përf-
shihet edhe Uashingtoni.
Daçiç theksoi se Beogradi do
të jetë plotësisht i përkushtu-
ar për dialog, vetëm atëherë
kur Kosova të heqë taksën.

TRONDITET INDONEZIA, GODITET NGA CUNAMI ME QINDRA TË VDEKUR
Në Indonezi kanë
humbur jetën të paktën
222 persona dhe 745 të
tjerë janë plagosur pasi
cunami goditi bregun e
Sunda Strait. BBC
raporton se qindra
ndërtesa janë
shkatërruar. Agjencia e
Menaxhimit të
Fatkeqësive thotë se
shkaku i mundshëm i
cunamit mund të jenë
rrëshqitjet e dheut në
det pas shpërthimit të
vullkanit Krakatoa.
Autoritetet vendase
kanë paralajmëruar se
numri i viktimave mund
të rritet. Në mediat
sociale është publikuar
edhe një video ku duken
momente nga goditja e
cunamit. Tsunami që
goditi mbrëmjen e të
shtunës Indonezinë,
përveç bilancit tragjik,
ka shkaktuar një tragjedi
të vërtetë gjatë koncertit
të një bande të famshme
lokale.

FOTOLA
JM

Presidenti i Kosovës,
Hashim Thaçi
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I lumi Át Gjon Shllaku, frati martir
përballë diktaturës që vinte

Në njërin prej
mëngjeseve të
shumta, që lind-

nin të përgjakura, Zalli i
Kirit oshtiu nga breshëritë
e plumbave që godisnin për
t'u marrë jetën përsëri disa
burrave, të martirizuar në
tortura ekstreme. Ishte 4
marsi i vitit 1946, kur Át
Gjon Shllaku, së bashku me
Át Daniel Dajanin, Át Gio-
vanni Faustin, seminaris-
tin Mark Çuni, të rinjtë
Qerim Sadiku e Gjelosh
Lulashi do të kalonin në
amshim, ndërkohë që tru-
pat e tyre i mbuluan me
hekurishte në buzë të lu-
mit. Për dekada të tëra em-
rat e tyre ia fshehën his-
torisë. Por çka i bën dëm
edhe sot kombit, është se ia
fshehën edhe kontributin e
tyre, ashtu si veprën e tij
"Histori e filozofisë", e cila
ishte në proces shtypi dhe
u zhduk kushedi se ku. Në
këtë mënyrë, si në historitë
biblike, njerëzit do të rend-
nin drejt idhujve të rremë,
do të përfundonin të
përhumbur në tempujt e
përmbysur.

Át Gjon Shllaku lindi në
Shkodër, me mbrojtës Shën
Kollin, emrin e të cilit i
dhanë prindërit. Nxënës i
shkëlqyer i Kolegjit
Françeskan, student i
teologjisë, filozofisë, his-
torisë, madje brilant edhe
në shkencat ekzakte, u
diplomua në Holandë dhe
mbrojti doktoraturën, me
rezultate të shkëlqyera, në
Francë. U shugurua mesh-
tar, më 15 mars 1931, dhe
zgjodhi emrin Gjon, duke
thirrur ndihmën e Shën
Gjonit. U rikthye në
vendlindje për të dhënë
gjithçka zotëronte, me
frymëzimin fetar dhe patri-
otik të etërve françeskanë
"Fé e Atdhé". Át Gjoni na
kujton se martirizimi i sh-
qiptarëve për komb e atdhe
shtyhet thellë në histori e
në çdo moment të rëndë-
sishëm françeskanët janë
aty. "Franciskant i falen
Shqypnís Poetin e fisit, të
racës. Flamurtarë desin, fl-
amurtarë zhduken; por fla-
murtarët françiskan Shqyp-
nín edhè në vorr do t'a per-
mendin. Kan me e per-
mendë edhè kur vorri të
jetë ndo'i muranë e
stolisun."

Këtë vit, Shtypshkronja
Françeskane sjell në një
botim pjesën më të madhe
të artikujve të Át Gjon Shl-
lakut, në veprën "Shqyp-
tari - Frati - Shqypnia". Át
Gjonin mund ta njohim në
mënyrë të drejtpërdrejtë
nga leximi i shkrimeve të
tij, por historia e jetës së tij
na ndihmon të kuptojmë
më mirë se nga i buron po-
liedrizmi i shfaqur në ar-
tikujt e tij, se nga vjen gux-
imi i transmetuar në publi-

cistikën e tij dhe qëndrimi
i vendosur për çështje të
rëndësishme të kombit dhe
të religjionit,  që hapte
rrugën me ndërgjegje drejt
kalvarit të martirizimit të
tij.

Janë me mjaft vlerë sh-
krimet e tij, ku shihet inter-
esi për çështje të zhvillim-
it të ekonomisë, edhe të
vendeve mjaft larg Sh-
qipërisë; me tema të rëndë-
sishme të filozofisë, të poli-
tikës, të kulturës. Jo rastë-
sisht, objekt i këtyre shkri-
meve bëhen edhe zhvilli-
met ekonomike në Japon-
inë dhe Rusinë e kohës.
Lexuesi gjendet përpara
një shpërfaqjeje të hollë-
sishme, me të dhëna të sak-
ta, mbi të ardhurat vjetore,
transportet, depozitat ban-
kare. Shqyrtimi i këtyre zh-
villimeve të drejton në
analizën e sistemeve poli-
tike dhe filozofisë prej së
cilës udhëhiqeshin qeveri-
të e tyre. "Lenini, nuk pat
durim me pritë evolucjonin

e kadalëshëm të profetizu-
em prej Karl Marksit, por
me at zhenín e vet satani-
ke krijoi nji rrevolucjon ar-
tistik, neper të cillin më nji
kohë fare të shkurtë mrûni
me puntorí, bulqë e ushtri
shtetin komunist. .... Në nji
pikë me rândësí veç kishim
me dashtë me hjekë vre-
jtjen e lexuesave t 'onë
d.m.th. se çë rrjedhë fatale
mundet me perftue në
jeten e popullit e të kombit
kúr nji çetë kësi fana-
tikësh, pá marrë në dorë
faktorët tjerët psyhologjikë
të nji socjologjije të shn-
doshtë, luen harushë me
tagret e të drejtat mâ shêjte
të popullit." Nuk duhet një
analizë e thellë për të parë
se si në një lëmsh dek-
laratash bombastike, fshi-
het një sektarizëm i thartë
me synim sulmin, si një
manovër e rafinuar opor-
tunizmi, për të mbërritur
në meskinitetin e intere-
save vetjake apo klanore.

Át Gjoni e thekson në

çdo shkrim të tijin se idetë
dhe mendimi janë parësore
në shoqërinë njerëzore,
sepse pavarësisht fushës së
dijes në të cilën kontribuon
dikush " ... aj do të dalë në
nji formylë, sido qi kjoftë,
positive a negative, e cilla
shkapercen rrethin e lamit
të vet e kalon në filozofí".

Me shumë prej ar-
tikujve, ai e shtyn lexues-
in të reflektojë mbi ekzis-
tencën e njeriut si qenie
njerëzore, që qëndron edhe
në qendër të absolutit
metafizik, i cili vjen edhe
më real se realja nën dritën
e pyetjes themelore "Pse
âsht?". Ashtu si Shën Agus-
tini, i cili na kujton se njo-
hja e Zotit nuk mund të ar-
rihet përveçse nëpërmjet
njohjes së vetvetes.

Po të jesh shqiptar, çfarë
do të thotë në këtë "plu-
ralitet të kênëve"? Át Gjo-
ni na vë përballë historinë,
të sotmen, çfarë kemi hum-
bur e çfarë kemi mbrojtur
dhe çfarë duhet vlerësuar.

"Na, breznija e sodshme, qi
i kemi jetue veç porsá ko-
hët e mjegullta të lëvisëjeve
t'independencës s'onë ko-
mtare, nuk diejëm me e
çmue sa duehet randsín qi
ka per né me pasë per at-
dhé Shqypnín; lirija çmo-
het vetem atëherë kur njeri
gjindet a bjen në robnín e
të huejit. Prandej na kemi
pse me kênë fare kondend
per ketë cung votre, në të
cillin pushon shqyptari zot
i lirë në shpi të vet." E ardh-
mja e Shqipërisë do të jetë
ajo që përgatisim sot, duke
pranuar përgjegjësitë tona
dhe domosdoshmërinë e një
vullneti të fortë për të
formësuar ndjesitë e nacio-
nalizmit të vërtetë e për ta
orientuar shtetin shqiptar
drejt "oksidentalizmit". Një
intelektual duhet të jetë
mendjehapur për të njohur
e për ta shtrirë larg mendi-
min "Shpirt i kufizuem - es-
prit borné - âsht e shamja
mâ e madhja qi mund t'i
bâhet nji mêndimtarit."
Shpesh zëri i tij ngjan me
atë të Platonit në apologjinë
e Sokratit.

Shpirt i lirë e kurajoz, një
mendje e ndriçuar si e tij,
një personalitet dinjitoz
dhe i vendosur, si Át Gjon
Shllaku, sjell, nëpërmjet
disa shkrimeve polemizue-
se, edhe modelin e debatit
dhe të të kundërshtuarit
me argument. Si një përsh-
kues i rrugës së filozofisë, ai
i përmbahet parimit: "Affir-
mantis est probare. Vetem
asercjoni a se thanja nuk
âsht nji prov?.".

Por, ishte duke nisur një
kohë e re për kombin dhe
vendin. Át Gjoni e dinte
mirë çfarë rreziku mund të
paraqiste filozofia e re që po
përhapej vrullshëm në fun-
din e Luftës së Dytë
Botërore. Konceptet e rela-
tivizuara në "Etikën" e
Spinozës, Át Gjoni i çon
për mes përsiatjesh dhe
analizash filozofike drejt
një traktati për shekullin
ku po jetonte dhe për një
erë të re që po zhurmonte
mbi vendet përreth e në
Shqipëri, komunizmin.
"Tash mâ se nji gjysë shek-
ulli Marx e Nietzsche galva-
nizojn turmat. Ngadhnimi
i racjonalizmit abstrakt per-
ftoi si reakcjon dý rrymë,
qi, sado në kundershtim
nder mjet vetit,  perkojn
shfronzimin e plotë
t'arrsyes."

 Kësaj teme i kushton
disa shkrime me objekt
analizën e filozofisë komu-
niste, si: "Çashtje filozo-
fike"; "Problemi i
njohtëjes"; "Shka âsht ko-
munizmi?"; "Karakteri re-
ligjoz i komunizmit"; "Ma-
gna charta e shekullit të
sotshem". Át Gjoni e dinte
qysh prej fillimi se çfarë

ishte kjo filozofi, por ai nxit
analizën dhe reflektimin
për mënyrën si lindi dhe
çfarë marrëdhënieje ka me
utopinë embrionale dhe
filozofët prej të cilëve u
frymëzua. Ai ishte student
i Jacques Maritain, ishte
një njohës i mirë i Marx-it,
Feuerbach-ut, Bergson-it,
Hegel-it, Fichte-s, Gentille-
s, ndaj dhe e shihte qartë se
kjo filozofi materialiste (apo
edhe ajo e idealizmit abso-
lut që shpërtheu në
panteizëm) po shndërrohej
në një religjion me dogmë
e moral, e me kryepriftin e
saj - sekretarin e përgjiths-
hëm të partisë. Féja do të
ishte rrezik për realizimin
e idealit komunist, sepse
ajo frymëzon bashkëjetesën
mes njerëzve të të gjitha
klasave shoqërore, kurse
komunizmi nxit, para së
gjithash, luftën e
klasave."Diviniteti a se
hyjnija e ré para së cillës
do të ngjujojn popujt nuk
âsht kurrgjâ tjeter veç Pro-
letarjati a se shoqnija soc-
jaliste. Kurrnji akt i tij, kur-
rnji mêndim i tij, n'asnji
moment së do t'i terhiqet
kavís shêjte qi e galvanizon
e e sht?n tanë jeten e tij, qi
i drejton gjurmët e tija e i
vien si normë morale per
aktet e jetës së tij."

Sipas Át Gjon Shllakut,
ka disa besime, të cilat nuk
kanë kurrfarë dinamizmi në
vetvete e nuk kanë për
qëllim ekspansionin; ndërsa
disa të tjera, prodhojnë pa
ndalur legjione apostujsh e
kërkojnë t'i mbledhin të
gjithë njerëzit në nji botëk-
uptim të vetëm. "Komu-
nizmi hîn në ketë kategorín
e dytë". Qysh në fillim, mark-
sistët e parë, Marksi e Engel-
si, morën një fytyrë pro-
fetësh e predikuesish të një
kryqëzate bamirëse për
njerëzimin. Kur u instalua
"definitivisht në Rusí, ndrroi
fëtyrë krejt: mystika e prole-
tarjatit ndeshi idén e mes-
janizmit", e cila e gjeti objek-
tin e vet kur leninizmi filloi
të përhapë idenë e dashurisë
dhe të drejtësisë së tij sho-
qërore.

Ky ishte modeli i drejtë-
sisë, i vendosur edhe në Sh-
qipëri, që i çoi në vël-
lavrasje shqiptarët, në
mënyrën më të pamëshir-
shme e sistematike: "U bâ
katil fëmija pesëmbëd-
hetëvjeçár, u bâ katil plaku
me thîja... Fjalë e ditës: vde-
kje e luftë! Vdekje okupa-
torit, trathtarëvet, kuinsli-
gavet, kompromisaxhijvet,
kolonës së pesët, komuni-
stavet e antikomunistavet
etj. Gjithkah të shitun,
gjithkah trathtarë. Pushka
e rrokun me pretekst, të
luftohet okupatori, po siel-
let kundra njani-tjetrit. E
gjaku shkon rrëkajë...".

Prof. dr. Aljula Jubani
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Nga Gjergj Buxhuku

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

... Përtej hipotezave të çfarëdo
tipi, politike ose jo, të vendit apo
të huaja, klanore ose partiake, se
cilët mund të kenë nxitur ose se
kush mund të përfitojë nga
protesta e tyre sot ose nesër, një
fakt është i pamohueshëm. Stu-
dentët në masë dërrmuese janë
ngritur masivisht pikërisht sot
dhe jo p.sh para 3,  5  ose 10
vjetësh. Çfarë ka ndodhur?
Shpjegimi i vetëm i pyetjes së
mësipërme nuk është i vështirë
të gjendet. Janë ngritur në re-
voltë dhe janë kaq këmbëngulës
pikërisht sot,  sepse gjendja
ekonomike e familjeve,
prindërve dhe vetë atyre ka rënë
aq poshtë,  sa nuk u ka lënë
rrugëzgjidhje tjetër. Përveç dal-
jes në rrugë. Ose thënë më qartë.
Prindërit janë të detyruar të
bëjnë zgjidhjen e fundit të vësh-
tirë dhe të dhimbshme të nxjer-
rin fëmijët e tyre në rrugë, sepse
nuk mund të përballojnë dot më
mbështetjen financiare te vazh-
dimit të shkollës. E vërteta e
pamohueshme është, se në rrugë
sot nëpërmjet studentëve janë
edhe prindërit e tyre. Në kushte
të tilla, kemi të bëjmë me revol-

Revolta, që rrëzon
ekonominë zyrtare

Opinioni i   Ditës ta të shoqërisë në tërësi, të shpre-
hur në pikën më të ndjeshme dhe
më të mundshme të shpërthimit
në kushtet e zbrazjes rrëqethëse
të popullsisë shqiptare. Stu-
dentët.
Arsyetimi i mësipërm vë në
pikëpyetje të madhe vërtetësinë
e shifrave zyrtare të rritjes
ekonomike të vendit. Sipas të
dhënave qeveritare pretendohet,
se vendi të paktën në tre vitet e
fundit ka patur një rritje
ekonomike mesatare prej 3% të
PBB. Një rritje e tillë duhet të
kishte një përmirësim të nivelit
të jetesës, ose të paktën nuk du-
het të kishte varfërim. Por, revol-
ta me thelb varfërinë, flet ndry-
she.
Dy janë mundësitë. Ose shifrat
qeveritare janë të pasakta dhe Sh-
qipëria faktikisht ka qenë dhe
është në recesion ekonomik
përtej shifrave zyrtare, ose rritja
ekonomike e Shqipërisë është e
tillë, që thellon dukshëm pa-
barazinë shoqërore. Ose dhe të dy
raste së bashku. Në të gjitha ras-
tet kemi të pranishme as më pak
e as më shumë, dështim të qever-
isjes dhe rënie të një sistemi
ekonomik të ndërtuar në pothuaj
30 vjet. Një sistem ekonomik, që
në rastin më të mirë prodhon
rritje, që përfundon në pasuri
vetëm për një grusht njerëzish.
Dhe në rastin më të mundshëm,
që vazhdon të rrisë pasurinë e një
grushti njerëzish edhe në kush-
tet e rënies ekonomike! Dhe kjo e
fundit si përfundim rrezikon të
ketë, ose rindërtimin thelbësor
ligjor të sistemit ekonomiko-poli-
tik në fuqi, ose vendosjen e dik-
taturës. Diktaturë të hapur ose të
fshehtë nuk ka shumë rëndësi.
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Shumë persona të kësaj shenje sot do të
detyrohen të punojnë në grup. Do t'i bash-
koheni përgatitjeve për një shërbim të cak-
tuar. Madje mund të ndihmoni edhe në
punët e shtëpisë. Sa i përket lidhjes suaj
romantike, nuk do të jetë dita e duhur.

DEMI

Pjesa më e madhe e personave të kësaj
shenje nuk kanë gjasa të përfshihen sot
në ndonjë çështje të madhe. Megjithatë
mund të përfshiheni në ndonjë bisedë të
rëndësishme me anëtarë të familjes suaj.
Ka gjasa që pas Krishtlindjeve të bëni
ndryshime thelbësore.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Binjakët mund të kuptojnë sot një të
vërtetë të rëndësishme. Ndoshta do të
kuptoni se marrëdhëniet me njerëzit ba-
zohen në shprehjen e emocioneve. Nëse
keni ndërmend t'i shprehni dikujt ndjen-
jat, sot është dita e duhur.

Shumë Gaforre do të shohin një rritje pro-
fesionale. Përgatitjet për festën e Krish-
tlindjeve do t'ju zënë një pjesë të mirë të
kohës. Pushimi në mbrëmje do t'ju zg-
jasë shumë pak dhe nuk do të jetë i mjaf-
tueshëm për t'u ndjerë i relaksuar.

Disa persona të kësaj shenje do të jenë
të ngadaltë në çështjet e biznesit. Kjo
mund të vijë për shkak të pagjumësisë
ose fundjavës së lodhshme që keni kalu-
ar. Bëni mirë t'i kushtoni më shumë vë-
mendje jetës suaj personale.

Do të kaloni një ditë të qetë. Ka gjasa
të arrini të gjitha qëllimet për sot pa
shumë përpjekje. E vetmja gjë që do
t'ju vërë në vështirësi, është dieta ush-
qimore. Përpiquni të ruani regjimin në
kuadër të një shëndeti sa më të mirë.

Mos e neglizhoni anën profesionale. Tre-
gohuni të vëmendshëm ndaj çdo detaji.
Bëni kujdes me buxhetin, duke qenë se
jemi në prag të festave. Rekomandohet
të kaloni një mbrëmje shumë të qetë, pa
biseda të lodhshme apo ndonjë aktivitet
tjetër.

Do të jeni optimistë për atë çfarë ju
pret gjatë vitit të ardhshëm. Një gjend-
je e tillë mund t'ju vijë pasi ka gjasa
të informoheni se së shpejti do t'ju
rritet paga. Jashtë pune, do të kaloni
një mbrëmje shumë të këndshme.

Shigjetarët duhet ta përdorin këtë ditë
për të forcuar imunitetin. Duhet të bëni
gjithçka lidhur me këtë. Ka gjasa që
të nisni një lidhje të re romantike.
Mbrëmja do të përfundojë më së mirë,
pa stres apo lodhje.

Bricjapët mund të humbin sot rastin të
takojnë një person të rëndësishëm në
jetën e tyre personale. Ndoshta mund të
nisë një ndjenjë e re dashurie. Nëse jeni
beqarë, duhet ta shfrytëzoni këtë rast,
pasi mund të gjeni njeriun tuaj të zem-
rës.

Ujorët duhet të tregohen më të gatshëm
për të zgjidhur disa çështje si në jetën
personale ashtu edhe në atë profesion-
ale. Gjatë ditës mund të arrini disa gjëra,
por për ta realizuar këtë bëni kujdes me
sjelljen dhe ndiqni intuitën.

Do të ndiheni shumë të lodhur gjatë ditës
së sotme. Mund të përfshiheni në një pro-
jekt të madh, i cili do t'ju kërkojë shumë
punë. Megjithatë në fund të ditës do të
kaloni disa momente të këndshme nën
shoqërinë e partnerit/partneres suaj.

 Nga Ben Andoni

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

Opinioni i   Ditës

...i maturuar, atëherë gjithkush do
të ishte më i interesuar për të më-
suar fatin e Reformës në Drejtësi.
Por, kjo nuk ndodh, pasi për ditë
qeveria e Ramës zhytet ndër aku-
za që po provohen, kurse ligjërimi
i krerëve prej kryeministrit deri
poshtë është dhe mbetet tejet agre-
siv. Duke i shtuar edhe protestën e
studentëve, organizimin e të cilës
ende sot nuk po e kupton askush,
atëherë Reforma po mbetet krejt e
harruar. Shkundja e vetme ishte
pak ditë më parë, kur Gent Ibrahi-
mi u zgjodh kryetar i Këshillit të
Lartë të Prokurorisë dhe kumtoi se
tashmë rruga për zgjedhjen e
kryeprokurorit të ri është e hapur.
Po a mund të kursehej disi zgjedh-
ja e tij? Jo. Pa mohuar cilësitë e
kryetarit të ri të KLP-së, kandi-
datura kishte probleme pasi tre
herë ishte kthyer pas nga Gjykata
e Strasburgut, për të qenë gjyqtar
në të. A paraqet kjo ndonjë prob-
lem? Mund të themi jo për qever-
isjen, përderisa e mundësoi kandi-
daturën, por asesi për opozitën që
gjeti një mal me akuza ndaj tij,
duke e konfuzuar krejt publikun
dhe vetë arritjet dhe problemet për
Reformën.
Duhet të kujtojmë se plot një vit
më parë, shorti i muajit dhjetor
2017, përcaktoi 57 subjektet e listës
së përparësisë. Qëllimi: nevoja për
të avancuar procesin e ngritjes së
organeve të
drejtësisë dhe për të përshpejtuar
fillimin e ngritjes së Gjykatave
KKKO dhe SPAK. Një vit më vonë,
finalizimi i rivlerësimit për subjek-
tet e kësaj liste nuk ka përfunduar
ende. Ndoshta qëllimi për të gjetur
deficiencën, mbetej një nga objekti-
vat kryesorë për t'u përcaktuar te
Raporti i Monitorimit mbi Ecurinë
e Procesit për Ngritjen e SPAK
(Strukturës së Posaçme kundër Ko-
rrupsionit dhe Krimit të Organi-
zuar) dhe Gjykatave të Posaçme
Kundër Korrupsionit dhe Krimit të
Organizuar, material i përgatitur
prej QSDG. Për hir të së vërtetës,
pakkush kishte dyshim që "Reforma
në Drejtësi" do të ndryshonte
shumë gjëra, por deri më tani në
publik besohet se thjesht po lëviz një
drejtësi e korruptuar dhe po ia lë
vendin një tjetre të kapur krejt poli-
tikisht.
Sfida më e madhe e Reformës në
Drejtësi ishte dhe mbetet krijimi i
Institucioneve, që do ta menaxhonin
dhe zgjedhja e individëve të cilët do
e drejtonin dhe do i përbënin insti-
tucionet e saj. Ato janë Gjykata e
Shkallës së Parë dhe Gjykata e
Apelit kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar dhe Gjykata e
Apelit, si dhe nga Struktura e
Posaçme kundër Korrupsionit dhe
Krimit të Organizuar (SPAK). Për
ata që nuk e dinë: SPAK do të jetë
një strukturë, e cila përbëhet nga dy
komponentë: Prokuroria e Posaçme
dhe Byroja Kombëtare e Hetimit.
Prokuroria e Posaçme ka për mision
të ushtrojë ndjekjen penale dhe ta
përfaqësojë akuzën në të tre nivelet
e gjyqësorit (Gjykatën e Shkallës së
Parë kundër korrupsionit dhe krimit
të organizuar, Gjykatën e Apelit
kundër korrupsionit dhe krimit të

Pse po vonohet
Reforma në Drejtësi?

organizuar, dhe Gjykatën e Lartë).
Kurse Byroja Kombëtare e Hetimit,
e cila vepron vetëm nën drejtimin e
Prokurorisë së Posaçme, do të jetë
një strukturë e specializuar e Poli-
cisë Gjyqësore, e cila do hetojë ve-
prat penale në juridiksionin penal
të kësaj Prokurorie. Veçse, paçka ar-
ritjeve, " edhe pse ngritja e institu-
cioneve për të luftuar korrupsionin
dhe krimin e organizuar përbën një
nga komponentët më të rëndë-
sishëm të Reformës në Drejtësi, pro-
ceset kanë hasur në pengesa, të cilat
kanë bërë që të tejkalohen afatet e
parashikuara në ligj për ngritjen
dhe vënien në funksion të tyre. Si-
pas ligjit për organizimin dhe funk-
sionimin e institucioneve për të
luftuar korrupsionin dhe krimin e
organizuar, brenda 300 ditëve nga
hyrja në fuqi e tij, konkretisht në
fund të muajit gusht 2017, parash-
ikohet që Prokuroria e Posaçme të
kishte filluar ushtrimin e funksion-
eve të ndjekjes penale nëpërmjet
kalimit automatik të çështjeve nga
Prokuroria e Krimeve të Rënda.
Ky afat jo vetëm që nuk është arri-
tur, por procesi duket se do të zgjasë
edhe më, pasi ngritja e SPAK është
parashikuar si një proces kaskadë, i
cili nuk mund të fillojë pa emërimin
e Drejtuesit të Prokurorisë së
Posaçme (DPP)", citojmë raportin e
Qendrës për Studimin e Demokra-
cisë dhe Qeverisjes, që është asistu-
ar nga Fondacioni Shoqëria e Hapur
për Shqipërinë.
Vallë a dihen të gjitha këto? Duket
se politika shqiptare është e intere-
suar që pas qerthullit të problema-

tikave të përditshme ta lerë mën-
janë Reformën dhe për këtë të aku-
zojë, në mënyrë që kjo gjendje të
zgjasë pa fund. Kujtojmë se politi-
ka duhej të siguronte mëvetësinë e
strukturës së Drejtësisë, standar-
det, pajisjen me kapacitete ade-
kuate njerëzore, kushtet financia-
re, teknike dhe logjistike të Gjykat-
ave kundër korrupsionit dhe krim-
it të organizuar (dy shkallët) dhe
SPAK-un, proceset për kushtet e
sigurisë dhe aftësive profesionale,
përzgjedhjes, emërimit, shkarkim-
it, kontrollit, mbikëqyrjes, etj., ku
në legjislacion parashikohet
ndërthurja e veprimtarisë së një
sërë aktorësh institucionalë,
afatesh dhe procedurash, të cilat e
bëjnë të pashmangshëm anashkal-
imin apo kapërcimin e tyre. Kur i
rendit të gjitha këto gjetje të rapor-
tit të QSDG, kupton se pse vetingu
i politikanëve nuk e gjeti dot rrugën
në parlament. Teksa vonesa ka bërë
që qytetarët, për shkak të proble-
meve në Drejtësi, te jenë gjithnjë e
më shumë indiferentë me të, ndër-
sa transparenca të mungojë krejtë-
sisht, ashtu si një mal me vështirë-
si të veçohet për parametrat e du-
hura ligjore si p.sh. ato të parash-
ikuara për të garantuar meri-
tokracinë dhe integritetin e punon-
jësve, të cilët do të rekrutohen në
Prokurorinë e Posaçme dhe Byronë
Kombëtare të Hetimit. Në fakt,
raporti i realizuar nga një grup ek-
spertësh të pavarur që synoi një për-
shkrim të detajuar të proceseve lig-
jore për krijimin e gjykatave ndaj
korrupsionit dhe krimit, por edhe

SPAK-u, krijoi një peizazh të këtij
momenti të reformës, ndërkohë që
gjykatat tona vazhdojnë të japin ven-
dime skandaloze, tashmë të apelu-
ara nga publiku vetëm në emisionet
e skandaleve në Tv. Pasi edhe kur
ka kaluar më shumë se një vit nga
koha e parashikuar për ngritjen e
Gjykatave kundër korrupsionit dhe
krimit të organizuar dhe SPAK-ut,
ky proces ende lë shumë për të
dëshiruar. "Si rezultat i natyrës ko-
mplekse dhe të ndërlidhur të re-
formës në sistemin e drejtësisë ende
nuk janë përmbyllur proceset
pararendëse, të cilat do të krijonin
kushtet për fillimin e procedurave
ligjore të ngritjes së institucioneve
kundër korrupsionit dhe krimit të
organizuar",- citojmë QSDG. Ndërko-
hë problem mbeten ritmet e punës
së Komisionit të Pavarur të Kuali-
fikimit dhe zgjatja e procesit të riv-
lerësimit për kandidatët anëtarë në
Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe
Këshillin e Lartë të Prokurorisë, el-
ementë përgjegjës për emërimet e
gjyqtarëve në Gjykatat KKKO dhe
prokurorëve në Prokurorinë e
Posaçme. Duket se përcaktimi i afat-
eve dhe transparenca për to, do të
rikthejë besimin e publikut, por
edhe do të krijojë një proces të rreg-
ullt ligjor, sa i përket procesit të riv-
lerësimit, si edhe  një kalendar më
të mirëpërcaktuar kohor dhe admin-
istrativ për zhvillimin e aktivitetit
dhe vendimmarrjes së Komisionit.
Po deri më atëherë do vijojmë të
pyesim njësoj: Pse po vonohet kaq
shumë Reforma e Drejtësisë? ("Gaze-
ta Shqiptare")
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Partizani nuk arriti të
shkojë më shumë se
një barazim 1-1 në

transfertën e vështirë
gjirokastrite ndaj Luftëtarit.
Të kuqtë gjetën avantazhin
në pjesën e parë, fraksion
loje të cilin edhe e dominu-
an, me anë të mesfushorit
nga Prizreni, Esat Mala, por
Luftëtari riktheu barasp-
eshën në minutën e 56' me
anë të Mersin Ymerajt. Pje-
sa e dytë ishte shumë më e
luftuar, me gjirokastritët që
rritën presionin dhe përfito-
nin nga gabimet e mbrojtjes
së kuqe, që ndryshe nga herët
e tjera u shfaq edhe më e
brishtë, sidomos në krahun e
djathtë, ku Ibrahimi vuajti
shumë shpërthimet e Xhek-
sonit. Minuta e 60-të e
ndeshjes ka sjellë panik në
radhët e Partizanit dhe te ti-
fozeria e skuadrës së kuqe.
Portieri Alban Hoxha, pas një
përplasje me Ymerajn u dëm-
tua në shpatull dhe u desh të
largohej nga fusha e lojës me
krahun e lidhur duke përfun-
duar menjëherë në spitalin e
Gjirokastrës. Megjithatë, si-
pas informacioneve të fundit,
duket se është evituar më e
keqja që u mendua në fushën

e lojës, kur u pa lojtari duke u
larguar. Kështu në stadiumin
"Luftëtari" u zhvillua një sfidë
mjaft interesante, me luftë të
fortë sportive dhe mjaft raste
shënimi, ku më flagranti ish-

te ai i Rapos në minutat sh-
tesë, por topi nuk përfundoi
në rrjetë. Partizani del me
një pikë nga fusha e Gjirokas-
trës dhe shkon në 37 pikë, 3
më shumë sesa Kukësi i ven-

Jeton Selimi

djeshme, ajo mes Kukësit dhe
Kastriotit, e zhvilluar në sta-
diumin "Elbasan Arena", për-
fundoi me fitoren e lehtë 2-0
të skuadrës verilindore. Ve-
sel Limaj në minutën e 3-të
dhe Reginaldo në të 36-ën ish-
in autorët e golave për
skuadrën e Cungut, që më
pas administroi qetësisht
avantazhin, duke kontrolluar
lojën dhe duke mos i dhuru-
ar asgjë kundërshtarit. Me
këtë fitore, Kukësi ngjitet në
vendin e dytë të renditjes me
34 pikë, vetëm 3 më pak se
Partizani kryesues dhe një
më tepër se Teuta që e mbyll
gjysmën e parë të sezonit në
vendin e tretë. Nga ana tjetër,
Kastrioti mbetet në vendin e
fundit me 10 pikë, 5 më pas
se Kamza e parafundit, ndër-
sa skuadra e Gjokës, bashkë
me Luftëtarin dhe Tiranën,
duket se do të luftojnë deri në
fund për të mbijetuar në Su-
periore.

Në Gjirokastër mbyllet 1-1, Hoxha dhe Ramadani dalin të dëmtuar nga fusha e lojës

Partizani ndalet nga Luftëtari,
Kukësi ngjitet në vendin e dytë
Mbyllet pjesa e parë e sezonit, të kuqtë të parët me 37 pikë

dit të parë, ndërsa Luftëtari
e mbyll pjesën e parë të se-
zonit në kuotën e 17 pikëve
duke ndarë vendin e shtatë
me Tiranën.
Sfida tjetër e ditës së

Trajneri i Kastriotit dorëhiqet

Nica akuzon: Lojtarë tekanjozë,
 i pësojnë golat kur duan!

Trajneri Stavri Nica
ka deklaruar

largimin nga stoli i Kas-
triotit, duke thënë se
nuk mund të vazhdojë
më me këtë mënyrë
pune. Ai ka akuzuar
lojtarët për mosimpen-
jim, duke vënë gishtin
në një plagë të vjetër të
futbollit  shqiptar.
"Lojtarët nuk janë të im-
penjuar,  e shoh nga
mënyra të stërviten. Po
shoh një ftohje, një mo-
simpenjim, mosorganiz-
im në kushte e lojës dhe
stërvitjes. Janë shumë
detaje që më të dety-
rojnë të mos jem pjesë e

keq për futbollin. Niveli i
ulët dhe sigurisht nuk
funksionon ana profesion-
ale. Në momentin që nuk
funksionon ana profesion-
ale, asgjë nuk është siç
duhet dhe unë se duroj
dot. Nuk jam trajner për
të marrë një rrogë dhe për
të mbyllur sytë. Më mirë
rri në fukarallëkun tim
sesa kështu. Të gjithë
lojtarët këtu kanë nivel të

TRAJNERI I PARTIZANIT

Gega: Duhej të kishim
marrë më shumë nga kjo ndeshje

TRAJNERI I LUFTËTARIT

Mezani: Premio nga Kukësi?
Di vetëm atë nga presidentiTrajneri i Partizanit,

Skënder Gega, ka po-
huar pas ndeshjes në
Gjirokastër se është i
kënaqur me barazimin
ndaj Luftëtarit. Ai ka
theksuar se Partizani du-
het të jetë gati për çdo lloj
sfide, për çdo situatë. "Be-
soj se ndryshime ka, eki-
pet neve na marrin më
seriozisht. Më shqetëson
nëse bëjmë 'regres', por
për momentin po pro-
gresojmë. Duhet të jemi
të gatshëm kundër çdo

kundërshtari të mund-
shëm. Unë jam munduar
gjatë gjithë kohës të jem ko-
rrekt me mediet. Që luajnë
fort kundër nesh, më vjen
mirë. Forcon skuadrën dhe
na bën më të fortë. Sa i
takon premiove të kundër-
shtarit, nuk di gjë. Duhet të
jap kontributin aty ku më
takon dhe të jem në vendin
e duhur. Goli ishte më se i
evitueshëm, pasi kishim

shumë lojtarë tonët
kundër një lojtari të
Gjirokastrës. Nuk duhet të
mposhteshin 3-4 lojtarë
tanë nga një sulmues. Por
gjëra që ndodhin dhe ash-
tu siç erdhi loja, jam i
kënaqur. Gjitha ndeshjet i
kemi parë seriozisht. Me
Gjirokastrën, nuk jam i
kënaqur me ekipin për një
arsye të thjeshtë: Mund të
kishim marrë më shumë".

Trajneri i Luftëtarit,
Gentian Mezani ka

folur për "Supersport" pas
ndeshjes kundër Partizan-
it, ku u shpreh se pjesën e
parë ia kanë falur "De-
mave të Kuq". Po ashtu,
Mezani foli edhe për mer-
katon e janarit, si dhe për
'premiot e jashtme'. "Ësh-
të e vërtetë, pjesën e parë
e kemi falur lojën, kemi
qenë jashtë çdo momenti
të lojës. Në pjesën e dytë,
jam munduar që të nxjerr
pak nga karakteri im dhe

tua transmetoj çunave dhe
ata ia dolën. Ikja e Rocës dhe
pikëpyetja e Shkurtaj është
një minus. Është i treti lojtar
që largohet nga grupi i vjet-
shëm dhe normale që do të
dobësohemi. Kam biseduar
me klubin dhe më kanë of-
ruar garanci. Unë iu kam
dhënë emrat që mund të
afrojmë në janar dhe të sho-
him se çfarë do të ndodhë.

Deri më tani, kam marr ga-
ranci. Premiot nga palët e
treta? Unë nuk di gjë për
pjesën e Kukësit. Di që kemi
pasur dhe kemi një premio
nga presidenti. Na është
thënë që është nga presiden-
ti ynë dhe është e mirëpri-
tur, sepse është motivuese
për skuadrën. Nëse jep pre-
mio çdo ndeshje, akoma më
mirë për ne".

SUPERLIGA

TË PREMTEN
Kamza - Skënderbeu 1-0
Tirana - Flamurtari 1-0

TË SHTUNËN
Teuta - Laçi 1-1

TË DIELËN
Kukësi - Kastrioti 2-0
Luftëtari - Partizani 1-1

RENDITJA
Skuadra N  P
Partizani 18 37
Kukësi 18 34
Teuta 18 33
Skënderbeu 18 31
Laçi 18 30
Flamurtari 18 28
Luftëtari 18 17
Tirana 18 17
Kamza 18 15
Kastrioti 18 10

TRAJNERI I KUKËSIT

Cungu: Ekipi po tregon
rritje pas çdo jave

kësaj mënyre loje, e kësaj
skuadre. Nuk e kam në kar-
akter të sillet skuadra si të
dojë, t'i pësojë golat kur të
dijë dhe të impenjohet kur
të dojë në kushte loje. Jam
shumë i mërzitur për këtë
mënyrë loje. Nuk shoh per-
spektivë, e mbyll,  nuk
sakrifikoj veten për lojtarë
tekanjozë. Te klubet e tjera
edhe këtu unë gjithmonë
ngul këmbë, sepse më vjen

ulët. Kam lojtarë që nuk
dalin në stërvitje se më
tha: 'Po përtoj'. Imagjino-
ni ku po vijmë të marrim
rrogën. Një nivel diletant!
Kudo që jemi, si unë bren-
da futbollit, si ju në stu-
dio, duhet të ngremë zërin
dhe të bëjmë pjesën tonë
për futbollin shqiptar. Ab-
solutisht, nuk kemi klube
të mëdha! Na gënjen
mëndja. Kemi nivel
shumë të ulët dhe nëse
vazhdojmë të gënjejmë
veten kështu, nuk do të
ecet asnjëherë përpara,"
deklaroi Stavri Nica në për-
fundim të ndeshjes.

Trajneri i Kukësit, Armando Cungu, ka deklaruar
pas fitores me Kastriotin se e kishte menduar

shumë të vështirë këtë ndeshje, pasi të tijtë kishin
presionin e rezultatit. Ai ka falënderuar lojtarët për
punën e bërë dhe rezultatet që kanë arritur. "Ekipi
nga java në javë po tregon rritje, si në lojë, ashtu dhe
rezultate. Për mua si trajner, ishte ndeshja më e vësh-
tirë. Luajtëm kundër ekipit të fundit të tabelës dhe
mund të na dënonte euforia pas Korçës dhe Parti-
zanit. Kemi punuar shumë mirë, si në fillim të se-
zonit, si tani. Kemi bërë një progres shumë të madh
dhe që ditën e parë të kampionatit, kemi bërë
ndeshje më të mira se kundërshtarët. Por thjesht nuk
kemi pas rezultate, por tani po na vijnë dhe rezul-
tatet dhe dua të falënderoj djemtë".
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- Mos prisni askënd në jetën tuaj
... shkoni përpara ... dhe ata që
duan, do t'ju arrinë !!!

.... Dhe vjen një ditë kur ti e
kupton se "çdo gjë" ishte "asgjë"
.... vetëm një zhgënjim !!!

- Çdo herë që përpiqem të
ndryshoj .... përfundoj të jem
vetvetja!!!

- Disa njerëz janë si retë, kur
zhduken ... dita bëhet më e bukur
!!!
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Plotësoni vendet bosh në mënyrë që çdo kolonë të ketë numrat nga 1-9

SUDOK Përgjigje e sudokut të numrit të kaluar

KRIPTOSKEME
Përgjigja e numrit të djeshëmKRIPTOSKEME

Fjalëkryqi (1) Fjalëkryqi (2)
HORIZONTAL
1.Nuk kalohet nga mbetësi.
5. U printe gladiatorëve
12. Bëhet duke shkuar lart e më lart
14. Tatum që qe pianist.
15. Një që lufton për para
16. Mund të bëhet me safari
17. Breshkat luftarake të kartonave
19. Ngjitet kur nuk nget
20. Në mes të rrugës
21. Sporti me rikisha
25. U shkrua nga Hesiodi
26. Një sferë për model
27. Mbyllin një sirtar
28. Makina Tipo
30. Inicialet e Bean, aktor
31. Nino, kompozitor i famshëm italian
33. Ramiro pa zë.
34. Neill i Jurassic park.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
2. Gjëja e latinëve.
5. Ai i Kuq u hap për hebrejtë.
9. Eshtë fjala e për e foshnjes.
11. Ministri Ekonimie e Pune
13. Marubi i fotografisë.
14. Bel i Mapupassant.
15. Bëhet duke tregtuar objekte të shenjta.
18. Derek aktore.
19. Gjysmë totale.
20. Eshtë art i të folurit
22. Një patriark biblik.
24. Mund të jenë zemërkau të tilla.
26. Janë dëshmorë të kishës.
28. Eshtë lloj papagalli.
29. Eshtë lloj papagalli.
30. Qerre pa qe.
32. Ekstreme në numërim.
33. Eshtë bodrumi.
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të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

35. E bukura e belle epoque.
37. Qe mbreti i elfëve
39. Farrow, aktore
40. Hagen rocsktar
41. Walter i Kush do ta vrasë Charley Verrik
45. Në fund majtas
46. Mund të preken nga morbusi i Basedow
47. Ad… për të ngarkuarin me punë
48. Loach regjiosor

VERTIKAL

2. Ishin grekët në trojë
3. Ishin palate të beut
4. Goodëin, ndihmësi i Nero Wolfe
5. Pak sinqeritet
6. Personazhet e Charles Schulz.
7. Kompozoi Mefistofele
8. Në radhë të parë.

9. Qytet zviceran
10. Në krye të kryesisë
11. Ughi violinist
13. Carlos që qe pilot i Formula 1
15. Ekstreme në muzg
18. Inicialet e Steinbeck
22. Gruda, "Njeriu me top"
23. Eshtë X ajo e sulmit
24. Paradhoma e parajasës
28. Eshtë edhe ai i luftës
29. Janë edhe ato të cirkut
31. Mbarojnë fare
32. Inicialet e Reed, aktor
34. Të parët në sondazh
36. Eshtë taksa
38. Një mund të jetë emërore
39. Një pjesë e marrëzisë
41. Gjysmë mimoze
42. Hundë kur s'jam unë
43. Skuadër greke
44. Lemper, këngëtare gjermane
46. Fundi i një akti

34. Steiger aktor.
35. Inicialet e Delon.
37. Eshtë edhe ai Me Gropa.
38. Një mund të jetë autonom.
40. Në krye yë evidencës.
42. Edgar Allan Poe.
44. Ekstremet në litar.
46. Giorgio i modës.
50. Janë malet me Akonkagua.
52. Janë ujërat e bregdetit tonë.

VERTIKAL

1. Novarro që qe aktor.
3. Kusturica regjisor.
4. Eshtë e jashtëzakonshme.
6. Inicialet e Kazan.
7. Ishte qyteti i 100 portave.
8. Pinci i Dy herë mat.
9. Janë të mirat që prodhohen.

10. Eshtë ai që gënjen për t'u bërë i njohur.
11. Një markë celulari.
12. Ushtrohej nga filibustierët.
16. Një përsiatje.
17. Agjenci Informative Tiranë.
21. Një brejtës pylli.
23. Një Gjon që qe aktor i yni.
25. Titulli i Byron.
27. Në radhë të parë.
31. Emri i Amundsen.
36. Moore aktore.
39. Pishtarë pa pishë.
41. Gjysmë vatani.
43. Rruga e Molnar.
45. Një fazë gjumi.
47. Inicialet e Redford.
48. Në krye të notarëve.
49. Inicialet e Reitman.
51. Unë dhe ti.

- Nëse faktet nuk përputhen me teorinë, atëherë ndryshoni
faktet!!
- Ka fjalë që lotojnë dhe lot që flasin ...
- Nëse nuk mësoni nga gabimet tuaja, atëherë nuk ka kuptim
për ti bërë ato.

- Është gabim të mos besoni në dashuri, për
shkak të një njeriu të keq të cilin nuk e
meritonim!
- Për të kërkuar arsyen se pse një dashuri
mbaroi, është sikur të kërkosh arsyen se pse ajo
filloi !!!PË
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