
Ish-deputeti dhe anëtari i kryesisë  së  Lëvizjes Socialiste 
për Integrim, Edmond Panariti duke në  një  intervistë  

për “Gazeta Shqiptare” komenton situatën politike në  
vend dhe thekson se opozita nuk do të  bëj asnjë  hap deri 
në  kthimin e legjitimitetit të  qeverisjes në  vend nëpërmjet 
votës së  lirë. Ai thekson se dorëzimi i mandateve...

(Në foto) Foto ilustruese

Panariti: Me këtë qeveri s’ka zgjedhje

Ish-deputeti i LSI: Dorëzimi i mandateve, Ish-deputeti i LSI: Dorëzimi i mandateve, 
ishte një vendim politik shumë i vështirëishte një vendim politik shumë i vështirë

“Basha kandidat për 
kryeministër i PD-LSI? 
Çdo gjë do vendoset 

në kohën e vet”

Zbardhen emrat e 
330 infermierëve 
të rinj që fituan  

punësimin në shtet
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Nga PËLLUMB KARAMETA

ZBARDHEN KRITERET DHE KATEGORITE E PERCAKTUARA NE FSHAT DHE QYTET

KOMPENSIMI I ENERGJISE,
JA SI MUND TA PERFITONI

Në pritje të 
Godo-së popull

Opinioni
 Ditësi

Instituti i Sigurimeve Shoqërore: Kujt i lind e drejta e marrjes nga 
190-760 lekë. Pensionistët mund të marrin deri në 700 lekë pagesë 

Nga FATOS ÇOÇOLI

Hapësira krijuese - shkatërruese, 
edukative apo asnjëra?

Një nga shqetësimet(gati makth) realë 
të opozitës sonë të këtyre dy viteve 

të fundit ka qenë se a do të mblidhte 
popull(njerëz) sa duhet në protestat që 
thërriste. Prandaj dhe sa...

Një projekt i promovuar nga Bash-
kia e Tiranës do ta shndërrojë 

piramidën në një qendër me shumë 
funksione që do të shërbejë si hapësirë 
për shkëmbim idesh...

 i
Opinioni

Ditës

Në faqen 22

Skandal në Kamzë, 
rrihet barbarisht 
gjyqtari Hamiti,
në pranga 4 vetë

 DEL KORRESPONDENCA

20 TIFOZE NE POLICI

Protesta e 5 marsit, 
policia s’i jep 

leje: Rrezikohet 
jeta e deputetëve

 

Ish-të përndjekurit, 
5 mijë trashëgimtarët 

që marrin paratë,
listat e reja

VENDIMI I FINANCAVE

Në faqet 18-19

 

Zgjedhjet në Malin 
e Zi, shqiptarët: 
Historike, fituam 
komunën e Tuzit

BASHKOHEN PARTITE

Në faqen 12Suplement

Pelini i ëmbël apo artemi-
sia është ndër bimët më të 

përdorura në lashtësi, e cila 
ka lindur në Europën jugore 
duke përfshirë Shqipërinë, 
Bulgarinë, Rusinë, Serbinë 
etj, dhe pastaj është përhapur 
edhe në Azi, Vietnam, Indi, 

Ilir Agastra: Çfarë është dhimbja dhe si të përballemi me të 

Ylli Merja: Pelini i ëmbël, bima që lufton leuceminë
Mjeku popullor: Ndihmon për trajtimin e kancerit të gjirit dhe tiroideve

Kinë etj. Kjo bimë është pjesë 
e familjes Asteraceae, një 
vjeçare e cila rritet 30-100 cm 
gjatësi. Gjethet e pelinit të 
ëmbël janë 3-5 cm dhe ndahen 
me gjethe të vogla. Aroma 
e fortë e bimës vjen nga Ar-
temisina që përmban, dhe 
ndodhet nga 0-1.5%...

Vijon në faqen 21Vijon në faqen 20

Në faqen 3

Në faqen 7Në faqet 4-5
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Partia Socialiste është
e vendosur që të mos
bëj asnjë hap pas sa i

përket plotësimit të kërke-
sës së opozitës për krijimin
e një qeverie tranzitore dhe
mbajtjen e zgjedhjeve të par-
akohshme. E gjithë java që
lamë pas ishte e mbushur me
takime të shumta të asam-
bleve të zgjeruara në çdo
bashki, ku drejtues të lartë
socialistë përcollën me-
sazhin te socialistët e thjesh-
të se nuk do ketë zgjedhje të
parakohshme dhe as një
qeveri tranzitore. Kështu
sekretari i Përgjithshëm i
Partisë Socialiste, Taulant
Balla i shoqëruar nga drej-
tuesi politik i Qarkut Korçë,
Niko Peleshi, dhe i deleguari
i kryesisë, Blendi Klosi, si
dhe deputetë të zonës morën
pjesë në asamblenë e zgjeru-
ar të Partisë Socialiste Ko-
rçë, ku tentuan të qetësojnë
bazën socialiste se PS është
e vendosur që të zbatojë kon-
tratën me qytetarët për të
qeverisur vendin deri në
2021. Balla u shpreh i bindur
se në zgjedhjet e 30 qershorit
PS do të jetë fituese, sepse
puna e bërë në gjithë këto
vite ka treguar se Bashkia e
Korçës dëshmon modelin më
të mirë të qeverisjes ven-
dore. "PD-ja dhe LSI-ja ven-
dosën t'i lëshojnë mandatet.
Një gjë dua t'ua them social-
istëve të Korçës, Devollit,
Maliqit, Pustecit, Pogradecit
dhe Ersekës, që ne nuk kemi
ndërmend të ndërpresim
punën tonë, drejt 2021-it. Për-
para se të shkojmë në 2021-
in kemi 30 qershorin", - thek-
soi kreu i Grupit Parlamen-
tar të Partisë Socialiste,
Taulant Balla. Ai u ndal
edhe te protestat e opozitës,
të cilat sipas tij kanë si sh-
kak vetëm ambicien për
pushtet të opozitës dhe
frikën nga ngritja e institu-
cioneve të reja të drejtësisë.
"Ditën e martë kur ata sul-
muan deputetët ishte frika,
por edhe përpjekja e fundit
për të bllokuar votimin në
Kuvend të strukturës së
Këshillit të Lartë të Gjyqë-
sorit dhe Këshillit të Lartë
të Prokurorisë. Edhe të

QEVERIA
"PD-ja dhe LSI-ja
vendosën t'i
lëshojnë mandatet.
Një gjë dua t'ua
them socialistëve
të Korçës, Devollit,
Maliqit, Pustecit,
Pogradecit dhe
Ersekës, që ne
nuk kemi
ndërmend të
ndërpresim punën
tonë, drejt 2021-it.
Përpara se të
shkojmë në 2021-
in kemi 30
qershorin"

PS qetëson mbështetësit e saj, i siguron se do qeverisë deri në fund të mandatit

Qeveri tranzitore, Balla: Kontrata
jonë deri në 2021, s'ka zgjedhje

"Çfarë e bën bashkë Berishën, Bashën dhe Kryemadhin?"

martën që vjen ne përsëri
kemi disa ligje që lidhen me
implementimin e reformës
në drejtësi dhe përsëri do të
ketë protestues huliganë, që
do të mblidhen në hyrje të
Kuvendit", - tha më tej Bal-
la. Ai siguroi të pranishmit
se mazhoranca do ta çojë
përpara reformën në drejtë-
si, pavarësisht protestave të
opozitës. "Të jeni të sigurtë

se nuk janë më shumë se sa
jeni ju këtu. Ne jemi votuar
për të çuar përpara re-
formën në drejtësi. Të
gjitha fajet e këtyre 28
viteve, kushdo që i ka bërë,
nuk ka për të shpëtuar pa u
hetuar ashtu siç duhet dhe
pa u dënuar ashtu siç e mer-
itojnë. Mjafton që çdo sh-
qiptar të bëjë një pyetje:
çfarë mund ta bëjë bashkë

Sali Berishën, Lulzim
Bashën dhe Monika Krye-
madhin? Ne jemi më shumë
të bashkuar se kurrë për ta
çuar përpara Reformën në
Drejtësi" - u shpreh Balla.
Ndërsa drejtuesi politik i
Qarkut Korçë, Niko Pe-
leshi, theksoi në fjalën e tij
se dorëzimi mandateve ish-
te një akt i paprecedent jo
vetëm për vendin por për

gjithë Europën. "Kjo që ka
ndodhur është e paprece-
dent, jo për Shqipërinë, por
për të gjithë Europën me të
cilën ne u bashkuam pas
vitit 90' në këtë sistem të ri
të demokracisë liberale. Sot,
në fakt, nuk jemi mbledhur
këtu vetëm për qëllimet
tona, për Partinë Socialiste,
për misionin tonë, për sfidat
tona. Natyrisht vijmë nga

zona të ndryshme, fshatra
e qytete të ndryshëm,
mosha, temperamente, kar-
aktere të ndryshme, por
kemi të përbashkëta vler-
at, një paketë vlerash. Një
sistem vlerash që kjo parti
i ka të lidhura edhe me his-
torinë e djeshme, të sotmen
dhe të ardhmen ashtu siç e
vizatojmë ne", - u shpreh
Peleshi.

Protestat, Bushati: Recetë për ta
futur vendin në një krizë ciklike

Në kuadër të turit të
takimeve të mbledhjes

së asambleve të zgjeruara
socialiste, ish-ministri i Jas-
htëm, deputeti socialist Dit-
mir Bushati ishte në Sh-
kodër, ku zhvilloi një takim
me socialistët e këtij qyteti.
Në fjalën e tij, Bushati për-
colli mesazhin e qartë se
objektivat e PS janë të qar-
ta për të qeverisur dhe zbat-
uar kontratën me qyteta-
rët, ndërsa theksoi se dia-
logu duhet të bëhet mbi ba-
zën e disa rregullave dhe
parimeve demokratike. "Ne
kemi një qartësi për sa i për-
ket asaj çka ne duam të
bëjmë për Shqipërinë dhe
për qeverisjen në përgjithë-
si. Nuk na intereson klima
e acaruar politike, na in-
tereson, nuk diskutohet, di-
alogu por ky është një dia-
log, i cili si në çdo vend të

Xhaçka: Vandalë që duan
që vendi të bëjë hapa pas

dhe të kthejnë '97
Zgjedhjet vendore të këtij viti dhe ato parlamentare

në verën e vitit 2021 nuk do të cenohen. Me këtë ga-
ranci, ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka, në cilësinë e
të deleguarës së kryesisë së PS-së kërkoi nga struktu-
rat e partisë së Qarkut të Dibrës angazhim maksimal
për zgjedhjet vendore. Së bashku me sekretarin organi-
zativ të PS-së Arben Pëllumbi dhe deputeten Almira
Xhembulla, Xhaçka mori pjesë gjatë fundjavës në asamb-
letë e zgjeruara të degëve të PS-së në Burrel, Klos, Pesh-
kopi e Bulqizë. Duke komentuar situatën politike, të
krijuar nga dje-
gia e mandateve
të deputetëve të
opozitës, Xhaç-
ka tha se është e
paprecendentë.
"Raporti ynë
kryesor dhe fi-
nal është ai me
qytetarët, është
besimi që ata na
kanë dhënë, ësh-
të puna që ne du-
het të bëjmë për
të shpërblyer be-
simin e tyre. Është shumë e rëndësishme që ne të inten-
sifikojmë komunikimin me ta. Jo thjeshtë për të folur
me ta për sukseset e qeverisjes sonë por, është me rëndë-
si tu tregojmë atyre sikundër edhe opozitës e partnerëve
tanë ndërkombëtare, që janë mbështetja jonë dhe flasin
se çfarë duhet të jetë e ardhmja e Shqipërisë, se ne jemi
të gjithë bashkë e flasim të gjithë njëzëri. Dhe se ato
forca që duan përparimin dhe integrimin e Shqipërisë
janë shumë e shumë më tepër sesa ata pak vandalë që
duan që Shqipëria të bëjë hapa mbrapa dhe që Shqipërinë
ta persekutojë ende hija e '97 ", - tha Xhaçka.

botës duhet të funksionojë
mbi bazën e disa rregullave
dhe parimeve demokratike",
- u shpreh ai. Bushati dek-
laroi më tej se zgjedhjet e 2017
u certifikuan nga OSBE-ODI-
HR dhe se është pa sens të
thuash pas 18 muajsh se par-
lamenti është ilegjitim. Sipas
tij kjo është një recetë për ta
futur Shqipërinë në një krizë
ciklike. "Dihet që parlamen-
ti doli nga zgjedhjet e 2017-
ës, u certifikuan nga OSBE-
ODIHR, pra nga një instancë

autoritative ndërko-
mbëtare dhe nga ana tjetër
ne e dimë, se kemi bërë fus-
hatë këtu, ku zgjedhjet u
mbajtën nën drejtimin e një
qeverie, e cila në përbërje të
saj kishte edhe përfaqësues
të PD-së dhe përfaqësues të
LSI-së. Dhe të thuash 18
muaj pasi janë bërë zgjedh-
jet, se zgjedhjet ishin të njol-
losura dhe parlamenti ësh-
të ilegjitim, më e pakta që
mund të them është që nuk
bën më sens dhe është një
recetë për ta futur Sh-
qipërinë në një krizë cik-
like", - deklaroi Bushati në
Asamblenë e Zgjeruar të
PS-së për Bashkinë Sh-
kodër. Më tej ai shkruan në
"Facebook" se është disku-
tuar për hapat që po ndërm-
erren për përzgjedhjen e
ekipeve për zgjedhjet ven-
dore.

Sekretari i Përgjithshëm i PS-së,
Taulant Balla, dje në Korçë

Një nga protestat e opozitës
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Zbulohet letërkëmbimi, PD: Protesta do mbahet para Kuvendit, vendin e caktojmë ne

Protesta e 5 marsit, policia s'jep leje:
Rrezikohet jeta e deputetëve

Bardhi: Tubimi është nën përgjegjësinë tuaj personale

PD - Ramës: Jepi leje Ruçit të bëjë
publik orarin e seancës plenare



Berisha: Ish-ministrja e
diktaturës emërohet në
Ministrinë e Bujqësisë

Policia e Shtetit dhe
Partia Demokratike
janë përfshirë në repli-

ka e kundër replika sa i për-
ket mbajtjes së protestës së
programuar nga opozita më
5 mars para Kuvendit të Sh-
qipërisë. Kjo pasi uniformat
blu nuk kanë marrë përsipër
garantimin e sigurisë ndaj in-
stitucionit të Kuvendit dhe
deputetëve e zyrtarëve të
qeverisë gjatë momentit të
zhvillimit të protestës. Nga
ana tjetër, Partia Demokra-
tike akuzoi policinë se po sh-
kel Kushtetutën dhe se në as-
një prej protestave të zhvillu-
ara nuk janë dëmtuar policë
dhe as politikanë, përveç ras-
teve kur protestuesit janë
provokuar prej tyre. Ndaj PD
nëpërmjet një korrespon-
dence të shkëmbyer me Po-
licinë e Shtetit të Tiranës bën
të ditur se protesta do të zh-
villohet edhe pa lejen e saj.
POLICIAPOLICIAPOLICIAPOLICIAPOLICIA

Nisur nga fakti se bëhet
fjalë për një protestë të pro-
gramuar, opozita ka lajmëru-
ar Policinë e Shtetit për
mbajtjen e saj ditën e martë
para sallës së seancave plena-
re të Kuvendit të Shqipërisë.
Por në përgjigje të këtij
lajmërimi, Policia e Shtetit,
nëpërmjet Drejtorit të Poli-
cisë së Tiranës, Kastriot Skën-
deraj, i bën të ditur organiza-
torëve se tubimi pengon hyr-
jen në Kuvend të deputetëve
dhe vë në rrezik jetën e de-
putetëve. "Zhvillimi i tubimit
të kërkuar nga subjekti Par-
tia Demokratike e Shqipërisë
pengon hyrjet dhe daljet e
anëtarëve të qeverisë, de-
putetëve, administratës si
dhe rrezikon jetën e tyre, pen-
gon veprimtarinë e ligjshme
të Kuvendit, pasi më datë
5.3.2019 ora 10:00 do të zhvillo-
het seancë plenare, sa më
sipër; Vendosa: Të ndaloj zh-
villimin e tubimit të kërkuar
nga ana Juaj në datën
05.03.2019, ora 9:00, në vendin
e përcaktuar në kërkesë", -
thuhet në shkresën e Kastri-
ot Skënderajt. Ndaj nisur nga
këto arsye Policia e Shtetit i
kërkon PD-së që ta zhvillojë
protestën në një vend tjetër.
"Drejtoria Vendore e Policisë
Tiranë, kërkon mirëkup-
timin tuaj, për zhvillimin e
një tubimi të qetë e normal
në një vend tjetër të përshtat-
shëm pa cenuar rendin. Ju
rikujtojmë se për veprime në
kundërshtim me ligjin, orga-
nizatori, drejtues i tubimit
dhe pjesëmarrësi në tubim,
do të mbajnë përgjegjësi ad-
ministrative dhe penale ba-
zuar në Ligjin nr.8773, datë
23.04.2001 'Për tubimet'", - thu-
het në letrën e policisë drejtu-
ar Sekretarit të Përgjithshëm

TUBIMI
"Njoftimi ynë, sipas
detyrimit që
parashikon neni 5 i
ligjit nr.8773/2001,
konsiderohet nga ky
moment i përmbushur
dhe tubimi do të
realizohet më datë 5
mars 2019 përpara
sallës së seancave
plenare të Kuvendit të
Shqipërisë. Caktimi i
vendit të tubimit,
është e drejtë
kushtetuese e
organizatorit dhe
drejtuesit të tubimit"

Rreziku nga protesta e
opozitës ka detyruar

edhe kësaj here Kuvendin
e Shqipërisë që të mos cak-
tojë një datë të saktë të
mbledhjes në seancë plena-
re. Ndonëse PD ka thirrur
protestën për ditën e
nesërme, me shumë
mundësi mazhoranca ta
zhvendosë ditën dhe
orarin e mbajtjes së se-
ancës plenare, në mënyrë
që të shmangë protestën e
opozitës, por edhe për ta
kapur atë të papërgatitur
për një organizim të ri në
një ditë tjetër brenda kësaj
jave. Ndaj për t'i dhënë
fund kësaj loje, Partia
Demokratike i ka bërë
thirrje dje kryetarit të Ku-
vendit, Gramoz Ruçi që të
bëjë publike datën dhe
orën e mbajtjes së seancës
së programuar. Përmes një
postimi në  "Twitter", Sek-
retari i Përgjithshëm i PD-
së, Gazmend BardhiIsh-kryeministri Sali Berisha ka denoncuar praninë e

ish-zyrtares së lartë të sistemit komunist, Themie Th-
omaj në Këshillin Strategjik të Bujqësisë. Përmes një
postimi në faqen e tij të 'Facebook', Berisha shkruan se
Thomaj është ish-anëtarja e byrosë politike të dikta-
torit Enver Hoxha dhe ish-ministrja e Bujqësisë në vitet
më të zeza të historisë së Shqipërisë. Ish-kryeministri
thekson se si pasojë e politikave në fushën e bujqësisë,
vdiqën qindra e mijëra shqiptarë, në vitet e komunizmit.
"Në Këshillin Strategjik të Bujqësisë, të ngritur me
urdhër të Edvinit nga burri i ish-gruas së tij Çuçi, ësh-
të edhe bllokmenia Themie Thomaj ish-anëtare e by-
rosë politike dhe ish- ministrja e bujqësisë në periudhën
e diktaturës 1975-1989, në vitet më të zeza të historisë
së Shqipërisë, në të cilën fermerëve iu hoqën tufëzat
dhe arëzat dhe u zhyten në uri kronike masive. Nga
pasojat dhe sëmundjet e lidhura me urinë kronike në
ato vite vdiqën qindra mijëra shqiptarë të të gjitha
moshave!",-shkruan Berisha.

Ministri Lleshaj: Policia
një hap pas protestuesve

Ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj dy ditë më parë
duke folur në një takim partiak në Shkodër  zbuloi

strategjinë që po ndjek policia për të menaxhuar situ-
atën pa viktima në protestat e opozitës. "Fatkeqësisht ne
jemi të detyruar të organizojmë mbrojtje fizike në insti-
tucione që nuk duhen mbrojtur. Parlamentet në botë janë
të hapura dhe nuk mbrohen. Sot detyrohemi të ndërtojmë
skema mbrojtjeje që është turp për ne, por nuk kemi çfarë
të bëjmë. Policia e Shtetit po ndjek një strategji jokonfro-
tuese dhe të përshkallëzuar. E kemi pagëzuar si 1. 1. 0.
Pra, një hap më mbrapa në kohë në raport me ata. Lëri
kohë dhe mundësi atyre që duan të bëjnë sherr. Një nivel
më poshtë në nivelin e dhunës. Nëse gjuajnë dy herë ata,
ne gjuajmë 1 herë dhe zero viktima", - u shpreh Lleshaj.

të PD-së, Gazmend Bardhi.
OPOZITOPOZITOPOZITOPOZITOPOZITAAAAA

Në përgjigje të kësaj sh-
krese Partia Demokratike me
anë të Sekretarit të saj të
Përgjithshëm, i bën të ditur
policisë se pavarësisht dekla-
rimeve të saja, protesta do
mbahet pikërisht nesër para
Kuvendit. "Ju njoftojmë se tu-
bimi do të zhvillohet sipas
njoftimit të bërë me shkresën
tonë nr.31 Prot., datë 01.03.2019.
Çdo pengim i lirisë së ushtrim-
it të tubimit sipas këtij njofti-
mi, në datën 5 mars 2019 dhe
pasojave që mund të shkak-

tojë ky fakt gjatë ditës së tu-
bimit është nën përgjegjësinë
tuaj personale dhe institucio-
nale. Ju bëjmë, gjithashtu me
dije se jeni në shkelje flagrante
të ligjit dhe se tashmë duhet
të kishit përmbushur
përgjegjësinë tuaj për të na
njoftuar urdhrin zyrtar për
caktimin e oficerit të policisë
që do të jetë përgjegjës për të
ndihmuar zhvillimin e tubim-
it", - thuhet në shkresën e Bar-
dhit. Në fund ai i bën të ditur
policisë se me njoftimin e bërë
në mënyrë zyrtare është përm-
bushur detyrimi i opozitës.

"Për të gjitha sa më lart, njofti-
mi ynë, sipas detyrimit që
parashikon neni 5 i ligjit
nr.8773/2001, konsiderohet
nga ky moment i përmbush-
ur dhe tubimi do të realizohet
më datë 5 mars 2019 përpara
sallës së seancave plenare të
Kuvendit të Shqipërisë. Cak-
timi i vendit të tubimit, është
e drejtë kushtetuese e organi-
zatorit dhe drejtuesit të tubim-
it. Kjo është arsyeja përse ligji
parashikon njoftimin dhe jo
kërkesën për leje në rastin e
zhvillimit të një tubimi", - thu-
het në letrën e Bardhit.

kërkon nga Rama t'i japë leje
kryetarit të Kuvendit
Gramoz Ruçi të bëjë publike
orën e seancës plenare. "Edi
Rama, lejoje Gramozin të
publikojë orën e seancës
plenare! Seanca plenare nuk
është si PPP e tua, që i njof-
tohet vetëm klientit privat
dhe publikut i mbahet i fshe-
htë. Parlamenti është i
qytetarëve, jo i përfaqë-
suesve të krimit! Shihemi

më 5 mars përpara parla-
mentit!", - shkruan Bar-
dhi. Ndërkohë që Kuvendi
i Shqipërisë ka publikuar
në faqe vetëm rendin e
ditës, por jo datën dhe orën
kur do të mblidhet. Kuj-
tojmë se edhe javën e sh-
kuar Kuvendi u mblodh të
martën duke kërkuar që të
kapë të papërgatitur
opozitën për organizimin e
protestës.
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Ish-deputeti dhe anëtari i
kryesisë  së  Lëvizjes So
cialiste për Integrim, Ed-

mond Panariti duke në  një
intervistë  për "Gazeta Sh-
qiptare" komenton situatën
politike në  vend dhe thekson
se opozita nuk do të  bëj asnjë
hap deri në  kthimin e legjiti-
mitetit të  qeverisjes në  vend
nëpërmjet votës së  lirë. Ai
thekson se dorëzimi i mandat-
eve, ndonëse një  vendim
shumë  i vështirë , ishte e vet-
mja mundësi që  i kishte mbe-
tur opozitës pasi mazhoran-
ca kishte shkatërruar par-
lamentarizmin. "Opozita i
ezauroi të gjitha rrugët e tjera
përderisa autokracia par-
lamentare e shumicë s e de-
gradoi luftë n politike në fy-
erje, sharje, përjashtime
dhune kartoni. Kjo ishte qe-
sharake dhe nuk mund të
ishim pjesë të kë tij teatri dhe
garniture e tij. De facto shu-
mica nuk e ka përfillur Kuv-
endin", - shprehet Panariti.
Ndërkohë  ai ka treguar edhe
ndjesinë  personale të  dorëz-
imit, duke pranuar se bëhej
fjalë  për një  vendim të  vësh-
tirë, por i peshuar mirë.
"Dorëzimi i mandateve, ishte
një vendim politik shumë i
vështirë, por i peshuar mirë

pas një diskutimi në thellë si
të shkaqeve dhe pasojave dhe
sigurisht edhe si pjesë e një
reflektimi personal", thekson
Panariti. Ish-ministri i Bujqë-
sisë  i shikon të  pakta edhe
mundësitë  e dialogut për sh-
kak të  arrogancës së  qever-
isë  dhe kryeministrit të  saj, i

cili sipas tij ka ndaluar çdo
lloj komunikimi qoftë  edhe
mediatik me opozitën.
"Kryeministri nuk është vetë
i interesuar për dialog. Ai i
ka ndaluar ministrat dhe de-
putetët e tij te komunikojnë
me ne. Pra, si mund të dialog-
osh me dikë që nuk të  njeh,
nuk të sheh dhe nuk të dëg-
jon.. Protesta qytetare mbe-
tet instrumenti i vetëm i dia-
logut", - nënvizon Panariti.
Më  tej ai shprehet se LSI do
punojë  që  vendi ta marrë
statusin e vendit kandidat në

qershor, ndërsa thekson se
deri në  atë  kohë  vendi do
ketë  dhe një  qeveri tranzi-
tore me mandat të  kufizuar
që  do organizojë  zgjedhjet e
parakohshme. Pyetjes në se
Lulzim Basha do jetë  pas
zgjedhjeve edhe kryeministër
i LSI-së , gjithmonë  nëse

opozita fiton zgjedhjet par-
lamentare, Panariti i përgjig-
jet shkurt "Çdo gjë  në  kohën
e duhur"

Zoti Panariti vendi kaZoti Panariti vendi kaZoti Panariti vendi kaZoti Panariti vendi kaZoti Panariti vendi ka
hyrë në një krizë politike kuhyrë në një krizë politike kuhyrë në një krizë politike kuhyrë në një krizë politike kuhyrë në një krizë politike ku
vijimi i zhvillimeve ështëvijimi i zhvillimeve ështëvijimi i zhvillimeve ështëvijimi i zhvillimeve ështëvijimi i zhvillimeve është
vështirë të parashikohet.vështirë të parashikohet.vështirë të parashikohet.vështirë të parashikohet.vështirë të parashikohet.
Dhe shkak është bërë ven-Dhe shkak është bërë ven-Dhe shkak është bërë ven-Dhe shkak është bërë ven-Dhe shkak është bërë ven-
dimi drastik i opozitës përdimi drastik i opozitës përdimi drastik i opozitës përdimi drastik i opozitës përdimi drastik i opozitës për
të dorëzuar mandatet e de-të dorëzuar mandatet e de-të dorëzuar mandatet e de-të dorëzuar mandatet e de-të dorëzuar mandatet e de-
putetëve. Çfarë ndodhi qëputetëve. Çfarë ndodhi qëputetëve. Çfarë ndodhi qëputetëve. Çfarë ndodhi qëputetëve. Çfarë ndodhi që
shkuat drejt këtij vendimi?shkuat drejt këtij vendimi?shkuat drejt këtij vendimi?shkuat drejt këtij vendimi?shkuat drejt këtij vendimi?

Çfarë  do të mbjellësh do
të korrësh. Ky është fundi i
një  parlamenti i kthyer nga
mazhoranca në një "zyrë
noteriale" të vulosjes së pro-
jektligjeve dhe dekreteve
kryeministrore. Ky është
fundi i një kuvendi të
dhunës se kartonëve,
përçmimit, anatemimit dhe së
fundi edhe "bulizimit të
opozitës". Ky është parlamen-
ti i ligjeve antikushtetuese,
në mospërfillje të alarmit të
opozitës për mos kalimin e
tyre ligjeve në mungesë  të
Gjykatës Kushtetuese.

Mendoni se opozita i eza-Mendoni se opozita i eza-Mendoni se opozita i eza-Mendoni se opozita i eza-Mendoni se opozita i eza-
urojë të gjitha rrugët e tjera?urojë të gjitha rrugët e tjera?urojë të gjitha rrugët e tjera?urojë të gjitha rrugët e tjera?urojë të gjitha rrugët e tjera?

Opozita i ezauroi të gjitha
rrugët e tjera përderisa au-
tokracia parlamentare e shu-
micës e degradoi luftën poli-
tike në fyerje, sharje, përjas-
htime dhune kartoni. Kjo ish-

te qesharake dhe nuk mund
të ishim pjesë të kë tij teatri
dhe garniture e tij. De facto
shumica nuk e ka përfillur
Kuvendin.

Në fakt, mazhorancaNë fakt, mazhorancaNë fakt, mazhorancaNë fakt, mazhorancaNë fakt, mazhoranca
shprehet se është e stisur sishprehet se është e stisur sishprehet se është e stisur sishprehet se është e stisur sishprehet se është e stisur si

fffffororororormë rmë rmë rmë rmë reaeaeaeaeagimi dhe për këtëgimi dhe për këtëgimi dhe për këtëgimi dhe për këtëgimi dhe për këtë
ajo sjell në vëmendje faktinajo sjell në vëmendje faktinajo sjell në vëmendje faktinajo sjell në vëmendje faktinajo sjell në vëmendje faktin
që edhe para dy vitesh opozi-që edhe para dy vitesh opozi-që edhe para dy vitesh opozi-që edhe para dy vitesh opozi-që edhe para dy vitesh opozi-
ta e ata e ata e ata e ata e atëhershme ndërtëhershme ndërtëhershme ndërtëhershme ndërtëhershme ndërmorimorimorimorimori
një lëvizje të ngjashmenjë lëvizje të ngjashmenjë lëvizje të ngjashmenjë lëvizje të ngjashmenjë lëvizje të ngjashme
vetëm pak muaj paravetëm pak muaj paravetëm pak muaj paravetëm pak muaj paravetëm pak muaj para
zgjedhjeve të atëhershmezgjedhjeve të atëhershmezgjedhjeve të atëhershmezgjedhjeve të atëhershmezgjedhjeve të atëhershme
parlamentare. Keni një ko-parlamentare. Keni një ko-parlamentare. Keni një ko-parlamentare. Keni një ko-parlamentare. Keni një ko-
ment për këtë?ment për këtë?ment për këtë?ment për këtë?ment për këtë?

E stisur është, në fakt,
qeveria "One man show", të
drejtuarit e vendit me fasada
dhe fanfara vezulluese,
ndërkohë  që Shqipëria po
zbrazet dhe varfëria po thel-
lohet. Varfëria në Shqipëri
sipas Bankës Botërore është

36% kur në shkallë  globale
është vetëm 10%.

Si e shpjegoni faktin qëSi e shpjegoni faktin qëSi e shpjegoni faktin qëSi e shpjegoni faktin qëSi e shpjegoni faktin që
thuajse i gjithë faktorithuajse i gjithë faktorithuajse i gjithë faktorithuajse i gjithë faktorithuajse i gjithë faktori
ndërkombëtar nuk e kandërkombëtar nuk e kandërkombëtar nuk e kandërkombëtar nuk e kandërkombëtar nuk e ka
pranuar si zgjidhje dorëz-pranuar si zgjidhje dorëz-pranuar si zgjidhje dorëz-pranuar si zgjidhje dorëz-pranuar si zgjidhje dorëz-
imin e mandateve?imin e mandateve?imin e mandateve?imin e mandateve?imin e mandateve?

Në  vetvete dorëzimi i
mandateve është një vendim
ekstrem, por plotësisht i jus-
tifikueshëm përballë  asgjë-
simit de facto të parlamentit
dhe parlamentarizmit.

LSI e ka dhe pjesë të emrit
të saj integrimin. Ndaj si një
forcë e krijuar ndërmjet të
tjera për të mundësuar edhe
këtë proces, a do ndjejë ajo
përgjegjësi nëse në qershor
nuk merret statusi i vendit
kandidat? Të paktën
mazhoranca ka theksuar se
kjo krizë do ta dëmtojë këtë
proces.

LSI është parti e integrim-
it me integritet. Prandaj ajo
do të bije  çmos që në fund të
qershorit, vendit t'i hapen
negociatat për në BE. Por
drejt këtij afati duhet të sh-
kohet me një qeveri me faqe
të bardhe dhe të mirë besim-
it. Kjo është  qeveria kal-
imtare me mandat të kufi-
zuar për ta çuar vendin në
zgjedhje të parakohshme.
Qeveria aktuale është e njol-
losur nga skandale të rënda
dhe nën akuzë  dhe nuk mund
ta luajë  më  këtë rol.

Ju vetë personalisht eJu vetë personalisht eJu vetë personalisht eJu vetë personalisht eJu vetë personalisht e
mbështetët që në fillim ven-mbështetët që në fillim ven-mbështetët që në fillim ven-mbështetët që në fillim ven-mbështetët që në fillim ven-
dimin për dorëzimin e man-dimin për dorëzimin e man-dimin për dorëzimin e man-dimin për dorëzimin e man-dimin për dorëzimin e man-
datit apo patët mëdyshjedatit apo patët mëdyshjedatit apo patët mëdyshjedatit apo patët mëdyshjedatit apo patët mëdyshje
nëse ishte veprimi i duhur?nëse ishte veprimi i duhur?nëse ishte veprimi i duhur?nëse ishte veprimi i duhur?nëse ishte veprimi i duhur?

Dorëzimi i mandateve, ish-
te një vendim politik shumë i
vështirë, por i peshuar mirë
pas një diskutimi në thellësi
të shkaqeve dhe pasojave dhe
sigurisht edhe si pjesë e një
reflektimi personal...

A besoni se do të  ketë njëA besoni se do të  ketë njëA besoni se do të  ketë njëA besoni se do të  ketë njëA besoni se do të  ketë një
opoopoopoopoopozitë të rzitë të rzitë të rzitë të rzitë të re në Ke në Ke në Ke në Ke në Kuvuvuvuvuvend?end?end?end?end?
Disa nga kandidatët e LSI-Disa nga kandidatët e LSI-Disa nga kandidatët e LSI-Disa nga kandidatët e LSI-Disa nga kandidatët e LSI-
së kanë pranuar ta marrinsë kanë pranuar ta marrinsë kanë pranuar ta marrinsë kanë pranuar ta marrinsë kanë pranuar ta marrin
mandatin...mandatin...mandatin...mandatin...mandatin...

Ky parlament nuk ka më
opozitë. Ajo tashmë ndodhet
në mes qytetareve të kë tij
vendi. Nuk ka garni-
turë  mandatesh që

KRIZA POLITIKE
OPOZITA

Ish-deputeti i LSI: Dorëzimi i mandateve, ishte një vendim politik shumë i vështirë

Basha kryeministër edhe i LSI?
Panariti: Çdo gjë në kohën e duhur
"Me këtë qeveri s'ka zgjedhje më 30 qershor"

INTEGRIMI
"LSI është parti e
integrimit me
integritet. Prandaj
ajo do të bëjë
çmos që në fund të
Qershorit, vendit t'i
hapen negociatat
për në BE. Por drejt
këtij afati duhet të
shkohet me një
qeveri me faqe të
bardhe dhe të mirë
besimit. Kjo është
qeveria kalimtare
me mandat të
kufizuar për ta çuar
vendin në zgjedhje
të parakohshme"

PRECEDENTI
"Qeveria kalimtare është një zgjidhje e duhur dhe e
mençur. Vetëm në këtë mënyrë kapërcehet kriza
dhe shmanget destabilizimi. Nuk mendoj se kjo
situatë  mund të krijojë  precedent në të ardhmen,
sepse në  vetvete ajo është paprecedent"



KUVENDI

"Ky parlament nuk ka më opozitë. Ajo
tashmë ndodhet në mes qytetareve të këtij

vendi. Nuk ka garniturë  mandatesh që
mund të zëvendësojë  opozitën dhe të

legjitimojë  një parlament, i cili edhe me
Kushtetutë  nuk ekziston më pa opozitën"

“

DIALOGU

"Kryeministri nuk është vetë i interesuar për
dialog. Ai i ka ndaluar ministrat dhe depute-
tet e tij të komunikojnë me ne. Pra, si mund
të dialogosh me dikë që nuk të  njeh, nuk të

sheh dhe nuk të dëgjon? Protesta qytetare
mbetet instrumenti i vetëm i dialogut"

“



NJOFTIM
Ne date 15.03.2019 ne oren 16.00 ne zyren e permbaruesit gjyqesor
privat Irisa Tereziu PF me adrese ne "Rruga Fadil Rada, Pallati Danjela,
Kati Perdhe, Njesia Tregtare nr.10, Tirane", zhvillohet ankandi per shitjen
e pasurise se paluajtshme te llojit "Truall+Ndertese" me sip. Trualli 220
m2 dhe sip.ndertese 97 m2, me nr.pasurie 11/23, volum 10, faqe 229,
zone kadastrale 8503, ndodhur ne Lagjia "Jani Vruho", Berat.Cmimi ne
ankand te trete eshte ne vleren 2,066,400 (dy milion e gjashtedhjete e
gjashte mije e katerqind) leke.

NJOFTIM SHITJE ME ANKAND

 ZYRA PERMBARIMORE GJYQESORE PRIVATE 'ILIA ELEZI'

PASURIA NR. 111/11, LLOJI ‘ARË’, VOLUMI 3, FAQE 238, SIPËRFAQE 2.700
M2, ZONA KADASTRALE 2625, NË PRONËSI TË Z. ILIR ALLMETA.
ÇMIMI  10.000 EURO. Data e zhvillimit të ankandit do jetë 15.03.2019.

CEL. 0684026666 ; 0693262866 .

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE "E.P.S.A"
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT PER :

1- "Pyll + Kullote" me sip. 180.000 m2, Nr. hipotekor 1741 date
29.05.2012, ZK 3028,  e ndodhur ne Poro, Vlore. Kjo pasuri eshte
hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me të cilin fillon
ankandi është 227.304 Euro . Ankandi zhvillohet datë 15.03.2019
ora 16.00 në adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.
Per cdo informacion kontaktoni ne
tel. 04 2262711 ose ne www.epsa.al

Ish-deputeti dhe anëtari i kryesisë  së
Lëvizjes Socialiste për Integrim, Edmond Panariti

Gjatë një seance
parlamentare
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mund të zëvendësojë
opozitën dhe të legjiti-

mojë  një parlament, i cili
edhe me Kushtetutë  nuk
ekziston më pa opozitën.

Si e konsideroi vendi-Si e konsideroi vendi-Si e konsideroi vendi-Si e konsideroi vendi-Si e konsideroi vendi-
min e Lefter Kokës përmin e Lefter Kokës përmin e Lefter Kokës përmin e Lefter Kokës përmin e Lefter Kokës për
mosdorëzimin e mandatitmosdorëzimin e mandatitmosdorëzimin e mandatitmosdorëzimin e mandatitmosdorëzimin e mandatit
dhe a do përjashtohet aidhe a do përjashtohet aidhe a do përjashtohet aidhe a do përjashtohet aidhe a do përjashtohet ai
nga LSI?nga LSI?nga LSI?nga LSI?nga LSI?

Nuk kam asnjë  koment
për vendimet individuale të
deputeteve të veçantë. Secili
e ka kokën e tij mes supeve.

Opozita kërkon qeveriOpozita kërkon qeveriOpozita kërkon qeveriOpozita kërkon qeveriOpozita kërkon qeveri
tranzitore dhe zgjedhje tëtranzitore dhe zgjedhje tëtranzitore dhe zgjedhje tëtranzitore dhe zgjedhje tëtranzitore dhe zgjedhje të
parakohshmparakohshmparakohshmparakohshmparakohshme parlamen-e parlamen-e parlamen-e parlamen-e parlamen-
tare. Në fakt, nëse kjo pra-tare. Në fakt, nëse kjo pra-tare. Në fakt, nëse kjo pra-tare. Në fakt, nëse kjo pra-tare. Në fakt, nëse kjo pra-
nohet a mund të përbëjë kjonohet a mund të përbëjë kjonohet a mund të përbëjë kjonohet a mund të përbëjë kjonohet a mund të përbëjë kjo
një precedent të rrezikshëmnjë precedent të rrezikshëmnjë precedent të rrezikshëmnjë precedent të rrezikshëmnjë precedent të rrezikshëm
për politikën shqiptare, pasipër politikën shqiptare, pasipër politikën shqiptare, pasipër politikën shqiptare, pasipër politikën shqiptare, pasi
edhe opozita që mund të dalëedhe opozita që mund të dalëedhe opozita që mund të dalëedhe opozita që mund të dalëedhe opozita që mund të dalë
nga ato zgjedhje mund të re-nga ato zgjedhje mund të re-nga ato zgjedhje mund të re-nga ato zgjedhje mund të re-nga ato zgjedhje mund të re-
fuzojë mandatet?fuzojë mandatet?fuzojë mandatet?fuzojë mandatet?fuzojë mandatet?

Qeveria kalimtare është
një zgjidhje e duhur dhe e
mençur. Vetëm në këtë
mënyrë kapërcehet kriza dhe
shmanget destabilizimi. Nuk
mendoj se kjo situatë  mund
të krijojë  precedent në të ardh-
men, sepse në  vetvete ajo ësh-
të pa precedent.

Nëse këto kërkesa tëNëse këto kërkesa tëNëse këto kërkesa tëNëse këto kërkesa tëNëse këto kërkesa të
opozitës i konsiderojmë siopozitës i konsiderojmë siopozitës i konsiderojmë siopozitës i konsiderojmë siopozitës i konsiderojmë si
maksimale, cila mund tëmaksimale, cila mund tëmaksimale, cila mund tëmaksimale, cila mund tëmaksimale, cila mund të
ishte zgjidishte zgjidishte zgjidishte zgjidishte zgjidhja konsensualehja konsensualehja konsensualehja konsensualehja konsensuale
që mund të sillte një dialogqë mund të sillte një dialogqë mund të sillte një dialogqë mund të sillte një dialogqë mund të sillte një dialog
mes mazhorancës dhemes mazhorancës dhemes mazhorancës dhemes mazhorancës dhemes mazhorancës dhe
opoopoopoopoopozitës? Dzitës? Dzitës? Dzitës? Dzitës? D.m.th. çf.m.th. çf.m.th. çf.m.th. çf.m.th. çfarëarëarëarëarë
munmunmunmunmund të lëshonte opozitad të lëshonte opozitad të lëshonte opozitad të lëshonte opozitad të lëshonte opozita
nga kërkesat e veta dhenga kërkesat e veta dhenga kërkesat e veta dhenga kërkesat e veta dhenga kërkesat e veta dhe
çfarë duhet të lëshojëçfarë duhet të lëshojëçfarë duhet të lëshojëçfarë duhet të lëshojëçfarë duhet të lëshojë
mazhoranca për të arriturmazhoranca për të arriturmazhoranca për të arriturmazhoranca për të arriturmazhoranca për të arritur
një marrëveshje?një marrëveshje?një marrëveshje?një marrëveshje?një marrëveshje?

Opozita nuk kërkon push-
tet në tavolinë, por një qeveri
që të luftojë  krimin, trafiqet,
korrupsionin dhe të garan-

tojë  zgjedhje të lira, të
pablera të pa shantazhuara
dhe të drejta.

VVVVVetë kryetë kryetë kryetë kryetë kryeministri kaeministri kaeministri kaeministri kaeministri ka
ripërsëritur disa herëripërsëritur disa herëripërsëritur disa herëripërsëritur disa herëripërsëritur disa herë
gatishmërinë për të dia-gatishmërinë për të dia-gatishmërinë për të dia-gatishmërinë për të dia-gatishmërinë për të dia-
lolololologuarguarguarguarguar. A mund të ishte. A mund të ishte. A mund të ishte. A mund të ishte. A mund të ishte
presidenti njeriu që mundpresidenti njeriu që mundpresidenti njeriu që mundpresidenti njeriu që mundpresidenti njeriu që mund
të ulte palët në tryezë dhe atë ulte palët në tryezë dhe atë ulte palët në tryezë dhe atë ulte palët në tryezë dhe atë ulte palët në tryezë dhe a
do ia kërkojë LSI ta luajë njëdo ia kërkojë LSI ta luajë njëdo ia kërkojë LSI ta luajë njëdo ia kërkojë LSI ta luajë njëdo ia kërkojë LSI ta luajë një
rol të tillë?rol të tillë?rol të tillë?rol të tillë?rol të tillë?

Kryeministri nuk është
vetë i interesuar për dialog.
Ai i ka ndaluar ministrat dhe
deputetet e tij të komuni-
kojnë me ne. Pra, si mund të
dialogosh me dikë që nuk të
njeh, nuk të sheh dhe nuk të
dëgjon? Protesta qytetare
mbetet instrumenti i vetëm i
dialogut.

Si mendoni se do vijojëSi mendoni se do vijojëSi mendoni se do vijojëSi mendoni se do vijojëSi mendoni se do vijojë
më tej situata dhe kur mundmë tej situata dhe kur mundmë tej situata dhe kur mundmë tej situata dhe kur mundmë tej situata dhe kur mund
të mbahen zgjedhjet e para-të mbahen zgjedhjet e para-të mbahen zgjedhjet e para-të mbahen zgjedhjet e para-të mbahen zgjedhjet e para-
kohshme dhe a mund t'i fi-kohshme dhe a mund t'i fi-kohshme dhe a mund t'i fi-kohshme dhe a mund t'i fi-kohshme dhe a mund t'i fi-
tojë opozita? Dhe meqëtojë opozita? Dhe meqëtojë opozita? Dhe meqëtojë opozita? Dhe meqëtojë opozita? Dhe meqë
jemi te zgjedhjet, nëse nukjemi te zgjedhjet, nëse nukjemi te zgjedhjet, nëse nukjemi te zgjedhjet, nëse nukjemi te zgjedhjet, nëse nuk
ka një zgjidhje të kësaj krizeka një zgjidhje të kësaj krizeka një zgjidhje të kësaj krizeka një zgjidhje të kësaj krizeka një zgjidhje të kësaj krize
a do futet LSI në zgjedhjeta do futet LSI në zgjedhjeta do futet LSI në zgjedhjeta do futet LSI në zgjedhjeta do futet LSI në zgjedhjet
vendore të 30 qershorit?vendore të 30 qershorit?vendore të 30 qershorit?vendore të 30 qershorit?vendore të 30 qershorit?

Zgjedhjet e parakohshme
janë zgjidhja e vetme e kësaj
anomalie dhe krize të madhe
politike. Por të mos krijohet
asnjë  iluzion se me këtë "sta-
tus quo" dhe këtë qeveri do
të  ketë  zgjedhje dhe zgjidhje
në 30 qershor apo edhe
përtej...

A keni rëne dakord meA keni rëne dakord meA keni rëne dakord meA keni rëne dakord meA keni rëne dakord me
PD për kandidatin e për-PD për kandidatin e për-PD për kandidatin e për-PD për kandidatin e për-PD për kandidatin e për-
bashkët për Bashkinë e Ti-bashkët për Bashkinë e Ti-bashkët për Bashkinë e Ti-bashkët për Bashkinë e Ti-bashkët për Bashkinë e Ti-
ranës? A do e praranës? A do e praranës? A do e praranës? A do e praranës? A do e pranoni njënoni njënoni njënoni njënoni një
kandidat nga PD? Nesër nëkandidat nga PD? Nesër nëkandidat nga PD? Nesër nëkandidat nga PD? Nesër nëkandidat nga PD? Nesër në
pushtet a do jetë Lulzimpushtet a do jetë Lulzimpushtet a do jetë Lulzimpushtet a do jetë Lulzimpushtet a do jetë Lulzim
Basha edhe kryeministri iBasha edhe kryeministri iBasha edhe kryeministri iBasha edhe kryeministri iBasha edhe kryeministri i
LSI-së?LSI-së?LSI-së?LSI-së?LSI-së?

Kam vetëm një përgjigje:
Çdo gjë  në kohën e duhur.

ZGJEDHJET
"Zgjedhjet e parakohshme janë zgjidhja e vetme e
kësaj anomalie dhe krize të madhe politike. Por të
mos krijohet asnjë  iluzion se me këtë "status quo"
dhe këtë qeveri do të  ketë  zgjedhje dhe zgjidhje
në 30 qershor apo edhe përtej..."



Kryetarja e LSI-së  thekson se përplasja e opozitës është  me një  sekt kriminal

Pranuan mandatin e deputetit,
Kryemadhi: Tradhtarët s’i do askush
"Në fund të majit Shqipëria në zgjedhje të parakohshme"
Kryetarja e Lëvizjes So

cialiste për Integrim
Monika Kryemadhi

është  e bindur se brenda
majit të  ardhshëm vendi do
të  shkojë  në  zgjedhje të  par-
akohshme parlamentare.
Duke folur dje në mbledhjen
e Komitetit Drejtues Ko-
mbëtar të LRI-së, Kryemadhi
tha se në fund të majit do të
ketë zgjedhje të parakohs-
hme, ndaj dhe porositi të rin-
jtë të bëhen gati. "Ju si struk-
turë rinore do të vazhdoni an-
gazhimin tuaj me gjimnazet,
me universitetet. Angazhimi
i të gjithë strukturave të LRI
për komisionerët që do të
jenë pjesë e procesit. Të jeni
të bindur se në fund të majit
Shqipëria do të shkojë në
zgjedhje të parakohshme", -
u shpreh Kryemadhi. Duke u
ndalur te protesta, ajo tha se
nuk është politike dhe se
njerëzit dalin për hallet dhe
problemet e tyre. "Protesta
nuk është politike. Njerëzit
nuk dalin as për Lulin e as
për Monikën. Njerëzit në
shesh kanë dalë për hallet e
tyre, ashtu si protesta e stu-
dentëve për çmimet e taksat
e larta, kushtet e
mjerueshme e shumë prob-
lematika të tjera që sollën një
protestë madhështore. Pa-
kënaqësia nuk ishte as
opozitare as nga një grusht
njerëzish por e qindra e
mijëra studentëve që i dhanë
një mësim të mirë jo vetëm
opozitës por të gjithë atyre
njerëzve që nuk janë dakord
me reformat e qeverisë?, tha
- Kryemadhi. Më  tej ajo thek-
soi se qeveria e sotme nuk i
përfaqëson më  shqiptarët,
por vetëm interesat e një
grushti të  vogël njerëzish që
janë  pjesë  e krimit të  orga-
nizuar. "Përplasja jonë nuk
ka të bëjë me Europën e as
ndërkombëtarët, por me këtë
sekt kriminal që ka kapur
drejtësinë shqiptare, shtetin,
qeverinë, institucionet sh-
qiptare. Kemi dëgjuar se si
ndihma ekonomike do kish-
te një rishpërndarje, por u
zvogëlua, u përjashtuan
familje dhe sot shqiptarët
janë më të varfër se ç'kanë
qenë 5-6 vite më parë. Never-
ia është jashtëzakonisht e
madhe për këtë grup njerëz-
isht që kanë kapur shtetin",
- u shpreh ajo. Kryetarja e
LSI-së  ka folur edhe për ven-
dimin e disa nga kandidatëve
të  LSI-së  që  kanë  pranuar
të  marrin mandatin e depu-
tetit të  ofruar nga KQZ. Si-
pas saj ata janë  tradhtarë
dhe nuk do t'i dojë  më

askush. "Për të gjithë ata që
kërkojnë të përdorin emrin
dhe simbolin e LSI, të jenë të
kujdesshëm, sepse nuk ka
për tua falur asnjëri. Logoja
e LSI-së, flamuri i LSI janë
simbole të paprekshme e të
pacenueshme. Mëkatet e
njerëzve që hyjnë dhe dalin
në listat tona ne do t'i pagua-
jmë, por edhe një gjë.
Tradhtinë të gjithë e përdor-
in, por tradhtarin asnjë nuk
e do. Unë uroj që të kemi një
punë shumë e madhe por

shumë e bukur, sepse forca,
entuziazmi, dëshira për t'i
bërë gjërat, siç duhen do jetë
e jashtëzakonshme do sjellë
ndryshimin", - deklaroi Krye-
madhi. Një paralajmërim të
fortë kryetarja e LSI-së
Monika Kryemadhi bëri
edhe për ata që joshin kan-
didatët e listës për deputetë
të kësaj force. "Në një farë
mënyrë dua të falënderoj të
gjithë kandidatët e LRI-së,
të cilët jo vetëm që nuk u
joshën nga paratë e drogës

dhe nga paratë e bankave të
vjedhura, por përveç asaj
qëndruan përballë çdo pre-
sioni dhe po i them të gjithë
atyre që kontaktojnë kan-
didatët e LSI-së mos gux-
ojnë t'ju afrohen, sepse të
gjithë i mbajnë mend që kur
keni qenë në pushtet, kur
keni pasur mundësi jo vetëm
që nuk iu keni hapur telefo-
nin njerëzve të LSI-së, por
përkundrazi i keni rrjepur
ata. Kështu që qëndrojuni
larg", - tha ajo.

MANDATET
"I them të gjithë
atyre që
kontaktojnë
kandidatët e
LSI-së mos
guxojnë t'ju
afrohen, sepse
të gjithë i
mbajnë mend që
kur keni qenë në
pushtet, kur keni
pasur mundësi
jo vetëm që nuk
iu keni hapur
telefonin
njerëzve të LSI-
së por
përkundrazi i
keni rrjepur ata.
Kështu që
qëndrojuni larg"

Presidenti i Republikës
Ilir Meta priti dje në një

takim Këshilltarin në
Këshillin Bashkiak të New
York-ut, Mark Gjonajn, i
cili shoqërohej nga disa
përfaqësues të diasporës
shqiptare në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës.
Presidenti Meta, duke
shprehur mirënjohjen për
kontributin e jashtëzakon-
shëm të diasporës sh-
qiptare në SHBA, në rua-
jtjen e gjuhës, kulturës e
traditave shqiptare, si dhe
për forcimin e lidhjeve dhe
të marrëdhënieve të sh-
këlqyera me popullin e in-
stitucionet amerikane,
vlerësoi kontributin kon-
kret të Gjonajt në këtë
drejtim. Presidenti Meta
shprehu besimin se Gjonaj,
si një përfaqësues dinjitoz i
komunitetit tonë në Ame-
rikë do të vijojë angazhimin
e tij të palodhur për çësh-

Meta pret Mark Gjonajn: Veprimtar
i palodhur i çështjes shqiptare

tjen shqiptare, veçanërisht
duke ndikuar në një vë-
mendje më të madhe të ad-
ministratës amerikane për
forci-min e marrëdhënieve
dypalëshe, por edhe në sfi-
dat euro-atlantike që po
kalojnë shqiptarët në rajon.
"Takim i ngrohtë e vël-
lazëror me Mark Gjonaj,

anëtar i Këshillit Bashki-
ak të New -York-ut e për-
faqësues dinjitoz i di-
asporës sonë të dashur në
Amerikë. Mirënjohje për
kontributin e tij të spika-
tur si veprimtar i palodhur
i çështjes shqiptare", - shk-
ruan Meta në "Facebook"
lidhur me kë të  takim.



Kryetarja e Lëvizjes Socialiste
për Integrim Monika Kryemadhi

Presidenti i Republikës, Ilir Meta, me Këshilltarin në
Këshillin Bashkiak të New York-ut, Mark Gjonajn
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Ne jemi shteti!": Në
vendet e Ballkanit
Perëndimor, njerëzit

e pakënaqur dalin në rrugë
kundër qeverive të tyre të
korruptuara dhe autoritare.
BE nuk shikohet më si
shpresë për të pakënaqurit,
pse jo?

Ekzistojnë dhjetëra
mijëra pjesëmarrës çdo
fundjavë. Punonjës të
thjeshtë, sipërmarrës të veg-
jël dhe intelektualë, stu-
dentë, akademikë dhe pen-
sionistë. Lëvizjet e tyre qu-
hen "Drejtësia për Davidin",
"Një në pesë milionë" ose
"Resist!". Kur ata dalin në
rrugë, ata bërtasin:
"Hajdutët!", "Dorëheqje!" ose
"Ne jemi shteti!"

"Aktivistët në rrjetet so-
ciale e quajnë atë" Bal-
kanSpring: "Protesta në Ball-
kanin Perëndimor: Në Serbi,
Republika Srpska Bosh-
njake, Mali i Zi dhe Sh-
qipëria po demonstrojnë
vazhdimisht qytetarë të pa-
kënaqur kundër sunduesve
të tyre të korruptuar dhe
autoritarë. Kryesisht të sh-
tunave, disa për disa javë,
disa madje edhe për muaj.

Secili rast u shkaktua nga
raste individuale që filli-
misht ofenduan një publik të
vogël, por shpejt u shndërru-
an në një zemërim të gjerë
dhe të përgjithshëm - në
lidhje me klientelizmin, ko-
rrupsionin dhe krimin e or-
ganizuar në nivel qeveritar
dhe një jetë me mungesë
gjithnjë e më të madhe të
perspektivave.

Në Banja Luka, kryeqyte-
ti i Republika Srpska në sh-
tetin e Bosnjë-Hercegovinës,
u krijua lëvizja e të drejtave
civile "Drejtësi për Davidin"
në prill 2018 pas vdekjes së
pashpjegueshme të një 21-
vjeçari. Për muaj, ajo mobi-
lizoi dhjetëra mijëra njerëz
për të protestuar kundër
regjimit të korruptuar, repre-
siv të nacionalistit serb bosh-
njak Milorad Dodik.

Në qytetin jo-serb të Kru-
shevcit në nëntor 2018, poli-
tikani i opozitës Borko Ste-
fanoviç u rrah brutalisht
dhe u plagos rëndë. Që
atëherë, dhjetëra mijëra
njerëz kanë demonstruar
kundër regjimit autoritar të
presidentit Aleksandar
Vuçiç çdo të shtunë në Ser-
bi, nën sloganin "Një në pesë
milionë" në mbarë vendin.

Në Shqipëri, ndër të
tjera, në dhjetor të vitit të
kaluar, studentët filluan të
demonstronin kundër tak-
save të shkollimit dhe kush-
teve të mjerueshme të
jetesës. Ndërkohë, protestat
janë drejtuar në përgjithësi
kundër qeverisë socialiste të
kryeministrit Edi Rama dhe
kundër lidhjeve të dyshua-
ra me krimin e organizuar.

Në Malin e Zi në janar, një
biznesmen publikoi një vid-
eo në lidhje me pagimin e
ryshfetit prej 100,000 eurosh
për partinë e presidentit
Milo Gjukanoviç. Ai dhe
familja e tij kanë qeverisur
vendin për gati 30 vjet duke
përdorur metoda të ngjas-

hme me mafien. Çështja
"zarf" ka provokuar në vend
protestat më të mëdha në
rrugë me vite, motoja e tyre:
"rezistojnë!"

Në vitet e fundit, rajoni i
Ballkanit Perëndimor ka për-
jetuar në mënyrë të përsëri-
tur lëvizjet individuale të
protestave si "Pranvera Bosh-
njake 2014" ose "Revolucioni
Colorful" në Maqedoni në
vitin 2016. Aktualisht është
e dukshme që njerëzit në
rajon po dalin në rrugë
pothuajse kudo.

"Për herë të parë në
shumë vite, ka një moment
në rajon, ku gjithnjë e më
shumë njerëz nuk duan të
mbyllin sytë tek makinacio-
net e klikave në pushtet", -
thotë politologu dhe eksper-
ti i Ballkanit Perëndimor
Vedran Dzihic nga Univer-
siteti i Vjenës për DER SPIE-
GEL.

Rajoni ndryshon midisRajoni ndryshon midisRajoni ndryshon midisRajoni ndryshon midisRajoni ndryshon midis
eksodit dhe rebelimiteksodit dhe rebelimiteksodit dhe rebelimiteksodit dhe rebelimiteksodit dhe rebelimit

Ende është e vështirë të
parashikohet nëse protestat
do të çojnë në ndryshime,
tha Dzhiç. Sidoqoftë, ele-
menti kyç është dëshira e
qytetarëve për më shumë
demokraci dhe vendosmëria
e tyre për të mos u frikësuar,
thotë Dzhiç.

Dy dekada pas përfun-
dimit të luftërave në
Jugosllavi, rajoni luhatet
midis eksodit dhe rebelimit.
Nga zhgënjimi për mung-
esën e perspektivave, dh-
jetëra mijëra njerëz nga Ball-
kani Perëndimor migrojnë
çdo vit. Në të njëjtën kohë,
ata që jetojnë në shtëpi po
bëhen gjithnjë e më të pa-
kënaqur me kujdesin shën-

detësor katastrofik dhe
emergjencat arsimore, in-
frastrukturën e dobët pub-
like dhe problemet mjedis-
ore.

Megjithëse konsiderohet
si një farë shprese, Bashki-
mi Europian ka humbur rep-
utacionin e tij në terren,
sepse, në sytë e shumë
njerëzve, mbështetet shumë
tek udhëheqësit autoritarë si
partnerë politikë. Edhe poli-
tikanët e BE po shkaktojnë
zemërim: Pasi partitë e
opozitës në Serbi, Mal të Zi
dhe Shqipëri deklaruan një
bojkot parlamentar, Brukse-
li nuk u mendua gjatë dhe e
preu shkurt me frazat lapi-
dar se vetëm parlamenti
mund të ishte skena e një
dialogu politik dhe se opozi-
ta duhet të kthehej atje.
Bojkoti është i kuptueshëm,
thotë shkencëtari politik
Dzhiç. "Kultura e informali-
tetit autoritar zvogëlon par-
lamentet në skena të
demokracive false të ra-
jonit".

Një diplomat evropian i
rangut të lartë në Beograd, i
cili dëshiron të mbetet
anonim, ka një qëndrim të
ashpër kundër SPIEGEL-it
me BE-në: "Ne jemi dëshmi-
tarë të dështimit të politikës
së BE-së për Ballkanin Perën-
dimor". Në Komisionin e Eu-
ropian në Bruksel koherenca
dhe mbikëqyrja duket se kanë
dështuar. Një shprehje e kësaj
është se protestat masive në
rajon thjesht nuk arrihen të
kuptohen". Ndoshta kjo ësh-
të arsyeja pse demonstratave
u mungon plotësisht një sim-
bol që shihej shpesh herë më
parë: flamuri evropian.

Der Spiegel: Protesta në
pranverë në Ballkanin Perëndimor

 Prestigjozja gjermane shkrim për protestat në Ballkan ,
nga Bosnja e Serbia te Shqipëria e Mali i Zi

 Nga Keno Verseck

DER SPIEGEL
Ekzistojnë
dhjetëra mijëra
pjesëmarrës çdo
fundjavë.
Punonjës të
thjeshtë,
sipërmarrës të
vegjël dhe
intelektualë,
studentë,
akademikë dhe
pensionistë.
Lëvizjet e tyre
quhen "Drejtësia
për Davidin", "Një
në pesë milionë"
ose "Resist!". Kur
ata dalin në rrugë,
ata bërtasin:
"Hajdutët!",
"Dorëheqje!" ose
"Ne jemi shteti!"
"Aktivistët në
rrjetet sociale e
quajnë atë"
BalkanSpring:
"Protesta në
Ballkanin
Perëndimor.

PROTESTAT
Në Banja Luka,
kryeqyteti i
Republika Srpska
në shtetin e
Bosnjë-
Hercegovinës, u
krijua lëvizja e të
drejtave civile
"Drejtësi për
Davidin" në prill
2018 pas vdekjes
së
pashpjegueshme të
një 21-vjeçari. Për
muaj, ajo mobilizoi
dhjetëra mijëra
njerëz për të
protestuar kundër
regjimit të
korruptuar, represiv
të nacionalistit serb
boshnjak Milorad
Dodik.
Në qytetin jo-serb
të Krushevcit në
nëntor 2018,
politikani i opozitës
Borko Stefanoviç u
rrah brutalisht dhe
u plagos rëndë.
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KOMPENSIMET
PENSIONET

Instituti i Sigurimeve Shoqërore: Kujt i lind e drejta e marrjes nga 190-760 lekë

Kompensim i energjisë elektrike, deri në
700 lekë pagesë shtesë për pensionistët
Kriteret, zbardhen kategoritë përfituese në qytet dhe në fshat

Të moshuarit që iu ka
lindur e drejta e
marrjes së pension-

it, mund të përfitojnë edhe
disa kompensime të tjera
të dhëna për arsye të para-
caktuara në ligjin e siguri-
meve shoqërore. Gjithash-
tu, disa kategori specifike
qytetarësh mund të përfi-
tojnë edhe pensionet e
veçanta.  "Gazeta Sh-
qiptare" zbardh sot proce-
durën, kriteret dhe doku-
mentacionin që duhet të
dorëzojnë individët e in-
teresuar për të marrë këtë
shumë lekësh. Instituti i
Sigurimeve Shoqërore ësh-
të përgjegjës për proce-
durën e përllogaritjes së
kësaj mase pagese. Respek-
tivisht personat që arrijnë
të për mbushin kriteret
mund të përfitojnë ko-
mpensime të llojeve të
ndryshme, si ai i shpenzi-
meve nga ndryshimi i
çmimit të energjisë elek-
trike e lëndëve djegëse, ko-
mpensimi i përfituar nga
ndryshimi i  çmimit të
bukës, vajgurit apo gazit të
lëngshëm, si dhe kompen-
sim i të ardhurave mujore
të pensionistëve. Por, këto
kompensime mund të për-
fitohen edhe në rastet kur
individët janë në ngarkim
të pensionistëve apo kate-
gorizohen si shtresa në
nevojë.  Gjithashtu, ata
mund të marrin pensionin
e posaçëm shtetëror, atë
për merita të veçanta, pen-
sionin e dhënë për in-
validët e luftës e shpër-
blimin për veteranët.

Kompensimi përKompensimi përKompensimi përKompensimi përKompensimi për
energjinë elektrikeenergjinë elektrikeenergjinë elektrikeenergjinë elektrikeenergjinë elektrike

ISSH bën me dije se ko-
mpensimin e shpenzimeve
nga ndryshimi i çmimit të
energjisë elektrike dhe
lëndëve djegëse në masën
350 dhe 700 lekë e përfi-
tojnë të gjitha kategoritë e
pensioneve të pleqërisë, të
invaliditetit dhe ato famil-
jare të qytetit  dhe në
masën 200 lekë pensionet e
pleqërisë, të invaliditetit
dhe familjare,  kur për-
fituesit banojnë në fshat.
Pensionistët e fshatit, kur
banojnë në qytet përfi-
tojnë 350 lekë. Për të për-
fituar 350 lekë apo 200 lekë
kompensim, kategoritë e
sipërpërmendura duhet të
dorëzojnë një deklaratë
personale dhe një fotoko-
pje të kontratës të en-

ergjisë elektrike nga Oper-
atori i Shpërndarjes së En-
ergjisë Elektrike. Ndërsa,

për të përfituar 700 lekë ko-
mpensim duhet dorëzuar,
gjithashtu, edhe një certi-

fikatë familjare, kur fëm-
ijët në ngarkim janë deri
në 18 vjeç e ata që vazh-

dojnë shkollën deri në 25.
Kompensimi përKompensimi përKompensimi përKompensimi përKompensimi për
çmimin e bukësçmimin e bukësçmimin e bukësçmimin e bukësçmimin e bukës
Në buxhetin e shtetit

është përllogaritur edhe
një masë kompensuese për
të gjithë ata që preken nga
ndryshimi i  çmimit të
bukës, vajgurit dhe gazit të
lëngshëm, në masën prej
150 lekësh. Respektivisht
kjo masë pagese përfitohet
nga pensionet e pleqërisë,
të invaliditetit dhe pensio-
net familjare të qytetit.

Kompensimi  deri  nëKompensimi  deri  nëKompensimi  deri  nëKompensimi  deri  nëKompensimi  deri  në
500 lekë500 lekë500 lekë500 lekë500 lekë

Në bazë të ligjit "Për ko-
mpensimin e të ardhurave
mujore të pensionistëve",
këtë lloj kompensimi deri
në 500 lekë e përfitojnë të
gjitha pensionet e
pleqërisë,  të plotë,  të
pjesshëm, të reduktuar
dhe pensionet familjare të
plota e të pjesshme të qy-
tetit.

Kompensimi  deri  nëKompensimi  deri  nëKompensimi  deri  nëKompensimi  deri  nëKompensimi  deri  në
190 lekë190 lekë190 lekë190 lekë190 lekë

Kompensimin e të
ardhurave mujore të pen-
sioneve të qytetit deri në
masën prej 190 lekësh e
përfitojnë të gjitha pensio-
net e pjesshme të
pleqërisë, të invaliditetit
dhe pensionet e pjesshme
familjare të qytetit ;  të
gjitha pensionet e plota
minimale të pleqërisë, in-
validitetit dhe familjare të

qytetit  si  dhe të gjitha
pensionet e pleqërisë dhe
familjare të qytetit, pasi
t'iu jenë llogaritur të gjitha
kompensimet.

Kompensim deri në 200Kompensim deri në 200Kompensim deri në 200Kompensim deri në 200Kompensim deri në 200
lekëlekëlekëlekëlekë

Këtë lloj kompensimi
mbi të ardhurat mujore të
pensioneve të qytetit në
masën deri në 200 lekë e
përfitojnë të gjitha pensio-
net e pjesshme të
pleqërisë, të invaliditetit
dhe pensionet e pjesshme
familjare të qytetit. Gjith-
ashtu, këtë përfitim e mar-
rin të gjitha pensionet e
plota minimale të
pleqërisë, invaliditetit dhe
familjare të qytetit si dhe
të gjitha pensionet e
pleqërisë dhe familjare të
qytetit, pasi t'u jenë llog-
aritur të gjitha kompen-
simet. Kjo e ardhur është
pjesë përbërëse e të
ardhurave nga pensioni dhe
përfitohet së bashku me pen-
sionin.

Kompensimi deri në 760Kompensimi deri në 760Kompensimi deri në 760Kompensimi deri në 760Kompensimi deri në 760
lekëlekëlekëlekëlekë

ISSH thekson se këtë lloj
kompensimi e përfitojnë të
gjitha pensionet e pleqërisë,
të plota, të pjesshme, të
reduktuara, pensionet e in-
validitetit të plotë, të reduk-
tuar, të pjesshëm dhe pen-
sionet familjare të plota, të
pjesshme të qytetit.

Kush mund të marrë deri në 690
lekë kompensim, llogaritja

Në buxhetin e shtetit
parashikohet ko-

mpensimi deri në 690 lekë
edhe për të ardhurat mu-
jore të pensioneve të fshatit
për të gjithë ata që marrin
pension pleqërie, invalidi-
teti dhe familjar fshati. Për-
fitues nga ky kompensim
mund të jenë të gjithë ata
që marrin pensione të
pleqërisë të plota dhe të
pjesshme, ata që përfitojnë
pension invaliditeti të
plotë, të reduktuar apo të
pjesshëm si dhe ata që mar-
rin pension familjar të plotë
ose të pjesshëm. "Përfito-
het: a) Deri në 690 lekë në
muaj, të gjitha pensionet e
pjesshme të pleqërisë, të in-
validitetit dhe familjar, që
përfitojnë një masë pensio-
ni më të vogël se pensioni
bazë. Kjo llogaritet si raport
i produktit të shumëzimit
të pensionit të caktuar me
690 lekë dhe prodhimi që
del pjesëtohet me pension-
in bazë të miratuar. b) 690
lekë në muaj, të gjitha pen-
sionet e plota minimale të

pleqërisë, të invaliditetit dhe
familjare. c) Deri në 690 lekë
në muaj, për të gjitha pensio-
net e pleqërisë, të invalidi-
tetit dhe familjar, që e kanë
kufirin deri tek shuma e pen-
sionit të plotë bazë minimal
plus 690 lekë dhe nga kjo
shumë zbresim pensionin e
caktuar brenda këtij kufiri.
d) Kjo e ardhur është pjesë
përbërëse e pensionit dhe
përfitohet së bashku me pen-
sionin", - thekson ISSH.
Ndërkohë shpërblimi i luftës
apo i njohur si shpërblim vet-
erani është një shtesë që u
jepet veteranëve dhe in-
validëve të luftës kundër

pushtuesve nazifashistë të
popullit shqiptar. Këtë lloj
shpërblimi kanë të drejtë ta
përfitojnë të gjithë shteta-
sit shqiptarë dhe të huaj që
luftuan kundër push-
tuesve nazifashistë nga 7
prilli i vitit 1939 deri në
ditën e çlirimit të Sh-
qipërisë; luftëtarët e inkua-
druar në ato njësi të ush-
trisë, që luftuan jashtë
kufijve të atdheut deri më
09.05.1945. Por, këtë pagesë
mund ta marrin edhe të
gjithë ata persona që kanë
zhvilluar veprimtari të or-
ganizuar në ilegalitet, në
prapavijë të armikut e në
zona të çliruara; kryefamil-
jarët e atëhershëm të sh-
tëpive të njohura si baza të
luftës kundër pushtuesve
nazifashistë; të burgosurit
dhe të internuarit në burg-
jet dhe kampet nazifash-
iste, brenda dhe jashtë ven-
dit si dhe shtetasit sh-
qiptarë që kanë marrë
pjesë aktive në luftën
kundër nazifashistëve në
vende të tjera.

PERGJEGJES
Instituti i Sigurimeve
Shoqërore është
përgjegjës për
procedurën e
përllogaritjes së kësaj
mase pagese.
Respektivisht
personat që arrijnë të
përmbushin kriteret
mund të përfitojnë
kompensime të llojeve
të ndryshme, si ai i
shpenzimeve nga
ndryshimi i çmimit të
energjisë elektrike e
lëndëve djegëse,
kompensimi i përfituar
nga ndryshimi i
çmimit të bukës,
vajgurit apo gazit të
lëngshëm, si dhe
kompensim i të
ardhurave mujore të
pensionistëve.

KOMPENSIMI
ISSH bën me dije se
kompensimin e
shpenzimeve nga
ndryshimi i çmimit të
energjisë elektrike
dhe lëndëve djegëse
në masën 350 dhe
700 lekë e përfitojnë
të gjitha kategoritë e
pensioneve të
pleqërisë, të
invaliditetit dhe ato
familjare të qytetit
dhe në masën 200
lekë pensionet e
pleqërisë, të
invaliditetit dhe
familjare, kur
përfituesit banojnë
në fshat.

Voltiza Duro
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Urdhri i Infermierit: Datat kur duhet të regjistroheni për testin e aftësisë profesionale

Zbardhen emrat e 330 infermierëve të rinj
që fituan të drejtën e punësimit në shtet
Listat e plota të fituesve për 7 qarqe në vend

Të gjithë ata që kanë
konkurruar për një
vend pune si punon-

jës të shkencave mjekësore
teknike në portalin "Inferm-
ierë për Shqipërinë", mund
të verifikojnë nëse kanë ar-
ritur të shpallen fitues.
'Gazeta Shqiptare' zbardh sot
listat me emrat e 330 apli-
kantëve të kualifikuar që do
të kenë mundësinë të punë-
sohen si infermierë për
qarkun e Korçës, Vlorës,
Gjirokastrës, Shkodrës,
Kukësit, Lezhës e Dibrës.
"Në zbatim të Udhëzimit të
Ministrit të Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale nr. 493,
datë 13.11.2017 "Për admin-
istrimin e procedurave të
punësimit për profesionet e
shkencave mjekësore tekni-
ke në institucionet shënde-
tësore publike në Repub-

Voltiza Duro

likën e Shqipërisë" të ndry-
shuar, Ministria e Shëndetë-
sisë dhe Mbrojtjes Sociale
publikon listat përfun-
dimtare të aplikantëve të
kualifikuar, që morën pjesë
në konkursin për profesion-
istë të shkencave mjekësore
teknike në profilin Inferm-
ieri sipas Qarqeve",-thekson
Ministria e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale.  Gjith-

ashtu, bëhet me dije se në
listë janë përfshirë dhe in-
fermierët që janë kuali-
fikuar nga konkurset e më-
parshme dhe që nuk janë
punësuar akoma.
PROVIMET VAP

Urdhri Infermierit të Sh-
qipërisë ka shpallur datat e
regjistrimeve për provimet
VAP ( vlerësimi i aftësisë pro-
fesionale). Testimi do të zh-

villohet në muajin prill të
këtij viti e ndërkohë në datat
12, 13 dhe 15 mars do të
bëhen regjistrimet. "Për të
krijuar mundësinë e pjesë-
marrjes në provim, të gjithë
kandidatët e interesuar du-
het të dorëzojnë pranë
zyrave ku kanë bërë
regjistrimin në praktikë do-
kumentet e mëposhtme:
Kërkesë për regjistrim në

provim, ku do të përcaktoni
saktë për të satën herë hyni
në provim praktike; fotoko-
pje të diplomës dhe listës së
notave; fotokopje të kartës
së identitetit dhe kartës së
praktikanti si dhe librezën e
Praktikës (Ata që e kanë
dorëzuar në sezone të më-
parshme, por më pas nuk
janë paraqitur në provim,
duhet të specifikojnë në

Kërkesë sezonin kur e kanë
dorëzuar)",-theksohet në
njoftimin e Urdhrit të Infer-
mierëve të Shqipërisë.
Ndërkohë ata që e japin VAP
në këtë sezon nuk kanë
nevojë të bëjnë konfirmim
pjesëmarrje për Provimin e
Shtetit, pasi për të gjithë
fituesit e VAP, emri herën e
parë regjistrohet automatik-
isht.

EMRAT ME 330 INFERMIERET E RINJ QE FITUAN TE DREJTEN E PUNESIMIT NE SHTET

NrEmerNrEmerNrEmerNrEmerNrEmer MbiemërMbiemërMbiemërMbiemërMbiemër     Qar    Qar    Qar    Qar    Qarkukukukuku ProfesioniProfesioniProfesioniProfesioniProfesioni TTTTTotaliotaliotaliotaliotali

1 Lavdie Hasani Dibër Infermier 58.5

2 Blerina Gjeci Dibër Infermier 56

3 Mimoza Duka Dibër Infermier 53

4 Florida Luku Dibër Infermier 51.9

5 Ersilda Cupi Dibër Infermier 50

6 Megjana Dika Dibër Infermier 47.9

7 Arjana Hoxha Dibër Infermier 47.3

8 Elvana Fida Dibër Infermier 46.5

9 Majlinda Qema Dibër Infermier 46.4

10 Dafina Ermush Dibër Infermier 45.4

11 Doruntina Miftari Dibër Infermier 43.5

12 Elda Doku Dibër Infermier 41.8

13 Naile Feza Dibër Infermier 41.3

14 Shpetime Tasha Dibër Infermier 40.6

15 Erodita Kala Dibër I nfermier 40

Nr EmërNr EmërNr EmërNr EmërNr Emër MbiemërMbiemërMbiemërMbiemërMbiemër QarQarQarQarQarkukukukuku ProfesioniProfesioniProfesioniProfesioniProfesioni TTTTTotalotalotalotalotali

1 Enkelejda Cinxo Gjirokastër Infermier 69.3

2 Dafine Lilaj Gjirokastër Infermier 66.4

3 Lulëzim Sulaj Gjirokastër Infermieri 58.5

4 Erjona Hunda Gjirokastër Infermier 55.7

5 Klara Proko Gjirokastër Infermier 54.8

6 Desantila Haxhiaj Gjirokastër Infermier 53.7

7 Anita Ahmeti Gjirokastër Infermier 50.9

8 Greta Zholi Gjirokastër infermier 50.6

9 Roland Shehu Gjirokastër Infermier 50

10 Gristela Beqa Gjirokastër Infermier 49.9

11 Jonida Ruka Gjirokastër Infermier 48

12 Keti Zhupa Gjirokastër Infermier 47.3

13 Fatbardha Muça Gjirokastër Infermier 47

14 Doniljan Reso Gjirokastër Infermier 46.9

15 Aldi Agaj Gjirokastër Infermier 45.8

16 Anisa Braho Gjirokastër Infermieri 44.7

17 Brinkela Memo Gjirokastër Infermier 44.5

18 Ermona Dodaj Gjirokastër infermier 43

19 Anxhela Çaze Gjirokastër Infermier 42.6

20 Martin Çeli Gjirokastër Infermier 42.3

21 Geraldo Kaçaj Gjirokastër Infermier 41.7

22 Fatjona Ismailati Gjirokastër Infermier 41.5

23 Jonald Arizi Gjirokastër Infermier 41.5

24 Genta Tanuci Gjirokastër Infermier 41.3

25 Sadik Arizi Gjirokastër Infermier 41.3

26 Dhoksi Mullaj Gjirokastër Infermier 40.7

Nr EmërNr EmërNr EmërNr EmërNr Emër MbiemërMbiemërMbiemërMbiemërMbiemër QarQarQarQarQarkukukukuku ProfesioniProfesioniProfesioniProfesioniProfesioni TTTTTotaliotaliotaliotaliotali

1 Erald Basholli Korçë Infermier 67.2

2 Monika XhemollariKorçë Infermier 63.3

3 Xhorxhina Terolli Korçë Infermier 61.2

4 Eliverta Leka Korçë Infermier 60.8

5 Adelajda Peto Korçë Infermier 60

6 Anjeza Velollari Korçë Infermier 59.9

7 Arta Menkshi Korçë Infermier 58.3

8 Fjorela Hako Korçë Infermier 58.3

9 Irsa kozici Korçë Infermier 57.8

10 Adriana ShengjergjiKorçë Infermier 57.4

11 Tizinela Devolli Korçë Infermier 56.9

12 Vojsava Rovi Korçë Infermier 56.3

13 Anxhela Daci Korçë Infermier 56.2

14 Olger Sumbulla Korçë Infermier 56.1

15 Redinela Hykellari Korçë Infermier 56.1

16 Enxhi Demiraj Korçë Infermier 55.8

17 Anjeza Selimllari Korçë Infermier 55.6

18 Ornela Bodurri Korçë Infermier 55.3

19 klajdi Belishta Korçë Infermier 55

20 Anxhela Mimini Korçë Infermier 54.7

21 Sabina Mullalli Korçë Infermier 54.7

22 Elsava Elmasllari Korçë Infermier 54.4

23 Anjeza Verushi Korçë Infermier 54.1

24 Arjana Qeros Korçë Infermier 54.1

25 Amarilda Mancka Korçë Infermier 53.9

26 Ornela Buza Korçë Infermier 53.3

27 Entela Qose Korçë Infermier 53.1

28 Anjeza Pera Korçë Infermier 52.8

29 Fabjola Merruku Korçë Infermier 52.8

30 Vasilika Bego Korçë Infermier 52.7

31 xhovana Merko Korçë Infermier 52.5

32 Elisa Braho Korçë Infermier 52.2

33 Marinela Dape Korçë Infermier 51.9

34 Redion Shkembi Korçë Infermier 51.8

35 Kristjana Janaq Korçë Infermier 51.4

36 Elvisa Gusho Korçë Infermier 51.3

37 drini Hajrulla Korçë Infermier 51.2

38 Xhoana Bardho Korçë Infermier 51.2

39 Resmie Hyka Korçë Infermier 51

40 Gelartina Mucollari Korçë Infermier 50.7

41 Alketa Demelli Korçë Infermier 50.3

42 Amarilda Mile Korçë Infermier 50.1

43 xhensila Dule Korçë Infermier 49.9

44 Adenila Myftarago Korçë Infermier 49.7

45 Xheni Naum Korçë Infermier 49.7

46 Frosilda Dervishi Korçë Infermier 49.4

47 Diamand HamzallariKorçë Infermier 49

48 Anita Bilbili Korçë Infermier 48.7

49 Vjola Dragoti Korçë Infermier 48.7

50 Alpina Panci Korçë Infermier 48.5

51 Elvis Cipi Korçë Infermier 48.5

52 Suela Hoxha Korçë Infermier 48.5

53 Vilma Dokolli Korçë Infermier 48.5

54 Marsela Elezi Korçë Infermier 48.3

55 Anxhela Ahmetlli Korçë Infermier 48.2

56 Arjana Hamolli Korçë Infermier 48.2

57 Brikena Hoxhallari Korçë Infermier 47.9

58 Anxhela Shitka Korçë Infermier 47.7

59 Elona Xhuti Korçë Infermier 47.6

60 Valentina Dapellari Korçë Infermier 47.6

61 Sidorela Nezir Korçë Infermier 47.5

62 Xhoina Laska Korçë Infermier 47.3

63 Eneda Purba Korçë Infermier 47.1

64 Romina Neli Korçë Infermier 47.1

65 Tea Feratllari Korçë Infermier 47.1

66 Vasilika Malaveci Korçë Infermier 46.8

67 Borana sulejmani Korçë Infermier 46.6

68 Jonida Bekolli Korçë Infermier 46.6

69 julian Hajrulla Korçë Infermier 46.3

70 Ornela Pronjari Korçë Infermier 46.3

71 Lediona Caushi Korçë Infermier 46.1

72 Florida Laraku Korçë Infermier 46

73 Brunilda Donaci Korçë Infermier 45.8

74 Sokol Nake Korçë Infermier 45.7

75 Eglantin Iljas Korçë Infermier 45.5

76 Marsela Zykollari Korçë Infermier 45.2

77 Eneda Purba Korçë Infermier 45.1

78 Vasjana Meko Korçë Infermier 45.1

79 Armela Agolli Korçë Infermier 44.5

80 Erisa Xhuli Korçë Infermier 44.5

81 Gezim Shaholli Korçë Infermier 44.4

82 Klevis Muco Korçë Infermier 44.4
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83 Eleni Myzeqari Korçë Infermier 44.3

84 Denisa KapedanasKorçë Infermier 44.1

85 Enkeled Shaho Korçë Infermier 43.5

86 Elvin Malelli Korçë Infermier 43.4

87 Matilda Karoli Korçë Infermier 43.4

88 Fisnik Pasho Korçë Infermier 43

89 Joarda Rushiti Korçë Infermier 42

90 Malbora XhemollariKorçë Infermier 42

91 Lediana Lipi Korçë Infermier 41.7

92 Vandrias Agolli Korçë Infermier 41.6

93 Roland Panci Korçë Infermier 41.2

94 Zhaneta Mecollari Korçë Infermier 41.1

95 Bledar Xhaferri Korçë Infermier 40.8

96 Katerina Xhaka Korçë Infermier 40.2

Nr EmërNr EmërNr EmërNr EmërNr Emër MbiemërMbiemërMbiemërMbiemërMbiemër QarQarQarQarQarkukukukuku ProfesioniProfesioniProfesioniProfesioniProfesioni TTTTTotaliotaliotaliotaliotali

1 Sadete Hereni Kukës infermier 54.2

2 Mimoza Halili Kukës infermier 53.6

3 Ganimete Hakaj Kukës infermier 52.7

4 Ervina Jeminaj Kukës infermier 47.6

5 Ermira Axhami Kukës infermier 46.5

6 Gentjana Sopaj Kukës infermier 46.3

7 Mirjana Sopaj Kukës infermier 45.9

8 Shkurte Nuridinaj Kukës infermier 45.8

9 Orjata Matmuja Kukës infermier 45.5

10 Miranda Doci Kukës infermier 45.3

11 Valdete Dulla Kukës infermier 44.7

12 Ermela Iseberi Kukës infermier 44.4

13 Ilirjana Noka(Dafku)Kukës infermier 44

14 Alma Arifaj Kukës infermier 43.9

15 Rabie Shahu Kukës infermier 43.9

16 Mane Maçi Kukës infermier 43.6

17 Dorina Muja Kukës infermier 43.5

18 Fatmire Bela Kukës infermier 43.4

19 Alfred Shehu Kukës infermier 43.2

20 Fatjona Adili Kukës infermier 43.2

21 Arta Tahiraj Kukës infermier 42.6

22 Erlina Nerguti Kukës infermier 42

23 Anila Dauti Kukës infermier 41.7

24 Floreta Shehu Kukës infermier 41.7

25 Sonila Gjana Kukës infermier 41.2

26 Jeton Maksuti Kukës infermier 40.4

27 Bjeshke Jaku Kukës infermier 40.2

NrEmër Mbiemër Qarku Profesioni Totali

1 Liljana Gjoni Lezhë infermier 70.9

2 Dilore Biba Lezhë infermier 59.2

3 Drane Gjeta Lezhë infermier 57.4

4 Daniela Baboci Lezhë infermier 56.4

5 Bardhe Lleshaj Lezhë infermier 55.5

6 Serina Marku Lezhë infermier 55.4

7 Markelinda Gjergji Lezhë infermier 54.9

8 Marjana Ndreca Lezhë infermier 54.7

9 Pashke Stojani Lezhë infermier 54.4

10 Fjorentina Hysaj Lezhë infermier 53.8

11 Liza Cera Lezhë infermier 53.7

12 Brunilda Paluku Lezhë infermier 53.6

13 Arjola Tuci Lezhë infermier 52.3

14 Hygerta Vuka Lezhë infermier 51.4

15 Xhemal Lika Lezhë infermier 51.1

16 Flora Prendi Lezhë infermier 50.8

17 Flora Nikolli Lezhë infermier 49.9

18 Diana Ndoci Lezhë infermier 48.2

19 Sara Loreci Lezhë infermier 47.4

20 Monda Ndoj Lezhë infermier 47.3

21 Selma Zefaj Lezhë infermier 47.1

22 Manjola Fusha Lezhë infermier 46.9

23 Megi Kacorri Lezhë infermier 46.9

24 Donalda Marku Lezhë infermier 46.7

25 Adelina Syziu Lezhë infermier 45.6

26 Merita Pjetri Lezhë infermier 44.4

27 Kristina Prendi Lezhë infermier 43.9

28 Angjelina Bajraktari Lezhë infermier 42.8

29 Rrexhina Gjini Lezhë infermier 41.9

30 Davide Malçi Lezhë infermier 41.4

31 Dorjana Voci Lezhë infermier 41.1

32 Mauricio Keci Lezhë infermier 40.8

Nr EmerNr EmerNr EmerNr EmerNr Emer MbiemërMbiemërMbiemërMbiemërMbiemër QarQarQarQarQarkukukukuku ProfesioniProfesioniProfesioniProfesioniProfesioni TTTTTotaliotaliotaliotaliotali

1 Marko Gjergji Shkodër Infermier 63.1

2 Selvana Grethi Shkodër Infermier 61.6

3 Vjollc Guri Shkodër Infermier 57.6

4 Arsenida Cukali Shkodër Infermier 57.4

5 Gjovana Perndreu Shkodër Infermier 55.8

6 Sabrie Hysi Shkodër Infermier 55.3

7 Hyrije Meti Shkodër Infermier 55.2

8 Gentiana Pemaj Shkodër Infermier 55

9 Erjona Aga Shkodër Infermier 54.8

10 Fleta Beqiri Shkodër Infermier 54.6

11 Shpresa Hila Shkodër Infermier 54.2

12 Eni Trolli Shkodër Infermier 53.9

13 Alketa Burgaj Shkodër Infermier 53.8

14 Senada Mehmetaj Shkodër Infermier 53.8

15 Vildana Rringaj Shkodër Infermier 53.2

16 Gjyljana Lleshi Shkodër Infermier 51.9

17 Arlind Zagani Shkodër Infermier 51.5

18 Arben Kopliku Shkodër Infermier 50.9

19 Alma Lagja Shkodër Infermier 50.1

20 Dashurije Velaj Shkodër Infermier 50

21 Senada Agovi Shkodër Infermier 49.9

22 Edison Sulja Shkodër Infermier 49.7

23 Rita Vukaj Shkodër Infermier 49.4

24 Sidorela Hila Shkodër Infermier 49

25 Marsel Haxhari Shkodër Infermier 48.3

26 Erena Bashota Shkodër Infermier 48.2

27 Djana Sadrija Shkodër Infermier 48.1

28 Laje Shabaj Shkodër Infermier 48.1

29 Elvira Ndou Shkodër Infermier 47.9

30 Samelda Meti Shkodër Infermier 47.7

31 Alma Mani Shkodër Infermier 47.4

32 Eldone Prendushi Shkodër Infermier 46.6

33 Disara Muca Shkodër Infermier 46.4

34 Erjola Kopani Shkodër Infermier 46

35 Valentina Marinaj Shkodër Infermier 45.5

36 Bevjera Mesi Shkodër Infermier 45.4

37 Elsa Celepija Shkodër Infermier 44.5

38 Marsela Terbuni Shkodër Infermier 44.5

39 Belma Mani Shkodër Infermier 44.4

40 Edlira Terbuni Shkodër Infermier 44.2

41 Alfred Kroni Shkodër Infermier 43.9

42 Esma Pelinku Shkodër Infermier 43.8

43 Drita Gjoni Shkodër Infermier 43.7

44 Aldita Feta Shkodër Infermier 42.9

45 Aida Cokaj Shkodër Infermier 42.8

46 Sidorela Kolaj Shkodër Infermier 42.5

47 Sidrit Dritorja Shkodër Infermier 42.4

48 Mirsada Prroni Shkodër Infermier 42

49 Blerta Kota Shkodër Infermier 41.9

50 Mirele Kopriva Shkodër Infermier 41.7

51 Shpresa Masinji Shkodër Infermier 41.6

52 Elhaida Garupi Shkodër Infermier 41.5

53 Rina Gjinaj Shkodër Infermier 41.5

54 Arber Deda Shkodër Infermier 41.3

55 Marinela Hilaj Shkodër Infermier 40.9

56 Maruke Kodra Shkodër Infermier 40.5

57 Kristinë Marketa Shkodër Infermier 40.3

58 Sabina Shabani Shkodër Infermier 40.1

59 Vilma Doci Shkodër Infermier 40.1

Nr EmërNr EmërNr EmërNr EmërNr Emër MbiemërMbiemërMbiemërMbiemërMbiemër QarQarQarQarQarkukukukuku ProfesioniProfesioniProfesioniProfesioniProfesioni TTTTTotaliotaliotaliotaliotali

1 Fation Luto Vlorë Infermier 63.2

2 Fatjona Ymeraj Vlorë Infermier 60.9

3 Majlinda Canaj Vlorë Infermier 59.7

4 Eva Mita Vlorë Infermier 59.2

5 Matilda Arshi Vlorë Infermier 58.6

6 Ermelida Kuci Vlorë Infermier 58.2

7 Teuta Sinaj Vlorë Infermier 58

8 Suada Golaj Vlorë Infermier 57.5

9 Ermelinda Hoxhaj Vlorë Infermier 56.7

10 Lorela Nano Vlorë Infermier 56.1

11 Elca Gerxhi Vlorë Infermier 56

12 Xhuljana Mbrati Vlorë Infermier 54.8

13 SuelaBrahushaj ShahinajQarkuVlorëInfermier54.4

14 Joana Tushe Vlorë Infermier 54.2

15 Elton Mocka Vlorë Infermier 54.1

16 Irma Vogli Vlorë Infermier 53.5

17 Tahir Bardhaj Vlorë Infermier 53.4

18 Sidorela Hysaj Vlorë Infermier 52.9

19 Klement Basha Vlorë Infermier 52.8

20 Kristina Shkurti Vlorë Infermier 52.4

21 Kristina Cela Vlorë Infermier 52

22 Elvira Sota Vlorë Infermier 51.9

23 Mbaresa Bufi Vlorë Infermier 51.8

24 Ansuela Hoxhaj Vlorë Infermier 50.3

25 Erilda Troka Vlorë Infermier 49.9

26 Teuta Shusha Vlorë Infermier 49.8

27 Shero Braho Vlorë Infermier 49

28 Valentina Dhamo Vlorë Infermier 49

29 Dhimiter Gerxhi Vlorë Infermier 48.2

30 Sigiola Lagji Vlorë Infermier 47.9

31 Agela Brahimi Vlorë Infermier 47.5

32 Kristina Kokaj Vlorë Infermier 47.4

33 Lexhino Hysi Vlorë Infermier 47.2

34 Jurgesa Sadikaj Vlorë Infermier 47.1

35 Iranda Sulaj Vlorë Infermier 46.8

36 Durie Buzheri Vlorë Infermier 46.7

37 Zhuljana Lamka Vlorë Infermier 46.7

38 Ana Troka Vlorë Infermier 46.4

39 Valmira Gjokaj Vlorë Infermier 46.3

40 Veliko Llanaj Vlorë Infermier 46.3

41 Meridian Kadriaj Vlorë Infermier 46.2

42 Elisando Mukaj Vlorë Infermier 46.1

43 Artemida Jonuzaj Vlorë Infermier 45.4

44 Florida Mustafa Vlorë Infermier 45.2

45 Evis Daçi Vlorë Infermier 44.4

46 Suela Dashaj Vlorë Infermier 44.4

47 Marcela Dhamo Vlorë Infermier 43.8

48 Maljona Haxhiaj Vlorë Infermier 43.6

49 Gladiola Myftaraj Vlorë Infermier 43.5

50 Viljona Haruni Vlorë Infermier 43.5

51 Ervin Alizoti Vlorë Infermieri 43.4

52 Fjorida Ago Vlorë Infermieri 43

53 Engjellushe Celaj Vlorë Infermier 42.9

54 Xhevri Koçi Vlorë Infermier 42.9

55 Anxhela Çaze Vlorë Infermier 42.6

56 Sidorela Veshaj  Vlorë Infermier 42.6

57 Gjinovefa Jonuzaj Vlorë Infermier 42.3

58 Viktor Loli Vlorë Infermier 42.2

59 ErindaBena (Bardho)    Vlorë Infermier 42.1

60 Klodjan DeromemajVlorë Infermieri 42.1

61 Ernest Sheshi Vlorë Infermieri 41.9

62 Egla Dora Vlorë Infermier 41.8

63 Matilda Pasha Vlorë Infermieri 41.7

64 Denisa Caci Vlorë Infermier 41.6

65 Shpresa Bylyshi Vlorë Infermier 41.6

66 Justina Balaj Vlorë Infermier 41.5

67 Brunilda Topi Vlorë Infermier 41.1

68 Matilda Selimaj Vlorë Infermieri 40.5

69 Blerta Sela Vlorë Infermier 40.4

70 DesaraSherifaj (Bedinaj)Vlorë Infermier 40.3

71 Valmira Gjokaj Vlorë Infermieri 40.1
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Letër Luan Ramës në
formën e një parathënie
 Një histori dhimbjeje e dashurie në Zvërnec në gjuhën frënge

Është botuar në gju
hën frënge libri i
Luan Ramës "Epis-

tolari i Zarates", historia e
një të burgosuri politik në
Zvërnec që pas kalvarit të
tij, nis të përkthejë "Fer-
rin" e Dantes. Vepra merr
shkas nga ajo çka përjetoi
në një farë mënyre Mark
Ndoja që përktheu pikër-
isht "Ferrin" e Dantes në
Zvërnec. Por historia ësh-
të ndërthurur me trillin
letrar të Ramës dhe në të
janë 13 letra dërguar gru-
as të konceptuara nga au-
tori dhe disa intermexo që
përbëjnë lëndën e librit.
Libri nis me parathënien e
poetit  të njohur dhe
botuesit Luc Vidal. Ndërsa
botuesi australian i ver-
sionit anglisht Nick Walk-
er, thotë se "Jam shumë
kureshtar ndaj shkrimit të
këtij libri. Duket që është
një letërsi e një cilësie të
lartë dhe e punuar me
shumë përkujdesje në të
gjitha aspektet. Eshtë po
aq tërheqëse për mua dhe
mendoj ndërkohë se asnjë
shkrimtar anglez apo aus-
tralian do mund të shkru-
ante në këtë mënyrë, duke
bërë aluzion për një autor
klasik dhe duke evokuar në
mënyrë kaq të efektshme
dhe padyshim në shijen e
një shkrimtari si Koestler
apo Kafka (Milton apo
Blake veçanërisht para
disa shekujsh), Craven dhe
Philip Adams". Luc Vidal*
"Këtu mbaron epistolari i
të burgosurit  Frederik
Çobaj"… Ja si mbaron lib-
ri  yt  i  ndjeshëm dhe
prekës në lidhje më të bur-
gosurit politikë të ishullit
të Zaratës. Një libër poli-
tik? A është e saktë kjo
fjalë? Jo, nuk e besoj. Dik-
tatura e tmerrshme sh-
qiptare e Enver Hoxhës, e
cilësuar si Republika Pop-
ullore Socialiste, ishte një
nga më të izoluarat dhe më
vrasëse. Që nga viti 1980,
ndryshimet në bllokun e
Lindjes u mundësuan nga
Mihail Gorbaçov dhe Sh-
qipëria ashtu-kështu
ndiqte rrjedhën e saj. Kur
një diktaturë dhe diktatori
burgos burrat dhe gratë me
shkaqe të rëndomta,
atëherë pyesim veten se si
në emër të ideve që duan
të çlirojnë njeriun nga
prangat, të cilët kërkojnë
pak zemër dhe dashuri, ar-
rijnë pa turp që ta skl-
lavërojnë njeriun dhe të
vrasin çdo arritje. Qëllimi
i tyre është padyshim të
përjetojnë një urrejtje të
jashtëzakonshme për
tjetrin dhe gjithçka ta
bëjnë për të qenë në pied-
estal. Kështu është krijuar
Narcisi në pjesën e tij të
hijes. Kam botuar librin
tënd "Udha e gjatë në tune-

lin e Platonit - fati i artis-
tit në çensure, 1945-1990"
(Çmimi Europian i Sho-
qatës së Shkrimtarëve të
Gjuhës Frënge). Ky libër
thotë gjithçka për këtë
gjendje tragjike,  si  një
plagë që u është bërë këty-
re burrave dhe grave. Ësh-
të fati i keq i artistëve në
vendin tënd, Shqipëri, që
ti e denoncon me forcë dhe
me një ndershmëri intele-
ktuale, spikatëse, çka ësh-
të integruar në refleksio-
net e tua politike e poetike.
Kjo dashuri tek ty është si-
nonim i dashurisë së lirisë.
Unë e di që ti je një poet.
Libri yt "Territoret e shpir-
tit", që kam botuar, dësh-
mon për lirizmin tënd të
vërtetë dhe veç të tjerash
dashurinë tënde për poez-
inë. Paul Eluard ka qenë
padyshim një ndihmesë e
madhe për ty në shkrimet

dhe ndërgjegjësimet e
para. Poet, kineast, ti je
ngjizur shpirt e trup në
këtë dramë të jashtëzakon-
shme. "Epistolari i Zaratës"
që sapo ke shkruar na
shfaq kompleksitetin e
kësaj historie të madhe, e
historisë personale të
njerëzve dhe të historisë së
artit. Thashë se ke kompo-
zuar, sepse për mua, në
këtë rast kjo është më
shumë se sa të shkruash.
Dhe gjithçka tingëllon har-
monike dhe tragjike në li-
brin tënd. Ai bash-
këbisedim që ti vendos në
letrat e Çobës për Brunën,
dashurinë e tij ,  është
shumë e thellë, prekëse
dhe vibruese. Ajo çka kri-
jon lirizmin tënd dhe in-
teresin e këtij libri është
krijimi i  asaj  ehoje në
greminën e dramës së fer-
rit të përjetuar nga Çoba

dhe shokët e tij ,  si  dhe
forca e veprës së Dante
Aligherit  me citimet e
zgjedhura që balisent zh-
villimin e shkrimit tënd.
Për më tepër që Çoba gjatë
kohës që mbahet i burgo-
sur përkthen këtë vepër të
jashtëzakonshme. Duke
lexuar tekstin tënd kemi
ndjesinë se gjithçka vazh-
don njëlloj dhe asgjë nuk
ndryshon. "Njerëzit kanë
fytyrat e Neronit, Anti-
gonës, Kasandrës, Çirçes,
të Edipit, Herakliut dhe të
Menelas… Të njëjta tragje-
di, veç dekori ndryshon!" -
thekson ti. Ishulli i Zaratës
ka shijen bashkëkohore të
një zhytjeje drejt ferrit ash-
tu siç imagjinohej në mi-
tologjinë greke. Lundër-
tari, ashtu si Koron, pra
Rrapushi, është aty për të
na e kujtuar këtë figurë
mitologjike. Ndoshta në
zemrën e përkthyesit që
dashuron Brunën, ashtu si
Dante Beatriçen, ky ishull
i Zaratës, kur gjithçka të
përfundojë, do të bëhet ajo
parajsë e thjeshtë për të
cilën ti flet. Nuk po evokoj
jetën e të burgosurve që aq
shumë ti e ke ndjerë dhe e
përcjell në librin tënd, po
ashtu për praninë e Popit,
priftit, që gati çmendet,
apo atij gardiani kampi,
roja mizor Cerbère, duke
vërtetuar ditë pas dite se
idiotësia njerëzore dhe bu-
rokratike mund të sundojë
si një zot. Përshkrimet e
natyrës, zhurma e detit që
të burgosurit veçse mund
ta imagjinojnë, prania e
klithmës së zogjve, realite-
ti i afreskeve, zhurma e një
avioni sipër supeve të tyre
dhe kështjella,  ditët  e
hetimit dhe pyetjet në qel-
itë e Tiranës e gjer tek vde-
kja e qenit Guli, tregojnë
artin tënd të evokimit dhe

përshkrimin të saktë
përmes fakteve të jetës së
përditshme të këtyre
njerëzve në atë "noman's
land" të atij ferri. Koment-
et mbi Danten dhe Firen-
cen të mpleksura me mbi-
jetesën e të burgosurve
dhe nevoja e ëndërrimit
tek Çoba e bëjnë akoma më
bindës artin tënd ro-
manesk. "Por Dante nuk
kishte mundur ta imagji-
nonte një apokalips të
tillë", shkruan ti me fjalët
në gojën e Fredit. Beatriçe
për Danten ishte ylli  i
mëngjesit. Ashtu dhe Bru-
na, ajo e heroit tënd gjer në
fundin e tij të tmerrshëm
dhe zhdukjen e tij, kohë
kur ai sapo kishte mbaru-
ar përkthimin e veprës, e
që shënonte fundin e tij.
Më së fundi,  pikërisht
atëherë Bruna kishte mun-

dur të merrte një leje për
të takuar të dashurin e saj.
Por tepër vonë. Tregimi yt
rrjedh bukur me një his-
tori që të bën të drithëro-
hesh. Eshtë një afresk i
gjallë, realist dhe i thellë.
Gjithçka është trallisës tek
Dante,  shkruan ti  duke
menduar botën e përk-
thyesit. Tregimi yt e tregon
këtë trallisje që shpreh ve-
pra e Botiçelit që i bash-
këngjitet këtij libri. Kësh-
tu tregohet solidaritetit
vëllazëror që lind mes
njerëzve të kthyer në hije.
"Miqësia e tyre nuk mund
të thyhet nga ideologjia",
nënvizon ti. Ajo që përje-
ton Çoba dhe shokët e tij të
pafat, është prova e gjallë
e analogjive me botën që
shkruan Dante. Eshtë një
dashuri e madhe që nga
"Komedia Hynore" shfaqet
në veprën tënde. 13 letra
insignes kompozojnë ve-
prën tënde. Trembëdhjetë
letra të forta dhe transpar-
ente që perforcojnë idenë
e mbrojtjes së lumturisë
me gjithë tragjeditë e ças-
tit dhe që akoma janë ak-
tuale e të mundshme në
kujtesën tonë të qartë dhe
vëllazërore.  Ne nuk i
gëlltisim më bollat që i
këndojnë një bote më të
mirë, horizonti i të cilës
është i prangosur nga mus-
taqet e babait të popujve,
Stalinit. Ne kemi nevojë
për "anijen e dehur" të po-
etit Rimbaud. Kemi nevojë
për ëndrrën "uliksiane" të
Frederik Çobës,  vëllait
tonë të harmonisë në poezi
dhe të asaj fluture që nda-
let dhe ulet në supin e tij,
sikur të vendoset mbi su-
pet tanë. Në pasthënien
tënde ti tregon se si lindi
në shpirtin tënd dhe në
zemrën tënde "Epistolari i
Zaratës". I them vetes se
tani që ti pëlqen aq shumë
"Komedinë Hyjonore"
mund të duam dhe këngët
e Bitëlls-ave. Frederik Çoba
është ulur aty buzë detit E
shoh kështu të ulur duke
medituar mbi trishtimin
dhe gjendjen e tij, me pësh-
përimat e një të ardhmeje
më të mirë për dashurinë
e tij Bruna, Beatriçen e rig-
jetur. Ky vizion më bën të
mendoj për librin "Zero
dhe Infinit"  të Arthur
Koesler dhe epilogun e
hapësirave të lirisë ku deti
blu i ofrohej atij që donin
ta mbyllnin në sferën bu-
rokratike. "Njeri i lirë, ti do
ta gëzosh gjithnjë detin",
këndonte Baudelaire. Ti më
shkruaje kohët e fundit një
letër mbi bindjen tënde se
duhej besuar në profecinë
e poezisë për të ardhmen
tonë në udhët e të bukurës.
Më shkruaje në mënyrën e
një Rimbaud-je apo të një
poeti shqiptar, Migjeni.
"Respublica littéraria" që ti
uron të krijohet një ditë në
Shqipëri, shpresoj ta shoh
të shfaqet në këtë Francë
që ne duam. Në shkrimin
tënd letrar dhe poezinë
tënde, është dhe prania e
atij gushëkuqi, fjalë dhe
fraza mbi bukurinë e për
pelikanë të bardhë në Zara-
ta. Atëherë, ne duhet t'i sh-
trëngojmë gjatë duart tona
dhe të presim me durim
lindjen e kësaj dite. *Poet
dhe botues

LUAN RAMA
Një libër politik?
A është e saktë
kjo fjalë?Jo, nuk
e besoj.
Diktatura e
tmerrshme
shqiptare e
Enver Hoxhës, e
cilësuar si
Republika
Popullore
Socialiste, ishte
një nga më të
izoluarat dhe më
vrasëse. Që nga
viti 1980,
ndryshimet në
bllokun e Lindjes
u mundësuan
nga Mihail
Gorbaçov dhe
Shqipëria ashtu-
kështu ndiqte
rrjedhën e saj.

"EPISTOLARI I ZARATES"

Vepra merr shkas nga ajo çka përjetoi në
një farë mënyre Mark Ndoja që përktheu

pikërisht "Ferrin" e Dantes në Zvërnec.
Por historia është ndërthurur me trillin
letrar të Ramës dhe në të janë 13 letra

dërguar gruas të konceptuara nga autori
dhe disa intermexo që përbëjnë lëndën e

librit. Libri nis me parathënien e poetit të
njohur dhe botuesit Luc Vidal. Ndërsa

botuesi australian i versionit anglisht
Nick Walker, thotë se "Jam shumë

kureshtar ndaj shkrimit të këtij libri.
Duket që është një letërsi e një cilësie të
lartë dhe e punuar me shumë përkujdesje

në të gjitha aspektet.

“ Ky libër thotë
gjithçka për këtë

gjendje tragjike, si
një plagë që u

është bërë këtyre
burrave dhe grave.
Është fati i keq i

artistëve në vendin
tënd, Shqipëri, që
ti e denoncon me
forcë dhe me një

ndershmëri
intelektuale,

spikatëse, çka
është integruar në
refleksionet e tua
politike e poetike.
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Hetime intensive, kush mund të penalizohet për rastin

Dyshime për vdekjen e
elektricistit në Fierzë

Prend Ceca humbi jetën në krye të detyrësE teksa elektricisti
Prend Ceca, i cili
humbi jetën në

krye të detyrës u përcoll
për në banesën e fundit më
gjam burrash, çfarë sim-
bolizon shkallen më të
rëndë të dhimbjes në veri
të Shqipërisë, ende nuk
është zbardhur e vërteta se
si u shkaktua vdekja e tij.

Policia dhe Prokuroria e
Pukës kanë përqendruar
hetimet tek pakujdesia
njerëzore. Dyshime të for-
ta ka se në kohen kur 34-
vjeçari Prend Ceca po
punonte në shtyllën e ten-
sionit të mesëm në fshatin
Fierzë të Pukës,  është
takuar energjia elektrike,
veprim ky i cili i mori dhe
jetën. Policia e Pukës filli-
misht shoqëroi tre persona,
punonjës të Nënstacionit
110/10 të Fierzës, por pasi
u pyeten për disa orë ata
janë sërish të lirë. Ndërko-
hë është sekuestruar libri
i shënimeve në Nënstacio-
nin e Fierzës, telefoni celu-
lar i elektricistit të ndjerë
dhe ai i Nënstacionit. Por
cila është skema për të
cilën po hetohet? Nisur
dhe nga rregullorja e ndë-
rhyrjeve të tilla, oficerët që
po hetojnë ngjarjen kanë
dyshime të forta se elektr-
icisti fillimisht ka komuni-
kuar me përfaqësuesit
teknikë, gjë e cila nuk ësh-
të vërtetuar ende, ashtu
sikurse në Nënstacionin
110/10 nuk është gjetur as-
një shënim se po ndërhy-
het në rrjet. Ajo çfarë ka
lënë gjurmë në veprimet e
Nënstacionit të Fierzës
është njoftimi që ky i fun-
dit i ka bërë dispeçerisë

qendrore në Shkodër se ka
rënë Fideri i Fierzës, kohë
kjo e cila përkon me çastin
kur elektricisti ka rënë në
kontakt me energjinë ele-
ktrike, çfarë i mori dhe
jetën. Pyetjet mbi të cilat
hetuesit po ndërtojnë hap
pas hapi skemën e vepri-

meve deri në ngjarjen që i
mori jetën 34-vjeçarit janë:
A kishte njoftuar elektri-
cisti dikë para se të ndë-
rhynte për riparimin e de-
fektit në rrjet? Cilët janë
personat me të cilët ka kon-
taktuar ai? A u neglizhua
diku protokolli  i  vepri-

meve për ndërhyrje të til-
la,  dhe nëse po kush u
tregu i pavëmendshëm?

Të gjitha këto pyetje
pritet të marrin përgjigjet
e sakta vetëm pasi të jenë
zbardhur tabulatet telefon-
ike. Eprorët e tij përgjegjës
për ndërhyrjet dhe punon-
jësit e Nënstacionit 110/10,
të cilët ishin në punë në
kohen kur ndodhi ngjarja,
gjatë deklarimeve në Poli-
ci kanë mohuar se kishin
komunikuar lidhur me
këtë rast me elektricistin,
çfarë shton dhe më shumë
dyshimet mbi rrethanat në
të cilat u shkaktua dhe
humbja e jetës së Prend
Ceces.

HETIMET

Policia dhe Prokuroria e Pukës kanë
përqendruar hetimet tek pakujdesia

njerëzore. Dyshime të forta ka se në kohen
kur 34-vjeçari Prend Ceca po punonte në

shtyllën e tensionit të mesëm në fshatin
Fierzë të Pukës, është takuar energjia

elektrike, veprim ky i cili i mori dhe jetën.

“

Ngjarja në Milano, Arjan Cekani kishte 20 vjet aty

Punëtori shqiptar vdes
në një aksident horror

Nuk ia ka dalë punëtori shqiptar, rezident në Casirate
d'Adda, i cili mbeti i plagosur rëndë në një aksident

në punë të hënën. Arjan Cekani, i shtruar në spitalin Ni-
guarda në Milano, ka ndërruar jetë si pasojë e plagëve të
marra. Ai kishte tentuar të
zhbllokonte makinerinë e
punës me të cilën punonte,
por krahu i tij u kap në in-
granazh dhe u thith nga mak-
ineria. Ngjante si skena e një
filmi horror ajo që u shfaq
para syve të forcave ndë-
rhyrjes së shpejtë, të cilët
ndërhynë në firmën e
pastiçerisë "Piuma d'Oro". Ar-
jan Cekani, 40 vjeç, me
origjinë shqiptare, baba i dy
fëmijëve ishte rezident në
Casirate, i punësuar me një kontratë me afat të caktuar
për këtë periudhë me ngarkesë prodhimit, vdiq si pasojë e
plagëve të marra në aksidentin tragjik. Gruaja e tij u bë
dëshmitare kur ndodhi aksidenti i rëndë dhe humbi nd-
jenjat kur pa bashkëshortin të plagosur rëndë. Në vend
shkuan menjëherë të lajmëruar nga punonjësit e tjerë,
urgjenca e spitalit të Treviglios, një helikopter nga Berga-
mo, zjarrfikësit, teknikë dhe agjentë të Komisariatit të
Policisë së Treviglios. Fillimisht ishin zjarrfikësit ata që
nxorën nga makineria 40-vjeçarin, i cili pësoi një arrest
kardiak për shkak të hemorragjisë së madhe. Menjëherë
u reanimua dhe më pas u transportua me helikopter për
në spital. Të hënën në mbrëmje, mjekët e futën në një
operacion të vështirë për t'i shpëtuar krahun, por gjendja
e shqiptarit mbeti kritike deri mbrëmjen e së shtunës, kur
spitali njoftoi vdekjen e tij. Arjani kishte shkuar në Itali
njëzet vjet më parë, e më pas kishte kaluar një jetë me
sakrifica për t'i dhënë familjes së tij një të ardhme.

SHOQËRIA PËRMBARUESE PRIVATE "TRIS"
SHPK NJOFTON SHPALLJEN E  ANKANDIT II PER
:

1- "Apartament" me sip. 116.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan, ZK: 8522, Numri i Pasurisë:
12/400+1-3, Vol. 25, Faqe 147. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha .Çmimi
me te cilin fillon ankandi eshte 16.800 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen
Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane

2- "Apartament" me sip. 116.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë:
12/400+1-2, Vol. 25, Faqe 146. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi
me te cilin fillon ankandi eshte 22.400 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen
Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

3- "Apartament" me sip. 116.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë:
12/400+1-1, Vol. 25, Faqe 145. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi
me te cilin fillon ankandi eshte 22.400 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen
Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

4- "Truall" me sip. 66.85 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/
403, Vol. 25, Faqe 143. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te
cilin fillon ankandi eshte 3.640 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen Rr."I.
Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

5- "Truall" me sip. 99 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/402,
Vol. 25, Faqe 142. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te cilin
fillon ankandi eshte 5.320 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen Rr."I. Qemali",
Pall."Fratari", K.6,Tirane.

6- "Ndertese" me sip. 155 m²,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa", Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/
122-2/4, Vol. 16, Faqe 161. Kjo pasuri eshte hipotekuar në favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te
cilin fillon ankandi eshte 8.736 Euro. Ankandi zhvillohet datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen Rr."I.
Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane.

7- "Truall + Ndertese" me sip. 355 m² nga e cila sip. ndertese 314 m2,Vendndodhja: L. "Qemal Stafa",
Elbasan,ZK 8522, Numri i Pasurisë: 12/122-N5, Vol. 22, Faqe 221. Kjo pasuri eshte hipotekuar në
favor te Banka Raiffeisen sha. Çmimi me te cilin fillon ankandi eshte 20.720 Euro. Ankandi zhvillohet
datë 28.03.2019 ora 16.00 në adresen Rr."I. Qemali", Pall."Fratari", K.6,Tirane

Per cdo informacion te hollesishem mund te kontaktoni ne tel. 04 2256456.

TENDER  I HAPUR KOMBËTAR

REPUBLIKA  E  SHQIPERISE
BANKA  E  SHQIPERISE
DEPARTAMENTI  I  ADMINISTRIMIT
SEKTORI  I  PROKURIMIT

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i
hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,800,000  Lekë”.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit,
të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi “Halili”, Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411(ext.
1844), çdo ditë nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim. Tërheqja e dokumenteve
mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një
banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi:     Banka e Shqipërisë
BIC: STANALTR
IBAN:            AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC

Përshkrimi: Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: “Sigurimi i pronës për disa objekte të
Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare”

Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimeve, pranë Departamentit të Administrimit, në
Bankën e Shqipërisë, deri më datë 26  Mars  2019, ora 14:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi,
ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.
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Opozita vijon protestat kundër presidentit Vuçiç

Kërkojnë dorëheqjen e presidentit,
protestuesja: Duhet të çlirohemi nga frika

SHKURT

Ministri serb i
përgjigjet

Haradinajt: Ushtria
jonë do jetë gati

Pas deklaratës së Ha
radinajt për veriun e

vendit reagimet e para.
Gjatë ditës së shtunë
Haradinaj deklaroi në
Deçan se FSK-ja nuk ka
pse ta sulmojë Veriun,
pasi sipas tij edhe ajo
pjesë i përket Kosovës.
Sipas tij, nëse rrezikohet
territori i vendit, Ush-
tria e Kosovës do të jetë
aty. E ndaj së njëjtës de-
klaratë ka reaguar min-
istri i Brendshëm serb,
Nebojsha Stefanoviç.
Madje ai duke folur në
një diskurs më të ashpër,
ka thënë se Serbia do të
jetë aty nëse serbët e Ko-
sovës kanë nevojë. "As
Vuçiç dhe asnjëri prej
nesh nuk u frikësua nga
kërcënimi i Haradinajt.
I bëj thirrje mos të flasë
për dhunë apo veprime
kundër serbëve në Kos-
ovë, sepse do të dimë si
të përgjigjemi", ka thënë
Stefanoviç. Deklarata e
Haradinajt  ishte si
përgjigje ndaj atyre të
presidentit serb, Ale-
ksander Vuçiç.

Rusia arreston
kryepeshkopin e

Kishës Ortodokse të
Ukrainës

Zyrtarët rusë të sig
urisë e kanë arrestu-

ar kryepeshkopin e
Kishës Ortodokse të
Ukrainës në Gadishullin
e Krimesë, i cili është
pushtuar nga Rusia në
vitin 2014. Kryepeshko-
pi Klyment u arrestua
në një stacion të auto-
busëve në Simferopol, i
cili  është kryeqytet i
Krimesë. Përfaqësuesit e
kishës kanë thënë se ai
është dërguar në stacio-
nin rajonal të policisë në
Kiev. Klyment e ka kon-
firmuar vetë arrestimin
e tij përmes një bisede
telefonike me agjencinë
e lajmeve "AFP". Ai ka
thënë se është duke
folur nga stacioni policor
në Simferopol. Klyment
shtoi se policia nuk ia ka
treguar arsyen e ar-
restimit. Arrestimi i tij
erdhi disa javë pasi
Kisha Ortodokse e
Ukrainës u pavarësua
zyrtarisht nga Kisha
Ortodokse e Rusisë pas
më shumë se 330 vjetëve
të qëndrimit nën kon-
trollin e saj. Rusia i ka
kundërshtuar për një
kohë të gjatë përpjekjet
e Ukrainës për pavarësi
të kishës. Tensionet ish-
in rritur edhe më shumë
pas pushtimit të
Krimesë nga Rusia në
mars të vitit 2014 dhe
përkrahjes që ky shtet ia
kishte dhënë separat-
istëve në lindje të
Ukrainës, shkruan "Free
Europe".

Kandidati i përbashkët i koalicionit "Malësia na bashkon": Ditë historike

Zgjedhjet në komunën e Tuzit,
shqiptarët nisin festën: Fitore
11.904 zgjedhës, shqiptarët kërkojnë komunën

Dje në komunën e
Tuzit, në Mal të Zi
u mbajtën zgjedhjet

vendore. Tri partitë krye-
sore shqiptare, Alternativa
Shqiptare, Lidhja
Demokratike Shqiptare dhe
Unioni Demokratik Sh-
qiptar, janë bashkuar në
një listë të vetme nën mo-
ton "Malësia na bashkon".
Përveç koalicionit "Alterna-
tiva Shqiptare", në garë për
32 vendet e këshillit komu-
nual të Tuzit, nga ku do
dalë edhe kryetari i komu-
nës, janë edhe 5 subjekte të
tjera politike vendase. Gara
më e fortë sipas sondazheve
do zhvillohet mes koali-
cionit të partive shqiptare
dhe Partisë Demokratike
Socialiste të presidentit
malazez Milo Gjukanoviç.
Votimi ka nisur në orën
07.00 të mëngjesit në 30
qendra votimi, e do mbyllet
në orën 20.00.  Në lista voti-
mi janë 11.904 zgjedhës.
Treva e malësisë së madhe
me shumicë shqiptare,
Tuzi, u shpall komunë sh-
tatorin e kaluar, pas për-
pjekjeve prej mbi 3 deka-
dash të partive shqiptare,
për t'u shkëputur nga ad-
ministrimi si pjesë e
Podgoricës dhe ka 40 fsha-
tra. Partitë shqiptare Alter-
nativa Shqiptare, Unioni
Demokratik dhe Lidhja
Demokratike janë bash-
kuar në një koalicion me
ermin "Malësia na bash-
kon". Kryesues i koalicion-
it shqiptar është Nik
Gjeloshaj, i cili kandidat
përballë Mirza Pepiç të par-
tisë së Milo Gjukanoviç.
Zgjedhjet u raportuan se u
zhvilluan të qeta dhe pa
incidente. Ajo çfarë vëre-
het është mbërritja në Tuz
e shumë emigrantëve sh-
qiptar të larguar nga atje,
të cilët dje kanë vendosur
të hedhin votën e tyre. Në

Mal të Zi nuk zhvillohen
zgjedhjet direkte për krye-
tarin, por do të jenë
këshilltarët ata që do të zgje-
dhin me një shumicë të
thjeshtë drejtuesin e institu-
cionit vendor.  "Zëvendës
anëtari i komisionit të
zgjedhjeve në Tuz, Liridon
Vulaj tregon një rast të kon-
statuar nga ana e tij të
blerjes së votës tek komuni-
teti rom nga partia PDS e
Milo Gjukanoviç. Vulaj
shprehet se partia e Gju-
kanoviç ka blerë me 50 euro
votën tek komuniteti rom
dhe këtë e ka të vërtetuar me
një kamera të fshehtë të fil-
muar nga vetë ai. Vulaj tre-
gon krejtësisht se si ndodhi
dhe se si arriti të vërtetojë
blerjen e votës nga PDS dhe
kërcënimet që mori kur drej-
tues të larte të kësaj partie e
konstatuan atë në vendin e
ngjarjes në afërsi të disa qen-
drave te votimit",-raportoi
gazetari Nikshiqi për
News24. Ndërkaq në orën
20:00 janë mbyllur votimet
për kryetar në komunën e
Tuzit, ku pjesë e zgjedhjeve
është edhe 'koalicioni i par-
tive shqiptare'. Partitë sh-
qiptare Alternativa Sh-
qiptare, Unioni Demokratik
dhe Lidhja Demokratike
janë bashkuar në një koali-
cion me ermin "Malësia na
bashkon". Kryesues i koali-
cionit shqiptar është Nik
Gjeloshaj, i cili kandidat për-
ballë Mirza Pepiç të partisë
së Milo Gjukanoviç.

AMBASADORJA E KOSOVËS NË SHBA, FOTO ME NJERIUN MË TË PASUR
Vlora Çitaku është bërë
ditën e shtunë temë e
ditës pasi kryeministri
Ramush Haradinaj e
akuzoi se është
ambasadore e
presidentit Hashim
Thaçi, e jo e Kosovës.
Pas një reagimi që më
pas Çitaku bëri për
Haradinaj, ajo ka
vazhduar me aktivitetet
e saj në Uashington.
Ambasadorja e Kosovës
në SHBA, Vlora Çitaku
është takuar me njeriun
më të pasur në botë,
themeluesin e
kompanisë gjigante
Amazon, Jeff Bezos ku
ka bërë dhe foto.

Vijojnë protestat në
Serbi kundër presi-

dentit,  Alleksandar
Vuçiç. Opozita serbe dhe
qytetarët kërkojnë
dorëheqjen e tij, zgjedhje
të lira, liri të medias dhe
kundër dhunës në poli-
tikë. Por, si nisi historia e
këtyre protestave? Një
studente, që kishte
ardhur nga rrethet për të
studiuar në Beograd, ësh-
të në krye të organizimit
pasi e para kishte arritur
të ftojë njerëzit përmes
rrjeteve sociale. Ajo ka
rrëfyer se cilat janë arsy-
et e saj. Është e shtunë e
zakonshme për Jellena
Anasanoviç. Studentja e
shkencave politike ka
dalë në qytet. Në Beograd

ka arritur për të studiuar
dhe thotë se nuk pajtohet
me politikën e presidentit,
Aleksandër Vuçiç. Një thir-
rje e saj në rrjetet sociale ka
zgjuar në këmbë dhjetëra
qytete për tre muaj, ku

opozita dhe qytetarët
kërkojnë dorëheqjen e
Vuçiç, pasi nuk e quajnë
president të tyre. Jellena
Anasanoviç, organizatore e
protestave: Për të jetuar në
Serbi kemi nevojë që të li-

rohemi nga frika dhe të
inkurajojmë edhe ata të rin-
jtë që mendojnë vetëm të
mbarojnë studimet dhe të
ikin sa më parë nga Serbia.
Ajo që 24-vjeçarja Ana-
sanoviç bëri tani vazhdon
për herë të 13. Kërkesat
janë shtuar dhe ka zgjuar
vëmendjen ndërkombëtare.
Ata thonë se në Serbi nuk
ka liri, mediat janë në cen-
surë, dhe ka totalitarizëm e
partitokraci. I kanë ngjitur
sërish fjalimet e Vuçiç në
tunelin, si e quajnë të
gënjeshtrave të tij. Zgjedh-
jet janë të mundura, por
opozita nuk është e sigurt
për të dalë në to. Vuçiç ka

fuqi absolute në mesin e
zgjedhësve. Jellena thotë
se frika ekziston, por ajo
beson tek protestat e saj.
Në sistemin e Vuçiç thotë
nuk është e lehtë. Ka ni-
sur karrierën e kundërsh-
timeve herët pasi nuk do
ta braktisë Serbinë. Jelle-
na Anasanoviç, organiza-
tore e protestave: Mendoj
se Vuçiç është politikan
që nuk është burrësh-
tetas, por a kthyer gjithç-
ka në shërbim të partisë së
tij, vëllezërve, kumbarëve
dhe ka kthyer shtetin në
një pronë private. Pro-
testat janë caktuar sërish
pas një jave. Jellena me
miqtë beson se fuqia
qytetare do ti jap fund his-
torisë së protestave me tri-
umf.

FOTO
LAJM
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Mjeku anestezit-reanimator: Këshilla praktike për të minimizuar dhimbjet

Agastra:
Ilir

"Cilat janë medikamentet që duhet të përdorni"

Çfarë është
dhimbja dhe si të
përballemi me të

Dhimbja është një eks
periencë e pakënd
shme sensore dhe

emocionale e lidhur me një
dëmtim indor aktual ose po-
tencial ose e përshkruar si e
tillë. Ndryshe nga ndjesitë e
tjera si shikimi, dëgjimi, nu-
hatja, shija dhe prekja, dhim-
bja është gjithnjë e lidhur me
një emocion të pakëndshëm.
Kur sillni ndërmend dhimbjet
që keni kaluar ju kujtohet se
ato janë shkaktuar nga dëm-
time indore si lacerime,
tërheqje, përdredhje, djegie,
fraktura, etj.

Pse keni dhimbje?Pse keni dhimbje?Pse keni dhimbje?Pse keni dhimbje?Pse keni dhimbje?
Ne dimë se dhimbja është

një sinjal paralajmërues se
diçka nuk shkon mirë në
trupin tonë. Ajo na lejon të
kuptojmë dëmtimin, ta lokal-
izojmë atë dhe na mobilizon
për përgjigjen e stresit. Por
disa herë sistemi i parala-
jmërimit shkakton një alarm
të panevojshëm ose më të
madh se ç'duhet. Kjo "sirenë
alarmi" vazhdon të ushëtijë
edhe kur nuk ka dëmtim apo
sëmundja është shëruar. Në
disa lloj dhimbjesh kronike
shumë ekzaminime dhe teste
laboratorike nuk gjejnë
ndonjë diçka anormale që të
shpjegojë dhimbjen; në këto
raste mjeku shpesh i thotë
pacientit "dhimbja është në
kokën tënde". Fakti se gjithë
testet laboratorike janë nor-
male nuk do të thotë se ajo
është psiko-gene. Çrregulli-
met psikiatrike dhe simulimi
janë shumë të rralla në pa-
cientët me dhimbje kronike.
Nga ana tjetër duhet të dimë
se dhimbja kronike çon në
pasoja psikologjike si depre-
sion, ankth ose stres. Një ose
disa nga këto pasoja hasen në

shumicën e pacientëve me dhimb-
je kronike, por nuk do të thotë se
shkaku i dhimbjes është psikogen.
Për pacientin me dhimbje kronike
një nga gjërat më të rëndësishme
që mund të bëjë mjeku është t'i
thotë: unë ju besoj se po vuani nga
dhimbja dhe do të përpiqem t'ua
lehtësoj, bile dhe pa e gjetur sh-
kakun e saj.

Dhimbja e kokës dheDhimbja e kokës dheDhimbja e kokës dheDhimbja e kokës dheDhimbja e kokës dhe
migrena.migrena.migrena.migrena.migrena.

Pasi kemi përjashtuar (me anal-
iza dhe ekzaminime të ndryshme)
diçka "të tmerrshme" brenda
kokës, ajo çka mbetet është trajti-
mi i dhimbjes.

Dhimbja e mesit me rritjen e
moshës.

Rrallë këshillohet operacioni

dhe i vetmi mjekim është menax-
himi i dhimbjes.

Dhimbja e arDhimbja e arDhimbja e arDhimbja e arDhimbja e artritit.tritit.tritit.tritit.tritit.
Kyçet mahisen, deformohen

apo shqyhen dhe shpesh nuk
mund të shërohen. Në këto kush-

te kontrolli i dhimbjes (dhe jo ri-
parimi i kyçit) bëhet synimi krye-
sor i trajtimit.
Ku mund të drejtoheni përKu mund të drejtoheni përKu mund të drejtoheni përKu mund të drejtoheni përKu mund të drejtoheni për

ndihmë?ndihmë?ndihmë?ndihmë?ndihmë?
Në qoftë se dhimbja nuk ju qetë-

sohet me analgjezikët që jepen pa
recetë në farmaci ose vazhdon më
gjatë se sa e mendonit, atëherë
drejtohuni tek mjeku i familjes.
N.q.s. mjekimi i dhënë nga ky i
fundit nuk ju qetëson, atëherë
drejtohuni tek një klinikë dhim-
bjesh. Në këto klinika do të gjeni
personel mjekësor i cili do t'ju be-
sojë, do t'ju kuptojë dhe do t'ju
ndihmojë për të qetësuar dhimb-
jen e fortë të paqetësuar deri tani.
Për të kontrolluar dhimbjen ka
një sërë trajtimesh. Disa prej tyre

veprojnë në një pjesë të pacientëve,
kurse në pjesën tjetër nuk ve-
projnë. Kjo shpjegohet me faktin
që dhimbja është një përvojë indi-
viduale. Doktori mund të provojë
tek ju një numër trajtimesh me

shpresë se do të jenë të suk-
sesshme. Kjo nuk do të thotë se ai
"po bën prova". Disa herë traj-
timet nuk japin rezultat qysh në
fillim dhe duhen disa javë për të
vlerësuar efektivitetin e tyre. Në
raste të tjera ato veprojnë në
fillim, por me kalimin e kohës efek-
ti ulet.

Medikamentet.Medikamentet.Medikamentet.Medikamentet.Medikamentet.
Qetësuesit e dhimbjes (anal-

gjezikët) ndahen në të dobët
(paracetamoli, aspirina) dhe të
fortë (morfina, petidina etj). Për
lloje të ndryshme dhimbjesh ka
medikamente të veçanta. Rregull
i përgjithshëm për medikamentet
e dhimbjes është dhënia e tyre me
orar të caktuar dhe jo vetëm kur
ke dhimbje. Në vizitat e më-
passhme bëhet përshtatja e dozave
ose zëvendësimi me medikamente
të tjera derisa të arrihen rezultate
të kënaqshme. Në dhimbje shumë
të forta trajtim i vetëm efektiv
mbeten opioidet (morfina, petidi-
na etj); të përdorura sipas poro-
sisë së mjekut, këto medikamente
janë të parrezikshme dhe nuk për-
bëjnë rrezik "drogimi".

Fizioterapia.Fizioterapia.Fizioterapia.Fizioterapia.Fizioterapia.
Ushtrimet dhe lëvizjet e kon-

trolluara të pjesës që dhemb
shpesh ndihmojnë në rivendosjen
e funksionit të muskujve dhe ar-
tikulacioneve të ngrira.

Injeksionet.Injeksionet.Injeksionet.Injeksionet.Injeksionet.
Disa medikamente japin efekt

më të mirë kur injektohen afër
vendit të dhimbjes ose përgjatë
rrugës së nervit që përçon dhimb-
jen. Disa herë mund të lihet një
fill plastik (kateter) në zonën e
dhimbjes nëpërmjet të cilit hidhet
ilaç herë pas here. Stimulimi elek-
trik (TENS-i), i vendosur mbi
lëkurë redukton ndjesinë e dhim-
bjes në zona të veçanta.

Suporti psikologjik realizohet
nga psikologu nëpërmjet tekni-

Mjeku anestezit-reanimator Ilir Agastra

kave të relaksimit dhe bio-feed-
back-ut. Terapi shtojcë të tilla si
manipulimi i artikulacioneve,
acupunctura, proloterapia, etj
janë të dobishme.

KëshillaKëshillaKëshillaKëshillaKëshilla
e dhimbjes.e dhimbjes.e dhimbjes.e dhimbjes.e dhimbjes.

Është e rëndësishme ruajtja e
aktivitetit fizik dhe mendor. Pro-
vo të bësh aktivitet fizik të përdit-
shëm, por mos e teproni. Ecja ose
noti janë veçanërisht të dobishme
për shumë njerëz. Vishni këpucë
të rehatshme që nuk e deformojnë
qëndrimin tuaj. Provo të ruash
aktivitetet shoqërore, veçanër-
isht kontaktet me familjen dhe
shokët.

Përvoja e dhimbjes kronike
prek jo vetëm vuajtësin, por edhe
njerëzit përreth, veçanërisht
familjen. Provo që ndjenjat nega-
tive t'i ndash me personelin mjekë-
sor, kurse momentet e mira me
familjen dhe miqtë.

Provo të krijosh një mar-
rëdhënie të ndershme me person-
elin mjekësor që po punon për ty.
Ata janë me ty, sepse të besojnë
për dhimbjen që ke dhe dëshirojnë
të të ndihmojnë. Provo të mos kër-
kosh këshilla nga shumë burime,
sepse shpesh ato janë kontradik-
tore dhe të bëjnë konfuz. Doktorët,
ashtu si dhe profesionistët e tjerë,
kanë rrugët e tyre të preferuara
për punën. Disa janë më të special-
izuar në teknika të veçanta. Në
qoftë se një doktor dhimbjesh e
ndjen se ju mund të përfitoni më
shumë nga një teknikë që ai nuk
e di aq mirë, atëherë do t'ju dër-
gojë tek një specialist tjetër. Po
ashtu në qoftë se ju e ndjeni se
mund të përfitoni më shumë nga
një lloj trajtimi, diskutojeni pa
hezitim me mjekun tuaj. Së fundi
kënaqu edhe nga gjërat e vogla në
jetë dhe gëzoju momenteve, ditëve
dhe javëve pa dhimbje.
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Pelini i ëmbël apo artemisia
është ndër bimët më të për
dorura në lashtësi, e cila

ka lindur në Europën jugore
duke përfshirë Shqipërinë, Bul-
garinë, Rusinë, Serbinë etj, dhe
pastaj është përhapur edhe në
Azi, Vietnam, Indi, Kinë etj. Kjo
bimë është pjesë e familjes Aster-
aceae, një vjeçare e cila rritet 30-
100 cm gjatësi. Gjethet e pelinit
të ëmbël janë 3-5 cm dhe ndahen
me gjethe të vogla. Aroma e fortë
e bimës vjen nga Artemisina që
përmban, dhe ndodhet nga 0-
1.5%, bimët e kultivuara mund të
arrijnë deri në 2%. Artemisina
mendohet se shkakton dëmtime
në organizmin e parazitëve të
ndryshëm dhe i shkatërron e
madje prodhon radikale të lira
duke shkaktuar këputje në urat
e endoperoxideve nga hekuri. Kjo
prodhon radikale të lira, që çon
në stres oksidues në qelizat e
parazitëve, dhe qelizat treten nga
vetvetja dhe si pasojë ngordhin
parazitët. Është përdorur në il-
açet që kurojnë malarian dhe
sëmundje të tjera virale dhe bak-
teriale.

VVVVVetitëetitëetitëetitëetitë
Artemisia annua L. është bimë

barishtore njëvjeçare e gjinisë
Artemisia, familja Asteraceae
(Compositae). Rritet zakonisht
në vende të thata ose gjysmë të
thata. Njihet vetëm një varietet i
kësaj specie. Pelini i ëmbël është
një bimë shumë e studiuar kohët
e fundit, sidomos për veprimin e
saj mbi kancerin. Mendohet se
lufton kancerin e gjirit, tiroideve,
dhe leuçeminë. Vetitë anti-
kancerogjene të bimës janë për
shkak të përbërësit Artemisin,
dhe përbërësve që derivojnë nga
ajo si dihydroartemisinin,
arthemether, artheether dhe arte-
sunate.

Artemisia nëse përdoret 4-7
ditë mund të përmirësojë këto
simptoma: anoreksia; infeksione
bakteriale; kolla dhe i ftohti; di-
are dhe kapsllëk; probleme me
stomakun dhe tretjen; psoriasis;
tuberkulsozis.

Artemisia është shumë efek-
tive kundër parazitëve në zorrë.
Gjithashtu largon mykun në
zorre. Artesunate, një derivat i
artemisinës ka qenë shumë efek-
tive në kura kundër leuçemisë
dhe kancerit në shtyllën kurri-
zore. Është vërtetuar eksperi-
mentalisht efekti antiviral i ar-

Mjeku popullor: Ndihmon për trajtimin e kancerit të gjirit dhe tiroideve

YLLI MERJA: Pelini i ëmbël,
bima që lufton leuceminë
"Kujdes, mos konsumohet nga gratë shtatzëna"

temisinës, pasi ajo ndalon qel-
izat e virusit të riprodhohen,
ndalon që ai të lirojë ADN e tij
në qelizën që pushton. Artemisi-
na bllokon punën e enzimave  si
Citokromoksidaze në mitokon-
dri në qelizat e bakterieve dhe
organizmave njëqelizore si Plas-
modium.

PërbërësitPërbërësitPërbërësitPërbërësitPërbërësit
fitokimikëfitokimikëfitokimikëfitokimikëfitokimikë

Përbërësi kryesor i Artemis-
inës është një seskuiterpen.
Përmbajtja e vajit eteror në
pjesën mbitokësore të bimës ësh-
të 0.2 - 0.25%. Përbërësi kryesor i
vajit eteror është kamfeni; janë

Mjeku popullor
Ylli Merja

Voltiza Duro

të pranishëm edhe izoartemisi-
na ketone, kamfor, ?-pineni. Vaji
esencial është rreth 3% në gje-
thet e bimës. Por kërkime të mëte-
jshme duhen bërë për vetitë e
kësaj bime. Këto përbërës I japin
vetitë antibakteriale bimës.

Përdorimi nëPërdorimi nëPërdorimi nëPërdorimi nëPërdorimi në
kimioterapikimioterapikimioterapikimioterapikimioterapi

Mundësia e përdorimit të ar-
temisinës në kemioterapi bazo-
het në veprimin e artemisinës
me hekurin, i cili në qelizat
kanceroze ndodhet në nivele të
larta. Nga provat e kryera ësh-
të dalë në përfundimin se
dimerët dhe trimerët e artemis-
inës, të përftuar si molekula
hibride të artemisinës me mole-
kula të tjera, janë më veprues.
Megjithatë, analogët e artemis-
inës janë më pak veprues sesa
barnat e tjera citostatike. Gratë
shtatzëna dhe me fëmijë në gji
nuk duhet ta përdorin këtë
bimë. Gjithashtu njerëzit me di-
abet nuk duhet ta konsumojnë.
Çaji i pelinit  është I përbërë nga
gjethe dhe lule prandaj nuk du-
het valuar, pasi i degradohen
shumë shpejt vetitë. Kjo bimë
duhet hedhur në ujë të valuar.
Dozimi i rekomanduar për
bimën është 4.5-9 gram në ditë
për të rriturit, hidhet në ujë të
valuar, lihet të qëndroje 5-6
minuta dhe pastaj konsumohet.
Është mirë që të konsumoni 2
gota në ditë nga ky çaj.
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Plakja është një proces
natyral të cilin njeriu
nuk e eviton dot.

Megjithatë, njeriu dhe
zgjedhjet e tij mund të
ndikojnë në mënyrën e
plakjes. Ushqyerja e keqe, du-
hanpirja, ekspozimi në diell
dhe aktiviteti fizik luajnë një
rol të fortë në jetëgjatësinë e
njeriut, shkëlqimin e fytyrës
së tij, plakjen e shëndetshme
dhe funksionet e trurit. Janë
pikërisht zgjedhjet që bëjmë
çdo ditë që mund të çojnë në
degradimin e trurit. Sipas
studimeve konfirmohet se të
qenit mbipeshë ose obezë
mund ta plakë trurin me të
paktën 10 vjet. Ndaj nëse
dëshironi të jetoni gjatë e të
plakeni shëndetshëm kini
kujdes nga këto gabime që
mund të jeni duke bërë aktu-
alisht.

Ngrënia e mishitNgrënia e mishitNgrënia e mishitNgrënia e mishitNgrënia e mishit
Studimet kanë zbuluar një

lidhje të fortë mes ngrënies
së mishit dhe vdekjes së
parakohshme.Ndërkohë,
njerëzit që hanë më shumë
fruta dhe perime kanë 15 për
qind më pak gjasa të vdesin
para kohe. Njerëzit që hanë
mish janë më pak të prirur
të hanë fruta dhe perime.
Rrjedhimisht ata marrin më
pak antioksidantë dhe ush-
qyes të vlefshëm.

Jeta pasiveJeta pasiveJeta pasiveJeta pasiveJeta pasive
Të qëndruarit ulur për

disa orë është shumë e rrez-
ikshme. Të ulurit për të pak-
tën 8 orë në ditë rrit rrezikun
e vdekjes së parakohshme me
60 përqind. Ecja me një shpe-
jtësi mesatare për të paktën
një orë ul rrezikun e vdekjes
së parakohshme me 40 për-
qind.

Ëmbëlsirat dhe tëËmbëlsirat dhe tëËmbëlsirat dhe tëËmbëlsirat dhe tëËmbëlsirat dhe të
gazuaratgazuaratgazuaratgazuaratgazuarat

Sipas të dhënave, pijet e ga-
zuara dhe ëmbëlsirat sh-
katërrojnë proteina të rëndë-
sishme që janë përgjegjëse
për paraqitjen rinore të
lëkurës.

Sheqernat nxisin in-
flamacionin që është vatra e

shumë sëmundjeve të rrezikshme.
Çaji jeshilÇaji jeshilÇaji jeshilÇaji jeshilÇaji jeshil

Çaji jeshil është i dobishëm në
shkrirjen e yndyrnave të akumu-

luara dhe në përmirësimin e funk-
sionit të mëlçisë. Pirja e rregullt e
këtij çaji ndihmon në shmangien
e vdekjes së parakohshme,
ishemisë dhe sklerozës.

Drithërat e bardhaDrithërat e bardhaDrithërat e bardhaDrithërat e bardhaDrithërat e bardha
Të gjithë drithërat me ngjyrë të

bardhë nuk janë të pasur me fibër
dhe ushqyes dhe në thelb janë një
version ndryshe i sheqerit. Orizi i
bardhë, buka e bardhë, makar-
onat, picat e të tjerë prishin ekuil-
ibrat e baktereve në stomak. Për
një jetë më të gjatë duhet të zgjidh-
ni drithëra me ngjyrën dhe përm-
bajtjen e tyre të plotë e natyrale.

GjumiGjumiGjumiGjumiGjumi
Gjumi është një përbërës kritik

i të gjithë rimëkëmbjes së orga-

gabimet që
përshpejtojnë

procesin e plakjes
nizmit.

Mungesa e tij shkakton mbi-
peshë, depresion, diabet të tipit 2,
tension të lartë të gjakut dhe
sëmundje të zemrës.

Shumë pak peshkShumë pak peshkShumë pak peshkShumë pak peshkShumë pak peshk
Peshqit janë ushqim i domos-

doshëm për jetëgjatësinë. Ato janë
të pasur me acide yndyrore ome-
ga-3 që luftojnë inflamacionin dhe
mbrojnë trurin. Gabimi i mos të
ngrënit peshk rregullisht 2 herë në
javë, u kushton disa vite jetë.

Stresi, alkoli dhe kafjaStresi, alkoli dhe kafjaStresi, alkoli dhe kafjaStresi, alkoli dhe kafjaStresi, alkoli dhe kafja
Sipas të dhënave stresi rrit nive-

let e kortizolit që ngadalëson me-
tabolizmin dhe nxit rritjen në
peshë. Kafja nga ana tjetër ndë-
rhyn jo vetëm në cilësinë e gjumit,
por edhe në kohëzgjatjen e tij. Pir-
ja e tepërt e alkolit dhe e pijeve të
tjerë të gazuar dëmton qelizat dhe
zhbën punën e antioksidantëve.
YndYndYndYndYndyryryryryrnananananat dhe të skuqurt dhe të skuqurt dhe të skuqurt dhe të skuqurt dhe të skuquraaaaattttt

Yndyrnat trans që gjenden tek
margarina dhe produktet e skuqu-
ra e dehidratojnë lëkurën duke
nxitur shfaqjen e rrudhave. In-
flamacioni që shkaktojnë këto
yndyra nxit shfaqjen e sëmundjeve
koronare dhe diabetit. Të skuqu-
rat, nga ana tjetër, nxisin praninë
e radikaleve të lira në organizën.
Këto organizma janë fajtorë për
plakjen jo të shëndetshme.

Ekspozimi në diellEkspozimi në diellEkspozimi në diellEkspozimi në diellEkspozimi në diell
Ekspozimi i lartë dhe i pambroj-

tur në diell nxit jo vetëm rrudhat
por shkakton dëme të kon-
siderueshme në lëkurë dhe në para-
qitjen tuaj. Konsumoni sa më
shumë fruta dhe perime të stinës
për të përfituar maksimalsisht
nga vlerat e tyre ushqyese dhe për
të qëndruar të shëndetshëm gjith-
ashtu.
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Ushqimet që duhen
konsumuar për

pastrimin e organizmit
mosdoshme për detoksifikimin.

PanxhariPanxhariPanxhariPanxhariPanxhari
Panxhari i jep trupit energji. Ai

pastron gjakun dhe sidomos
mëlçinë. Panxhari është shumë efi-
kas kundër gripit dhe të ftohurës,
ndaj rekomandohet gjerësisht në
stinën e ftohtë. Por panxhari nuk
është i vetmi që ju duhet për
pastrimin e organizmit. Bashkë
me karotat dhe kungujt, ato
ofrojnë shumë kalium, fibër, man-
gan dhe folat. Këto substanca
shmangin lodhjen, eliminojnë tok-
sinat dhe përmirësojnë
qarkullimin e gjakut.

Frutat e pyllitFrutat e pyllitFrutat e pyllitFrutat e pyllitFrutat e pyllit
Frutat e pyllit veçanërisht ato

Acai dhe Goji janë shumë të pasu-
ra me antioksidantë. Konsumi i

DDDDDhimbjet e khimbjet e khimbjet e khimbjet e khimbjet e kococococockakakakakavvvvve po kthehen në njëe po kthehen në njëe po kthehen në njëe po kthehen në njëe po kthehen në një
problem shëndetësor shumë të përhapurproblem shëndetësor shumë të përhapurproblem shëndetësor shumë të përhapurproblem shëndetësor shumë të përhapurproblem shëndetësor shumë të përhapur

kudo, përfshirë edhe Shqipërinë. Kjo ndodhkudo, përfshirë edhe Shqipërinë. Kjo ndodhkudo, përfshirë edhe Shqipërinë. Kjo ndodhkudo, përfshirë edhe Shqipërinë. Kjo ndodhkudo, përfshirë edhe Shqipërinë. Kjo ndodh
edhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë përedhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë përedhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë përedhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë përedhe sepse njerëzit nuk kanë shumë kohë për
aktivitet fizik ndërkohë që jetëgjatësia ështëaktivitet fizik ndërkohë që jetëgjatësia ështëaktivitet fizik ndërkohë që jetëgjatësia ështëaktivitet fizik ndërkohë që jetëgjatësia ështëaktivitet fizik ndërkohë që jetëgjatësia është
rrrrrriturriturriturriturritur. Në përgjithësi, njerëzit kër. Në përgjithësi, njerëzit kër. Në përgjithësi, njerëzit kër. Në përgjithësi, njerëzit kër. Në përgjithësi, njerëzit kërkkkkkojnëojnëojnëojnëojnë
ndihmën e medikamenteve qetësues, porndihmën e medikamenteve qetësues, porndihmën e medikamenteve qetësues, porndihmën e medikamenteve qetësues, porndihmën e medikamenteve qetësues, por
shpesh këto ilaçe, kur pihen me tepri janë tëshpesh këto ilaçe, kur pihen me tepri janë tëshpesh këto ilaçe, kur pihen me tepri janë tëshpesh këto ilaçe, kur pihen me tepri janë tëshpesh këto ilaçe, kur pihen me tepri janë të
dëmshme për stomakun dhe mëlçinë. Natyradëmshme për stomakun dhe mëlçinë. Natyradëmshme për stomakun dhe mëlçinë. Natyradëmshme për stomakun dhe mëlçinë. Natyradëmshme për stomakun dhe mëlçinë. Natyra
nga ana tjetër na ka dhënë shumë burime tënga ana tjetër na ka dhënë shumë burime tënga ana tjetër na ka dhënë shumë burime tënga ana tjetër na ka dhënë shumë burime tënga ana tjetër na ka dhënë shumë burime të
rëndësishme kundër dhimbjeve që nukrëndësishme kundër dhimbjeve që nukrëndësishme kundër dhimbjeve që nukrëndësishme kundër dhimbjeve që nukrëndësishme kundër dhimbjeve që nuk
dëmtojnë organet e tjera. Po më poshtë podëmtojnë organet e tjera. Po më poshtë podëmtojnë organet e tjera. Po më poshtë podëmtojnë organet e tjera. Po më poshtë podëmtojnë organet e tjera. Po më poshtë po
sjellim një trajtim të fuqishëm natyral kundërsjellim një trajtim të fuqishëm natyral kundërsjellim një trajtim të fuqishëm natyral kundërsjellim një trajtim të fuqishëm natyral kundërsjellim një trajtim të fuqishëm natyral kundër
dhimbjeve të kyçeve që bazohet në përdorimindhimbjeve të kyçeve që bazohet në përdorimindhimbjeve të kyçeve që bazohet në përdorimindhimbjeve të kyçeve që bazohet në përdorimindhimbjeve të kyçeve që bazohet në përdorimin
e kripës dhe vajit.e kripës dhe vajit.e kripës dhe vajit.e kripës dhe vajit.e kripës dhe vajit.
VAJI I ULLIRITVAJI I ULLIRITVAJI I ULLIRITVAJI I ULLIRITVAJI I ULLIRIT
VVVVVaji i ullirit është i pasur me polifenolë qëaji i ullirit është i pasur me polifenolë qëaji i ullirit është i pasur me polifenolë qëaji i ullirit është i pasur me polifenolë qëaji i ullirit është i pasur me polifenolë që
shërbejnë si antioksidantë. Në momentin që kyshërbejnë si antioksidantë. Në momentin që kyshërbejnë si antioksidantë. Në momentin që kyshërbejnë si antioksidantë. Në momentin që kyshërbejnë si antioksidantë. Në momentin që ky
lëng i artë bie në kontakt me organizmin,lëng i artë bie në kontakt me organizmin,lëng i artë bie në kontakt me organizmin,lëng i artë bie në kontakt me organizmin,lëng i artë bie në kontakt me organizmin,
ngngngngngadalëson plakjen e qelizaadalëson plakjen e qelizaadalëson plakjen e qelizaadalëson plakjen e qelizaadalëson plakjen e qelizavvvvveeeee. Kjo do të thotë. Kjo do të thotë. Kjo do të thotë. Kjo do të thotë. Kjo do të thotë
që dhimbjes i duhet më shumë kohë për t'uqë dhimbjes i duhet më shumë kohë për t'uqë dhimbjes i duhet më shumë kohë për t'uqë dhimbjes i duhet më shumë kohë për t'uqë dhimbjes i duhet më shumë kohë për t'u
shfshfshfshfshfaquraquraquraquraqur. V. V. V. V. Vaji i ullirit përaji i ullirit përaji i ullirit përaji i ullirit përaji i ullirit përmban edhe substancamban edhe substancamban edhe substancamban edhe substancamban edhe substanca
që parandalojnë aktivizimin e inflamacionit siqë parandalojnë aktivizimin e inflamacionit siqë parandalojnë aktivizimin e inflamacionit siqë parandalojnë aktivizimin e inflamacionit siqë parandalojnë aktivizimin e inflamacionit si
dhe rregullon qarkullimin e gjakut qëdhe rregullon qarkullimin e gjakut qëdhe rregullon qarkullimin e gjakut qëdhe rregullon qarkullimin e gjakut qëdhe rregullon qarkullimin e gjakut që
rrjedhimisht mban organet të shëndetshme.rrjedhimisht mban organet të shëndetshme.rrjedhimisht mban organet të shëndetshme.rrjedhimisht mban organet të shëndetshme.rrjedhimisht mban organet të shëndetshme.
KRIPKRIPKRIPKRIPKRIPA E DETITA E DETITA E DETITA E DETITA E DETIT
Trajtimi me vaj dhe kripë, kërkon kripë detiTrajtimi me vaj dhe kripë, kërkon kripë detiTrajtimi me vaj dhe kripë, kërkon kripë detiTrajtimi me vaj dhe kripë, kërkon kripë detiTrajtimi me vaj dhe kripë, kërkon kripë deti
sepse ofron përfitime shumë të mira përsepse ofron përfitime shumë të mira përsepse ofron përfitime shumë të mira përsepse ofron përfitime shumë të mira përsepse ofron përfitime shumë të mira për
orgorgorgorgorganizmin. Kripa e detit përanizmin. Kripa e detit përanizmin. Kripa e detit përanizmin. Kripa e detit përanizmin. Kripa e detit përmban mamban mamban mamban mamban magnegnegnegnegnez qëz qëz qëz qëz që
forcon indet. Mineralet e tjera te kripa janëforcon indet. Mineralet e tjera te kripa janëforcon indet. Mineralet e tjera te kripa janëforcon indet. Mineralet e tjera te kripa janëforcon indet. Mineralet e tjera te kripa janë
shumë të mira për sistemin imunitar dhe përshumë të mira për sistemin imunitar dhe përshumë të mira për sistemin imunitar dhe përshumë të mira për sistemin imunitar dhe përshumë të mira për sistemin imunitar dhe për
shërimin e kshërimin e kshërimin e kshërimin e kshërimin e kococococockakakakakavvvvve dhe muskujve dhe muskujve dhe muskujve dhe muskujve dhe muskujveeeee. Sikur të mos. Sikur të mos. Sikur të mos. Sikur të mos. Sikur të mos
mjaftonte kjomjaftonte kjomjaftonte kjomjaftonte kjomjaftonte kjo, kripa e detit për, kripa e detit për, kripa e detit për, kripa e detit për, kripa e detit përmirësonmirësonmirësonmirësonmirëson
qarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë eqarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë eqarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë eqarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë eqarkullimin e gjakut dhe eliminon sasitë e
tepërta të sodiumit në gjak, duke ulurtepërta të sodiumit në gjak, duke ulurtepërta të sodiumit në gjak, duke ulurtepërta të sodiumit në gjak, duke ulurtepërta të sodiumit në gjak, duke ulur
tensionin e tij.tensionin e tij.tensionin e tij.tensionin e tij.tensionin e tij.
RECETRECETRECETRECETRECETA PËR TRAJTIMA PËR TRAJTIMA PËR TRAJTIMA PËR TRAJTIMA PËR TRAJTIM
Përbërësit: 1 gotë me ujë; 20 lugë gjelle me vajPërbërësit: 1 gotë me ujë; 20 lugë gjelle me vajPërbërësit: 1 gotë me ujë; 20 lugë gjelle me vajPërbërësit: 1 gotë me ujë; 20 lugë gjelle me vajPërbërësit: 1 gotë me ujë; 20 lugë gjelle me vaj
ulliri; 10 lugë gjelle me kripë deti. Shtoni vajinulliri; 10 lugë gjelle me kripë deti. Shtoni vajinulliri; 10 lugë gjelle me kripë deti. Shtoni vajinulliri; 10 lugë gjelle me kripë deti. Shtoni vajinulliri; 10 lugë gjelle me kripë deti. Shtoni vajin
e ullirit dhe kripën në ujë dhe përziejini sëe ullirit dhe kripën në ujë dhe përziejini sëe ullirit dhe kripën në ujë dhe përziejini sëe ullirit dhe kripën në ujë dhe përziejini sëe ullirit dhe kripën në ujë dhe përziejini së
bashku. Masën e përfituar përdoreni për tëbashku. Masën e përfituar përdoreni për tëbashku. Masën e përfituar përdoreni për tëbashku. Masën e përfituar përdoreni për tëbashku. Masën e përfituar përdoreni për të
masazhuar zonën e prekur nga dhimbja përmasazhuar zonën e prekur nga dhimbja përmasazhuar zonën e prekur nga dhimbja përmasazhuar zonën e prekur nga dhimbja përmasazhuar zonën e prekur nga dhimbja për
rreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet tërreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet tërreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet tërreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet tërreth 3 minuta. Masazhi fillestar duhet të
zgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që tëzgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që tëzgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që tëzgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që tëzgjasë 3 minuta dhe duhet të arrini që të
masazhoni zonën e prekur për deri 10 ose 20masazhoni zonën e prekur për deri 10 ose 20masazhoni zonën e prekur për deri 10 ose 20masazhoni zonën e prekur për deri 10 ose 20masazhoni zonën e prekur për deri 10 ose 20
minuta. Kjo kurë duhet aplikuar në lëkurë përminuta. Kjo kurë duhet aplikuar në lëkurë përminuta. Kjo kurë duhet aplikuar në lëkurë përminuta. Kjo kurë duhet aplikuar në lëkurë përminuta. Kjo kurë duhet aplikuar në lëkurë për
10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të10 ditë me radhë. Rezultatet do të jenë të
shpejta dhe afatgjatë dhe do të shikoni që do tëshpejta dhe afatgjatë dhe do të shikoni që do tëshpejta dhe afatgjatë dhe do të shikoni që do tëshpejta dhe afatgjatë dhe do të shikoni që do tëshpejta dhe afatgjatë dhe do të shikoni që do të
mund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja do tëmund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja do tëmund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja do tëmund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja do tëmund të lëvizni më lehtë dhe dhimbja do të
zbutet ndjeshëm.zbutet ndjeshëm.zbutet ndjeshëm.zbutet ndjeshëm.zbutet ndjeshëm.

Vaj ulliri dhe
kripë deti kundër

dhimbjeve në kocka

Gjatë ushqyerjes së përdit
shme mund të bëjmë ga
bime të shumta lidhur me

dietën ushqimore që ndjekim. Por,
nga ana tjetër, vetë organizmi gjatë
procesit të metabolizmit prodhon
në mënyrë të pa evitueshme toksi-
na, një pjesë e madhe e të cilave sig-
urisht dalin në mënyrë të natyr-
shme nga organizmi. Trupi vetë
mund të vejë mekanizmat e tij në
punë për t'u vetëpastruar, megjith-
atë ndonjëherë ka nevojë për ndi-
hmë.

Këtu hyjnë në lojë ushqimet, ato
të shëndetshme që janë të pasura
me vitamina dhe minerale. Më
poshtë po sjellim ushqimet që do
tu vijnë në ndihmë për pastrimin
efikas të organizmit.

Barishtet e egraBarishtet e egraBarishtet e egraBarishtet e egraBarishtet e egra
Barishtet e ndryshme, krye-

sisht ato me shije të hidhur janë
efikase kundër gurëve të tëmthit,
problemeve me mëlçinë dhe vesh-
kat. Për shembull, luleradhiqja
është e fuqishme kundër plakjes
së parakohshme. Ajo përmirëson
tretjen dhe zgjidh problemet me
konstipacionin. Barishtet e egra
përmbajnë taraksinë, një sub-
stancë që forcon imunitetin,  rreg-
ullon ekuilibrat hormonalë dhe
përshpejton rënien në peshë. Këto
barishte janë të pasura me fibër,
magnez dhe ujë të cilat janë të do-

tyre rekomandohet krahas boron-
icave dhe manaferrave për të ush-
qyer organizmin në nivel qelizor.
Frutat e lartpërmendura stimu-
lojnë rënien në peshë, përmirë-
sojnë tretjen dhe i japin trupit
gjallëri.

KopraKopraKopraKopraKopra
Kopra ka efekt qetësues për

sistemin tretës. Ajo është e pasur
me vitaminë C, fibër dhe antiok-
sidantë. Kopra zgjidh problemet me
fryrjen e stomakut, kontraktimet
e tij dhe përmirëson imunitetin.

Lëngu i kockaveLëngu i kockaveLëngu i kockaveLëngu i kockaveLëngu i kockave
Lëngu i kockave i pasuruar me

barishte, erëza e perime lufton
inflamacionin. Ai e furnizon or-
ganizmin me vitamina, minerale,
elektrolite dhe kolagjen.
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Trashëgimtarët e ish-të dënuarve politikë, që nuk kanë
marrë dëmshpërblimin e këstit të tretë duhet të dorë
zojnë dokumentet në Ministrinë e Financave. Janë

në total 5 mijë përfitues, dosjet e të cilëve janë shqyrtu-
ar nga Drejtoria e Pagesave nga janari deri në tetor
të vitit të shkuar. Burime zyrtare nga ministria
bëjnë të ditur se trashëgimtarët njihen si përfitues,
por kanë mangësi në dokumentacion. "Gazeta Sh-
qiptare" zbardh sot listën e përfituesve me të gjitha
detajet për çdo dosje. Në listën e publikuar shëno-
het me "V" në rastet kur dokumenti është në rreg-
ull, me X kur është gabim dhe është kolona bosh
kur dokumenti nuk është paraqitur.

Ministria e Financave publikon listën me dosjet që ka shqyrtuar nga janari deri në tetor 2018

Ish-të përndjekurit, 5 mijë trashëgimtarët që marrin paratë
Dokumentet që duhet të plotësojë çdo përfitues

DOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTETDOKUMENTET
Të gjithë trashëgimtarët e ish-të dënuarve duhet të siguro-

hen pranë bankës në të cilën kanë hapur llogarinë që llogaria
e tyre është aktive. Në rast se llogaria nuk është aktive, shu-
ma e dëmshpërblimit kthehet mbrapsht në buxhet, duke sjellë
vonesa dhe ndërlikime të panevojshme. Kur kemi ndryshim
të identitetit, (emër/mbiemër), apo në rastet kur në certifikatë
ndryshon emri ose mbiemri, qoftë edhe me një germë të vetme
në krahasim me dëshminë e trashëgimisë apo prokurës, kartës
së identitetit dhe çdo dokumenti tjetër të nevojshëm, duhet
medoemos që në të gjitha dokumentet, emrat të jenë të njëjtë
me atë që është shkruar në certifikatën e lëshuar nga gjendja
civile. Në raste se ka transkriptime të gabuara gjatë kohës

nga një certifikatë e një periudhe të caktuar, atëherë këto ndry-
shime duhet të pasqyrohen brenda formatit të certifikatës,
apo edhe të një vërtetimi të veçantë të lëshuar nga zyra e
gjendjes civile. Ligji parashikon edhe rastet e ekzekutimeve
pa gjyq. "Në rastet e ekzekutimeve kapitale pa gjyq është i
domosdoshëm një vendim fakti gjykate që vërteton vdekjen,
plus një certifikatë negative e lëshuar nga zyra e gjendjes
civile. Në rastet kur për arsye të njohura në gjendjen civile
nuk ekzistojnë dokumente të periudhës përkatëse dhe ky
fakt vërtetohet nga gjendja civile, i interesuari është i detyruar
të bëjë një gjyq fakti, të cilin edhe në këtë rast si në pikën më
lart, duhet ta shoqërojë me një certifikatë negative", thuhet
në njoftimin që Ministria e Financave.
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V V V
MEXHIDE KETA X X V
MYFTAR KETA X X V

BESNIK KETA V P
ISMAIL KETA V P
TUSHE KADIU V P
AGIM KETA X X
AVNI KETA V V V

HYSEN KETA X X V
KUJTIM KETA

ADHURIM KETA V P
FLORIDA MUCA V P

HIKE DISHA V
ADEM DISHA V P1

XHEMAL DISHA V P1
NAZMIE RAMI V V V

HYSNI RAMI V V
LINDITA HYSI V V
ARJAN RAMI V V
SABIJE RAMI V V P

ALLTANE DEDOLLI V V

ENEA DISHA V1

V X V
SHAJE PIRI X X X

ALI PIRI
SABRIJE HUQI V
DRITA ZELA V V
FITNET HOXHALLI V V
RUKIJE METANI V
KIMETE ZELKA V

V V V
DILAVER LAMKA

ASTRIT LAMKA V V

V V V
SHAQIBE GJOLEKA V V V

AGIM GJOLEKA V V
FATO BUSHI V V V

SUELA BARKAJ V P
ARTEMIDA KOCIRAJ V V V

DRITA PROKO V V
V V V

EMIN AGOLLI V V
ATMIRIM AGOLLI V V

ENGJELLUSHE MEKA X X
REFAT AGOLLI V V

FISE HOXHA V V
LAVDERIM HOXHA V X

DEFRIM HOXHA V V
KADRI HOXHA V

ZARIFE KUTROLLI V V
MYZAFER AGOLLI V V V

SHKELQIM AGOLLI V V

MERITA ZHIVA V V
ENVER AGOLLI V V

YRMETE KREKA V V
MUHAMET AGOLLI V V
JETMIRA KOLECI V V

BARDHYLE SHURDHO V V

V V V
FAHRIE ALBRAHIMI X X V

SHERIFE ALBRAHIMI X X
HASAN ALBRAHIMI X X

ILIR ALBRAHIMI X X
BEQIR ALBRAHIMI X X

HAVA BARDHI V V V
DAUT BARDHI V X

ABDULLA BARDHI V X
SELVIJE HASA
NURIJE DUSHKU V V V
TAHIR BORUFI V V

KADIFE DOSKU V X X

V V V
FARIJE HUNCI V V V

MIFTAR HUNCI X X V
ZEQIR HUNCI V V
HAKI HUNCI V X

HASAN HUNCI V X
FARIJE HUNCI V X
MALIQ HUNCI V X

BUKURIJE HUNCI V V
TUSHE BUZRA V V

NDRICIM HUNCI X X V
RUZHDIJE HOXHA

QEMAL HUNCI V V P1
AGIM HUNCI V V V1

KADIFE BUZRA V V P1
BUJAR HUNCI V V P1
AVNI HUNCI V V P1

BEHAR HUNCI X X
MANUSHAQE COTA V V P1

ADRIAN HUNCI V V P1
PEME ALLA X X

V V V
ZARE LAZRI V V V

NADIRE XHOLI V V V
NAZIF XHOLI V V
VASFI XHOLI V X
ILIR XHOLI V X

NAIM XHOLI V V
ISMAIL LAZRI V V V

BEDRIJE XHOLI V X
BASHKIM LAZRI V V
LULZIME RAMA V X
HASIJE GAZIDEDE V X
BARIJE CELA V X

DESHIRE BALLIU V X
LILJANA ILNICA V X

AHMET LAZRI V V V
ELVANA DURICI V V

MANJOLA IBRAHIMI V X
RONJET LAZRI V V
MIMOZA DURICI V V

NEKI LAZRI V V V

FADIL LAZRI V V V
ADRIATIK LAZRI V V

IRMA VELAJ V V
ALFRED LAZRI V V

AVNI LAZRI V V V
MYZAFER LAZRI V V

JETON LAZRI X X
BLERINA RECI X X
ADELINA CENGA X X

MYZEJENE KROSI V V

V V V
MEREME LIKA V V V

RAMAZAN LIKA V V V
ZEQINE KAZHAJA X X
HAZIS LIKA V V

XHEMAL LIKA X X
ZENEL LIKA X X
KUSHE KAZHAJA X X

SHEFQET LIKA X X
HYSEN LIKA V V V

RESTEM LIKA V
MYFTAR LIKA V
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HAVA ABDIJA V

V V V
EVANTHI KATI(NIKOLLA) V V V

VASIL NIKOLLA V X X
ALEKS NIKOLLA V X X

KRISTINA SELISHTA V X
KOSTANDIN NIKOLLA V V

V V V
LULASH HILI V X X

NIKE HILI V V V
DEDE HILI V V X

GJELOSH HILI V V X
KOLE HILI V V
PETRIT HILI V V X

LIN HILI V V P
V V V

SAIT FUSHA V V V
FIFE FUSHA V X X

MUHAMET FUSHA V X X
GJYLIJE FUSHA V V

ISUF FUSHA V V V
XHEVAHIR FUSHA V V V
MEHMET FUSHA V P

V V V
ABAS SHEHU V V V

RUFAJETE METHOXHA V X
DALLENDYSHE KULAJ V X

MYNYR SHEHU V X
NEXHMIE MUSARAJ V X

PETRIT SHEHU V X
YQMET SHEHU V X

FIQIRETE LLANAJ V X
NADIR SHEHU V X
AGIM SHEHU V X
NIKO SHEHU V X

XHULJETA SHEHU V X
USHTIMA SHEHU V X

HAMDI SHEHU V V
BEXHET SHEHU V V

ENGJELLUSHE DERVISHI V V
GJINOVEFA BREGU V V V

ERJON BREGU V V V
LAURETA BREGU V P
MIRELA ALIAJ V V

LEONIDHA SHEKA V V

V V V
DRANDE GURI V V V

ZOJE PROGNI V V
LEZE RAJA V V P
MARI PERPANAJ V X X

NDREKE GURI V V P
LULE STAVRO V V
LIN GURI V V V

MHILL GURI V V P

V V V
LUCE MUSAI X X V

LILJANA MUSSAPI X X
CRISTOFANO MUSSAPI X X

EUGENIO MUSSAPI X X
LORENC GJELOSHI(DEDA) V V V

KEL VATA
LEONORA VATA X X

EMANUELA VATA X X
ALFONS VATA X X

LIZE(LEZE) PLAKAJ V
NIKOLIN PLAKAJ X X
MIRUSH PLAKAJ X X
MONDI PLAKAJ X X

BRUNILDA PLAKAJ X X
BLEDAR PLAKAJ X X

GJON GJELOSHI(VATA) V V V
NJAC VATA V V
LUIGJ VATA V V

MARIJE DABERDAKU V V

V V V
JEORGJICA LAZO V V V

KRISTO LAZO X X
ALEKSANDER LAZO X X

VANGJEL LAZO V V
KLEONIDHI FOTO V V
IFIGJENIA LILI V V

V V V
KOSTANDO NIKA X X

KOCO NIKA V P
JANI NIKA V V V

AMALIA COLLAKU V P
LEFTERIA APOSTOLI V P

V V V
ZARIJE TONUZI X V X

BUKURIE LITA(TONUZI) X X

ZAHIDE CAMI(TONUZI) V P
NJAZI TONUZI V P

SELMAN HYSENAGOLLI V V V

V V V
RUKIJE KACANI X V V

AHMEDIE DACI V V

V V V
ZARIJE TONUZI X V X

BUKURIE LITA(TONUZI) X X
ZAHIDE CAMI(TONUZI) V P
NJAZI TONUZI V P

SELMAN HYSENAGOLLI V V V

V V V

SALO MIRACI V V V
OSMAN MIRACI V V V
FATIME CEPE V V X

HANUSHE LALA V X V
AFRIM LALA V V

HELVETINE AHMETAJ V V
BARDHOSHE SHANI V P

DONIKA HUSI V V
ILJAS LALA V P

ERMIRA NIKA V V
MAZIJE NANI V V V

V V V
MAMUDE HAXHIRAJ V V V

HAXHI HAXHIRAJ V V V
SHPETIM HAXHIRAJ V P2

SADUSHE MERAJ V P2
SHABAN HAXHIRAJ V V X V

MUHARREM HAXHIRAJ V X
NOVRUZ HAXHIRAJ X X
NAXHIE ALIAJ X X
YSNIE VEIZAJ X X

ADRIATIK HAXHIRAJ X X
FADIL HAXHIRAJ V V V

PORTOKALLE RAMAJ V P1
NIMETE HAZIZAJ V P1
VATHI XHELAJ X X

PUSHIME CALA V P1
NORI HAXHIRAJ V V V1

ADELINA HAXHIRAJ P1
MYZAFER HAXHIRAJ X X
DESHIRA HOXHAJ V P1

HASAN HAXHIRAJ V X X V
NUREDIN HAXHIRAJ P3

RUKIE MUSARAJ P3
FIDAI HAXHIRAJ X X

IBRAHIM HAXHIRAJ X V
XHEMAL HAXHIRAJ V X X
HYSNIJE MAHILANJ V X X
NEVRIE KAPAJ V P2
YLMI HAXHIRAJ V P2

FATIME CELAJ V P2
IBRAHIM HAXHIRAJ V V V2V3

V V V
HARILLAOS GJIKURIA V V

LLUKA GJIKURIA V V
KATINA DUNI V V
VASILIQI MUCO V V

ZAHARULLA DUNI V V
VASIL GJIKURIA V X V

ANGJELIQI GJIKURIA V V P
HEKTOR GJIKURIA V V P

MEROPI GJIKURIA V V V
V V V

PRENE LLESHI V V V
FRROK DODA V
GJON DODA V P1

DILA LLESHI V P

SENTILJAN NDREU V V V
MARKEL DODA V V V1

V V V
ZEGJINE DIGNOZI V V V

TAFIL DIGNOZI V V
VEZIHANE TUFA V V

XHAFERR HOXHA V V V
FATIME DEDEJ V V

DILFIQARE UKU V V
ILMI HOXHA V V

RUSTEM HOXHA V V V
RUZHDIJE DINI V P1

RESHIT HOXHA V P1
JONUS HOXHA V V V1
MYFIT HOXHA V P1
KASEM HOXHA V P1
LUFTAR HOXHA V P1
SHUAIP HOXHA V P1
ZENUN HOXHA V X
ARDJAN HOXHA V P2

SELIME MUCA V V
BESIM HOXHA V V
IDRIZ HOXHA V V V

PELLUMB HOXHA V V V
YLLI HOXHA V P

V V V
DODE ALIAJ X X V

VERA ALIAJ V P1

PJETER ALIAJ V P
MARINA ALIAJ V P1

TONE ALIAJ X X
DRANE ALIAJ V V
GJYSTE ALIAJ V V
DIELLA SMAJLIAJ V V
LENA LLOGORI V X V

EJELL LLOGORI V V VV1

V V V
MIROSHE ALIAJ V V

NURE LAMAJ V V V
VIRJON LAMAJ V V
TEUTA YMERI V X
LUIZA XHERAHU V V V

SHEFIKATE MALAJ V P
SPIRO MUCAJ V V
REFIJE SHORAJ V V V

MERKO SHORAJ V V
HYDAI SHORAJ V V

GJERGJI SHORAJ V V
FLORETA LUZAJ X V

(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)(vijon)
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Hapësira krijuese - shkatërruese,
edukative apo asnjëra?

Opinioni i   Ditës

...e nismash, me fokus arsimimin
digjital, kulturën TIK dhe në dobi
të artit, kulturës, kurseve profesio-
nale apo hapësirave të tjera rinore.

Fakt 2: Hapësirat (laboratorët e
informatikës, pajisjet digjitale etj.)
që mundësojnë përdorimin e TIK
për formimin e kompetencës digji-
tale, janë një nga ndryshimet re-
formuese edhe në arsimin tonë.

Zhvillime të tilla synojnë ato që,
sot, në botë, njihen me termin
'Makerspace' (Hapësira Krijuese -
HK). Shkrimi shtjellon aspekte të
saj, duke respektuar kufizimin
mediatik që përjashton diskutimin
e detajuar.

Hapësira krijuese është hapë-
sirë pune bashkëpunuese brenda
një strukture të veçantë publike/
private, shkolle, biblioteke për të
bërë, nxënë, eksploruar dhe ndarë
produkte përmes teknologjisë. HK
"i lejon njerëzit të punojnë në pro-
jekte me interes, përmes ndarjes
së burimeve dhe njohurive" (Flem-
ing, 2015; Roslund & Rodgers, 2014).
"Ajo mund të përfshijë elemente
nga studiot e artit / zejtarisë, punë-
tori inxhinjerike, hapësira multi-
mediale ose laboratorë kompju-
terikë / shkencorë / robotikë etj.
Jo që personat të specializohen apo
të nxënë aftësitë specifike të disi-
plinave lëndore, përkundrazi. Të Të Të Të Të
nxisin bashkëpunimin, larnxisin bashkëpunimin, larnxisin bashkëpunimin, larnxisin bashkëpunimin, larnxisin bashkëpunimin, larmitëmitëmitëmitëmitë
dhe përdhe përdhe përdhe përdhe përkëmbimin e makëmbimin e makëmbimin e makëmbimin e makëmbimin e materialeterialeterialeterialeterialevvvvveeeee,,,,,
teknikateknikateknikateknikateknikavvvvve dhe ekspere dhe ekspere dhe ekspere dhe ekspere dhe ekspertizatizatizatizatizavvvvve tëe tëe tëe tëe të
ndryshme" (Cooperndryshme" (Cooperndryshme" (Cooperndryshme" (Cooperndryshme" (Cooper, 2013)., 2013)., 2013)., 2013)., 2013). Në HK,
'bërja kolektive' dallohet nga aktiv-
itetet - zakonisht vetjake - të ripa-
rimit apo shpikjes. Disa mbrojtës
të saj flasin për 'mentalitetin kri-
jues' ose 'identitetin' me të cilin
kuptojnë "angazhimin për
ndërtimin e njohurive bashkë me
të tjerët, duke i materializuar këto
në veprime" (Dougherty, 2013;
Fleming, 2015).

Dekada e kaluar pa botimin e
qindra artikujve që lartësojnë vir-
tytet e kulturës HK. Kjo shihet me
potencial, sepse: a) skalit forma të
reja të prodhimit të demokrati-
zuar; b) prodhon ndryshimin që na
zhvendos nga "konsumi" tek "kriji-
mi"; c) ndez, sërish, interesin për
profesionet shkencore,
teknologjike, inxhinierike dhe
matematikore. Platformat digjitale
apo hapësirat fizike si HK, FabLabs
dhe Hackerspaces po krijohen në
hapësira komunitare dhe bib-
liotekat publike; kompanitë i
ofrojnë për punonjësit e tyre, ndër-
sa qeveritë po krijojnë programe
për të nxitur 'kulturën e krijim-
tarisë' (maker culture). Këtu përf-
shihen iniciativa 'Kombi i kri-
juesve' në SHBA (https://
obamawhitehouse.archives.gov/
node/316486) ose iniciativa kineze
'Mass Makerspace' (http://
techculturematters.com/2015/11/
06/mass-making-in-china).

Konstatohet që HK, gjithnjë e
më shumë, po ndikon kontekstin
arsimor. Disa thonë që përmes saj
ndërtohen njohuri dhe dispozita
'të së ardhmes' dhe se "HK thyen
barrierat midis grupit të lëndëve
tradicionale" (Osborne, 2014; Wen-
moth, 2015).

Në këtë logjikë, në arsim, HK i
referohet vendit ku nxënësit me
interesa të përbashkëta, veçanër-
isht në kompjuter ose teknologji,

mblidhen për të punuar në pro-
jekte, nxënë të përdorin mjete dhe
materiale, fizike ose virtuale,
ndërkohë që ndajnë ide, pajisje dhe
njohuri. Në mjaft vende të botës,
shkollat e reja, tani, i përfshijnë në
mënyrë rutinore HK-të. Mjaft të
tjera po riorientojnë klasat si të til-
la. Për disa mbrojtës, HK janë forca
'që shkatërrojnë tradicionalen'. Të
tjerë e shohin HK të fokusuar në
të ardhmen, duke argumentuar se
"zhvillon aftësitë e shekullit 21"
dhe u siguron subjekteve mundë-
si të angazhohen në nxënien e
thellë / konstruktive" (Amos,
2014).

Në sintezë, për potencialin e HK
në arsim, pohohen dy ide të gjëra.
Njëra thekson HK si strategji për
nxënien më të mirë. Tjetra, e vlerë-
son si strategji për arsimin e të
ardhmes. Këto dy ide - mendojnë
mjaft studiues - dallojnë, sepse, "në
formën e tyre të tanishme, HK janë
të dëmshme për kulturën dhe
edukimin e nxënësit krijues. Ato
nuk kanë gjasa të jenë 'edukative',
në kuptimin që pati për këtë kon-
cept edukatori i famshëm Xhon
Djui. Veçanërisht, nuk janë as "të

fokusuara në të ardhmen" ose të
afta "të shkatërrojnë" arsimin
tradicional. E megjithatë, poten-
cialisht, HK është e dobishme në
konteksti arsimor (J. Gilbert,
2017). Si mundet HK të 'shkatër-
rojë tradicionalen' apo 'të
edukojë'?

Studiuesit pranojnë që importi-
mi në shkolla i 'kulturës së kri-
juesit', ndryshe i 'nxënësit që bën
vetë gjëra' bazohet tek edukimi
progresivist dhe konstruktivizmi.
Sepse, në thelb, kjo kulturë thek-
son 'aktivizimin, origjinalitetin,
autorësinë, bazohet në hetime,
është bashkëpunuese dhe 'prak-
tike'. Kjo është e mundur, pasi
mjaft pajisje digjitale mund të sig-
urohen sot nga shkollat (p.sh., ko-
mpjuteri, printeri 3D, laseri for-
matues, robotika dhe mikroproce-
sorët e lidhur me Internetin si
Arduin ose Raspberry Pi). "Këto
teknologji i përfshijnë nxënësit në
'kulturën e krijuesit' jashtë
klasës, çka e bën atë 'shkatër-
ruese' të tradicionales në arsim"
(Davis, 2014; Martinez & Stager,
2013). Më tej, pohohet se "krijimi"krijimi"krijimi"krijimi"krijimi
i gjërai gjërai gjërai gjërai gjëravvvvve i ndihmon njerëzit tëe i ndihmon njerëzit tëe i ndihmon njerëzit tëe i ndihmon njerëzit tëe i ndihmon njerëzit të

nxënë, pasi ata ta do të përdorinnxënë, pasi ata ta do të përdorinnxënë, pasi ata ta do të përdorinnxënë, pasi ata ta do të përdorinnxënë, pasi ata ta do të përdorin
përvpërvpërvpërvpërvojën për të bërë gjëra fizikojën për të bërë gjëra fizikojën për të bërë gjëra fizikojën për të bërë gjëra fizikojën për të bërë gjëra fizikeeeee,,,,,
çka i ndihmon të nxënë, pra, tëçka i ndihmon të nxënë, pra, tëçka i ndihmon të nxënë, pra, tëçka i ndihmon të nxënë, pra, tëçka i ndihmon të nxënë, pra, të
ndërtojnë njohuri të reja perso-ndërtojnë njohuri të reja perso-ndërtojnë njohuri të reja perso-ndërtojnë njohuri të reja perso-ndërtojnë njohuri të reja perso-
nale". nale". nale". nale". nale". Ky pretendim ripërcakton
vlerat origjinale të kësaj kulture
(disa mund të thonë edhe që i nën-
shtron ato). Njëherazi, pretendimi
ripohon disa ide kyçe arsimore që,
më shumë e zbehin, sesa e mbësh-
tesin rolin e HK.

Ndërtimi i gjërave fizike nuk
është i njëjtë me ndërtimin e
strukturave mendore/intelektu-
ale. Këto dy procese nuk ngjajnë
me njëri-tjetrin, në asnjë mënyrë
të drejtpërdrejtë. Në kontekstin
arsimor, me rëndësi është ajo që
ndodh midis tyre. Psikologë të
shquar (Dewey, Piaget, Papert)
kanë theksuar që, për nxënësit
është relativisht e lehtë të ndër-
tojnë strukturat intelektuale për
disa koncepte, kur kultura rreth
tyre është e mbushur me 'lëndët
e para' të nevojshme. Koncepte të
tjera, megjithatë, janë shumë më
të vështira të 'ndërtohen' për sh-
kak të varfërisë relative të kul-
turës për këto "lëndë".

Duke e lidhur këtë me HK, fëm-

ijët dhe të rinjtë mund t'i ndër-
tojnë strukturat intelektuale,
vetëm kur 'lënda e parë' - që është
përvoja e tyre - të jetë në dispozi-
cion për ta, në kontekstin e tyre
të përditshëm kulturor. Që këto
përvoja të përdoren për të ndërtu-
ar struktura intelektuale, rreth
tyre duhet të bisedohet dhe të for-
mohen ide. PërPërPërPërPërdorimi i gjëradorimi i gjëradorimi i gjëradorimi i gjëradorimi i gjëravvvvveeeee
fizike  për  të  mbështeturfizike  për  të  mbështeturfizike  për  të  mbështeturfizike  për  të  mbështeturfizike  për  të  mbështetur
ndërndërndërndërndërtimin e strtimin e strtimin e strtimin e strtimin e strukturaukturaukturaukturaukturavvvvve intele-e intele-e intele-e intele-e intele-
ktualektualektualektualektuale, kër, kër, kër, kër, kërkkkkkon përqendrim tekon përqendrim tekon përqendrim tekon përqendrim tekon përqendrim tek
idetë, jo te gjërat. Për qëllimeidetë, jo te gjërat. Për qëllimeidetë, jo te gjërat. Për qëllimeidetë, jo te gjërat. Për qëllimeidetë, jo te gjërat. Për qëllime
arsimore, "gjërat e ndërtuaraarsimore, "gjërat e ndërtuaraarsimore, "gjërat e ndërtuaraarsimore, "gjërat e ndërtuaraarsimore, "gjërat e ndërtuara
nuk kanë rëndësi në vetvete: rolinuk kanë rëndësi në vetvete: rolinuk kanë rëndësi në vetvete: rolinuk kanë rëndësi në vetvete: rolinuk kanë rëndësi në vetvete: roli
i tyre është të të bëjnë të men-i tyre është të të bëjnë të men-i tyre është të të bëjnë të men-i tyre është të të bëjnë të men-i tyre është të të bëjnë të men-
dosh" (Papert, 1980).dosh" (Papert, 1980).dosh" (Papert, 1980).dosh" (Papert, 1980).dosh" (Papert, 1980). Pranimi i
kësaj ideje nënkupton përgjigjen
ndaj pyetjes: fokusi edukativ i HK
është të nxënit nëpërmjet krijim-
it të gjërave, apo nxënia përmes
punës me idetë që u japin kuptim
këtyre gjërave?

Papert-i ishte matematikan. Ai
u interesua për teorinë e të nxënit
dhe u përkushtua që fëmijët të zh-
villojnë vetë përvoja rreth kon-
cepteve të fuqishme, së pari, nga
matematika dhe, më vonë, nga sh-
kenca. Në vitet '70 ai me bash-
këpunëtorët zhvilluan programe
kompjuterike (p.sh., LOGO) për
t'u dhënë fëmijëve përvojën e mod-
elimit matematik, ndërsa projek-
tuan lojëra, kompozuan muzikë
dhe prodhuan filma (d.m.th.,
produktet për të cilët fëmijët ish-
in të interesuar dhe i kuptonin).
Megjithatë, qëllimi ishte përvetësi-
mi i kuptimeve matematike, jo
nxënia në përgjithësi (Papert, 1980).
Qëllimi i tij ishte të siguronte kon-
tekstet që mund të nxisin përvetë-
simin e koncepteve që, siç argu-
mentoi ai, janë të vështira për t'u
ndërtuar nga 'lëndët e para' të gat-
shme për fëmijët dhe të rinjtë. Në
kontekstin e HK, fokusi duhet të
jetë, jo në gjërat që subjektet prod-
hojnë ose nxënë individualisht në
përgjithësi, por nxitja e aftësisë së
tyre për të punuar bashkërisht mepunuar bashkërisht mepunuar bashkërisht mepunuar bashkërisht mepunuar bashkërisht me
"idetë e fuqishme" shkencore,"idetë e fuqishme" shkencore,"idetë e fuqishme" shkencore,"idetë e fuqishme" shkencore,"idetë e fuqishme" shkencore,
përpërpërpërpërmirësimi i idemirësimi i idemirësimi i idemirësimi i idemirësimi i idevvvvve ke ke ke ke kolektiolektiolektiolektiolektivvvvve dhee dhee dhee dhee dhe
ndarndarndarndarndarja e ideja e ideja e ideja e ideja e idevvvvve të përe të përe të përe të përe të përmirësuaramirësuaramirësuaramirësuaramirësuara
për zhvillimin e mëtejshëm nga tëpër zhvillimin e mëtejshëm nga tëpër zhvillimin e mëtejshëm nga tëpër zhvillimin e mëtejshëm nga tëpër zhvillimin e mëtejshëm nga të
tjerët, për të mirën ktjerët, për të mirën ktjerët, për të mirën ktjerët, për të mirën ktjerët, për të mirën kolektiolektiolektiolektiolektivvvvveeeee.....

Nëse HK pretendon "të përmirë-
sojë të nxënit", por hesht për ÇKA
dhe SI duhet të nxënë subjektet,
atëherë, rasti ka gjasa të dështojë.
Përpjekjet për ta institucionalizuar
atë përmes shkollave dhe / ose pro-
grameve pas shkollës etj., mund të
shuajnë aftësinë krijuese, novator-
izmin dhe frymën sipërmarrëse,
shenjë dalluese këto të "revolucio-
narit". Dhe ne mund të presim që
HK t'u bashkohet ideve të tjera "sh-
katërruese" (p.sh., 4K-të; të nxënit
përmes internetit; BYOD; mjedis-
et mësimore novatore etj.) që pre-
tenduan të "shthurin tradiciona-
len", por që humbën, u margjinali-
zuan ose u asimiluan.

Arsimi ngjan me qenien e gjallë
e cila ndryshon vazhdimisht, ndaj
sistemet arsimore zgjerojnë kënd-
shikimin e tyre, për ta kuptuar dhe
shprehur këtë tipar. HK do ta shpre-
hë më mirë veten kur, personat që i
japin jetë, ushtojnë bashkë talentet
dhe potencialet e tyre. Aftësia e
spikatur e çdo njërit në këtë kon-
tekst është diçka e mrekullueshme,
pa dyshim.

Tiranë, më 28/02/2019
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Kjo nuk është një ditë shumë e mbarë për
suksese financiare, prandaj mos e prekni
portofolin tuaj ose mos nënshkruani asnjë
dokument që do t’ju angazhojë në një shitje
të kushtueshme. Asnjë investim që bëni sot
nuk do të sjellë fitime.

DEMI

Vetëm për shkak se dikush ka një ide tjetër,
nuk do të thotë se është një ide më e mirë.
Mendimi i pavarur gjithmonë duhet të inkura-
johet. Mos u shqetësoni nëse njerëzit ju
akuzojnë se jeni mëndje mbyllur.

UJORI

BRICJAPI

SHIGJETARI

AKREPI

PESHORJA

LUANI

VIRGJERESHA

GAFORJA

BINJAKET

DASHI

PESHQIT

Një nga marrëdhëniet tuaja po ecën ngad-
alë drejt një niveli të ri. Ju mund të keni
dëgjuar disa kambana alarmi kohët e fun-
dit. Është shumë shpejt që të tregoni nëse
ka gjëra për t’u shqetësuar, prandaj mos
veproni i bazuar tek frika dhe dyshimet.

Njerëzit në jetën tuaj janë shumë të ndry-
shëm nga njëri-tjetri dhe secili prej tyre ka
diçka për t’ju mësuar sot. Jini i hapur për
leksione dhe do të kuptoni gjëra të reja rreth
disa personave që i njihnit ndryshe.

Kjo është një kohë për të ndier fuqinë tuaj
magnetike dhe me të vërtetë të besoni se
kur shkoni diku, njerëzit arrijnë ta vënë re
hyrjen tuaj. Ndonjëherë kjo mund të jetë
një barrë, pasi i frikëson njerëzit dhe ju
detyron që të jeni ju ai që e bën lëvizjen e
parë.

Pse jeni në një nxitim të tillë? Askush nuk
po ju ndjek edhe pse është e vërtetë se të
gjithë të tjerët i keni lë prapa. Kjo është ar-
syeja më e madhe për ju që të ngadalësoni
ose të ndaloni për një pushim. Planet e
ardhshme që do të keni do të duhet të pres-
in gjithsesi.

Nëse bëni një vepër të mirë do të paguheni
në një milion mënyra të ndryshme. Një pro-
movim duket në sfond, por duhet të kapni
momentin për të mos e humbur si shans.

Pse keni një qëndrim negativ kohët e fun-
dit? Është koha ta shikoni gotën gjysmë
plotë, jo gjysmë bosh! Ky nivel dyshimi që
keni ndaj njerëzve të tjerë duhet të largohet
dhe sa më shpejt.

Një gjë e mrekullueshme ndodh kur kompli-
mentoni të tjerët sepse komplimentet ju
kthehen mbrapsht. Besimi juaj po rritet
shpejt tani dhe është i rrënjosur në gjëra
shumë të qëndrueshme.

Sot mund të vëreni se jeni më idealist se
shumë nga njerëzit me të cilët rrethoheni.
Ajo që është e sigurt është se njerëzit e
afërt me ju e duan mënyrën si e shikoni
jetën.

Ju do të duhet të përdorni energjinë tuaj për të
hedhur poshtë çdo gjë që ndan njerëzit nga
njëri-tjetri. Zgjuarsia juaj do të jenë shumë të
dobishme në momente tensioni. Me paratë
gjërat do jenë stabël.

Pushteti korrupton, dhe pushteti absolut
është më i rrezikshëm prandaj jini të
kujdesshëm ndaj dikujt që ka shumë au-
toritet mbi jetën tuaj. Ky person mund të
bëjë një lëvizje shumë agresive sot ndaj do
të duhet të mbroheni.

 Nga Fatos Çoçoli

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

Në pritje të Godo-së
popull

Opinioni i   Ditës

...herë shpallte sezone protestash,
mjaftohej me një apo dy maksi-
mumi. Duke parë që njerëz nuk
kishte mbledhur mjaftueshëm thir-
rja e saj e parë. Opozita jonë e di
mirë pafuqinë e saj. Mungesën e
besimit dhe të ngjalljes së shpresës
për ndryshim, për një frymë opozi-
tare tek njerëzit. I di të gjitha skel-
etet përvëluese që fshehin në dol-
lap shumë prej drejtuesve të saj.
Megjithatë, është e dënuar të ak-
trojë sikur e ndjek populli. Tani, me
harakirin(vetëvrasjen) politik të
kryer me dorëzimin e mandateve,
ka shpresë mos kjo lëvizje ka ngji-
tur tek njerëzit. Demonstrata e
dhunshme e 16 shkurtit ishte për-
para dorëzimit. Atje njerëz dolën.
Jo sa për të thënë "kam popullin me
vete", por dolën. Protesta tjetër për-
para Kuvendit më 21 shkurt nuk
mund të kuptohej, pasi vendi aty
është shumë i ngushtë dhe prania
e popullit nuk arrihet të vlerësohet.
Ah, sikur kjo pakicë, qofte edhe
njëherë të vetme të kishte provuar
të bënte kundërshtaren e shumicës
që ndërton vlera në këto dy vjet! Që
u jep një alternativë qytetarëve, që
nuk lodhet së menduari e sjelluri
si qeveri në hije. Që shpalos orë e
çast personalitete të panjolla në
fusha të ndryshme, që po të ishin
në qeverisje, njerëzve t'u mbushej
mendja se do të bënin më mirë. Ose
së paku, të shpresonin për këtë. Kjo
shpresë mund të ngjallej nga puna
e papërtuar e opozitës. Në përgatitje
projektesh, programesh zhvillimi,
buxhetesh alternative, propoz-
imesh për ndryshime ligjesh,
interpelancash(seanca pyetjesh) pa
fund. E kështu me radhë. Po t'i
kishte bërë të gjitha këto dy vjet,
njerëzit do ta shikonin ndryshe.
Mirëpo kjo është një opozitë që nuk
ka lexuar një herë të vetme nga filli-
mi deri në fund raportet e kon-
trolleve të Kontrollit të Lartë të
Shtetit. Pakica jonë edhe kur u ref-
erohet shifrave të tij, i thotë gabim.
Gjetjet për tenderë jo të rregullt,
për abuzimet e pafund me tokat në
bregdet apo edhe më brenda ven-
dit. Për 467 mijë kontrollet "check-
up" që nuk janë kryer ndonjëherë
dhe që Buxheti ynë i Shtetit vijon
t'i paguajë, për shkak të një kon-
trate partneriteti publik-
privat(PPP) të lidhur keq, Për qin-
dra dhe mijëra raste të tjera keqpër-
dorimi apo abuzimi me pronën dhe
paranë e të gjithëve. Që janë "Hapu
Sezam" për këdo që dëshiron ta
mbajë përgjegjëse qeverisjen tonë
publike. Vetëm pak ditë më parë,
KLSH, në buletin e vet statistikor
vjetor kumtoi se kjo qeverisje ka
shpërdoruar 1.7 miliardë euro
vetëm për 2018-ën! Në dëm
ekonomik(193 milionë euro), të
ardhura të munguara(923 milionë
euro) dhe shpenzime të kryera jo si
duhet(587 milionë euro). Këto shi-
fra të vetme do të mjaftonin për të
kryqëzuar një qeveri në punën e saj
për të administruar paranë e qyteta-
rit. Por jo. Kjo opozita jonë e sotme
nuk ka kohë dhe vëmendje për këto.
Është vetë pakica politike që qën-
dron e kryqëzuar në fajet dhe ga-

bimet e saj të një të shkuare jo dhe
aq të largët në pushtet. Dhe qyteta-
rëve u ka servirur këto dy vjet vetëm
hartime nga foltorja e Kuvendit apo
nga foltoret e konferencave për sht-
yp, për një qeveri të krimit e të
drogës. Pa asnjë dokument të
vërtetë tronditës për ndërthurjet e
qeverisjes së sotme me elementë të
krimit të organizuar(që megjithatë
janë aty!). Por vetëm regjistrime pa
kurrfarë vlere dhe pseudo-denonci-
me që kanë tronditur besimin e
qytetarit tek opozita e vet. Opozita
jonë ka bërë gabim fatal kur ka kuj-
tuar se hartimet e veta plot pathos e
pezm opozitar(njerëzit kanë parë se

si opozitarët tanë grindeshin kinse
përpara kamerave televizive, pastaj
me deputetët "armiq" të pozitës me
duart hedhur krahëqafë pinin kafe e
bënin shaka), qytetari mund t'i hajë
si dosje reale të lidhjeve të qeverisë
së sotme me krimin e organizuar. Aty
ku vërtet kishte dosje të kopsitura
mirë, denoncimet e Kontrollit të
Lartë të Shtetit, opozita nuk ka ditur
t'i përdorë. Sot pret t'i vejë popull në
protestat e saj. Të gjithë shpresën e
ka vënë në praninë e qytetarëve më
16 mars. Në 200 mijë njerëz që thotë
se do të derdhen në rrugët e Tiranës.
Me idenë e fiksuar se po pati popull
mjaftueshëm në protestat e saj,

ndërkombëtarët do të ndërrojnë qën-
drim dhe do ta përkrahin. Ose ndosh-
ta aq i bën për ndërkombëtarët. I
mjafton të ketë popullin me vete.
Por a do ta ketë mjaftueshëm? Pop-
ulli ynë thotë: "Çfarë mbjell, atë dhe
korr". Nga mënyra se si është sjellë
këto dy vite, ka rrezik që pakica jonë
politike të presë, si personazhet e
veprës së mirënjohur të dramatur-
gut Samuel Beket "Në pritje të Godo-
së". Të dikujt që e presin me pa-
durim e përgjërim çdo ditë, por që
nuk vjen kurrë. Dhe kjo nuk është
në të mirë të vendit, pse na duhet
një opozitë e fortë për sot dhe për
nesër.

Tani, me harakirin(vetëvrasjen) politik të kryer me dorëzimin e mandateve,
ka shpresë mos kjo lëvizje ka ngjitur tek njerëzit. Demonstrata e dhunshme e

16 shkurtit ishte përpara dorëzimit. Atje njerëz dolën. Jo sa për të thënë
"kam popullin me vete", por dolën. Protesta tjetër përpara Kuvendit më 21

shkurt nuk mund të kuptohej, pasi vendi aty është shumë i ngushtë dhe
prania e popullit nuk arrihet të vlerësohet. Ah, sikur kjo pakicë, qofte edhe

njëherë të vetme të kishte provuar të bënte kundërshtaren e shumicës që
ndërton vlera në këto dy vjet! Që u jep një alternativë qytetarëve, që nuk

lodhet së menduari e sjelluri si qeveri në hije. Që shpalos orë e çast
personalitete të panjolla në fusha të ndryshme, që po të ishin në qeverisje,

njerëzve t'u mbushej mendja se do të bënin më mirë. Ose së paku, të
shpresonin për këtë. Kjo shpresë mund të ngjallej nga puna e papërtuar e

opozitës.
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Dhuna ndaj Hamitit, FSHF: Të
kthehet policia në stadiume

Policia arreston presidentin Naim Qarri dhe të gjithë drejtuesit e skuadrës së Kamzës

Skandal në Kamzë, rrihet
barbarisht gjyqtari Hamiti
Penalltia e akorduar në shtesë, tërboi vendësit

TRAJNERI I KOMBËTARES

Në Itali janë
të sigurt,
Panuçi mund
të marrë stolin
e Romës
Një lajm i bujshëm

vjen nga Italia dhe
që e trazon jo pak ambi-
entin kuqezi, kur jemi
pak javë para ndeshjes
me Turqinë, e para në
eliminatoret e Europia-
nit 2020. Trajneri Kris-
tian Panuçi mund të lërë
Shqipërinë një javë para
kësaj ndeshjeje për t'u
ulur në stolin e Romës.
Pas humbjes 3-0 në
derbin me Lacion, tra-
jneri i Romës, Euzebio Di
Françesko, është në fije
të perit dhe fatin e tij e
vendos ndeshje e Cham-
pionsit me Porton. Gjith-
sesi, që tani drejtuesit e
Romës po mendojnë për
zëvendësuesin e tij. Të
mërkurën e ardhshme lu-
het ndeshja e kthimit në
Champions me Porton në
Portugali dhe në rast
eliminimi do të jetë i
menjëhershëm shkarki-
mi i Di Françeskos. Dhe
kandidat potencial për t'u
ulur në stolin e Romës
është pikërisht Panuçi,
trajneri i Kombëtares.
Paulo Sousa, ish-trajneri
i Fiorentinës, tashmë
duket larg. Drejtuesit e
klubit roman janë
fokusuar te trajneri i Sh-
qipërisë, sipas shtypit
italian. Në lajmet e fun-
dit të shtypit italian për
çështjen e trajnerit të
Romës saktësohet se kon-
trata e Panuçit me Sh-
qipërinë skadon në nën-
tor të këtij viti, por ai
mund ta zgjidhë me mar-
rëveshje me FSHF-në,
pasi ka një raport të mirë
me drejtuesit e saj.
Panuçi është duke pritur
shansin e artë, por kjo do
të thotë se nëse Roma
eliminohet nga Champi-
onsi, ai do të lërë Sh-
qipërinë një javë para
ndeshjes me Turqinë. Do
të ishte një situatë aspak
e favorshme për Ko-
mbëtaren tonë, nëse
ndodh vërtet kështu

Federata Shqiptare e
Futbollit dënon ash-

për dhunën e shkaktuar
ndaj gjyqtarit të takimit
Kama-Laçi, Eldorian
Hamiti, ndërsa reagon po
aq ashpër ndaj vendimit
për të larguar përfundi-
misht policinë nga sta-
diumit, duke e kon-
sideruar të nxituar dhe
që cenon rëndë mbarëva-
jtjen e garës: "Federata

like në mjediset sportive
është detyrë institucionale
e organeve të Policisë së Sh-
tetit, detyrë e cila, siç u evi-
dentua edhe në ngjarjen e
sotme, vazhdon të mos kry-
het. Ne dënojmë dhunën, si
një fenomen qe jo vetëm
cenon rëndë vërtetësinë e
garës, por edhe imazhin e

lojës. Federata Shqiptare e
Futbollit, dënon ashpër çdo
akt dhune, që vjen nga ti-
fozët, zyrtarët, futbollistët
apo kushdo tjetër. Ne presim
që të gjithë aktorët të bëjnë
punën e tyre ashtu siç i
kërkojmë komisioneve që të
jenë ekstremisht të ashpër
me ata që prishin imazhin,

Shqiptare e Futbollit dënon
ashpërsisht dhunën e
ndodhur sot (dje) në

ndeshjen Kamza-Laçi, e
vlefshme për javën e 24-të të
Kategorisë Superiore. Kjo
ngjarje e rëndë ka tronditur
sigurinë e garës së futbollit
në Shqipëri. FSHF prej
muajsh ka kërkuar re-
agimin e institucioneve të
shtetit shqiptar për të zbat-
uar ligjin dhe për të nxjer-
rë përpara drejtësisë au-
torët e skenave të dhunës në
stadiumet shqiptare. Ruajt-
ja e rendit dhe sigurisë pub-

jo vetëm të lojës por edhe
të futbollit shqiptar. Ne
kërkojmë në mënyrë të
përsëritur të rishikohet
vendimi nxituar për të lar-
guar përfundimisht po-
licinë nga stadiumet. Në
kushtet ku Shqipëria
ndodhet e gjykojmë të pav-
end. Ky vendim i nxituar
cenon rëndë mbarëvajtjen
e garës më të ndjekur
sportive në Shqipëri".

Kamza dhe Laçi janë
ndarë në paqe mes
tyre duke barazuar 1-

1, por vetë takimi nuk ka për-
funduar në paqe, duke qenë
se në fushë kanë hyrë disa ti-
fozë të Kamzës, të cilët kanë
shfryrë inatin e këtij barazi-
mi ndaj gjyqtarit Eldorian
Hamiti. Në minutat e fundit,
Hamiti ka akorduar në pe-
nallti për Laçin, e konvertu-
ar në gol nga Najdenov. Kjo
ka bërë që tifozët të irritohen
dhe vetëm pak sekonda pasi
ka përfunduar takimi, ata
kanë pushtuar fushën duke
goditur gjyqtarin të cilin e
kanë shtrirë përtokë. Pak
minuta pasi ka nisur sherri,
në fushë kanë hyrë edhe
forcat e rendit duke u mund-
uar që të vënë qetësi. Dhuna
ndaj gjyqtarit Hamiti pritet
të këtë pasoja të rënda për
klubin e Kamzës teksa dësh-
toi të sigurojë mbrojtjen e
zyrtarëve të ndeshjes. Disa
tifozë kaluan gardhin rre-
thues, u futën në fushë, duke
ushtruar dhunë ndaj gjyq-
tarit kryesor Eldorian Hami-
ti. Tifozët nuk e pritën aspak
mirë vendimin e kryesorit
teksa akordoi penallti në fa-
vor të Laçit në minutën e 95-
të. E gjithë kjo skenë më pas
të linte një shije të hidhur,

duke na rikthyer shumë pas
në kohë. Dhuna ndaj arbitrit
Hamiti i ka kushtuar arrest
me burg presidentit të Ka-
mzës, Naim Qarri dhe stafit
drejtues të klubit, ndërkohë

janë shpallur në kërkim edhe
4 tifozë. Shërbimet e Policisë
të Komisariatit të Policisë Nr
5, falë reagimit të shpejtë
dhe në kohë bënë kapjen dhe
arrestimin e shtetasve: - N.Q.,

President i Klubit Kamëz; -
A.M., Drejtor Sportiv i Klubit
Kamëz; - A.B., Shefi i Klubit
Sportiv Kamëz; - E.Gj., tifoz.
Gjithashtu, nga verifikimet e
bëra rezulton se si autorë të
dyshuar për dhunën e ush-
truar ndaj gjyqtarit të
ndeshjes, dyshohet se janë
dhe shtetasit: B.Q., A.Q., A.Q.
dhe K.Q., tifozë, të cilët janë
shpallur në kërkim policor.
Arrestimi i 4 shtetasve si dhe
shpallja në kërkim e 4 të
tjerëve u bë për veprën pe-
nale "Goditje për shkak të
detyrës" dhe "Prishje e qetë-
sisë publike".
KUR U DHUNUA
JEMINI

Në 4 dhjetor të vitit 2011
ish-gjyqtari i FIFA-s, Lorenc
Jemini, u dhunua në përfun-
dim të ndeshjes Laçi-Kastri-
oti. Situata ka qenë e ngjas-
hme me këtë që ndodhi sot në
Kamzës, ku u godit Eldorjan

Hamiti. Kastrioti barazon
takimin në Laç në fund të
sfidës dhe menjëherë pas vër-
shëllimës së fundit të gjyqtarit
Lorenc Jemini, kanë hyrë në
fushë dejtues të Laçit, lojtarë
e stolit dhe pjesëtarë të stafit
kurbinas si dhe shumë tifozë,
që nuk kursyen grushtet dhe
shkelmat ndaj Jeminit të pam-
bojtur. Madje edhe ndërhyrja
e policisë la për të dëshiruar,
me uniformat blu që nuk gux-
onin të ndalnin dhunuesit.
Asokohe, Federata e dënoi
Laçin me -6 pikë në tabelën e
renditjes si dhe e mbylli sta-
dumin e kubinasve deri në
fund të sezonit, me bardhezin-
jtë që luajtën në fushë asnjan-
ëse. Presidenti Pashk Laska,
zv/trajneri Artan Laska dhe
trajneri i portierëve Kastriot
Rama u dënuan me 24 muaj
pezullim nga aktiviteti, ndër-
sa futbollisti Florian Laska me
12 muaj.

Jeton Selimi

SUPERLIGA

Flamurtari ndalet nga Çekrezi,
Kastrioti merr pikë në Vlorë

REAGON KRYEBASHKIAKU

Mziu: Kamza nuk mund të
përbaltet nga makinacionet e FSHFËshtë mbyllur me re

zultatin 1-1 sfida e lu-
ajtur në Vlorë mes Fla-
murtarit vendës dhe Kas-
triotit të Krujës, një
ndeshje të cilën kuqezin-
jtë kanë kërkuar ta fitojnë,
por në fund janë ndalur
nga Çekrezi, gardiani i
krutanëve që u ka mo-
huar në disa raste avan-
tazhin djemtë të Dajës. Fl-
amurtari e nis sfidën më
mirë dhe do të ketë disa
mundësi të mira me Suka-
jn dhe Mustën, përpara
se shkodrani të zh-
bllokojë sfidën në
minutën e 33-të. Kotobel-
li do të zbresë deri në fun-
dore dhe do të harkojë në
shtyllën e parë, aty ku
Sukaj kërcen mjaft mirë

me kokë dhe shënon golin e
tij të parë me fanellën ku-
qezi. Në pjesën e dytë Kas-
trioti do ta nisë sfidën vrul-
lshëm dhe pas një kërcëni-
mi me Markun që kërcënon
nga jashtëzonës Koliçin, do
të tundë rrjetën në të 54-ën,
kur Marku do të gjuajë sak-
të me kokë në zhvillimet e
një goditjeje dënimi. Më pas,
Flamurtari do të kërkojë të
shënojë golin e fitores, por
çekrezi do të ndalë tenta-
tivën e Kales dhe në goditjen
e trefishtë të vlonjatëve,
duke mbrojtur pikën e Kas-
triotit, që kthehet në Krujë
me një pikë shprese në
luftën për mbijetesë.

SUPERLIGA

JAVA E 24-të
TË PREMTEN
Tirana - Partizani 0-0
Të shtunën
Kukësi - Luftëtari 3-0
Teuta - Skënderbeu 2-2
TË DIELEN
Kamza - Laçi 1-1
Flamurtari - Kastrioti 1-1

RENDITJA
Skuadra N  P
Partizani 24 50
Kukësi 24 46
Teuta 24 40
Laçi 24 36
Skënderbeu 24 34
Flamurtari 24 34
Tirana 24 29
Luftëtari24 25
Kastrioti 24 21
Kamza 24 17

Në lidhje me incidentin e ndodhur, ka reaguar
për 'VipSport.al' krye-

tari i Bashkisë Kamëz,
Xhelal Mziu i cili tregon se
padrejtësitë e treguara në
futbollin shqiptar, e kanë
detyruar që të tërhiqet. I
pyetur nëse ky incident e
njollos qytetin e Kamzës,
Mziu shprehet se Kamza
nuk njolloset nga makina-
cionet e FSHF-së. "Inciden-
ti? Nuk kam asnjë infor-
macion, kam hequr dorë
ka kohë nga Kamza për sh-
kak të këtyre padrejtësive.
Qyteti nuk përbaltet nga makinacionet e FSHF.
Ndërkohë, për këto arsye mos konkurrence të pastër,
nuk merrem më me futbollin. Qytetaret e Kamzës
janë më qytetarët e Shqipërisë", u shpreh Mziu.
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- Mos lejoni që një keqkuptim i
vogël të mund të dëmtojë një
marrëdhënie të rëndësishme.

- Ata që heshtin thonë shumë më
tepër se ata që flasin gjatë gjithë
kohës.

- Mos harroni se marrëdhënia më
e mirë, është ajo ku dashuria për
njëri-tjetrin e tejkalon nevojën për
njëri-tjetrin

- Ëndërroja sikur po flija. Kur u
zgjova, kuptova i tmerruar se isha
ende duke fjetur.

- Nëse nuk ekziston kimia në
puthje, mos u zhvish kot.
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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. Ishte babai i parë.
6. I ndërmarri  progresistët.
14. Thyhet një me kohën më të mirë.
16. U braktis nga Helena.
17. Seritë pa zë.
18. Kryeqyteti i Kinës.
20. Ramazzotti këngëtar.
21. Eshtë sport me vozitje.
25. Ndërmarre Industriale Rajonale.
26. Janë sherre në shtyp.
27. Inicialet e Clapton.
28. Eshtë shuma e brinjëbe të drejtkëndëshit.
30. Një letrar është tregimi.
32. Fillojnë nazet.
33. Matet pa kufij.
36. Inicialet e Kokoschka piktor
37. Kufiojnë mendimet.
38. Bergman që qe aktore.
40. Eshtë shpërblimi në para.

Gjeni ndryshimin

Dy figurat kanë ndryshime nga njëra-tjetra

Përgjigja, ja cilat janë ndryshimet e figurave

HORIZONTAL
1. Salacrou dramaturg
6. Blair e Ekzorcisti.
9. I bylbylit ai i Mjedës.
10. Inicialet e Morricones
12. Gjysmë vektor.
13. Një port përballë Xhibutit.
14. Në mes të Salt dhe City.
16. Janë stacionet e beduinëve.
19. Një pjesë e taktikës.
20. Janë tifozë partie.
22. Janë firmat mashtruese.
23. Përpunojnë naftë.
27. Janë konservatorë.
28. Eshtë derri.
30. Një monedhë maqedonase.
31. Kufizojnë ambiente.
33. Inicialet e Gould aktor.
34. Fillojnë jetën.
36. Janë dëshmorët.
39. U shkrua nga Garcia Lorca.

TTTTThëniehëniehëniehëniehënie
të mençuratë mençuratë mençuratë mençuratë mençura

44. Eshtë i keq.
45. Mund të kthehet në mllef.
46. Një pije piratësh.
48. Janë në fazë.
49. Fillojnë lejen.
50. U shkrua nga Theodore Dreiser.
53. Një... italiane.
54. Një verë në Paris.
55. Janë vende ku prehehen martirë.
56. Italia në Internet

VERTIKAL

1. Wenger trainer.
2. Stefan i interpretuar nga Horst Tappert
3. Një është edhe Bujar Lako
4. Fillojnës mobilizimin.
5. Institucione Rajonale Polake.
7. Një rapper i famshëm.
8. Kështu thirrej Ronaldo, bomberi brazilian

9. Ndezur në aparaturë.
10. Një film i ribërë.
11. Ekstreme në model.
12. Dy asa.
13. Eshtë fytyra kamionit.
15. Mund të bëhet me medalje trimërie.
19. Mund të jenë të rastit.
22. E ka simbolin Ti.
23. Eshtë dëm, qeder.
24. Inicialet e Tappert.
26. Një pjesë e pejsazhit.
28. Ndahet në barazim.
29. Janë kandilë deti
31. Hayëorth që qe aktore
34. Eshtë enë për të skuqur.
35. Emri i Zola.
39. Gjysma e globit.
41. Janë në skaje.
42. Kryqyteti i Letonisë.
43. Eva... Isabel Allende-s
47. Një stacion i famshëm orbital
51. Inicialet e Lennon.
52. Diftong në duet.
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- Gëzim i përbashkët, gëzim i dyfishtë. Dhimbje e
përbashkët, gjysmë dhimbje.

- Të gjithë janë në gjëndje të nxjerrin përfundime,
pak janë gjëndje të gjykojnë.

- Dhuratat e vogla ruajnë miqësinë. Të madhajat,
dashurin.

- Të përbashkëtat janë ato që bëjnë një marrëdhënie të
këndshme, por dallimet e vogla janë ato që i japin
interes.
- Gjithmonë kur diçka vjen papritur në jetën tuaj, ikën në
të njëjtën mënyrë !!!
- "Ju harroni atë që doni të mbani mend dhe mbani
mend atë që dëshironi të harroni."

44. Janë baballarët.
45. Tregon çmimin dhe modelin.
47. Eshtë ujëvara.
48. Një mund të jetë mbi xhiro.

VERTIKAL

1. Film i James Cameron.
2. Jeronim de i Milosaos.
3. Eshtë doktori me bluzë të
bardhë.
4. Agjenci Informacioni  Ndërko-
mbëtare.
5. Janë si jerm.
6. Fillojnë lejen.
7. Klikohet me mouse
8. Një vegël.
11. Luftohet me kinina.
12. Janë cilësi.
15. Janë reaksionet në epruveta
17. Një sportist që kërcen me

shkop.
18. Janë tek në zhele
20. Eshtë kullë xhamie.
21. Bëhet një për zakon.
22. Gruaja e Fantozzi-t
24. Gjysmë afërsi.
25. Janë ndriçues.
26. Nuk duhet shkelur një i tillë.
29. U shkel për herë të oarë nga Neil Arm-
strong.
30. Një fjalë për gjoja.
32. Garbo e kinemasë.
35. Braktisi Didonën.
36. Me të bëjnë një thikë.
37. Mund të jetë gjaku.
38. Janë dhoma.
40. Ai dhe ajo.
41. Ushtria republikane irlandeze.
42. Agjenci Transporti Korçë.
43. Me stpon në box.
46. Inicialet e Moravia-s.
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