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Situata në Itali

Italia në alarm nga virusi 
vdekjeprurës, shtohen 
masat në vendin tonë, ISHP: 
Deri tani s’ka asnjë rast

Rreziku nga koronavirusi është 
evident edhe në Shqipëri. Ita-
lia ndodhet në gjendje të 
jashtëzakonshme pasi u identi-

fikuan 132 persona të prekur, ndërsa janë 
regjistruar 3 viktima. Ndërkohë, Shqipëria 
duke qenë se ndodhet afër me Italinë është 
e rrezikuar për t`u prekur nga ky virus.
Ndërkohë, Instituti i Shëndetit Publik ka 
publikuar disa informacione në lidhje me 
koronavirusin, ku informon qytetarët në 
lidhje me simptomat dhe mënyrën se si du-
het të mbrohemi nga ai. Ministria e Shën-
detësisë doli me një reagim zyrtar pasditen 
e të dielës në lidhje me situatën alarmante të 
shpërthimit të Koronavirusit në Itali. Sipas 
Ministrisë së Shëndetësisë, Shqipëria janë 
marrë masat për çdo situatë emergjente. Në 
të gjitha pikat kufitare po ushtrohen kon-
trolle të mëdha, ndërsa është dyfishuar dhe 
personeli shëndetësor.

Deklarata 
Në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbro-

jtjes Sociale, është mbledhur edhe gjatë 
ditës së djeshme Task-Forca për koronavi-
rusin. Në vijim të masave të përforcuara për 
kontrollin dhe mbrojtjen nga Koronavirusi 
COVID-19, janë dyfishuar personelet në 
Njësitë Shëndetësore në pikat kufitare, 
aeroport, porte dhe pika kufitare tokësore. 
Përforcim i kontrolleve në pikat kufitare, 
për çdo udhëtar për çdo udhëtar që vjen nga 
harta gjeografike e vendeve me shpërthime 
komunitare, e përcaktuar nga OBSH. Es-
htë bërë shtimi i informacionit dhe rritja e 
vizibilitetit të mesazheve në pikat kufitare, 
për të dhënë më shumë informacion për ud-
hëtarët mbi vetëdeklarimin në strukturat 
shëndetësore, në rast të një shenje klinike 
apo kontaktit me raste të konfirmuar me ko-
ronavirus në këto vende. Ndërkohë, Minis-
tria e Shëndetësisë ka theksuar se në labor-
atorin e virologjisë, i certifikuar nga OBSH, 
në Institutin e Shëndetit Publik kryhen anal-

izat për të diagnostikuar konfirmimin e 
Coronavirusit. “ Rritja e sasisë së mjeteve 
të mbrojtjes personale për të gjitha hallk-
at e shërbimit, nga pikat kufitare, në struk-
turat shëndetësore spitalore e deri në nivel 
të diagnozës laboratorike. Në Laborator-
in e Virologjisë, i çertifikuar nga OBSH, në 
Institutin e Shëndetit Publik tashmë kry-
het diagnoza e plotë konfirmuese për ko-
ronavirusin COVID-19. ISHP ka të gjitha 
kitet, të gjithë reagentët për t’u kryer diag-
noza e koronavirusit në vend. Laboratori i 

ISHP pjesë e rrjetit të laboratorëve europi-
anë, në atë hap që janë gjithë vendet e tjera 
të botës, dhe sidomos të Europës.”-thuhet 
në deklaratën e Ministrisë së Shëndetësisë.  
Më tej, Ministria e Shëndetësisë ka pohuar 
se është përcaktuar vendi i karantinës në 
Shqipëri, ndërsa thekson se vazhdon të jetë 
e përforcuar survejanca e infeksioneve res-
piratore. “ Sipas Task-Forcës masat e para-
caktuar për vetëkarantinim të personave që 
vijnë nga vende me shpërthime komunitare 
të virusit duhet të vijojë. Tashmë është për-
caktuar vendi i karantinës në rast se do të 
jetë e nevojshme, që është një strukturë spi-
talore, e vlerësuar edhe nga komiteti teknik, 
që plotëson të gjitha standardet e përcaktu-
ara nga OBSH. Vazhdojmë të kemi të për-
forcuar survejancën e infeksioneve respira-
tore dhe specifikisht të rasteve me vështirësi 
respiratore/sindromën e rëndë respira-
tore akute, si dhe sistemin e lajmërim-
it të shpejtë në një situatë shëndetësore jo 
të zakonshme, kjo e fundit mbështetur dhe 
në Rregulloren Ndërkombëtare të Shëndet-

it (2005,OBSH), me qëllim zbulimin dhe 
ndjekjen në kohë të rasteve të dyshuara, 
izolimin dhe menaxhimin e tyre. Ekspertët 
e shendetit publik apelojnë për mbrojtje 
nga COVID-19 nëpërmjet ruajtjes së hig-
jenës vetjake.”-theksohet në deklaratë. Min-
istria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
dhe Task Forca për parandalimin e depërti-
mit dhe përhapjes së koronavirusit të ri re-
komandon të gjithë qytetarët që kanë ud-
hëtuar nga vendet e prekura, të telefonojnë 
në numrin e Urgjencës Kombëtare 127 në 
rast të shfaqjes së cdo shqetësimi apo shen-
je klinike, pa u drejtuar menjëherë në spi-
tal. Në fund, Ministria e Shëndetësisë tre-
gon edhe mënyrën se si virusi përhapet dhe 
masat që duhet të merren nga qytetarët për 
parandalimin e tij.

Ministria e Shëndetësisë
 Gjatë shpërthimeve të mëparshme nga 

koronaviruset e tjerë (Sindroma Respira-
tore e Lindjes së Mesme “MERS” dhe Sin-
droma Respiratore Akute e Rëndë “SARS”) 
transmetimi nga njeriu te njeriu ndodhi 
përmes spërklave të përshtymës, kontaktit 
të drejtpërdrejtë human (fizik), apo kontak-
tit indirekt (nëpërmjet sipërfaqeve / objek-
teve të kontaminuara). Këto fakte sugjero-
jnë që mënyra e transmetimit të COVID 

– 2019 mund të jetë e ngjashme. Parimet 
themelore për të zvogëluar rrezikun e përg-
jithshëm të transmetimit të infeksioneve 
akute të frymëmarrjes përfshijnë masat e 
mëposhtme:

-Shmangia e kontaktit të ngushtë me 
njerëzit që vuajnë nga infeksione akute të 
rrugëve të frymëmarrjes.

Larja e shpeshtë e duarve, veçanërisht 
pas kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit e 
sëmurë ose mjedisin e tyre.

-Shmangia e kontaktit të pambrojtur me 
kafshët (qofshin ato shtëpiake apo të egra).

-Personat me simptoma të infeksioneve 
akute të rrugëve të frymëmarrjes duhet të 
praktikojnë higjienën 

respiratore të lidhur me kollën (ruajtja 
e distancës, mbulimi me shami / letër ose 
rroba kur teshtijnë apo kolliten, larjen e 
duarve).

-Brenda mjediseve të kujdesit shën-
detësor, forconi praktikat standard të paran-
dalimit të infeksionit dhe kontrollit në spi-
tale, veçanërisht në shërbimet e urgjencës.

-Në rast të simptomave të lidhura me in-
feksionet respiratore qoftë gjatë udhëtim-
it, ashtu edhe pas tij, udhëtarët inkurajohen 
të kërkojnë kujdes mjekësor dhe të ndajnë 
historinë e tyre të udhëtimit me personelin 
shëndetësor.

Ishte një e shtunë shumë e gjatë ajo që 
sapo kaloi në betejën kundër koronavirusit 
në Itali. Lombardia dhe Veneto janë rajonet 
më të prekura nga sëmundja dhe meg-
jithëse autoritetet bëjnë thirrje për qetësi, 
numri i të prekurve sa vjen e rritet. Bilan-
ci i siguruar nga mbrojtja civile flet për 79 
të infektuar (përfshirë dy viktima dhe një 
të shëruar) në Lombardi (47), Veneto (17), 
Emilia Romagna (2), Lazio (dy turistët kin-
ezë) dhe Piemonte (një rast). Deri më dje u 
raportuan tre viktima. Në Lombardi u rreg-

jistrua viktima e dytë, emri i tij është Gio-
vanni Carminati, 77 vjeç, nga Casalpus-
terlengo (Lodi). Të premten në mbrëmje, 
78-vjeçari Adriano Trevisan, një murator 
në pension, i cili ishte shtruar në spital për 
disa ditë, vdiq në spitalin e Schiavonas, në 
provincën e Padovës.

Menaxheri që u kthye nga Kina më 21 
janar që shkoi për darkë me 38-vjeçarin 
nga Codogno, i pari i infektuar në Lom-
bardi, nuk mund të konsiderohet si pa-
cienti zero. Kjo për shkak se nuk ka pas-

ur kurrë virusin: “Nga testet e kryera – tha 
Zëvendës Ministri i Shëndetësisë Pierpao-
lo Sileri – doli që ai nuk zhvillonte antitru-
pa”. Në Torino, një 40-vjeçar, i cili punon 
në Cesano Boscone në Milano, u dërgua 
me urgjencë në spitalin Amedeo d’Aosta. 
Gruaja dhe dy fëmijët e tij janë gjithashtu 
nën vëzhgim.

Testet rezultuan negative për shokët 
e skuadrës me të cilët ai kishte luajtur 
basketboll të mërkurën. Në spitalin San 
Raffaele, një pacient 76-vjeçar që jeton në 

Sesto San Giovanni, në periferi të Milanos, 
është shtruar në spital prej një jave dhe ka 
rezultuar pozitiv. Situata është gjithash-
tu kritike në Veneto. Një 67-vjeçar rezultoi 
pozitiv në Mira, në rajonin venecian dhe 
është shtruar në spital në kujdes intensiv. 
Hetimet u bënë nga qendra rajonale e refer-
imit të Padova. Rasti i tij i shtohet 11 pa-
cientëve të tjerë të Vò Euganeo, të gjithë të 
lidhur me pacientin që vdiq të premten. Për 
qytetin padovan janë marrë të njëjtat masa 
si për Codognon dhe zonën e Lodit.

Aktualitet

Koronavirusi, 10 rregulla që duhen ndjekur

Ministria e Shëndetësisë dhe e Mbrojt-
jes Sociale publikoi sot rregullat që du-
hen ndjekur për të ulur rrezikun nga ko-
ronavirusi që po qarkullon në botë, dhe 
që së fundmi, preku edhe shtetin fqinj 
me ne, Italinë. 10 rregullat për t’u nd-
jekur sipas specialistëve të shëndet-
it publik:
• Lani shpesh duart
• Mos prekni me duar, sytë, hundën dhe 
gojën
• Mbulojeni gojën kur tështini
• Shmangni kontaktin e afërt me per-
sonat e prekur nga infeksionet respira-
tore akute

• Mos merrni antibiotikë përveç rasteve 
kur përshkruhet nga mjeku
• Pastroni sipërfaqet me dezifektantë me 
bazë klori ose alkooli
• Përdorni maskë vetëm nëse dysho-
ni se jeni sëmurë, ose ndihmoni njerëz 
të sëmurë
• Produktet Made in China ose pakot që 
vijnë nga Kina nuk janë të rrezikshme
• Kafshët shtëpiake nuk e përhapin ko-
ronavirusin e ri
• Kontaktoni numrin e urgjencës kom-
bëtare 127 nëse keni më pak se 14 ditë 
që jeni kthyer nga një nga vendet e 
prekura dhe keni shenja të sëmundjes.

Koronavirusi, 10 
rregulla për t’u ndjekur
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Nënkryetari i Lëvizjes Socialiste për In-
tegrim Petrit Vasili me anë të një statusi 
në “Facebook” ka shkruar se Shqipëria 
nuk ka asnjë rast të regjistruar të per-
sonave të prekur nga koronavirusi. Vasi-
li është shprehur se nuk ka rast të koro-
navirusit, por gripi stinor duhet ndjekur 
me kujdes. “Shqipëria zero raste nga 
coronavirusi. Asnjë shenjë e pandemisë 
në Shqipëri. Asnjë arsye për alarm-
izëm. Ndjekja e këshillave të mjekëve 
dhe të Institutit të Shëndetit Publik të 

mjaftueshme për të vazhduar me qetë-
si përditshmerinë tonë. Të mos ulet as-
pak vëmendja per gripin stinor i cili pa-
raqet probleme tepër të rëndësishme që 
duhen vlerësuar seriozisht. Maria Rita 
Gismondo, Drejtore e Laboratorit te 
Mikrobologjise Klinike, Virologjise e 
Diagnostikes,Bioemergjencave te Spi-
talit Sacco te Milanos terheq vëmendjen 
se : Eshte cmenduri të ngatërrosh grip-
in me pandeminë e coronavirusit.”-ka 
shkruar Vasili. 

numrat 

e fa
qeve

Aktualitet

Drejtuesja e departamentit të epidemi-
ologjisë në Institutin e Shëndetit Publik 
Silva Bino ka dalë dje para mediave për të 
informuar për situatën në vend dhe masat 
e marra nga autoritetet për koronavirusin, 
i cili në Itali ka dhjetëra raste të konfir-
muara. Bino deklaroi se nuk duhet të ketë 
panik dhe se në Shqipëri nuk ka asnjë rast 
të dyshuar. “Nuk duhet të ketë panik për 
momentin nuk kemi asnjë rast të dyshuar 
në Shqipëri. E rëndësishme të jemi vigji-
lentë, jo vetëm por dhe të kujdesshëm për 
veten dhe të afërmit tanë. Ky virus nuk 
luftohet vetëm nga strukturat qeveritare 
por dhe duke u kujdesur. Mos pështyjmë 
përtokë, të vendosim gropëzën e bërrylit 
kur tështimë. Mos prekim hundën, gojën. 
Janë disa rregulla të thjeshta sanitare. Ky 
është një virus i thjeshtë. Përhapet po në 
atë rrugë që përhapet virusi i gripit. Gripin 
nuk e marrim në konsideratë shpesh herë 
por ky virus ka një vdekshmëri disi më 
të lartë se gripi. Kjo është këshilla e parë, 
duhet të kujdesemi për higjienën’, deklar-
oi ekspertja e Shëndetit Publik. Ajo thek-
soi se Instituti i Shëndetit Publik e përcak-
ton diagnozën e koronavirusit në vend dhe 
se ka disa pajisje që janë për diagnostifi-
kim. “Nuk ka veç një pajisje por disa pa-
jisje që ndihmojnë njëra-tjetrën. Ka të gji-
tha kitet, të gjithë reagentët për t’u kryer 
diagnoza e koronavirusit në vend. Labo-
ratori i ISHP është pjesë e rrjetit të labo-
ratorëve europianë. Ne jemi të pajisur, të 
kontrolluar. Ne jemi në atë hap që janë 
gjithë vendet e tjera të botës dhe sidomos 

të Europës”, tha më tej Bino. Ajo deklaroi 
se janë përforcuar masat në kufi dhe ape-
loi që të gjithë ata që udhëtojnë drejt apo 
nga zonat e prekura të njoftojnë për çdo 
shqetësim. “E di që të gjithë e keni mend-
jen atje. Ju bëj thirrje të gjithë qytetarëve 
që udhëtojnë, të jenë të kujdesshëm dhe 
të raportojnë çdo shqetësim shëndetësor. 
Në aeroport ndodhet njësia e inspektoratit 
sanitar e përbërë nga mjekë e personel 
shëndetësor. Virusi në asnjë vend të botës 
nuk mund të ndalet në aeroport. Ka shumë 
diskutime për skanerat, për temperaturat. 
Por nga të gjitha studimet është treguar 
se ato nuk kanë ndonjë vlerë në kapjen e 
hershme. Kapja e hershme vetëm nëpërm-
jet sistemit shëndetësor. Shqipëria është 
një vend që ka një eksperiencë shumë të 
mirë në gjurmimin e kontakteve. Javës që 
shkoi provuam një testim të vetes sonë për 
të parë sa shpejt i kapim kontaktet. Sepse 

është e rëndësishme kapja e kontaktit dhe 
më tej marrja e masave për izolimin”, tha 
Bino. Ajo sqaroi më tej se karantina është 
vend për të shëndoshët dhe iu kërkoi qyte-
tarëve të kenë besim tek autoritetet. “Në 
qoftë se kemi një kontakt me të sëmurin, 
ai sipas kushteve futet në vetëkarantinë, 
në qoftë se kushtet e tij e lejojnë ose fu-
tet në një karantinë të përcaktuar mirë, e 
cila është e përcaktuar në momentin që 
flasim dhe është një strukturë spitalore. 
Kemi përzgjedhur një strukturë spitalore 
për kushtet e mira. Janë përzgjedhur dhe 
struktura të tjera që i plotësojnë këto kus-
hte. Kemi përcaktuar rregullat qoftë për 
karantinën në shtëpi, qoftë për në struk-
tura të tjera. Është normale që njerëzit të 
kenë frikë por nuk duhet të ketë panik. 
Kini besim tek strukturat, kini besim tek 
ne dhe tek mua që po flas sepse shpesh e 
shoh që ka dyshime”, deklaroi Bino, e cila 
shpjegoi se koronavirusi merret nëpërm-
jet spërklave të pështymës dhe jo fry-
mëmarrjes. Po kështu shefja e depar-
tamentit të epidemiologjisë në ISHP 
mohoi zërat që në Kavajë në qendrën 
e sapo inauguruar të shëndetit men-
dor do ketë një pikë karantine. Ministr-
ja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale 
ka mbledhur edhe gjatë ditës së sotme 
Task-Forcën për koronavirusin. Minis-
tria e Shëndetësisë rekomandon të gjithë 
qytetarët që kanë udhëtuar nga vendet e 
prekura, të telefonojnë në numrin e Urg-
jencës Kombëtare 127 në rast të shfaq-
jes së çdo shqetësimi apo shenje klinike.

Ambasada shqiptare në Itali bëri një re-
agim zyrtar në lidhje me shpërthimin 
e Coronavirusit. Së pari ambasada tha 
se deri dje nuk kishte asnjë shqiptar të 
konfirmuar si i prekur nga Coronaviru-
si. Megjithatë, ambasada u bën thirrje 
shqiptarëve për më shumë kujdes, duke 
respektuar masat e mbrojtjes nga ky virus.
“ Ambasada e  Republikës së Shqipërisë 
në Itali, dhe Konsullatat  e  Përgjithëshme 
në Milano dhe në Bari po ndjekin me 
vëmendje situatën e emergjencës së kr-
ijuar nga përhapja e koronavirusit Cov-
id19 në disa rajone të Italisë. Deri tani nuk 
kemi informacion për qytetarë shqiptarë 
të prekur. Informacioni mbi identite-
tin e të prekurve mbetet  i rezervuar në 

bazë të normativës europiane për mbro-
jtjen e të dhënave personale. Ambasada 
është në kontakt të vazhdueshëm me Min-
istrinë tonë të Shëndetësisë  dhe me Min-
istrinë e Shëndetësisë të Italisë si dhe me 

Departamentin e  Emergjencave Civile të 
Këshillit të Ministrave të Italisë për ma-
sat e përbashkëta për parandalimin e per-
hapjes së virusit në territorin shqiptar. U 
bëjmë thirrje qytetarëve  shqiptarë në Itali 
dhe atyre që udhëtojnë për dhe nëpër Ita-
li të respektojnë masat e urdhëruara nga 
autoritetet italiane në situatën e emerg-
jences. Ambasada në Romë dhe Konsul-
latat e Përgjithshme në Milano dhe Bari 
vazhdojnë normalisht punën në shërbim 
të qytetarëve. Informime të mëtejshme do 
të vijojnë në vartësi të zhvillimit të situ-
atës. Konsullata e Përgjithshme e Repub-
likës së Shqipërisë në Milano. Konsullata 
e Përgjithshme e Republikës së Shqipërisë 
në Bari.”-thuhet në njoftim.

Ekspertja e ISHP: Nuk duhet të ketë panik, 
asnjë rast i dyshuar me koronavirus në vend

Koronavirusi në Itali, ambasada shqiptare 
thirrje për shqiptarët: Bëni më shumë kujdes

Vasili citon mjeken: Shqipëria asnjë rast nga 
koronavirusi, të mos ulet vëmendja për gripin stinor

Kryedemokrati Lulzim Basha i ka bërë 
dje thirrje qeverisë dhe autoriteteve shën-
detësore të marrin masa serioze dhe të ni-
sin kontrollet në pikat kufitare për korona-
virusin. Në një postim në “Tëitter”, Basha 
duke iu referuar gjendjes në Itali ku num-
ri i të prekurve nga koronavirusi është rrit-
ur ndjeshëm, kërkon që çdo pikë kontrolli 
kufitar dhe qendër shëndetësore të pajiset 
me personelin dhe aparatet e duhura. “Për 
fat të keq në Italinë fqinje janë shënuar 
viktimat e para nga coronavirusi ndërkohë 
që po rritet numri i të prekurve prej tij. I 
kërkoj qeverisë të marrë masa serioze dhe 
të menjëhershme. I bëj thirrje autoriteteve 

shëndetësore të nisin kontrollet në pikat 
kufitare. Çdo pikë kontrolli kufitar dhe 
qendër shëndetësore të pajiset pa asnjë 
vonesë me personelin dhe aparatet e duhu-
ra për të evidentuar dhe trajtuar në kohë çdo 
rast të mundshëm”-ka shkruar Basha.

Basha thirrje qeverisë: Të 
merren masa serioze, personel 
dhe aparate në çdo pikë kontrolli

E teksa koronavirusi po përhapet shpe-
jt në shtetin fqinj Itali, Shqipëria shtrën-
gon masat ndaj Korona Virusit. Në Portin 
e Vlorës stafi mjekësor ditët e fundit u dy-
fishua, teksa inspektoret shëndetësorë nuk 
tolerojnë më sa i përket monitorimit shën-
detësor dhe intervistimit të udhëtarëve tek 
të cilët konstatohen anomali shëndetësore, 
kryesisht ata me temperaturë. Dy ekipe 
mjekësh monitorojnë situatën në 24 orë, 
ndërsa shprehen se ata kanë infrastruk-
turën e duhur për identifikimin e raste-
ve, ku fatmirësisht deri tani nuk ka pas-
ur asnjë rast të dyshuar. Në të gjitha 
pikat kufitare të Shqipërisë mësohet se 
janë ngritur dhe dhomat e karantinës për 
rastet që dyshohen. Në aeroportin e Ri-
nasit po kontrollohen edhe udhëtarët që 
vijnë nga Italia, pas alarmit për prek-
jen e mbi 100 pesonave me koronavi-

rus. Mjeku i Inspektoriatit Shëndetësor 
Shtetëror, Lorenc Harshova, është 
shprehur se pajisjet dhe stafi mjekësor 
janë dyfishuar, ndërsa thekson se deri 
më tani nuk ka asnjë të dyshuar. Far-
macistet në kryeqytet kanë thënë se 
maskat po mbarojnë, ndërsa në depo 
nuk ka më furnizim. Koronavirusi i ri 
ka shkaktuar deri më tani 2468 humb-
je jete, ndërsa ka infektuar më shumë 
se 78 mijë persona.

Shtrëngohen kontrollet në porte dhe 
pika kufitare, dyfishohet stafi mjekësor

Silva Bino
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Lajm nga AP, Euronews, WP

“Meta me shqiptarët në 2 mars”, 
jehonë në mediat ndërkombëtare: 
Do ketë transmetim live nga Tirana

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim 
Basha, përmes një postimi në Face-
book, reagoi dje për herë të parë publik-
isht lidhur me tubimin e 2 Marsit, të thir-
rur nga presidenti i Republikës Ilir Meta. 
“Si qytetarë që duam që vendi të bëjë 
hapa para drejt konsolidimit të demokra-
cisë, duhet t’i përgjigjemi çdo thirrje në 
mbrojtje Kushtetutës dhe funksionimin 
demokratik të institucioneve të pavarura. 
Prandaj unë e mbështes tubimin e thirrur 
nga Presidenti për Kushtetutën!”, shkru-
ante ndër të tjera Basha. 

Postimi
Në reagimin e tij, kryedemokra-

ti deklaroi se Shqipëria gjendet në një 
krizë të thellë kushtetuese, krahas krizës 
ekonomike që të gjithë shqiptarët e 
përjetojnë përditë. “Si qytetarë, nuk 
mund të mbyllim sytë kur shteti ligjor 
merret peng, kur institucionet shkatër-
rohen, dhe demokracia është në 
rrezik. Kapja e Gjykatës Kushtetuese 
do të thotë asgjësim i të drejtave dhe 
lirive të çdo qytetari. Ne nuk mund të 
pranojmë që Shqipëria të kthehet 30 
vite prapa.”. Më tej, Basha tha se thir-
rja e Presidentit nuk është për par-
titë politike, apo për të djathtët apo 
të majtët, por për qytetarët shqiptarë 
që të mbrojnë themelin e demokra-

cisë që është Kushtetuta. “Si qyte-
tarë që duam që vendi të bëjë hapa 
para drejt konsolidimit të demokra-
cisë, duhet t’i përgjigjemi çdo thirrje 
në mbrojtje Kushtetutës dhe funksion-
imin demokratik të institucioneve të 
pavarura. Prandaj unë e mbështes tub-
imin e thirrur nga Presidenti për Kus-
htetutën! Duhet ta kujtojmë gjithmonë 
se sovrani është populli. Dhe ush-
trimi më i lartë i këtij pushteti është 
të largojmë me zgjedhje të lira e të 
ndershme këtë Qeveri të dështuar.”. 

Në këtë kontekst, kreu i opozitës 
se kërkesa kryesore e qytetarëve është 
të kenë një Qeveri të zgjedhur prej 

tyre dhe që kujdeset për ta, që i dëg-
jon dhe që është e ndershme me ta. 
“Unë dhe opozita kemi qenë dhe jemi 
fare të qartë: Kushtetuta ka rënë, asaj 
i ka mbetur vetëm kapaku! Prandaj na 
duhet një zgjidhje politike për ta futur 
Shqipërinë në rrugën e duhur. Për të 
zgjidhur krizën ku është futur vendi, 
për tu kthyer qeverisjen shqiptarëve, 
për tu kthyer bashkitë shqiptarëve, për 
tu kthyer ekonominë shqiptarëve, për 
të garantuar drejtësinë e pavarur nga 
politika, ka një zgjidhje demokratike: 
Përfundimi në kohë i reformës zgjed-
hore dhe menjëherë mbajtja e zgjedh-
jeve të lira e të ndershme!”. 

Reagimi

Basha: Shqipëria gjendet në një krizë të thellë kushtetuese, 
ja pse e mbështes tubimin e thirrur nga Presidenti

Mediat ndërkombëtare 
nga të gjitha konti-
nentet i kanë bërë 
jehonë nismës së 

ndërmarrë nga Presidenti i Re-
publikës, Ilir Meta, i cili ka ftu-
ar qytetarët që të bashkohen më 2 
mars për të shpartalluar grushtin 
e shtetit.

Më shumë se 156 media dhe 
agjenci ndërkombëtare prestiog-
joze, mes të cilave Associated 
Press, Euronews, Voice of Amer-
ica, Washington Post, Msn, New 
York Times, Wall Street Journal, 
Washington Times, Radio Kina, 
Russia Today, Miami Herald, 
etj., kanë raportuar për thirrjen 
e Metës që të gjithë qytetarët të 
mblidhen në 2 mars në Bulevardin 
“Dëshmorët e Kombit”.

“Presidenti i Republikës së 
Shqipërisë i bëri thirrje popul-
lit shqiptar të tubohen nê 2 mars 
kundër qeverisë së drejtuar nga 
mazhoranca e majtë, të cilën ai e 
akuzon për shkelje të Kushtetutës 
së vendit dhe për lidhje me krimin 
e organizuar. Presidenti Ilir Meta 
tha në një konferencë për shtyp se 
shpreson që qytetarët të vijnë në 
kryeqytetin e vendit, Tiranë, në 2 
mars. Ai tha se atë ditë ai plani-
fikon të nënshkruajë dekretin e tij 
të parë kundër asaj që ai e cilëson 
si një grusht shteti”, – raporton 
ndër të tjera Associated Press.

Gjithashtu pritet që tubimin 
e 2 marsit të thirrur nga Pres-
identi Meta ta raportojnë live 

një sërë agjensi prestigjoze la-
jmesh që kanë shfaqur interes 
të jashtëzakonshëm për ta trans-
metuar live. Mësohet se për pas-
qyrimin e saj do të ketë trans-
metime live nga Tirana, Zëri i 
Amerikës, Al Jazeera, Deutche 
Ëelle, Associated Press, Euroneës, 
Reuters etj.

Në postimin e fundit, Presi-
denti i vendit tha se shqiptarët du-
het të zgjohen dhe t’i bashko-
hen në këtë betejë e cila sic tha 
Meta, nuk është një betejë kom-
petencash midis Presidentit dhe 
mazhorancës për disa vende pune 
në Gjykatën Kushtetuese, por një 

betejë për të mos lejuar instalim-
in e një junte policore ku dhe vetë 
Gjykata Kushtetuese do të ishte 

de facto Policia anti-kushtetuese, 
përmes se cilës do realizohej ekze-
kutimi përfundimtar i Kushtetutës 
dhe i të drejtave kushtetuese të 
qytetarëve tanë. “Ndaj në 2 Mars 
çdo qytetar është i ftuar të vijë në 
Bulevardin “Dëshmorët e Kom-
bit” për t’i treguar kësaj organi-
zate mafioze se durimi ka kapërcyer 
çdo kufi dhe se mbrojtja e Gjykatës 
Kushtetuese është vija e kuqe e çdo 
shqiptari të ndershëm dhe të përg-
jegjshëm që mbron të ardhmen e 
tij dhe të fëmijëve në këtë vend, 
nga instalimi i plotë i një tiranie 
anti-kombëtare siç e shikoni çdo 
ditë.”, ka pohuar Presidenti.

Faleminderit 
që na vrave 
Ministreshë

Nga Petrit Vasili

Rama dhe rilindasit falsifika-
torë dhe mashtruesë, por 
duan edhe “etikë” ama! In-
teresante vërtet kjo Ministre-

sha e Drejtësisë. Edhe falsifikon edhe 
mashtron trashë edhe kërkon me pa 
derman etikë kur i drejtohen asaj. Kjo 
edhe të vret, por edhe kërkon “etikë” 
nga të vraret që ti thonë bile: “Fale-
minderit që na vrave Ministreshë”.
Kori i të marrëve të rilindjes është lësh-
uar të rrëmbejë më çdo kusht Gjykatën 
Kushtetuese.
Mbasi ja dhanë qeveri, ushtri e poli-
ci Habilajve etj, si ata, duan t`u japin 
tani edhe Gjykatën Kushtetuese, që ta 
mbyllin krejt qarkun e narko-rilindjes. 
Por rilindja e la pa gojë gjithë dynjanë 
jo vetëm me kaq.
Duan edhe të kthejnë kohën pas, se 
duan te zgjedhin me pa derman kandi-
daten, që u betua dhe u mbyt te Bregu i 
Lanës. Idiotësia e rilindjes nuk ka fund.
Po qajnë e po lajnë se kandidatja e 
Lanës paskësh dalë e para për të katër 
vakancat, ndërkohë që bëjnë sikur har-
rojnë, që kandidatja e Lanës kishte 
ngëlur në provimin e pranimit të mag-
jstraturës.
Vetëm çmenduria e rilindjes të nxjerr: 
“Edhe të parën e klasës edhe ngelëse 
në klase njëkohësisht”!?
Tani imagjinojeni vetë se kur kandi-
datja shkon dhe betohet në buzë të 
Lanës, se sa me kollajllëk e hedh edhe 
Shqipërinë në Lanë, po ja kërkuan 
rilindasit.

Politikë

Mediat e huaja për protestën e 2 marsit
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Në zhvillimet e fundit përsa i 
përket ngërçit të krijuar me 
emërimet në gjykatën Kus-
htetuese, “listës të zezë” kra-

has Ardian Dvoranit të KED  i është 
bashkëngjitur dhe Ministrja e Drejte-
sisë Etilda Gjonaj e cila është akuzuar 
pak ditë më parë nga kreu i shtetit për 
shpërdorim detyre dhe dhe falsifikim-
it flagrant. Pritet që për këto akuza sot 
presidenti Ilir Meta ta kallëzojë penal-
isht në SPAK, sakaq i ka kërkuar Gjona-
jt të japë dorëheqjen. Njëkohësisht me 2 
mars presidenti ka ftuar popullin në shesh 
për të parandaluar grushtin e shtetit. Në 
një intervistë  për gazetën “STANDARD” 
ish-deputeti i LSI-së Edmond Haxhinas-
to ka komentuar këtë çështje ku ka thek-
suar se: “Faktet janë fakte dhe nuk kane 
nevojë për interpretim. Zinxhiri i ma-
nipulimit dhe fallcifikimit është i qartë. 
Çështja është se me sa përgjegjësi ligjore 
e morale do të veprojnë ata që janë au-
torë të kësaj shkelje të rëndë. Nëse ai be-
timi përpara Kushtetutës dhe integriteti i 
tyre vërtetë kanë patur vlerë”.  Ndërkohë 
Haxhinasto ka folur dhe ndryshimet e pa-
ketës “Anti-KÇK” ku ndër të tjera është 
shprehur se “Kjo paketë dhe struktu-
ra zbatuese e saj është në duart e ekzeku-
tivit, i jep fuqi atij, dhe jo të gjyqsorit, kjo 
ngre dyshime. Po kështu, shtrohet pyet-
ja pse një strukture e tillë nuk e konceptua 
së bashku me institucionet e tjera të re-
formës në drejtësi? A do të jetë në gjend-
je të veprojë në rastet kur ka fakte publike 
për përfshirje të perfaqësuesve të ekzeku-
tivit ne afera kriminale e korruptive?”

Intervistoi: Albina ELEZI

1-Së fundmi mazhoranca ka ndryshuar 
ligjin për betimin e gjyqtarëve, duke 
zëvendësuar aktin e betimit përpara 
Presidentit te Republikes me një betim 
me shkrim. Cili është mendimi juaj 
mbi këtë ndryshim ligji?

Së pari, në aspektin ligjor, ky ligj bie 
ndesh me Kushtetutën, ku thuhet qa-
rtë se si kryhet betimi i gjyqtarëve të 
Gjykatës Kushtetuese. Pra, Kushtetuta 
prevalon mbi ligjet e tjera. Në këndvësh-
trimin institucional dhe politik, përp-
jekja e mazhorancës për të gjetur gjoja 
një “mekanizëm zhbllokues” si alterna-
tive per betimin përpara Presidentit,është 
një shprehje e qartë e vendosmërisë së 
saj për të shkuar më tej në shkatërrim-
in e sistemit të kontrollit e balancës së 
pushteteve të pavarura, duke zgjedhur 
përplasjen me institucionet e pavarura, 
jo bashkëpunimin dhe zbatimin e kuadrit 
ligjor kushtetues aktual, si rrugën e vep-
rimit dhe të sjelljes. Me tej, ka edhe qël-
lime të tjera që kanë të bëjnë me thelbin 

e betimit. Një gjykatës, apo një zyrtar i 
lartë publik, duke u betuar përpara Pres-
identit të Republikës, si institucioni më 
i lartë dhe gjithpërfshires i Shtetit, duke 
vendosur dorën në Kushtetute, bën në 
mënyrë solemne një premtim se do t’i 
jetë besnik Kushtetutes, Ligjit, dhe jo 
personave, partive, apo institucioneve 
që e kanë propozuar për atë post. Dhe 
një betim i tillë bëhet përpara Presiden-
tit, sepse ai është edhe dëshmitari i paan-
shëm që e bën gjyqtarin ta kujtojë prem-
timin dhe betimin nga i cili nuk mund 
të tërhiqet më pas apo ta thyejë. Ky be-
tim është kaq sublim dhe i rëndësishëm, 
pasi këta Gjyqtarë apo edhe zyrtare pub-
like, me vendimet e tyre, kanë në dore 
zbatimin e drejtë të Kushtetutës, të lig-
jeve, thënë shkurt, kanë në dorë vetë fa-
tin e shtetit, fatin e shoqërisë dhe, pse jo, 
edhe sigurinë e jetës të secilit qytetar të 
Republikës.

 2-Para pak ditësh u zbardhën 
fakte të forta nga Presidenca, ku QBZ 
dhe Ministria e Drejtësisë rezultonin 
të kishin falsifikuar shkresa kundrejt 
synimit për të përfshirë në kushtetuese 
Arta Vorpsin. Presidenti flet për një 
puç dhe për këtë ka thirrur qytetarët 
në bulevard më 2 mars. Ju si e gjykoni 
këtë situatë?

Faktet janë fakte dhe nuk kane nevo-

jë për interpretim. Zinxhiri i manipulim-
it dhe fallsifikimit është i qartë. Çështja 
është se me sa përgjegjësi ligjore e morale 
do të veprojnë ata që janë autorë të kësaj 
shkelje të rëndë. Nëse ai betimi përpa-
ra Kushtetutës dhe integriteti i tyre vërtetë 
kanë patur vlerë. Shkelja e ligjit nga in-
stitucionet qe janë garantore të zbatim-
it të tij, është një krizë akute për shtetin. 
Nëse shkelet Kushtetuta dhe ligji me qël-
limin për të uzurpuar një institucion kus-
htetues, mendoj se fenomeni nuk ka emër 
tjetër vetëm se puç, pasi është një  goditje, 
një grusht që i jepet kollonave mbajtëse të 
shtetit për ta dëmtuar dhe uzurpuar, pra, 
një grusht shteti. Dhe në rast se intitucio-
net që e ruajne shtetin dështojnë, atehe-
rë, gjithnjë vepron garantori i fundit por 
me i rëndësishmi i shtetit, që është popul-
li, sovrani. 

3-Institucioni më i ri në drejtësi 
i formuar është SPAK . Cilat janë 
pritshmëritë tuaja te kjo Prokurori 
e Posacme. A do  të arrijë SPAK të 
luftojë eksponentët  korrupsionit dhe 
krimit në rangjet e larta? Duke mbetur 
tek kjo pjesë a besoni se kallëzimet e 
kreut të shtetit ndaj atyre që cilësohen 
si autorë të grushtit të shtetit do mund 
të shërbejnë si një provë të së vërtetës 
për këtë institucion?

Pritshmëria qytetareve për një sistem 

drejtësie që garanton barazinë përpara lig-
jit, që është e paanëshme, e pavarur dhe 
profesionale, është shumë e lartë. Një sis-
tem i tillë drejtësie sjell besim e garanci 
për ata që respektojne ligjin. Edhe SPAK 
është përpara një pritshmërie të lartë. 
Pritet të shohim konkretisht. Disa nga 
dosjet e krimit dhe te korrupsionit janë 
tashme në dijeni edhe të publikut të gjere. 
Atyre u janë shtuar edhe dosjet e kallëzi-
meve te institucionit të Presidencës, që 
kanë një rëndësi të jashtëzakonshme për 
vete sistemin tonë demokratik. Trajti-
mi i tyre do të jetë një test i themeleve të 
SPAK por edhe të vetë sistemit te drejtë-
sisë, një provë e të vertetës, siç thoni ju.

4-Paketa “Anti-KÇK” po pëson 
një “metamorfozë”, ku fillimisht 
u raportua si një paketë e cila do 
kishte në fokus kryesor prokurorët e 
gjyqtarët dhë më pas u kthye në një 
akt normativ që do të ndiqte penalisht 
njerëzit e përfshirë në veprimtaritë 
kriminale. Cili është gjykimi juaj për 
këtë nismë të qeverisë?

Personalisht jam mbështetës i iniciati-
vave që rrisin zbatueshmërinë e ligjit, që 
forcojnë sigurinë e jetës dhe respektojnë 
të drejtat e qytetarëve. Por nëse kjo pa-
ketë dhe struktura zbatuese e saj është në 
duart e ekzekutivit, i jep fuqi atij, dhe jo 
të gjyqsorit, kjo ngre dyshime. Po kësh-
tu, shtrohet pyetja pse një strukture e tillë 
nuk e konceptua së bashku me institucio-
net e tjera të reformës në drejtësi? A do 
të jetë në gjendje të veprojë në rastet kur 
ka fakte publike për përfshirje të per-
faqësuesve të ekzekutivit ne afera krim-
inale e korruptive? Po kur lirohen nga 
sistemi gjyqësor kriminele që në dijen 
publike janë mbështetës militante të par-
tisë në pushtet? Kjo mbetet për t’u parë 
ndërkohë që faktet nuk na lejojnë të jemi 
optimiste. Edhe kjo paketë ka nevoje të 
kalojë provën e së vërtetës. 

5-Më 14 janar palët politike 
u ulën në tryezë për reformën 
zgjedhore të ndërmjetësuar edhe nga 
ndërkombëtarët. Pretendohet se deri 
më 15 mars do të jetë i përfunduar 
drafti i reformës, ndërkohë së fundmi 
janë shfaqur mos dakordësi mes 
palëve. A mendoni se kjo reformë do të 
përmbyllet së pari në kohë dhe nëse do 
mund të jetë një hap drejt zgjedhjeve 
të lira e të ndershme? 

 Reforma zgjedhore po zhvillohet në 
kushtet e një konsensusi shumë të brishtë. 
Dhe nuk mund të ishte ndryshe në kushtet 
e një krize të gjithanëshme që ka kapluar 
vendin. Fatkeqësisht, edhe këtë herë, ishte 
ndërhyrja ndërkombëtare që i uli palët në 
tavolinën e reformës, pasi dihet tashme 
që nuk ekziston asnjë fije besimi midis 
opozitës dhe mazhorancës. Ka një presion 
për ta mbyllur në kohë qoftë edhe formal-

isht këtë reformë, dhe kjo ka të bëjë me 
vendim-marrjen për hapjen e negociatave 
në mesin e muajit mars. Uroj që afati të 
respektohet dhe t’i hapë rrugë zgjedhjeve 
të parakohëshme. Politika në Shqipëri 
prodhon çdo ditë arsye, por me shumë 
pretekste, për të  prishur konsensusin 
për reforma bipartizane. Unë mendoj se 
reforma zgjedhore, nëse do të realizo-
het, është  vetëm hapi i parë drejt zgjedh-
jeve të lira e të ndershme. Hapat e tjerë 
janë po aq të rëndësishëm: vetingu i poli-
tikanëve, konkurrimi mbi bazën e platfor-
mave dhe programeve, si dhe ngritja e nd-
jeshmërisë publike dhe mekanizmave të 
llogaridhënies dhe ndëshkimit për mosm-
bajtjes së premtimeve zgjedhore. Kjo do 
të bëjë që qytetarët të bëjnë zgjedhje të 
lira e të ndershme, dhe jo thjeshte votime 
formale.  

6-Ndërkaq opozita ka theksuar 
se i qëndron idesë për zgjedhje të 
parakohshme. Nëse përmbushet një 
nga 9 kushtet e Bundestagut, pra ai 
për reformën zgjedhore, ndërsa 8 të 
tjerët që janë detyrë e Qeverisë mbeten 
pezull, cili besoni se do jetë reagimi i 
opozitës? A do i rikthehet protestave?

 Kushtet e Bundestagut kanë  të bëjnë 
në tërësinë e tyre me themelet dhe thel-
bin e shtetit, me cilësinë e sistemit tonë 

demokratik. Reforma zgjedhore dhe re-
alizimi i zgjedhjeve të lira e të ndershme, 
janë hapi i parë për të treguar cilësitë qe 
kemi dhe nivelin e përgatitjes për t’u afru-
ar me tej me Evropën. Edhe metodolog-
jia e re e vlerësimit nga ana e BE ka për 
qëllim që të mundësojë një vlerësim me 
të saktë e realist të cilësive tona. Prandaj, 
këtë herë, realizimi i këtyre kushteve nga 
mazhoranca, nuk ka të bëjë vetëm me af-
tesinë, por mbi te gjitha, me vullnetin 
për të afruar më tej vendin me Evropën. 
Nëse kjo nuk ndodh, atëherë edhe ky kr-
ye-premtim i kësaj mazhorance, ka rënë 
si shumë premtime të tjera për punësimin, 
për taksat, për shëndetësinë, për gruan, 
për familjen. Ne fakt, kjo mazhorancë 
ka kohë që vegjeton në qeverisje, pa i 
sjellë asnjë të mirë publike qytetarëve. 
Prandaj kërkesat e opozitës dhe të qyte-
tarëve për zgjedhje të parakohëshme, 
dhe protestat si mjet për të shkuar drejt 
tyre, janë mëse legjitime.

Haxhinasto: Nëse shkelet ligji për të uzurpuar 
një institucion kemi të bëjmë me puç. 
Garantori i fundit i shtetit mbetet sovrani

“Gjendemi në krizë akute shtetërore”

Politikë
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Humbi jetën papritur nga një atak 
kardiak, përcillet për në banesën e 
fundit kryebashkiaku i Rrogozhinës
Është zhvilluar ditën e djeshme në Rrogozhinë ceremonia mortore 
e përcjelljes për në banesën e fundit të Kryetari të Bashkisë Haxhi 
Memolla. Familjarë, miq, kolegë, politikanë dhe qytetarë i kanë thënë 
sot lamtumirë njeriut të tyre të shtrenjtë, mikut dhe kolegut të tyre. Me 
dhimbje dhe lot u përcoll drejt banesës së fundit në varrezat e qytetit. 
Haxhi Memolla ndërroi jetë dje në mënyrë krejt të papritur nga një atak 
kardiak teksa ishte duke konsumuar kafe me kolegun e tij në Peshko-
pi ku kishte shkuar për të shoqëruar ekipin e futbollit Egnatia në ndesh-
je me Korabin. Ndarja e parakohshme nga jeta ka shokuar familjarët, 
miqtë dhe kolegët ndërsa do të mbetet në kujtimet e tyre si një mik i 
shtrenjtë dhe me vlera të larta njerëzore.

Me pistoletë drejt Italisë, arrestohet 
në Rinas 43-vjeçari nga Durrësi
Një 43-vjeçar nga Durrësi është arrestuar në aeroportin e Rinasit pasi po 
udhëtonte drejt Italisë me një armë zjarri. Në Rinas, si rezultat i bash-
këpunimit dhe koordinimit të veprimeve mes shërbimeve të Policisë Kuf-
itare të Rinasit, specialistëve për Hetimin e Trafiqeve në DVP Tiranë dhe 
punonjësve të sigurisë së Aeroportit të Rinasit, konkretisht të skanerit të 
bagazheve dhe personave, u bë i mundur finalizimi i operacionit policor 
të koduar “Short Ëeapon”, në kuadër të të cilit u bë arrestimi në flagrancë 
i shtetasit B. L., 43 vjeç, banues në Durrës. Falë informacioneve të mar-
ra në rrugë operative nga Specialistët e Seksionit për Hetimin e Trafiqeve 
të Paligjshme se një shtetas dyshohej që kishte armë zjarri me vete dhe 
do udhëtonte drejt Italisë është organizuar puna për mbajtjen nën vëzh-
gim të shtetasit të dyshuar, deri në momentin e futjes në skaner në zonën 
e kontrollit kufitar. Gjatë skanerimit të valixhes së tij të dorës, Policia i 
gjeti një armë zjarri e llojit pistoletë, e markës “Pietro Beretta”, me një 
krehër me fishekë. Në bashkëpunim me Policinë e Durrësit u ushtrua kon-
troll në banesën e tij në Durrës dhe në përfundim të veprimeve të kryera 
nga specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme në DVP Tiranë u 
bë arrestimi në flagrancë, për veprën penale “Trafikimi i armëve dhe mu-
nicionit”. Specialistët për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme në DVP Ti-
ranë, nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe në bash-
këpunim me homologët italianë po vijojnë hetimet për identifikimin e 
bashkëpunëtorëve të tjerë në këtë veprimtari kriminale, si dhe për identifi-
kimin e destinacionit dhe zbardhjen e qëllimit final që shtetasi i arrestuar 
ka patur me këtë armë.

Dy persona humbën jetën 
dhe 7 të terë mbetën të 
plagosur, pasi mjeti me 
të cilin po udhëtonin 

doli nga rruga dhe përfundoi me 
rrota në ajër. Automjet tip ‘Fuoris-
tradë’, që po transportonte 8 refug-
jatë klandestinë nga Siria, Iraku dhe 
Jemeni ka dalë nga rruga mbrëm-
jen e së shtunës në aksin rrugor Ko-
rçë-Gramsh, në fshatin Çekrez. Dy 
viktimat ishin shtetas sirianë. Rreth 
orës 22:00 të së shtunës, automjeti 
doli nga rruga dhe ra nga një lartë-
si prej 100 metrash, ku humbën 
jetën 2 sirianë dhe u plagosën 7 të 
tjerë, drejtuesi i mjetit dhe refug-
jatët që vinin nga vendet e treta. Të 
plagosurit u dërguan në spitalin e 
Traumës në Tiranë me fraktura dhe 
trauma të ndryshme por fatmirë-
sisht ndodhen në gjendje të stabi-
lizuar. Shtetasit sirianë të plago-
sur janë Syrjan Hamat 32-vjeç, Ali 
Qerredi 24 vjeç, Seif Azxherbahit 

23-vjeç, Arnaif Merzhid 40-vjeç, 
Muhamet Nurhisi 33-vjeç, Abdyl 
Aliasiu 26-vjeç dhe një person me 
emrin Advokado 26-vjeç mbiemri i 
të cilit nuk bëhet i ditur.“Në fshatin 
Çekrez, Gramsh, shtetasi M.Gj., 28 
vjeç, banues në Tiranë, duke drejtu-
ar mjetin tip “Fuoristradë”, ka dalë 
nga rruga dhe për pasojë kanë hum-
bur jetën 2 shtetas dhe janë pla-
gosur 8 shtetas të tjerë.Të plago-
surit janë transportuar në Spitalin e 
Gramshit dhe ndodhen nën kujdes-
in e mjekëve. Grupi hetimor ndod-
het në vendngjarje dhe po punon 
për zbardhjen e shkakut të aksiden-
tit”-njoftoi policia mbrëmjen e së 
shtunës.

Arrestimi i shoferit 
Policia e Gramshit ka arrestu-

ar shoferin e fuoristradës pas aksi-
dentit tragjik mbrëmjen e kaluar ku 
humbën jetë 2 persona. Policia tha 
se në lidhje me aksidentin e ndod-

hur mbrëmjen e së shtunës, në aksin 
rrugor Korçë-Gramsh, në fshatin 
Çekrez, në përfundim të veprimeve 
te para hetimore u bë arrestimi në 
flagrancë i shtetasit M.GJ., 28 vjeç, 
banues në Tiranë. Shtetasi M.Gj., 
mbrëmjen e djeshme humbi kon-
trollin mbi mjetin “Fuoristradë” që 
transportonte në mënyrë të palig-
jshme 9 shtetas nga vendet e tre-
ta dhe për pasojë mjeti doli nga rru-
ga, ku dy persona humbën jetën dhe 
7 te tjerë ndodhen në spital për ndi-
hmë mjekësore Materialet heti-
more i kaluan Prokurorisë pranë 
Gjykatës së Shkallës Parë Elba-
san, për veprat penale “Shkelja e 
rregullave të qarkullimit rrugor 
me pasojë vdekjen dhe plagosjen 
e disa personave”dhe “Ndihma 
për kalim të paligjshëm të kuijëve 
, me pasojë vdekjen dhe plagos-
jen e disa personave”, ku parashi-
kohet denimi nga 15 vjet deri në 
burgim të përjetëshëm.

Aksidenti në Gramsh me 
dy viktima dhe 7 të 
plagosur, arrestohet drejtuesi 
28-vjeçar i automjetit

Refugjatë klandestinë nga Siria

Policia e Tiranës njoftoi se ka ar-
restuar një burrë 51 vjeç, i cili ka 
ushtruar dhunë fizike e psikologjike 
ndaj gruas me të cilën ishte në pro-
ces divoci dhe dy fëmijëve.  Shër-
bimet e Komisariatit numër 2 në 
kryeqytet kanë bërë arrestimin në 
flagrancë të shtetasit A.B nën aku-

zat e kundërshtimit të vendim-
it të gjykatës dhe dhunës në famil-
je.“Shkeli urdhrin e mbrojtjes dhe 
ushtroi dhunë fizike ndaj bash-
këshortes dhe fëmijëve, por u vu në 
pranga nga Policia Nga shërbimet e 
Komisariatit Nr. 2, u bë arrestimi në 
flagrancë i shtetasit A.B., 51 vjeç. 

Arrestimi i tij u bë, pasi ky shte-
tas ka shkuar në banesën ku jeton 
ajo me dy fëmijët, pasi ishin në pro-
ces divorci dhe ka ushtruar dhunë 
fizike ndaj saj, dhe ndaj 2 fëmijëve. 
Bashkëshortja e këtij shtetasi ishte 
e pajisur me urdhër mbrojtje nga 
Gjykata, pasi 51-vjeçari kishte ush-

truar në mënyrë të përsëritur dhunë 
fizike e psikologjike ndaj saj. Mate-
rialet iu referuan Prokurorisë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, 
për veprat penale “Dhuna në famil-
je” dhe “Veprime në kundërshtim 
me vendimin e Gjykatës”- njoftoi 
policia.

Burri shkel urdhrin e mbrojtjes, dhunon 
bashkëshorten e dy fëmijët, arrestohet nga policia
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Një operacion i Prokurorisë së Ru-
manisë në nëntor të 2019-ës ka vënë 
në pranga dy shtetas shqiptarë për 
trafikim të lëndëve narkotike, njërit 
prej të cilëve i është gjetur me vete një 
licencë avokatie. Me anë të një letër-
porosie, Prokuroria rumune i kërkon 
Prokurorisë së Tiranës të dhëna për 
Flordi Aliajn dhe shtetasin tjetër, 
Hiqmet Hoxha, të cilët janë nën hetim 
për trafikimin e 60 kilogramëve kana-
bis, që sipas hetimeve ishin blerë në 
Spanjë për t’u shitur në tregun vendës 
në Rumani. Aliajt, siç rezulton nga 
letërporosia, i është gjetur dhe një li-
cencë avokatie dhënë nga Dhoma 
Kombëtare e Avokatisë në Shqipëri 
dhe autoritetet rumune kërkojnë të 
dinë nëse është avokat në vendin tonë. 
Nga të dhënat që rezultojnë në QKB, 
shtetasi Flordi Aliaj ka pasur të regjis-
truar niptin për ushtrimin e avokatisë 
që në vitin 2007 dhe e ka pezulluar atë 
përkohësisht në vitin 2012. AKUZAT 
Prokuroria Rumune ka ngritur akuzën 
e “Trafikut kombëtar dhe ndërkom-
bëtar”për Flordi Aliajn, Hiqmet Hox-
hën, një shtetas grek dhe një rumun. 
Ata janë arrestuar në flagrancë gjatë 
trafikimit të lëndës narkotike. “Nga të 
dhënat rezulton se, në kuadër të çësht-
jes penale për hetimin e veprës pe-
nale ‘Trafiku kombëtar dhe ndërkom-
bëtar i drogës me rrezik dhe rrezik të 
lartë’, në datë 11.11.2019 nga Proku-
roria Pranë Gjykatës së Lartë të Kasa-
cionit dhe Drejtësisë (Drejtoria e In-
vestigimit të Krimit të Organizuar dhe 
Terrorizmit) Rumani, ka filluar nd-
jekja penale në ngarkim të katër per-
sonave pas kapjes në flagrancë të një 
sasie prej rreth 60 kilogramëve kana-

bis. Ndër këta persona, dy prej tyre 
janë shtetas shqiptarë dhe konkretisht: 
Flordi Aliaj dhe Hiqmet Hoxha, nën 
aspektin e kryerjes në konkurs real të 
veprave penale ‘Trafiku kombëtar dhe 
ndërkombëtar i drogës me rrezik dhe 
rrezik të lartë’ të parashikuar në nenin 
2 pika 1, respektivisht neni 3 pika 1 të 
ligjit”, shkruhet në letërporosi.

Hetimet
Prokuroria e Tiranës aktualisht 

është duke verifikuar të dhënat që kër-
kohen nga autoritetet e drejtësisë ru-
mune, në lidhje me këta dy shtetas. 
Ndërkohë të dhënat e kërkuara për 
shtetasin tjetër Hiqmet Hoxha janë 
dërguar në Rrethin Gjyqësor Gjiro-
kastër. Operacioni i autoriteteve ru-
mune është zhvilluar gjatë tri ditëve 
në nëntor të 2019-ës, ku është bërë 
vëzhgimi ambiental dhe ndjekja e 4 
personave, që sipas Prokurorisë ru-
mune kanë organizuar trafikimin e 
lëndës narkotike. Dy shqiptarët kanë 
kontrolluar rrugën për kontrolle, ndër-
kohë që droga ishte fshehur në një ka-
mion që drejtohej nga një shtetas grek. 
“Midis datave 9 dhe 10 nëntor 2019, 
tre të pandehurit zhvilluan disa takime 
në parkingun e një qendre tregtare në 
kryeqytet dhe në një restorant afër au-
tostradës A1. Për të siguruar suksesin 
e veprimtarisë kriminale, më 9 nëntor 
2019, dy shtetas shqiptarë të moshës 
39 dhe 41 vjeç kryen disa patrullime 
në autostradën A1 për të siguruar që 
ato nuk u gjurmuan për në vendin ku 
po lëvizte lënda. Ndërkohë, një shtetas 
tjetër grek i moshës 47 vjeç transpor-
tonte sasinë e kanabisit“, thuhej në një 
deklaratë të Prokurorisë rumune.

Avokati shqiptar nën hetim 
për trafik droge. Prokuroria 
rumune kërkon të dhëna 
nga autoritetet vendase

Nga Specialistët e Hetimit të Krim-
it në Komisariatin e Policisë Nr.3, 
pas njoftimit të marrë nga një shte-
tas maroken se i kishin marrë me 
dhunë një sasi eurosh dhe sende 
të tjera në rrugën “Azem Galica”, 
menjëherë u organizua puna dhe 

falë veprimeve të shpejta dhe profe-
sionale u bë i mundur, identifikimi, 
kapja dhe arrestimi në flagrancë i 
shtetasve: D.P., 17 vjeç dhe E.V., 21 
vjeç, banues në Tiranë.

 Këta shtetas në bashkëpunim 
me njeri-tjetrin, në orët e para të 

mëngjesit të datës 22 shkurt i 
kishin vjedhur me dhunë 200 
euro dhe sende të tjera person-
ale shtetasit maroken K.A, i cili 
kishte hyrë me dokumentacion të 
rregullt në Shqipëri dhe do ud-
hëtonte drejt Italisë. Në cilësinë 

e provës materiale janë sekuestru-
ar shuma e parave të vjedhura dhe 
sendet personale. Materialet i kalu-
an Prokurorisë pranë Gjykatës të 
Shkallës së Parë Tiranë, për veprën 
penale “Vjedhja me dhunë, kryer në 
bashkëpunim”.

Policia e Tiranës ka arrestuar dy persona të cilët 
akuzohen se kanë vjedhur me dhunë 1 shtetas maroken

Policia e Shtetit arrestoi ditë 
më parë disa persona, të cilët 
akuzohen se kanë organi-
zuar lojëra fati në mënyrë 

të paligjshme. Gjykata e Tiranës ka 
dhënë ditën e djeshme masat e sig-
urisë për disa nga të arrestuar-
it në aksionin për “Lojërat e fatit”. 
Gjykata dha masën “arrest në shtë-
pi” për Redienel Hamollin.  Gjyka-
ta dha masën “arrest me burg” për 
Erjon Kreka, Igliu Spaholli. Po ash-
tu, gjykata dha “arrest me burg” për 
Klajdi Kuqon dhe Elvis Brahimin. 
Në burg mbeten edhe shtetasit Mel-
aim Hyka dhe Taulant Reci. Kurse, 
“arrest në shtëpi” u dha për En-
dri Osmanajn. Gjykata caktoi “ar-
rest me burg” për Ilirjan Ballën dhe 
Erjon Mujën. Po ashtu, gjykata ka 
dhënë “detyrim paraqitje” për Le-
dion Malicikën. Në burg janë lënë 
edhe shtetasit Ali Caushi dhe Mario 
Ylli. Nga gjykata u dha masa e sig-
urisë “detyrim paraqitje” për Klevis 
Dedja dhe Isuf Taton. U lanë në burg 

shtetasit Dritan Dema dhe Ines Salija. 
Ndërkaq, në burg mbeti edhe shteta-
si Romir Hamitaj, ndërsa u dha “de-
tyrim paraqitje” për Drini Gora dhe 
Edrian Myftari. Gjykata la në burg 
shtetasin Axhildo Kashari, kurse u 
dha detyrim paraqitje për Denis Hys-
kon. Po në burg mbeten shtetasit Ax-
hildo Kashari, Igli Oboni dhe Kla-
jdi Tosku, kurse u dha “detyrim 
paraqitje” për Arjan Tasellarin e 
Krejstjano Jaicarin. Mësohet se 
84 të arrestuar të tjerë në kuadër 
të operacionit për ndalimin e lo-
jërave të fatit do të dalin nesër 
para gjykatës, për t’u njohur me 
masat e sigurisë. 

Operacioni u ndërmor në 8 qa-
rqe të vendit, Tiranë, Durrës, El-
basan, Fier, Berat, Korçë, Lezhë e 
Shkodër. Në Tiranë dhe në qarqe 
u ushtruan 486 kontrolle në lokale 
dhe ambiente që dyshohej se zh-
villohej kjo veprimtari krimina-
le. Tiranë- Kontrollet në Tiranë ku 
ushtrohej kjo veprimtari kriminale 

janë bërë me vendim të Gjykatës 
së Shkallës së Parë Tiranë. Në 
kryeqytet u arrit të sekuestrohej një 
sallë qendrore monitorimi, e cila 
monitoronte aktivitetin që zhvillo-
hej në pikat e tjera që zhvillohej ky 
aktivitet.  “Në këtë sallë u gjetën 
dhe kapën në punë të zezë 6 punon-
jës, 20 monitorë, 17 DVR dhe ad-
ministratori i sallës, shtetasi G. M. 
Po ashtu u gjetën dhe u sekuestruan 
170 milionë lekë të vjetra, të grum-
bulluara nga bastet që ishin vendo-
sur nëpër pikat e monitoruara prej 
kësaj qendre kriminale” deklaroi 
drejtori i policisë. Operacioni pol-
icor i koduar “Fati i lojërave” vuri 
në pranga në flagrancë 115 perso-
na, 24 të tjerë janë proceduar në 
gjendje të lirë dhe 2 janë shpallur në 
kërkim.  Ndërsa janë sekuestruar 172 
milion lekë të vjetra kompjutera  të 
lojërave të fatit, dhjetëra aparatë ce-
lular e aksesorë të tjerë që shërbenin 
për organizimin dhe implementimin e 
këtij aktiviteti kriminal.

Aksioni për “Lojërat e 
fatit”. Gjykata e Tiranës 
jep masën e sigurisë  për 
30 nga 115 të arrestuarit

Vendimi
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Afati i lënë deri ditën e 
martë për lëvrimin e pa-
gave të prapambetu-
ra ka bërë që me dhjet-

ra punonjës së uzinës së përpunimit 
të thellë të naftës në Ballsh të zh-
villojnë një marshim nga uzina dre-
jt qëndrës së qytetit. Pas takim-
it që kanë pasur në kryeqytet me 
zëvëndësministrin e Energjitikës të 
shoqëruar nga kreu i bashkisë Mal-
lakastër dhe deputeti i zonës, gre-
vistët duket se nuk kanë më bes-
im në asnjë institucion përgjegjës. 
Në marshim punonjësve ju bash-
kuan familjarë, qytetarë të Ballshit, 
por edhe një grup përfaqësuesish të 
sindikatës së minatorëve të bash-
kuar në Bulqizë. Gjatë marshim-
it drejt rrugëve të qytetit naftëtarët e 
Ballshit i kanë bërë thirrje çdo qyte-
tari të bashkohet ndërkohë këta të 
fundit i kanë shoqëruar me duar-
trokitje. Janë dy pika të panegoci-
ueshme për të cilat punonjësit vi-
jojnë për të shtatën ditë me radhë 
greVën e urisë, pagat dhe fati i Uz-
inës. Në ditën e shtatë të grevës,  
gjendja shëndetësore e tyrë është 
rënduar. Këtë të dielë një prej gre-
vistëve ka pasur komplikacione me 
shëndetin, ndërsa është zëvendësu-
ar nga një tjetër punonjës. Ballshi 
është një ndër qytetet ku ekonominë 
kryesore familjet e sigurojnë nga 
puna në këtë uzinë. Flakja në rrugë 
e mbi 850 punonjësve ka rëndu-
ar ekonomitë e tyre familjare. Në 
grevë urie prej 12 ditësh ndodhen 

edhe 14 punonjës të nënstacionit e 
stacionit elektrik në Poçëm, të cilët 
kërkojnë 27 pagat e prapambetu-
ra. Të vendosur në formën e tyre 
të protestës, 10 punonjës të uzinës 
së përpunimit të naftës në Ballsh 
hynë në ditën e 8-të të grevës së 
urisë, teksa gjendja e tyre sa vjen e 
përkeqësohet.

Këtë të diel një prej grevistëve 
ka pasur komplikacione me shënde-
tin duke u detyruar të lërë mjediset 
e grevës, ndërsa është zëvendësu-
ar nga një tjetër punonjës. Në 
mbështetje të grevistëve kanë dalë 
në një marshim masiv edhe kolegë 
të grevistëve, familjarë dhe qytet-
arë të Mallakastrës. Përfaqësuesit 

e grevistëve shprehen të vendosur 
për të vijuar reagimin e tyre deri 
në marrjen e një zgjidhje. Në grevë 
urie prej 12 ditësh ndodhen edhe 14 
punonjës të nënstacionit elektrik në 
Poçem, të cilët kërkojnë 27 pagat e 
prapambetura. Mësohet se greva do 
të vijojë deri në plotësimin e kërke-
save të punonjësve, kalimin e paga-
ve të prapambetura dhe rifillimin e 
punës në uzinë.

Situata me punonjësit e 
nënstacionit të Poçemit

Punonjësit e nënstacionit të 
Poçemit kanë ndërprerë punën 
disa ditë më parë në shenjë pro-
testë për 27 paga të papaguara. Me-

qenëse se ligji i bën me përgjegjë-
si në rast largimi, ata kanë thënë se 
tashmë do bëjnë vetëm roje. Që 
nga e hëna e kaluar , punonjësit e 
stacionit të pompimit dhe atij el-
ektrik në Poçëm të Mallakastrës 
kanë kaluar në grevë pasi prej 27 
muajsh nuk paguhen. Janë 18 spe-
cialistë që kanë ndërprerë punën, 
duke rrezikuar të  lënë pa ujë e 
drita Mallakastrën. Thonë se do 
të qëndrojnë vetëm si roje, pasi 
braktisja e objektit të rëndësisë 
së veçantë i vë para përgjegjësisë 
ligjore. Ndaj vendimin ia kanë 
bërë të ditur të gjithë institucion-
eve.  Punonjësit e nënstacionit el-
ektrik dhe ata zjarrfikës në Mal-

lakastër, kanë qenë në varësi të 
uzinës së Ballshit, por rafineria prej 
disa kohësh ka probleme me pag-
esat dhe punëtorët thonë se u kanë 
ndërprerë edhe kontratën. 

Situtuata me punonjësit e 
rafinerisë

Ndërkohë dhe Naftëtarët e 
Ballshit kanë protestuar me ditë 
të tëra për marrjen e pagave të 
prapambetura dhe rinisjen e punës 
në Uzinë. Para tre ditësh ata kaluan 
në grevë urie. Ata kanë disa muaj 
marrë rrogën dhe nuk dinë nëse 
do të rikthehen në punë. Rafiner-
ia e Ballshit e administruar u mbyll 
në muajin shtator për shkak të mos 
furnizimit me naftë bruto nga Bank-
ers Petroleum. Uzina e Përpunimit 
të Thellë të Naftës në Ballsh e ndër-
preu aktivitetin në fundshtatorin e 
vitit të shkuar duke lënë pa punë 
mbi 700 punëtorë. Përfaqësuesit e 
uzinës e lidhën ndërprerjen e aktivi-
tetit me mungesën e naftës bruto që 
sigurohej nga kompania “Bankers 
Petrolium”, ndërkohë që sindikatat 
kërkuan ndërhyrjen e qeverisë për 
të zgjidhur situatën. Aktiviteti i uz-
inës mban peshën kryesore të të ar-
dhurave të qindra familjeve që jeto-
jnë në qytetin e Ballshit. Me 4 muaj 
pa paguar dhe pasigurinë për kohën 
se kur do të rikthehen në punë, naf-
tëtarët kanë thënë se po jetojnë ditët 
më të vështira. Bukën e marrin me 
listë dhe fëmijët thonë se i kanë 
hequr nga shkolla.

Përfundon afati 

Naftëtarët e Ballshit marshim për 
pagat, u bashkohen minatorët e Bulqizës

Të paktën 9 persona kanë hum-
bur jetën dhe 21 janë plagosur në 
provincën turke të Vanit për shkak 
të një tërmeti të fortë që tronditi 
zonën. Lajmi u bë i ditur nga min-
istri i Brendshëm i Turqisë Suley-
man Soylu. Tre prej viktimave 
janë fëmijë, ndërsa 1066 ndërte-
sa janë shembur. Autoritetet kanë 
nisur operacionet e kërkim-shpëti-
mit. Tërmeti sipas EMSC, me 
madhësi 5.7 goditi rajonin kufit-
ar Turqi-Iran dhe pati një thellë-
si prej 5 km. Transmetuesi pub-
lik turk TRT World tha se tërmeti 
preku 43 fshatra në Turqi, e cila 
ka një histori të tërmeteve të fu-
qishëm. TRT tha se ekipet e in-
spektimit të dëmit ishin dërguar 
në rajon. Kishte gjithashtu rapor-
time për shembje të ndërtesave 
në qytetin turk të Vanit. Hashem 

Ahelbarra i Al Jazeera që rapor-
ton nga Hatay në jug të Turqisë tha 
se autoritetet po garojnë me kohën 
për të arritur tek njerëzit nën rrëno-
ja. “Autoritetet thonë se janë të 
shqetësuar se shumë njerëz mund të 
bllokohen në rrënoja. Operacionet e 

shpëtimit janë duke vijuar. Dhjetëra 
fshatra malorë janë prekur. Zona 
është një nga zonat më aktive siz-
mike në botë”, tha ai. Zyrtarët ira-
nianë gjithashtu thanë që ekipet e 
urgjencës janë dërguar në zonat e 
prekura.

Turqia goditet nga një tërmet me 
magnitudë 5.7, shënohen 9 të vdekur

Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë or-
ganizoi një aktivitet për fëmijët je-
timë të zonës së Kurbinit, që është 
dhe një nga më të prekurat nga 
tërmeti i 26 nëntorit. përmes fes-
tës dhe dhuratave, fëmijët harru-
an për sado pak, momentet e trish-
ta të nëntorit. Këshilli Ndërfetar i 
Shqipërisë ka organizuar një fes-
të me fëmijët jetim të zonës së 
Kurbinit, që u prekën dhe nga 
tërmeti i 26 nëntorit. Përfaqësues të 
komuniteteve fetare dhuruan libra, 
lodra, dhe jo vetëm, për të gjithë 
fëmijët që e përjetuan pa kujdesin 
prindëror, tërmetin e nëntorit. “Një 
organizim festiv për të gjithë fëm-
ijët e prekur nga tërmeti. Ne kemi 
menduar si Këshill Ndërfetar për 
t`u ardhur në ndihmë këtyre fëmi-

jëve me dhurata”- u shpreh një për-
faqësuese e Këshillit Ndërfetar. 
Këshillit Ndërfetar i Shqipërisë, i 
cili bashkë-kryesohet nga pesë ko-
munitete të ndryshme fetare, do 
të vjojë të ndihmojë dhe fëmi-
jë të tjerë, që u mungon kujdesi i 
prindërve.

Të prekur nga tërmeti, Këshilli 
Ndërfetar i Shqipërisë aktivitet 
me fëmijët jetim të Kurbinit

Aktualitet

tërmeti në turqi
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Mbetjet e rrezikshme në Vlorë

PD: Shqiptarët s’do bëhen kurban të luftës së 
klaneve në PS që duan të bëjnë biznes me vdekjen

Një ngjarje e rëndë është reg-
jistruar në qytetin e Korçës ku 
një vajzë ka rënë nga lokali i 
një pallati 7-katësh dhe ndod-
het në gjendje të rënë për jetën. 

Sipas policisë, vajza ka tentuar 
vetëvrasjen. “Më datë 23.02.2020, 
në lagjen nr. 3, një shtetase rreth 
30 vjeçe, pasi ka hyrë në am-
bientet e një lokali, ka dalë në 

ballkonin e tij në katin e gjashtë 
dhe dyshohet se është vetëhed-
hur, ku për pasojë ka rënë në katin 
e dytë të kësaj ndërtese”-njoftoi 
policia. Kjo shtetase u transpor-

tua në Spitalin e Korçës ku ndod-
het nën kujdesin e mjekëve, ndër-
sa grupi hetimor po punon për 
sqarimin e plotë të rrethanave të 
ngjarjes.

Në Korçë, bie nga lokali në pallatin 7-katësh, vajza në gjendje të rëndë

Partia Demokratike i bëri 
thirrje prokurorisë të bash-
këpunojë me prokuror-
inë e Leçes për të hetuar 

trafikun ndërkombëtar të mbet-
jeve të rrezikshme, duke ju referu-
ar ngarkesës me amiant të bllokuar 
në tragetin që kishte ardhur nga 
Brindizi. Jamarbër Malltezi kërkoi 
nga organi i akuzës të dërgojë në 
Vlorë  polici shkencore dhe të mar-
rin mostrat për ti analizuar në Lab-
oratorët e Akredituar të Mbetjeve 
të rrezikshme pasi në Shqipëri nuk 
ka asnjë laborator të akredituar për 
këto lloj mbetjesh.”Azbesti dhe va-
jrat e ndotura nuk janë radioaktive, 
por janë mbetje toksike kancerog-
jene”, tha Malltezi. Duke sjellë në 
vëmendje më tej se si Edi Rama si-
pas tij u përpoq të të kalonte ligjin 
për importin e mbetjeve para pak 
vitesh me përbetimet se Portet dhe 
Doganat Shqiptare ishin të sigur-
ta. Ndonëse nuk e miratoi dot ligjin, 
Rama sipas Malltezit, lejoi impor-
tin e mbetjeve nën etiketën si ki-
mikate, përmes VKM 665 të datës 
21.09.2016 “Për eksportin dhe im-
portin e kimikateve të rrezikshme”. 
Ish-deputeti tha se ashtusikurse të 
gjithë shqiptarët dhe vlonjatet mer-
itojnë det dhe mjedis të pastër, pa 
helme dhe pa mbetje të rrezikshme. 
“Vlonjatet patën mundësi të ndjejnë 
nga afër dëshirën e madhe të Edi 
Ramës për të importuar plehrat e 
botës. Mediat italiane raportuan për 
të paktën 15 udhëtime me traget, ku 

sasi të konsiderueshme të mbetjeve 
të rrezikshme për shëndetin e njeri-
ut dhe mjedisin, largohej nga Italia 
me qëllim depozitimin në Shqipëri 
sipas një skeme tipike mafioze. 
Vlonjatët dhe gjithë shqiptarët 
panë Edi Ramën në darkë të 
ngushtë me Kornuzi që banon 
në Siçili, pronarin e ndërmarrjes 
“Kornuzi”, biznesi i së cilës është 
ajo e depozitimit të mbeturinave 
dhe e cila transportonte ngarkesën 
jashtë portit te Vlorës”- u shpreh 
Jamarbër Malltezi. 

Sipas tij tek rruga 15-të mesa 
duket qenkan prishur pazaret dhe u 
kap ngarkesa. “Po ku kanë përfun-
duar 14 ngarkesat e mëparshme me 
mbetje të rrezikshme? Në det apo 
maleve që të ndotin dhe rrezikojnë 
shëndetin e qytetarëve me azbest 
për 100 vitet e ardhshme? Vlonja-
tet janë të qartë për skemën e funk-
sionimit. Ata e dine se kujt i janë 
dhënë licencat për tragete dhe kujt 
i jane dhënë licensat për grumbul-
lim dhe depozitim mbetjesh. Gjithë 
shqiptarët morën sihariqin pardje 
se do shkrihet inspektoriati i mje-
disit dhe do behet pjese e IKMT, 
pra kjo qeveri do policë që të nda-
jnë pazaret veç për ndërtime por 
jo inxhinierë mjedisi që matin 
rrezikshmërinë dhe sasinë e mbet-
jeve të rrezikshme”- vijoi më tej 
Malltezi.  

Duke ironizuar kryeministrin 
Rama pedagogu Maltezi deklar-
oi se tani më shqiptarët e kanë të 
qartë lidhjen e Ramës me trafiqet, 
bandat, drogën dhe plehrat. “Kjo 
qeveri duhet hequr qafe si një mbet-
je e rrezikshme për qytetarët. Në 
përpjekje për të fshehur impor-
tin e kancerit, qeveria dje tentoi të 
gënjente sikur nuk janë mbetje të 
rrezikshme, por ky vend nuk ka 

laboratorë të akredituar të mbetjeve 
të rrezikshme ndërsa mbetjet radio-
aktive janë pjese e vogël e mbetjeve 
te rrezikshme. Azbesti dhe vajrat e 
ndotura nuk janë radioaktive, por 
janë mbetje toksike kancerogjene”- 
nënvizoi Malltezi. Në përfundim të 
deklaratës së tij ish-deputeti parala-
jmëroi se Prokuroria shqiptare i de-
tyrohet popullit të Vlorës që mos të 
mbylle sytë, por të bashkëpunojë 
me prokurorinë e Leçes për të het-
uar këtë trafik ndërkombëtar mbet-
jesh të rrezikshme, të sjellin polici 
shkencore dhe të marrin mostrat për 
ti analizuar në Laboratorët e Akred-
ituar të Mbetjeve të rrezikshme pasi 
në Shqipëri nuk ka asnjë laborator 
të akredituar për këto lloj mbetjesh.
Shqiptarët nuk ka pse bëhen kurban 
të luftës së klaneve në PS që duan 
të bëjnë biznes me vdekjen.

Mbetjet e rrezikshme 
të gjetura në traget 

Kujtojmë se ditën e premte 
prokuroria e Vlorës bllokoi tra-
getin në Vlorë ku u gjetën mbetje 
të dyshuara të rrezikshme, ndërsa 
kanë nisur verifikimet për të për-
caktuar llojin dhe sasinë. Dyshimet 
janë për një tentativë të trafikimit të 
mbetjeve të dyshuara të rrezikshme 
nga Italia në Shqipëri që nëse do 
të provohet është e para e viteve të 
fundit dhe nga ana tjetër një këm-
banë e fortë alarmi. Brenda traget-
it mësohet se është gjetur rreth 40 
metër kub lesh xhami që ka përm-
bajtje të lartë amianti, një lëndë 
që shkakton kancer,  si edhe dh-
jetë fuçi me mbishkrimin “Eni”, ku 
po ashtu ka dyshime për lëndë të 
rrezikshme. Për të saktësuar përm-
bajtjen, monstrat do të analizohen 
në Institutin e Fizikës Bërthamore 
në Tiranë. Burimet thanë se ato 
futeshin si produkte për firmën e 
pastrimit “Delfini 1” . Sakaq për 
këtë cështje janë arrestuar 6 per-
sona Zamir Kormuzi, pronari i 
firmës së grumbullimit të mbet-
jeve, Elisabeta Çuni administra-
tore e firmës së mbetjeve, Arbër 
Çuni, shofer i furgonit, Kujtim 
Xhafellari, Zv. kapiten i tragetit, 
Festim Tafa, kapiten i tragetit dhe 
48-vjeçari me iniciale A.G.

Kapen me pasaporta 
franceze në Rinas, 
arrestohen 3 
klandestinë nga 
Gana e Kameruni
Finalizohet një tjetër operacion për 
parandalimin e kalimit të paligjshëm të 
kufirit në Rinas. Operacioni i koduar 
“Shpërblimi”  vuri në pranga tre shtetas 
nga Gana dhe Kameruni, si u dhe shpallen 
në kërkim dy të tjerë nga Franca. Policia 
sekuestroi pasaporta e karta identiteti që do 
përdoreshin me anë të ngjashmërisë, për 
të kaluar kufirin drejt vendeve të BE-së.Të 
arrestuarit janë: J. B., 21 vjeç, lindur dhe 
banues në Kamerun (organizator)-B. A., 
34 vjeç, lindur dhe banues në Gana; J. B., 
23 vjeç, lindur dhe banues në Kamerun; U 
shpallën në kërkim shtetasit francezë: D. 
I:  B. Y. Nga hetimet e kryera nga policia 
ka rezultuar se shtetasi B. A., kundrejt 
shpërblimit monetar, ka siguruar nga 
shtetasi J. B., një pasaportë franceze që i 
përkiste shtetasit D. I. dhe duke përfituar 

nga ngjashëria fizike me këtë shtetas ka 
tentuar të udhëtojë me këtë pasaportë nga 
aeroporti i Rinasit në drejtim të vendeve 
të BE-së. Po nga hetimet ka rezultuar se 
23-vjeçari  J. B., kundrejt shpërblimit 
monetar ka siguruar nga 21-vjeçari J. B., 
një kartë identiteti franceze që i përket 
shtetasit B. Y. dhe duke përfituar nga 
ngjashëria fizike me këtë shtetas ka tentuar 
të udhëtojë me këtë pasaportë nga aeroporti 
i Rinasit në drejtim të vendeve të BE-së. 
Policia ka dyshime se personat e mësipërm  
kanë  bashkëpunëtorë edhe shtetas shqiptar, 
për të cilët po punohet për identifikimin e 
tyre. Materialet proceduriale do t’i kalojnë 
Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës 
së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme 
hetimore, për veprat penale “Ndihma 
për kalim të paligjshëm të kufirit” dhe 
“Falsifikimi i letërnjoftimeve, pasaportave 
ose i vizave”.

Aktualitet

Mbetjet e dyshimta

Jamarbër Malltezi
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Ku përfundojnë paratë 
e shqiptarëve? 123 mln 
€ gropë në buxhet nga 
koncesionet e HEC-eve

Buxhetit të shtetit i është 
shkaktuar një dëm prej 
123 milionë eurosh nga 
14 kontrata për ndër-

timin e HEC-ve në vend. Kontrolli 
i Lartë i Shtetit ka inspektuar kon-
tratat me 14 sipërmarrje dhe në 
këtë auditim ka konstatuar shkel-
je në veprimtarinë institucionale të 
AKBN-së në fushën hidroenergje-
tike, sa i përket, ndjekjes së kon-
tratat e lidhura nga shteti shqiptar 
në fushën hidroenergjetike, masave 
të marra, zbatimin e akteve lig-
jore e rregullatore në fuqi që rreg-
ullojnë veprimtarinë institucionale. 
Shkelja e rregullave kanë sjellë ndi-
kime të konsiderueshme në finan-
cat publike me një vlerë financi-
are prej rreth 15,2 miliardë lekë ose 
rreth 123 milionë euro, për të cilat 
KLSH me shkresën nr. 1442/23 

datë 18.11.2019, ka depozituar indi-
cie për ndjekje penale në Prokuror-
inë e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka 
përfunduar auditimin “Mbi për-
puthshmërinë” në Agjencinë Kom-
bëtare të Burimeve Natyrore 
(AKBN) Tiranë, për veprimtarinë 
nga data 1.9.2016 deri në datën 
31.12.2018. “Në këtë auditim u 
konstatuan shkelje në veprimtarinë 
institucionale të AKBN-së në 
fushën hidroenergjetike, sa i përket, 
ndjekjes së kontratat e lidhura nga 
Shteti Shqiptar në fushën hidro-

energjetike, masave të marra, zba-
timin e akteve ligjore e rregullatore 
në fuqi që rregullojnë veprimtarinë 
institucionale, të cilat kanë sjellë 
ndikime të konsiderueshme në fi-
nancat publike me një vlerë finan-
ciare prej rreth 15,2 miliardë lekë 
(afërsisht 123 milionë euro), për 
të cilat KLSH, ka depozituar indi-
cie për ndjekje penale në Proku-
rorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë”, 
– thuhet në njoftimin e Kontrollit të 
Lartë të Shtetit.

Nga auditimi me zgjedhje i 14 
dosjeve të HEC-eve të cilët kanë 
përfunduar punimet, janë lidhur 
me rrjetin energjetik dhe janë fu-
tur në fazën e prodhimit rezultoi se, 
vlera e penaliteteve të llogaritura 
dhe më pas propozuar nga AKBN 
drejt Ministrisë së Infrastrukturës 
dhe Energjisë (MIE) në rolin e au-
toritetit kontraktues, për moszbatim 

të kushteve të kontratës prej sho-
qërive zhvilluese, për të cilat nuk 
disponoheshin aktet administrativë 
për arkëtimin e tyre, vetëm për ras-
tet e shqyrtuara, shkon në rreth 2 
miliardë lekë.

Në dosjet e audituara rezultu-
an gjithashtu problematika sa i për-
ket pajisjes me leje ndërtimi të sho-
qërive zhvilluese për kryerjen e 
punimeve të ndërtimit dhe mung-
esë e masave të marra nga autoriteti 
kontraktues në këtë drejtim. Në 
dosjet e audituara nga KLSH nuk 
mungon llogaritja e penalitetit për 
mosrealizimin e prodhimit sipas 
detyrimit kontraktual për periud-
hën përpara daljes së VKM-së 
Nr. 332 datë 6.6.2018 ndërkohë 
që pas këtij vendimi janë thell-
uar më tej paqartësitë mbi llog-
aritjen. Kërkesave të AKBN-së 
për të qartësuar mënyrën e apli-
kimit të penaliteteve autoritet-
it kontraktues nuk rezultoi tu 
ketë dhënë përgjigje shteruese, 
megjithëse ndryshimet ligjore 
janë propozuar nga vet ky au-
toritet. “Përgjithësisht në dosjet 
e HEC-eve mungonte sigurimi i 
kontratës/kontratave, sigurimi i 
punimeve, pajisjeve etj., doku-
mentacione këto të detyrueshme 
referuar “kontratës tip” të lid-
hur. Nuk gjendeshin raportimet 
me shkrim që duhet të bëra kon-
cesionari pranë AK çdo tre muaj, 
për realizimin e programit të in-
vestimeve dhe në asnjë rast nuk 
u konstatua të jetë propozuar, 
ose mbajtur qëndrim (sanksione) 
ndaj shoqërive të cilat nuk përm-
bushin detyrimin kontraktual mbi 
raportimin periodik të ecurisë së 
kontratës referuar “Kontratës së 
Koncesionit”.

Në 11 raste të trajtuara nga gru-
pi i auditimit, vlera e investimeve 
të situacionuara të HEC-eve, në 
mungesë apo tejkalim të lejes për-
katëse nga organet kompetente për 
kryerje të punimeve të ndërtimit, si-

pas akteve ligjore në fuqi, ka ndi-
kuar/mund të ketë ndikuar në përfit-
imin e padrejtë të TVSH-së, e cila 
për rastet e trajtuar llogaritet në 
vlerën rreth 13,112,040 mijë lekë.

Nuk evidentohen bashkëvep-
rime për këto raste me Drejtorinë 

e Përgjithshme të Tatimeve, meg-
jithëse AKBN dhe DPT prej mua-
jin nëntor 2015 kanë nënshkru-
ar marrëveshje bashkëpunimi dhe 
janë angazhuar për shkëmbimin 
e informacioneve të ndërsjella si 
dhe kryerjen e kontrolleve të për-
bashkëta”, – thuhet në njoftimin e 
Kontrollit të Lartë të Shtetit. Për 
periudhën objekt auditimi janë ev-
identuar llogaritje të pasakta të ta-
rifave të oponencës për projek-
tet e vlerësuara në vlerën rreth 5,5 
milionë lekë, ndërkohë që mun-
gon llogaritja dhe pagesa për 
katër raste për vlerën rreth 1,6 
milionë lekë.

Për përmirësimin e perfor-
mancës së veprimtarisë së AKBN, 
Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka përc-
jell institucionit 21 rekoman-
dime për zbatim nga këto; 1 masë 

Pas grevës së urisë së naftëtarëve 
të rafinerisë së Ballshit, Autoriteti 
i Konkurrencës ka hapur një hetim 
ndaj kompanisë “Bankers Petrole-
um”. Autoriteti i Konkurrencës po 
heton kompaninë “Bankers Petro-
leum” për vendosjen e një konkur-
rence të lire dhe efektive në treg. 
Autoriteti duhet të marrë masa 
kundrejt çdo subjekti që shkel 

rregullat e konkurrencës. “Komi-
sioni i Konkurrencës, me vendimin 
nr.652, datë 10.10.2019 ka ven-
dosur “Për hapjen e procedurës së 
hetimit te hetuar ndaj ndërmarr-
jes Bankers Petroleum Albania Ltd 
në tregun e prodhimit dhe tregti-
mit të naftës bruto”. Në zbatim te 
ligjit nr.9121/2003 “Per mbrojtjen 
e konkurrencës”, i ndryshuar, Au-

toriteti i Konkurrencës respekton 
procedurat ligjore sipas afave ko-
hore të përcaktuara në të. Çdo pro-
cedurë hetimore i nështrohet kë-
tyre afateve. Objekt i veprimtarisë 
së Autoritetit të Konkurrencës, 
nuk janë marrëdhëniet kontraktore 
midis palëve, të cilat bazohen në 
vullnetin e lirë dhe të plotë të tyre, 
por vendosja e një konkurrence të 

lire dhe efektive në treg, kundre-
jt çdo subjekti që shkel rregullat e 
konkurrencës. Autoriteti i Konkur-
rencës, bën me dije se është i përk-
ushtuar në trajtimin e këtij heti-
mi, sipas rregullave dhe afateve 
ligjore, dhe në përputhje me stan-
dartet ligjore të Bashkimit Evro-
pian”, thekson në njoftimin e vet 
zyrtar Autoriteti.

Autoriteti i Konkurrencës hap hetim për Bankers Petroleum

Ekonomi

Kërkesave të AK-
BN-së për të qa-
rtësuar mënyrën e 
aplikimit të penal-
iteteve autoritetit 
kontraktues nuk re-

zultoi t’u ketë dhënë 
përgjigje shteruese, 
megjithëse ndrys-
himet ligjore janë 
propozuar nga vet 
ky autoritet

Për përmirësimin 
e performancës 
së veprimtarisë së 
AKBN, Kontrolli i 
Lartë i Shtetit i ka 
përcjell institucion-
it 21 rekomandime 
për zbatim

21

Shkelja e rregullave kanë 
sjellë ndikime të kon-
siderueshme në financat 
publike me një vlerë 
financiare prej rreth 15,2 
miliardë lekë ose rreth 
123 milionë euro

15.2
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 Rritja ekonomike është ngadalësu-
ar, duke arritur në 2019-n në nive-
lin më të ulët në pesë vite. Familjet 
shqiptare vijojnë ende të shpen-
zojnë pjesën më të madhe të par-
ave për t’u ushqyer (44% e totalit të 
shpenzimeve, më e larta në Europë 
dhe ndër më të lartat në botë), një 
tregues direkt i varfërisë. Në të ard-
hurat për frymë, në raport me mesa-
taren europiane nuk është bërë asn-
jë progres, por ka mbetur në nivelin 
e 30-31%, njësoj si katër vite më 
parë, duke ngecur në të ashtuqua-
jturin proces të konvergjencës, 
ose kapjen e mesatares së BE-së. 
Shumë tregues janë përkeqësuar, 
ku më kryesorin përmendim atë të 
perceptimit të korrupsionit. Krimi 
jo vetëm u rrit në vend (Të dhënat 
e INSTAT tregojnë se ka një lidh-
je të drejtë mes vrasjeve dhe ve-
prave penale të evidentuara për 
drogë, sidomos në vitin 2016), 
por ai arriti deri në nivele të larta 
qeverisëse, siç e dëshmuan shumë 
raste, kur funksionarët u detyru-
an të linin detyrën pasi u zbulua e 
shkuara e tyre.
Zhvlerësimi i fortë i euros, që nuk 
shpjegohet dot me kanalet zyr-
tare të hyrjes së valutës, dëmtoi 
eksportuesit, shumë prej të cilëve 
sot po shohin rënie të fitimeve të 
tyre, ndërsa eksportet kanë ard-
hur në rënie. Kalimi nga kana-
bisi në drogat më të forta dhe 
kapja e tregjeve ndërkombëtare 
përmes importeve direkte nga 
vendet e origjinës së prodhimit të 

narkotikëve vetëm sa i përforcoi 
burimet e hyrjes së parave infor-
male.
Ndërtimi është sektori tjetër që po 
njeh një rritje që sërish është e pa-
mundur të shpjegohet nga ekono-
mia formale. Në mënyrë para-
doksale oferta e lartë nuk po ul 
çmimet, përkundrazi ato po rri-
ten edhe pse pagat kanë mbe-
tur në vend dhe njerëzit po ikin. 
Kjo dukuri është dëshmia më e 
dukshme se si paratë informale, 
jo vetëm që nuk i sollën asnjë 
të mirë ekonomisë, por ato zhv-
lerësuan dhe kursimet e shumicës 
së popullsisë, që i kishin fituar 
me mund e një punë të ndershme. 
Shtrenjtimi i kostove të jetesës për-
ballë pagave të ulëta, një klimë e 
zymtë dhe mungesë perspektive po 

i nxit shumë shqiptarë të kërkojnë 
të ardhmen në emigracion. Në këtë 
mjedis po zhvillohet sot, aksioni i 
pagëzuar me emrin e “artit” Anti 
KÇK (kap çfarë të kapësh). Ash-
tu si në një film, ku qëllimi kryesor 
është tërheqja e vëmendjes së shi-
kuesit, sekuencat me sekuestrimin 
e makinave luksoze nuk janë veçse 
një shfaqje, por me skenar jo vetëm 
të dobët, por edhe fund të parashi-
kueshëm.
Sfondi i ndërtimeve që po push-
tojnë të pa shqetësuar çdo cep të 
kryeqytetit, shpesh me burime të 
dyshimta, është një dëshmi se shteti 
nuk i ka hyrë kësaj çështjeje nga 
themelet (luftimit të origjinës së 
parave të pista), vetëm po përpiqet 
më një bojatisje të bukur të mbulojë 
një fasadë të plasaritur rëndë.

Rritja ekonomike është frenuar, 
por mbahet nga aktiviteti kriminal

Çmimi mesatar i shitjes së një 
prone në Tiranë në 2019-n ishte 
1005 euro për metër në katror. 
Ndërsa në 2005-n, një pronë në Ti-
ranë shitej me një çmim mesa-
tar prej 662 euro për metër në kat-
ror, duke shënuar kështu një rritje 
me 1.5 herë. Periudha me rritjen më 
të madhe në çmimin e apartament-
eve në Tiranë është periudha midis 
viteve 2005-2007 dhe 2017-2019. 
Çmimet e apartamenteve përjetuan 
një periudhë stanjacioni gjatë 2009-
2010 dhe 2014-2015, ku nuk shënu-
an ndryshim. Ndërsa indeksi shë-
noi rënie gjatë periudhës 2011 deri 
në 2014.

Nga viti 2005 deri në vitin 2019, 
çmimi real i shitjes së apartament-
eve në Tiranë është rritur me 66%. 
Inflacioni kumulativ për periudhën 
2005-2019 përllogaritet në 34.6%. 
Periudha 2005-2006 dhe periudha 
2006 – 2007 përbëjnë periudhat me 
rritjen më të madhe të indeksit ndër 
vite; indeksi është rritur me 11.8 % 
dhe 17.5 %, përkatësisht nga viti 
2007 në vitin 2008, indeksi u rrit 

me 6.4 %, në vlerë më të ulët se dy 
periudhat e mëparshme. Periud-
ha 2008 – 2009 u shoqërua me një 
rritje në indeks me 5.2%. Periud-
ha 2014 – 2018, në të cilën indeksi 
është rritur nga 133 deri në 147; një 
rritje me 10.5 %.

Si periudhë stanjacioni për-
menden vitet 2009 – 2011, gjatë të 
cilëve, çmimi i shitjes së aparta-
menteve në Tiranë është luhatur me 
rreth 1 %.

Rënie në indeks vërehet në peri-
udhën 2011 – 2014, ku vlen të për-
menden:

Periudhën 2012 – 2013, një 
rënie me 3.8 % në indeksin e apar-
tamenteve

Periudha 2013 – 2014, në të 
cilën indeksi i çmimit të shitjes së 
apartamenteve në Tiranë është ulur 
me 2.9 %

Përsa i përket vitit 2019, nga 
përllogaritjet rezulton se, indeksi i 
çmimit të apartamenteve në Tiranë 
është në vlerën 166.14, duke shën-
uar një rritje prej rreth 12.9 % në 
krahasim me vitin 2018.

Çmimi mesatar i shitjes së një 
prone në Tiranë në 2019-n ishte 
1005 euro për metër në katror. 
Ndërsa në 2005-n, një pronë në Ti-
ranë shitej me një çmim mesa-
tar prej 662 euro për metër në kat-
ror, duke shënuar kështu një rritje 
me 1.5 herë. Ndër vite, rritjen më të 
madhe çmimet e apartamenteve e 
shënuan në vitin 2006, me një rrit-
je prej 12% në krahasim me një vit 
më parë dhe në vitin 2019 me një 
rritje prej 11% me bazë vjetore.

Çmimi mesatar i një prone bren-
da Unazës së Vogël për vitin 2019 
është vlerësuar të jetë 1 143 euro 
për metër në katror, rreth 8% më 
shumë se një vit më parë. Në zonën 
e Bllokut, çmimet mesatre të shit-
jes së një prone ishin 1 402 euro për 
metër katror në 2019-n. Ndërsa në 
2005-n, çmimi mestar i shitjes ishte 
923 euro.

Në vitin 2019, nga përllogaritjet 
rezulton se çmimet mesatare të shit-
jes janë rritur në 11 % përkundrejt 

vitit 2018. Mesatarisht, një aparta-
ment në vitin 2019 shitet me 1005€/
m2. Çmimet mediane përllogariten 
në 927 €/m2 duke pësuar një rritje 
me 8.7 % përkundrejt vitit 2018.

Kurba e evoluimit të çmimit me-
satar real dhe atij median të çmi-
meve (Euro/m2) të apartament-
eve në zonën e Bllokut. Në këtë 
zonë, çmimet mesatare të shitjes 
kanë pësuar një luhatje më të thek-
suar, krahasuar me zonën brenda 
Unazës, duke variuar në interva-
lin 923 €/m2-1,402 €/m2 ndër-
sa çmimet mediane brenda in-
tervalit 842€/m2 -1,320€/m2. 
Çmimi i shitjes së apartamenteve 
në zonën e Bllokut është rritur në 
terma realë me 100 €/m2 ose me 
rreth 7.6 % në krahasim me vitin 
2018 (çmimi mesatar ishte 1,303 
€/m2), duke arritur nivelin mesa-
tar më të lartë (1,405 €/m2). Çmi-
mi median përllogaritet në vlerën 
1,320 €/m2, i cili ka pësuar një rri-
tje me 10% përkundrejt një viti më 
parë (në vitin 2018, çmimi median 
= 1,200 €/m2).

Tregu i banesave, një metër katror kushton 1.5 herë më shumë se në 2005

Ekonomi

propozimi për ndryshime apo 
përmirësime në legjislacionin në 
fuqi, 12 masa për përmirësimin e 
veprimtarisë së institucionit me kar-
akter organizativ, 3 masa për shpër-

blim dëmi ekonomik, 3 masa për 
shpërblim dëmi ekonomik deri në 
verifikimin e plotë të situatës si dhe 
2 masa për menaxhim jo efektiv 
fondesh buxhetore.
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Bisedoi: Violeta Murati

Janë disa personazhe, intelektualë, ashtu 
sikurse ju, për t’ju marrë veçmas nga poli-
tika e për të ndërtuar një diskurs kulturor. 
Duket privilegj a luks, por në të vërtetë 
ç’janë këto raporte që përherë e më shumë 
në mjediset tona kaq paradoksale nuk ko-
munikojnë mes tyre? Sa është e keqkuptuar 
kultura nga politika, sidomos për shtete të 
vogla si tonat?

Nuk besoj se ka kufi mes kulturës dhe poli-
tikës. Politika kërkon një kontekst kulturor për 
ta shprehur veten, në demokraci, diktaturë apo 
çfarëdo të qëndrojë në mes. Anasjelltas, kultura 
zhvillohet në një kontekst social, pra edhe poli-
tik. Aty ku ekziston kufiri, natyrisht, është te 
banaliteti, qoftë politik ashtu edhe kulturor, por 
kjo është një temë  tjetër që kërkon më shumë 
shpjegim, një temë më vete.

Si është të jetosh në një shtet të sapokri-
juar, pas një periudhe të gjatë konflikti?

Për një njeri i cili ka dhënë kontribut që ky 
shtet të krijohet është një dramë e përditshme. 
Është si ta shohësh një fëmijë të rrëzohet e të 
lëndohet dhe sërish të nesërmen, në të njëjtin 
vend bën të njëjtin gabim, rrëzohet dhe lëndo-
het. Përgjatë dhjetë vjetëve, një elitë e krimi-
nalizuar e mban peng këtë fëmijë dhe e detyron 
çdo ditë të bëjë të njëjtin rrugëtim, të rrëzuarit 
dhe të lënduarit. Është një sadizëm i paparë.

Ju keni zgjedhur dyshtetësinë, si ndiheni?
Ndihem natyrshëm. Në të dyja shtetet jam 

në shtëpi dhe në të dyja shtetet ndihem i izol-
uar prej shtetit. Kam kënaqësinë e përputhjes 
së identitetit tim me simbolet e tij. Kam një 
oqean të tërë të panjohurash për të eksploruar 
brenda shteteve shqiptare. Kam shumë lumturi 
për këtë mundësi dhe kam gjithashtu pikëllim 
për mënyrën se si shqiptarët vetëpengohen që 
të ecin drejt vlerave të një qytetërimi, habitati i 
tyre i natyrshëm europian.

Vini nga një familje me kulturë, babai juaj 
ka qenë ambasador, fillimisht gazetar dhe 
shkrimtar, me nënën etnologe… Çfarë ka kr-
ijuar te ju, qysh nga fëmijëria, ky mjedis?

Ky mjedis më ka joshur që të shtroj pyetje, 
që çdo gjë të jetë e nënshtrueshme e pyetjes, që 
të mos ketë të vërteta absolute. Rrjedhimisht, do 
ndërtuar e vërteta nga burime të ndryshme: artikuj 
gazetash, përralla, motive të veshjes kombëtare, 
lajme televizive, filma të animuar, romane, ecje 

Shkrimtar, publicist, politikan i njohur shqiptar, themelues i së përditshmes më të lexuar në Kosovë, 
“Koha ditore”, Veton Surroi tregon se çfarë po ndodh mes dy vendeve tona, Kosovë e Shqipëri; 
Surroi ka mendimin e tij kritik për dimensionin e lirisë dhe komunikimin mes dy shoqërive, kur 
thotë se e vetmja gjë që i ndan shqiptarët nga njëri tjetri janë ata vetë, kufijtë mendorë që i kanë 
vënë vetes, ndërsa ajo që i bashkon është se gjenerojnë gjithnjë e më pak shpresë…

Veton Surroi:
Shqiptarët sot, bashkohen 
si emigrantë në Londër e 
Stokholm, Zyrih e Nju-Jork

nëpër male dhe vështrime të natyrës…
Si janë bërë te ju gazetari, shkrimtari e 

politikani? Në fakt, profili juaj më kujton 
vitet ’30 kur një shkrimtar mbante “detyra” 
politike, atdhetare e kulturore për vendin. 
Thjesht, tani s’ndajmë besoj të njëjtat rre-
thana, por na duket sikur s’kemi ndryshuar 
në këtë distancë 100-vjeçare… pse vazhdon 
te krijohet kjo figurë komplekse këtu?

U përputhën shumë gjëra njëkohësisht. Zh-
bërja e ish-Jugosllavisë, rënia e Murit të Ber-
linit, okupimi ushtarak e policor i Serbisë në 
Kosovë – që të gjitha këto u zhvilluan brenda 
një viti. Dhe për to duhej dhënë përgjigje. Çdok-
ush prej nesh, që ishim gazetarë, shkrimtarë a 
veprimtarë kulture, që besonte se mund të jepte 
një kontribut, këtë e bënte pa ftesë e pa pritje 
që të vinte në radhë. Ky rrugëtim më shtyu të 
mendoja edhe më thellë për dimensionet e lirisë 
që kërkonim. Nuk kishim të bënim vetëm me 
lirinë kolektive të shqiptarëve nga okupatori 
serb, por edhe me liritë e një shoqërie që ndër-
tohej si demokraci e ardhshme. Pra, edhe një 
shoqëri që si bosht të saj duhej ta kishte shtypin 
e lirë, mendimin kritik, madje mendimin kritik 
të brendshëm edhe në kushtet e pushtimit. Këto 
do të ishin sfida të jashtëzakonshme për popuj 
edhe më të emancipuar se shqiptarët e Kosovës.

Shkojmë 22 vjet më parë, ndalemi tek 
web-i i gazetës “Koha ditore”, në këtë fil-
limteksti: “Shqiptarët e pushtuar po lexonin 
një gazetë të lirë në mëngjesin e 31 marsit 
1997 gjithandej Kosovës. Paqes së brishtë 
po i vinte era luftë. Së pari, duhej ta vrisje 
frikën brenda vetes…” Ç’ishte kjo histori, 
themelimi i një medie nga ju, në këto kushte. 
Mund të na rikujtoni diçka mbresëlënëse, 
çfarë rëndësie historike ka?

Të themelosh një gazetë të pavarur në një 
territor të pushtuar tingëllon sot si çmenduri. 
Ashtu duhej të ishte edhe atëherë. Por, ishte 
një kthesë prej atyre që kisha insistuar që të 
bëheshin që nga viti 1989, që ta fitonim li-
rinë tonë kolektive duke u çliruar fillimisht 
nga brenda. Dhe për ta bërë këtë, një gazetë si 
“KOHA Ditore” tregonte pjekurinë historike të 
një shoqërie që ecën drejt lirisë.

Letërsia besoj është “e fshehta” juaj, që 
po t’ju pyesnim se ç’vend zë, pa dyshim do 
të keni një të vërtetë të mjaftueshme, pse 
shkruani?

Jeta është rrëfim dhe ne në të, si individë 
dhe si shoqëri, jemi rrëfimtarë të saj. Ne jeto-

jmë sepse rrëfejmë; pa rrëfim ekzistenca jonë 
do të kalonte e paidentifikuar, nuk do të ishte. 
Letërsia për mua, shikuar kështu, është të jetu-
arit estetik.

“Fshehtësia e zbulimit të Hanës” është 
shpallur më i shitur në Panairin e Librit siv-
jet. Në fakt, në Prishtinë vëmë re se librat 
tuaj gjithmonë marrin vëmendjen e medias, 
po në raport me Tiranën si e shikoni këtë? 
Dalim për pak edhe më përtej se libri juaj… 
Refuzim për njohje apo arrogancë?

Është një fenomen që kërkon më shumë 
studim, por në thelb duket të kemi të bëjmë me 
një relacion kulturor njëkahësh, së paku kur 
bëhet fjalë për letërsinë. Aty ka gjithçka, edhe 
paragjykim, rrjedhimisht mosnjohje, por edhe 
mosgatishmëri për të menduar tej kufijve të 
vendosur më herët. Por, në thelb, kemi të bëjmë 
me një proces të ri historik i cili zhvillohet që 
nga rënia e diktaturës në Shqipëri. Qytetarët e 
saj filluan të zbulojnë çdo gjë, fillimisht qytet-
et brenda Shqipërisë që nuk kishin mundur të 
vizitonin, pastaj edhe çdo gjë që ishte jashtë ku-
fijve të shtetit. Përgjatë gati tre dhjetëvjetëshve 
zhvillohet një sfidë identitare, krahas të kuptu-
arit se termi “shqiptar” nuk ka të bëjë, siç për-
doret rëndom, me të qenët shtetas i Shqipërisë, 
por është përcaktim identitar kombëtar. Kosova 
dhe shoqëritë e tjera shqiptare janë ende pjesë e 
zbulimit të Shqipërisë së mbyllur.

Pse kjo marrëdhënie kaq e cunguar e 
informacionit, çfarë nuk shkon në këtë ko-
munikim mes “nesh”? Nuk ka një gazetë të 
Kosovës në tregun e medias në Shqipëri dhe 
anasjelltas. A jemi në kohën e duhur për ta 
hequr këtë mur, si mund të bëhet?

Nuk ekziston muri mes shqiptarëve. Muret 
ideologjike janë shembur. Edhe gjeografia ka 
ndryshuar; Prishtina është më afër Tiranës sesa 

Socializmi në 
Shqipëri, pos dhuni-
meve të tjera, ka 
qenë dhunues este-
tik. Dhe dhunimi u 
manifestua në uni-
formitetin e qytet-
eve e fshatrave, në 
ngjyrën gri të godi-
nave, në zymtësinë 
e ndërtimit. Thyerja 
e këtij koncepti nga 
ana kryebashkiakut 
Edi Rama në Tiranë 
me ngjyra të ndezu-
ra, që për disa ishte 
kiç, qe një provokim 
estetik, madje një 
provokim i nevo-
jshëm për të zgjuar 
shqisat e shoqërisë.
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Saranda. E vetmja gjë që i ndan shqiptarët janë 
ata vetë, kufijtë mendorë që i kanë vënë vetes. 
Ajo që i bashkon shoqëritë shqiptare është se 
gjenerojnë gjithnjë e më pak shpresë. Shqiptarët 
sot bashkohen, si emigrantë, në Londër e Stok-
holm dhe Cyrih e Nju-Jork. Një herë të ikur nga 
vendet e tyre, fillojnë ta njohin njëri-tjetrin.

Një tjetër histori juaja letrare, libri “The 
Macchiato Cow” (Lopa e macchiatos) është 
një histori personale, e shkruar me ironi dhe 
humor dhe në mënyrë që të ngjallë kureshtje, 
që trajton konceptet e identitetit dhe shtetë-
sisë nëpërmjet historisë së familjes së Surroit 
– dhe pasaportës së tij. Pse nevoja e këtij ar-
gumenti sa historik, filozofik e politik?

“Lopa e Macchiatos” është ndoshta libri im 
më ambicioz. Është një aventurë që fillon me 
familjen time, anët kundërshtare ideologjike 
shqiptare që kishin ambicien që Kosova të ishte 
pjesë e Shqipërisë dhe që duke dështuar, krijuan 
aksidentalisht Kosovën si entitet politik. Por ky 
rrugëtim vazhdon në shumë fusha të tjera, prej 
etologjisë njerëzore (pra trashëgimisë shtazore 
te njerëzit) te koncepti i “komuniteteve imag-
jinare” (pra kombeve), gjuhës sakrale dhe asaj 
popullore, Paqes së përhershme të Imanuel 
Kantit e deri te Plani Marshall që ndërtoi Bash-
kimin Europian…

Kur ka qenë për ju ajo që quhet 
“jetë e stuhishme”, pra në një gjendje të 
jashtëzakonshme?

Kur përfundova studimet në Meksikë, më 
1982, u ktheva në Prishtinë. Ishte gjendje e 
jashtëzakonshme, me policë veshur me jelekë 
antiplumb, helmeta dhe kallashnikovë në duar, 
duke patrulluar qytetin. Prej atëherë nuk besoj 
të kemi përjetuar një jetë të zakonshme.

Ju jeni personi i përshtatshëm për 
njohjen dhe staturën tuaj, kontributin, 

mendoj se keni një përgjigje se çfarë do të 
mendonit se do të jetë vlera më e madhe për 
Kosovën dhe për Shqipërinë? Si i përjetoni 
dramat e shoqërive tona?

Vlera më e madhe do të jetë kur elitat e ven-
dit, – politike, intelektuale dhe ekonomike – të 
vihen në përpjekje për ta ndërtuar identitetin 
kombëtar dhe identitetet shtetërore europiane 
dhe bashkëkohore, një identitet që nuk do të 
jetë përpjekje për të qenë si kombet e tjera, por 
të qenët si kombi që duhej të ishim në tokën 
tonë, europiane.

Çfarë identifikoni të fuqishme nga Kosova 
në raport me Shqipërinë, si përplotësuese të 
njëra-tjetrës… shpesh përpiqen të na fusin 
në debatet e dy identiteteve. Si mendoni, a 
mund të ekzistojë sot një diskurs i tillë?

Kemi të bëjmë me një përpjekje për ta gje-
tur veten pas shembjes së komunizmit. Ende 
po bëhet përpjekja për ta shndërruar në kuptim 
faktin se ndër ne, shqiptarët, ekziston një plu-
ralizëm apo një pluricentrizëm. Pra, nuk ekzis-
ton një qendër shqiptare, nuk ekziston “trade 
mark” për shqiptarizëm. Kjo është një vlerë e 
cila do të kërkojë hapësirën e vet politike, in-
telektuale, kulturore… Dhe, si rezistencë ndaj 
saj, do të vazhdohet të insistohet për një qendër 
kulturore shqiptare apo për shpikjen e identitetit 
kosovar që qenka i ndryshëm prej atij shqiptar.

Për Kosovën shumë artikulojnë se liria 
e fituar ishte e pamjaftueshme. Ju si e keni 
përjetuar dhe perceptuar? Edhe ne çalo-
jmë te ky mendim për lirinë, “të fituar” pas 
rënies së komunizmit.

Liria për nga natyra nuk është e mjaftueshme. 
Ajo, apo ato, pra liritë, janë aty për t’u zgjeru-
ar, për të shtyrë pragun, kufijtë. Kosova, për fat 
të keq, lejoi që çlirimin prej okupatorit serb ta 
zëvendësojë me kufizim të lirive personale e 

kombëtare nga ana e kapësve të shtetit, uzurpa-
torëve shqiptarë.

Keni thënë se shoqëria shqiptare, e 
Shqipërisë, ka jetuar në gri, duke e parë si një 
provokim estetik. Nga vjen ky mendim, çfarë 
ka ndikuar? Ju lutem, mos na e bëni politike 
përgjigjen, nëse mund të arrihet nga ju?

Socializmi në Shqipëri, pos dhunimeve të 
tjera, ka qenë dhunues estetik. Dhe dhunimi u 
manifestua në uniformitetin e qyteteve e fsha-
trave, në ngjyrën gri të godinave, në zymtësinë 
e ndërtimit. Thyerja e këtij koncepti nga ana 
kryebashkiakut Edi Rama në Tiranë me ngjyra 
të ndezura, që për disa ishte kiç, qe një provok-
im estetik, madje një provokim i nevojshëm për 
të zgjuar shqisat e shoqërisë.

A mund të kemi prej jush cili është iden-
tikiti i pushtetarit shqiptar sot? Sigurisht, 
referuar edhe marrëdhënies që ndërtojnë me 
kulturën, me intelektualët, me vetë shtetin?

Nuk besoj të ketë një profil të përgjithshëm 
të pushtetarit shqiptar. Madje nuk besoj në për-
shkrim kolektiv që do t’i përshtatej secilit veç e 
veç, kujtdo qoftë. Nuk besoj në idenë se furrtari 
italian, rrobaqepësi tajlandez dhe piloti bang-
ladeshas kanë profil të aplikueshëm kolektiv; 
rrjedhimisht, nuk e ka as pushtetari shqiptar.

Cilat janë modelet e politikanit që ju 
keni, si underground historik? A kemi ne 
një trashëgimi të denjë historike në politikë, 
sepse shpesh na duket sikur janë politikanët 
që nuk kanë mundur të ndërtojnë kurrë 
shtetin e duhur shqiptar, me standarde?

Politikani duhet të artikulojë vizione ard-
hmërie dhe kjo domosdo e vendos në pozitë 
minoriteti. Në historinë e Europës së pas Luftës 
së Dytë Botërore, që të gjithë politikanët që u 
prinë transformimeve të shteteve të tyre ishin 
në pozitë minoriteti dhe prinë derisa ky u bë 

pozicion i shumicës. Në Shqipëri shembja e ko-
munizmit i gjeti të gjithë në pozitë të shumicës, 
duke dashur të largohen nga e kaluara, pa për-
caktuar shumë qartësisht çfarë duhet të jetë më 
me përpikëri transformimi i së ardhmes. Në 
vrullin e turmës që kërkon të ikë nga e kalu-
ara ende mbeten gjëra të pasqaruara e që janë 
themele të shtetit, si për shembull, definimi i 
pronës private.

Në Kosovë, politika që çoi deri në çlirim të 
Kosovës ishte transformative, ajo që erdhi pas 
çlirimit ishte e cubave primitivë zaptues. Prim-
itivizmi tash është në përpjekje për të qenë sun-
dim i shumicës.

Jeni një shkrimtar me përvojë, sprovuar 
në letërsi, i vlerësuar referuar prozës suaj, 
por qenien tuaj, përpjekjen për të qenë në 
politikë, si e gjykon tani?

Mendimi im politik, i manifestuar në gaze-
tari e në ese, si në formën e asaj që në Perën-
dim quhet “intelektual publik”, është pjesë e 
një borxhi të cilin e ka çdo njeri i shkrimit në 
shoqëritë që ende luftojnë për liri e shtetësi, për 
demokraci, fundja, siç është rasti me shqiptarët, 
në cilëndo anë të kufirit.

Keni fituar çmimin për të drejtat e nje-
riut nga organizata SEEMO në vitin 2011? 
A ekziston më intelektuali humanist për të 
cilin kanë nevojë shoqëritë tona sot?

Në mungesë të rivlerësimit të shoqërive 
tona nga ana e të drejtave dhe lirive të njeriut, 
hapësirën e pushton cinizmi me shokët e vet.

A vlen sot mendimi për të artikuluar in-
teresat kombëtare? Si i shikoni ju raportet 
e sotme të intelektualëve, shkrimtarëve, me 
vendin, karshi politikës, mendoni se janë 
zbehur, pse është kjo ego aq e ashpër e poli-
tikës në të dyja vendet?

Në Shqipëri ka degradim të madh gjuhësor 
politik, qoftë në veprimtarinë e përfaqësuesve 
politikë, qoftë në media. Hapësira publike e 
Shqipërisë ndonjëherë më përngjan me një “re-
ality show”, një debat të pafund televiziv i cili 
merr rëndësi vetëm nëse ka fyerje të ndërsjellë, 
të folur të pesë personave njëkohësisht, ash-
tu që të mos kuptohet gjë, i sponzorizuar nga 
prodhuesit e birrës, patatinave dhe kremrave 
për duar. Në Kosovë po bëhet përpjekje për ta 
importuar këtë model, me një gjuhë e cila është 
e ngurtë dhe manifeston boshllëk. Shkrimtari 
që futet në këtë “reality show” duhet të adop-
tojë rregullat e lojës. Duhet të meritojë të jetë 
i sponzorizueshëm prej prodhuesit të birrës, 
patatinave dhe kremrave për duar.

Meqë jemi në këtë paraqitje, çfarë nuk 
shkon në vështrimin tuaj, çfarë e bën të pa-
komunikueshme kulturën mes dy vendeve 
tona dhe pse jemi një gjuhë? Çfarë ka ndi-
kuar, sipas jush, në këtë mungesë integrimi 
të përbashkët?

Në Shqipëri dhe Kosovë jemi dy shoqëri të 
ndryshme, tashmë edhe shtete. Ende jemi në 
përpjekje për t’iu përshtatur këtij realiteti të ri. 
Dhe ky është një proces që nuk kalohet vetëm 
me konsumin e kohës. Po ju jap një shembull: 
ne jemi rritur në Kosovë, si pjesë e Jugosl-
lavisë, duke e quajtur veten të atillë çfarë jemi, 
çfarë jemi ndier, pra shqiptarë.

Herën e parë kur kam ardhur në Shqipëri 
jam trazuar nga një pyetje e cila këtu kon-
siderohet e rëndomtë, “A je shqiptar apo 
kosovar?”, ndërkohë që për mua dhe për çdo 
shqiptar të Kosovës ishte thellësisht identitare 
dhe kështu, thellësisht ekzistenciale. Pas poth-
uajse tridhjetë vjetësh, kjo është një pyetje që 
më shkakton ndjesinë e njëjtë të pakëndshme. 
Ndërkohë, tash me të ballafaqohen fëmijët 
e mi, ndërkohë që përgjigjja për këtë pyetje 
ende është në formim e sipër dhe e formuluar 
me disa pyetje, ndër të cilat kryesorja është: 
“Pse nuk mund të jem shqiptar dhe kosovar?”, 
gjegjësisht: “Si do të bëhet të jem shqiptar dhe 
kosovar?” Apo në fund, në kushtet kur ekzisto-
jnë dy shtete të banuara me shumicë shqiptare 
e të cilat eksportin më të madh e më të suk-
sesshëm për në Perëndim i kanë mu shqiptarët 
(një e treta e shteteve tona gjendet sot jashtë), 
“çfarë është të jesh shqiptar?”. (ExLibris)
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Sëmundja e veshkave mund 
të çojë në mosfunksion-
imin e tyre, megjithatë tru-
pi ynë na paralajmëron në 

të tilla raste. Kështu, një nga simp-
tomat që tregon se veshkat janë 
dëmtuar, është shfaqja e gjakut në 
urinë, lodhja konstante, nyjat e ën-
jtura, humbja e frymës dhe kru-
pa. Tensioni i lartë i gjakut, ngritja 
e nivelit të kolesterinës, diabeti dhe 
gurët në veshka mund të shkaktojnë 
dështimin e veshkave me kalimin e 
kohës. Ndihma mjekësore është e 
nevojshme për trajtimin e sëmund-
jes kronike, por kjo gjendje mund 
të çojë deri në vdekje me shkatër-
rimin e sistemit kardiovaskular dhe 
me shtimin e rrezikut nga sulmi 
në zemër. Kështu, kontrolli i ndry-
shimit të urinës është forma më 
e mirë për të zbuluar në kohë së-
mundjen e veshkave. Prandaj, nëse 
ju konstatoni se urinoni më shpesh, 
urina ka ngjyrë më të errët dhe 
aromë të pakëndshme, atëherë du-
het të shkoni menjëherë te mjeku. 
Numri i të sëmurëve nga sëmundjet 
e rënda të veshkave dukshëm është 
shtuar në dhjetë vjetët e kaluar, më 
së shumti i sulmon personat mid-
is moshës 65 dhe 74 vjeç dhe më 
shpesh meshkujt sesa femrat.

trajtimi i mosfunksionimit të 
veshkave

Parandalimi është gjithmonë ob-
jektivi në rastin e mosfunksionim-
it të veshkave. Sëmundjet kroni-
ke siç janë hipertensioni dhe diabeti 
janë shkatërruese sepse dëmtojnë 
veshkat dhe organe të tjera. Kon-
trolli gjatë gjithë jetës është shumë 
i rëndësishëm për të mbajtur nive-
lin e sheqerit në gjak dhe tensionin 
brenda niveleve normale. Traj-
timet specifike varen nga sëmund-
ja që qëndron në themel. Pasi mos-
funksionimi i veshkave të jetë i 
pranishëm objektivi është të paran-
dalohet keqësimi i mëtejshëm i 
funksionimit të veshkave në qoftë 
se kjo situatë injorohet veshkat do 
të arrijnë deri në mosfunksionim të 
plotë por në qoftë se sëmundjet e 
përmendura më sipër do të luftohen 
në mënyrë agresive, mund të ruhet 
funksionimi i veshkave megjithëse 
jo gjithmonë mund të përmirësohet.

Dieta
Dieta është një konsideratë e 

rëndësishme lidhur me funksion-
imin e veshkave. Konsultimi me 
një dietolog mund të jetë i do-
bishëm për të kuptuar se cilat ush-
qime mund të jenë të përshtatshme. 
Meqenëse veshkat nuk munden që 
ta largojnë ujin e tepërt, kripën ose 
potasin me lehtësi, këto mund të 
duhet të përdoren në sasi të kufi-
zuara. Fosfori është një kimikat i 
harruar që shoqërohet me metabo-
lizmin e kalciumit dhe mund të rri-
tet në rastin e mosfunksionimit të 
veshkave. Fosfori i tepërt mund ta 
largojë kalciumin nga kockat dhe të 

shkaktojë osteoporozë dhe fraktu-
ra. Ushqimet me përmbajtje të lartë 
fosfori janë qumështi, djathi, arrat 
dhe koka kola.

Medikamentet
Medikamentet përdoren për të 

ndihmuar në kontrollin e disa prob-
lemeve që shoqërojnë mosfunk-
sionimin e veshkave.

-Medikamentet që ulin nivelin e 
fosforit (karbonati i kalciumit, cal-
citriol, sevelemaer).

-Medikamente që stimulojnë 
prodhimin e qelizave të kuqe të gja-
kut (erithropoietin, darbepoetin).

-Medikamente për prodhimin 
e qelizave të kuqe të gjakut 
(plotësues me hekur).

-Medikamente për presionin e 
gjakut.

-Vitaminat.
Në rastin kur veshkat nuk 

funksionojnë alternativat kufi-
zohen vetëm në dializë ose në 
zëvendësimin e veshkës nëpërmjet 
transplantimit.

Dializa
Dializa pastron trupin nga mbe-

turinat me anë të përdorimit të sis-
temeve të filtrimit. Ka dy lloje di-
alize:

1. Hemodializë.
2. Dializë peritoneale.

transplantimi i veshkave
Në qoftë se mosfunksionimi i 

veshkave ndodh dhe është i pak-
thyeshëm, transplantimi i veshkës 
është një alternativë kundrejt di-
alizës. Në qoftë se pacienti është 
një kandidat i përshtatshëm, mjeku 
do të kontaktojë me një qendër të 
dhurimit të organeve.

Disa herë, pjesëtarët e familjes 
kanë lloje të pajtueshme të indeve 
dhe në qoftë se janë të gatshëm 
mund të dhurojnë një veshkë. 

Ndërsa transplantimet e veshkave 
po bëhen gjithnjë e më shumë një 
rutinë, ato kanë edhe rreziqet e 
tyre. Pacienti do të nevojitet të 
marrë medikamente kundër reak-
sionit të cilat e reduktojnë af-
tësinë e sistemit imunitar për të 
luftuar infeksionin. Trupi mund 
të përpiqet ta refuzojë veshkën e 
transplantuar ose ajo mund të mos 
funksionojë siç duhet. Si edhe 
në çdo operacion tjetër, rreziku i 
hemorragjisë dhe i infeksioneve 
mbetet i pranishëm. Transplan-
timet e veshkave mund të ofrojnë 
një cilësi më të mirë të jetës se sa 
dializa. Pas një viti 95% e vesh-
kave të transplantuara funksion-
ojnë dhe pas pesë vjetësh 80% 
të tyre. Duket që sa më gjatë një 
person të trajtohet me dializë, aq 
më e shkurtër është jeta e veshkës 
së transplantuar. Në qoftë se ve-
shka e transplantuar nuk funk-
sionon, alternativa është një tjetër 
transplantim ose rikthim në dial-
izë.

Gurët në veshka
Gurët në veshka janë masa të 

forta kristalinash me forma dhe për-
masa të ndryshme që formohen 
brenda sipërfaqes së veshkave. Ato 
zakonisht janë të përbëra nga kalci-
um-i, fosfati dhe acidi urik (urik 
acidi) dhe ndryshojnë në përmasa 
nga 2 mm deri në 12 mm.

Si formohen ato?
Gurët në veshka formojnë sub-

stanca të caktuara në urinën e një 
personi që bëhen shumë të përqen-
druara. Kjo rezulton në mineralet 
dhe në substancat e tjera në urinën 
e tyre duke u kristalizuar mbi sipër-
faqet e brendshme të veshkave. 
Kristalet mund të kombinohen për 
të formuar gurë të fortë. Normalisht, 
urina përmban substanca kimike që 
pengojnë formimin e kristale-ve.

Simptomat e gurëve në veshka
Ju mund të keni gurë në veshka 

dhe të mos dini që i keni ato. Pje-
sa më e madhe e gurëve të veg-
jël të veshkave kalojnë nëpërmjet 
ureter-it (tubat që lidhin vesh-
kat me fshikëzën) në fshikëz pa 
shkaktuar probleme. Megjithatë, 
nëse ju kaloni një gur të madh ve-
shkash, ju do të viheni në dijeni 
për këtë, pasi ju do të keni dhim-
bje, madje shpesh dhimbje tor-
turuese.

Simptoma të tjera të gurëve në 
veshka janë:

-Gjak në urinë;
-Përzierje dhe të vjella;
-Një nevojë urgjente për të 

shkuar për të urinuar;
-Të ngjethura dhe ethe; dhe
-Kalimi i gurëve të vegjël në 

urinë.
Kur guri fillon të lëvizë në trak-

tin urinar, personi do të përjetojë 
“kolikë renale”, që është një dhim-
bje e vazhdueshme në shpinë, nën 
brinjët. Dhimbja zakonisht shkon 
deri poshtë nën ije – dhe në testiku-
jt e meshkujve.

Faktorët rrezikues
Meshkujt kanë tendencë që të 

marrin gurët në veshka 3 herë më 

shpesh sesa gratë. Incidenca për të 
paturit e gurëve në veshka është 
midis moshës 20 deri 40 vjeçare, 
por njerëzit e çdo moshe mund të 
ndikohen. Njerëzit të cilët kanë pas-
ur infeksione të përsëritura të urinës 
dhe njerëzit të cilët kanë një his-
tori familjare të gurëve në veshka 
janë më të ndjeshëm për zhvillim-
in e tyre, siç janë edhe njerëzit me 
cermë.

Parandalimi i gurëve
Në mënyrë që të parandalo-

ni gurët në veshka ju duhet të pini 
shumë ujë. Njerëzit të cilët më për-
para kanë patur gurë në veshka du-
het të pinë 3 litra ujë në ditë. Disa 
lloje të gurëve në veshka mund të 
parandalohen me shmangien e disa 
ushqimeve të caktuara.

testet për gurët në veshka
Një plan i rrezeve X të pjesës ab-

dominale mund të identifikojë shu-
micën e gurëve, duke treguar për-
masat e tyre dhe vendin në sistemin 
urinar. 

IVP (endoskopi në fshikëzën e 
urinës) është një test që bëhet për 
të vënë në dukje veshkën nën rrezet 
X. IVP mund të identifikojë ndon-
jë pengesë për rrjedhjen e urinës që 
mund të shoqërohet me një gur në 
sistemin urinar.

CV (Tomografi e kompjuteri-
zuar) është një investigim i shpe-
jtë. CT rrotullohet rreth trupit për të 
marrë pamje dhe shfaq të gjitha llo-
jet e gurëve në veshka. Një ultratin-
gull do të jetë gjithashtu i nevo-
jshëm për diagnostikimin e gurëve 
në veshka.

Rrezet X përcaktojnë gjithashu 
se çfarë lloj gurësh në veshka ka një 
person, për të përcaktuar nëse guri 
mund të trajtohet me anën e copëti-
mit. Mjeku juaj mundet gjithash-
tu t’ju rekomandojë një test gjaku 
për të parë për tepricë të kalciumit 
ose acidit urik, ose një test urine për 
të parë nëse ju keni tepricë miner-
alesh, ose keni pengesë kimikatesh 
që pengojnë formimin e kristal-
inave. Analizimi i vetë gurit (pasi 
ka kaluar ose është hequr) mun-
det gjithashtu të japë informacione 
të nevojshme për të ndihmuar në 
parandalimin e formimit të gurëve 
në të ardhmen.

trajtimi
Disa gurë mund të kalojnë në 

mënyrë natyrale në traktin urinar 
nëse personi pi shumë ujë. Përdorimi 
i ilaçeve mjekësore përfshijnë stentet 
(aparati i futur në traktin urinar për të 
hapur ureterin për heqjen më të lehtë 
të gurëve), dhe fragmentim-i gurëve 
duke përdorur lazerin. ESËL (ex-
tracorporeal shockëave lithotripsy) 
është metoda e jashtme e copëtim-
it të gurëve me ultratinguj, e cila go-
det gurët, në mënyrë që të kalojnë më 
pas në përmasa të vogla nëpërmjet 
urinës. Disa gurë mund të hiqen di-
rekt nga ureteri, një instrument i hollë 
i futur në ureter nëpërmjet fshikëzës. 
Më pak se një në njëqind njerëz me 
gurë në veshka do t’ju duhet të bëjnë 
operacion.

Sëmundjet e veshkave, kurimi i tyre dhe 
dieta që duhet ndjekur. Trajtimi i gurëve
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Sëmundjet e veshkave, kurimi i tyre dhe 
dieta që duhet ndjekur. Trajtimi i gurëve

Sot ka kudo një ndërgjeg-
jësim të madh mbi shën-
detin. Por shumë njerëz e 
marrin informacionin e tyre 

nga burime të gabuara në internet. Dhe 
sigurisht, më shumë njerëz i shpërnda-
jnë këto informacione në internet, 
duke e bërë të vështirë të dallohet çfarë 
bazohet në prova, dhe çfarë tek mitet.

Karbohidratet
Shumë njerëz ia atribuojnë këtë 

insulinës, hormonit që ndihmon në 
rregullimin e niveleve të sheqerit në 
gjak. Është e vërtetë që diabetikët dhe 
njerëzit që konsumojnë me tepri kar-
bohidrate, do përballen me prob-
leme shëndetësore. Por ato kanë nga 
ana tjetër shumë vlera ushqyese, dhe 
çelësi qëndron në konsumin e tyre në 
mënyrë të moderuar.

yndyra
Ushqimi më shumë yndyrë, ju bën 

të fitoni peshë. Por një dietë me pak 
yndyrë, nuk do të thotë gjithmonë se 
do të humbasësh në peshë. Në fakt, 
heqja dorë nga të gjitha yndyrat, mund 
të jetë e rrezikshme, pasi ekzistojnë 
disa yndyrna, si acider yndyrore 
Omega-3 dhe Omega-6, për të cilat 
trupi ka nevojë që të mbijetojë. Yn-
dyra e ngopur, nuk është edhe aq e 
keqe për shëndetin e zemrës. Një sasi 
e pakët e saj mund të jetë në rregull, 
por shumë mund të bllokojë arteriet, 
dhe të rrezikojë të shkaktojë një sulm 
në zemër.

Mishi i kuq
Ka shumë zëra se mishi i kuq 

shkakton kancer. Në fakt shumë tu-
more kanë lidhje gjenetike, ose shkak-
tohen nga faktorë të tjerë ushqimorë 
ose mjedisorë. Pavarësisht nga mitet, 
të dhënat e e dritanishme sugjerojnë 
se mishi i kuq, mund të përbëjë vetëm 
një rrezik për kancer, tek ata që kanë 
një dietë ushqimore të dobët. Mospir-
ja e duhanit, pasja e një diete të shën-
detshme dhe ushtrimi i rregullt fizik, 
mund të bëjë më shumë për të paran-
daluar kancerin se gati çdo gjë tjetër. 
Sidoqoftë, mirë është që të kufizo-
ni sasinë e mishit të kuq, dhe të ulni 
sasinë e mishrave të përpunuar.

Vezët
Është e vërtetë që e verdha e vezës, 

përmban shumë kolesterol. Por është 
gjithashtu e vërtetë, se konsumi i më 
shumë kolesteroli, nuk do të thotë se 
do ta keni kolesterolin e lartë. Stu-
dimet e fundit, nuk kanë gjetur asn-
jë lidhje midis vezëve dhe sëmundjeve 
kardiovaskulare. Kjo me përjashtim 
të atyre njerëzve që vuajnë tashmë 
nga sëmundje si diabeti ose hiper-
glicemia. Në përgjithësi, vezët janë të 
shkëlqyera, dhe janë një burim fantas-
tik i proteinave, yndyrave të mira, dhe 
ushqyesve të tjerë të dobishëm.

Mëngjesi
Thuhet shpesh se “mëngjesi është 

vakti më i rëndësishëm i ditës”. Kjo 
është diçka që na e kanë thënë ndër 

vite prindërit dhe mjekët. Ka të dhë-
na se ata që nuk hanë mëngjes, kanë 
një indeks më të lartë të masës trupore 
(BMI). E vërteta është se nuk duhet 
të hani mëngjes për të qenë të shën-
detshëm, apo edhe për të humbur pe-
shë. Ngrënia e mëngjesit, ndihmon 
në mbajtjen nën kontroll të nivelit të 
sheqerit në gjak.

Suplementet me vitamina
Shumë ekspertë të shëndetit, be-

sojnë se çelësi për një jetë të shën-
detshme, është marrja e përditshme e 
suplementeve me vitamina. Argumen-
ti është se bujqësia moderne, ka çuar 
në varfërimin e lëndëve ushqyese në 
tokë, duke na lënë me ushqime më pak 

ushqyese se dikur. Në fakt shumë nga 
vitaminat që rekomandohen, mund të 
gjenden ende në ushqime të caktuara 
që tashmë i konsumojmë.

Kripa
Një konsum i madh i kripës, nuk 

është kurrë një gjë e mirë. Ajo mund 
të shkaktojë presion të lartë të gja-
kut, dëmtim të veshkave etj. Por nga 
ana tjetër një sasi e pamjaftueshme e 
kripës në organizëm, mund të ketë efe-
kte po aq të dëmshme në shëndetin 
tuaj kardiovaskular.

Mos hani pak para së të flini 
gjumë

E dëgjojmë këtë këshillë shumë 
shpesh: “Mos hani kurrë pas orës 
8 të mbrëmjes, pasi nuk digjni ka-
lori gjatë gjumit”. Kjo është absolut-
isht e vërtetë për disa njerëz, por jo 
për të gjithë. Në fakt, disa studime të 
kohëve të fundit, kanë treguar se ka 
njerëz që humbin peshë duke ngrënë 
herët, dhe disa të tjerë duke ngrënë 
më vonë. Ekpertët thonë se edhe në 
orët e vona mund të konsumohet diç-
ka, po jo të rëndë.

Hani vakte të vogla, për të 
forcuar metabolizmin

Problemi me këtë mit është se 
në praktikë, ngrënia e vakteve më 
të vogla, e bën më të vështirë ar-
ritjen e ndjesisë së ngopjes, çka i 
bën njerëzit të hanë më shumë se 
të tjerët. Problemi tjetër me këtë 
metodologji, është se metabolizmi 
mund të rritet dhe të luhatet në varë-
si të madhësisë së vaktit.

Mitet mbi të ushqyerit, nga 
karbohidratet tek efektet e mishit të kuq

Gastriti, simpomat dhe trajtimi i tij
Gastriti është inflamacion i mukozës së 

stomakut, pra i shtresës së brendshme që 
vesh stomakun. Gastriti është një patologji 
shumë e përhapur dhe ekzistojnë një sërë 
faktorësh që çojnë në shfaqjen e tij.

 Për shumë persona gastriti mund të 
mos jetë një gjendje edhe aq serioze kjo 
për faktin se në momentin e marrjes së 
trajtimit të duhur simptomat e Gastritit 
përmirësohen ndjeshëm – por në rast se 
nuk ka përmirësim kjo patologji mund të 
zgjasë edhe me vite.

Simptomat e Gastritit
Shumica e personave me Gastrit mund 

të mos shfaqin asnjë lloj shenje apo simp-
tome, por në rastet kur shoqërohet me 
simptoma ato përfshijnë:

Mostretje të ushqimit
Dhimbje dhe djegie të stomakut
Të përziera dhe të vjella
Ndjesi tejngopje dhe fryrje pas konsu-

mit të vakteve
Në raste të caktuara, me përkeqësimin 

e situatës mund të kemi edhe simptoma 
të tjera të shtuara si dhimbje, gjakrrjedhje 
apo edhe ulçer të stomakut.

Simptomat e Gastritit mund të fillojnë 

në mënyrë të papritur dhe në të tilla raste 
kemi të bëjmë me gastrit Akut ose simp-
tomat shfaqen ngadalë në kohë dhe në të 
tilla raste kemi të bëjmë me Gastrit Kro-
nik.

Kur të kontaktoni mjekun specialist 
gastroenterolog?

Kontaktoni me mjekun specialist gas-
troenterolog nëse:

Keni simptoma të mostretjes së ush-
qimit të cilat zgjasin më shumë se 1 javë, 
si dhe kur shoqërohen me dhimbje dhe 
ndjesi diskomforti

Mendoni se simptomat vijnë si rrjed-
hojë e ndonjë medikamenti të ri që jeni 
duke marrë së fundmi

Villni gjak ose keni prezencë gjaku në 
jashtëqitje

Si diagnostikohet Gastriti?
Për diagnostikimin e Gastritit mje-

ku specialist mund t’ju rekomandojë kry-
erjen e:

Kulturë feçe – për të kontrolluar për 
infeksion ose gjakrrjedhje nga stomaku

Testin e frymës që ndihmon në iden-
tifikimin e infeksionit të Helicobacter 
Pylori

Ekzaminim endoskopik (gas-
troskopisë)

Testin serologjik
Shaktarët e Gastritit
Shkaktari më i shpeshtë që çon në 

shfaqjen e Gastritit është bakteri Helico-
bacter Pylori. Por ekzistojnë edhe shkak-
tarë të tjerë që ndikojnë në shfaqjen e 
kësaj patologjie si:

Përdorimi i drogërave (kokaina)
Konsumi i tepërt i alkolit
Përdorimi i shpeshtë i Aspirinës, Ibu-

profenit ose medikamenteve të klasifi-
kuara si anti-inflamatorë josteroid

Stresi
Gastriti i shkaktuar nga 

Helicobacter Pylori
Ndodh që shumë persona të infektu-

ar nga bakteri Helicobacter Pylori mund 
të mos kenë dijeni. Kjo për faktin që këto 
lloj infeksionesh të stomakut janë të shpe-
shta dhe zakonisht nuk shoqërohen me 
simptoma. Gjithsesi, prezenca e bakter-
it Helicobacter Pylori me raste mund të 
shkaktojë gromësima ose mostretje, duke 
qenë se ky bakter shkakton inflamacion të 
shtresës së brendshme të stomakut. Ky tip 

Gastriti haset më shpesh në grupmoshat 
e mëdha dhe zakonisht çon në atë që ne e 
quajmë Gastrit kronik, pra që persiston në 
kohë dhe është jo eroziv (gërryes).

Si trajtohet Gastriti
Trajtimi i Gastritit synon reduktimin 

e aciditetit në stomak që çon edhe në re-
duktimin deri eliminimin e plotë të simp-
tomave. Në varësi nga shkaktari i Gas-
tritit varion edhe trajtimi i tij. Pra në rastet 
kur shkak i Gastritit është bakteri Helico-
bacter Pylori, atëherë trajtimi synon në çr-
rënjosjen e këtij bakteri, ndërsa në rastet 
kur shkaktar mund të jenë medikament-
et anti-inflamatore josteroid atëherë proçe-

dohet me ndalimin e marrjes së tyre nga 
ana e pacientit, gjë që në të shumtën e ras-
teve ka rezuluar efektive. Gjithsesi, në 
çfarëdolloj rasti rekomandohet që të dre-
jtoheni për konsultë te mjeku special-
ist gastroenterolog i cili është përgjegjës 
si për diagnostikimin ashtu edhe për për-
caktimin e mënyrës adekuate të trajtim-
it të Gastritit.

Për të lehtësuar simptomat mjeku spe-
cialist mund t’ju rekomandojë marrjen 
e antiacideve, mjekim ky që synon në 
neutralizimin e aciditetit në stomak dhe që 
lehtëson dhimbjen.

Çfarë tjetër mund të bëni:
Konsumoni shpesh & me porcione të 

vogla
Evitoni ushqime që irritojnë stomakun 

si ato djegëse, të skuqura, etj
Reduktoni sasinë e alkolit ose elimino-

jeni atë totalisht
Mundohuni të menaxhoni stresin
Gastriti kronik shton rrezikun per 

komplikacione mjekësore të tipit: Ulçer 
në stomak, krijimin e Polipeve në stomak 
dhe në raste të caktuara mund të çojë deri 
edhe në kancer të stomakut.
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Fjalëkryqi i “Standard-it”

Fjalëkryqi pa skemë

HoRIZoNtALE
1. Bëhet nga filant-
ropët.
  -Qendër mësimi
  -Është vendi aderues
2. Është si biskotë
  -Lëvizje Vendore 
Krujë
  -Paul Ëalker
  -Lumi ku ra Fetonti 
3. Është ngordhësira
  -U shkrua nga André 

Gide
  -Sastre aktore
4. Ishin gjigantët Oto 
dhe Efialti
  -Janë ngrohës
  -Artet pa re
5. Xhelilaj aktor
  -Qëndron mbi pied-
estal
6. Fillojnë testin
  -U shpik nga Alfred 
Nobel

  -Mund të ngecë në 
gozhdë
7. Markë motoçiklete
  -Është gazetar në 
vendin e ngjarjes
8. Është edhe ai i skuad-
rës
  -Dy asa
  -I paharruari Prosi
9. Në krye të masave
  -Kufizojnë takimin
  -Një sferë për... model

  -Inicialet e Steinbeck
  -Është bota e palestin-
ezëve
10. Filan njeri
  -Gjysmë zakoni
  -E ka simbolin Ti
  -Jean Reno
11. Nichols që qe reg-
jisor
  -Janë barna
  -Digjen po nuk un zb-
uluan

Eshtë një fjalëkryq për ekspertët dhe për kampionët. Për ta zgjidhur duhet që kutitë e zeza të vendosen nga ju

Duhet të nxini 49 kuti

HoRIZoNtALE
1. Paguhen për vonesa
8. Sapo kanë filluar
9. Mosketierët e Dumas
10. Janë grekë
17. Ai i rrufepritësit 
ishte Benjamin Franklin
19. Fillojnë papritur.
20. Ishin indianët e 
Oskeolas
21. Fund heroi
22. Ente Prodhuese Ur-
bane

23. Inicialet e Moravia-s
24. Janë si plloça
27. Pan që humbi hijen
28. Një sporti nuk është 
banimi
29. Zhvillohej me dager-
rotipi
32. Fillojnë zakonisht.
33. Italia në Internet.
34. Mund të jenë pro-
teste
37. Lutet pa zë
40. Një shumë brinjësh 

katërkëndëshi
41. Ka marrë fjalën
44. Thonë se përsëritet
47. Kryeqyteti i Ken-
ya-s
48. Nuk qesh
49. Një skuadër
51. Eshtë material i zi 
për tastiera
54. Bëhen për të mos u 
njohur
56. Këndonte me Skunk 
Anansie

58. Mund të nxirren me 
mllef
59. Një kompozim i kën-
duar
60. U grind me Tiestin
62. I famshmi Ellington
64.  Saint... qytet francez
66. Detyroheshin të 
bënin abiura
69. Neeson, aktor
70. Një lokal publik
71. Ishte veshja e Nënë 
Terezës

VERtIKALE
2. Argento akrtore
3. Mbush në kufij
4. Eshtë thirje me 
emra
5. Janë lloje njerëzish
6. Një apendesit i 
menjëhershëm
7. Fillojnë në tetor.
8. Eshtë tregti me ob-
jekte të shenjta
9. Një objektiv për 
top gun
10. Eshtë dosja e të 
dënuarit
11. Inicialet e Munch 
piktor
12. Lipsen përgjysmë
13. Braktisi Didonën
14. Kush nuk di… 
mbytet
15. Në mes të Gjergj 

dhe Alia
16. Një intensive me 
barna
18. Një gjah në Af-
rikë
19. Ishin Elia dhe 
Ezekieli
20. I kulluar, i pastër, 
puro
21. Makina Agila
25. Eshtë As në kimi
26. Qe sundimtar në 
provincën perse
30. Roth aktor
31. Eshtë gjimnastika 
me muzikë
34. Prosper që shkroi 
Carmen
35. Janë në shputë
36. Fillojnë dobët
38. Një makinë Lan-
cia

39. Eshtë despoti
40. Eshtë heroi i mirë
42. Turner, këngëtare
43. Sjellin shi
45. Një diellor me yll
46. Të çara ato të 
Shollohov-it
50. Parashtesë e huaj
52. Ishulli i Odiseut
53. Eshtë në bronz në 
një film shqiptar
55. Në këtë moment
57. Një favor
59. Marubi i fotograf-
isë
61. Pak teatrale
63. Mbetur në fund
65. Inicialet e Pa-
ganinit
66. Një hektar i fundit
67. Fise pa fe
68. Mbyll një tender

12. Si diletantesk
  -Është porosi e 
fundit
  -Motra... e Kolë 
Idromenos

VERtIKALE
1. Ishin  Menadat
  -Fjala e parë e be-
bes
2. Mauresmo teniste
  -Një lihet me orar
3. Hamšik futbollist
  -Gjysmë skadim
4. Libohova 
këngëtare
  -Jane si obsesione
5. Kështu thirren lo-
jtarët e Liverpool
  -Obi... -Kenobi
6. Ruhet në fund
  -Drejtori Arsimore 
Përmet
  -Titulli i Elton 
John

7. Sapo fillojnë
  -Egjipti i Çajupit
  -Fund tuneli
8. Klikohen me 
mouse
  -Tre asa
9. Janë si kalendarë
  -Kufizojnë një çen-
gel
10. Kështu është një 
dosje me shumë ma-
teriale
11. E ka simbolin Cr
12. Franklin 
këngëtare
13. Ai i Vjetër shkroi 
Naturalis Historia
  -Pastaj në fund
  -Fillojnë tani
14. Jonathan i Udhë-
timet e Gulliver-it
  -Getz që qe sqakso-
fonist
15. Gjashtë italiane
  -Ne fund të pritjes

  -Hilet pa kufij.
16. Letra pakufij
  -I mbolli Kadmi
17. Këndohen në 
opera të tilla
  -Është gremina
  -Panik pa kufij
18. Qendër banimi
  -Fanny e Callas 
Forever
19. Luarasi aktore
  -Janë enë kryesore 
gjaku
20. Film shqiptar
  -Rrjedh në klep-
sidër
  -Fillojnë tokëzimin
21. Tregojnë krahina
  -Fare pa fe.
  -Të parat në bjesh-
kë
22. Siliqi që qe atd-
hetar e publicist
  -Janë materialet e 
ndërtimit

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

Zbavitje
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