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“Narcotica”: Bandat 
shqiptare qarkullojnë 
3 miliardë euro në vit 
para droge. Dëshmitë: 
Kanabisi u 5-fishua

Grupet kriminale shqiptare 
janë fuqizuar ndjeshëm 
në trafikun e lëndëve 
narkotike, aq sa po 

kërkonin të blinin një nëndetëse për 
të të kaluar kokainën e ardhur prej 
Amerikës së Jugut përmes Mesd-
heut. Ky është një ndër detajet e zb-
uluara prej gazetarëve të “Narcot-
ica” të transmetuar në televizionin 
Rai 3. Ndër të tjera thuhej se në vi-
tin 2017 në Shqipëri u reduktua nd-
jeshëm kultivimi i kanabisit, por së 
fundi ka një rritje të madhe të sipër-
faqeve të mbjella më kanabis. Është 
mbyllur me udhëtimin në Shqipëri 
dokumentari i titulluar  “Narcoti-
ca” i gazetarit italian Valerio Catal-
di i cili për 5 javë rresht ka rrëfyer 
trafikun e drogës në trekëndëshin 
Meksike-Kolumbi -Shqipëri e 
me destinacion Italinë dhe Eu-
ropën. Udhëtimi në Shqipëri nis 
me rrëfimin e një nëne nga Lazara-
ti e cila shfaq fotografitë e djemve 
të  saj,  njëri prej të cilëve minor-
en,  të rrahur nga Policia e Shtet-
it gjatë aksionit për  çlirimin e La-
zaratit nga kultivimi i plantacioneve 
me marijuanë. “Prej 2013, nga 
koha e këtij aksioni policor në La-
zarat, tha ajo, me dhjetra tonë mar-
ijuanë janë trafikuar nga Shqipëria. 
“Po për këto sasi droge jo të prod-
huara nga Lazarati pse nuk mban 
përgjegjësi shteti?” Gazetari ital-
ian vazhdoi rrugëtimin e tij në 

Shqipëri me një fluturim në avionin 
e Guardia di Finanza që prej 2012 
mbikqyr territorin shqiptar për të 
identifikuar plantacionet e mbjella 
me marijuanë. Nëse deri më 2017 
këto plantacione u reduktuan duk-
shëm, në muajt e fundit është iden-
tifikuar shtimi sipërfaqeve të mbjel-
la me kanabis ne Shqipëri. “Një e 
treta e territorit shqiptar është e mb-
jellë me kanabis,” tha prokurori i 
Antimafias Nicola Gratteri. “Mari-
juana shqiptare është e modifikuar 
gjenetikisht e mjaft e fortë. E nga 
Shqipëria përmes kanalit të Otran-
tos, nuk trafikohet vetëm marijuanë 
por dhe kokainë, që grupet krimina-

le shqiptare e trafikojnë nga Ameri-
ka e Jugut”, theksoi ai. 

Ndërkohë, prokurori italian 
që ndodhet në Shqipëri, Frances-
co Mandoia, ka treguar për ‘Nar-
cotica’ se si një hetim i nisur nga 
drejtësia italiane ka bërë të mun-
dur bllokimin e një sasi prej 14 
mijë kilogramë kokainë që ishte 
bërë gati në Venezuelë dhe do të 
sillej në bazën e Porto Palermos në 
Shqipëri, me nëndetëse. “Me he-
timin tonë ne bëmë të mundur që 
të shkatërronim një organizatë që 
kishte bërë një plan të detajuar që të 
vinte në funksion bazën e nëndetë-
seve në Porto Palermo për të sjellë 

kokainën në Shqipëri me nëndetëse, 
duke e marrë në Amerikën Latine”. 
ka treguar ai.

Reportazhi më pas spostohet 
në Kolumbi, ku kokaina trafiko-
het permes lumenjve që mbërrijnë 
në Paqësor e përmes autostrdave që 
të con në  Amerikë e Europë. “E në 
këto rrugë mafia shqiptare konku-
ron Ndranghetan kalabrese,” po-
hoi gazetari italian. Zbardhja e 
aferave kriminale me drogën e ma-
fias shqiptare nisi 20 vite më parë 
pas arrestimit në 4 tetor të 2001 të 
trafikantit shqiptar  Daut Kadrio-
vski, i cili vendosi te bashkëpuno-
jë me drejtësinë për tu hakmar-
rë  pas vrajes së të fejuarës së tij. 
Kadrovski i marrë në pyetje nga 
prokurori i Antimafias France-
so Mandoia zbardh për  herë të 
parë rrugën ballkanike të trafi-
kimit të drogës, heroinë e koka-
inë nga Afganistani, Turqia, Gre-
qia e Shqipëria. Oficeri italiani që 

aktualisht punon në Shqipëri tha se 
gjatë një operacioni antidrogë he-
timet zbardhën se si grupet krim-
inale shqiptare po përpiqeshin te 
blinin një nëndetëse për të tran-
sortuar përmes Mesdheut koka-
inën e ardhur nga Amerika e Jug-
ut. “Transportimi i kokainës me 
nëndetëse është një ide e vjetër e 
kartelave kolumbiane të drogës” 
rrëfen gazetari. Në fokusin e do-
kumentarit “Narcotica”, vihet dhe 
grabitja spektakolare e furgonit me 
para në Rinas, “ dëshmi, tha gaze-
tari, se sa lirishëm veprojnë grupet 
kriminale në Shqipëri”.  Telekamer-
at e “Narcoticës” spostohen në liq-
enin e Shkodrës, që është dhe rruga 
e trafikut të  heroinës nga Afgani-
stani dhe i kokainës nga Kolumbia, 
përfundoi gazetari italian. Udhëtimi 
i tij në Shqipëri mbyllet duke rrë-
fyer se si lufta për drogën ka shtu-
ar fenomenin e gjakmarrjes në vend 
ku shpesh viktima janë dhe fëmijët.

 Flet prokurori italian: Si u bllokuan 14 mijë kg kokainë 
nga Venezuela që do silleshin me nëndetëse në Porto Palermo

Prokurori italian: “Mafia e së ardhmes është shqiptare”
Grupet kriminale shqiptare janë aq të 
fuqishme, sa me paratë e grumbul-
luara nga aktivitetet e paligjshme i 
janë imponuar sistemit të drejtësisë së 
vendit e gjithashtu tregut europian të 
drogave të forta.” Këtë e thotë proku-
rori i përgjithshëm i Catanzarro-s në 
Itali, Nicola Gratteri, gjatë një in-
terviste për median zvicerane sëis-

sinfo. I pyetur për lidhjet dhe vep-
rimtarinë e grupeve mafioze italiane 
në Zvicër dhe bashkëpunimin e 
tyre me grupet ballkanike, proku-
rori Gratteri parashikon se mafia 
e së ardhmes është ajo shqiptare. 
“Unë parashikoj që në Konfeder-
atën e Mafies, ashtu si në të gjithë 
Europën, mafia e së ardhmes do të 

jetë ajo shqiptare,” theksoi proku-
rori, duke e bazuar këtë qëndrim të tij 
me nivelin e lartë të korrupsionit në 
vend. “Grupet kriminale janë aq të 
fuqishme se me paratë e tyre i janë 
imponuar sistemit të drejtësisë dhe 
gjithashtu mbarë tregut europian 
të kokainës.” Gratteri shtoi se gru-
pet shqiptare janë shumë të pran-

ishme në Holandë, por veprojnë 
edhe në Amerikën e Jugut së bash-
ku me ndrangheta-n.  Ky qëndrim-
in e prokurorit të përgjithshëm të 
Catanzaro-s, vjen pak ditë pas njof-
timeve për zgjerimin e parcelave të 
mbjella me kanabis në Shqipëri dhe 
riaktivizimin e grupeve kriminale 
për trafikun e tyre.

Aktualitet

Dokumentari i RAI 3:

Dokumentari i “RAI 3”

Gazetari italian Valerio Cataldi

Prokurori Nicola Gratteri
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Basha: Krimi shqiptar 
ka ndërtuar celula në 
gjithë Evropën dhe 
Amerikën Latine
Kreu i Partisë Demokra-

tike, Lulzim Basha, ka 
reaguar pas reportazhit 
të publikuar mbrëm-

jen e kaluar në televizionin ital-
ian “Rai3”, që fliste për trafikun 
e drogës në Shqipëri. Në një dal-
je urgjente për media, Basha tha 
se është i tronditur nga të dhënat e 
publikuara nga italianët, duke shtu-
ar se këtë vit sasia e kanabisit është 
5 herë më e lartë se vitin e kalu-
ar. “Jam i tronditur nga dëshmitë e 
publikuara në Rai3. Sasia e kana-
bisit këtë vit është 5 herë më e lartë 
se vitin e kaluar. Krimi shqiptar 
ka ndërtuar celula në gjithë Ev-
ropën dhe Amerikën Latine. Or-
ganizatat shqiptare kontrollojnë 
gjithë trafikun e heroinës. Organi-
zatat shqiptare janë kthyer në lo-
jtarë të mëdhenj të trafikut, që e 
marrin në Evropë dhe e fusin në 
Shqipëri. Krimi shqiptar është 
zhvilluar për shkak të pandësh-
kueshmërisë. Krimi ka kapur të 
gjitha nivelet e qeverisjes dhe ka 
mbështetjen e të gjithëve. Krim-
inelët e kërkuar në Evropë shëti-
sin të lirë në Shqipëri. Kjo po e 
kthen Shqipërinë në një shtet të 
falimentuar, që kontrollohet nga 
krimi. Çdo gjë është e financuar 
nga paratë e drogës. E gjithë Ita-
lia dhe Europa, sikundër Shqipëria, 
mbrëmë, është tronditur nga dësh-
mitë që kanë sjellë Prokurorët dhe 
oficerët italianë në një reportazh dje 
të televizionit shtetëror Italian, Rai 
3, një pasqyrë e rëndë të gjendjes së 
trafikut të drogës. Dëshmitë e Anti-
mafias Italiane janë se:

1. Këtë vit kanabis po kultivo-
het në një të tretën e territorit të 
Shqipërisë.

2. Sasia e kanabisit këtë vit është 
5 herë më e lartë se vitin e kaluar

3. Krimi shqiptar ka ndërtuar ce-
lula në të gjithë Europën dhe në 
Amerikën Latine

4. Organizatat kriminale 
shqiptare kontrollojnë në mënyrë 
ekskluzive gjithë trafikun e hero-
inës afgane, që kalon përmes rrugës 
ballkanike.

5. Organziatat kriminale 
shqiptare janë kthyer në lojtarë të 
mëdhenj ndërkombëtarë në trafikun 

e kokainës, që e marrin nga Amer-
ika Latine dhe e fusin në Europë, 
shpesh, përmes Shqipërisë.

6. Krimi shqiptar është zhvillu-
ar për shkak të pandëshkushmërisë 
dhe lirisë absolute që i është dhënë 
krimit në Shqipëri.

7. Krimi ka kapur të gjitha nvie-
let e qeverisjes dhe ka mbështet-
je nga të gjitha nivelet e qeverisjes, 
nga me i ulëti tek më i larti. Këtë të 
fundit e dëgjuam me zë dhe me fig-
urë nga Prokurori i Antimafias.

8. Kriminelët e kërkuar në Eu-
ropë shëtisin të lirë në Shqipëri.

9. Paratë e krimit pastrohen hap-
tazi në Tiranë

Këto janë gjetjet e dokumen-
tarit bombë, kësaj pasqyre, e cila 
konfirmohet nga të gjitha raportet 
ndërkombëtare. 

Po kështu Basha tregoi për se-
ktorët me të rëndësishëm ku in-
vestohen paratë e drogës. Lideri 
demokrat duke akuzuar drejt-
përdrejt kryeministrin Edi Rama 
për keqqeverisjen e vendit dhe 
tha se paratë e pista po investo-
hen në ndërtim, në resorte dhe ho-
tele turistike në vijat bregdetare, 
por edhe tek koncesionet e dhë-
na me “bekimin” e kryeministrit, 
Edi Rama. Sipas tij, këto alternati-

va që po aplikohen në Shqipëri janë 
skema që shërbejnë për të riciklim-
in e parave. “Droga dhe krimi në 
Shqipëri kanë një përhapje të tillë 
ku, tashmë, rrezikohet seriozisht 
siguria kombëtare dhe e ardhm-
ja politike dhe ekonomike e vendit. 
Sektori bankar, sektori i ndërtimit, 
sektori i turizmit janë ndër sektorët 
kryesorë që po kapen nga krimi dhe 
kjo po e kthen kthen Shqipërinë në 
një shtet të falimentuarn që kontrol-
lohet tërësisht nga krimi.

Nga ndërtimet që Edi Rama 
kërkon të bëjë në truallin e Teatrit, 
6 kullat 200 milionë euro, në bash-
këpunim me mafian shqiptare-span-
jolle- kolumbiane, tek ndërtimet 
e tjera në qendër të Tiranës, janë 
të financuara direkt apo indirekt 
nga paratë e drogës. Një sërë ndër-
timesh të mëdha, të planifikuara 
në Tiranë që nuk janë bërë ende të 
njohura për qytetarët, janë planifi-
kuar me para të ardhura nga dro-
ga. Projektet e resorteve turistike 
në bregdet, mbi pasuritë e vjedhura 
publike dhe private, janë, gjithash-
tu, projekte me financim të drogës.
Një pjesë e mirë e koncesioneve, që 
po jep Edi Rama janë, gjithashtu, 
mekanzima për riciklimin e parave 
të drogës”- deklaroi Basha.

Pas reportazhit të RAI3 kushtu-
ar mbjedhjes së hashashit, duke 
e nisur nga Lazarati, ka reaguar 
nënkryetari i LSI-së Petrit Vasi-
li. Përmes një postimi në ‘Face-
book’, Vasili solli në vëmendje 
deklaratën e prokurorit të AntiMa-
fias Nicola Gratteri se: “Mafia në 
Shqipëri ka mbështetje dhe mbro-
jtje nga të gjitha nivelet e qever-
isë nga ata më të ulëtat e deri më 
të lartat”l. Sipas Vasilit, qever-
ia është çirake e mafias.“Mafi-
an e mbeshtet qeveria,ky eshte 
shkaterrimi i Shqiperise te tjer-
at jane asgjë E gjithe qeveria Edi 

Rames ne cdo nivel mbeshtet dhe 
eshte kthyer ne nje çirake te Ma-
fias. Ky eshte fundi i Shqiper-
ise dhe kjo eshte tragjedia me e 
madhe dhe kjo eshte nje zhbërje e 
vertete kombetare Prokurori i An-
tiMafias Nicola Gratteri i ve vulen 
lexojeni “Në Shqipëri ata janë të 
paprekshëm. Bëhen të pasur, bë-
jnë krime. Mafia në Shqipëri ka 
mbështettje dhe mbrojtje nga të 
gjitha nivelet e qeverisë nga ata 
më të ulëtat e deri më të lartat”, 
është shprehur publikisht Gratteri 
për emisionin Narcotica’ ne RAI 
3”-shkroi Vasili në facebook.

Reportazhi i RAI 3, 
Reagon Petrit Vasili: Qeveria 
e Ramës, çirake e mafias

Reportazhi i RAI 3

Aktualitet

Petrit Vasili

Lulzim Basha
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Presidenti kthen 
mbrapsht ligjin për 
koncensionin e “Milot-
Balldren”, zbardhet 
skandali korruptiv me 
52 milionë euro

Presidenti Ilir Meta i ktheu dje 
një tjetër ligj mazhorancës 
qeverisës, atë për mira-
timin e kontratës koncesion-

are me PPP të rrugës Milot-Balldre. 
Presidenti i Republikës dha 8 argu-
mente sepse sipas tij koncesioni du-
het te rishqyrtohet nga Parlamenti. 
Sipas kryetarit të shtetit, koncesioni i 
cili kap shifrën e 256 milion eurove, 
duke përfshirë tatimin mbi vlerën e 
shtuar “riskon seriozisht buxhetin dhe 
financa  e shtetit, pasi nuk ka sipas tij,  
një përllogaritje të saktë të efekteve të 
saj në ekonominë e vendit”.

Një tjetër argument refuzimi nga 
Presidenti është se kontrata e lidhur 
mes autoritetit kontraktor dhe oper-
atorit ekonomik është formalizuar 
përgjatë një procesi aspak transparent 
ndaj publikut dhe pa një bazë ligjore 
për negocimin e çmimit të saj, duke 
rrezikuar sipas tij interesin e qytet-
areve shqiptar. Presidenti Ilir Meta 
beson se: “qëllimi i miratimit me ligj 
i kësaj kontrate është vetëm mbulimi 
i paligjshmërisë së bërë nga autoriteti 
kontraktor dhe qeveria shqiptare, me 
qëllim mosevidentimin e përgjegjë-
sisë në këtë proces dhe mbulimin e 
çdo paligjshmërie nëpërmjet ligjit”, 
andaj i kërkon Kuvendit ta rishohë 
vendimin e tij.

Qëndrimi dhe argumentet ( 
zbulimi i megavjedhjes qeveritare)

Presidenti Ilir Meta me dekre-
tin e tij për kthimin për rishqyr-
tim në Kuvend të koncensionit “Mi-
lot-Balldren” indirekt ka denoncuar 
dhe një skandal të frikshëm korruptiv 
nëpërmjet rritjes fiktivisht të vlerës 
së projektit me 52 milionë euro, nga 
varianti fillestar. Konkretisht në ar-
gumentat e tij ligjorë, Kreu i Shtet-
it vë në dukje se: “Referuar shqyrti-
mit të dokumentave të procedurës së 
konkurrimi rezulton se vlera e para-
shikuar e projektit në bazë të studimit 

të fizibilitetit është 161,500,000 Euro 
pa TVSH, ndërkohë që vlera e ofertës 
së propozuar nga oferuesi i shpal-
lur fitues ka qenë 217,318,500 plus 
TVSH”.

Gjithashtu në arsyetimin ligjor që 

shoqëron dekretin, Presidenti Meta 
sqaron se:

Në Relacionin e Këshillit të Min-
istrave parashikohet se: Oferta totale 
fillestare ekonomike e shoqërisë ishte 
217,318,500 euro plus TVSH, sho-

qëria “ANK”, sh.p.k., ka marrë për-
sipër vlerën e 213,665,040 euro plus 
TVSH. Në zbatim të kërkesave të 
V.K.M nr.634, datë 01.10.2014 dhe 
referuar dokumenteve standarde të 
konkurrimit, të publikuara në sis-
temin elektronik të Prokurimeve Pub-
like, rezulton se nuk ka asnjë para-
shikim ligjor, ku të citohet rregulli se 
lejohet negocimi i ofertës së paraqi-
tur nga ana e operatorëve ekonomikë 
konkurrues.   Kjo është një shkelje 
flagrante e rregullave të konkurrimit 
në këtë drejtim dhe një mënyrë hap-
tazi e kundraligjshme për të operu-
ar në një sistem jashtë kuadrit ligjor 
rregullator, duke negociuar me kom-
paninë propozuese, çmimin apo ter-
ma të tjerë material që sipas rregullit 
janë pa negociueshme.

Nga ana e Autoritetit Kontraktues, 
nuk është respektuar baza ligjore lid-
hur me veprimtarinë e kryer për ne-
gocimin e termave material të kon-
tratës së koncesionit, duke shkelur 
parimin e sigurisë juridike dhe in-
teresin publik në mënyrë flagrante. 
Negocimi i kontratës koncesionare, 
përfshirë ofertën e propozuesve apo 
modelin financiar, pa patur një para-
shikim të qartë në dokumentat stand-
ard të garës, madje në kundërshtim të 
plotë me vetë parashikimin se ofer-
ta nuk mund të modifikohet, dhe nga 
ana tjetër pa patur një bazë ligjore 
specifike për ta realizuar këtë proces, 

cenon rëndë sigurinë juridike, cenon 
rëndë parimin e shtetit të së drejtës, 
duke shkelur nenin 4 pika 1 të Kus-
htetutës së Republikës së Shqipërisë 
ku parashikohet se e drejta përbën 
bazën dhe kufijtë e veprimtarisë së 
shtetit.

Duke vepruar në një terren të tillë, 
pa ligj dhe pa rregulla, Autoriteti 
Kontraktor dhe më pas Këshilli i 
Ministrave, i kanë ofruar Kuven-
dit të Shqipërisë, për miratim me ligj 
një Kontratë Koncesionare/PPP, e 
cila është formuar nën një vullnet të 
shtrembëruar, subjektiv dhe të pakon-
trolluar në të gjitha dimensionet e tij, 
ekonomike, financiare, etj. Këtu nuk 
bëhet fjalë për shkelje të ligjit dhe 
rregullave të konkurrimit, por anash-
kalim haptazi i çdo norme ligjore në 
fuqi me qëllim nënshkrimin e një 
kontrate koncesionare, përtej rreg-
ullave dhe ligjit, duke synuar që çdo 
paligjshmëri të amnistohet nga Ku-
vendi, me miratimin e kësaj kontrate 
me një akt ligjor, në mënyrë që ajo, 
në çdo kohë të quhet e ligjshme dhe 
të jetë e pakontrollueshme dhe ask-
ush të mos përgjigjet për shkeljet e 
kryera në këtë proces.

Kjo bindje krijohet edhe për fak-
tin se Këshilli i Ministrave, më datë 
27.03.2019, pra në të njëjtën datë 
me nënshkrimin e Kontratës Kon-
cesionare/PPP, me propozimin e 
Ministrit të Infrastrukturës dhe En-

Ndër argumentat ligjorë që Kreu 
i Shtetit ka dhënë për kthimin 
me dekret të këtij koncensio-
ni, bie në sy dhe kritika e tij e 
fortë ndaj Kuvendit që siç shpre-
het Meta nuk mund të mbulojë 
paligjshmërinë e qeverisë. “Qël-
limi i miratimit me ligj të kësaj 
kontrate është vetëm mbulimi i 
paligjshmërisë së bërë nga au-
toriteti kontraktor dhe qeveria 
shqiptare, me qëllim moseviden-
timin e përgjegjësisë në këtë pro-

ces dhe mbulimin e çdo palig-
jshmërie nëpërmjet ligjit”, – u 
shpreh Meta. Gjithashtu Presi-
denti ve në dukje se: “Në kundër-
shtim me këto kërkesa të in-
stitucioneve financiare, Këshilli 
i Ministrave ka nënshkruar dhe 
Kuvendi i Shqipërisë ka miratu-
ar këtë kontratë koncesionare, që 
pretendohet të miratohet me ligjin 
nr. 52/2019 në kushte kaq të rën-
da paligjshmërie dhe në dëm të 
interesave të qytetarëve”.

Meta: Kuvendi nuk 
mund të mbulojë 
paligjshmërinë e qeverisë

Politikë

“Cënon interesin publik dhe shtetin e së drejtës”

Presidenti Meta

Rruga Milot - Balldren
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Politikë

Investimet në rrugë ka qenë 
tema e debatit në facebook 
mes kryeministrit Edi Rama 
dhe kryetarit të PD Lulzim Ba-

sha. Kreu i qeverisë publikoi dje 
në rrjetet sociale pamje nga inves-
timet në rrugën Burrel Klos. Sipas 
tij në 30 vite në këtë aks nuk u bë 
asnjë ndërhyrje dhe tanimë  e u le-
htësua barra e rëndë Po në rrjetet so-
ciale ka reaguar dhe kreu i opozitës. 
“Në vend të ndërtimit të infrastuk-
turës, të rrugëve, të porteve, të lin-
jave të energjisë Edi Rama po vjedh 
paratë e shqiptarëve gjoja për të bërë 
rrugë. Në vendin më të varfër të Eu-
ropës një kilometër rrugë kushton dh-
jetë herë më shtrenjtë se në vendet 
më të pasura të botës, më shtrenjtë se 
në Amerikë, Gjermani apo Zvicër”, 
u shprehet Basha duke postuar edhe 
një video në facebook. Përmes ilus-
trimit ai u shprehese aksi Thumanë 
Kasharë ka një gjatësi prej 20.8 kilo-

metrash por për ndërtimin janë dhenë 
333 milionë euro.  Për Bashën vlera 
reale e projektit shkon në 80 milionë 
euro duke akuzuar se po grabiten 
253 milionë duke bërë që 1 km rru-
ge të jetë 10 here me shtrenjte se ne 
Europe e bote. Koncesionet në rrugë 
pritet të jetë temë e përplasje dhe në 
parlament në shtator, ku presidenti 
Ilir Meta kërkoi të rishikohet ligji për 
kontratat e pakërkuara.

ergjisë ka miratuar VKM nr. 174, 
datë 27.03.2019 “Për një ndryshim 
në VKM nr.634, datë 01.10.2014, 

nëpërmjët të cilit ka ndryshuar pikën 
5, të nenit 34 të kësaj VKM-je me 
këtë përmbajtje: “5.Kontrata e kon-

cesionit/PPP do të hyjë në fuqi pas 
miratimit me ligj nga Kuvendi i 
Shqipërisë.”.

Pra, duket qartë se Këshilli i Min-
istrave për t’i dhënë një mbrojt-
je këtij procesi të paligjshëm dhe për 
të shmangur çdo përgjegjësi mirat-
uese të Këshillit të Ministrave, përveç 
se ka nënshkruar një Kontratë Kon-
cesionare/PPP në të njëjtën datë 
27.03.2019, ka miratuar një rregull të 
ri, për t’ia kaluar përgjegjësinë Ku-
vendit, me qëllim amnistimin e gjithë 
procesit të zhvilluar në paligjshmëri 
të plotë.

Referuar relacionit shoqërues të 
ligjit nr. 52/2019, rezulton se vlera to-
tale që shteti shqiptar duhet të pagua-
jë në përfundim të kësaj kontrate 
është 213,665,040 euro plus TVSH. 
Ndërkohë, referuar dokumenteve 
standarde të publikuara në sistemin 
elektronik të Prokurimeve Publike re-
zulton se: vlera e parashikuar e pro-
jektit në bazë të studimit të fizibilitetit 
është: 161,500,000 Euro.

Presidenti i Republikës i ka dre-
jtuar një kërkesë Ministrisë së In-
frastrukturës dhe Energjisë dhe Au-
toritetit Rrugor Shqiptar ku, ndër 
të tjera, ka kërkuar informacion 
nëse Autoriteti Kontraktor ka kry-
er një studim krahasimor nga ku 
të ketë rezultuar si ekonomik-
isht më e favorshme dhënia e kon-
tratës me konçesion në raport me 

prokurimin publik. Në nenin 13 pika 
4, gërma “ç” të  VKM nr. 634, datë 
01.10.2014, parashikohet se Projek-
ti trajtohet si produkt i autoritetit kon-
traktor dhe rezultatet e studimit të 
fizibilitetit duhet të tregojnë se dhënia 
e kontratës me koncesion/PPP është 
ekonomikisht më e favorshme se 
dhënia e saj me prokurim publik”:

Autoriteti Kontraktor nuk i ka 
kthyer përgjigje Presidentit të Re-
publikës lidhur me këtë kërkesë deri 
në përfundim të shqyrtimit të lig-
jit nr. 52/2019, çka provon bindjen 
se nuk ka një vlerësim të tillë të bërë 
nga autoriteti kontraktor dhe qever-
ia shqiptare. Referuar edhe raportit 
të Komisionit të Ekonomisë të datës 
18.06.2019, rezulton se ky moment 
procedurial kaq i rëndësishëm e thel-
bësor për vijimin e procedurave të 
konkurimit nuk është prekur as for-
malisht dhe as materialisht nga komi-
sioni, por ai është mjaftuar vetëm me 
citimin e një paragrafi duke përmen-
dur se çmimet e referuara në kontratë 
janë në përputhje me çmimet e man-
ualeve që përdor Ministria e Infra-
strukturës dhe Energjisë.

Bazuar në sa më sipër, Presiden-
ti i Republikës vlerëson se rezulta-
ti i këtij krahasimi ekonomik është 
thelbësor në vijimin e procedurave të 
dhënies me Koncesion dhe moskry-
erja e tij është një shkelje tjetër e 
rëndë në këtë proces. Presidenti i Re-

publikës, nisur nga situata e parash-
truar më sipër, shpreh hapur rezer-
vat e tij lidhur me vlerën e publikuar 
të projektit, pasi nga autoriteti kon-
traktor do të duhej që të publikonte 
vlerën e plotë e tij, në mënyrë që çdo 
konkurrent tjetër të kishte mundësi të 
njihej me të dhe të kishte mundësinë 
të bënte një ofertë objektive, si dhe 
institucionet shtetërore të vlerësonin 
plotësisht implikimin financiar të 
këtij projekti koncesionar në Buxhe-
tin e Shtetit.

Me formën dhe procedurën e nd-
jekur, Autoriteti Kontraktor nëpërm-
jet informacionit të publikuar, ka kr-
ijuar një percetim të rremë dhe të 
shtrembëruar për publikun apo për 
konkurrentët e tjerë të mundshëm të 
huaj apo vendas mbi vlerën e pro-
jektit, të cilët pasi janë njohur me 
vlerën fillestare 161,500,000 Euro 
kanë hezituar për të konkurruar, ndër-
kohë që, kompania që ka paraqitur 
propozimin e pakërkuar të këtij pro-
jekti i është dhënë e drejta më pas që 
të negociojë pikërisht çmimin, duke 
e rritur ndjeshëm atë në mënyrë të 
vazhduar!!

Kjo veprimtari e Autoritetit Kon-
traktor krijon një situatë të cenimit të 
parimit kushtetues të konkurrencës së 
lirë dhe të ndershme dhe të barazisë 
përpara ligjit, me pasojë diktimin e 
kompanisë fituese dhe cenim të inter-
esit publik dhe financave publike.

Përplasja për rrugët

Rama mburret me investimin 
në Burrel-Klos. Basha: 
Vetëm te Thumanë-Kashar 
ke vjedh 253 milionë euro

Pjesë nga dekreti i presidentit

Pjesë nga video e Bashës

Postimi i Ramës në facebook
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Situata ekonomike në 
Shqipëri në rënie të lirë. 
Ngadalësimi i rritjes ekono-
mike, si dhe rënia e normës 
bazë të inflacionit, ka sjellë si 
pasojë edhe uljen e normës 
bazë të intersit, për të ndi-
kuar në rritjen e kredimarrjes. 
Për këtë situatë ka reaguar edhe ish-anëtari i 
LSI-së në Komisionin Parlamentar të Ekon-
omisë dhe Financave Përparim Spahiu, i cili 
ka ngritur një sërë pyetjesh mbi këtë lëviz-
je të Bankës së Shqipërisë, duke shprehur 
mosbesimin e tij se kjo lëvizje do i japë fry-
më dhe do ndikojë pozitivisht në rritjen e 
ekonomisë Shqiptare. Sipas tij, bizneset e 
ndershme nuk do mund të përfitojnë nga kjo 
lëvizje ekonomike sepse ngarkesa fiskale 
është shumë e lartë dhe konkurohen nga 
bizneset që pastrojnë paratë e pista. “Gu-
vernatori tha se, informacioni i ri i marrë në 

analizë tregon një ngadalësim 
të rritjes ekonomike në 
gjysmën e parë të vitit dhe 
një rënie të normës mesatare 
të inflacionit në tremujorin e 
dytë. Pra, ngadalësimi i rrit-
jes ekonomike është shoqëru-
ar dhe me rënie të normës 

mesatare të inflacionit dmth rrënie të kon-
sumit. Pyetja lind nëse vërtet kjo ulje do të 
ndikonte në rritjen e kredimarjes apo jo?!!! 
Unë them se jo. Renditja e Shqiperise si 
vendi më i korruptuar, vendi me ngarkesën 
fiskale më të lartë në rajon, vendi me kostot 
më të larta të prodhimit, vendi ku bizneset e 
ndershme konkurrohen nga paraja e drogës 
dhe trafiqeve, vendi ku investitore te huaj 
shantazhohem dhe largohen me dajak, ulja e 
normes bazë të interesave do te ishte thjesht 
fitime më pak për depozituesit dhe asgjë 
më tepër..!!!”- theksoi ai.

Ish-deputetja e Lëviz-
jes Socialiste për Integ-
rim Floida Kërpaçi pub-
likon të dhënat më të të 
fundit të “World Resources 
Institute”, i cili e vlerëson 
Shqipërinë si një vend me 
rrezikshmëri të lart të buri-
meve ujore, i 33-i në listën e vendeve 
të analizuara. Përmes rrjeteve sociale, 
Kërpaçi u shpreh se politikat e PPP-ve, 
përveç grabitjes dhe shpërdorimit të tak-
save të shqiptarëve, janë pa asnjë im-
pakt në ekonominë e vendit, biznesit 
apo familjeve shqiptare. “Këto PPP veç 
mbushin llogaritë offshore të Ramës dhe 
klientëve të tij oligarkëve. Sot kemi një 
qeveri që nuk ka asnjë vizion për ë ar-
dhmen e vendit. Sot kemi një qeveri 
pa plan për sfidat që e presin në të ar-
dhmen vendin”, theksoi ish-deputet-
ja e LSI-së, Floida Kërpaçi. “World Re-
sources Institute e vlerëson Shqipërinë si 
një vend me rrezikshmëri të lart të buri-
meve ujore, i 33-i në listën e vendeve 
të analizuara. Në vend të japë koncen-
sione prej 300 milion dollarësh për një 

rrugë që nuk ka asnjë im-
pakt ekonomik ose zhvil-
limi transporti në vend, 
qeveria shqiptare duhet të 
investojë tek mirëmenax-
himi i ujërave dhe basen-
eve ujëmbajtëse, të cilat 
kanë nivelin më të ulët 

të investimeve buxhetore. Politikat e 
PPP përveç grabitjes dhe shpërdorim-
it të taksave të shqiptarëve janë pa asn-
jë impakt në ekonominë e vendit, biz-
nesit apo familjeve shqiptare. Këto PPP 
veç mbushin llogaritë offshore të Ramës 
dhe klientëve të tij oligarkëve. Sot kemi 
një qeveri që nuk ka asnjë vizion për ë 
ardhmen e vendit. Sot kemi një qeveri 
pa plan për sfidat që e presin në të ard-
hmen vendin. Studimi është një këm-
banë alarmi për shqiptarët, të cilët duhet 
të kenë mundësinë përmes zgjedhjeve të 
zgjedhin një qeveri që përfaqeson kërk-
esat e tyre, dhe që jep llogari për real-
izimin e premtimeve, për mbrojtjen e in-
teresit publik, dhe trashëgimin e natyrës 
dhe të vendit te brezat e ardhshëm jo te 
xhepat e klientëve.”, theksoi Kërpaçi.

Kërpaçi: PPP-të mbushin llogaritë 
offshore të Ramës e klientëve të tij. 
S’kanë asnjë impakt në ekonomi

BSH ul normën bazë të interesave, 
Spahiu: Goditen depozitat dhe nuk 
përfitojnë bizneset e ndershme

Që prej fillimit të proçesit 
të Vettingut për proku-
rorët dhe gjyqtarët janë 
bërë afro 4 mijë e 200 

denoncime nga qytetarët. Ato mer-
ren në shqyrtim nga organet e 
Vetting dhe nëse ka prova dhe 
fakte bindëse për prokurorët dhe 
gjyqtarët e denoncuar këto ndiko-
jnë në marrjen e vendimeve për ta, 
gjatë rivlerësimit, i cili bazohet në 
kriterin e pasurisë, të pastërtisë së 
figurës dhe kriterin profesional.

Por për ish-kryeministrin Sali 
Berisha, ata që vlerësojnë reformën 
në drejtësi vetëm nga vetting-u që 
ka dy anë të padiskutueshme, sipas 
tij: ka anën që nxjerr nga sistemi 
njerëz, dhe anën që bën gjahun e 
shtrigave për llogari të qeverisë.

Në këtë kontekst, Berisha tha per 
“VOA” se ky Vetting që po bëhet 
thyen parimet universale, thyen pa-
rimet e mishëruara në Kartën Eu-
ropiane të të Drejtave të Njeri-
ut. “Ne nuk kemi qenë kundër 
reformës. Ne e shpëtuam re-
formën. Ata që vlerësojnë re-
formën vetëm nga vetting-u që 
ka dy anë të padiskutueshme. Ka 
anën që nxjerr nga sistemi njerëz. 
Dhe anën që bën gjahun e shtri-
gave për llogari të qeverisë në 
mënyrë të padiskutueshme. Por ka 
një gjë themelore. Ky Vetting që 
bëhet thyen parimet universale, 
thyen parimet e mishëruara në 
Kartën Europiane të të Drejtave 
të Njeriut”- shprehet Sali Berisha- 
ish-kryeministër.

Në Gjykatën e Strazburgut mjaft 

prokurorë dhe gjyqtarë të shkarkuar 
nga Vetting kanë depozituar padi 
ndaj shtetit shqiptar. Kjo gjykatë 

ka gjetur në shkelje të konventës 
së të drejtave të njeriut edhe shtete 
të mëdha si Franca Anglia, por në 
rastin e Shqipërisë rreziku lidhet 
me besimin ndaj Vetting-ut. “Sot 
Gjykata e Strasburgut ka shtruar py-
etje asgjësuese për reformën. Sepse 
dënohen në një proçes të pander-
shëm. Këta i kanë lejuar vetes që të 
jenë vetë hetues edhe vetë gjykatës. 
Kjo formë nuk ekziston. Kjo do të 
çojë në kolaps, sapo Strasburgu të 
japë vendimet e para për proçedu-
rat staliniste”- thotë Sali Berisha- 
ish-kryeministër.

Berisha për “VOA”: Kur 
Strasburgu të japë vendimet 
e para kundër Vettingut, 
do krijohet kolaps

Ish-kryeministri

Politikë

Mesazhi i fortë

Presidenti Ilir Meta e kraha-
son simbolikisht udhëheqjen e 
kryeministrit Edi Rama me Sl-
lobodan Millosheviçin dhe për 
këtë e këshillon Bashën që të nd-
jekë shembullin e opozitës ser-
be. Në zgjedhjet e shtatorit të 
vitit 2000 Presidenti serb u mund 
nga Vojisllav Koshtunica, ndër-
sa pak ditë pas disfatës Milloshe-
viç u detyrua të pranojë humbjen 

pas një demostrate të madhe  ku 
protestuesit u futen brenda Parla-
mentit. “Nëse opozita në Serbi do 
të priste që Millosheviçi të dënon-
te Millosheviçin, apo të garanton-
te zgjedhje të lira e të ndershme, 
padyshim që edhe sot e kësaj dite 
ai mund të ishte në pushtet po të 
mos i pushonte zemra. Por opozi-
ta mori vendimin më të drejtë 
duke u bashkuar, duke u përbal-

lur me të dhe duke e mundur. Më 
pas i vuri prangat dhe e përcol-
li për në gjykatën e Hagës. Ndaj 
zgjedhjet janë e vetmja zgjidh-
je për demokraci dhe drejtësi”, - 
shkruante Meta. Prandaj Kreu i 
Shtetit i kërkoi Lulzim Bashës që 
të bashkojë opozitën dhe të fu-
ten në zgjedhje, pavarësisht se 
ka përfunduar afati i regjistrim-
it të subjekteve për 13 Tetorin. 

Madje Meta i kujton kreut të PD 
se sjelljet e gabuara mund të ço-
jnë në bashkëfajësi në humbjen e 
18 tetorit. “Zgjedhjet janë e vetm-
ja zgjidhje. Vetëm duke qëndruar në 
anën e ligjshmërisë dhe pjesëmar-
rjes në institucione, opozita mund 
të ndihmojë vendin, demokracinë, 
drejtësinë, por edhe vetveten. Çdo 
gjë tjetër është justifikim, alibi dhe 
bashkëfajësi”, - shkruante Meta.

Presidenti bën krahasimin e fortë me Serbinë e Milosheviçit: 
Zgjedhjet janë e vetmja zgjidhje për demokraci e drejtësi

Statusi i Metës

Sali Berisha

Gjykata e Strazburgut
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Një automjet tip “Ford”  me tar-
ga AA 880 HG ka marrë flakë në 
lëvizje. Ngjarja ka ndodhur pasdit-
en e djeshme pranë rrethrrotullimit 
të Skelës në Vlorë. Drejtuesi i mjet-
it sapo ka konstatuar zjarrin ka dalë 

nga makina pa lëndime. Menjëherë 
në vendngjarje ka mbërritur shërbi-
mi zjarrfikës duke bërë të mundu-
ar shuarjen e flakëve në mjet. Para-
prakisht shkak i zjarrit dyshohet se 
është një shkëndijë elektrike.

Dy gra kanë mbetur të plagosu-
ra pas një aksidenti mbrëmë në 
Vlorë. Ngjarja ndodhi në lagjen 
“Ujë i Ftohtë”. Burime zyrtare 
nga policia bënë me dije se au-
tomjeti Benz me drejtues shtetasin 
B. M., ka goditur dy këmbësore, 
përkatësisht shtetasen me inicialet 
A. R., 40 vjeçe dhe V.L., 60 vjeçe, 

të cilat ndodhet në Spitalin Rajon-
al jashtë rrezikut për jetën. Policia 
ka shoqëruar drejtuesin e mjetin, 
banues në Kaninë të Vlorës dhe 
ka filluar procedimin penal ndaj 
tij për veprën penale “Shkelja e 
rregullave të qarkullimit rrugorë”. 
Deri më tani nuk dihen rrethanat 
e ngjarjes.

Mbrëmjen e  së 
mërkurës,  disa per-
sona të paidentifikuar 
zbrazën armën ndaj 

një 47-vjeçari në Selenicë të Vlorës, 
shtetasi Laver Tozaj, banor i fshatit 
Resulaj. Burimet bënë me dije se 
mbi Tozajn është qëlluar 7 herë, dy 
prej të cilave në kokë dhe 5 të tjer-
at në pjesën e gjoksit dhe kraharor-
it. Dyshohet se ka qenë një autor i 
vetëm, kjo për shkak se është qëllu-
ar shumë afër dhe më pas është lar-
guar me shpejtësi nga vendi i ng-
jarjes duke shfrytëzuar faktin që 
nuk kishte drita. Gjithashtu, dysho-
het se ai e njihte mirë zonën. Pis-
ta e vetme e hetimit është ajo e hak-
marrjes që lidhet ngushtësisht me të 
shkuarën e tij kriminale si trafikant 
droge, pasi nga kontaktet me banorë 
të zonës, mësohet se nuk ka pasur 
asnjë konflikt në fshat. “I njihnim 
si persona. Jo nuk ishin problema-
tikë. Ne nuk ndihemi të rrezikuar, 
se s’kemi bërë. Janë shumë të rreg-
ullt si familje. Katër vëllezërit që 
janë aty janë shumë të qetë”, tha një 
fqinje.  Policia ka marrë në pyetje 
15 persona, mes tyre dhe gruan dhe 
vëllezërit, të cilët kanë mohuar të 
kenë pasur konflikte. Viktima Niko-
la Ikonomi ishte me precedencë të 
mëparshëm penal, ku në vitin 2011 
Gjykata e Apelit për Krimet e Rën-
da e kanë dënuar me 6 vjet e 8 muaj 
burgim për trafik droga. Ai kishte 
ndërruar disa emra Laver Tozaj, më 
pas në Xhaferr Tozaj dhe së fund-
mi në Nikola Ikonomi. Prokuroria e 
Krimeve të Rënda e ka akuzuar vik-
timën për trafikimin e 1146 kilo-
gramëve kanabis në drejtim të Gre-
qisë, ngjarje e ndodhur në vitit 
2005. Sipas Prokurorisë, ngjarja për 
të cilën janë të pandehur personat 
e dërguar në gjykim, ku në krye të 
listës ka qenë Tozaj, ka ndodhur më 
17 mars 2005, në pikën e kalimit 
kufitar Kakavijë ku është sekuestru-
ar sasia prej 1146 kilogramë lëndë 
narkotike marijuanë. Droga ishte 
ngarkuar në një kamion që kishte 
si destinacion, kalimin në territorin 
e shtetit grek. Viktima kishte ndry-
shuar tre herë emrin. Emri i fun-
dit që përdorej prej tij ishte Niko-
la Ikonomi  është me precedencë të 
mëparshëm penal, ku në vitin 2011 
Gjykata e Apelit për Krimet e Rën-
da e kanë dënuar me 6 vjet e 8 muaj 

burgim për trafik droga. Fillimisht 
quhej Laver Tozaj, më pas në Xha-
ferr Tozaj dhe së fundmi në Nikola 
Ikonomi. Ndërkohë vijon puna për 
identifikimin e autorit (ëve) të ng-
jarjes. 

Burime nga grupi hetimor bë-
jnë me dije se viktima është mar-
rë në telefon dhe i është kërkuar 
të dalë nga shtëpia ku më pas dhe 
është ekzekutuar. “Dyshohet se au-
tori është një njeri që e njeh mirë 
zonën, pasi pas krimit është larguar 
pa gjurmë.  Burime nga grupi heti-
mor bejne me dije se viktima eshte 
qëlluar me silenciator. Në vendng-
jarje janë gjetur 7 gëzhoja ndër-
kohë që tre plumba i kanë përsh-
kuar trupin. Në shtëpinë e viktimës 
kanë filluar pregatitjet për përcjell-

jen e trupit për në banesën e fun-
dit,. Ndonëse ngjarja ka ndodhur 
që mbremjën e së mërkurs , njol-
lat e gjakut në afërsi të shtëpisë 
së Nikolla Ikonomit gjendeshin  
ende të freskëta edhe pas disa 
orëve . “Rreth orës 20:50, në lag-
jen “Minatori” në Selenicë, rrugës 
për në banesën e tij është plagosur 
me armë zjarri pistoletë 47 vjeçari 
N. I., i cili ka ndërruar jetë gjatë 
rrugës për në Spitalin Rajonal të 
Vlorës. Grupi hetimorë po vijon 
veprimet e mëtejshme për sqarim-
in e rrethanave dhe zbardhjen e 
ngjarjes. Shërbimet e Policisë së 
Vlorës po krehin zonën duke për-
dorur dhe qenin e gjurmës për të 
bërë të mundur lokalizimin dhe 
kapjen e autorëve”-njoftoi policia.

Kronikë

Një shqiptar 35-vjeçar është arrestu-
ar mbrëmjen e djeshme në Prevezë. 
Mediet greke raportojnë se shqiptari 
është një nga autorët e grabitjes së 
një banke vetëm 3 ditë më parë në 
Parga. Si pjesë e një hetimi policor 
në shtëpinë ku ishte parë shqiptari, 
policia gjeti dhe sekuestroi një pjesë 
të parave të sekuestruara nga banka, 
një armë dhe një identitet të rremë 
të autoriteteve italiane. Konkretisht, 
nga 26.630 euro dhe 200 dollarë të 
rrëmbyera nga dy hajdutët e bankave 
u gjetën në shtëpinë e 35-vjeçarit, 

8,240 euro dhe 100 dollarë. Më vi-
jim të hetimeve të deritanishme të 
policisë ka rezultuar se shqiptari 
ishte arratisur nga burgu i Patras nga 
25 janari 2012. Ai kishte marrë një 
leje dalje nga burgu për vetëm 6 ditë 
dhe nuk ishte kthyer më. Ai ishte 
dënuar me 12 vjet burg për vjedhje, 
grabitje të armatosur, mbajtje droge 
dhe hyrje të paligjshme në territor-
in fqinj. Ndërsa tashmë ai është në 
pritje të një tjetër dënimi, me 19 vite 
grabitje, shkelje të ligjit për armë 
dhe vepra të tjera.

Një lokal është përfshirë nga flakët 
gjatë orëve të natës në në fsha-
tin Hormovë, të Tepelenës. Poli-
cia njoftoi se lokali ishte në pronë-
si të shtetasit R.E., dhe dyshohet se 
kemi të bëjëm me një zjarrvënie të 
qëllimshme. Si pasojë e flakëve nuk 

ka pasur persona të lëmnduar, por 
vetëm dëme materiale, sepse janë 
djegur disa tavolina dhe karrige. 
Nga kryerja e veprimeve të para he-
timore dyshohet për zjarrvënie të 
qëllimshme. Policia po punon për 
indetifikimin dhe kapjen e autorit.

Shkrumbohet nga 
flakët lokali në Tepelenë

Makina merr flakë në lëvizje, 
drejtuesi del nga mjeti pa lëndime

Aksident tek “Uji 
i Ftohtë”, plagosen dy gra

Arrestohet shqiptari në Greqi, 
autor i grabitjes së një banke

U vra me 3 plumba 
në pragun e shtëpisë, 
viktima ishte burgosur 
më parë për trafik droge

Ngjarja në Selenicë

Shtëpia e viktimës

Viktima

Presidenti bën krahasimin e fortë me Serbinë e Milosheviçit: 
Zgjedhjet janë e vetmja zgjidhje për demokraci e drejtësi
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Çmimet e ushqimeve u 
shtrenjtuan ndjeshëm gjatë 
muajt korrik. Të dhënat e 
Institutit të Statistikave, 

tregojnë se edhe pse inflacioni u rrit 
lehtë në 1.5%, sërish vijon të mbetet 
nën objektivat e bankës qendrore. 
Çmimet e grupit të ushqimeve dhe 
pijeve alkoolike u rritën me 2.8%, 
në një kohë kur prodhimet vendase 
duhet të dominonin tregun dhe çmi-
met të pësonin rënie. Rritje çmimesh 
u konstatua edhe në zëra të tjerë, si 
qiratë, kafenetë, restorantet si dhe 
ato për argëtim dhe kulturë.

Sipas të dhënave të fundit të 
Zyrës Europiane të Statistikave, 
shqiptarët shpenzojnë më shumë për 
nevoja bazë si ushqimi dhe qiraja, 
që zënë rreth 55% të buxhetit, duke 
lënë shumë pak mundësi për luks 
dhe argëtim. Shqiptarët shpenzojnë 
më shumë për ushqime dhe arsim, 
europianët për banesë dhe argëtim. 
Shpenzimet për ushqime, arsim dhe 
komunikim u rëndojnë më shumë 
familjeve shqiptare në krahasim 
me një familje europiane. Ushqimi 
është nevojë bazike e njeriut që të 
mbijetojë. Kur vjen puna te shpen-
zimet e familjeve shqiptare, ato për 
ushqime kanë peshën më të madhe 
në totalin e shpenzimeve dhe, pasi 
plotësojnë nevojën kryesore, me ato 

Ismail Kadare do të jetë shkrimtari 
i parë shqiptar, krijimtaria e të 

cilit do të digjitalizohet. Procesi 
është marrë përsipër nga drejtuesit e 
muzeut më ti ri vendor në kryeqytet, 
“Shtëpia Studio Kadare”. Projekti 
është në nisje dhe do të shkojë përtej 
krijimtarisë artistike të shkrimtarit. 
Arsyet që çuan në digjitalizimin vjen 
edhe si kërkesë e kohës dhe interesit 
të vizitorëve për ta lexuar Ismail 
Kadarenë jo vetëm përmes librit. In-
teres që reflektohet edhe në numrin 

Një shqiptar i cili ishte shpallur 
fitues me Lotarinë Amerikane, 

do të duhet të përballet me Proku-
rorinë tani e tutje, pasi ka mashtruar 
me dokumentacionin e shkollës. 
Çlirim Tupi nga fshati Zabzun 
i Librazhdit mendoi se i gënjeu 
autoritetet amerikane, por kjo 
mesa duket përkohësisht. Ai është 
paraqitur në intervistë në Ambas-
adën Amerikane me dokumente të 
falsifikuara të gjimnazit, dhe priste 
të merrte pergjigje pozitive nga 
ambasada. Por këta të fundit kanë 
kryer verifikimet e tyre dhe u ka 
rezultuar që Tupi nuk e kishte kryer 
arsimin e mesëm. Ky rast ka vënë 
në lëvizje Prokurorinë e cila ka 

Fitoi Lotarinë Amerikane

Ambasada i zbulon mashtrimin me diplomën, i hapen telashe me drejtësinë
zbuluar se bashkëpunëtor në falsifi-
kim ka qenë edhe drejtori i shkollës 
‘Shefqet Doku’ në fshatin Dorëz 
në Librazhd, Dashnor Hysa i cili i 
kishte shkruar në diplomë se Tupi 
mësonte me hope dhe sillet shumë 
mirë. Tashmë të dy do të përgjig-
jen para drejtësisë për falsifikim të 
dokumenteve shtetërorë.

Në prokurori Çlirim Tupi ka tre-
guar se atij i nevojitej një diplomë 
dhe se kishte takuar një qytetar 
në Rrugën e Kavajës, të cilit i ka 
paguar 2 mijë euro për të marrë një 
vërtetim. Policia shkencore i tha 
Prokurorisë se shenjat e vulave në 
vërtetimin e shkollës së mesme i 
përkasin vulës së shkollës. Ndër-

kohë Tupi nuk rezultonte i regjis-
truar në indeksin e amzës. Ish-dre-
jtori i shkollës edhe ai i marrë i 
pandehur ka deklaruar se një i ri 
kishte shkuar në zyrën e tij dhe i 
kishte kërkuar një vërtetim notash 
dhe ai ia kishte dhënë pas një 
verifikimi në regjistrin e veçantë ku 
kishte parë që ky shtetas figuronte 
si nxënës i shkollës së mesme. Por 
Prokuroria thotë se ish-drejtori nuk 
thotë të vërtetën dhe se zyrtari ka 
shpërdoruar detyrën duke mbajtur 
vulën jashtë shkollës dhe duke 
mos i vendosur numri protokolli 
vërtetimit që më pas është sjellë 
nga Librazhdi në Tiranë dhe është 
shitur për dy mijë euro.

Shtohet interesi
i të huajve, 
nis digjitalizimi 
i veprës 
së Kadaresë

e madh të vizitorëve në pak kohë që 
shtëpia muze është hapur e që ende 
nuk është bërë pjesë e gjithë udhër-
rëfyesve për turistët. Si vendasit dhe 
të huajt ndajnë të njëjtin kuriozitet 
kur gjenden në apartamentin që 
dikur jetonte Ismail Kadare. Vizita 
është një përjetim i dyfishtë. Përveç 
se sheh mjedisin ku Ismail Kadare 
shkruajti disa nga veprat e tij, objek-
tet dhe materialet filmike të Tiranës 
para 1990, të kthejnë në kohë, në 
kujtime të bukura apo të hidhura.

Shifrat e INSTAT-it

Çmimet e ushqimeve u rritën më shumë 
në muajin korrik. Problem mbetet cilësia

çka ju mbetet përmbushin nevojat 
e tjera. Pesha e shpenzimeve për 
ushqime e familjeve shqiptare është 
44.1% e totalit të parave që ata kanë 
në dispozicion për të shpenzuar, 

më e larta në Europë. Ndryshe 
ndodh me shpenzimet e familjeve 
në vendet e Bashkimit Europian, ku 
shpenzimet për ushqime zënë vetëm 
12.2% të totalit. Krahasuar me 

shpenzimet mesatare të një familje 
që jeton në Bashkimin Europian, në 
Shqipëri shpenzimet për ushqime 
peshojnë në totalin e shpenzimeve 
3.6 herë më shumë.

Shtrenjtohen çmimet, 
ulet cilësia e ushqimeve

Edhe pse çmimet janë të kripura 
siguria ushqimore e munguar vijon 
të jetë kryefjalë prej muajsh në 
vendin tonë. Një seri skandalesh 
janë publikuar në media të cilat 
tregojnë situatën alarmante në të 
cilën gjendet vendi jonë përsa i 
përket sigurisë ushqimore. Kon-
trollet rutinë kanë nxjerrë në pah 
problematika serioze të cilat po 
konfirmojnë dhe njëherë se siguria 
ushqimore mbetet ende në zonën e 
kuqe të rrezikut duke kërcënuar cdo 
qytetar. Frutat dhe perimet që shiten 
për tregun vendas nuk kontrollohen 
për përmbajtjen e elementeve të 
dëmshme për organizmin e njeriut. 
Pas shqetësimeve të përvitshme se 
perimet si domatja dhe kastraveci 
kishin përmbajtje të lartë pesti-
cidesh problem këtë vit u bë dhe 
pjepri. Ky produkt doli se përm-
bante nivele skandaloze nitratesh 
jashtë çdo rregulli shqiptar dhe 
ndërkombëtar dhe që sipas nutri-
cionistëve shkakton dhe kancer 
në organizëm. Qytetarët paguajnë 
çmime të larta por gjithmonë e më 
shumë ndihen të pasigurt për ush-
qimet që konsumojnë, pasi po vihet 
në rrezik serioz shëndeti i tyre me 
ushqimet që po tregtohen.
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Hendeku ndërmjet të pasurve dhe të varfërve 
është rritur më tej në vitin 2018. Një anketë 
e zhvilluar njëkohësisht në të gjitha vendet e 
rajonit nga Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal 

ka evidentuar se 85% e shqiptarëve mendojnë se pabara-
zia është rritur. Përgjithësisht vendet në zhvillimin të Eu-
ropës, por sidomos ato të Ballkanit Perëndimor që vuajnë 
nga sindroma të njëjta të korrupsionit dhe mosfunksion-
imit të demokracisë kanë nivele të larta të pabarazisë.

Qytetarët e Maqedonisë së Veriut e kanë perceptuar 
pabarazinë në nivele të larta, pasi 85% e të anketuarve 
kanë pohuar se fenomeni është rritur në vitin 2018. Në 
Serbi, 83% e qytetarëve pohuan se pabarazia është rritur 
gjatë vitit 2018, ndërsa në Bosnjë 78% e të anketuarve 

pohuan se pabarazia ishte në rritje vitin e fundit. Në këto 
nivele ishte edhe perceptimi i të anketuarve në Malin e 
Zi. Kosova paraqitet në nivele disi më të kënaqshme, pasi 
vetëm 67% e qytetarëve të saj mendojnë se pabarazia 
është rritur më tej në vitin e fundit. Indeksi global e mat 
pabarazinë me hendekun që krijohet ndër vite ndërmjet 
20 përqindëshit më të ardhura të larta të popullsisë me 20 
përqindëshin me të ardhura të ulëta. Hendeku ndërmjet 
këtyre kategorive duket se po zgjerohet. Sipas vrojtimeve 
të brendshme të kryera nga INSTAT, në vitin 2018 pasur-
ia, burimet dhe mundësitë ekonomike janë më të përqen-
druara në zonat urbane, pasi 30% e familjeve në zonat 
urbane janë në kuintilin më të lartë të pasurisë, krahasuar 
me vetëm 5% të familjeve në zonat rurale. 

Mbulesa vaksinale në Shqipëri 
është në nivelet mbi 98,0% 

për shumicën e antigenëve vak-
sinal, duke përmbushur kështu 
dhe kriterin bazë ku çdo antigen 
vaksinal duhet të jetë mbi 95,0% në 
nivel kombëtar, për të qenë edhe në 
përputhje me Strategjinë e OKB. 
Por, sipas shifrave më të fundit të 
raportuara nga ISHP, vihet re se, në 
vitin 2018, vihet re një ulje prej 1,6 
pikë përqindje në grupin e vaksi-
nave Fruth-Rubeolë dhe Parotit 
për moshat mbi 1 vjeç. Bëhet fjalë 
për vaksinën e cila u përfol për vite 
me radhë se ndikonte në shfaqjen e 
spektrit të autizmit te fëmijët. Sipas 
shifrave të ISHP, norma e vaksimit 
të fëmijëve shqiptarë për këtë vak-
sinë, është në trend zbritës që prej 

vitit 2015, kur debati ishte më i fortë 
lidhur me këtë çështje. Nga viti 2015 
deri në 2018, rënia ka qenë me 3.7 
pikë përqindje. Normat e vaksin-
imit kanë rënë në nivel global për 
shkak të mbizotërimit të njerëzve që 
besojnë se ekziston një lidhje midis 
vaksinimit dhe autizmit. Lidhja u 
përmend për herë të parë në një stu-
dim i cili që atëherë është tërhequr 
dhe konsiderohet gjerësisht si mit 
nga organizatat mjekësore dhe pro-
fesionistët në të gjithë botën. Asnjë 
studim nuk ka gjetur asnjë lidhje 
midis vaksinimeve dhe shfaqjes së 
autizmit në fëmijët. mNë një artikull 
të mëparshëm, OKB e cilësonte 
Shqipërinë si një ndër shtetet që po 
rezulton me përhapje të shpejtë të 
virusit të fruthit në Europë.

Raporti, mbi 20 mijë shqiptarë kanë 
hyrë në Itali me të drejtë leje qëndrimi
Mbi 20 mijë shqiptarë kanë 

hyrë së fundmi në Itali 
duke u pajisur me leje të rregullt 
qëndrimi. Mbi 69 % e tyre kanë 
kërkuar bashkim familjar, mbi 6% 
për motive punësimi e mbi 23 % 
për motive studimi, shëndetësore 
etj. Ministria italiane e Punës dhe 
Çështjeve Sociale ka publikuar 
raportin me të dhënat e fundit zyr-
tare mbi karakteristikat e shtetasve 
të huaj në sistemin italian të punës. 
Aktualisht në Itali jetojnë 5 milion 
e 144 mijë shtetas të huaj e 440 
mijë janë shqiptarë. Ata renditen 
të dytit në numër pas komunitetit 
të emigrantëve rumunë që janë 
mbi 1 milionë e 190 mijë. Statis-
tikat zyrtare të raportit ministerial 
të Drejtorisë së Përgjithshme të 
Emigracionit e të Politikave të 
Integrimit informojnë se ka një 
rritje të numrit të lëshimit të lejeve 
të qëndrimit për shtetasit e huaj 
që kërkojnë të jetojnë në Itali. 
Kërkesat e shtetasve shqiptarë 
për t’u pajisur me dokumenta 
të rregullta janë rritur me 7.8 % 
në krahasim me një vit më parë. 
Sipas të dhënave të fundit janë 20 
013 shqiptarë që kanë marrë leje 

qëndrimi, 69.8% e tyre për motive 
familjare (bashkim familjar). 6.3% 
për motive punësimi e 23.9 % për 
motive të tjera (studimi, mjekësor 
etj). Sa i takon pjesëmarrjes së 
shtetësave të huaj në sistemin 
italian të punës, Raporti i Min-
istrisë së Punës dokumenton se 
është rritur numri i shtesave të 

huaj komunitarë e ekstra komu-
nitarë të punësuar. Rreth 54% e 
emigrantëve shqiptarë në Itali janë 
të punësuar. Sektorët kryesorë të 
ekonimisë ku janë të punësuar më 
shumë emigrantët në Itali janë; se-
ktori i turizmit (hoteleri.restorant) 
17.9% bujqësisë-blegtori 17.9% e 
ndërtim 17.2%.

Debati i autizmit, bie niveli i 
vaksimit të fëmijëve në Shqipëri

Niveli më i lartë në rajon

Hendeku mes të pasurve 
dhe të varfërve. 85% e 
shqiptarëve mendojnë se 
pabarazia u rrit në 2018-ën
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Nxirren nga skema 
e asistencës sociale, 
Ministria e Manasterliut 
le 30% të të papunëve 
pa bukën e gojës
Thuajse 30 për qind e 

punëkërkuesve të papunë 
gjatë vitit 2018 janë nx-
jerrë nga skema e asist-

encës sociale. Të dhënat zyrtare të 
shërbimit Kombëtar të Punësimit, 
bëjnë me dije se nga kategoria e in-
dividëve që kanë humbur statusin 
e punëkërkuesve të papunë, num-
ri i individëve që përfitonin pag-
esë papunësie është 4,410 persona 
ose 30% më pak se një vit më parë. 
Dhe këtë heqje të ndihmës financi-
are, ky institucione e argumenton 
me 3 arsye. Sipas Shërbimit Kom-
bëtar të Punësimit, 59 për qind prej 

tyre kanë dalë nga skema pasi nuk 
janë paraqitur në zyrat e punës.  
“Për këtë arsye në zbatim të ligjit 
‘Për punëkërkuesin”, këta individë 
janë çregjistruar me arsyen ‘Nuk u 
paraqit në zyrën e punës’. Pjesa më 
e madhe e Pu.Pa-ve të pa përditësu-
ar janë të mbartur nga vitet e kalu-
ara dhe çregjistrimet janë kryer në 
mënyrë masive”, thuhet të raport.

Arsye tjetër është refuzimi i 
ofertave për punë. “Refuzon shër-
bimin e ofruar’, dhe ‘Nuk kërkon 
më punë’, përbëjnë 5.4% të peshës 

së daljeve nga regjistri” citon rapor-
ti. Ndërsa 35 për qind e tyre janë 
punësuar, përmes ndërmjetësim-
it, kanë gjetur punë vetë apo kanë 
marrë pjesë në programet e nxitjes.  
Në total, numri i punëkërkuesve të 
papunë është ulur me 22%. Rajonet 
me uljen më të madhe rezultojnë 
Berati dhe Lezha, përkatësisht me 
46% dhe 40%.

Shpërdorimi i buxhetit
Qeveria Rama kohët e fun-

dit ankohet se nuk ka para të 
mjaftueshme për të financuar pro-
gramet sociale, ndaj ka filluar 
shkurtimet në kurriz të njerëzve 
në nevojë. Ndërkohë, projektet e 
rrugëve me vlera miliarda euro po 
gëlojnë si kurrë më parë. Por, sit-
uata nuk është kështu. Arsya është 
korrupsioni dhe jo pamundësia 
reale e buxhetit. Sipas një gru-
pi ekspertësh të Bankës Botërore 
në Uashington, qeverisja e mirë 
mund të kursejë shpenzimet pub-
like për infrastrukturën dhe sido-

mos kjo është më e dukshme në 
infrastrukturën rrugore.

Pozicioni i Shqipërisë, sipas 
tyre, është pas vendeve afrikane 
dhe potencialet e saj për të kursyer 
nga shpenzimet aktuale publike në 
infrastrukturën rrugore nga qeveris-
ja e mirë janë rreth 60%, për të një-
jtën gjatësi rruge. Potencialet më të 
larta për kursim i ka Haiti, me 90% 
të shpenzimeve aktuale, ndërsa më 
të ulëtat Zelanda e Re, Portugalia, 
Nigeria etj.

Ekspertët vërejnë se kursim-
et bëhen me reforma ambicioze 
të qeverive: nga përmirësimi i 

Ministria e Financave ka lajmëruar 
se duke filluar nga viti i ardhshëm 
do të vihen në funksion një sistem 
i ri elektronik i cili do të raporto-
jë në kohë reale tek tatimet shitjet 
e biznesit. Projektligji është në faz-
at e fundit dhe në vjeshtë do të ka-
lojë për diskutime në Kuvend. Jo 
të gjitha kasat duhet të zëvendëso-
hen pasi disa mund të përshtat-
en me teknologjinë e re thotë El-
ton Haxhi zv.ministër i Financave, 

ndërkohë që mund të përdoren dhe 
aplikacione përmes kompjuterave 
apo telefonave smart. “Sistemi i ri 
nuk e përjashton kasën ëshë një zg-
jidhje teknologjike e cila i mundë-
son kompanive të kasave aktuale 
që të përditësojnë softëare e tyre në 
mënyrë që të komunikojnë me sis-
temin e ri, pra nuk përjashtohet kjo 
mundësi ashtu siç nuk përjashtohet 
edhe mundësia që operator të tjerë 
të zgjidhjeve softëare-ike të hyjnë 

në treg me një produkt tjetër i cili 
do të bëj të mundur komunikimin 
midis tatimpaguesit dhe sistemit të 
ri fiskal”, thotë Haxhi. Sistemi i 
ri i do të nisë të zbatohet në janar 
të 2020 për shitjet e biznesit tek 
qytetarët, ndërsa një vit më vonë 
do të përfshihen edhe transaksio-
net mes bizneseve. Në çdo rast 
kuponat fiskalë dhe faturat tati-
more do të printohen. “Patjetër 
që do printojnë kupon. Kuponi do 

ketë të gjithë elementët e sigurisë 
që përcakton projektligji të cilët 
do të vërtettojën që ky kupon është 
i fiskalizuar dhe ky është synimi 
që edhe në fazën e dyte faturat që 
në fillim të jenë të printuara por ne 
kemi parashikuar dhe faturat elek-
tronike do kenë një kodifikim i cili 
do vërtetoj që është i fiskalizuar”, 
tha ai. Sipas qeverise sistemi i ri i 
raportimit të shitjeve pritet të ulë 
evazionin fiskal.

Qeveria “djeg etapat”, faturimi elektronik nis që nga 1 janari

Ekonomi

Rajonet me uljen 
më të madhe 
rezultojnë Berati 
dhe Lezha, për-
katësisht me 46% 
dhe 40%.46

Ndërsa 35 për qind 
e tyre janë punësu-
ar, përmes ndërm-
jetësimit, kanë 
gjetur punë vetë apo 
kanë marrë pjesë në 
programet e nxitjes

35
Të papunë
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Ministria e Infrastrukturës dhe 
Energjisë ka hartuar dhe kalu-
ar për konsultim publik projekt-
ligjin “Për krijimin e Autoritetit 
Kombëtar të Investigimit të Aksi-
denteve dhe Incidenteve”. Qëlli-
mi i këtij projektligji është krijimi 
i Autoritetit Kombëtar të Inves-
tigimit të Aksidenteve dhe Inci-
denteve hekurudhore dhe detare. 
“Ky projektligj ka si objekt për-
caktimin e rregullave për organ-
izimin dhe funksionimin e Au-
toritetit, si dhe marrëdhëniet e tij 
me autoritetet e tjera hekurud-
hore dhe detare. Qëllimi i inves-
tigimit është përmirësimi, kur 
është e mundur, i sigurisë hek-
urudhore në funksion të paran-
dalimit të aksidenteve e të inci-
denteve. Investigimi sipas këtij 
ligji nuk ka si objekt kryesor 
përgjegjësinë apo pjesëtimin e 
fajit por zbulimin e shkaqeve 
dhe përmirësimin e tyre. Hap-
ja e sigurtë e tregut hekurudhor 
dhe zhvillimet teknologjike për 
një transport ndërveprues të sig-
urisë së lartë, të cilët kërkojnë 
garantimin e përputhshmërisë 
teknologjike nga pikëpamja e 
sigurisë teknike, si dhe rritja e 
nivelit të kësaj garancie, kërko-
jnë krijimin e një organi Inves-
tigimi të pavaruar nga aktorët që 
e krijojnë aksidentin apo inci-
dentin për t’i bërë një analizë të 
hollësishme të natyrave teknike 

apo psikologjike, pra për shkaqe 
materiale dhe subjektive” shkru-
het në relacionin e projektligjit.

Qëllimi i investigimit është 
përmirësimi, kur është e mundur, 
i sigurisë hekurudhore në funk-
sion të parandalimit të aksidenteve 
e të incidenteve. Investigimi sipas 
këtij ligji nuk ka si objekt krye-
sor përgjegjësinë apo pjesëtimin e 
fajit por zbulimin e shkaqeve dhe 
përmirësimin e tyre.

Strukturat
Ministria e Infrastrukturës dhe 

Energjisë ka iniciuar edhe projek-
tligjin “Për ndarjen e Hekurudhës 
Shqiptare Sh.a”. Sipas version-
it optimal të përzgjedhur në këtë 
projektligj, Hekurudha Shqiptare  
do të ndahet në 4 Njësi të Pavaru-
ra, secila Shoqëri Aksionare plotë-
sisht e pavarur nga të tjerat. Me 
hyrjen në fuqi të ligjit do të krijo-
hen Kompanitë si më poshtë:

-Shoqëria Aksionere (sh.a.) 
Infrastruktura e Hekurudhës 
Shqiptare,

-Shoqëria Aksionere (sh.a.) e 
Transportit të Udhëtarëve,

-Shoqëria Aksionere (sh.a.) e 
Transportit të Mallrave,

-Shoqëria Aksionere (sh.a.) e 
Mirëmbajtjes së Mjeteve Lëvizëse 
Hekurudhore.

Ato do të jenë në pronësi të Re-
publikës së Shqipërisë dhe do të 
qeverisen si Ndërmarrje në pronë-

si Publike ose të kontrolluara nga 
shteti në përputhje me Ligjin për 
Sipërmarrjet Publike.

Aksidentet
Po ashtu, është hartuar edhe 

projektligji “Për krijimin e Au-
toritetit Rregullator Hekurudhor”. 
Ky projektligj synon krijimin e 
Autoritetit Rregullator Hekurud-
hor, i cili është i domosdoshëm 
për tregun hekurudhor shqiptar 
dhe synon garantimin e konkur-
rencës së lirë dhe efektive në tre-
gun hekurudhor. Ky Projektligj 
gjithashtu ka si objektiv kryesor 
plotësimin e akteve ligjore të par-
ashikuara në Ligjin nr. 142/2016 
“Kodi Hekurudhor i Republikës 
së Shqipërisë”, të cilat mundëso-
jnë aktualisht zbatueshmërinë të 
këtij ligji.

Ligji Nr. 142/2016, “Kodi 
hekurudhor i Republikës së 
Shqipërisë” përcakton në Nenin 
55/1 Ligjit nr.142/2016, krijimin 
me ligj të Autoritetit Rregulla-
tor Hekurudhor (Autoriteti). Deri 
më tani, në Shqipëri nuk ka pas-
ur një autoritet rregullator në kup-
timin e legjislacionit evropian. 
Objektivi specifik i këtij projekt-
ligji është rregullimi i tregut dhe 
konkurrencës së lirë në transpor-
tin hekurudhor si dhe nxitja e sub-
jekteve private për të marrë pjesë 
në zhvillimet e këtij tranporti në 
Shqipëri.

Pasiguria e tejzgjatur është duke 
zvogëluar perspektivën e rrit-
jes së eurozonës, veçanërisht 
për mallrat e prodhuara. Kësh-
tu deklaroi Banka Qendrore Eu-
ropiane në një Buletin të rregullt 
ekonomik gjatë ditës së sotme. 
Tensionet tregtare janë të larta 
dhe rreziku i një Brexit pa mar-
rëveshje mbetet, duke treguar 

rritje më të dobët të eurozonës 
në tremujorin e dytë dhe të tretë, 
e cila është kryesisht në përputh-
je me deklaratën e saj të politi-
kave pas takimit të normës së in-
teresit në korrik.
Muajin e kaluar BQE-ja, prem-
toi më shumë stimulim në muajt 
në vijim, duke vendosur një ulje 
të normës pasi perspektiva e rri-

tjes përkeqësohet mes përhap-
jes së pasigurisë dhe një recesio-
ni prodhues. Të dhënat e fundit 
dhe treguesit e sondazhit vazh-
dojnë të tregojnë rritje pozitive 
të punësimit, e cila ka të ngjarë 
të mbështesë të ardhurat famil-
jare dhe shpenzimet e konsuma-
torit, duke zvogëluar goditjen në 
bllok nga tregtia e dobët.

Ndryshojnë strukturat e 
sektorit të hekurudhave

Pasiguri në Eurozonë, zvogëlohet 
ndjeshëm rritja ekonomike

Ekonomi

qeverisjes në çdo vend, duke zbat-
uar kodin e investimeve në infra-
strukturë, modeli i përshkruar në 
studim vërtetoi se, shpenzimet 
mund të zvogëlohen duke mbaj-
tur të njëjtën cilësi të shërbimit të 
transportit. Studimi thotë se kur-
simet relative janë më të larta për 
vendet me cilësi të dobët të qever-
isjes, dhe më të ulëta në vendet 
me qeverisje të mirë (si Zelan-
da e Re) dhe në vendet me shpen-
zime të ulëta për rrugë (siç është 
Nigeria).

Studimi mbuloi shpenzimet 
për investime në sektorin e trans-
portit për 57 vende me të ard-
hura të mesme dhe të larta gjatë 
viteve 1995–2016, ku përfshihej 
edhe Shqipëria. Gati 44% e bes-
ueshmërisë me cilësinë e investi-
meve lidhet me politikat e qeverisë. 
Gjetjet theksojnë se performanca e 
sistemit të transportit rritet 6 herë 
më shpejt nga qeverisja e mirë se 
nga rritja e shpenzimeve.

Konsumi në rënie
Ndërkohë, një pjesë e mirë e 

shoqërisë shqiptare po rrëshket dre-
jt mjerimit. Inflacioni u rrit lehtë 
për muajin korrik, por ngelet ende 
larg pritshmërive dhe objektivave 
të bankës qendrore. Sipas Institutit 

të Statistikave, norma vjetore e in-
flacionit u rrit në 1.5%, nga 1.3%. 
Një vit më parë në këtë periudhë, 
inflacioni ishte 2.3%, çka dëshmon 
qartë se rruga e kthimit të tij dre-
jt objektivit prej 3% të Bankës së 
Shqipërisë ka pësuar një frenim të 
ndjeshëm gjatë këtij viti. Kjo flet 
hapur për rënien e aftësisë blerëse 
të shqiptarëve, që pasqyrohet në 
shitjet e ulta të biznesit.

Për korrikun, nuk u vërejtën 
luhatje të mëdha në shumicën e 
grupeve, me përjashtim të atij 
“mobilie dhe pajisje shtëpie”, ku 
inflacioni u rrit në 1.3%, nga 0.7% 
që kishte qenë në qershor. Në tërë-
si, kontributin kryesor në infla-
cion vazhdon ta japë grupi me pe-
shën specifike kryesore, “ushqime 
dhe pije”, që për korrikun arriti në 
2.8%, në rritje të lehtë nga nive-
li 2.7% i qershorit. Brenda grupit 
të ushqimeve, inflacioni është më 
i lartë në nëngrupin “fruta” me 9.5 
%, pasuar nga nëngrupet “zarza-
vate” me 6,7 % dhe “qumësht, 
djathë e vezë” me 3,3 %. Grupet e 
tjera të mallrave dhe shërbimeve 
vazhdojnë të shfaqin vlera mjaft 
të ulëta të inflacionit vjetor. As se-
zoni turistik nuk po nxit dot aktu-
alisht konsumin edhe pse është në 
kulmin e tij.



      E premte, 9 gusht 201912 •

Aktualitet

Arrestimi në Gjermani dhe 
ekstradimi i 56-vjeçarit 
Byniamin Hajro ka risjellë 
dhe njëherë në vëmendje 

krimin e rëndë të vitit 1997, ku u 
rrëmbyen dhe pas torturave u vranë e 
u dogjën në mes të Beratit dy të rinj 
nga e ashtuquajtura “Banda e Vakëfit”. 
Byniamin Hajro është dënuar me 25 
vite burg për këtë vrasje. Më 3 qershor 
1997 në Berat dy të rinj janë marrë 
peng nën kërcënimin e armëve. Ata 
janë mbajtur një natë duke u keqtra-
jtuar në një garazh dhe të nesërmen, 
në mes të Beratit, trupat e tyre janë 
lyer me benzinë dhe u është vënë flaka 
teksa viktimat ishin lidhur. Viktima të 
krimit makabër ishin Arjan Avdullai, 
18 vjeç dhe Eduart Pema, 25 vjeç. 
Hetimet nisën më 22.03.1998, ndërsa 
në prill 2012, gjykata vendosi të 
rihapë hetimet pas dëshmisë tronditëse 
të vëllait të një prej viktimave.

Byniamin Hajro
Katër persona u dërguan në gjyq 

të akuzuar për ngjarjen e rëndë. 
Prokuroria e Beratit ngriti akuzë ndaj 
shtetasve Kudret Zhuka (i arrestuar 
në dhjetor 2013), Kastriot Frashëri, 
Byniamin Hajro dhe Gazmend 
Hoxha, të cilët i akuzon për ngjarjen 
e rëndë të vitit 1997. Sinjali i parë që 
solli rihetimin e ngjarjes u mor nga 
një efektiv policie që mësoi se famil-
jet e disa prej autorëve të masakrës së 
ndodhur në Berat ishin larguar jashtë 
Shqipërisë nga frika e gjakmarrjes. 
Megjithatë, prova vendimtare që sig-
uroi prokuroria, provë e cila zbardhi 
edhe krejt ngjarjen, ishte dëshmia e 
shtetasit Ronaldo Pema. Vëllai i njërit 
prej viktimave (Eduart Pemës), kishte 
qenë bashkë me të vrarin në momen-
tin kur makina e autorëve ndaloi aty 
dhe të akuzuarit me armë në kokë e 
detyruan të riun të hipte në mjetin e 
tyre për ta çuar te vendi i keqtrajtimit. 
Prokuroria bën me dije se ka pasur 
vështirësi të mëdha në hetimin e 
ngjarjes, pasi viktimave me vështirësi 
u janë gjetur edhe varret.

Vrasja 
Vrasja e dy viktimave, Arjan 

Avdullai dhe Eduart Pema, ka ndod-

Një shtetas belg dhe një shtetas 
kosovar të cilët ishin në 

kërkim ndërkombëtar janë arrestu-
ar në pikën kufitare të Morinës. 
26 vjeçari belg, i identifikuar me 
inicialet K.Q, ishte shpallur në 
kërkim ndërkombëtar nga Inter-
pol Brukseli për akuzën trafik 
droge. “Nga hetimet e filluara 
me datë 07.10.2017 ka rezul-
tuar se K. Q, është pjestar i një 
organizate kriminale në fushën 
e trafikimit të drogave të forta 

Një belg dhe 
një kosovar 
arrestohen 
në Morinë

kokainë.”informon sot policia e 
Kukesit. Gjykata e Shkallës së 
Parë në Antëerp, Belgjikë me datë 
28.05.2019 ka lëshuar urdhërin e 
arrestit ndërkombëtar për veprat 
penale “Pjesëmarrje në grup 
kriminal”, “Trafikim i narkotikëve 
dhe perkusorëve” parashikuar nga 
nenet e Kodit Penal belg. Ai është 
arrestuar me qëllim ekstradimin 
drejt Belgjikës. Ndërkohë është 
arrestuar edhe një shtetas kosovar. 
28-vjeçari lindur në Dubravë të 

Kosovës ishte shpallur në kërkim 
ndërkombëtar nga interpol Bern 
në Zvicër për akuzën e vjedhjes. 
“Në harkun kohor 21 Dhjetor 2018 
dhe 13 Mars 2019, në kantonin 
e Gjenevës, H.B, dyshohet se ka 
kryer 21 vjedhje, duke hapur me 
forcë dyert, dritaret e banesave, ka 
hyrë në shtëpitë dhe apartamentet 
private dhe ka vjedhur objekte 
dhe shuma të ndryshme parash” 
informoi policia e Kukesit. Ai do 
të ekstradohet drejt Zvicrës.

Ekstradimi

I dënuar për vrasje në 1997, ekstradohet 
nga gjermania 56-vjeçari Byniamin Hajro

 Viktima të krimit makabër ishin Arjan Avdullai, 18 vjeç dhe Eduart Pema, 25 vjeç. Hetimet nisën më 22.03.1998, 
ndërsa në prill 2012, gjykata vendosi të rihapë hetimet pas dëshmisë tronditëse të vëllait të një prej viktimave

hur më datë 3 qershor 1997 në orën 
10:30 në lagjen “Jani Vruho”. Një 
grup personash të paidentifikuar kanë 
vrarë me armë zjarri automatik shteta-
sit Arjan Avdullai dhe Eduart Pema. 
Në kohën kur ka ndodhur ngjarja nuk 
ka qenë e mundur kryerja e vepri-
meve hetimore për shkak të trazirave 
të vitit 1997. Hetimi për ngjarjen nisi 
një vit më vonë, më 1998. Pas shumë 
përpjekjesh, më 17 prill 2012 është 
vendosur rifillimi i hetimeve për 
shkak të deklarimeve të dhëna nga 
shtetasi Bledar Pema (ndryshuar emri 
në Ronaldo Pema). Ai ka thënë se më 
2 qershor 1997, rreth orës 17:00 të 
pasdites ka qenë me vëllain, Eduart 
Pema, duke ndenjur në trotuarin e 
rrugës që të çon në lagjen “Vakëf”, 
afër spitalit “Befotrof”.

Dëshmia
Në dëshminë e dhënë vëllai i 

viktimës u shprehet “Vjen nga lagjja 
‘Vakëf’ një makinë veturë e tipit 
‘Benz’, ngjyrë e bardhë, me targa 
Berati, numrat nuk i kam të fiksuar. 

Makina ndaloi para këmbëve tona.
 Prej saj zbresin 4 persona, që 

arrita t’i njihja. Ishin: Byniamin 
Hajro, banor i lagjes ‘Kushtrim’, 
Kudret Zhuka, banor i lagjes ‘Kus-
htrim’, Kastriot Frashëri, banor i 
lagjes ‘Kushtrim’, aktualisht mbahet 
në Burgun e Kosovës në Lushnjë, 
dhe Gazmend Hoxha, banor i lagjes 

‘Kushtrim’. Të gjithë personat, kur 
zbritën nga makina në duar mbanin 
automatikë kallash. Makinën e dre-
jtonte Byniamin Hajro. Këta persona 
afrohen drejt nesh me automatikë 
në duar. Sa mbërrin aty Byniamin 
Hajro së bashku me Kudret Zhukën, 
i thonë Eduartit ‘futu në makinë’. 
Ai nuk kundërshtoi, por u fut në 
makinë menjëherë, u ul në sediljen 
mbrapa mes Gazmend Hoxhës dhe 
Kastriot Frashërit. Makina iku në 
drejtim të shtëpisë së Byniamin 
Hajros. Unë nuk reagova pasi në atë 
kohë isha vetëm 13 vjeç dhe per-
sonat ishin të armatosur. Shkova në 
shtëpi. Aty gjeta mamanë, Hamiten, 
babain, Novruzin, dy vëllezërit, 
Sokol dhe Haxhi Pema. U thashë se 
Eduartin e morën nën kërcënimin 
e automatikëve Byniamin Hajro, 
Kudret Zhuka, Kastriot Frashëri 
dhe Gazment Hoxha.Familjarët u 
shqetësuan, por duke pasur parasysh 
me kë kishin të bënin, nuk bënë 
asnjë veprim konkret. Më pas, unë, 
pasi pashë se nuk po vinte vëllai, u 

nisa për të shkuar drejt shtëpisë së 
Byniamin Hajros. Ora ka qenë rreth 
17:30 e datës 2 qershor 1997 dhe 
pashë te garazhi i Byniaminit vëllain 
tim Eduartin të lidhur me tel me 
gjemba me duar mbrapa, të shtrirë në 
tokë dhe që katër personat e morën 
dhe e qëllonin me qytë automatiku. 
Garazhi ishte i hapur, qepeni ishte 
i ngritur lart. U tregova familjarëve 
për atë që kisha parë. Ata u shqetësu-
an dhe thane që ‘nuk kemi çfarë t’u 
bëjmë atyre se ata të vrasin’. Policia 
nuk funksiononte. Të nesërmen u 
ngrita në orën gjashtë të mëngjesit, 
shkova te garazhi i Byniaminit për 
të parë nëse ishte vëllai aty apo 
jo. Dera e garazhit ishte e hapur, 
brenda tij pashë Bynaimin Hajron, 
Kudret Zhukën, Kastriot Frashërin 
dhe Gazment Hoxhën. Të shtrirë 
në dyshemenë e garazhit të lidhur 
me tela me gjemba pashë vëllain 
tim Eduartin dhe Arjan Avdullain. 
Katër personat, Bynaimin Hajro, 
Kudret Zhuke, Kastriot Frashëri dhe 
Gazment Hoxha lidhën me një tel te 
ganxha e rimorkimit nga mbrapa të 
një makine ‘Golf’ me ngjyrë si gri 
me targa Berati, numrat nuk i mbaj 
mend, dy trupat e Eduart Pemës 
dhe Arjan Avdullajt. Mbasi i lidhën, 
katër personat hipën në makinë, si 
shofer hipi Gazmend Hoxha, në 
sediljen e parë si pasagjer u ul Kas-
triot Frashëri, ndërsa Kudret Zhuka 
dhe Byniamin Hajro hipën në sedil-
jen e pasme.Ndezën makinën dhe u 
nisën drejt sheshit të lagjes ‘Vakëf’, 
dy kufomat i tërhoqën zvarrë nëpër 
rrugën e lagjes që të çon në sheshin 
‘Vakëf’. Unë nuk iu ndava nga mbra-
pa makinës që i tërhiqte zvarrë deri 
te sheshi. Aty makina ndaloi, zbritën 
prej saj Byniamin Hajro, Kudret Zhu-
ka, Kastriot Frashëri dhe Gazment 
Hoxha, të gjithë me automatikë në 
dorë. Kastriot Frashëri dhe Gazmend 
Hoxha shkuan dhe zgjidhën telin te 
ganxha e makinës. Mbasi i zgjidhën 
telin këta të dy hapën derën e baga-
zhit të makinës e nxorën prej saj një 
shishe qelqi, me sa kam të fiksuar, 
mund të ketë qenë njëkilëshe, dhe 
me lëngun që kishte ajo spërkatën dy 
trupat e Eduartit dhe të Arjanit.

Unë nuk iu ndava nga 
mbrapa makinës që i 
tërhiqte zvarrë deri te 
sheshi. Aty makina ndaloi, 
zbritën prej saj Byniamin 
Hajro, Kudret Zhuka, 
Kastriot Frashëri dhe Gaz-
ment Hoxha, të gjithë 
me automatikë në dorë
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Gazeta italiane ‘La 
Verita’ publikoi 
dje pjesën e parë të 
video-përgjimeve 
ku implikohet edhe 
prokurorja spe-

ciale Katica Janeva. Në videon e 
publikuar shihet biznesmeni Bojan 
Jovanovski-Boki 13 i cili largohet 
me njëë çantë me euro duke dalë 
nga shtëpia e biznesmenit Jordan 
Orce Kamcev. Një material audio 
tjetër tregon sesi Boki 13 e siguron 
biznesmenit Kamcev se prokuroja 
speciale Katica Janeva nuk do i 
përdorë provat ligjore që ka në dorë 
kundër Kamcevit dhe do e lejojë të 
dalë nga arresti në shtëpi.

Në pjesën e parë të video-përg-
jimeve siç shkruan media italiane, 
tregohen prova të qarta kundër 
Janevas, që përfshihet në një skandal 
korrupsioni e ryshfeti. Boki 13 njihet 
si një bashkëpunëtor i afërt i Janevës 
dhe me ndërhyrjen e kësaj të fundit 
premton të ndihmojë një biznesmen 
që akuzohej për akuzat për pastrim 
parash për të cilat akuzohej.

Dialogu Boki 13 – Kamcev
Boki 13: Do lirohesh të hënën.
Kamcev: Mirë.
Boki 13: Maksimumi të martën. 

Gjykata Supreme do të lirojë.
Kamcev: Supremja? Çështja 

nuk mund të shkojë në Gjykatën 
Supreme të hënën.

Boki 13: Do shkojë, Prokurorja 
Speciale nuk do i përdorë mjetet 
ligjore të jashtëzakonshme, nuk do 
bëjë asgjë.

Kamcev: Po Gjykata e Apelit?
Boki 13: Epo me siguri, Gjyka-

ta e Apelit do e mohojë kërkesën 
tuaj. Ju do ta apeloni këtë vendim, 
do të jeni gati. Ju do ta apeloni 
në Gjykatën Supreme si gjykatë 
të shkallës së dytë. Këshilli do të 
veprojë automatikisht, Katica Janeva 
nuk do të përdorë asnjë masë ligjore 
të jashtëzakonshme që mund të shty-
jë vendimin, dhe deri të hënën ose të 
martën do të jesh i lirë.

Një zë tjetër femër dëgjohet në 
sfond duke rënë dakord me atë që 

Kryeministri i 
Kosovës në detyrë, 
Ramush Haradinaj, 
i cili u ftua në Hagë 
në fund të korri-
kut nga Tribunali 

i Posaçëm për krimet e luftës në 
Kosovë për t’u marrë në pyetje lid-
hur me rolin e tij në UÇK, thotë për 
gazetën gjermane “Frankfurter All-
gemeine Zeitung”, se nuk është kon-
frontuar në Hagë me akuza specifike 
dhe se nuk është i informuar nëse 
ka një akuzë të re kundër tij. “Jam 
ftuar dhe plotësova detyrimin tim të 
paraqitjes. Gjithçka tjetër varet nga 
vlerësimi i gjykatës”.

I pyetur nga FAZ, se ç mendon 
ai për zërat, që e shohin Tribunalin 
i Posaçëm si një instrument për të 
disiplinuar ata politikanë kosovarë, 
që nuk i binden porosive perëndi-
more, Ramush Haradinaj përgjigjet, 
se pas paraqitjes dy herë si i akuzuar 

para tribunalit për krimet e luftës 
dhe lirimin dy herë nga akuzat, ai 
ka qenë shumë i habitur për ftesën 
e re. “Nuk është sekret, që unë 
jam kundër ndërrimit të kufijve në 
rajonin tonë, siç mbështetet nga një 
pjesë e bashkësisë ndërkombëtare, 
si një gjë shumë e rrezikshme. 
Prandaj them edhe se, doganat 
100% për produktet e importit nga 
Serbia, të cilat i vendosi qeveria 
ime do të mbeten në fuqi për aq 
kohë, sa Beogradi do të njohë 
pavarësinë e Kosovës. Në rrethana 
të tilla, ka natyrisht shumë teori dhe 
spekulime, për atë, se si ndodhi, që 
jam ftuar unë.”

Haradinaj thekson, në intervistë 
me gazetën Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, se ka qenë gjithmonë i 
hapur me partnerët në Uashington 
dhe Europë, “në atë që u kam thënë, 
se ndryshimet e kufijve kërcënojnë 
stabilitetin këtu në Kosovë dhe në të 

gjithë rajonin. Nga ana tjetër është 
shumë e vështirë, t’i hapësh tregun 
një vendi fqinj që e mohon ekzist-
encën tonë dhe na kërcënon.”

Gazeta e njohur gjermane e pyet 
Ramush Haradinajn se si prob-
lem i procedimeve të mëparshme 
gjyqësore kundër tij konsiderohet 
se ka pasur dëshmitarë që kanë 
humbur jetën në aksident, janë 
vrarë, apo e kanë tërhequr dësh-
minë. Haradinaj përgjigjet se “këtu 
duhet t’iu korrigjoj. Serge Bram-
mertz, kryegjykatësi i Tribunalit 
të Hagës për krime lufte u pyet në 
një konferencë shtypi në Beograd 
për të njëjtën gjë në vitin 2011, 
dhe ai u përgjigj, se në rastin tim, 
asnjë dëshmitar i vetëm në listën 
e aktakuzës apo në programin e 
mbrojtjes së dëshmitarëve nuk është 
vrarë. Në gjyqin e dytë kundër 
meje, gjykatësit kanë konfirmuar, se 
unë kam kërkuar, që dëshmitarët të 

mos kërcënohen. Natyrisht mbrojtja 
e dëshimtarëve është një temë e 
rëndësishme në Kosovë, -po është 
e provuar që është e gabuar, që 
pikërisht këtë ta vendosësh në lidhje 
me rastin tim. Të gjithë ata që duhet 
të dilnin me dëshmi kundër meje në 
gjyq mundën ta bënin këtë.”

I pyetur rishtaz nga FAZ për 
mundësinë e kërcënimit të dësh-
mitarëve nga ai apo me porosi të 
tij, Haradinaj përgjigjet: “Nga mua 
kurrë dhe nga të tjerët të paktën 
kurrë me dijeninë time. Ka pasur 
një dëshimtar kundër meje, që 
ndërroi jetë në një aksident i dehur 
bashkë me një serb në Malin e Zi. 
Por vetëm pas vdekjes së tij u bë së 
pari e ditur, se ai ndodhej në listën e 
dëshmitarëve kundër meje. Respek-
tin tim për gjykatat e kam shprehur 
përherë përmes asaj që kam dhënë 
dorëheqjen si kryeministër, kur janë 
ngritur akuza kundër meje.”

Ramush 
Haradinaj: 
“Nuk kam 
kërcënuar 
kurrë 
dëshmitarë”

Prokurorja Speciale e “bekuar” 
nga Mogherini dyshohet për 
ryshfetin 1.5 milionë euro

diskutohet. Regjistrimet dyshohet se 
janë bërë në shkurt të vitit 2019. Vid-
eoja tregon çantën e eurove, përfshirë 
kartëmonedha 500 dhe 50 euro të 
paketuara. Ajo tregon gjithashtu Boki 
13 dhe bashkëpunëtorin e tij Zoran 
Mileski – Zoki Kicheec duke lënë 
shtëpinë e Kamcevit, me Kicheec që 
mbante çantën.

Skandali në Maqedoninë e Veriut

“Sot La Verita publikoi vetëm 
pjesën e parë të rrëfimit tim, që 
dëshmon se sa Bashkimi Evropian, 
pas mbështetjes për ndërrimin e 
regjimit në Maqedoni, angazhohej 
për vendosjen e Prokurorisë Spe-
ciale (Katica Janeva), e cila jo vetëm 
përzihet ilegalisht në politikë, por 
edhe zhvat njerëzit. Sistem mafioz, 
që punon drejtpërdrejt nën kontrollin 
e politikanëve të lartë! Ata politikanë 
të dëshiruar nga BE dhe nga SOROS. 
Maqedonia ka problem të madh në 
rrugën e saj drejt BE-së! Mogerini 
dhe Junker janë fajtorë për nënçmim-
in e tërë popullit dhe përkrahjen që 
dhanë për ata që janë kundër drejtë-
sisë, asaj drejtësie që pretendohet me 
zë të lartë nga Brukseli. Në ditët në 
vijim ne do publikojmë dokumente 
shokuese të cilat sinqerisht shpresoj 
do e ndihmojnë Maqedoninë të gjejë 
rrugën drejt një demokracie funksion-
ale”, shkruante gazetari laris Gaiser 
në faqen e tij në ‘Facebook’.
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Tema më e vështirë 
për një gjerman 
gjatë bisedës me 
Renée Haferkamp 
në shtëpinë e saj 
në lagjen Uccle të 

Brukselit nuk është aspak në fokus: 
E mbijetuara e Holokaustit i shpëtoi 
vrasjes prej nazistëve vetëm falë 
parashikimit të mençur të babait të 
saj, një sipërmarrësi nga Këlni.

Prindërit e saj u zhvendosën 
në Holandë pak pasi në Rajshtag 
pushteti iu kalua Adolf Hitler-it. 
Kur Wehrmacht-i gjerman sulmoi 
Holandën, familja u arratis në Bel-
gjikën fqinjë. Zvicra e pavarur nuk 
i dha leje hyrjeje në vend familjes. 
Kësisoj ata u fshehën në Bruksel 
- dhe i mbijetuan përndjekjes së 
hebrejve nga nazistët.

Një rast fatlum për bashkimin e 
Europës. Sepse historia e arratisë së 
familjes bëri që Renée Haferkamp 
krahas gjermanishtes të mësonte 
rrjedhshëm edhe holandishten e 
frëngjishten. Ajo studioi anglistikë. 
Në fund të studimeve kryeministri 
në emigracion i Belgjikës gjatë 
kohës së luftës, Paul-Henri Spaak, 
rastësisht e zbuloi atë.

“Ne ishim bashkë në një anije”, 
thotë Haferkamp gjatë bisedës që 
po zhvillonim në dhomën e ndenjes. 
“Ai ishte një europian, i cili të gjithë 
kohën e luftës e kishte kaluar në An-
gli dhe e kuptonte mirë anglishten. 
Megjithatë ai mund të fliste vetëm 
një gjuhë: vetëm frëngjisht, asnjë 
fjalë nuk dinte ai në gjuhën flaman-
de, asnjë fjalë në anglisht, edhe pse 
kishte qendruar atje pesë vjet.”

Bashkimi i Europës pas Luftës së 
Dytë Botërore ishte pra një çështje 
mentaliteti dhe një projekt politik, 
por jo gjuhësor. E kjo kështu mbeti 
deri në vitet 1990, thotë përkthyesja. 
Helmut Kohl, Margret Thatcher – të 
gjithë kishin nevojë për ndihmë me 
përkthimin.

Përkthyesja e Europës ose gruaja 
e parë e karrierës në Bruksel

Nga Frank Hofmann

Për këtë arsye përkthyesja 
Renée Haferkamp ishte mjaft e 
rëndësishme, e kujdesej, që krerët e 
shteteve dhe të qeverive të kupto-
heshin mes tyre. Përkthimi, thotë 
ajo, nuk është thjeshtë të përkthesh, 
por të kuptosh, se çfarë do të thotë 
tjetri me atë që formulon.

Opcion për Perëndimin
Belgu dhe themeluesi i Europës 

Spaak fillimisht mblidhte donacione 
për UNICEF-in, për t’u ndihmuar 
fëmijëve të uritur në Europën e pas 
luftës. Më pas ai u kthye në regjisor-
in e bashkimit europian. Fillimisht 
ai ishte i pari kryetar i Asamblesë së 
Bashkësisë për Qymyrin dhe Çeli-
kun, paraardhëses së BE-së. Më pas 
ai negocioi me kontribut të madh 
Marrëveshjet e Romës - dokumenti i 
themelimit të BE-së siç është sot.

Asokohe partnerët europianë 
në Gjermaninë Perëndimore hapën 
rrugën e kthimit në bashkësinë e 
shteteve të civilizuara. Kancelari 
i parë gjerman Konrad Adenauer 
ishte i fokusuar qartë për integrim-
in perëndimor. Partnerët e Gjer-
manisë Perëndimore e fshihnin, që 
ata pjesërisht kishin përballë edhe 
ish-ithtarë të diktaturës naziste. 
“Natyrisht vetëm gjermanët kishin 
një të kaluar”, thotë Haferkamp. 

Edhe presidenti i parë i Komi-
sionit në Bruksel, gjermani Walter 
Hallstein. “Unë dëgjoj gjithnjë e 
më shumë, që ai nuk ishte vërtetë 
kaq i pastër, sa mendohej. Atë e 
kërkuan, e deshën dhe ai ishte 
dhjetë vjet këtu - por asnjëherë 
nuk e kishte menduar ndokush, që 
ai ka pasur një lidhje me nazistët, 
tani ka dalë që ai nuk ka qenë kaq i 
pastër”, thotë Haferkamp.

Bonusi i besimit ndaj gjerma-
no-perëndimorëve dhe kancelarit të 
tyre Konrad Adenauer ishte i madh. 
Por në radhë të parë ishte shpresa, 
që lufta dhe vrasjet e gjermanëve t’i 
liheshin së shkuarës. Ajo na thotë, 
se ishte nëna e saj ajo që i kërkoi të 
punojë për bashkimin e Europës, ku-
jton Renée Haferkamp: “Si përgjigje 
ndaj dy luftërave botërore”.

Në Luftën e Parë Botërore babai 
i saj pati luftuar përkrah gjer-
manëve dhe ashtu si shumë hebrej 
të tjerë mbante kryqin e hekurt si 
veteran. Ai pati luftuar në Belgjikë. 
Që më vonë familja u fsheh në 
Bruksel prej nazistëve - është një 
tjetër piketë në këtë biografi europi-
ane të Renée Haferkamps.

Gruaja e parë e karrierës në Bruksel
Pas themelimit të BE-së ajo 

bëri një karrierë të shpejtë: Në 

Komisionin e Brukselit ajo ishte 
gruaja e parë në postin e Drejtores 
së përgjithshme - të shërbimit të 
përkthimit. Emrin që mban sot e 
ka prej bashkëshortit të dytë të saj, 
ish-komisarin për shumë vitë të 
BE-së, Wilhelm Haferkamp.

Në fillim të viteve 1970 ai u 
dërgua në Bruksel prej kancelarit 
socialdemokrat nobelistit të paqes, 
Willy Brandt dhe më pas u kon-
firmua në këtë detyrë edhe nga 
kancelari konservator krisitian-
demokrat Helmut Kohl. Këto janë 
gati shtatë dekada histori e Bash-
kimit Europian.

Që Europa tani po vihet në pikë-
pyetje prej shumë qarqeve dhe që 
populistët e djathtë duan ta kthejnë 
pas procesin e integrimit, për këtë 
ka një shpjegim dëshmitarja e 
fundit e themelimit të BE-së: Eshtë 
premtuar shumë integrim, por ky 
premtim nuk është mbajtur.

“Ne nuk ia kemi dalë që të 
realizojmë atë për çfarë jemi an-
gazhuar” – të krijojmë një Bashkim 
politik Europian me një politikë të 
jashtme të përbashkët dhe me kufij 
të jashtëm të sigurtë, e po ashtu 
edhe me një barazi mes Veriut dhe 
Jugut, mes Lindjes dhe Perëndimit”, 
mendon Haferkamp. Marrëveshja 
atomike me Iranin është i vetmi 
shembull, kur të 28 vendet e BE-së 
kanë qenë në të njëjtën linjë.

Por kjo marrëveshje është e keqe 
dhe për këtë arsye SHBA dolën prej 
saj. Pra kjo do të thotë, që nëse ne 
europianët duam që fjala jonë të zerë 
vend, ne duhet të vemë në jetë prem-
timet. Në rast të kundërt Europa do 
të mbetet tek ajo çfarë është arritur 
deri më tani: Një zonë e tregtisë 
së lirë “a është kaq keq kjo?” Këtë 
pyetje me vetëdije si provokim 
shtron 90 vjeçarja europiane. Kush 
do Europën, do të thotë, se për këtë 
i duhet të bëjë për vete edhe njerëzit 
dhe ta verë atë në jetë.

Në Luftën e Parë 
Botërore babai i saj 
pati luftuar përkrah 
gjermanëve dhe ash-
tu si shumë hebrej të 
tjerë mbante kryqin 
e hekurt si veteran. 
Ai pati luftuar në 
Belgjikë. Që më 
vonë familja u fsheh 
në Bruksel prej 
nazistëve - është një 
tjetër piketë në këtë 
biografi europiane të 
Renée Haferkamps

Që Europa tani po 
vihet në pikëpyetje 
prej shumë qarqeve 
dhe që populistët 
e djathtë duan ta 
kthejnë pas proces-
in e integrimit, për 
këtë ka një shpjegim 
dëshmitarja e fundit 
e themelimit të BE-
së: Eshtë premtuar 
shumë integrim, 
por ky premtim 
nuk është mbajtur
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Zbavitje

Fjalëkryqi i “Standard”

Fjalëkryqi pa skemë

HORIZONTALE
2. Një kalores si Rolandi.
7. Një pjesë e segmentit
9. Luarasi aktore
11. Në krye të klasifikimit
13. Mund të jetë dentare
14. Një sport me zbritje të lirë
16. Inicialet e Lennon
18. Ekstreme në panik 
20. Lindi Isakun
21. Kush bën një pranon
23. Një gjermane
25. Kështu thirrej Mike Tyson
27. Metheny kitarist

29. Peshkshitësja e Lecocq.
31. Eshtë e pastër ajo ariane.
32. Njnë mund të jetë veprimesh
33. Jetonin në pjesën më veriore të botës
34. Gardner aktore 
35. Niset pa zë 
36. Kanë ngarkesë të kundërt nga elektronet
37. Kutia pa çifte 
39. Ekstreme në ekstreme
40. Mund të shtypet me... gjak
41. Janë sigla... emri e mbiemri 
45. Ndërmarrje Ndërtimi Berat 
47. Një sferë e... çmuar 
49. Një “skandal” për t’u ngrënë

50. Shenja për “nj” spanjole 
52. Satelit i Jupiteri
53. Parashtesë për dy  
54. Renata, që qe “rivale” e Maria Callas.
55. Inicialet e Dalí, piktor 
56. Planeti… siç quhet Marsi 
57. Fritz regjisor i Doktor Mabuse 
59. Dy shkronja për disa
60. Mbyllin një kulaç
61. Eshtë medalja e të parit 
63. Diftong në duel
64. Në krye të subjekteve 
65. Rakia e japonezëve 
67. Një mund të jetë edhe piktori

HORIZONTALE
1. U shkrua nga Blasco Ibanez.
  -Është top player
  -Fillojnë mbarë
  -Dy shkronja për disa
  -Një lojë me games
2. Janë pronarë anijesh
  -Një ushtarak i ulët  -Giorgio stilist
3. Intim pa ekstreme
  -I ka të ndryshme litri
  -Fillojnë hetimin
  -Stanley regjisor i Spartacus

4. Ndryshon çdo ditë
   -Vret Gilda-n   -Pak servilizëm
5. Hidhet një në ecje
  -Prishet nga trazirat
  -Casta e Norma-s
6. Fillojnë detyrën
  -Aktore e njohur hollywoodiane
  -Ughi violinist
7. Harku pa hu  -Një skuadër angleze
  -Babai i Aida-s
8. Nuk shihet në një të tillë
  -Kimia pa kufij

  -Një i parë në zoom
  -Është edhe ai i së drejtës
9. ... Futuristi i Marinetti-t
  -Joan këngëtare
  -Inicialet e Weaver aktore
  -Gjysmë aneksi
10. Chris këngëtar
  -Janë malet me Akonkagua
  -Është forcë politike
  -Komandohet nga gjenerali
11. Mund të jetë parabolike
  -Eshtë dalldia

  -... Godiva që kalëroi nudo
  -Një sulm kardiak
12. Një ishtev komunikata komuniste
  -Jetojnë në çizmen e madhe
  -Panik pa ekstreme

VERTIKALE
1. Hidhen për t’u zgjedhur
2. Dobroshi aktore
  -Është nusja me vello
  -Ente Ndertimi Rajonale
3. Bessie që qe këngëtare
  -Paguhet për vonesë
4. Në hyrje të oazit
  -Lumi i Bernës
  -Në krye të masave
  -Në krye të ekspeditës
5. Letra pa zanore
  -Një figurë në letra
6. Kush derdh... vajton
  -I ka zyrat në kufij
7. Jermi pa zanore  -Gjysmë sistem
  -Inicialet e Duvall
8. Kufizojnë ambiente
  -Janë gjërat e palëvishme

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

Duhet të nxini 47 kuti

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

 Përgjigjja e fjalëkryqit të kaluar

9. Një kapele kashte
  -Në fillim të javës
10. Është lajm i vjetër
  -Një pjesë e pelegrinëve
11. Pa mikrobe  -Qytet italian
12. Institucione Ekonomike
  -Gjysmë alrmi  -Qytet italian
13. Janë ndeshje të fundit
14. Janë të pangopurit
  -Janë strehat e... pleqve
15. Willis aktor
  -Mbyllin një dyqan
  -Agjenci Ajrore Tiranë
16. Është sera
17. Film i Brian De Palma
18. Këndohen në opera të tilla
  -Organizma Monitoruese Tiranë
19. Inicialet e Chagall
  -Një prijës kozak
20. Një vazo  -Është dhomë e lartë
21. Ruhen në fund
  -Fshihet nga gënjeshtarët
22. Janë titujt në ekran
  -Bisht palloi
  -Takim pa kufij

70. Degan aktor 
71. Një Ervin ish-mesfushor 
72. Mund të jenë ushtarake
73. Ndalohet me... stop
VERTIKALE 
1. Mund të jetë... leader partie 
2. Kanë korsi për vrapim
3. Pak analitike
4. Nuk ka robi 
5. Pak akademike 
6. Në krye të dardanëve 
7. Sara që kërcente së larti
8. Janë kodet me DNA
10. Mbahet një për linjën 
12. Wertmuller regjisore 
14. Mund të ngecë në gozhdë 
15. Markë kafeje 
17. Nuk duhet shkelur një i tillë
18. Ushtrohej nga bukanierët
19. Lidhet një në... fyt 
21. U kompozua nga Schumann
22. Princesha e liqenit të Mjellmave
24. Kush nuk di... mbytet

26. Organizata Civile Autonome
28. Eshtë As në kimi
29. Eshtë tipke te sadistët
30. Janë sheshe përleshjesh.
33. Janë vrullet që merren
36. Carvalho i Vázquez Montalbán 
37. Gjini që kërcente së larti
38. Këndon i pari
42. U shkrua nga Schiller
43. Eshtë bar për derman.
44. Halli pa hi
46. Muzika e Bessie Smith 
48. Kështu thirrej Zeusi
51. Inicialet e Quaid aktor
55. Jaap ish-futbollist holandez 
57. Lulëzuar pjesërisht
58. Gatuar përgjysmë
62. Qëndron ndryshe
64. Mbyllin kurse
66. Në krye të kryesisë
67. Dy asa në dorë 
68. Ruhet në kufij 
69. Në krye të skuadrës
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Sport

Joao Cancelo: 
Man. City, vendi 
më i mirë për mua, 
për tu rritur si lojtar

Në vetëm 2 vite Joao Cancelo 
bëri hapa gjigandë në karri-

erën e tij duke djegur shumë shpejt 
etapat. Fillimisht u transferua nga 
Valencia te Interi, më pas kaloi te 
kampionët e Italisë Juventusi dhe 
të mërkurën e kaluar u zyrtarizua 
si blerja më e re e kampionëve të 
Anglisë Manchester City-t. Cancelo 
është shumë i lumtur që tashmë do 
të jetë pjesë e një nga skuadrave më 
të mira të botës dhe nuk ka aspak 
frikë as nga konkurenca e Kyle 
Walker me të cilin duhet të luftojë 
për një vend në formacionin e Cit-
iziens. “Si lojtar më pëlqejnë sfidat 
e reja. Kyle Walker është një lojtar i 
shkëlqyer, por unë mendoj se sa më 
shumë konkurrencë të ketë në ekip, 
aq më shumë rritesh dhe përmirëso-
hesh si lojtar. Unë gjithmonë kam 
pasur ëndërr të jem lojtari më i mirë 
dhe mbrojtësi i djathtë më i mirë 
dhe besoj që duhet të luash me më 
të mirët, që ta arrish atë. Manches-
ter City ka lojtarët më të mirë, dhe 
është vendi më i mirë për mua, për 
tu rritur si lojtar. Sipas meje Premier 
League, është kampionati më i mirë 
në botë pa asnjë lloj dyshimi. Mezi 
po pres të luaj ndeshjen time të parë 
këtu.”, u shpreh 25-vjeçari.

Flet agjenti i Luka 
Modric: Nuk do të
largohet nga Reali

Luka Modric do të qëndrojë te Reali 
i Madridit edhe gjatë këtij sezoni. 

Edhe pse u përfol për një krisje të mes-
fushorit kroat me trajnerin Zidane dhe 
për një transferim të mundshëm të tij 
te Paris Saint Germain ose tek Milani, 
asgjë nuk është e vërtetë të paktën duke 
iu referuar gazetës spanjolle As që ka 
intervistuar agjentin e fituesit të Topit të 
Artë për vitin 2018-të. Në media vetëm 
një ditë më parë u hap lajmi se Reali i 
kishte bërë një ofertë prej 120 milionë 
eurosh plus Modric për kartonin e 
Neymar, por agjenti i kroatit ka mohuar 
këto lajme duke theksuar se klienti i tij 
nuk do të përfshihet në asnjë shkëm-
bim. Mungesa e Modric në miqësoren 
ndaj Salzburgut kishte të bënte vetëm 
me faktin që mesfushori kishte pësuar 
një tërheqje muskulare.

Ilir Daja i prezantua nga presi-
denti Ardian Takaj si trajneri i 
ri që do të drejtojë Skënderbe-
un në këtë situatë të vështirë. 

Tekniku kryeqytetas, duke pranuar 
vështirësitë tha se zgjedhja ishte 
e zemrës, pasi të klubi korçar ka 
arritur kulmin e karrierës si trajner. 
“Kam patur oferta të ndryshme, por 
zgjodha Skënderbeun për ato që tha 
presidenti. Kam kaluar këtu kulmin 
e karrierës, kemi bërë gjithçka 
brenda një edicioni, duke pasur par-
asysh titullin, Kupën dhe “Europa 
League”. Këtë radhë truri ka dëgjuar 
zemrën. Vendosa që me shumë res-
pekt dhe vlerësim të marr përsipër ta 
drejtoj Skënderbeun.”

Motivimi: Motivimi është 
shumë i vështirë në këto kushte. 
Eksperienca më ka bërë që nuk më 
mungon pjesa e motivimit. Situata 
është e veçantë dhe të gjithë aktorët 
duhet të jenë pjesë e motivimit. 
Merkatoja duhet të nisë me lojtarin 
e 12-të, tifozët, që të jenë përkrah 
nesh. Kemi marrë garancinë edhe 
nga bashkia se skuadrës nuk do 
t’i mungojë asgjë. Europa është 
vitrinë, por ka edhe mënyra të tjera 
për të promovuar lojtarët. Marrim 
shembullin e Gurit dhe Abazajt.

Objektivat: Nuk mund të dalim 
me objektiva konkretë. Edhe pse 
kemi një grup me eksperiencë, duhet 
kompletuar skuadra, por afati kohor 
është i limituar. Kemi pak mundësi 
zgjedhjeje. Po punojmë të afrojmë 
lojtarë cilësorë. Nuk mund të preten-
dojmë se do të jemi “lokomotiva” 
e garës, por aty afër. Politikat në 
futbollin shqiptar janë afatshkurtra. 
Nuk mund të bësh plane afatgjata. 
Ka qenë ndjesia e mrekullueshme 
që kam përjetuar në Korçë, ajo që 

Romelu Lukaku është zyrtarisht 
një futbollist i Interit. Telenove-

la e kësaj vere mes Interit dhe Juves 
përfundoi me një fund të lumtur 
për zikaltrit që siguruan shërbimet 
e një prej sulmuesve më të mirë në 
qarkullim, ndërkohë që 26-vjeçari 
belg u shndërrua në blerjen më të 
shtrenjtë të gjithë historisë së Interit, 
pasi presidenti Steven Zhang derdhi 
në arkat e Manchester United 65 
milionë euro plus 13 të tjera që 
mund të shkojnë në formë bonusesh 
për kartonin e lojtarit me origjinë 
kongoleze. Pasi kaloi sukses vizitat 
mjekësore paraditen e djeshme, 
Lukaku në mesditë hodhi edhe 
firmën mbi kontratën 5-vjeçare që 
do ta lidhë me Interin deri në 30 

Zyrtare

Romelu Lukaku futbollist i Interit. Belgu bëhet 
blerja më e shtrenjtë në historinë e zikaltërve

qershor të vitit 2024. Në fjalët e tij të 
para si futbollist zikaltër Romelu u 
shprehu: “Doja vetëm Interin sepse 
Interi nuk është për të gjithë, jam 
këtu për të çuar Interin te fitoret”. 
Fjalë këto që rritin entuziazmin te ti-
fozët zikaltër të cilët ishin të shumtë 
në aeroport dhe në zyrat e Conit ku 
Lukaku zhvilloi vizitat mjekësore 
për t’i dhënë përshëndetjen e parë 
bomberit belg, i cili nga kontrata 
5-vjeçare me Interin do të përfitojë 
7,5 milionë euro plus bonuset, që 
lehtësisht mund të arrijë deri në 9 
milionë euro në sezon. 26-vjeçari 
bëhet kështu futbollisti më i paguar 
i skuadrës zikaltër dhe vjen men-
jëherë pas trajnerit Antonio Conte në 
hierarkinë e re. 

Ilir Daja rikthehet te Skënderbeu:
Zgjedhje zemre. Do jemi konkurrues, 
s’pretedojmë te jemi “loomotiva” e garës

Skënderbeu vihet menjëherë në  
lëvizje në merkato, ja dy emrat e rinj

Vetëm pak orë pas zyrtarizimit të trajnerit Ilir Daja i cili u rikthye 
te korçarët, Skënderbeu ka zyrtarizuar edhe dy afrimet e para 

në merkato emra që u zbuluan edhe nga trajneri në konferencën 
për shtyp. Enea Koliçi dhe Marvin Turtulli janë lojtarët më të rinj të 
Skënderbeut. Gardiani pogradecar ka firmosur për një vit me bard-
hekuqtë dhe vjen nga skuadra e Flamurtarit ku sezonin ishte padis-
kutueshëm duke bërë paraqitje të shkëlqyera, ndërkohë që Turtulli 
pasi u largua nga Tirana nuk vonoi shumë për të gjetur një skuadër 
të re. Qëndërmbrojtësi 24-vjeçar siç e konfirmon vetë klubit i Skën-
derbeut ka firmosur për 3-vite me bardhekuqtë dhe është një inves-
tim për të tashmen por edhe për të ardhmen.

më thirri nga brenda. Pra, doja që 
edhe unë të jepja kontribut në këtë 

moment. Do të jemi konkurrues, jo 
vetëm për të plotësuar Superioren.

Situata si e Flamurtarit? Nuk 
janë situata analoge. Është tjetër 
problem, ky i Skënderbeut. Flamur-
tari vinte nga poshtë, kishte objektiv 
për t’u ngjitur lart. Këtu është një 
ekip elitar, që ka vendos standarde 
edhe në prezantimin europian. Është 
edhe më e vështirë, por kur arrihen 
rezultate përmes vështirësive, kën-
aqësia është më e madhe.

Organika e limituar: Është 
afruar Turturlli, portierin nuk e 
diskutojmë, sepse kemi dy shumë të 
mirë, Koliçi dhe Dajsinani. Mbrojtja 
është reparti më i boshatisur. Kanë 
ikur Vangjeli, Radas. Në sulm dhe 
mesfushë ekipi ka cilësi. Është për 
t’u parë, që të shtojmë rivalitetin, 
konkurrencën. Në raste proble-
mesh, duhet të kemi mundësi për t’i 
zëvendësuar lojtarët.


