
META: QEVERIA PO PUSHON, POR 
VJEDHJET NE DOGANA NUK NDALEN 

Kryetari i PD: Ai heshti për 24 orë, Kryetari i PD: Ai heshti për 24 orë, 
pastaj ua hodhi fajin fshatarëve serbëpastaj ua hodhi fajin fshatarëve serbë

Tensionet në Kosovë, 
Berisha: Rama rreshtohet 

krah Vuçiçit. Begaj i 
telefonon Vjosa Osmanit 

Politikat mjedisore, 
KLSH: Bashkitë s’kanë 
struktura dhe as fonde 

buxhetore

KRYETARI I PARTISE SE LIRISE: GUSHTI, MUAJI ME I NXEHTE I DENONCIMEVE

(Në foto) Kreu i PL , Ilir Meta

 
SI TE APLIKONI

Ish-të përndjekurit, 
lista e re 

me emrat e 
1500 përfituesve

 
NDIHMA

Meta emëron Brisida Shehajn koordinatore kombëtare kundër 
korrupsionit. “Pushimet nuk janë alternativë për Partinë e Lirisë”
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Tashmë s’është as supozim, as 
hamendësim e as qëndrim i opoz-

itës për interesa politike. Shqipëria 
është e rrezikuar në ekstrem nga 
boshatisja... Vijon në faqen 20

Nga boshatisja e vendit, drejt 
cenimit të ekzistencës së kombit

Nga KASTRIOT ISLAMI Opinioni
 Ditësi

 AUDITIMI

Kadastra: 
Legalizimet, emrat 
e pronarëve për 

Sarandën dhe Korçën
Në faqet 18-19

 DOKUMENTET

Familjet në nevojë 
me sytë nga “qielli”, 

paketa antikrizë shtyhet 
për në shtator

 
PERFORMANCA

Në faqen 10

Raportimi me IFRS: 
Fitimi i sektorit bankar, 

në rritje 27 për qind 
për 6-mujorin

Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, zhvilloi një 
bisedë telefonike me Presidenten e Kosovës, Vjosa 
Osmanin, ndërsa ka ndjekur me shqetësim ngjarjet 
në veriun e Kosovës. Gjatë bisedës me homologen e 
Kosovës, presidenti përshëndeti vendimin e matur 
që autoritetet e Kosovës morën në bashkëpunim ...

Vijon në faqen 21

Krerët e mëhershëm të Kosovës 
kanë pranuar që qytetarët e 

Kosovës të heqin dorë nga çdo simbol 
shtetëror në raport me Serbinë. Në 
pikat kufi tare me...

Kosova po e paguan çmimin 
e marrëveshjeve të dëmshme

 Nga ENVER ROBELLIOpinioni
 Ditësi

Në faqet 22-23

“SHBA-të e vlerësojnë të ligjshëm” 

Skandali në dogana, ja rastet e reja të nepotizmit
Vajza te Hetimi Doganor, i ati shef sektori, tezja në doganën e Durrësit

Ligji për parandalimin e konfliktit të interesit ndalon punësimin familjar

e konfl iktit të interesit, të 
vitit 2005 të ndryshuar në 
2014-ën nga qeveria “Rama”, 
ndalohet të ushtrojnë de-
tyrën brenda të njëjtit in-
stitucion publik, punonjës 
të lidhur mes tyre me lidhje 
familjare...

Zgjerohet skandali me 
emërimet nepotike në 

doganat shqiptare. “News 
24” ka siguruar fakte të 
tjera që vërtetojnë se Genti 
Gazheli i drejton doganat 
në shkelje të ligjit. Në bazë 
të ligjit për parandalimin Në faqen 3


