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Lajme të tjera

Denoncon Ilir Meta: Policia
dhunoi qytetarin pasi i tha
Ramës mos bëj propagandë
me zonat e përmbytura
(VIDEO)
22 Nëntor, 19:53

Opozita tha se Durrësi është
lënë në mëshirë të fatit! Rama
i del në mbrojtje
kryebashkiakes: Është në krye
të detyrës! Kanalet helmojnë
me gënjeshtra të trasha
22 Nëntor, 11:20

Moti i keq në Durrës/ 30
familje të izoluara brenda
pallateve prej 72 orësh
22 Nëntor, 10:31

U përfundoi afati i
paraburgimit, Gjykata e
Durrësit lë të lirë 5 prej të
akuzuarve për operacionin
‘Porositësi’, lihen në burg
vëllezërit Beqiraj
21 Nëntor, 15:41

EMRI/ Kërkohej
ndërkombëtarisht për vjedhje
me pasoja të rënda,
arrestohet në Krujë 33 vjeçari,
pritet ekstradimi drejt Italisë
21 Nëntor, 15:33

Shijak/ Humbi jetën gjatë
garës me makina sportive,
39-vjeçari u godit nga shoku,
doli nga pista dhe u përplas
me hekurat mbrojtëse!
Arrestohet autori
21 Nëntor, 09:12

Banori i fshatit Murqin: Ne
përmbytemi 5-6 herë në vit!
Nuk pastrohen kanalet para
dhe pas zgjedhjeve, por
duhen bërë rregullisht
21 Nëntor, 08:18

Moti i keq, lumi Ishëm del nga
shtrati gjatë natës, 10 banesa
të izoluara nga uji në Fushë
Krujë (VIDEO)
21 Nëntor, 07:19

Shijak, përplasen dy
automjete gjatë garave me
mjete sportive, humb jetën
drejtuesi 40-vjeçar
20 Nëntor, 21:24

'Të ulet shpejtësia', pjesë të
autostradës Durrës-Kavajë
mbulohen nga uji, vështirësi
në qarkullim deri në Urën e
Dajlanit
20 Nëntor, 14:10

Vështirësitë e krijuara nga
rrebeshet e shiut, mblidhet
Komiteti i Mbrojtjes Civile, në
dy qarqe rreziku i përmbytjeve
është më i lartë
20 Nëntor, 10:37

Moti i keq në vend/ Era e fortë
rrëzon disa pemë në Vlorë,
Durrësi dhe Kukësi përfshihen
nga rrebeshe shiu
20 Nëntor, 07:57

 

DURRËS- Xhuljan Sejdini ka rënë në pranga pasi është kapur me armë zjarri dhe �shekë me vete pa
leje. 19-vjeçari e kishte fshehur armen në çantën e shpinës.

Sejdini dy vite më parë kishte plagosur rëndë një bashkëmoshatarin e tij ku edhe ishte dënuar.
Vetëm 3 javë pasi kishte përfunduar dënimin e tij, Xhujan Sejdini u arrestua sërish për armëmbajtje pa
leje.

LEXO EDHE:
Moti i keq shkakton vonesa në portin e Durrësit:
Tragetet e linjës Durrës-Bari nuk do nisen sonte

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Krujë, për veprime të
mëtejshme.

Arma e sekuestruar nga policia

G.MO/Shqiptarja.com

TAG: xhuljan sejdini  arme zjarri  Durres

Sondazhi i ditës:
A është menaxhuar siç duhet kriza energjetike në vend?
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Kronikë

Qarkullonte me armë zjarri me vete, kapet 19-
vjeçari në Durrës! Ishte arrestuar dy vite më parë
për plagosjen e një të mituri (EMRI)
Xhuljan Sejdini ka rënë në pranga pasi është kapur me armë zjarri dhe �shekë me vete pa leje.
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Momenti i arrestimit të Sejdinit 2 vite më parë

Kerko

Kush ishte Vera Myrtaj,
shqiptarja që u vra nga
bashkëshorti në Itali!
Njërën prej vajzave e
kishte në karrocë me

rrota, bënte disa punë për hir të tyre

1 FOTO/ Kush është 23-
vjeçari shqiptar që u
vra nga ish burri i të
dashurës në Itali, e
masakroi me thikë se

nuk pranoi lidhjen e tyre të dashurisë

2 U vra në Itali nga ish
bashkëshorti i gruas,
�et daja e Flonino
Mërkurit: Gabimi i tij i
vetëm ishte se

dashuroi

3 ‘Ik merr një kavo’, si i
shpëtoi vajza
tragjedisë! Pjetër
Rushaj la Anglinë për
Shqipërinë, iku me të

birin për të parë ndërtimet në Bogë, por e
mori rrjedha

4 Aksident në rrugën
Lezhë-Laç, plagosen
katër të rinj, 2 prej tyre
në gjendje të rëndë
nisen me urgjencë

drejt spitalit (VIDEO)
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