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Rruga e re drejt
Sarandës, Report Tv në
aksin ‘Kardhiq-Delvinë’!
Për herë të parë pamja
e plotë e tunelit të Skër cës

Turqia ndalon anijen
ruse që po
transportonte grurë
ukrainas

3

Një ditë pas hapjes së
rrugës KardhiqDelvinë, shoferët me
shpejtësi mbi normat,
pezullohen 8 patenta, gjobiten 54 drejtues
mjetesh (VIDEO)

4

Përplasje mes bandave
shqiptare në Athinë, 3
të vdekur, 1 prej tyre u
vra nga policia! Vrasjet
ndodhën për larje hesapesh (VIDEO)

5

Më 7 korrik mblidhen
ambasadorët e 27
vendeve të BE,
diskutohet Shqipëria
dhe Maqedonia e Veriut! Në fokus
përcaktimi i datës për negociatat

Kronikë

U kon iktua me dy persona, 35-vjeçari në Gramsh
merr armën dhe thikën dhe kanos bashkëfshatarët
Një 35-vjeçar është arrestuar nga policia në Gramsh, pasi pas një kon ikti për motive të dobëta ka kanosur me armë zjarri dhe
thikë dy persona
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Një 35-vjeçar është arrestuar nga policia në Gramsh, pasi pas një kon ikti për motive të dobëta ka
kanosur me armë zjarri dhe thikë dy persona.
Erison Muraro ka nisur të kon iktohet me shtetasit I. Ll. dhe A. Z., në fshatin Duzhë gjatë ditës së
djeshme. Ai mësohet se gjatë sherrit për motive të dobëta ka marrë pushkën dhe një thikë duke i

RAPORTO! Chat live
me Shqiptarja.com

kërcënuar dy personat.

LEXO EDHE:
Vijojnë gërmimet arkeologjike për zbulimin e
rrënojave të Termës së periudhës Romake në Rrasë
të Belshit



Por shërbimet e Komisariatit të Policisë Gramsh, pas marrjes së njoftimit kanë arritur në vendin e
ngjarjes dhe kanë parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të këtij kon ikti.
Blutë vendosën në pranga të riun për veprat penale “Kanosja”, “Mbajtja pa leje e armëve dhe municionit
luftarak” dhe “Mbajtja pa leje e armëve të ftohta”. Ndërsa në cilësinë e provës materiale u sekuestruan
1 armë zjarri (pushkë), një sasi municioni luftarak dhe 1 thikë.
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Sondazhi i ditës:

Pritet konferenca e parë ndërqeveritare, mendoni se Shqipëria
bëhet anëtare e BE në një kohë të shkurtër?
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Lajme të tjera
Kronikë
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Nga Sauku në Peqin për të
kultivuar kanabis, merr fund
aventura e 3 tra kantëve, e
pëson dhe kryeplaku (VIDEO)
2 Korrik, 10:04

Kultura

Votat e Zenelit ia kaluan
Gështenjës, 'detyrim paraqitje'
për 6 të arrestuarit! 1 tjetër
arrestohet sot, i teti ende në
arrati

Kultura gjirokastrite zbret në
Elbasan, organizohet festivali
‘Qytete me Kala’
1 Korrik, 16:27

2 Korrik, 09:56

Kronikë

Opinion

Plagosi me thikë
bashkëmoshatarin e tij,
shoqërohet 15-vjeçari në
Cërrik! I lënduari në gjendje të
rëndë

Kronikë

Eduard Zaloshnja: Efekti
margjinal i shitblerjes së
votave në Elbasan e gjetkë
Eduard Zaloshnja

Fshehën detajet për vrasjen e
Pjerin Xhuvanit, paraqiten në
gjykatë zv/drejtorët e policisë
Elbasan (VIDEO)
30 Qershor, 13:13

30 Qershor, 22:53
30 Qershor, 18:51

Kronikë
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‘3 emigrantë të paligjshëm
brenda bagazhit’, i kishin
marrë nga 50, 150 euro,
goditen 2 raste të ndihmës së
kalimit të paligjshëm të
ku rit, në pranga 2 persona
(VIDEO)

Përfshihet nga akët
nënstacioni i energjisë
elektrike në Bradadesh, shkak
djegia e transformatorit
30 Qershor, 07:22

Drejt Punës

Mesazhi i Lucës për prindërit:
Jepuni mundësi fëmijëve të
punojnë dhe të kuptojnë si
nxirret leku! (Në fabrikën e
përpunimit të peshkut në
punë edhe vajza e tij)
29 Qershor, 19:47

30 Qershor, 10:37

Kronikë

Kronikë

Ia morën votat Zenelit dhe ia
dhanë Lefter Gështenjës, 6 të
arrestuar e 2 të shpallur në
kërkim në Librazhd! Të gjithë
numërues në një KZAZ,
përfaqësues të PD, PS dhe LSI

Kronikë

'Shpejt' shpejt'... arrestohet i
‘forti’ i Elbasanit, momenti kur
futet në Range Roverin e
policisë (VIDEO)

Aksident i frikshëm në
Gramsh, makina përmbyset
në përrua! Plagoset shoferi
(FOTO)

29 Qershor, 15:29

28 Qershor, 18:36

29 Qershor, 19:42
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