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Komento

Lajme të tjera

Java teknologjike Tirana-
Tel Aviv, kryeqyteti pret
mbi 40 kompani dhe
investitorë izraelitë në
fushën e inovacionit; Ja
si të regjistroheni
16 Mars, 18:47

Nga prilli, paga minimale
40 mijë lekë, Rama:
Nisim takimet me
sipërmarrjet private për
rritjen e mëtejshme të
rrogave të punonjësve
16 Mars, 18:17

Një pemë dhe një stol në
Parkun e Liqenit për
balerinën e ndjerë,
Hueyda El Saied në ditën
e saj të lindjes
16 Mars, 15:53

Tha se nuk i del rroga e
deputetit, Belind Këlliçi
hedh mijëra dollarë për
220 sponsorizime në
Facebook; shpenzon
1200 dollarë në 1 javë
16 Mars, 12:43

Borrell: U pezulluan
'pasaportat e arta'! Rama:
Nëse Gjykata Europiane
vendos kundër, çështje e
mbyllur! Mund të
anëtarësohemi në BE
brenda dekadës
16 Mars, 08:57

Zgjedhjet e 14 majit,
Rama 1 orë mbledhje me
grupin parlamentar!
Kon�rmon Benet Becin
për Shkodrën, asnjë
koment për Ahmetajn, ja
porositë
15 Mars, 18:05

Asfaltohet rruga te Liqeni
i Thatë, Veliaj: Së shpejti
edhe dy shkolla, një 9-
vjeçare dhe një gjimnaz
për banorët e zonës
15 Mars, 14:44

Akuzohet për drogë në
Angli, Prokuroria e
Tiranës kërkon kon�skim
të pasurive të Selami
Durakut
15 Mars, 13:36

15 vite nga tragjedia e
Gërdecit, familjarët
homazhe për të dashurit!
Vëllai i Shefkli Canit për
Report Tv: S'na kënaq
kush burgoset! Vajza e
një prej viktimave: Studioj
drejtësi, do gjej fajtorin
15 Mars, 12:08

‘Mbrëmje Pranverore’,
Liceu Artistik dhe Shkolla
Kombëtare Koreogra�ke
koncert në nderim të
pedagogëve që dhanë
kontribut në shkollat
artistike
15 Mars, 10:25

Atentati në lokalin e tij,
Fatjon Murati në ‘arrest
shtëpie’ kishte kërkuar
leje të lëvizte për të bërë
vizita shëndetësore, si
kaloi ku�rin me Kosovën
15 Mars, 10:19

Tentoi të vriste një
person 3 vjet më parë,
policia kap 29-vjeçarin në
Shkodër (EMRI)
15 Mars, 09:58

 

VORË- Një 48-vjeçar në Vorë është vënë në prangat e policisë. Autori Edmond Picari ishte në gjendje të
dehur kur �llimisht është kon�iktuar në rrugë me Ervin Picarin. Më pas ka shkuar në banesë ka marrë
çiften dhe është futur në lokal dhe ka qëlluar. Të dy janë fqinj dhe kushërinj të largët. Sipas disa
deklarimeve, ngjarja ka ndodhur për shkak të debateve të hershme që kishin.

Falë ndërhyrjes në kohë nga shërbimet e Policisë, u kap dhe u ndalua 48 vjeçari Emond Picari, i cili
kishte hyrë me forcë në ambientet e lokalit ku po qëndronte shtetasi Ervin Picarin 39 vjeç, dhe kishte
qëlluar me armë gjahu në drejtim të tij, për motive të dobëta. 

LEXO EDHE:
Koalicioni me Rithemelimin, Meta: Fokusohet tek
transformimi i këshillave bashkiakë! Me Berishën
prishem vetëm nëse bëhet fjalë për 2 gjëra

Arma e gjahut, të cilën 48-vjeçari e mbante me leje, u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, së
bashku me një sasi municioni luftarak.  

Në përfundim të veprimeve u bë arrestimi i Picarit, për veprat penale "Vrasja me dashje" mbetur në
tentativë, "Shkatërrimi i pronës" dhe "Prishja e qetësisë publike". 

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.

G.MO/Shqiptarja.com

TAG: vore  Ervin Picari  edmond picari  tentative vrasje  Tirane

Sondazhi i ditës:
KAS regjistron PD-në e Alibeajt për zgjedhjet e 14 majit, si e
vlerësoni?

Të drejtë  Të gabuar  Nuk e di

Kronikë

Tentoi të vriste kushëririn me armë gjahu në një
lokal, në pranga 48-vjeçari në Vorë
Një 48-vjeçar në Vorë është vënë në prangat e policisë. Autori Edmond Picari ishte në gjendje të dehur kur �llimisht është
kon�iktuar në rrugë me Ervin Picarin. Më pas ka shkuar në banesë ka marrë çiften dhe është futur në lokal dhe ka qëlluar. Të dy
janë fqinj dhe kushërinj të largët. Sipas disa deklarimeve, ngjarja ka ndodhur për shkak të debateve të hershme që kishin.
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Arma e sekuestruar

Kerko

A kanë qenë Lorenci
dhe Keisi në një lidhje?
Reagon Sabiani

1 Urime zoti Këlliçi për
një fushatë të
suksesshme

2 EKSKLUZIVE/ Autori i
vrasjes së Behar
So�së, Ernejt Shyti
dëshmon në GJKKO:

Porositësit do më paguanin 500 mijë euro
për një vrasje tjetër në Gjermani! Paratë
do m’i jepte ‘Bajlozi’

3 Pasioni për
supermakinat,
‘Tuttosport’ artikull për
vëllain e Kristjan

Asllanit: Lëviz me shpejtësi në rrugët e
Milanos

4 Kush është gjyqtarja
Ardiana Bera që
skandalizoi
ndërkombëtarët me

vendimin për 21 Janarin, dënoi me burg
nënën që 8 ditë më parë lindi djalin, prej 2
vitesh në proces Vetingu 
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