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Lajme të tjera

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

Shtyhet me disa orë udhëtimi
nga Porti i Durrësit drejt Barit,
shkak moti i keq
19 Nëntor, 19:07

Aldo Mustafa 

Nëntori muaji i
ndërgjegjësimit për kancerin
e prostatës, sëmundja 'e
heshtur' tek meshkujt! Mjeku
urolog për Report Tv: ‘Arma’
më e fortë, kontrollet
periodike

19 Nëntor, 14:42

EMRAT/ Në kërkim për
kultivim kanabisi, arrestohen
dy vëllezër në Krujë
19 Nëntor, 14:18

Porti i Durrësit, Rama:
'Rublaxhinjtë' akuza
kompanisë prestigjioze për
pazarllëqe si të Gërdecit! Ne
bëmë shtetin 33% ortak, ata
do t'i kishin kërkuar për vete
19 Nëntor, 09:48

Përdornin celularin e disa të
dehur teksa lëviznin, shoferë
të arrestuar, nën hetim dhe të
gjobitur në Durrës për 1 javë!
Kontrolle në të gjitha akset
rrugore
18 Nëntor, 15:45

 

DURRËS- Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar në Maminas të Durrësit. Kanë qenë banorët e zonës
ata që kanë lajmëruar policinë përmes një telefonate për të shtëna me armë.

Ende nuk ka asnjë gjurmë të autorit, ndërsa policia ndodhet në vendngjarje dhe po bën kontrolle në
zonë.

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

Sipas policisë, deri më tani nuk është gjetur asnjë gëzhojë, por kontrollet vijojnë.

SI.E./Shqiptarja.com

TAG: policia e durresit  te shtena me arme  Durres

Sondazhi i ditës:
A po menaxhohet si duhet situata e krijuar nga moti i keq?

PO  JO  NUK E DI

Kronikë

‘Dikush ka qëlluar me armë’, banorët telefonojnë
Policinë! Blutë e Durrësit: S’ka gëzhoja në
vendngjarje
Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar në Maminas të Durrësit. Kanë qenë banorët e zonës ata që kanë lajmëruar policinë
përmes një telefonate për të shtëna me armë.
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VIDEO/ Momenti kur
gjenden trupat e pajetë
të babë e bir! U
bllokuan me makinë në
përroin e fshatit Bogë

1 ‘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

2 Ardian Çapja në
GJKKO: Nëse zbuloni
vrasjen e avokatit
Ravik Gurra, do zbuloni
thesare! S'u zbardh

vrasja në 2016, se u fshinë përgjimet ku
dilte politikani me emrin 'Taulant'

3 'BE dhe SHBA u
mbyllën dyert',
presidenti i FIFA-s:
Vetëm Shqipëria na
priti, shpëtuam 160

vajza emigrante (VIDEO)

4 EMRI/ Kërkohej
ndërkombëtarisht për
vjedhje me pasoja të
rënda, arrestohet në
Krujë 33 vjeçari, pritet

ekstradimi drejt Italisë

5

Krujë, i kërkuar në Itali për vjedhje me pasoja të rënda, në pranga Edison Shota
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