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DURRËS- Një grup kriminal të tra�kimit të drogës është shkatërruar në Durrës, duke çuar në pranga 4
anëtarët e tij, 2 prej të cilëve me rrezikshmëri të lartë. Këtij grupi i është kapur me vete në makinë një
sasi prej 1 kg e 63 gr kokainë, e cila është sekuestruar, teksa në momentin e arrestimit, kanë bërë
rezistencë, por nuk ia dolën t'i shpëtonin prangat.

Report Tv mëson se janë arrestuar Arian Plaku 46 vjeç banues në Durrës, i dënuar më parë për veprën
penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve", Edmond Gjyzeli 37 vjeç banues në Durrës, Ilir Peraj 52 vjeç
banues në Tiranë dhe Stavri Marku 60 vjeç banues në Tiranë. Gjithçka është regjistruar rreth orës 14:15,
në vendin e quajtur "Nënkalimi i Urës së Dajlanit". Efektivët e RENEA-s kanë pasur informacion se po
transportonin drogë dhe kanë ndalur makinën tip " BMW" që drejtohej nga 37 vjeçari Edmond Gjyzeli,
me të cilin po udhëtonte pasagjer dhe Arian Plaku. Kokaina u gjet në pjesën e poshtme të sediljes,
mirëpo në momentin e arrestimit Gjyzeli ka goditur me makinën makinën e policisë dhe ka tentuar të
nxjerrë armën që e mbante në brez, për t'iu ikur policisë, por kjo tentativë e tij rezultoi e dështuar. Forcat
RENEA kanë bërë të mundur neutralizimin e tyre.

LEXO EDHE:
Një valixhe alarmon forcat RENEA dhe policinë e
Tiranës, brenda saj gjenden rroba

Ndërkohë, po në kuadër të këtij operacioni, u arrestuan edhe dy anëtarët e tjerë të këtij grupi kriminal u
arrestuan Stavri Marku 60 vjeç dhe Ilir Peraj 52 vjeç, ky i fundit person me precedent të theksuar
kriminal. Ilir Peraj është pronari i lokalit tallava "Napoli", në autostradën Tiranë-Durrës, i arrestuar më
herët pasi në lokalin e tij iu sekuestruan mbetje kokaine, si dhe i dyshuar se shfrytëzonte për
prostitucion vajzat që punësonte si balerinë. Ndërkohë, nuk është i panjohur për drejtësinë as Arian
Plaku 46 vjeç. Atij i është dërguar formulari i deklarimit të pasurisë si i dënuar për veprën penale
“Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

Në kuadër të këtij operacioni u sekuestruan 1 kg e 63 gr. lëndë narkotike e dyshuar kokainë, 1 armë
zjarri pistoletë me 14 �shekë, 4 aparate celular dhe 2 automjete.

Kush janë të arrestuarit?
Edmond Gjyzeli rezulton të jetë arrestuar më herët në Itali për marrjen peng të të dashurës, të cilën
edhe e ka kërcënuar për t'a vrarë. Ngjarja ka ndodhur 10 vite më parë, ndërsa në deklarimet e vajzës
rumune ajo është shprehur se e kishte futur në bagazhin e makinës dhe kërcënuar me armë.

Arian Plaku është një tjetër personazh i njohur për policinë, i arrestuar më herët për prodhim dhe shitje
droge, i dënuar për të njëjtën vepër penale. Arian Plaku gjatë vitit 2020 ka qenë subjekt i Operacionit
Forca e Ligjit. Ai është arrestuar në vitin 2014 bashkë me tre persona të tjerë, të cilët tentuan të
tra�kojnë lëndë narkotike heroinë në drejtim të Kroacisë.

Ilir Peraj është dënuar për një vrasje të ndodhur më 26 shkurt të vitit 2011 në një lokal në rrugën e
Kavajës. Bashkë me dy kushërinj e tij rrahën për vdekje me shkop bejsbolli Alban Kolecin. Gjithçka nisi
pas një sherri kur ata ishin të dehur. Peraj, biznesmen nga Shkodra është dënuar me dhjetë vite burg për
këtë vrasje.

Stavri Marku po ashtu është arrestuar më herët për mastrim. Ai është denoncuar nga dy të rinj, të cilëve
u ka vjedhur paratë, duke u premtuar viza, përpara se të oiberalizoheshin në gjatë vitit 2010. Ai u kishte
marrë të rinjve nga 1000 euro secilit në këmbim të vizave dhe më pas nuk ishte zhdukur, duke iu vjedhur
paratë.

Njoftimi i policisë
Goditet një tjetër rast i veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armëmbajtjes pa
leje.Finalizohet operacioni policor i koduar "Nënkalimi".Operacioni i zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e
Narkotikëve, me mbështetjen e Forcës së Posaçme Operacionale në DVP Durrës, në bashkëpunim me
Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Durrës. Arrestohen në �agrancë 4 shtetas, 2 prej tyre me precedent të
theksuar kriminal për vrasje, mbajtje të ambienteve për prostitucion dhe prodhim dhe shitje të
narkotikëve. 

Sekuestrohen në cilësinë e provës materiale 1 kg e 63 gr. lëndë narkotike kokainë, 1 armë zjarri dhe
municion luftarak.  Në zbatim të Planit të Masave të hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së
Shtetit "Për kontrollin e territorit, parandalimin e ngjarjeve kriminale, kapjen e autorëve që mbajnë armë
zjarri pa leje dhe personave në kërkim", nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, nën
drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, u bë i mundur �nalizimi i operacionit të koduar
"Nënkalimi", në kuadër të të cilit u arrestuan në �agrancë shtetasit: 

A. P., 46 vjeç, banues në Durrës, i dënuar më parë për veprën penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve"; 

E. Gj., 37 vjeç, banues në Durrës.

Arrestimi i këtyre shtetasve u bë bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative për implikimin
e këtyre shtetasve në veprimtarinë kriminale të shitjes së lëndëve narkotike në Durrës. 

Fillimisht, shërbimet e Policisë, rreth orës 14:15, në vendin e quajtur "Nënkalimi i Urës së Dajlanit", kanë
ndaluar mjetin tip "BMË", me drejtues shtetasin E. Gj. dhe pasagjer shtetasin A. P. Gjatë kontrollit në
mjet, në pjesën e poshtme të sediljes, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës
materiale 1 kg e 63 gr. lëndë narkotike të dyshuar kokainë. Në momentin e ndalimit, gjatë kontrollit �zik,
shtetasit E. Gj. iu gjet në brez një armë zjarri pistoletë me 14 �shkë. Ky shtetas, gjatë ndalimit të mjetit
nga forcat e Policisë, ka goditur automjetin e agjentëve të Forcës së Posaçme Operacionale me
automjetin e tij dhe gjatë arrestimit, ka tentuar të nxjerrë nga brezi armën e zjarrit. 

Gjithashtu, në vijim të operacionit dhe mbajtjes nën vëzhgim nga agjentët e Forcës Operacionale në
lagjen nr. 13, Plazh, Durrës, u arrestuan në �agrancë shtetasit: I. P., 52 vjeç, banues në Tiranë, i dënuar
më parë për veprat penale "Vrasja" dhe “Mbajtja e ambienteve për prostitucion" dhe S. M., 60 vjeç,
banues në Tiranë, pasi janë të dyshuar si të implikuar në këtë veprimtari kriminale. Në cilësinë e provës
materiale u sekuestruan 1 kg e 63 gr. lëndë narkotike e dyshuar kokainë, 1 armë zjarri pistoletë me 14
�shekë, 4 aparate celular dhe 2 automjete. 

Nën drejtimin e Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës vijon puna për kapjen e personave të tjerë të
përfshirë në këtë veprimtari kriminale.  Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës, për
veprat penale "Prodhimi dhe shitja e narkotikëve" dhe "Armëmbajtja pa leje".

Sekuestrohet 1 kg e 63 gr kokainë në Durrës! Pranga 4 personave!

Momenti i arrestimit
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Kapet 1 kg e 63 gr kokainë në Durrës! Pranga 4
personave! 37-vjeçari godet makinën e policisë dhe
tenton të nxjerrë armën! VIDEO kur neutralizohet
nga RENEA
Një grup kriminal të tra�kimit të drogës është shkatërruar në Durrës, duke çuar në pranga 4 anëtarët e tij, 2 prej të cilëve me
rrezikshmëri të lartë. Këtij grupi i është kapur me vete në makinë një sasi prej 1 kg e 63 gr kokainë. Kokaina u gjet në pjesën e
poshtme të sediljes. Report Tv mëson se janë arrestuar Arian Plaku 46 vjeç, Edmond Gjyzeli 37 vjeç, Ilir Peraj 52 vjeç dhe Stavri
Marku 60 vjeç.

Iu gjetën 10 doza kokaine në shtëpi, arrestohet 46-vjeçari në Vlorë

tvE hënë 26 Korrik 2021 - Përditësimi i fundit 23:22     Kërko

HOME  FAQJA JUAJ  AKTUALITET  POLITIKË  EKONOMI  SOCIALE  SPORT  KOSOVË & RAJONI  BOTË  KULTURË  ANALIZË

SHËNDETI  DREJT PUNËS  LIFESTYLE  VIP & SPEKTAKËL  TIRANA  RECETA  HOROSKOPI  MOTI  DOSJE  FOTOGALERI  VIDEOGALERI  PIKË E ZEZË  SONDAZHE

Lajmet më të lexuara të 5 minutave të funditPOP 5

Lista e zezë/ Elvis
Naçit i ndalohet hyrja
në Amerikë?

1 'Jetonte i kamu�uar, pa
makinë e pa celular
dhe përdorte
transportin publik'
mediat kolumbiane

shkruajnë për 'Jimmyn' bosi shqiptar të
drogës

2 Vonohet avioni,
dhjetëra qytetarë
presin me orë në Itali,
denoncimi në Report
Tv: Kemi që në

mëngjes këtu, s'kemi asnjë përgjigje

3 Ekskluzive/ Skandal në
drejtësi, lirohet nga
qelia 'koka' e grupit të
Avdylajve dhe 3 të
hetuar në dosjen 339,

shkak kalimi i afateve të paraburgimit

4 Korrupsion për për�tim
pronash, SPAK bastis
zyrat e Kadastrës në
Tiranë, 3 sekserë në
pranga, 2 zyrtarë me

detyrim paraqitje, pezullohet punonjësi i
ASHK-it, 1 në kërkim

5



RAPORTO! Chat live
me Shqiptarja.com

GetButton

https://shqiptarja.com/faqe/kodi-etik
https://shqiptarja.com/faqe/kontakt
https://shqiptarja.com/faqe/rreth-nesh
https://shqiptarja.com/raportoni_ju
https://shqiptarja.com/
https://shqiptarja.com/
https://www.facebook.com/ShqiptarjaCom/
https://www.facebook.com/ShqiptarjaCom/
https://twitter.com/shqiptarjacom
https://twitter.com/shqiptarjacom
https://www.youtube.com/user/shqiptarjatv/videos
https://www.youtube.com/user/shqiptarjatv/videos
https://www.instagram.com/shqiptarjacom/
https://www.instagram.com/shqiptarjacom/
https://web.whatsapp.com/send?text=https://shqiptarja.com/lajm/sekuestrohet-1-kg-kokaine-ne-portin-e-durresit
https://web.whatsapp.com/send?text=https://shqiptarja.com/lajm/sekuestrohet-1-kg-kokaine-ne-portin-e-durresit
https://shqiptarja.com/lajm/penguan-zgjedhjet-lokale-te-2019-gjykata-denon-14-anetaret-e-pd-dhe-lsi-kreu-i-demokrateve-ne-mat-vendim-i-padrejte
https://shqiptarja.com/lajm/penguan-zgjedhjet-lokale-te-2019-gjykata-denon-14-anetaret-e-pd-dhe-lsi-kreu-i-demokrateve-ne-mat-vendim-i-padrejte
https://shqiptarja.com/kategoria/aktualitet
https://shqiptarja.com/lajm/penguan-zgjedhjet-lokale-te-2019-gjykata-denon-14-anetaret-e-pd-dhe-lsi-kreu-i-demokrateve-ne-mat-vendim-i-padrejte
https://shqiptarja.com/lajm/penguan-zgjedhjet-lokale-te-2019-gjykata-denon-14-anetaret-e-pd-dhe-lsi-kreu-i-demokrateve-ne-mat-vendim-i-padrejte
https://shqiptarja.com/lajm/dosja-339-lirohet-nga-qelia-nicja-i-shijakut-dhe-3-anetare-te-tjere-te-grupit-volvo-4-shkak-kalimi-i-afateve-te-paraburgimit
https://shqiptarja.com/lajm/dosja-339-lirohet-nga-qelia-nicja-i-shijakut-dhe-3-anetare-te-tjere-te-grupit-volvo-4-shkak-kalimi-i-afateve-te-paraburgimit
https://shqiptarja.com/kategoria/aktualitet
https://shqiptarja.com/lajm/dosja-339-lirohet-nga-qelia-nicja-i-shijakut-dhe-3-anetare-te-tjere-te-grupit-volvo-4-shkak-kalimi-i-afateve-te-paraburgimit
https://shqiptarja.com/lajm/dosja-339-lirohet-nga-qelia-nicja-i-shijakut-dhe-3-anetare-te-tjere-te-grupit-volvo-4-shkak-kalimi-i-afateve-te-paraburgimit
https://shqiptarja.com/autori/8
https://shqiptarja.com/autori/8
https://shqiptarja.com/lajm/operacioni-per-pronat-ne-kadaster-pamje-gjate-shoqerimit-te-te-arrestuarve-ne-polici
https://shqiptarja.com/lajm/operacioni-per-pronat-ne-kadaster-pamje-gjate-shoqerimit-te-te-arrestuarve-ne-polici
https://shqiptarja.com/kategoria/aktualitet
https://shqiptarja.com/lajm/operacioni-per-pronat-ne-kadaster-pamje-gjate-shoqerimit-te-te-arrestuarve-ne-polici
https://shqiptarja.com/lajm/operacioni-per-pronat-ne-kadaster-pamje-gjate-shoqerimit-te-te-arrestuarve-ne-polici
https://shqiptarja.com/lajm/masat-kufizuese-jepen-me-telefon-nga-rama-koraqi-ne-report-tv-kemi-muaj-pa-folur-me-kryeministrin-ne-shtator-rritje-te-rasteve-me-covid-por-sdo-kete-mbyllje-totale
https://shqiptarja.com/lajm/masat-kufizuese-jepen-me-telefon-nga-rama-koraqi-ne-report-tv-kemi-muaj-pa-folur-me-kryeministrin-ne-shtator-rritje-te-rasteve-me-covid-por-sdo-kete-mbyllje-totale
https://shqiptarja.com/kategoria/aktualitet
https://shqiptarja.com/lajm/masat-kufizuese-jepen-me-telefon-nga-rama-koraqi-ne-report-tv-kemi-muaj-pa-folur-me-kryeministrin-ne-shtator-rritje-te-rasteve-me-covid-por-sdo-kete-mbyllje-totale
https://shqiptarja.com/lajm/masat-kufizuese-jepen-me-telefon-nga-rama-koraqi-ne-report-tv-kemi-muaj-pa-folur-me-kryeministrin-ne-shtator-rritje-te-rasteve-me-covid-por-sdo-kete-mbyllje-totale
https://shqiptarja.com/lajm/aksioni-ne-kadastren-e-tiranes-policia-jep-detaje-arrestohen-3-zyrtare-2-nen-hetim-1-i-pezulluar-nga-detyra-dhe-1-ne-kerkim
https://shqiptarja.com/lajm/aksioni-ne-kadastren-e-tiranes-policia-jep-detaje-arrestohen-3-zyrtare-2-nen-hetim-1-i-pezulluar-nga-detyra-dhe-1-ne-kerkim
https://shqiptarja.com/kategoria/aktualitet
https://shqiptarja.com/lajm/aksioni-ne-kadastren-e-tiranes-policia-jep-detaje-arrestohen-3-zyrtare-2-nen-hetim-1-i-pezulluar-nga-detyra-dhe-1-ne-kerkim
https://shqiptarja.com/lajm/aksioni-ne-kadastren-e-tiranes-policia-jep-detaje-arrestohen-3-zyrtare-2-nen-hetim-1-i-pezulluar-nga-detyra-dhe-1-ne-kerkim
https://shqiptarja.com/lajm/alarm-per-shperthim-tritoli-ne-tirane-nje-valixhe-me-eksploziv-alarmon-renean-dhe-policine
https://shqiptarja.com/lajm/alarm-per-shperthim-tritoli-ne-tirane-nje-valixhe-me-eksploziv-alarmon-renean-dhe-policine
https://shqiptarja.com/kategoria/aktualitet
https://shqiptarja.com/lajm/alarm-per-shperthim-tritoli-ne-tirane-nje-valixhe-me-eksploziv-alarmon-renean-dhe-policine
https://shqiptarja.com/lajm/alarm-per-shperthim-tritoli-ne-tirane-nje-valixhe-me-eksploziv-alarmon-renean-dhe-policine
https://shqiptarja.com/lajm/alarm-per-shperthim-tritoli-ne-tirane-nje-valixhe-me-eksploziv-alarmon-renean-dhe-policine?r=read_more
https://shqiptarja.com/lajm/tirane-pershtati-lokalin-per-trafik-kokaine-e-prostitucion-arrestohet-50vjecari
https://shqiptarja.com/lajm/grabitja-e-46-mln-eurove-ne-rinas-ofl-u-dergon-formularet-vellezerve-cela-ne-site-edhe-kater-te-tjere
https://shqiptarja.com/fotogaleria/sekuestrohet-1-kg-e-63-gr-kokaine-ne-durres-pranga-4-personave
https://twitter.com/intent/tweet?text=https://shqiptarja.com/galeri/6352
https://twitter.com/intent/tweet?text=https://shqiptarja.com/galeri/6352
https://web.whatsapp.com/send?text=https://shqiptarja.com/galeri/6352
https://web.whatsapp.com/send?text=https://shqiptarja.com/galeri/6352
https://twitter.com/intent/tweet?text=https://youtu.be/WiraoDNhRvI
https://twitter.com/intent/tweet?text=https://youtu.be/WiraoDNhRvI
https://web.whatsapp.com/send?text=https://youtu.be/WiraoDNhRvI
https://web.whatsapp.com/send?text=https://youtu.be/WiraoDNhRvI
https://twitter.com/intent/tweet?text=https://youtu.be/JcieJRRoNxk
https://twitter.com/intent/tweet?text=https://youtu.be/JcieJRRoNxk
https://web.whatsapp.com/send?text=https://youtu.be/JcieJRRoNxk
https://web.whatsapp.com/send?text=https://youtu.be/JcieJRRoNxk
https://shqiptarja.com/tag/42
https://shqiptarja.com/tag/172
https://shqiptarja.com/tag/2115
https://shqiptarja.com/tag/3218
https://shqiptarja.com/tag/13845
https://shqiptarja.com/tag/71338
https://shqiptarja.com/tag/92264
https://shqiptarja.com/tag/92265
https://shqiptarja.com/tag/92266
https://shqiptarja.com/kategoria/aktualitet
https://shqiptarja.com/lajm/iu-gjeten-10-doza-kokaine-ne-shtepi-arrestohet-46vjecari-ne-vlore
https://video.shqiptarja.com/reviveads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=108__zoneid=45__cb=886fcaf1c3__oadest=http%3A%2F%2Fwww.easypay.al%2F%3Futm_source%3Dshqiptarja%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dbanner_ep_ria%26utm_term%3Ddesktop%26utm_content%3Dbanner_300x250
https://video.shqiptarja.com/reviveads/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=108__zoneid=45__cb=886fcaf1c3__oadest=http%3A%2F%2Fwww.easypay.al%2F%3Futm_source%3Dshqiptarja%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dbanner_ep_ria%26utm_term%3Ddesktop%26utm_content%3Dbanner_300x250
https://shqiptarja.com/kategoria/horoskopi
https://shqiptarja.com/kategoria/horoskopi
https://shqiptarja.com/mobile_live
https://shqiptarja.com/programe
https://shqiptarja.com/mobile_live
https://shqiptarja.com/programe
https://shqiptarja.com/
https://shqiptarja.com/
https://www.facebook.com/ShqiptarjaCom/
https://twitter.com/shqiptarjacom
https://www.youtube.com/user/shqiptarjatv/videos
https://www.instagram.com/shqiptarjacom/
https://shqiptarja.com/
https://shqiptarja.com/faqja_juaj
https://shqiptarja.com/kategoria/aktualitet
https://shqiptarja.com/kategoria/politik
https://shqiptarja.com/kategoria/ekonomi
https://shqiptarja.com/kategoria/sociale
https://shqiptarja.com/kategoria/sport
https://shqiptarja.com/kategoria/kosova
https://shqiptarja.com/kategoria/bota
https://shqiptarja.com/kategoria/kultura
https://shqiptarja.com/kategoria/analiza
https://shqiptarja.com/kategoria/shendeti
https://shqiptarja.com/kategoria/pune
https://shqiptarja.com/kategoria/lifestyle
https://shqiptarja.com/kategoria/vip-spektakel
https://shqiptarja.com/kategoria/tirana
https://shqiptarja.com/kategoria/receta-gatimi
https://shqiptarja.com/kategoria/horoskopi
https://shqiptarja.com/moti2/
https://shqiptarja.com/kategoria/dossier
https://shqiptarja.com/fotogaleri/
https://shqiptarja.com/videogaleri/
https://shqiptarja.com/pike_e_zeze
https://shqiptarja.com/sondazhe
https://shqiptarja.com/lajm/lista-e-zeze-elvis-nacit-i-ndalohet-hyrja-ne-amerike?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/lista-e-zeze-elvis-nacit-i-ndalohet-hyrja-ne-amerike?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/lista-e-zeze-elvis-nacit-i-ndalohet-hyrja-ne-amerike?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/lista-e-zeze-elvis-nacit-i-ndalohet-hyrja-ne-amerike?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/jetonte-i-kamufluar-pa-makine-e-pa-celular-dhe-perdorte-transportin-publik-mediat-kolumbiane-shkruajne-per-jimyn-bosi-shqiptar-te-droges?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/jetonte-i-kamufluar-pa-makine-e-pa-celular-dhe-perdorte-transportin-publik-mediat-kolumbiane-shkruajne-per-jimyn-bosi-shqiptar-te-droges?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/jetonte-i-kamufluar-pa-makine-e-pa-celular-dhe-perdorte-transportin-publik-mediat-kolumbiane-shkruajne-per-jimyn-bosi-shqiptar-te-droges?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/jetonte-i-kamufluar-pa-makine-e-pa-celular-dhe-perdorte-transportin-publik-mediat-kolumbiane-shkruajne-per-jimyn-bosi-shqiptar-te-droges?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/dhjetera-pasagjere-mbesin-ne-pritje-ne-itali-vonohet-linja-air-albania-denoncimi-ne-report-tv-kemi-qe-ne-mengjes-qe-presim-skemi-asnje-pergjigje?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/dhjetera-pasagjere-mbesin-ne-pritje-ne-itali-vonohet-linja-air-albania-denoncimi-ne-report-tv-kemi-qe-ne-mengjes-qe-presim-skemi-asnje-pergjigje?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/dhjetera-pasagjere-mbesin-ne-pritje-ne-itali-vonohet-linja-air-albania-denoncimi-ne-report-tv-kemi-qe-ne-mengjes-qe-presim-skemi-asnje-pergjigje?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/dhjetera-pasagjere-mbesin-ne-pritje-ne-itali-vonohet-linja-air-albania-denoncimi-ne-report-tv-kemi-qe-ne-mengjes-qe-presim-skemi-asnje-pergjigje?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/dosja-339-lirohet-nga-qelia-nicja-i-shijakut-dhe-3-anetare-te-tjere-te-grupit-volvo-4-shkak-kalimi-i-afateve-te-paraburgimit?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/dosja-339-lirohet-nga-qelia-nicja-i-shijakut-dhe-3-anetare-te-tjere-te-grupit-volvo-4-shkak-kalimi-i-afateve-te-paraburgimit?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/dosja-339-lirohet-nga-qelia-nicja-i-shijakut-dhe-3-anetare-te-tjere-te-grupit-volvo-4-shkak-kalimi-i-afateve-te-paraburgimit?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/dosja-339-lirohet-nga-qelia-nicja-i-shijakut-dhe-3-anetare-te-tjere-te-grupit-volvo-4-shkak-kalimi-i-afateve-te-paraburgimit?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/falsifikimi-i-pronave-spak-aksion-ne-zyrat-e-qendrore-te-hipotekes-ne-tirane-3-te-ndaluar?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/falsifikimi-i-pronave-spak-aksion-ne-zyrat-e-qendrore-te-hipotekes-ne-tirane-3-te-ndaluar?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/falsifikimi-i-pronave-spak-aksion-ne-zyrat-e-qendrore-te-hipotekes-ne-tirane-3-te-ndaluar?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/falsifikimi-i-pronave-spak-aksion-ne-zyrat-e-qendrore-te-hipotekes-ne-tirane-3-te-ndaluar?r=pop5s
https://shqiptarja.com/lajm/dhjetera-pasagjere-mbesin-ne-pritje-ne-itali-vonohet-linja-air-albania-denoncimi-ne-report-tv-kemi-qe-ne-mengjes-qe-presim-skemi-asnje-pergjigje?s=last_article
https://shqiptarja.com/lajm/dhjetera-pasagjere-mbesin-ne-pritje-ne-itali-vonohet-linja-air-albania-denoncimi-ne-report-tv-kemi-qe-ne-mengjes-qe-presim-skemi-asnje-pergjigje?s=last_article
https://shqiptarja.com/lajm/dhjetera-pasagjere-mbesin-ne-pritje-ne-itali-vonohet-linja-air-albania-denoncimi-ne-report-tv-kemi-qe-ne-mengjes-qe-presim-skemi-asnje-pergjigje?s=last_article
http://getbutton.io/?utm_campaign=multy_widget&utm_medium=widget&utm_source=shqiptarja.com

