
Plagoset me armë zjarri 31-vjeçari në
Lushnjë, policia në kërkim të autorit

Publikuar më 13.09.2020 nga E. SH

Një 31-vjeçar me inicialet M.A. ka mbetur sot i plagosur në fshatin Fiershegan të Lushnjës.

Sipas Policisë ngjarja ka ndodhur pas një konflikti të çastit. “I plagosur me armë zjarri ka mbetur

shtetasi me inicialet M. A., 31 vjeç, banues në Tiranë, i cili aktualisht ndodhet në spitalin e Lushnjës,

nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën”, thuhet në njoftim.

Shërbimet e Policisë me marrjen e njoftimit kanë shkuar menjëherë në vendngjarje, kanë rrethuar

zonën si dhe janë ngritur pika kontrolli për të bërë të mundur kapjen e autorëve, të cilët janë larguar

nga vendngjarja.
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Qëlloi me armë zjarri babë e bir në Durrës dhe u arratis,
arrestohet pas dy orësh ndjekje 39-vjeçari (Foto)
Publikuar më 14.09.2020

Është arrestuar pas dy orësh ndjekje autori i plagosjes së dyfishtë në Durrës, ku u qëlluan me armë zjarri babë e bir.

Uniformat blu bëjnë me dije se është vënë në pranga autori kryesor i dyshuar për plagosjen e dy shtetasve dhe

janë sekuestruar arma e zjarrit e automjeti me të cilin ai u arratis […]

Dy makina përplasen me njëra-tjetrën në Peqin/
Mbeten dy të plagosur, njëri në gjendje të rëndë
Publikuar më 14.09.2020

Një aksident ka ndodhur në fshatin Lolaj në Peqin. Sipas informacioneve, dy automjete janë përplasur me njëra

tjetrën dhe si pasojë kanë mbetur të plagosur dy persona. Njëri prej të plagosurve ndodhet në gjendje të rëndë

shëndetësore.  

Aksident me vdekje në Vlorë
Publikuar më 14.09.2020

Një aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e sotme në hyrje të qytetit të Vlorës, ku një automjet i tipit

“Hundai” ka dalë mga rruga. Paraprakisht bëhet me dije se ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth ores 19:30, në aksin e

vjetër rrugor Panaja–Vlorë, pranë vendit të quajtur  “Shamogjin”. Ndërsa mësohet se si pasojë e […]

Pamje të frikshme! Makina përfshihet në flakë në
autostradën Tiranë-Elbasan, udhëtonin 4 persona, mes
tyre një foshnje
Publikuar më 14.09.2020

Një tjetër ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme në autostradën Tiranë-Elbasan, ku një automjet është

përfshirë në flakë. Paraprakisht mësohet se automjeti ka shpërthyer në flakë në momentin që ishte në ecje dhe në

të po udhëtonin 4 persona. Ngjarja ka ndodhur rreth 200-300 metra në dalje të tunelit. Ndërsa mësohet se mes

[…]

Të shtëna me armë zjarri në Durrës, qëllohen babë e bir
Publikuar më 14.09.2020

Të shtëna me armë zjarri janë regjistruar pasditen e sotme në qytetin e Durrësit, ku për pasojë kanë mbetur të

plagosur babë e bir. Paraprakisht uniformat blu bëjnë me dije se pas një konflikti të çasti kanë mbetur të plagosur

me armë zjarri shtetasit H.B. dhe M.B., (babë e bir), të cilët ndodhen në spital […]

“Kini mëshirë!” Akuzohet se abuzoi seksualisht me
shoqen e vajzës, Blerim Bizgjoni kokulur dhe me lot në
sy në gjykatë
Publikuar më 14.09.2020

Ka dalë sot para trupës gjykuese 46-vjeçari nga Pogradeci, i cili akuzohet se ka abuzuar seksualisht me shoqen e

vajzës së tij, një 13-vjeçare. Blerim Bizgjoni ka qëndruar kokulur gjatë seancës gjyqësore dhe ka mohuar të gjitha

akuzat e ngritura ndaj tij. Ndërsa mësohet se ka shpërthyer në lot, teksa qëndronte ne bankën e të […]

Trafik ndërkombëtar droge dhe pjesëmarrje në
organizatë kriminale, GJKKO dënon me 15 vite burg
Domart Konjarin
Publikuar më 14.09.2020

Gjykata e Posaçme ka dënuar me 15 vite burg Domart Konjarin, i cili akuzohet për një sër veprash të rënda

kriminale si, trafikim ndërkombëtar i lëndëve narkotike, pjesëmarrje në organizatë kriminale, pastrim parash,

falsifikim dokumentesh etj. GJKKO ka dënuar në mungesë Konjarin, i cili prej vitit 2016 ndodhet në arrati, pasi një

vendim gjykate e […]

Mori 6 mijë euro për ndryshimin e masën së sigurisë së
të burgosurit, KLGJ pezullon gjyqtaren Mimoza
Margjeka
Publikuar më 14.09.2020

Këshilli i Lartë Gjyqësor ka vendosur në formë unanime pezullimin e gjyqtares Mimoza Margjeka, e cila u arrestua

për korrupsion disa ditë më parë. Gjyqtarja akuzohet se ka marrë 6 mijë euro për të ndryshuan masën e sigurisë së

një të burgosuri i arrestuar për trafikim ilegal të klandestinëve. Mimoza Margjeka e cila akuzohet nga […]
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