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Gafa e radhës e Bashës: Si duket lagjja?
Vajza: Super fare! Reagimi i kreut të PD: Si
gjithë Tirana, si gjithë Shqipëria
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Berisha i ‘bindur’: Më 2
shqiptarëve votojnë PS
nxjerr facebook

Aktualitet

Snajper, dhjetëra shekë e drogë në shtëpi,
arrestohet 29-vjeçari!

Municioni luftarak që u gjet në shtëpinë e të riut

Një 29-vjeçar ka rënë në prangat e policisë ditën e sotme në Vlorë, pasi iu gjetën një sasi municioni luftarak në
banesë dhe dhjetëra doza kanabisi. Në pranga ka rënë Klaudio Xhaferraj, ndërsa me një njoftim për mediat
policia bëri me dije se atij iu gjetën në banesë, në lagjen "Partizani" një snajper, 64 shekë dhe një palë dylbi
optike.
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Një 29-vjeçar ka rënë në prangat e policisë ditën e sotme në Vlorë, pasi iu gjet një sasi municioni
luftarak në banesë dhe dhjetëra doza kanabisi. Në pranga ka rënë Klaudio Xhaferraj, ndërsa me
një njoftim për mediat policia bëri me dije se atij iu gjetën në banesë, në lagjen "Partizani" një
snajper, 64 shekë dhe një palë dylbi optike.

Policia u vu në ndjekje të tij, pas informacioneve të marra në rrugë operative se i riu mbante
armë në shtëpi si dhe shpërndante drogë.
Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për veprime të mëtejshme hetimore.

LEXO EDHE:

Vasili nuk e përmendi te kandidatët e Vlorës, Luan Rama për Report
Tv: S'ka asnjë shans askush që të ma heqë emrin! Jam zv.kryetar i
partisë



"Finalizohet operacioni policor i koduar "SIG", për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e
narkotikëve dhe armëmbajtjes pa leje.

Operacioni i zhvilluar nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve, në bashkëpunim me Forcën
Operacionale në DVP Vlorë.

Sekuestrohen një armë zjarri snajper, një sasi municioni luftarak, dhjetëra doza me lëndë
narkotike kanabis dhe një palë dylbi optike.
Vihet në pranga poseduesi i tyre.
Në vijim të kontrolleve të ushtruara në të gjithë qarkun e Vlorës, me qëllim parandalimin,
evidentimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe armëmbajtjes pa
leje, bazuar në informacionet e marra në rrugë operative se në lagjen “Partizani”, Vlorë, një
shtetas mbante në banesë, armë zjarri pa leje, si dhe ushtronte veprimtari kriminale në fushën e
shpërndarjes së lëndëve narkotike, u organizua dhe u nalizua operacioni policor i koduar "SIG",
si rezultat i të cilit u bë kapja dhe arrestimi i shtetasit K. Xh., 29 vjeç, banues në Vlorë.
Gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e këtij shtetasi, shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe
sekuestruar në cilësinë e provës materiale dhjetëra doza me lëndë narkotike të dyshuar
cannabis sativa, një armë zjarri snajper, 64 shekë dhe një palë dylbi optike.
Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për veprime të mëtejshme
hetimore", njofton policia.
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Lajme të tjera
Aktualitet

‘Grabitje me pica’, u trokitën në derë dhe u
përleshën me pronarët e banesës! Si i
tradhtuan shenjat e gishtave hajdutët në
Tiranë (FOTOT-EMRAT)
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Aktualitet

Vjedhjet tek vilat në Liqenin e Thatë,
arrestohet famëkeqi Hektor Qiriazi, i dënuar
me burg përjetë në Greqi! Në pranga dhe 4 të
tjerë

12 Prill, 21:50

Aktualitet

Pronar i depos së mbushur plot me armë, ky
është Sokol Xhura, po kërkohet për t’u
arrestuar në Shtetet e Bashkuara

12 Prill, 21:31

Aktualitet

Ditën e sotme janë bërë 8,352 vaksina antiCOVID në të gjithë vendin
12 Prill 20:59
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Aktualitet

Makina përplaset me shtyllën, kjo zonë në
Tiranë mbetet pa drita

12 Prill, 20:03

Aktualitet

4 të arrestuar pas protestës kundër ndërtimit
të HEC-it, aktivistë të LVV-së mblidhen para
policisë së Lezhës dhe kërkojnë lirimin e të
ndaluarve

12 Prill, 19:54

Lajme nga emisionet

Xhixho: Vajza e djem fotografohen në takimet
e mia, e kam denoncuar para OSBE-ODIHR!
Qeveria kërkon të kthejë skenarin e 2017 për
të blerë vota
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Aktualitet

Nesër nis muaji i shenjtë i Ramazanit, Basha e
Kim urojnë besimtarët mysliman
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Aktualitet

‘Grabitje me pica’, u trokitën në derë dhe u
përleshën me pronarët e banesës! Si i
tradhtuan shenjat e gishtave hajdutët në
Tiranë (FOTOT-EMRAT)
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Lajme nga emisionet

Basha: Ndërhyrja e parë në shëndetësi, ndalimi
i largimit të mjekëve dhe infermierëve
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Aktualitet

Vjedhjet tek vilat në Liqenin e Thatë,
arrestohet famëkeqi Hektor Qiriazi, i dënuar
me burg përjetë në Greqi! Në pranga dhe 4 të
tjerë
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Lajme nga emisionet

Basha: Nëse një zyrtar shqiptar ka hedhur një
rmë që në gjykatë konsiderohet e padrejtë, do
i kon skohet pasuria
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Lajme nga emisionet

Basha: Mini-Shengen nuk mund të ketë duke përjashtuar Kosovën
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Aktualitet

Pronar i depos së mbushur plot me armë, ky
është Sokol Xhura, po kërkohet për t’u
arrestuar në Shtetet e Bashkuara
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Lajme nga emisionet

Çështja e detit me Greqinë, Basha: Një nga
dështimet e politikës së jashtme, ne do ta
çojmë në gjykatën ndërkombëtare
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Lajme nga emisionet

Basha: Turqia vend aleat i yni, por Shqipëria ka
vetëm një rrugë, integrimi në BE! S’ka tension
mes PD-LSI
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Lajme nga emisionet

Basha: Në 8 vite Rama e ka bilancin zero, e
kam ftuar në debat, po ikën se ka frikë! Në PD
po bashkohen aktivistë të PS-së pasi kërkojnë
ndryshimin
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Politikë

Mbërrijnë 7020 vaksina anti-COVID, Rama: 
S'do ndalemi! Të tjera doza të P zer,
Astrazeneca, Sinovac e Sputnik do vijnë
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