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Gjakovë: Për shkaqe pronësore, gjuan
me armë në drejtim të vëllait
KRONIKA | June 22, 2022 - 10:32

SHPËRNDAJE:  

Policia e Kosovës dje rreth orës 22:45 ka arrestuar një person në Gjakovë, pasi kishte shtënë me
armë zjarri në drejtim të vëllait të tij.

PK-ja njofton se në vendin e ngjarjes janë gjetur e kon�skuar një armë zjarri, gjashtë gëzhoja te
kalibrit 9x9 mm, dy karikatorë, 189 �shekë të kalibrit 9 mm.

“Nuk raportohet për të lënduar, si dhe me vendim të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje”,
thuhet ndër të tjera. /Zëri
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Policia parandalon një rast
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meshkuj dhe...
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Arrestohet për vjedhje një femër në Fushë-Kosovë
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Nipi në Tiranë gjen të vdekur gjyshërit në banesë,
njëri dyshohet të jetë vetëvarur
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Babai i 11-vjeçares që vdiq nga zjarri në banesë:
Ishim në gjumë
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Rrëzohet nga pema, vdes një person në Pejë
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Digjet një banesë në Gjakovë, vdes një 11-vjeçare
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Femrat në timon, problematike për policinë
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Babai i 11-vjeçares që vdiq
nga zjarri në banesë: Ishim
në gjumë
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Digjet një banesë në
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Rrahje për pronë, arrestohen
pesë meshkuj dhe një femër
në Podujevë
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Gjendet i vdekur një person
në lumin e Klinës
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Arrestohet një kosovar në
Zvicër, voziti 208 km/h
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