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Dasmori gjuan me armë derisa po
shkonte për ta marrë nusen,
ndërhynë Policia

Artikull i sponsorizuar

Auto Mita që nga muaji maj e ka
�lluar kampanjën më të çmendur
ndonjëherë, duke ua ofruar

Vetëm edhe 4 ditë mund të blini veturë
të re dhe ta keni servisin FALAS TON’
JETËN

Artikull i sponsorizuar

Për të gjithë adhuruesit e veshjeve
dhe mbathjeve sportive MINIMAX
ofron zbritje deri në 50%. Ju
pëlqejnë atletet

A jeni gati për zbritje sportive?
Zgjedhje e madhe, tani deri në 50% më
lirë në MINIMAX.

Përkundër thirrjeve të vazhdueshme, në Kosovë vazhdon të ketë grumbullime

të njerëzve e madje edhe organizime dasmash.

Një e tillë është mbajtur dje në Gllogoc, ku madje janë shkrepur edhe plumba.

Policia njofton se në një kolonë të dasmës nga një veturë ishte gjuajtur me

armë zjarri.

Vetura nga e cila u gjuajt me armë u ndalua dhe në të gjet pistoleta me pesë

�shekë.

“Gllogoc 25.06.2020-16:20. Në një kolonë të dasmës nga një veturë ishte

gjuajtur me armë zjarri. Njësitë policore në teren kanë arritur ta ndalojnë

veturën me targa vendore të cilën kishte qenë duke e drejtuar i dyshuari

mashkull kosovar. Gjatë kontrollit në veturën e të dyshuarit është gjetur dhe

sekuestruar një pistoletë me pesë �shek”, njofton Policia në raportin 24 orësh

I dyshuari është shoqëruar në stacion policor, ndërsa pas intervistimit me

urdhër të prokurorit është liruar në procedurë të rregullt.
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15 minuta më parë

Arben Ahmeti: Grupet e interesit
brenda LDK-së po qojnë në
deformimin e vullnetit të popullit

22 minuta më parë

“Vjosa Osmani, Mini-Vetëvendosja
në LDK”

26 minuta më parë

Naser Rugova e thotë prerë: Lidhja
Demokratike e Kosovës nuk do të
ndahet!

Rr. Tringe Smajli, 10000 Prishtine,
Kosovë
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