
AKTUALITETE HULUMTIME EKONOMI SPORT SHËNDETËSI TEKNOLOGJI OPINIONE ROZË KULTURË DOSSIER 1001

Eskalon përleshja në Viti, përdoren edhe armët

10 janar 2021         

Policia ka arrestuar një person në Viti, pasi i njëjti ka gjuajtur me armë zjarri pas një përleshjeje,
raporton Express

Rasti ka ndodhur mesditën e së shtunës në Viti, ku tre persona kanë pasur një mosmarrëveshje e cila
ka eskaluar deri në përdorimin e armës së zjarrit.

“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshje me dy viktimat
meshkuj kosovar, ka ardhë deri te kacafytja mes tyre,  ku me pas i dyshuari ka shtënë me armë zjarri
,viktimat kanë arritur ti largojnë armen duke e hedhur në tokë”, ka njoftuar Policia në raportin 24
orësh.

Policia ka njoftuar se në vendngjarje është gjetur dhe kon�skuar një gëzhojë dhe një predhë.

“Ne vendin  ngjarjes është gjetur dhe kon�skuar një gëzhojë  dhe një predhë, ndërsa arma nuk është
gjetur. Me vendim të prokurorit pas intervistimit i dyshuari dërgohet në mbajtje”, ka bërë të ditur
Policia.
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Hulumtime~ ~

Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës
është themeluar 45 vite me parë në Prishtinë me
Ligj të veçantë të Kuvendit të Kosovës, shkruan…

Akademia e Shkencave dhe e Arteve të
Kosovës në "gjumë të thellë"

Studentë të shumtë nga
Kosova zgjedhin të
studiojnë jashtë vendit.…

Skandaloze: Në
diplomat e…

Kthimi i konvikteve të
studentëve në karantinë siç
duket ka rezultuar të jetë…

Sta� i Qendrës
Studentore akuzohe…

Ministria e Arsimit,
Shkencës, Tekonologjisë
dhe Inovacionit (MASHT)…

Bën thirrje një nënë
nga Fushë Kosova:…

Lexo po ashtu~ ~

Deputetët e Kuvendit të Kosovës me 72 vota për, asnjë kundër dhe asnjë
abstenim, të premten e kaluar kanë votuar në lexim të dytë Ligjin për
Rimëkëmbje Ekonomike.Pas miratimit, ky Ligji është dekretuar nga Zyra e
Presidencës dhe ka hyrë në fuqi pas publikimit në Gazetën Zyrtare.Në
dispozitat e këtij Ligji është plotësimi dhe ndryshimi i disa ligjeve ekzistuese,
me qëllim të rimëkëmbjes së ekonomisë së Kosovës pas efekteve negative të
shkaktuara nga pandemia COVID-19, shkruan Telegra�.Por, cilët janë ligjet që
duhet të plotësohen apo të ndryshohen në mënyrë që nis zbatimi i masave të…

Detajet e Ligjit për Rimëkëmbje – tërheq ja e 10-përqindëshit,
mbështetja për punëtorët që kanë humbur vendet e punës dh…

Lajmet e fundit~ ~

Turqia është tronditur nga një
tërmet me magnitudë 4.7 sonte,
sipas Qendrës Sizmologjike…

Turqia goditet nga tërmeti

Ramush Haradinaj është pjesë e
politikës kosovare që pas
përfundimit të luftës së fundit në…

Ramush Haradinaj:
Largohem nga politika pas…

Të rekomanduara~ ~

Një tjetër talent i akademisë së FC
Feronikelit, ka nënshkruar kontratën e
parë profesionale me ekipin e parë të…

Zyrtare: Morina nënshkruan me
FC Feronikelin

Bashkimi e ka mundur Sigal Prishtinën në
derbin e moçëm, ndërkohë që Ponte
Prizreni e mposhti Trepçën pa telashe, p…

Bashkimi e mposht Sigal
Prishtinën, Ponte Prizreni �ton…

Ponte Prizreni ka shënuar �tore ndaj
Trepçës me rezultat 95�74 (27�20, 19�22,
21�12, 28�20), në kuadër të javës së 14-të n…

Ponte Prizreni �ton përballjen
ndaj Trepçës

Ekonomi

Edhe pse nuk ka �lluar fushata
elektorale për zgjedhjet
parlamentare, partitë politik…

“Mbi 5,000 dënime për
gastronomët, asnjë pë…

Teknologji

Elon Musk, themeluesi
miliarder i Tesla dhe SpaceX,
dhe i cili sapo u bë njeriu më …

Njeriu më i pasur në
botë dëshiron të…

Hulumtime

Akademia e Shkencave dhe e
Arteve të Kosovës është
themeluar 45 vite me parë në…

Akademia e Shkencave
dhe e Arteve të Kosovë…

Opinione

Shkruan: Prof. Asoc. Dr. Ferat
ShalaKuvendi i Republikës së
Kosovës, dështoj sërish të…

Kush humbet nga
vonesa për miratimin …
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