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TË FUNDIT
Policia në Gjakovë
zbulon vendin ku
kultivoheshin bimë
kanabis-sativa
Gjen një kuletë me
para, ia kthen
pronarit

Nga një muaj
paraburgim kundër
4 të akuzuarve për
shitje armësh dhe
drogës
Burri nga Vitia e
rrah ish-gruan,
arrestohet

11:20 / 30.07.2020






KLINË: BURRI PLAGOS
GRUAN ME ARMË

Gjendet e vdekur
në banesën e saj
një grua në Pejë

Në fshatin Perqevë të Komunës së Klinës, burri ka plagosur
me armë zjarri gruan e tij.
RTK

423,165 likes

Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, rasti kishte ndodhur pas një
mosmarrëveshje.

Like Page

Ndërsa, që rrugës për në Spitalin e Pejës, burri kishte shkaktuar
edhe aksident në komunikacion.

Be the first of your friends to like this

Si pasojë e kësaj janë lënduar të dytë, gruaja është dërguar me
ndihmën e shpejtë në Spitalin e Pejës
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti pas
një mosmarrëveshje ka plagosur me pistoletë bashkëshorten e tij
viktimën femër kosovare. I dyshuari gjatë transportimit të
viktimën me veturë për në drejtim të QKMF, ka shkaktuar vetaksident tra ku, ku si pasojë janë lënduar dy pasagjeret, të cilët
kanë pranuar tretman mjekësor. Viktima me ndihmën e shpejtë
është dërguar në Spitalin e Pejës. Është kon skuar një pistoletë
me shtatë shekë. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është
dërguar në mbajtje”, thuhet në raportin policisë”, thuhet në
njoftim.

MË SHUME NGA KRONIKË E ZEZË

Policia në Gjakovë zbulon
vendin ku kultivoheshin
bimë kanabis-sativa

Gjen një kuletë me para,
ia kthen pronarit
Postuar 15:51 / 30.07.2020

Postuar 16:24 / 30.07.2020

Nga një muaj paraburgim
kundër 4 të akuzuarve
për shitje armësh dhe
drogës

Burri nga Vitia e rrah ishgruan, arrestohet
Postuar 12:31 / 30.07.2020

Postuar 14:20 / 30.07.2020

Gjendet e vdekur në
banesën e saj një grua në
Pejë

Novobërdë: Hajnat e
vjedhin një ikonë fetare
në kishë dhe 40 euro

Podujevë, arrestohen 4
përsona dhe kon skohen
armë e para

Tri vrasje me thikë brenda
ditës, vritet një 65 vjeçar
në Shijak

Postuar 11:34 / 30.07.2020

Postuar 11:34 / 30.07.2020

Postuar 10:49 / 30.07.2020

Postuar 08:26 / 30.07.2020

Ndërron jetë 40-vjeçari
pas kon iktit mes tre të
dehurve në Elbasan

Sulmohen policët në
Mitrovicë

Arrestohen dy persona
për veprën penale lëndim
i rёndё trupor dhe sulm

Policia e Kosovës
sekuestron mbi 40 armë
gjatë një operacioni
policor

Postuar 20:19 / 29.07.2020

Postuar 08:24 / 30.07.2020

Postuar 18:26 / 29.07.2020

Postuar 16:00 / 29.07.2020

Aksident i rëndë në
Prizren, shpëton foshnja
një muajshe

Zhduket një vajzë në
Ferizaj
Postuar 11:25 / 29.07.2020

Postuar 12:55 / 29.07.2020

Katër persona të
arrestuar për dhunë në
familje gjatë 24 orëve në
Kosovë

Vidhnin në banesa dhe
lokale, dy të arrestuar në
Kavajë
Postuar 09:08 / 28.07.2020

Postuar 12:43 / 28.07.2020
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