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Gjatë 24 orëve të fundit, Policia e Kosovës njofton publikun se dje në Prishtine, teksa ishte një kolonë me
vetura të dasmorëve, nga vetura e tyre 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, transmeton arbresh.info.

Po ashtu, i dyshuari  është arrestuar, pas  intervistimit me urdhër të prokurorit liruar në procedurë të rregullt”

Ky është njoftimi i plotë:

“Rr. Rrahim Beqiri, Prishtinë 25.06.2020-17:45. Raportohet se njësiti policor gjatë kontrollit të një veture
brenda në dollap ka gjetur dhe sekuestruar një pistoletë me 15 �shek  dhe një këllëf pronë e pasagjerit – të
dyshuarit mashkull kosovar. I dyshuari  është arrestuar, pas  intervistimit me urdhër të prokurorit liruar në
procedurë të rregullt”./Arbresh.info
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Arbresh.info është në shërbimin tuaj 24 orë
duke u kujdesur që në kohë reale të
përcjellë tek ju vetëm lajme të sakta,
korrekte dhe profesionale, nga gazetarë
profesionist dhe të dëshmuar. Lajmi i saktë
është vlera që e diferencon Arbresh.info
nga portalet tjera.

Tel: +383 38 224 955
Mob: +383 49 777 000
E-Mail: info@arbresh.info
Redaksia: redaksia@arbresh.info
Adresa: Kompleksi Qafa,
Rruga UÇK, Kati I, Hyrja 1,
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Rreth nesh Kontakt Rrjetet sociale

Ballina Lajme Sport ShowBiz Shëndetësi Tech/Auto Kuriozitete Impressum Raporto lajmin Privacy Policy © Arbresh.info 2015-2019
Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.

Qytetarët kërkojnë liberalizmin e vizave
para zyrës së BE-së në Prishtinë

14:46 | 26 Qershor 2020

http://www.arbresh.info/
http://www.arbresh.info/lajmet/
http://www.arbresh.info/covid19/
http://www.arbresh.info/ekonomi/
http://www.arbresh.info/showbiz/
http://www.arbresh.info/opinione/
http://www.arbresh.info/sport/
http://www.arbresh.info/shendetesi/
http://www.arbresh.info/techauto/
http://www.arbresh.info/kuriozitete/
http://www.arbresh.info/eng/
https://www.facebook.com/arbresh.info/
https://twitter.com/arbresh_info
https://www.instagram.com/arbresh.info/
https://vimeo.com/arbresh
https://plus.google.com/+ArbreshInfoportali
https://www.linkedin.com/company/arbresh-info/
https://www.youtube.com/channel/UC8JvF57IAB_GA-MMMu9cnug
javascript:void(0);
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.arbresh.info/lajmet/nga-veturat-e-dasmoreve-degjohen-te-shtena-me-arme-policia-merr-masa/
https://twitter.com/home?status=http://www.arbresh.info/lajmet/nga-veturat-e-dasmoreve-degjohen-te-shtena-me-arme-policia-merr-masa/
https://plus.google.com/share?url=http://www.arbresh.info/lajmet/nga-veturat-e-dasmoreve-degjohen-te-shtena-me-arme-policia-merr-masa/
https://www.linkedin.com/cws/share?url=http://www.arbresh.info/lajmet/nga-veturat-e-dasmoreve-degjohen-te-shtena-me-arme-policia-merr-masa/%20target=
http://www.arbresh.info/lajmet/hoxhaj-dy-deputeteve-gjermane-si-miq-te-kosoves-dhe-miq-te-mi-eshte-gabim-te-beni-paragjykime-politike-nga-berlini/
http://www.arbresh.info/lajmet/kartela-per-parkim-te-veturave-per-banoret-e-lagjeve-te-prishtines/
http://www.arbresh.info/lajmet/ministria-e-shendetesise-e-kosoves-publikon-udhezimet-per-gastronomine/
https://www.facebook.com/arbresh.info/
https://twitter.com/arbresh_info
https://www.instagram.com/arbresh.info/
https://vimeo.com/arbresh
https://plus.google.com/+ArbreshInfoportali
https://www.linkedin.com/company/arbresh-info/
https://www.youtube.com/channel/UC8JvF57IAB_GA-MMMu9cnug
http://www.arbresh.info/
http://www.arbresh.info/lajmet/
http://www.arbresh.info/sport/
http://www.arbresh.info/showbiz/
http://www.arbresh.info/shendetesi/
http://www.arbresh.info/techauto/
http://www.arbresh.info/kuriozitete/
http://www.arbresh.info/impressum/
http://www.arbresh.info/raporto-lajmin/
http://www.arbresh.info/privacy-policy/
http://www.arbresh.info/lajmet/qytetaret-kerkojne-liberalizmin-e-vizave-para-zyres-se-be-se-ne-prishtine/

