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Çka gjeti policia në Koshare, aty ku prifti serb hoqi
�lamurin kombëtar

Gjilan, një muaj paraburgim për zyrtarin e Postës së
Kosovës

Istog/ Vëllau gjen mbetje mortore, dyshon se janë të
vëllaut të zhdukur nga lufta

Komentet

Emri

Shkruani komentin tuaj

Shto koment

Posto

Sulm me armë zjarri në Suharekë

Tre persona në Suharekë kanë raportuar në polici se derisa kanë qenë duke lëvizur me
veturë, persona të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të tyre.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet përkatëse policore, ku kanë gjetur dhe kanë
konfiskuar një gëzhojë.

LEXO EDHE:
Përdhunoi mbesën e mitur, gjykata lë në burg 67-vjeçarin

Rasti ka ndodhur ditën e djeshme.
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U dorëzua në polici/ Ja çfarë tha në
momentin e parë 19 vjeçari që
qëlloi ndaj she�it të bashkiakes

Kreu i kartelit shqiptar të
kokainës/ Dalin foto të reja të
Dritan Rexhepit

Gjykata Speciale jep detaje për
Nasim Haradinajn dhe Hysni
Gucatin

FOTO�EMRI/ Dyshime për
rrëmbim, zhduket 40 vjeçari,
makina gjendet larg banesës

Daja i dy vëllezërve nga Deçani:
Motra ime është e shkatërruar,
s’mund të �lasë

Arrestohet 'bosi' shqiptar i
kokainës/ I gjendet gjysëm kg
drogë dhe 100 mijë euro në banesë

Biseda e fundit me gruan/ Vlonjati i
zhdukur: Ik se ngatërrova rrugën
….

Atentati në Shkodër/ Babai i 19-
vjeçarit: Dorëzohu një orë e më
parë!

'Shokët e prenë në besë'/ Nëna e
39-vjeçarit të zhdukur: Më ka
vdekur edhe një djalë

Ska�i me 1.1 ton euro drogë,
mediat në Greqi: U nis nga Vlora

Zhdukja e 40-vjeçarit, policia po
heton përfshirje në ...

Arrestohet një shpërndarës
kokaine në lagjen 6 të Durrësit

Publikohen deklaratat që dhanë
në gjykatë të akuzuarit në rastin
'Veteranët'

VIDEO - Në shtëpinë e të
zhdukurit në Vlorë/ Nëna: Unë
dua djalin...

Aksident te 'Bill Klintoni' në
Prishtinë

EMRAT/ Policia jep detajet e
arrestimit të autorëve të
atentatit ndaj kreut të Policisë
Bashkiake
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SYRI.net është agjencia më e madhe e lajmeve në Shqipëri, që brenda një kohe të shkurtër është kthyer në lider të
informacionit. Në SYRI.net do të gjeni opinionistë më me emër në vendin tonë, investigime dhe lajme që nuk do ti gjeni diku
tjetër. Lajmet në SYRI.net janë prodhim i SYRI.net dhe nuk lejohet marrja e tyre pa një komunikim të mëparshëm me
redaksinë. Ju ftojmë të klikoni dhe të na shkruani sa herë që ju mendoni se duhet. Stafi i SYRI.net
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