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ARMEND MUJA
Mocioni dhe efekti
elektoral

ERGYS MËRTIRI
Pse rrimë mbyllur, kur të
gjithë do infektohemi...
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Përplasen dy motorë në Fier/ Të rinjtë përfundojnë në
sallën e operacionit

FOTO/ Shoferi në gjumë, kamioni përmbyset në Peqin

VIDEO/ Arrestime e gjoba, 24 orët e fundit të policisë
në Shqipëri

Komentet

Emri

Shkruani komentin tuaj

Shto koment

Posto

Tentim vrasje në Prishtinë

Një qytetar nga Prishtina ka njoftuar policinë se tre persona kanë shtënë me armë zjarri
në drejtim të tij.

Rasti ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës në rrugën “Malush Kodra” në Prishtinë, bën
të ditur policia në raportin 24 orësh.Policia po e cilëson rastin si “vrasje në tentativë”.

LEXO EDHE:
Arrestohen disa qytetarë nuk e respektuan vendimin e Qeverisë për
lëvizjes

“Ankuesi mashkull K ka informuar se, tre të dyshuar meshkuj K, kanë shtënë me armë
zjarri në drejtim të tij. Ankuesi nuk ka pësuar lëndime. Në vendin e ngjarjes janë gjetur
dhe konfiskuar disa gëzhoja”, theksohet në raport.

Ndërkohë nuk raportohet për të arrestuar, derisa polica është në kërkim të personave
të dyshuar dhe rasti është duke u hetuar.
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Emri/Ja cili është kosovari i dytë i
vdekur nga koronavirusi

Arrestohen në �lagrancë Ronaldo
dhe shoku i tij, po vidhnin në një
mini-market

EMRI/ Ishte zhdukur para dy
javësh, gjendet e mbytur në lumë
nëna e dy fëmijëve

Përplasen dy motorë në Fier/ Të
rinjtë përfundojnë në sallën e
operacionit

Inspektorati ka mbyllur “Viva
Fresh Store”, nuk i respektoi
vendimet e Qeverisë

Djali rrah babain, pasi ai kishte
sulmuar gruan e tij

Leja korruptive brenda.../ Zbulohet
arsyeja e arrestimit të drejtorit të
Burgut 313

I vidhet makina nga garazhi në
Magure

Ushtarët amerikanë largojnë disa
mjete të pashpërthyera në veri

Masat kundër COVID 10/ Genjeu
për udhëtimin në Milano,
dënohet më burg 29-vjeçari

Video/ Gjuajtje me armë gjatë
orës policore në Prishtinë

EMRI/ Ishte zhdukur para dy
javësh, gjendet e mbytur në
lumë nëna e dy fëmijëve

Të izoluarit thyejnë mobiljet në
konvikte...

Zbulohet duke kaluar ilegalisht
ku�irin në Leposaviq, dëbohet
në Serbi

Ushtarët amerikanë largojnë
disa mjete të pashpërthyera në
veri

Kapet shtetasi shqiptar duke
kaluar ilegalisht në Morinë/
Kthehet mbrapsht
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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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