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Vushtrri, policia sulmohet me kallashnikov
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Prishtina International Airport Adem Jashari

Një njësit i Policisë së Kosovës është rrezikuar seriozisht nga disa persona që ishin në një
veturë në lëvizje në Vushtrri, duke u sulmuar me armë.

Derisa ishte në ndjekje të një veture, disa persona brenda saj e kanë sulmuar atë me AK-47
dhe janë larguar në drejtim të panjohur.
Nuk raportohet për të lënduar, përcjell FaktePlus.
“Rr 2 Maji, Vushtrri, 01.07.2020-13:00. Raportohet se derisa njësiti policor ishte në ndjekje të
një veture të dyshuar, nga e njëjta veturë, të dyshuar të panjohur kanë shtënë me armë zjarri
dyshohet AK-47 në drejtim të njësisë policore dhe janë larguar ne drejtim të panjohur. Nuk
raportohet për të lënduar”, ka njoftuar Policia e Kosovës.

 Shpërndaje në Facebook

 Tweet It







MË TË LEXUARAT

TË FUNDIT
Hoti: Kryeministri përfaqëson
shtetin në dialog

Viktima e fundit nga koronavirusi
është nga Mitrovica, kryetari i
komunës jep detaje
Hoti shkon me një kërkesë tek Edi
Rama: Një pjesë e Portit të
Durrësit të jetë e Kosovës

Hoti: Kryeministri përfaqëson shtetin në
dialog

Viktima e fundit nga koronavirusi është
nga Mitrovica, kryetari i komunës jep
detaje

FaktePlus 0 2 / 0 7 / 2 0 2 0

Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren për qëllime komerciale. Ndalohet
kopjimi, riprodhimi, publikimi i paautorizuar qoftë origjinal apo i modifikuar në
çfarëdo mënyre, pa lejen paraprake të FaktePlus. Botimi dhe përdorimi i lajmeve
mund të bëhet vetëm me kusht që burimi dhe autorësia e lajmit të ruhet dhe të
vendoset në mënyrë të qartë.
E-mail: info@fakteplus.net
Impressum

Thaçit është politike

Osmani: Zgjedhjet të mbahen sa
më shpejt

FaktePlus 0 2 / 0 7 / 2 0 2 0

Kjo faqe kontrollohet dhe menaxhohet nga Agjencia e lajmeve “FaktePlus” SH.P.K.

Fatos Klosi: Akuza ndaj Hashim

Like

Share

250 people like this. Sign Up to see
what your friends like.

