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Një i vdekur nga gjuajtja me armë zjarri në
magjistralen Ferizaj-Kaçanik

Foto: KOHA/Ilustrim

 

Një person ka mbetur i vdekur dhe një tjetër i plagosur si pasojë e
gjuajtjes me armë zjarri, të martën në rrugën magjistrale Ferizaj-

Kaçanik.

Lajmin për KOHËN e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin

e Ferizajt, Kanun Veseli, i cili ka thënë se rasti ka ndodhur te vendi i

quajtur “Fusha e Pajtimit”.

“Ju njoftojmë se sot në ora 14:00 kemi marr një informacion se në

rrugën magjistrale Ferizaj - Kaçanik tek vendi i quajtura "Fusha
Pajtimit", përballë varrezave të dëshmorëve, dy persona të moshës

madhore kanë marrë plagë nga arma e zjarrit. Nga informatat e

para njëri për pasojë ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, kjo e
konfirmuar nga ekipet mjekësore, ndërsa tjetri është transportuar

për ndihmë mjekësore në Ferizaj e me pas është transportuar për
në QKUK për trajtim të mëtutjeshme mjekësor”, ka thënë Veseli.

Sipas tij, ekipet e policisë po e hetojnë rastin, derisa nuk ka dhënë

detaje se si ka ardhur deri te gjuajtja me armë zjarri.

Prokuroria Themelore në Ferizaj ka thënë se motivet për këtë

ngjarje ende s’dihen. Të dyshuarit janë në arrati.
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#GJUAJTJA ME ARME ZJARRI #TE VDEKUR

10 maj 2022, 15:13

Shpërndaje në  

Arrestohet një person për sulm
seksual ndaj një të miture

Është dërguar në mbajtje
mjeku që e sulmoi
profesoreshën Latifi-Pupovci

Ndalohet një person në
Vërmicë për peshkim të
jashtëligjshëm

Një fëmijë në Skenderaj godet
me veturë 4-vjeçaren, i
shkakton lëndime të rënda

Arrestohet zyrtari komunal i
Novobërdës, dyshohet se
falsifikoi listën e vijueshmërisë
së punëtorëve

Plaçkitet një taksist në Prishtinë

Sulmohet profesoresha në
Fakultetin e Mjekësisë, i
dyshuari mjek

TË TJERA

Ngrihet aktakuzë ndaj dy
personave për vrasjen e
dyfishtë në Drenas vitin e
kaluar

Turistët gjermanë që ranë
në greminë në Valbonë, një
i vdekur dhe një e lënduar

Gjendet i vdekur një
person në Ferizaj

Sulmohet seksualisht një
grua në Prishtinë

BALLINA LAJME ZGJEDHJET 2021 KRONIKË KULTURË MES PËR MES VËSHTRIME SPORT HOROSKOPI PODCAST VIDEO MREKULLIA   

10:00 Chat Room  • 10:45 Top Shop

 HYRJEBALLINA LAJME KRONIKË KULTURË SPORT MES VËSHTRIME HOROSKOPI ENIGMA ARKIVI SHPALLJE PERKUJTIME

> Garcia Garcia me virtuozitet fut publikun në
romantizëm 8 MINUTA MË PARË

> Kuka: Suksesi i Laurës në Evropian u kalua pak në
hije në Kosovë 14 MINUTA MË PARË

> Shtatorja e Hasan Prishtinës në Vlorë, përmbushje
e ëndrrës për nipin e tij 19 MINUTA MË PARË HOROSKOPI
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