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Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në fshatin Dubravë të Kaçanikut, ku si pasojë e të shtënave
me armë zjarri, një person ka ndërruar jetë teksa një tjetër ka mbetur i plagosur.

Nga Policia e Kosovës kanë thënë se i plagosuri është transportuar menjëherë në QKUK për trajtim, shkruan lajmi.net.

“Policia e kishte marrë informacionin se dy persona kishin marrë plagë nga arma e zjarrit. Mjeku prezent në vendin e ngjarjes e ka
konfirmuar vdekjen e viktimës.Ndërsa, personi tjetër i lënduar është transportuar për ndihmë mjekësore në Ferizaj, dhe më pas në
Prishtinë”,ka thënë zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli.

Mediat lokale nga Kaçaniku kanë konfirmuar se viktima e këtij rasti është H.B(emër i njohur për redaksinë), teksa i dyshuar për vrasjen
është H.Q(Po ashtu emër i njohur për redaksinë).

Siç kanë konfirmuar nga Prokuroria, viktima dhe i plagosuri janë vëllezër mes vete, teksa përveç H.Q, është edhe një person tjetër i
dyshuar.

Ndryshe, ende nuk dihet motivi i kësaj tragjedie. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

May 11, 2022
Bujë e madhe për komisionet
parlamentare, por kë mund ta
hetojnë...

May 11, 2022
Edhe një takim tjetër në Bruksel për
targat, pritet të diskutohet...

May 11, 2022
Mësimdhënësit nesër në grevë,
Jasharaj: Paralajmërim për veprime
më të rënda...

May 11, 2022
Prishtinasi s’e duron kolonën, e
kalon Veternikun përmes trotuarit

May 11, 2022
Eksportet me Maqedoninë e Veriut
u rritën me mbi 2 herë

May 11, 2022
Ukraina bën përparime në lindje,
pezullon dërgesat e gazit rus

LAJME TË FUNDIT

Bujë e madhe për
komisionet
parlamentare, por kë...

Edhe një takim tjetër
në Bruksel për targat,...

Komentatori i Ukrainës
transmeton
“Eurovizionin” live i
strehuar...

“Zemra më është thyer
për ty”, Donaldi me...

lajmi.net

info@lajmi.net
Tel: +383 49 131 131
Rr. Zenel Salihu nr. 28, zyrja nr. 5

RRJETET SOCIALE

   

©Copyright lajmi.net 2022. All Rights Reserved Privacy Policy

LAJMI I RI

BALLINA LAJME  VIDEO BOTA SPORT  OPINION  SHOWBIZ  LIFESTYLE  AUTO & TEK  FUN  ENGLISH 

LAJME

https://lajmi.net/edhe-nje-takim-tjeter-ne-bruksel-per-targat-pritet-te-diskutohet-edhe-ceshtja-e-te-zhdukurve/
https://www.facebook.com/lajminet
https://www.instagram.com/lajminet
https://twitter.com/lajminet
https://www.youtube.com/c/Lajminetofficial
https://lajmi.net/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Flajmi.net%2Ftragjedia-ne-kacanik-ky-eshte-viktima-dhe-i-dyshuari-per-vrasjen%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=https%3A%2F%2Flajmi.net%2Ftragjedia-ne-kacanik-ky-eshte-viktima-dhe-i-dyshuari-per-vrasjen%2F
https://lajmi.net/buje-e-madhe-per-komisionet-parlamentare-por-ke-mund-ta-hetojne-komisionet-per-energji/
https://lajmi.net/edhe-nje-takim-tjeter-ne-bruksel-per-targat-pritet-te-diskutohet-edhe-ceshtja-e-te-zhdukurve/
https://lajmi.net/mesimdhenesit-neser-ne-greve-jasharaj-paralajmerim-per-veprime-me-te-renda-sindikale/
https://lajmi.net/prishtinasi-se-duron-kolonen-e-kalon-veternikun-permes-trotuarit/
https://lajmi.net/eksportet-me-maqedonine-e-veriut-u-rriten-me-mbi-2-here/
https://lajmi.net/zyrtaret-ukrainas-thane-se-kane-larguar-forcat-ruse-nga-disa-zona-perreth-qytetit-kyc-te-ukraines-harkiv/
https://lajmi.net/buje-e-madhe-per-komisionet-parlamentare-por-ke-mund-ta-hetojne-komisionet-per-energji/
https://lajmi.net/edhe-nje-takim-tjeter-ne-bruksel-per-targat-pritet-te-diskutohet-edhe-ceshtja-e-te-zhdukurve/
https://lajmi.net/komentatori-i-ukraines-transmeton-eurovizionin-live-i-strehuar-brenda-bunkerit/
https://lajmi.net/zemra-me-eshte-thyer-per-ty-donaldi-me-tjeter-deklarate-per-boren/
https://www.facebook.com/lajminet
https://www.instagram.com/lajminet
https://twitter.com/lajminet
https://www.youtube.com/c/Lajminetofficial
https://lajmi.net/privacy-policy/
https://lajmi.net/
https://lajmi.net/kategoria/lajme/
https://lajmi.net/kategoria/videolajme/
https://lajmi.net/kategoria/bota/
https://lajmi.net/kategoria/sport/
https://lajmi.net/kategoria/opinion/
https://lajmi.net/kategoria/showbiz/
https://lajmi.net/kategoria/lifestyle/
https://lajmi.net/kategoria/autotek/
https://lajmi.net/kategoria/fun/
https://lajmi.net/kategoria/english/

