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Një vrasje në tentativë ka ndodhur mbrëmë në Qafë-Duhël të komunës së Suharekës.
Viktima bashkë me një dëshmitar ka shkuar tek shtëpia e të dyshuarit për të kërkuar një
borxh de pas një kon�ikti verbal kanë �lluar të godasin njëri-tjetrin me grushte.

Derisa të njëjtit ishin duke u përleshur �zikisht, djali i të dyshuarit i moshës së mitur ka
shkuar në shtëpi dhe ka marrë një armë, duke shtënë disa herë në drejtim të viktimës,
njofton raporti 24 orësh i policisë përcjell Klan Kosova.

“VRASJE NË TENTATIVË – Qafë-Duhël , Suharekë, 01.07.2020-22:55. Viktima mashkull kosovar
se bashku me një dëshmitar ka shkuar tek shtëpia e të dyshuarit mashkull kosovar për të
kërkuar një borxh dhe pas një kon�ikti verbal kanë �lluar të godasin njëri tjetrin me
grushte. Deri sa viktima dhe i dyshuari kanë qenë duke u përleshur �zikisht djali i të
dyshuarit mashkull kosovar i moshës se mitur ka shkuar në shtëpi ka mare një armë dhe ka
shtënë disa herë në drejtim te viktimës. Viktima është dërguar ne Spitalin e Prizrenit dhe
sipas mjekut kujdestar gjendja e tij është e rëndë nga lëndimet që i ka marrë nga arma e
zjarrit. Në vendin e ngjarjes njësiti policor ka kon�skuar pistoletën me shtatë �shekë dhe dy
gëzhoja. Me urdhër të prokurorit është kontrolluar shtëpia e të dyshuarit. I dyshuari është
arrestuar dhe me vendim të prokurorit dërgohet në mbajtje”.

Shpërndaj me

Orban sërish kundër BE-
së, nga lista e...

Hungaria nuk do ta
pranojë kërkesën e BE-
së që në listën e
shteteve “të sigurta”
nga pandemia e
koronavirusit ...

Lexo më shumë...

BE-ja i dhuron Kosovës 6
mijë pajisje ...

Bashkimi Evropian i ka
dhuruar të enjten
Kosovës mijëra pajisje
mjekësore, me qëllim
të lehtësimit të luftës
k...

Lexo më shumë...

Fshati Tearcë
ballafaqohet me mungesë

Rreth dhjetë ditë, pjesa
më e madhe e
amvisërive nga fshati
Tearcë, Tetovë, po
ballafaqohen me
mungesë të ujit...

Lexo më shumë...

Koronavirusi në Shqipëri,
3 të vdekur ...

Ministria e
Shëndetësisë në
Shqipëri ka bërë të
ditur se edhe tre
persona të tjerë të
prekur me koronavirus
ka...

Lexo më shumë...

Aktualitet

Më të shikuarat

Ekonomi

Keqpërdorime me kartelat
pagesore, tregtarët po i blejnë ato

Shtrenjtohen derivatet e
naftës, KRRE publikoi
çmimet e reja

KRRE-ja vendos sot për
çmimet e reja të
derivateve të naftës

Kartelat pagesore,
ndihmë afatshkurtër

LOE: Ekonomia e vendit,
në “këmbë të qelqtë”

Lagarde: Më e keqja e
krizës ekonomike ka
kaluar, përgatituni për
valë të dytë të Covid-19

Sport

Ndërpritet s�da se tifozët nuk
respektojnë distancën sociale?!

Bajern Munihu krijon
skuadër për kreun e
Evropës

Milani bën gabim të
pafalshëm ndaj SPAL-it

Roshi shënon, Grozni ik
nga zona e rrezikut

Aubamejang vendos
rekord dhe kalon Tieri
Anrin

Video / Xhaka shënon
gol, Arsenali demolon
Noriçin

Metropol

Kemi një vendim zyrtar, ja ç’do të
ndodhë me Festivalin e Këngës

Më në fund doli “Aman-i”
i Ledrit, Da�nës dhe Lumi
B

Duket e pabesueshme,
Dua Lipa dhe Madonna
mund të sjellin një
bashkëpunim?

Nuk u zgjodh misteri,
është apo jo shtatzënë
Sara Hoxha?

Nuk është më personi
më i ndjekur, as më i
pasur: Kush ja zuri
vendin Kylie Jenner-it?

Capital T publikoi këngën
e parë të albumit
“Skulpturë”

Të gjitha të drejtat e rezervuara 2019 © Politika e Privatësisë | Harta e faqes | Na kontaktoni | Rregulla Privatësie

Hosted with ❤ by Host.mk

  

LAJME EKONOMI SPORT SHËNDET METROPOL KURIOZITET TV ALSAT

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://alsat-m.tv/i-shkon-ne-shtepi-per-tia-kerkuar-borxhin-djali-i-te-zotit-te-shtepise-e-gjuan-me-arme/
https://twitter.com/home?status=https://alsat-m.tv/i-shkon-ne-shtepi-per-tia-kerkuar-borxhin-djali-i-te-zotit-te-shtepise-e-gjuan-me-arme/
https://plus.google.com/share?url=https://alsat-m.tv/i-shkon-ne-shtepi-per-tia-kerkuar-borxhin-djali-i-te-zotit-te-shtepise-e-gjuan-me-arme/
https://alsat-m.tv/orban-serish-kunder-be-se-nga-lista-e-vendeve-te-sigurta-e-pranon-vetem-serbine/
https://alsat-m.tv/be-ja-i-dhuron-kosoves-6-mije-pajisje-mjekesore-ne-luften-kunder-covid-19/
https://alsat-m.tv/fshati-tearce-ballafaqohet-me-mungese-te-ujit-per-pije/
https://alsat-m.tv/koronavirusi-ne-shqiperi-3-te-vdekur-ne-24-oret-e-fundit/
https://alsat-m.tv/category/aktualitet/
javascript:void(0);
https://alsat-m.tv/category/ekonomi/
https://alsat-m.tv/keqperdorime-me-kartelat-pagesore-tregtaret-po-i-blejne-ato/
https://alsat-m.tv/shtrenjtohen-derivatet-e-naftes-krre-publikoi-cmimet-e-reja/
https://alsat-m.tv/krre-ja-vendos-sot-per-cmimet-e-reja-te-derivateve-te-naftes-2/
https://alsat-m.tv/kartelat-pagesore-ndihme-afatshkurter/
https://alsat-m.tv/loe-ekonomia-e-vendit-ne-kembe-te-qelqte/
https://alsat-m.tv/lagarde-me-e-keqja-e-krizes-ekonomike-ka-kaluar-pergatituni-per-vale-te-dyte-te-covid-19/
https://alsat-m.tv/category/sport/
https://alsat-m.tv/nderpritet-sfida-se-tifozet-nuk-respektojne-distancen-sociale/
https://alsat-m.tv/bajern-munihu-krijoj-skuader-te-kreun-e-evropes/
https://alsat-m.tv/milani-ben-gabm-te-pafalshem-ndaj-spal-it/
https://alsat-m.tv/roshi-shenon-grozni-ik-nga-zona-e-rrezikut/
https://alsat-m.tv/aubamejang-vendos-rekord-dhe-kalon-tieri-anrin/
https://alsat-m.tv/video-xhaka-shenon-gol-arsenali-demolon-noricin/
https://alsat-m.tv/category/metropol/
https://alsat-m.tv/kemi-nje-vendim-zyrtar-ja-cdo-te-ndodhe-me-festivalin-e-kenges/
https://alsat-m.tv/me-ne-fund-doli-aman-i-i-ledrit-dafines-dhe-lumi-b/
https://alsat-m.tv/duket-e-pabesueshme-dua-lipa-dhe-madonna-mund-te-sjellin-nje-bashkepunim/
https://alsat-m.tv/nuk-u-zgjodh-misteri-eshte-apo-jo-shtatzene-sara-hoxha/
https://alsat-m.tv/nuk-eshte-me-personi-me-i-ndjekur-as-me-i-pasur-kush-ja-zuri-vendin-kylie-jenner-it/
https://alsat-m.tv/capital-t-publikoi-kengen-e-pare-te-albumit-skulpture/
https://alsat-m.tv/politika-e-privatesise/
https://alsat-m.tv/harta-e-faqes/
https://alsat-m.tv/na-kontaktoni/
https://alsat-m.tv/rregulla-privatesie/
http://www.host.mk/
https://www.facebook.com/AlsatMTelevision
https://www.youtube.com/user/alsatmtv
https://www.alsat-m.tv/feed/
https://alsat-m.tv/
https://alsat-m.tv/
https://alsat-m.tv/category/lajme/
https://alsat-m.tv/category/ekonomi/
https://alsat-m.tv/category/sport/
https://alsat-m.tv/category/shendet/
https://alsat-m.tv/category/metropol/
https://alsat-m.tv/category/kuriozitet/
https://alsat-m.tv/emisionet/

