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Bllokohen llogaritë
bankare,Përmbarimi lë pa rroga QNK-
në 
• TIRANE - Përmbarimi lë pa rroga
punonjësit e Qendrës Ndërkombëtare të
Kulturës.
Akuza: Adoleshentët përfunduan në
qeli për vjedhje motoçiklete 
• TIRANE - Arrestimi i  tre adoleshentëve
A.B., B.B., dhe E.M., nga Kamza u bë më 16
shtator të këtij viti teksa vodhën
motoçikletën e kamerierit të lokalit që
frekuentonin zakonisht.
Të pandehurve iu dha në gjyq
ndihmë sociale 
• Futja e psikologëve dhe punonjësve socialë
si  dosmosdoshmëri në proceset hetimore dhe
gjyqësore me të mitur është parashikuar nga
ligjet shqiptare që nga viti 1992 kur u
ratifikua Konventa e OKB-së "Për të Drejtat
e Fëmijëve".
Minorenët, policia shkel Konventën e
OKB 
• Të miturit vetëngarkohen me për-gjegjësi
penale gjatë marrjes në pyetje në
komisariate policie pa praninë e prindërve
apo punonjësve socialë.
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Zbulohen dy anijet e mbytura pranë Vlorës

Vendosur: 01/10/2007 - 11:13
• VLORE - Janë gjetur dhe identifikuar në
Gjirin e Vlorës mbetjet e anijes “Re Umberto”,
që transportonte trupa ushtarake, dhe anijes
luftarake “Intrepido”, të fundosura më 4
dhjetor 1915, gjatë periudhës së Luftës së
Parë Botërore.

E ndërkohë që anija e parë 
është fundosur nga
bombardimi i një nëndetëseje
gjermane, e dyta është
fundosur nga bombat ujore që
kishin vendosur vetë italianët
në formë gardhi në mezokanal
midis Sazanit dhe Karaburunit. 
Si rrjedhojë e kërkimeve
intensive, të dyja anijet e
fundosura u lokalizuan fillimisht
nga Cesare Balzi, Instruktor i
Agjencisë Didaktike IANTD.
Aktiviteti u shoqërua nga disa
kërkime të sakta historiko-
shkencore me origjinë nga një
marrëveshje bashkëpunimi italo-shqiptar me temë “Kërkimi
dhe identifikimi i mbetjeve të anijeve të epokës
bashkëkohore dhe moderne me qëllim vlerësimin kulturor,
turistik dhe nënujor të bregdetit shqiptar”. Marrëveshja është
firmosur nga Departamenti i Arkeologjisë Nënujore dhe
Detare të Institutit të Arkeologjisë në Tirane dhe shoqërisë
IANTD me bazë në Marina di Pisa në Itali. Drejtimi shkencor i
gjithë projektit i është besuar dy drejtuesve: Dr. Adrian
Anastasi, i caktuar nga Instituti i Arkeologjisë për palën
shqiptare dhe instruktor e trajnues Cesare Balzi, i agjencisë
didaktike IANTD. Gjiri i Vlorës fsheh relike të shumta të
anijeve italiane me një rëndësi të veçantë historike të
fundosura gjatë dy luftërave botërore, për të cilat lokalizimi
dhe identifikimi merr rëndësi shkencore dhe kulturore për të
dyja vendet.                q.b
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për bllokim të Kuvendit,
duke theksuar se "ai nuk
do të bëhej pjesë e një
vendimi të tillë".

Sot rivihet në punë
termocentrali i Fierit
• Kriza e rëndë energjetike
në të cilën ndodhet vendi
e ka detyruar Ministrinë e
Energjetikës që të pranojë
kërkesën e bërë nga KESH
për të rivënë në punë TEC-
in e Fierit.

Harasani: Grupi i PS do
jetë në seancë
• Sekretari socialist për
Programin, Andis Harasani,
tha dje se "grupi
parlamentar i  Partisë
Socialiste sigurisht që do
të marrë pjesë në seancën
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