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OPINION

Koha për të ndihmuar Islamin
Nga: Ben BLUSHI
Kur je duke u djegur është e pamundur të mendosh
se çfarë do të bësh kur të mbarojë zjarri. Jam i sigurt
se në këtë gjendje janë sot gjithë qytetarët e Francës
pas ngjarjeve të djeshme në Paris. Është shpejt për
ta, për të vendosur çfarë duhet bërë që terrori të mos
përsëritet më. Ata e dinë se pas disa kohësh do të
ketë sërish vrasje, masakra, bomba dhe kamikaze që
hedhin në erë dyqane, restorante, ura dhe salla plot
me njerëz të pafajshëm.

Samiti i G20-s nën hijen e sulmeve të
Parisit
Nga: Bert RIEGERT

Kokëdhima përballë FRESSH-it/ Ja si e
vlerëson deputeti Kapitalin Njerëzor
Nga: ILIR SINANA J

Nëse mendon ndryshe, nga turma
gojëshqyer
Nga: Xhovani SHYTI

80 vjetori i lindjes e gjen artistin Muharrem Fejzo të rrethuar nga të gjithë pjesëtarët e familjes dhe dashuria

FOTO LA JM

e tyre.
Një ditë ndryshe që ka ﬁlluar me buqeta dhe telefonata për artistin, për rrugëtimin e tij jetësor 80-vjeçar të
mbushur me vetëkultivim, me ëndrra, pasione, realizime, mohime, duartrokitje dhe emocione, buzëqeshje
dhe sﬁda.
“Në kohën tonë xhironim 14 ﬁlma dhe 20 dokumentarë në vit, gjë që sot nuk ta beson njeri. Dëshira jonë
ishte të shkruanim skenare jashtë çensurës, jashtë asaj të cilën unë e kam quajtur giotinë. Gjatë montazhit
kur prisja pjesë nga ﬁlmat e mi nuk kishtë gjë më të trishtueshme. Ato pjesë që priteshin hidheshin në një
gropë të madhe të zezë dhe digjeshin atje. Megjithatë në ﬁlmin “Kapedani” nuk ka pasur çensurim.”shprehet kineasti.
Brengat dhe dilemat e regjisorit të “Kapedanit” dhe “Fije që priten”, “Operacion zjarri” dhe “Guna përmbi
tela” rrëfehen në doza humori në ditët që artisti Fejzo e quan nostalgji e dhimbjes.
Pengjet dhe sekretet e tij i ka hedhur në një libër të sapo botuar të titulluar “Të pathënat”. Shoqëruar me një
parathënie të studiuesit Luan Rama dhe pasuruar më shënime të kolegëvë bashkëudhëtarë.
Botimi i këtij libri u mundësua me ndihmën e “Klinikës Dentare Rrapi & Ela Rrushi” dhe “Ristofarma” Josif
dhe Miranda Risto.
“Të pathënat” është promovuar si e meritonte në mjediset e Akademisë Marubi midis takime brezash,
nostalgjie dhe malli.
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60 për qind e të rinjve shqiptarë lexojnë
vetëm tre libra në vit
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Prizren/ UGSH feston 10 vjetorin
dhe ndan çmimet periodike për
gazetarët (FOTO)
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Arberia News
"Arberia News" eshte nje qender multimediale qe
inkurajon zerat e rinj dhe te lire te gazetarise
bashkohore shqiptare. Ka per qellim te informoje
publikun me lajme te paaneshme.
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Tiranë, gati prezantimi i “VIZart
International Watercolor BIENALE
2015″
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