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                  MEDIA  PERCUESJA E PARE E LAJMIT 

15.01.2016, ne oren 7pa5, 

emisioni I mengjesit, VISION 

PLUS,television me shikueshme 

ri kombetare e ne trevat pan 

shqiptare, disa ore pas lajmit 

per zgjedhjen e GRUAS SE VITIT 

2015, ne tri fusha: politike, 

shoqeri civile dhe media, ben 

intervisten e pare me SHGPAZ. 

Çmime te tilla, me precedente 

trevjecare jane nje mjet  eduka 

tiv dhe promovues per 

publikun , kur behen  ne 

transparence te plote dhe me 

kritere saktesisht kohore; 
megjithate inflacioni i madh i 

diplomave, certifkatave, 

cmimeve dhe vlere simeve 

fallco, korruptive dhe te 

pamerituara, zbehin shpesh TE 
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18 JANAR 2016– KONFERENCE PER TIRANEN-TE 

NDERTOJME NJE QYTET TE JETUESHEM NE TE GJITHA 

NJE KONFERENCE E STRUKTURUAR MJAFT MENCURISHT:             

biznesmene, shoqata, donatore, vendimmarres, eksperte  vendas dhe te  huaj, 

institucione nderkombetare  te instaluara ne Shqiperi, projektues dhe  gjithkush qe 

ishte I interesuar. Pervec pershendetjeve  te rastitt si -e kryetarit te bashkise, te 

kryeministrit dhe perfaqesuesve te bankes boterore, te komisio nit evropian, te  undp-

se dhe berzh-it, te  ambasadoreve te ndryshem, u organizuan edhe degjesa ne 5 

formate si dhe  prezantime te  mbi 100  projekteve qe duhet dhe mund te zbatohen 

ne tirane, nese  te gjithe aktoret  bashkepunojme, basherendojne aftesite dhe  

mendesite, ekspertizen dhe  alternativat  respektive, por ….nese edhe politika “ nuk fut 

hundet” ose me mire nuk perzihet ne  financat  e ketyre projekteve  tashme te  

detajuar  dhe te gatshme per t’u  pergatitur  nga  sektoret  e interesuar dhe  me 

argumente  te qarta ne zbatim. 
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Foles dhe folese  te konferences 
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REVISTA ART&TRASHEGIMI  

22 janar 2016, ne nje mjedis modest, por i mbushur me kulture,  

merr forme, pergatittet dhe  shperndahet kjo reviste me emer e 

pune te madhe, gati sa 2-3 drejtori kulture prane ministrise me te 

njejtin emer. Kjo vajze e shkolluar dhe e perfeksionuar jashte 

vendit, me shume perkushtim mbledh fakte, ide, materiale dhe cdo 

dokument qe i duhet  ketij “katalogu” tremujor, qe pasqyron 

thesare historike e kulturore, politike dhe sociale te gjithe qyteteve 

tona dhe jo vetem. Nje bravo te sinqerte Ildes sone ! 
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                  konference ekonomike  dhe B2B  
      ndermjet bizneseve greko-shqiptare             

Tirane, me 26 janar 2016 

Prezenca e bizneseve greke dhe e investimeve te ketij shteti fqinj 

u pasqyrua mjaft mire nga pala greke: me shifra, fakte, botime 

dhe qendrime diplomatike me synime ekonomike. Diskutuan 

ambasadori grek ne Shqiperi, kryetari i dhomes tregtare shqiptare

-greke, zv. ministri  i jashtem grek, etj.; pala shqiptare 

perfaqesohej nga biznesi dypalesh dhe nga  2 ministra shqiptare, i 

ekonomise dhe ai i energjitikes etj. Mori pjese dhe pershendeti 

konferencen edhe zevendes-kryeministri i Shqiperise, Niko 

Peleshi.  
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          Artizanati femeror ndër me aktivi dhe kreativi 
28 janar 2016                                                                 panair 3 ditor  në Tirane            
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ATELJEJA ME E BUKUR, ME ATRAKTIVE,ME INOVATORE 
JO VETEM NE LEZHE “TEREZA GEGA”    

Lezhe, fotot nga fxh, marre me date 30 janar 2016  
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Nje shkrim interesant per artizanatin  
marre nga revista Forbes                              (shqiperuar nga Flutura Xhabija) 

Në një botë që është e kapluar nga konflikti dhe jostabiliteti, në vend se të flasim per marrëveshje 

tregtare ose te negociojmë per marrëveshje bërthamore, Sekretari Kerry zgjodhi të flasë për rëndësinë e 

artizanëve dhe se si ata mund të ndihmohen për ndërtimin e paqes dhe prosperitetit në disa nga vendet 

më të varfëra dhe më të rrezikuara në botë. 

Meqenese  udhëheqësit e botës u mblodhen në New York, për të miratuar një pakete të re të synimeve 

globale e për t'i dhënë fund varfërisë, per të mbrojtur planetin dhe për të siguruar prosperitetin global, 

sektori artizanal vërtetë është, siç tha Sekretari i Shtetit, një "vend i hatashem për të filluar. " 

 

„Nëse jeni në kërkim të mënyrave të reja për të ndihmuar  dhe qe të lulëzojnë  vendet në zhvillim, 

artizanët janë me te pershtatshmit për të filluar", shpjegoi sekretari amerikan i Shtetit John Kerry. Ai 

po fliste në një forum, kohët e fundit, në Departamentin e Shtetit, në lidhje me ndikimin që artizanët 

kane në komunitetet dhe në ekonominë globale. Në të vërtetë, kjo lloj sipërmarrjeje është e njohur 

gjerësisht si një motor për uljen  e varfërisë dhe rritjen e  zhvillimit ekonomik. 

 

Zoti Kerry e filloi  me ...“ Gjate  karrierës sime, unë kam punuar edhe si bankier  në biznese bujqësore të 

vogla e ne rritje, në pjesën më të madhe te Amerikës Latine dhe Afrikës. Kam parë drejpërdrejtë 

ndikimin e fuqishëm që këto biznese kanë në komunitetet rurale në vende si Kolumbia, Republikën 

Demokratike të Kongos dhe Ruandës, ndërsa kolegët e mi në kapital Root dhe unë priren të kalojnë më 

shumë kohë duke menduar për tokën se sa stilin; Departamenti i Shtetit më ftoi të ndaja përvojën tonë, 

duke pasur parasysh paralele forta mes sektorit të bujqësisë dhe sektorit artizanal. 

 

"Shumica e njerëzve ende nuk e kuptojnë vlerën e plotë ekonomike të sektorit", tha Peggy Clark, 

nënkryetar i programeve të politikave në Institutin Aspen dhe drejtor i Aleancës për  Ndërmarrjet 

artizanale. "Ata nuk mendojnë për bizneset artizanale, si industri të vërteta - ose si nxitës të zhvillimit 

ekonomik dhe krijimit të vendeve të punës." 

Me fjalë të tjera, mendoj përtej xhinglave turistike. Në vend të kësaj, mendoj tekstile artizanale dhe  

vepra arti tradicionale qe shiten në dyqane si West Elm, e cila bashkëpunon me mbi 20 grupe artizanale 

në 15 vende. Ose të marrim IKEA-n,  me orendite e saj shtepiake, nje kompani që e ka nisur si një 

sipërmarrëse guximtare në një qytet të vogël në Suedi. Sot, kompania bashkëpunon me artizanët rurale 

në mbarë botën  dhe   krijoni koleksione te perhershme të cilat  shiten në dyqanet e saj. 
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Sektori artizanal është pjesë e një ekonomie shumë më të madhe globale krijuese dhe, nëse do të ishte 

një shtet i vetem, do të kishte ekonominë e katërt më te madhe në botë, me fuqinë punëtore te katërt 

më te madhe, sipas Bankës per Zhvillim InterAmerikane. Kjo është vlera ekonomike që Aleanca për  

Ndërmarrjet artizanale kërkon të nxjerrë në pah në një fushatë të re „ChooseArtisan“ për të sjellë ne 

vëmendje rëndësinë e ekonomisë krijuese. 

Përtej ndikimit ekonomik total, prodhimet artizanale pasqyrojnë traditat kulturore dhe sociale të 

komuniteteve aty ku ata janë krijuar. Zgjedhja mjeshtër do të thotë te mbështesim një formë te 

zhvillimit ekonomik që ka kuptim të thellë, një që vjen nga rrënjët unike njerëzore dhe te vendit. "Ka një 

ndershmëri dhe origjinalitet në këto produkte që është e vështirë ti gjesh në shumë vende të tjera," 

shpjegoi Sekretari Kerry. 

 

Sektori artizanal është tashmë një burim i provuar i vendeve të punës dhe të ardhurave të eksportit. 

Ashtu si bujqësia, ajo ka potencial të madh të pashfrytëzuar për të rritur më tej të ardhurat dhe 

punësimin në nivel global. Duke zgjedhur për të mbështetur artizanët, ne - si konsumatorë, investitorë, 

lider te biznesit dhe  politikëbërës - mund të ndihmojmë në ringritjen e këtij potenciali që gjeneron 

ndikim të thellë shoqëror dhe ekonomik për sipërmarrësit e palodhur ne të gjithë botën, dhe në veçanti 

për gratë. 

SHENIM:  PO ARTIZANATIN TONE KUSH DO TA MBROJE ?  ENDE NE SHQIPERI VEMENDJEN E 

KANE VETEM TEK BIZNESI I MADH,TEK NDERTIMET, HOTELET E BARET, VEPRA TE KUSHTUESHME 

QE SHPESH NUK JANE RENTABEL, ASPAK PRODHUES A RIPRODHUES; SHGPAZ KA MBI 10 VJET 

QE PUNON NE KETE FUSHE  ME GRUPE ARTIZANALE NE TE GJITHE VENDIN, MADJE KA KRIJUAR 

NJE RRJET KOMBETAR TE ARTIZANEVE NE 12 RRETHE, KONTRIBUTI I TE CILAVE SA VJEN E 

SHTOHET  ME NJE VETEDIJE TE QARTE SE KY SEKTOR DUHET NDIHMUAR, MBESHTETUR DHE 

PROGRAMUAR QE NE NISJE TE BUXHETEVE VJETORE, MADJE NJE BUXHETIM TE POSACEM, 

SEPSE  KY SEKTOR GJENERON PUNE, TE ARDHURA, ZHVILLIM DHE KULTURE. F.XH.  
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      31.01.2016, Tirane 
Nje aktivitet kulturor mjaft i kendshem dhe cilesor; me artiste  
virtuozë e gjenerozë, te perkushtuar dhe seriozë qe nderojne muziken 
dhe artin, emrat e degjuar te muzikologeve dhe profesoreve te 
akademise se arteve. 
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Myku vaginal 

Një tjetër faktor i rëndësishëm është edhe përdorimi i tampon-ëve apo pecetave kur femrat janë me 
menstruacione, prandaj gjatë këtyre ditëve duhet shumë kujdes dhe një higjienë shumë të madhe 
intime. Myk mund të shkaktojnë edhe marrja e kontraceptivëve oral, të qenit shtatzanë si dhe kontrolli 
jo i mirë i diabetit. Gjithashtu myku mund edhe të rishfaqet. Shpesh infeksionet mykotike janë të 
shoqëruara edhe me infeksione bakteriale. 
Simptomat: kruarje organeve gjenitale, e cila shtohet përpara periodave; ndjesi djegieje sidomos gjatë 
urinimit dhe gjatë marrëdhënieve seksuale ose pas tyre, dhimbje vaginale dhe ndjeshmëri e madhe e 
indeve përreth; rrjedhje vaginale, që mund të jetë e trashë e bardhë, me erë ose dhe pa erë; skuqja dhe 
inflamimi i vulvës. Këto shenja nëse nuk trajtohen që në fillim, mund të përkeqësohen deri në skuqje 
të fortë e ënjtje që çojnë deri në plagë sipërfaqësore, ndaj duhet trajtuar me mjekim të rekomanduar 
nga mjeku. 
Diagnostikimi: Diagnoza shpesh është e bazuar tek simptomat, por ka edhe gjendje të tjera që kanë 
simptoma të njëjta me mykun, prandaj është e rëndësishme që sidomos kur është hera e parë që keni 
përjetuar simptomat e mykut të shkoni pranë mjekut, i cili përpara se të fillojë trajtimin duhet të 
marrë një mostër vaginale për analizë. 
Trajtimi: varet nga infeksioni dhe grada e tij. Një ndër trajtimet më efektive është trajtimi një javor me 
një krem anti-mykotik, i cili aplikohet çdo natë në vaginë ose dhe me ovula anti-mykotike. Nëse ju 
vijnë periodat ju mund t’i aplikoni përsëri këto kremra. Myku mund të trajtohet edhe me tableta anti-
mykotike orale. 
Vetëkujdesi: Parandalimi i myku-t bëhet duke mbajtur higjienë shumë të mirë; me shmangien e 
përdorimit për një kohë të gjatë të antibiotikëve për sëmundje të ndryshme; të evitoni përdorimin e  
sapunëve, shampove kimike, deodorantëve apo pudrën në zonën gjenitale; evitoni kondomët 
spermicid; vishni rroba të brendshme pambuku dhe evitoni veshjet e ngushta; bëni dush pas vrapit 
apo ushtrimeve; ndërroni rrobat e brendshme të lagura etj. 
I rëndësishëm është dhe përdorimi i shpëlarjeve me kamomil, ujë me sodë ose jod. 

Përgatiti: Arlinda Demeti, farmaciste 

Myku vaginal është një infeksion kërpudhor i zakonshëm, që 
prek shumë femra, i shkaktuar nga candida albicans. Myku 
shkaktohet nga shumë faktorë, si përdorimi për një kohë të gjatë i 
antibiotikëve për sëmundje të ndryshme, moti i nxehtë, veshja e 
rrobave sintetike që rrinë të shtrënguara pas trupit etj.  
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Vaj balsami, i perftuar nga lulet e balsamit 
prej procesit te ftohte 40 ditor. Vaji eshte nje 
ushqyes organik i cili mund te aplikohet ne 
fytyre dhe ne trup disa here ne dite. Vaji 
eshte i pershtatshem kryesisht per plage, 
pickime nga insekte, prerje, buze te irrituara, 
duar te ashpra dhe per lekura teper 
sensitive. Lulet e balsamit pergatiten per ju 
ne forme vaji, krem, vazeline buzesh dhe 
locion trupi per perdorim pas dushit. Vaji 
mund te aplikohet edhe ne floke, kryesisht te 
demtuara. Vaji ruhet ne vend te erret dhe te 
fresket.   

Vaj ulliri 100% me ereza organike dhe çaj mali e rozmarine, perdoret ne 
sallat.  
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ÇFARË DUHET TË DINI 

Shpesh nënat shqetësohen për kokën e butë të porsalindurve të tyre. Ja çfarë duhet të dini mbi kujdesin e kokës 

së të porsalindurit tuaj. 

 

Tek fëmija i porsalindur kockat e kokës janë të buta. Ndonjëherë gjatë lindjes koka mund të pësojë deformime 

të cilat rregullohen pas pak kohësh. Kockat e kafkës së fëmijës së porsalindur akoma janë të pa lidhura. Në 

kokë ka disa zona që janë të buta membranoze, pa kockë, që quhen fontanela. Shumica e tyre janë të mbyllura 

që në lindje, përveç fontanelës që ndodhet në pjesën e sipërme të kokës dhe në formë vezore. 

 

 

Fontanela mbyllet midis 10 dhe 18 muajve. Nënat duhet të tregojnë kujdes sepse nuk duhet shtypur me 

forcë. Kjo fontanelë ndikon në zhvillimin dhe rritjen e kafkës dhe të perimetrit të kokës me anë të të cilit 

vlerësojmë zhvillimin e sistemit nervor qendror. Sa më e madhe koka, aq më i madh truri, aq më i madh 

zhvillimi psiko-motor i fëmijës. Perimetri i kokës rritet gjatë tremujorit të parë të jetës mesatarisht 2 cm në 

muaj. 

Gjatë tremujorit të dytë rritet 1 cm në muaj dhe gjatë gjashtëmujorit të dytë rritet totalisht 3 cm. Gjatë vitit 

të dytë rritja është prej rreth 2.5 cm. Pra është e rëndësishme që fontanela të mos mbyllet para kohe, pasi 

pengon rritjen e trurit brenda saj. 

 

Zbutja e kockës 

Në rast se fëmija ka temperaturë në shifra mesatare dhe të larta fontanela fryhet më shumë se zakonisht. 

Është e rëndësishme të vihet një kompresë me akull (mbështillni pak akull në një peshqir) vazhdimisht në 

pjesën e sipërme të kokës. Në rast se fëmija paraqet djersë të shtuar, fontanelë më të zbutur aq sa lejon 

futjen e gishtave, mbetje të flokëve në jastëk, atëherë kemi të bëjmë me një problem të përgjithshëm të 

para-rakitizmit i cili trajtohet me vitaminë D dhe me kalcium. 

 

Çfarë duhet të bëjmë 

Nënat duhet të shfrytëzojnë verandat, ballkonet dhe parqet gjatë sezonit të verës, sepse mjekët këshillojnë 

rrezatimin e mirë të diellit për të gjithë fëmijët dhe veçanërisht për fëmijët me problemin e para-rakitizmit. 

Rrezatimi i mirë i diellit të mëngjesit është shumë i këshillueshëm për të vegjlit. Ai i ndihmon kockat e 

trupit të përthithin vitaminën D dhe kalciumin, shumë të domosdoshëm për fortësimin e tyre. 

Ekspozimi i përditshëm për disa minuta i fëmijës në diell është ideal për këtë funksion. Shumë pediatër u 

kërkojnë nënave që t’i lënë fëmijët të marrin ngjyrën çokollatë, nga dielli i mëngjesit. Por kujdes, ekspozoni 

vetëm këmbët dhe krahët e fëmijës, kyçet janë të rëndësishme që të marrin rrezatimin. Mbulojani kokën me 

një kapele dhe trupin me veshje të lehta pambuku. Koha e këshillueshme e ekspozimit është rreth orës 9 të 

mëngjesit. Ekspozimi duhet të fillojë gradualisht nga 5 minuta në ditë deri në 30 minuta. 

Për larjen e kokës së fëmijës përdorni shampo delikate të prodhuara për lëkurën e butë të fëmijës. Nenat e 

reja nuk duhet të shqetësohen, pasi larja nuk e dëmton kokën e butë të fëmijës, mjafton që ju të tregoni pak 

kujdes 
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 18 janar 2016– ekspozite mjaft origjinale  e piktorit te 

njohur shqiptar EDI HILA”MIRAZHET E  BULEVARDIT” 
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http://@yahoo.com
mailto:info.shgpaz@yahoo.com

