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EDITORIAL
Çdo vit, shpresë dhe ndryshim
Kur fillon viti i ri, ne shpresojmë dhe jemi me shpresë. Shpresa 

na ofron një faqe të re për të shkruar një tregim të ripërtrirë të jetës 
sonë. Kur përfundon viti ne e arrijmë një pikë të caktuar që kërkon 
reflektim për ndryshim. Ndryshimi është pushtues dhe i paqartë 
ashtu që ndikon në ne në shumë mënyra, mirëpo jemi ne ata që 
zgjedhim çka të marrim e çka jo. 

Shpresa përmban ndryshim
Shpresa na e mban kokën lart dhe na e mbushë shpirtin për të 

ardhmen dhe ne duhet t’i përshatim pikëpamjet tona për vitin që vjen. 
Mbrenda shpresës sonë shohim ditë më të mira, mundësi të ndryshme, 
qëndrime të reja dhe veprime të reja për të ndërmarrë. Shpresa 
nënkupton pritje të ndryshimit dhe ne priremi kah ndryshimi.

Ndryshimi përmban shpresë
Duke u futur në vitin e ri, ne fillojmë të zbatojmë ndryshimet tona. Duke 

hyrë në janar na duket sikur jemi duke rënë në një botë të re dhe kemi 
pasiguri nëse mund të shkelim në at shteg të ri që ne e kemi përcaktuar 
në mendjen tonë. Qielli na duket më i zymt dhe ditët më të gjata. Shpresa 
jonë për ndryshim merr rrugë. Nëse shpresa është një gjë e çuditshme, 
atëherë nuk jam i sigurt se çka është ndryshimi. Ndryshimi është diçka 
që dikush mund ta bëjë vet. Ndryshimi mund të jetë – dhe është – i 
ndihmuar nga komuniteti i shokëve, bashkëpunëtorëve dhe familja, por 
ndryshimi mund të bëhet vetëm nga personi që ka nevojë për ta bërë 
ndyshimin. Por, për të qenë të qartë, ne të gjithë duhet të ndryshojmë 
në njëfarë mënyre, për secilën javë, muaj dhe vit. Ndryshimi është 
pjesë e pandashme e zhvillimit dhe arritjeve personale. Ndryshimi 
ka sfida (gjithmonë) dhe thejshtë ne duhet ta pranojmë se duhet 
të mundohem më shumë që kjo të realizohet. Ndryshimin tonë e 
mbështesin edhe të tjerët, më shumë se sa e paramendojmë ne. 

Çdo vit, shpreso dhe ndrysho ritmin
Nuk mund të kontrollojmë çdo gjë që ndodhë, por mund të 

kontrollojmë si të veprojmë dhe reagojmë. Në këtë kontekst, 
ritmi i shpresës dhe i ndryshimit krijon një melodi të pazakont dhe 
domethënëse. Shpresa duhet të na mbajë ne të gjallë. Ndryshimet 
duhet të na mbajnë ne të gjallë. Ne duhet të udhëheqim në frymën e 
shpresës dhe ndryshimit. Duhet të pranojmë komunitetin që na rrethon. 

Lutem që shpresa dhe ndryshimi i juaj të jenë të balansuara mirë 
dhe të kenë një qëllim për arritje të reja në vitin e ardhshëm!

Leonora
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EDITORIAL
Each year, hope and change
When a new year starts, we hope and we are hopeful. Hope 

delivers a fresh page to write a renewed story of our life. When 
a year ends, we are worn to a certain point and reflect on 
change. Change is invasive and evasive in that it impacts us in 
many ways yet we choose what we adopt or not.

Hope contains change
Hope does lift our eyes and spirit to the horizon ahead, and 

we need to adjust our view as a new year is ahead. Within our 
hope, we see better days ahead, different opportunities, fresh 
attitudes to use, and new actions to take. Hope means we 
expect change and we drive change.

Change Contains Hope
As we enter a new year, we begin to implement our 

changes. Going into January seems like we drop off an edge 
into a new world and we are uncertain if we can step on to 
the new path we designed within our thoughts. The skies 
seem darker, the days longer. Our hope for change takes a 
hit. If hope is an odd thing, then I am not sure what change is. 
Change is only something one can do themselves. Change can 
be - and is - supported by a community of friends, co-workers, 
and family, but change can only happen by the person needing 
to adopt a change. And, to be clear, we all need to change in 
some way, each and every week, month, and year. Change 
is the only constant to personal growth and achievement. 
Change has challenges (always), and we just need to know we 
need to sweat a little more to make it happen. Our change is 
supported by others, more than we imagine. 

Each year, hope and change rhythm
We cannot control everything that happens, but we can 

control how we react and act. Within this, the rhythm of hope 
and change creates a strange, meaningful melody. We need to 
keep our hope alive. We need to keep our changes alive. We 
need to lead with hope and change. We need to embrace the 
community around us.

May your hope and change be well-balanced and purpose-
filled in the year ahead!

Leonora
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Zgjerimi dhe rritja e qytetit të Prishtinës ka 
krijuar nevojën për hapjen e shkollave të 
reja. Një shkollë e tillë është edhe Shkolla 

Fillore dhe e Mesme e Ulët (SHFMU)“Hilmi 
Rakovica” në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë. 
Kjo shkollë është vetëm 10 vjet e vjetër, mirëpo 
për nga numri i nxënësve dhe hapësira e objektit 
të saj ajo radhitet në mesin e shkollave më të 
mëdha të kryeqytetit dhe madje tërë Kosovës.

Sot kjo shkollë i ka 5500 metra katror 
dhe 1493 nxënës për të cilët kujdesen 58 
mësimdhënës nga niveli parashkollor e deri te 
klasa e nëntë. Drejtoresha e kësaj shkolle znj. 
Zana Zeqiri theksoi se dallimi kaq i madh në 

moshën e nxënësve e bën administrimin e 
shkollës mjaft sfidues. Mirëpo, falë punës së 
palodhshme të mbarë kolektivit të shkollës 
gjithçka është më e lehtë. Ajo, po ashtu, bëri 
të ditur se që nga ardhja e saj në këtë pozitë 
është punuar shumë në aspektin e zhvillimit 
të mësimdhënies dhe mësimnxënies efikase. 
Për të arritur këtë, vëmendje e veçantë i 
është kushtuar vlerësimit të performancës 
së brendshme, janë mbajtur trajnime me 

nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit dhe më 
pas janë nxjerr treguesit se ku duhet të merren 
masa për sukses më të madh në kohën më 
të shkurtër. Si rezultat i kësaj, në këtë shkollë 
trajnimet për mësimdhënësit përzgjidhen sipas 
nevojës. Pra, përmes diskutimeve me arsimtarët 
dhe nxënësit gjenden format më të mira zbatuese 
për të arritur rezultatet maksimale.

“Jemi të përfshirë në shumë projekte në 
mesin e të cilëve do të veçoja projektin për 
ndërmarrësi. Dëshiroj që nxënësi të jetë pjesë 
aktive e vendimmarrjes në shkollë. Për këtë 
arsye, trajnimi për ndërmarrësi nuk është realizuar 
vetëm me arsimtarët por, edhe me fëmijët. Tani 
këta fëmijë i kanë grupet e tyre të ndërmjetësimit 
për të cilat synimi është që çdo klasë të ketë një 
ekip të tillë pasi zgjidhja e problemeve nga vet 
bashkëmoshatarët është shumë më e mirë dhe 
më afatgjatë se sa nga të rriturit,” theksoi znj. 
Zeqiri. Më tutje ajo tha se në kuadër të këtij projekti 
mësimdhënësit dhe nxënësit që kanë qenë pjesë 
e projektit të ndërmarrësisë gjatë muajit nëntor 
ishin në një vizitë disa ditore në Kroaci.

Një tjetër shembull pozitiv i kësaj qasjeje 
ndaj nxënësve në këtë shkollë është edhe 
krijimi i klubit të teknologëve të rinj. Në këtë klub 
fëmijët së bashku me arsimtarët e teknologjisë 
informative u kanë ndihmuar si nxënësve 

të tjerë ashtu edhe mësimdhënësve në 
zotërimin e njohurive të reja kompjuterike për 
shfrytëzimin maksimal të kësaj teknologjie për 
qëllime arsimore. Pra nxënësve iu është dhënë 
fjala kryesore dhe rrjedhimisht tek ata është 
rrënjosur ideja se ata janë dhe mund të jenë të 
suksesshëm. Krahas kësaj, kjo shkollë i ka disa 
fitore në projektet e KOSOVISION, si dhe është 
fituese e projektit të gjithëpërfshirjes në kuadër të 
të cilit do të punohet me përfshirjen e fëmijëve me 
nevoja të veçanta në procesin e rregullt mësimor. 
Kurse, që nga viti i kaluar është filluar me një 
projekt për fuqizimin e sistemit të informimit në 
kuadër të të cilit është aktivizuar edhe sistemi 
“weebly” i shkollës. Ky sistem mirëmbahet nga 
nxënësit, të cilët çdo muaj e përgatisin letrën 
informative të shkollës dhe të gjithë nxënësit 
mund ta lexojnë atë në sistemin “weebly” dhe të 
informohen për të gjitha aktivitetet në shkollë.

Në fund znj. Zeqiri pati një porosi shumë të 
thjeshtë për të gjithë fëmijët në Kosovë: “Nxënës 
gjatë gjithë jetës duke filluar nga drejtoresha. 
Ndryshimin mos ta kërkojmë nga të tjerët nëse 
ne nuk ndryshojmë vet. T’i kthehemi librit leximit 
sepse vetëm duke lexuar mund të ecim përpara. 
Vetëm puna mund të na i hap horizontet ku 
mëtojmë t’i arrijmë shkollat e tjera evropiane.”

Drejtoresha, znj. Zana Zeqiri

Rudina Zeqiri (14)
Unë shpresoj se ky 
vit do të na sjellë 
shëndet, sukses dhe 
lumturi. Ky vit do të 
jetë i suksesshëm dhe 
i begatshëm vetëm 
nëse punojmë, mësojmë dhe ndjekim 
ëndrrat tona. Prandaj bëjini këto gjëra që 
të kemi një vit të paharrueshëm. Ju uroj të 
gjithëve që ky vit t’ju sjell shëndet, sukses 
dhe mbi të gjitha lumturi!

Rudina Zeqiri (14)
I hope that this year will bring us good 
health, success and happiness. This 
shall be successful and prosperous only 
if we work, learn and follow our dreams. 
Do these things so that we may have an 
unforgettable year. I wish that this year 
brings to everybody good health, success 
and above all happiness!

Rozana Krasniqi (15)
Ajo që më së shumti 
dëshirojë është që 
asnjë njeriu në botë të 
mos i shkelen të drejtat. 
Pra ajo që dëshiroj për 
Vitin e Ri është që të jetë vit i mbarë dhe i 
suksesshëm, përplot me arritje dhe të mira 
ekonomike. Po ashtu, dëshiroj që pas për-
fundimit të shkollës fillore të pranohem në një 
shkollë të mesme të mirë dhe t’i bëj prindërit 
e mi krenar. Gëzuar të gjithëve Viti i Ri 2017!

Rozana Krasniqi (15)
What I wish the most is that in 2017 no-
body’s rights are violated. In other words 
I wish that this New Year is good and 
successful, full of achievements and mate-
rial goods. I also wish that upon finishing 
primary school I get accepted into a good 
high school and make my parents proud of 
me. Happy New Year 2017 to all!

CILA ËSHTË DËSHIRA JUAJ PËR 
VITIN E RI 2017?

SHKOLLA FILLORE 
DHE E MESME E ULËT 
“HILMI RAKOVICA”
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Pyetësor

shkolla e muajit

Gentiana Hajdari (15)
Dëshira ime më e 
madhe për Vitin e Ri 
2017 lidhet me shkollën 
gjegjësisht një lëndë 
mësimore në veçanti. 
Teknologjia informative ka fituar rëndësi në 
çdo fushë të jetës. Unë dëshirojë që lënda 
e programimit kompjuterik të futet në të 
gjitha shkollat dhe që ne të rinjtë të fillojmë 
të mësojmë për këtë fushë sa më herët. 
Shpresoj që me kalimin e kohës kjo lëndë 
do të praktikohet dhe do t’i kushtohet 
rëndësi të madhe.

Gentiana Hajdari (15)
My greatest wish for New Year 2017 is 
related to the school or one subject in par-
ticular. Information technology has gained 
importance in every life field. I wish that 
computer programing subject is introduced 
into all schools so that we the young start 
learning it as soon as possible. I hope that 
in time this subject shall be applied and 
gain in importance.



The expansion of the city of Prishtina has 
created the need for the construction of 
new schools. Elementary and Junior High 

School (EJHS) “Hilmi Rakovica” in Kodra e 
Trimave neighbourhood is one such example. 
This school is only 10 years old, however, based 
on the size of the building and the number of its 
students it ranks among the biggest schools in 
Prishtina and even Kosovo.

This school currently has 5500 square 
meters, 1493 students and 58 teachers 
from preschool to ninth grade. The principal, 
Mrs Zana Zeqiri, emphasized that this great 
difference in age between the school children 
makes its administration quite challenging. 
However, thanks to the tireless work from the 
entire staff everything becomes much easier. 

She also said that since her arrival at this 
position a lot of efforts have been put in 
developing and conducting efficient teaching 
and learning. To this purpose special attention 
has been paid to the assessment of the 
internal performance, much training with the 
students, parents and teachers has been 

conducted, and the indicators for 
the necessary actions for best 
results in the shortest time were 
drawn. As a result, in this school 
the trainings for teachers are 
selected based on actual needs. In 
other words, discussions with the 
teachers and students serve to find 
the best application methods to 
achieve the maximum results.

“We are involved in many 
projects among which I would 
emphasize the entrepreneurship 
project. I want the students to 
take active part in the decision-

making process in the school. Therefore, 
the entrepreneurship project was conducted 
with the students as well as the teachers. 
These children now have their mediation 
groups which we aim to establish in each 
classroom, because problem solving by 
their own peers results in better and longer 
term solutions,” Mrs. Zeqiri stated. She 
further emphasized that during November 
2016, a visit to Croatia was organized 
for the teachers and students that have 
participated in the entrepreneur project.

Another positive example of this 
approach towards the students is the 
creation of the Young Technicians Club. 
Through this club the children together with 

their IT teachers helped both their peers and 
their teachers in acquiring the required computer 
skills in order to achieve the maximum use of IT 
technology in classes. Thus, all emphasis was 
put on children and they were shown that they 
can be successful. Moreover, this school has 
won several times in the KOSOVISION projects, 
and it has also won the Inclusive Teaching 
Project. This means that this school shall work 
towards the inclusion of children with special 
needs in regular classes. Since last year there 
is also an ongoing project for the empowerment 
of the information system. Within this project the 
school has activated its own “weebly” system. 
This system is maintained by the students, and 
every month they prepare an information paper 
for the school, which is then available for all 
children to read on the “weebly” system.

In the end Mrs Zeqiri had a very simple 
message for all the children in Kosovo: 
“Students our entire life, starting from the 
principal. We should not seek change from 
others if we do not change. Read more, 
because only through reading we may go 
forward. Only work shall enable us to catch up 
with the schools in Europe.”

Nafije Sallahu (14)
Për mua Viti i Ri simbolizon një faqe 
të re të jetës tonë. Këtë vit si çdo 
nxënës dëshirojë që të mbizotërojë 
lumturia, harmonia dhe sukseset 
në mësime. Këtë vit dëshiroj që të 
ketë përmirësime edhe në shkollë. 
Sot është tejet e rëndësishme që të gjitha shkollat të 
pajisen me rrjet wi-fi. Kurse, të gjithë nxënësve të klasave 
të nënta u uroj që të regjistrohen në ato drejtime që 
kanë dëshirë. Në fund ju uroj të gjithëve Vitin e Ri 2017, 
shpresoj që të jetë një vit i mbarë për të gjithë.

Nafije Sallahu (14)
In my opinion New Year symbolizes a new page in our lives. 
This year as every other student I wish that happiness, 
harmony and success in learning shall prevail. This year I 
also wish improvements at school. Nowadays it is extremely 
important that schools are equipped with wireless networks. 
To all the ninth graders I wish that they get accepted in what-
ever schools they apply for. Finally I wish a Happy New Year 
2017 to all, and I hope that it shall be a prosperous year.

ELEMENTARY AND 
JUNIOR HIGH SCHOOL 
“HILMI RAKOVICA”
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school of the month

Florinda Bunjaku (14)
Si çdo vit tjetër edhe 
viti 2017 shpresoj që 
të jetë një vit i suk-
sesshëm jo vetëm për 
mua por, për të gjithë. 
Ajo që është më e 
rëndësishme është që të jemi bashkë për 
t’i arritur qëllimet tona. Suksesi dhe arritja 
e përbashkët janë shumë më të vlefshme 
se sa ato individuale. Andaj, shpresoj që 
viti 2017 të na gjejë të bashkuar.

Florinda Bunjaku (14)
As always, I hope that 2017 shall 
be a successful year not only for me 
individually, but everybody. The most 
important thing is that we work together 
to achieve our goals. Common success 
and achievements are more important 
than individual ones. Therefore, I hope 
that we shall be united in 2017.

Ylli Rama (15)
Unë si anëtar 
i klubit të 
teknologëve 
kam dëshirë që 
viti 2017 të ketë 
arritje të mëdha në teknologji, si 
dhe që nxënësit të arrijnë suksese 
në nxënien e dijeve të reja. Zhvil-
limi teknologjisë ka mundësuar 
shpikjen e pajisjeve të shumta 
të cilat kanë çuar në zhvillimin e 
profesioneve të reja. Andaj, është 
detyra jonë që të mësojmë dhe t’i 
zotërojmë këto profesione të reja.

Ylli Rama (15)
As a member of the technicians 
club I wish a lot of great techno-
logical achievements in 2017, 
and that students are successful 
in acquiring the new knowledge. 
Technological inventions have 
developed new occupations. 
Therefore, it is our task that we 
learn and master these new skills.

WHAT IS YOUR WISH FOR 
NEW YEAR 2017?Questionnaire
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Ekzistojnë shembuj të 
panumërt kur sporti ka 
arritur të thyej barriera 

dhe të tejkalojë pengesa për t’i 
bashkuar njerëzit. Kështu që 
në mënyrë simbolike sporti me 
të drejtë është quajtur një urë 
lidhëse e cila nuk njeh racë, 
etnitet, moshë, gjini apo kombësi. 
Kjo nuk është ndonjë befasi 
e madhe, pasi që suksesi në 
shumicën e sporteve bazohet 
në vlera të përbashkëta si puna 
e zellshme, bashkëpunimi, forca 
e karakterit, fair-play, etj. Shkolla 
e futbollit e komuniteteve në 
lagjen “2 Korriku” në Mitrovicën 
e Jugut është edhe një shembull 
i mirë, kur sporti shërben si urë 
lidhëse për nxitjen dhe forcimin 
e bashkëpunimit në mes të 
fëmijëve të etnive të ndryshme.

Kjo shkollë u hap për herë 
të parë në korrik të vitit 2015 
në kuadër të projektit të ideuar 
dhe tani të mbikëqyrur nga 
organizata joqeveritare Përparimi 
Rinor i Ashkalinjve të Mitrovicës 

(PRAM) dhe me financim nga 
organizata Danish Refugee 
Council (DRC). Kjo shkollë është 
në veqanti për fëmijët që vijnë 
nga komuniteti rom, ashkali 
apo egjiptian (RAE). z.Milaim 
Ramadani, drejtor ekzekutiv i 
organizatës PRAM theksoi se 
kjo shkollë futbolli është tejet 
e rëndësishme kur dihet se 
mbi 90% e komuniteteve RAE 
në këtë zonë janë të papunë. 
Prandaj, do të ishte e pamundur 
që ky projekt të zbatohej po të 
mos ishte edhe gatishmëria 
për bashkëpunim dhe ndihmë 
nga Klubi i Futbollit “Trepça 89” 
në Mitrovicë, i cili aktualisht 
kryeson tabelën e Superligës 
së Kosovës. Rezultat i 
kësaj gatishmërie është 
nënshkrimi i marrëveshjes së 
bashkëpunimit, në bazë të të 
cilës organizata PRAM duhet 
vetëm të paguajë trajnerin e 
shkollës, i cili sigurohet nga 
“Trepça 89”. Për më tepër, 
klubi po ashtu ka marrë 

përsipër që të vë në dispozicion 
të kësaj shkolle të gjitha 
ambientet e tij dhe gjithçka tjetër 
që nevojitet për mbarëvajtjen e 
punës së kësaj shkolle futbolli.

“Deri tani jemi shumë të 
kënaqur me bashkëpunimin që e 
kemi me klubin ‘Trepça 89’ pasi 
që ata e kanë plotësuar në tërësi 
çdo obligim që e kanë marrë 
përsipër duke filluar nga trajneri 
Lavdim Behxheti, i cili është i 
licencuar nga UEFA, e deri te 
përkushtimi serioz në punën me 
fëmijët që janë të përfshirë në 
këtë projekt. Mirëpo, ajo që më 
jep më së shumti kënaqësi mua, 
është se që nga dita e parë 
nuk ka pasur as shenjën më 
të vogël të diskriminimit kundër 
fëmijëve RAE nga zyrtarët e 
klubit, trajnerët, dhe ç’ është më 
e rëndësishmja as nga fëmijët 
e tjerë,” theksoi z.Ramadani. 
Dëshmia më e mirë e këtij 
pohimi është fakti se deri tani 
plot 13 fëmijë, nga 51 sa i ka 
gjithsejtë shkolla aktualisht, 
janë përfshirë në stërvitjet e 

rregullta të klubit “Trepça 89” 
dhe në shumë ndeshje të klubit 
këta fëmijë janë titullar. Me fjalë 
të tjera, kriteri kryesor që ka 
rëndësi është nëse fëmijët kanë 
talent, dëshirë dhe disiplinë për 
të punuar dhe për të dhënë 
maksimumin në fushën e blertë.

Një tjetër arsye pse ky 
projekt meriton çdo lëvdatë të 
mundshme është fakti se fëmijët 
nuk duhet të paguajnë asgjë. 
Me fjalë të tjera, e tëra që u 
nevojitet për t’u bërë pjesë e tij 
është dashuria për futbollin si 
dhe vullneti për të punuar fort 

në realizimin e ëndrrës së 
tyre për t’u bërë futbollistë 
të suksesshëm. Ky fakt 
është tejet i rëndësishëm 
kur dihet se sa i lartë është 
niveli i papunësisë në mesin 
e këtyre tri komuniteteve. 
“Që në fillim ne kemi qenë 
të vetëdijshëm se suksesi 

i këtij projekti ka qenë i varur 
drejtpërdrejt nga heqja e çdo 
lloj obligimi financiar për fëmijët. 
Kështu, ata janë të obliguar që 
çdo gjashtë muaj të paguajnë 
vetëm 1 euro për kontrollet e 
rregullta shëndetësore,” shtoi 
z.Ramadani.

Falë angazhimit të 
deritanishëm fëmijët janë 
ndihmuar edhe me pajisje të 
ndryshme sportive. Kështu, 
donatori kryesor i projektit, DRC 
ka mundësuar blerjen e 40 
topave të futbollit, jelekëve dhe 
pajisjeve të tjera për stërvitje. 
Pastaj, batalioni portugez i KFOR-
it në bashkëpunim me UNMIK-un 
kanë dhuruar 47 palë këpucë 
futbolli të reja të cilat ua kemi 
shpërndarë fëmijëve. Mirëpo, 
sipas z.Ramadani, ata vazhdojnë 
të kenë nevojë për ndihmë dhe 
janë në kërkim të donatorëve 
për t’i mbështetur në përpjekjet e 
tyre. Në fund ai theksoi se projekti 
aktual është pranë përfundimit. 
Prandaj, ai iu bëri thirrje të gjithë 
donatorëve të mundshëm që të 
ndihmojnë organizatën PRAM 
për ta vazhduar këtë projekt tejet 
të rëndësishëm për këta fëmijë. 
Sipas tij, kjo shkollë futbolli ka 
qenë një urë drejt integrimit 
dhe bashkëpunimit ndëretnik. 
Sidoqoftë, arritja më e madhe 
është fakti se këtyre fëmijëve 
iu është dhënë mundësia 
që të merren me sport dhe 
të largohen nga rrugët, në 
ndërkohë që mësojnë edhe 
vlerat thelbësore për sukses në 
jetë siç janë puna e zellshme, 
përkushtimi dhe disiplina.

SHKOLLA E FUTBOLLIT TË 
KOMUNITETEVE NË MITROVICË
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There are numerous 
examples when sport 
has managed to break 

barriers and overcome 
obstacles and unite people. 
Therefore, sports are correctly 
considered a connecting 
bridge that knows no race, 
ethnicity, age, gender or 
nationality. This is no big 
surprise, because success 
in most sports is based on 
common values such as hard 
work, cooperation, character, 
strength, fair play, eyc. The 
communities’ football school in 
“2 Korriku” neighbourhood in 
South Mitrovica is another good 
example, when sport serves 
as a connection bridge that 
encourages and strengthens 
the cooperation between 
children of various ethnicities.

This school was established 
in July 2015 as part of the 
project that was designed 
and is monitored by the 
nongovernmental organization 
Youth Advancement of Ashkali 

in Mitrovica (PRAM) and 
financed by the Danish Refugee 
Council (DRC). This football 
school is especially for children 
out of the Roma, Ashkali or 
Egyptian (RAE) communities. 
Mr Milaim Ramadani, executive 
director of PRAM emphasized 
that this football school has 
tremendous importance 
knowing the fact that over 
90% of the RAE population 
in this area are unemployed. 
Therefore, it would have been 
impossible to implement this 
project without the cooperation 
and assistance from Football 
Club “Trepça 89” in Mitrovica, 
who are the current leaders of 
Kosovo’s top football division. 
The result of this cooperation is 
the signing of the cooperation 
agreement which is valid until 
2017. Based on this agreement, 
PRAM only had to cover the 
expenses of the school coach, 
who in, turn was provided by 
“Trepça 89”. Moreover, the 
club also agreed to put at 
this school’s disposal all its 
facilities and and everything 
else necessary for the 
operations of this school.

“So far we are very 
satisfied with our cooperation 
with “Trepça 89” club, 
because they have met all 
their obligations, starting from 
Coach Lavdim Behxheti, who 
has a UEFA license, and 
up to the serious dedication 
in working with the children 
involved in this project. 

However, the 
thing that pleases 
me most is that 
from day one 
there wasn’t the 
slightest sign of 
discrimination 
against RAE 
children from any 
of the club officials, 
coaches, and what 
is most important, 
other children at this 
club,” Mr. Ramadani 
emphasized. The 

best proof to this claim is the 
fact that so far 13 of 51 children 
the school currently has, have 
been promoted to the regular 
trainings of “Trepça 89”, and 
in many competitive games 
these children have made 
it in the starting line-up. In 
other words, the main criterion 
for playing time is whether 
the children have the talent, 
discipline to work hard and 
give their best on the field.

Another reason why 
this project deserves to be 
praised is the fact that children 
don’t have to pay anything. 
All they need to be part of 
is football and be willing 
to work hard to make their 
dream to become successful 
footballers come true. This 
is very important considering 
the high unemployment rates 
among the three communities. 

“We were aware from the 
start that the success of this 
project was directly dependent 
on the removal of all financial 
obligations for the kids. Thus, 
they only have to pay 1 Euro 
every six months for their 
regular medical checks,” Mr 
Ramadani added.

Thanks to all the 
engagement so far, the children 
have also been helped with 
various sports equipment. 
The main donor of this project 
– DRC – has financed the 
purchase of 40 balls, vests and 
other training equipment. Also 
the KFOR Portuguese Battalion 
in cooperation with UNMIK 
provided 47 pairs of football 
shoes, which were given to 
the children. Mr Ramadani, 
however, emphasized that the 
project still needs assistance 
and they continuously seek new 
donors that can support them 
in their endeavours. Finally he 
emphasized that the current 
project is nearing its end date.

Therefore he called all 
possible donors to help PRAM 
to continue this important 
project for these children. 
According to him this football 
school has been a successful 
bridge towards interethnic 
integration and cooperation. 
The most important 
achievement, however, is 
the fact that these children 
have been provided with the 
opportunity to participate in 
sports and get away from the 
streets, while also learning 
core values to success in life 
such as hard work, dedication 
and discipline.

COMMUNITIES’ FOOTBALL 
SCHOOL IN MITROVICA

Milaim Ramadani



Kapela me lëkurë 
deleje 
Kompania “UGG” njihet për 

çizmet e veta të 
prodhuara me 
lëkurë deleje, 
mirëpo kjo lëkurë 

e deles gjithashtu 
është e bërë për t’iu 

përballur erërave të forta. 
Në mënyrë që të jetë më e qëndrueshme, 

atëherë në pjesën e jashtme mund të përdorim një mbrojtës 
kamoshi. 

The Sheepskin 
UGG might be known for its boots, but this 
sheepskin is also made to brave brutal winds. Use a 

suede protector on the outside to 
make it last. 
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(Burimi: www.menshealth.com)

Tani mund t’a hiqni qafe atë kapelë të madhe nga leshi dhe t’a zëvendësoni me këto stile të poshtëshënuara

Me siguri keni dëgjuar atë mitin e vjetër ku thuhet që ne humbin gjysmën e nxehtësisë sonë përmes kokës. Në fakt nuk qëndron 
ashtu. Ky mit daton nga viti 1970 nga një udhëzues ushtarak amerikan mbi mbijetesën, që kishte përllogaritur se rreth “40-45 përqind 

e nxehtësisë trupore” humbet nga koka. Mirëpo ky fakt është demantuar në raportin e vitit 2008 në Revistën britanike mjekësore, 
që zbuloi se vetëm 7-10 përqind e nxehtësisë së trupit humbet përmes kokës. Çka do të thotë kjo për ju? Do të thotë që ju duhet të 
ndaleni së menduari për kapelat në mënyrë vetëm praktike. Kur zgjedhni një kapelë dimërore, tani ju duhet të përqendëroheni në 
stil. Këshilla jonë? Le të jetë sa më e thjeshtë. Çelësi është që t’i përmbaheni një forme që i përshtatet më së mirë fytyrës suaj dhe 

përshtatet me veshjen tuaj, mirëpo asesi nuk duhet të keni një kapelë që dallohet më shumë se veshja e përgjithshme e juaj. Nga një 
kasketë bejzbolli deri tek një kapelë e vërtet Fedora, ja ku i keni kapelat më të mira të mundshme për koleksionin tuaj. 

KAPELAT MË TË MIRA DIMËRORE
fashion

Pilot 
kapela 
Korporata 
“Canada Goose” 
prodhon rroba 
dimërore si asnjë afarizëm 
tjetër. Kjo kapelë pilot nga 

leshi i deles mund të 
kombinohet, andaj dhe 
mund ta mbani gjatë ditëve 
të buta dimërore, por edhe 
gjatë stuhive më të këqija 
dëbore. Mund të kushtojë 
pak më tepër, mirëpo ka 
një garancion që zgjat tërë 
jetën, andaj dhe ia vlen ta 
keni në garderobën tuaj. 

The Pilot 
Canada Goose does winter 
like nobody’s business. 
This shearling pilot hat is 
adjustable, so you can wear 
it from mild winter days 
all the way through brutal 
snowstorms. It might be 
one of the pricier picks, but 
it has a lifetime warranty, so 
it’s worth shelling out. 

Kapela e ekipit
Nëse do të vëni kapelën tuaj të ekipit, atëherë 
zgjedhni një dizajn dhe ngjyrë modeste. “Stills” e ka 
dizajnuar këtë personalisht. 

The Team 
Hat 
If you’re going 
to wear your 
team’s hat, opt 
for a minimalist 
design and 
color. 

Stills designed 
this one personally.

Kapela 
klasike 
dimërore e 
thurur
Ngjyra e errët me 
nuancë të shkëlqyeshme 
krem në këtë kapelë klasike 
dimërore e bënë më të lehtë 
që kjo t’i përshtatet garderobës 
suaj, mirëpo është një përparim 
i madh nga kapela e zakonshme 
dimërore me zgjyrë të zezë. 

The Cable Knit
The dark, jewel-tone color on this beanie makes 
it easy to incorporate into your wardrobe, but is a 
serious upgrade from your go-to basic black.



Kapela nga leshi
Kjo kapelë me stil elegant do t’ju mbajë të ngrohtë ashtu si 
leshi pa pjesën masive të tij.

The Wool
This sleek style will keep you 

warm like wool without 
the bulk.

Kapela Fedora 
Përmes një kepele 

me maje të mprehtë 
dhe paksa të kthyer 
(Fedora) ju mund t’a 

shndërroni veshjen 
tuaj të vikendit 

në një veshje 
tërësisht më 
të bukur. 

The 
Fedora 

Take your standard weekend outfit to the next 
level with a sharp fedora. 

Kapela me xhufkë 
Nuk ka dimër pa një 
kapelë argëtuese? Ne na 
pëlqen se si kjo kapelë 

përdor nuanca të së 
njëjtës ngjyrë, pra 
kjo është mënyra 
modeste se si të 
vishet me shumë 
stil një kapelë me 
xhufkë.

The Pom-
Pom 

What’s winter without 
at least one fun hat? We like 
how this one uses shades of 
a single colour - it’s a subtle 
way to rock a pom-pom.

Kasketa
Kasketa e juaj e bejzbollit duhet të 
plaket bashkë me ju. Ne na pëlqen kjo 
formë e thjeshtë në një ngjyrë të butë të 
gështenjës. 

The Cap 
Your baseball cap should mature with 
you. We like this simple shape in a 
subtle maroon color. 

Kapela dimërore pa 
maje 
Kjo kapelë është forma e juaj e 
preferuar e kapelës dimërore, mirëpo 
me një dezen “cool”. Spërkatjet e 

vogla me ngjyra e bëjnë ate të 
thjeshtë por interesante.

The Beanie 
Your favourite winter hat shape, 

but with a cool pattern. The tiny 
flecks of colour keep it simple but interesting.
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Get rid of that big, bulky wool cap, and replace it with these styles instead

You’ve probably heard that old myth that we lose half of our body heat through our heads. It’s not actually true. The myth dates 
back to a U.S. army survival manual from 1970, which estimated that between “40 to 45 percent of body heat” is lost from the head. 
But the fact was debunked in a 2008 report in the British Medical Journal, which found that only about 7 to 10 percent of your body 
heat is lost through your head. What does this mean to you? It means you should stop thinking about hats in only utilitarian terms. 
What you should be focusing on, when selecting your winter hats, is style. Our advice? Keep it simple. The key is to stick with a 
silhouette that flatters your face shape and makes sense with the outfit - you never want the hat to outshine the rest of your look. 

From basic baseball to full-fledged fedora, here are the best upgrades to your collection. 

THE BEST WINTER HATS
fashion



For You: Cilat janë mesazhet 
e këngëve tuaja?
Genti: Mesazhi i këngëve të 
mia ka të bëjë me energjinë 
e mirë dhe të pastër të cilën 
mundohem ta përcjell tek 
dëgjuesit e mi.

For You: Çfarë mendoni për 
skenën muzikore kosovare 
dhe çka kishit ndryshuar ju?
Genti: Skena muzikore kos-
ovare është duke ndryshuar 
me hapa shumë të shpejt për të 
mirë. Ka shume artistë të rinjë 
dhe është treg shumë kompeti-
tiv. Ndoshta e vetmja gjë që do 
të ndryshoja është filtrimi i disa 
të ashtuquajturve këngëtarë që i 
servohen publikut në TV-të tona.

For You: Dukeni shumë bukur 
në skenë, kush kujdeset për 
pamjen tuaj dhe stilin tuaj?

Genti: Të shumtën e kohës 
kujdesem vet, por për raste 
të veçanta kërkoj ndihmën e 
stilistëve.

For You: Nëse një ditë do të 
qeverisje botën, çka do të 
ndryshoje?
Genti: Do ta kisha shfarosur 
korrupsionin dhe do të iu ndih-
moja të varfërve.

For You: Cilin film e keni shi-
kuar më shumë se një herë?
Genti: ‘Beautiful Mind’.

For You: Cilat janë dëshirat 
tua për llampën e Alladinit?
Genti: Shëndet, gëzim dhe 
përvoja të reja në jetë.

For You: Në cilën periudhë të 
historisë kishe pasur dëshirë 
të jetosh?

Genti: 
Gjith-
monë 
më ka bërë përshtypje 
e kaluara, janë dy 
periudha në të cilat do 
të doja të jetoja: në vitin 

1500 dhe në vitin 1800. 

For You: Në cilin qytet kishe 
dëshiruar të jetosh?
Genti: ‘Rio De Janerio’

For You: Çka vëren së pari 
kur je në bisedë me dikë?
Genti: Energjinë të cilën ai/ajo 
e përcjell,

For You: Nga çka je frikësuar 
kur ke qenë i vogël?
Genti: Nga bleta.

For You: A është dashuria 
vetëm fjalë?
Genti: JO, absolutisht jo. 

For You: Nuk mund të jetosh 
pa…?
Genti: Telefon, vëllaun, fitness-
in. 

For You: A është Jennifer Lopez 
sipas mendimit tuaj më e mirë si 
artiste apo si këngëtare?
Genti: E ka treguar që mund 
të jetë e suksesshme në të dy 
profesionet.

For You: Po të mos ishit 
këngëtar, çka do të ishit?
Genti: I.T, kam shumë talent për 
teknologjinë e re. 

For You: Po të detyroheshe të 
bëje diçka nga këto, cilën do 
ta zgjidhje:
1. Të luaje rol negativ në një 
telenovelë
2. Të lash një grumbull të 
madh të enëve apo
3. Të hidheshe me litar mbro-
jtës nga një lartësi e madhe
Genti: Hahah.. Do të doja të 
luaja në një telenovelë. 

For You: Çfarë preferoni më së 
shumti nga garderoba juaj?
Genti: Veshjen sportive mbi të 
gjitha.

For You: Me cilin person 
mund ta identifikoni veten 
nga bota përrallore?
Genti: Hmmm, ndoshta me Har-
ry Potter, kam shpirt avanturisti.  

For You: Prej botës së të fam-
shmëve zgjedhi tri persona të 

cilët do t’i kishit ftuar për 
darkë?
Genti: ‘Drake’, ‘Tory Lanez’ 
dhe Rihanna

For You: Rekomando një 
këngë për të vallëzuar, 
një film ku mundesh të 
shfryhesh nga të qajturit 
dhe një baladë që mund 
të dëgjohet me dekada?
Genti: Për vallëzim: Drake 
- ‘One Dance’; filmi: Pearl 
Harbor; balada: Adelle - 
‘Hello’.

For You: Çfarë men-
doni për të rinjtë e 
Kosovës dhe cila është 
porosia juaj për ta?
Genti: Rinia kosovare është 
rini e shëndoshë, e vetmja 
porosi për ta është që ti ndjekin 
ëndërrat, mos ti lënë të tjerët t’i 
ndalojnë gjatë kësaj rruge. Të 
lexojnë më shumë, të ngrisin 
vetëbesimin e tyre, të ushqehen 
shëndetshëm, ta rrethojnë veten 
me shoqëri të shëndoshë dhe ta 
duan veten dhe jetën.  

music box

GENT OSMANI - “DJALË FATAL”

Emri dhe mbiemri: Gent Osmani
Data e lindjes: 22 Maj
Vendi i lindjes: Prishtinë
Gjatësia: 185cm
Pesha: 90kg
Ngjyra e syve: kafe

Ngjyra e flokëve: e zezë
Ushqimi i preferuar: 
plapeta, krylan me 

duqa, tiramisu
Muzika e preferuar: 
Rap/Hip Hop, 

DanceHall
Këngëtari/ja i/e preferuar: 
Drake, Tory Lanez, Rihanna
Pija e preferuar: uji 
Ngjyra e preferuar: e kaltër
Talenti sekret: gatimi
Sporti i preferuar: futbolli
Sportisti/ja i/e preferuar: 
Cristiano Ronaldo
Cilat janë virtytet tuaja: 
I ndihmoj tjerëve pa pritur ndonjë 
kompensim prej tyre, i dua njerëzit 
që i kam përreth, vetëbesimi, dis-
ciplina, durimi, qetësia në situata 

stresuese
Stili i veshjes: sportiv

Menaxheri: Bledi
Kompania inçizuese: 

Max Production
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For You: What is the message 
of your songs?
Genti: The message of my 
songs is related to the good and 
pure energy that I try to convey 
to my listeners.

For You: What do you think 
about Kosovo music stage 
and is there something you 
would change?
Genti: Kosovo music stage 
is changing with very positive 

quick steps. 
There are 
many young 
artists and 
the market is 
rather competi-
tive. Perhaps 
the only think I 
would change 
is passing 
through a filter 
some so-called 
singers that 
are broad-
casted in our 
televisions.

For You: You 
look really 

good on stage – who looks 
after you and your style?

Genti: Most of the time I 
do it on my over, but 

when it comes to 
special occasions, 
I always seek the 
advice of stylists.

For You: If you 
were to rule 
the world one 
day, what 

would you 
change?

Genti: I would 
literally terminate 

corruption and I 
would help the poor.

For You: Which is 
the movie you have 

watched more than 
one time?
Genti: ‘A Beautiful Mind’.

For You: What 
are your 
wishes for 

the lamp of Aladin?
Genti: Health, joy and new life 
experiences.

For You: Which period of time of 
history you would wish to live in?
Genti: I was always impressed 
by the past and there are two 
period of times I would want to 
live in: year/century 1500 (15th) 
and year/century 1800 (18th)

For You: Where would you 
like to live?
Genti: ‘Rio De Janerio’

For You: What is the first 
thing you notice in a con-
versation with someone?
Genti: The energy he/she 
conveys in the room.

For You: What scared you 
the most when you were a 
young boy?
Genti: Bee.

For You: Is love just a word?
Genti: JO, absolutely not. 

For You: You could not 
live without …?
Genti: Cell phone, brother, 
fitness-in. 

For You: According to 
your opinion, is Jennifer 
Lopez better as an actress 
or a singer?
Genti: She revealed her 

talent in both vocations and she 
proved to be successful.

For You: Should you were not a 
singer, you would have been?
Genti: I.T. because I am pretty 
talented in new technology. 

For You: If you were forced to 
do anything from the below, 
what would it be:
1. Play a villain in a soap opera 
2. Wash a pile of dishes, or 
3. Bungee jumping from a high 
distance 
Genti: Hahaha. I would chose 
playing a villain in a soap opera. 

For You: What is your favorite 
bit of your wardrobe?
Genti: Sports clothes, yester-
day, today and forever.

For You: A person you could 
identify someone from the 
tale world is? 
Genti: Hmmm, perhaps Harry 
Potter because I have a soul of 
an adventurous man.  

For You: Name us three 
world’s celebrities you could 
invite to a dinner?
Genti: ‘Drake’, ‘Tory Lanez’ dhe 
Rihanna

For You: Recommend us a 
song to dance to, a movie you 

could cry a river and a ballade 
that could be listened to for 
decades?
Genti: song: Drake - ‘One 
Dance’; movie: Pearl Harbor; 
ballade: Adelle - ‘Hello’.

For You: What do you think 
about Kosovo youth and what 
is your message to them?
Genti: Kosovo youth is a healthy 
youth and my only message to 
them is to chase their dreams 
and not to let the others stop 
them from seeking that road. 
They should 
read more, 
build their 
self-
esteem, 
eat healthy, 
surround 
themselves 
with genu-
ine friends 
and love 
them-
selves 
and the 
life.  

GENT OSMANI - “A FATAL BOY”

Name and surname: 
Gent Osmani
Date of birth: 22 May
Place of birth: Prishtina
Height: 185 cm
Weight: 90 kg
Eye color: Brown 
Hair color: Black 
Favorite food: Pancakes, 
krylan me duqa (traditional 
Albanian dish), tiramisu
Favorite music genre: Rap/
Hip Hop, DanceHall
Favorite singer: Drake, 
Tory Lanez, Rihanna
Favorite drink: Water
Favorite color: Blue 
Secret talent: Cooking 
Favorite sport: Football 
Favorite athlete: Cristiano 
Ronaldo

What are 
your virtues: 
Helping 
the others 
without 
any reward 
back from 
them; I love 
people that 
surround 
me; self-
confidence, 
discipline, 
patience, 
remaining calm in 
stressful situations 
Dress style: sports / 
casual 
Manager: Bledi
Recording company: 
Max Production

music box
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Nga data 18 deri më 
20 nëntor 2016, 
Sektori për Zhvillimin 

e Sigurisë në Bashkësi i 
Departamentit për Siguri 
Publike i Misionit të OSBE-
së në Kosovë, mbështeti 
kampin e tretë “Rinia për 
të Ardhme më të Mirë”. Ky 
kamp u zhvillua në kuadër të 
fazës së katërt të projektit të 
përbashkët të OSBE-së dhe 
Ambasadës së Mbretërisë 
së Norvegjisë në Kosovë 
“Mbështetja e Nismave për 
Siguri në Bashkësi përmes 
Komiteteve Lokale për Siguri 
Publike (KLSP-ve)”. Kjo 
nismë u zbatua nga KLSP-
ja e komunës së Kaçanikut 
dhe ajo e lagjes “2 Korriku” 
në Mitrovicën e Jugut. Sipas 
zyrtarëve të OSBE-së, përmes 
këtij aktiviteti pikësëpari 
u synua përmirësimi i 
njohurive dhe shkathtësive 
të pjesëmarrësve të kampit 
në lidhje me avokimin dhe 
negocimin. Një synim tjetër 
i rëndësishëm i këtij kampi 
ishte edhe promovimi i 
bashkëpunimit ndëretnik në 
mes të grupeve të ndryshme 
etnike, përmirësimi i 
dukshmërisë së KLSP-ve 
në fjalë, si dhe vendosja 
e kontakteve në mes të të 
rinjve të këtyre dy komunave 
me KLSP-të, Policinë e 
Kosovës dhe aktorët tjerë 
që veprojnë në këtë zonë të 
sigurisë në bashkësi.

Gjatë këtij kampi rreth 
60 të rinj e të reja shqiptarë, 

ashkalinjë dhe boshnjak të 
moshës 16 deri 23 vjeçare, 
patën rastin që të qëndronin 

bashkë në ambientet e Hotel 
“Dukagjini” në qytetin e bukur 
të Pejës. Krahas vijimit të 
seancave trajnuese për 
negocimin dhe avokimin, këta 
të rinj, po ashtu morën pjesë 
edhe në ushtrime praktike të 
cilat bazoheshin në ligjëratat 
teorike. Nuk munguan 
as aktivitetet e ndryshme 
rekreative.

Kosovare Murseli, kryetare 
e KLSP-së nga Kaçaniku, dhe 
njëherit njëra prej nismëtareve 
për organizimin e këtij kampi 
deklaroi në lidhje me këtë 
aktivitet se kjo nuk ishte hera 
e parë që ajo merrte pjesë 
në një kamp të tillë. Mirëpo, 
ajo theksoi se ishte tejet e 
kënaqur me këtë organizim, 
e sidomos me faktin se ky 
ishte një kamp multietnik i cili 

bazohej tërësisht në parime 
të tilla si mosdiskriminimi. 
“Tash e katër vite unë jam 
pjesë e KLSP-së në komunën 
e Kaçanikut. Në bazë të 
punës dhe veprimtarisë së 
deritanishme, mund të them 
se të rinjtë kanë shumë pak 
njohuri në lidhje me rëndësinë 
dhe punën e këtyre komiteteve 
për sigurinë publike. Kjo edhe 
ka qenë arsyeja pse unë jam 
angazhuar për organizimin e 
këtij kampi rinor. Për mendimin 
tim ky kamp ishte mënyra 
ideale që rreth 60 të rinj të 
përkatësive të ndryshme 
etnike të mësojnë për KLSP-
të, sigurinë publike, rolin që 

ata mund të luajnë në këto 
fusha si dhe të mësojnë 
se si duhet avokuar dhe 
negociuar për ndonjë çështje 
që është me interes për ata,” 
tha më tej në lidhje më këtë 
aktivitet znjsh. Murseli. Në 
fund ajo i porositi të gjithë 

të rininë e Kosovës që të 
angazhohen për fuqizimin 
e punës vullnetare dhe 
sidomos të KLSP-ve. Sipas 
saj, përmes këtij angazhimi 
ata do të mësojnë se sa 
faktor i rëndësishëm janë 
ata për sigurinë publike, pasi 
që Policia e Kosovës ka 
nevojë për bashkëpunimin 
e të gjithëve qytetarëve për 
të krijuar një ambient të qetë 
dhe të sigurt.

Kryetari i KLSP-së 
nga lagjja “2 Korriku” në 
Mitrovicën e Jugut, z.Milaim 
Ramadani, theksoi se ishte 
shumë i kënaqur me këtë 
kamp rinor. “Komiteti që e 
udhëheq unë i ka inkurajuar 
25 të rinj shqiptar, ashkalinj 
dhe boshnjak për të marrë 
pjesë në këtë kamp. Ndonëse, 
fillimisht ka pasur pak hezitime 
nga ana e prindërve, gjithçka 
ka shkuar për mrekulli dhe 
unë jam shumë i kënaqur 
me këtë organizim,” tha 
z.Ramadani. Ai vazhdoi 
më tutje duke theksuar se 
mangësia e vetme në lidhje 
me këtë kamp është fakti se 
ai zgjat shumë shkurt. Kurse, 
suksesi më i madh është 
krijimi i kontakteve mes këtyre 
të rinjve dhe të rejave që 
morën pjesë në këtë kamp. 
Në fund z.Ramadani porositi 
të gjithë aktorët relevant 
që të angazhohen dhe të 
organizojnë sa më shumë 
aktivitete për të rinjtë. Madje, 
në këto aktivitete duhet 
të përfshihen edhe vizita 
studimore jashtë Kosovës, 
në mënyrë që të rinjtë të 
përfitojnë edhe nga përvojat 
e bashkëmoshatarëve të tyre 
nga vendet e tjera.
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From 18th to 20th 
November 2016 the 
Sector for Developing 

Community Security of the 
Department for Security - 
OSCE Mission in Kosovo 
- supported the third youth 
camp “Youth for a Better 
Future”. This camp was 
organized as part of the 
fourth phase of the joint 
project of the OSCE and 
Royal Norwegian Embassy 
in Kosovo - “Supporting 
Initiatives for Community 
Security through Local 
Public Safety Committees 
(LPSC)”. This initiative was 
implemented by the LPSC 
from Kaçanik Municipality 
and the LPSC from “2 
Korriku” neighborhood in 
Mitrovica South. According 
to OSCE officials, the main 
aim of this activity was to 
promote the improvement of 
the participants’ knowledge 
and skills in relation to 
advocacy and negotiation. 
Another important goal of 
this camp was to promote 

the multi-ethnic cooperation 
between various ethnic 
groups, improve the visibility 
of the mentioned LPSCs, as 
well as establish contacts 
between the youth from these 
two municipalities with the 
LPSCs, Kosovo Police and 
other actors operating in this 
area of community security.

During this camp about 
60 young Albanian, Ashkali 
and Bosniac girls and boys, 
aged 16 to 23 years old, 
had the opportunity to stay 
together at Hotel “Dukagjini” 
in the beautiful town of Peja/
Pec. In addition to the training 
session on negotiations and 
advocacy, these boys and 
girls participated in practical 
exercises that were based on 
theoretic lectures, as well as 
many recreational activities. 

Kosovare Murseli, 
president of the LPSC in 
Kaçanik, one of the initiators 
of this camp, stated that this 
was not the first time she 
attended a camp like this. 
However, she emphasized 

that she was very satisfied 
with this event, especially 
the fact that this was a 
multi-ethnic camp based 
on the principle of non-
discrimination. “It is four 
years now that I am part of 
the LPSC in Kaçanik. Based 
on my work and activities so 
far, I can say that the youth 
have very little knowledge 
regarding the importance 
and the work of these 
committees for public safety. 
This was also the reason why 
I supported the organization 
of this youth camp. In my 
opinion this was the ideal 
way for about 60 youngsters 
of different ethnicities to 
learn about LPSCs, public 
safety, the role they could 
play in these fields and to 
learn how to advocate and 
negotiate about matters 
that are important to them,” 
Mrs. Murseli said about this 
activity. In the end, she called 
the Kosovo youth to engage 
on empowering voluntary 
work and LPSCs in particular. 
According to her, through 
such engagement they will 
learn what an important 

factor they are to public 
safety, because Kosovo 
Police needs the cooperation 
of all the people to provide a 
safe and secure environment.

The president of the 
LPSC from “2 Korriku” 
neighborhood in Mitrovica 
South, Mr. Milaim Ramadani, 
emphasized that he was 
very satisfied with this youth 
camp: “The committee that 
I preside encouraged 25 
young Albanians, Ashkali and 
Bosniacs to participate in this 
camp. Although, initially there 
was some hesitation from 
the parents, everything went 
perfectly well, and I am very 
satisfied with this activity”. 
He went on to stress that 
the only deficiency regarding 
this camp is that it is too 
short. Whereas its greatest 
achievement was it helped 
in establishing contacts 
between the youngsters that 
participated in this camp. 
In the end, Mr. Ramadani 
called all the relevant actors 
to engage in organizing 
more youth activities. 
Moreover, these activities 
should also include study 
visits abroad so the young 
people may benefit from the 
experiences of their peers in 
other countries.
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mbretëria e kafshëve

Fakte të shpejta
Lloji: gjitar
Dieta: herbivore (bimëngrë-
nës) 
Jetëgjatësia: rreth 25 vjet
Madhësia: 1.066 metra – 
1.524 të gjatë në shpatull
Pesha: 200-450 kg
Habitati: kullota, savana, pyje, 
male, vegjetacion me shkurre 
dhe kodra bregdetare
Emri shkencor: specia e 
zebrës është anëtar i gjinisë 
Equus

Gjithçka për 
zebrën
•Ashtu si shenjat e 

gishtrinjve të njeriut 
edhe dezenet e vijave 
të zebrës janë unike për 
secilën zebër.
• Zebrat janë shumë të 
shoqërueshme dhe ato 

flenë vetëm nëse janë 
afër fqinjëve, në mënyrë që t’a 

lajmërojnë njëra-tjetrën nëse 
afrohet ndonjë grabitqar. Ato 
gjithashtu preferojnë që të kullo-
sin së bashku dhe kështu edhe 
kujdesen për njëra-tjetrën. 
•Zebrat janë kafshë të gux-
imshme që vërtet i kanë për 
zemër anëtarët e grupit të tyre. 
Kur një anëtar i grupit lëndohet 
nga ndonjë sulm predatorësh, 
zebrat e tjera i dalin në ndihmë, 
duke rrethuar kafshën e lënduar 
dhe duke u përpjekur që t’a 
largojnë predatorin.
•Nënat zebra janë shumë të 
kujdesshme dhe mbrojtëse. 
Të vegjlit e zebrave (mëzat) 
menjëherë pas lindjes janë në 
gjendje të qëndrojnë në këmbë, 
të ecin dhe të thithin, gjersa 
vazhdojnë të ushqehen me gji 
gjatë vitit të parë të jetës së 
tyre.
•Të gjitha zebrat janë të afërta 
me nënën e tyre, mirëpo mesh-
kujt krijojnë një lidhje të fortë 
edhe me të atin.
•Zebrat komunikojnë me njëra-

tjetrën përmes shprehjeve 
të ndryshme zanore, duke 
përfshirë nuhatjen dhe re-
fuzimit për të bërë një gjë të 
caktuar, mirëpo gjithashtu 
përmes pozitës së veshëve 
dhe bishtave të tyre. Ato 
mund të lëvizin veshët e 
tyre pothuajse në çdo ndry-
shim dhe këtë aftësi ato e 
ndërlidhin për të komuni-
kuar disponimin e tyre, si 
për shembull ato lëvizin pas 
kur janë të zemëruara, ose 
ngrihen kur janë të qeta dhe 
të shoqërueshme.

Quick Facts
Type: Mammal
Diet: Herbivore
Lifespan: Around 25 years
Size: 3.5-5 ft tall at the 
shoulder
Weight: 200-450 kg
Habitat: Grasslands, savan-
nas, woodland, mountains, 
scrubland and coastal hills

Z - ZEBRA
Kur janë në një tufë, vijat dalluese 
të zebrës humben në një masë 
të madhe dhe grabitqarët e kanë 
shumë të vështirë të veçojnë një 
kafshë të vetme.

Z - ZEBRA
When they are in a herd the 
zebra’s distinct stripes merge into 
a big mass and make it hard for 
predators to single out individual 
animals.
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Fakte magjepëse nga bota e disa kafshëve më mahnitëse. 
Duke filluar nga ngrënësi i milingonave deri te Zebrat, bota e kafshëve 
prej A deri në Z që do të ju sjellim me siguri se do t’ju inspirojë. KAFSHËT A-Z

Fakte të shpejta
Lloji: peshk
Dieta: omnivore (bimëngrënës dhe 

mishngrënës)
Jetëgjatësia: 2 deri 5 vjet
Madhësia: 3.2cm deri 5cm
Habitati: ujrat bregdetare të Amazonës

Emri shkencor: Pristella Maxillaris

Gjithçka për peshkun 
radioskopik 
•Peshku X-Ray Tetra gjithashtu njihet si 

Pristella Tetra e Artë dhe Gardalina e ujit 

për shkak të ngjyrave të zbehta të arta të 

lëkurës së tij të tejdukshme.
•Ky peshk ka një strukturë të brendshme 

me kocka të njohur si aparati i Ueberit, 

që përdoret për të pranuar valë dhe kon-

tribuon në ndjesinë e tyre të menjëher-

shme të të dëgjuarit.

•Ky peshk është tejet paqësor dhe 

shpesh tolerant ndaj specieve të 

tjera me të cilët ndanë habitatin 

(vendbanimin) e tij.
•Të vegjlit e X-Ray Tetra-së quhen 

‘Frys’.
•Femra X-Ray Tetra lëshon 300 - 400 

vezë duke i shpërndarë ato nëpër 

vegjetacion. Të vegjlit fillojnë të çelin 

shumë herët, pra 24 orë pasi janë lësh-

uar, gjersa lirohen për të notuar brenda 

disa ditëve.
•Peshku X-Ray Tetra fillimisht gjuan 

krimba, insekte dhe krustaceve të vogla 

që jetojnë afër shtratit të lumit.
•Transparenca e lëkurës së tij mendohet 

të jetë një formë e mbrojtjes, gjersa preda-

torët e kanë më të vështirë që t’a vërejnë 

atë në mesin e vegjetacionit të dendur dhe 

ujit shkëlqyes.
•Rreziku më i madh që i kanoset X-Ray 

Tetra-së është ndotja e ujit.

Quick Facts
Type: Fish
Diet: Omnivore
Lifespan: 2 to 5 years
Size: 3.2cm to 5cm
Habitat: Amazon coastal waters
Scientific name: Pristella Maxillaris

All about the X-Ray Tetra
•The X-Ray Tetra is also known as the 

Golden Pristella Tetra and the Water Gold-

finch due to the faint golden coloration of 

their translucent skin.
•This fish has a bony internal structure 

known as the Weberian apparatus, which 

is used in picking up sound waves, and 

contributes to their acute sense of hearing.

•They are incredibly peaceful and are often 

tolerant of the other species that they share 

their habitats with.
•X-ray tetra’s young are called ‘Frys’.

•The female X-Ray Tetra lays 300 - 400 

eggs by scattering them amongst vegeta-

tion. The fry begin 
to hatch as early as 24 
hours later, and become 
free swimming within a 
few days.
•X-ray tetra primarily hunt 
worms, insects and small 
crustaceans that live close 
to the river bed.
•The transparency of their 
skin is thought to be a form 
of protection as preda-
tors find it much harder to 
spot them amongst dense 
vegetation and shimmering 
water.
•The biggest threat to 
the X-Ray Tetra is water 
pollution.

P – PESHKU 
RADIOSKOPIK
Karakteristikë dalluese e peshkut ra-

dioskopik (X-Ray Tetra) është shtresa e 

tejdukshme e lëkurës që e mbulon trupin e 

këtij peshku, duke mundësuar një pamje të 

dukshme të shtyllës kurrizore të peshkut.

X - X-RAY TETRA
The most distinctive feature of the X-Ray 

Tetra is the translucent layer of skin that 

covers its small body, making the fish’s 

backbone clearly visible.



Fakte të shpejta
Lloji: zog (shpezë)
Jetëgjatësia: 35-40 vjet
Madhësia: 48-60cm në gjatësi, përfshirë zgjerimin e krahëveHabitati: kryesisht në savanat e Bushveldit, fushat me gjem-ba të thata, pyjet gjetherënëse dhe shkurre.
Emri shkencor: Tockus 
Leucomelas

Gjithçka për zo-
gun sqepverdhë
• Zogjtë sqepverdhë dal-
lohen për nga sqepi i tyre 
shumë i madh, i verdhë dhe i lakuar.
•Ata ushqehen kryesisht në tokë, duke kërkuar fara, in-
sekte, merimanga 

madje edhe akrepë. Ata 
mund të zënë edhe gjar-
prinj, të cilët i vrasin duke i 
përplasur për një sipërfaqe të fortë. Ata e gëlltisin të 
gjithë prenë e tyre, duke 
i lënë edhe pjesët që nuk 
tajiten të kalojnë nëpër 
sistemin e tyre tajitës.
•Ka pasur njoftime që 
zogjtë sqepverdhë kanë 
pritur me padurim tek 
strofulla e mangustës për 
të filluar ngrënjen e tyre.
•Këta zogj kanë një ka-
karisje shumë të dallueshme. Kur njëri prej tyre fillon të 
kakarisë, atëherë të gjithë i bashkohen atij, duke krijuar kështu një kakofoni tingujsh.•Zogjtë sqepverdhë mund të jetojnë të vetëm, por edhe në çifte ose grupe të vogla.

•Ata janë aktivë gjatë ditës, gjersa më së shumti janë ak-tivë gjatë agimit dhe perën-
dimit, kurse gjatë natës ata hipin shumë lart në pemë.
•Zogjtë sqepverdhë bëjnë 
folenë e tyre nëpër vrima të pemëve. Këto vrima ata i shtrojnë me bar dhe gjethe.
•Sezoni i mbarështimit (shumëzimit) fillon nga muaji shtator deri në muajin mars (kryesisht tetor/nëntor). Femrat i mbulojnë vezët e tyre brenda foleve me baltë dhe pështymë.

Quick Facts
Type: Bird
Diet: Omnivore - fruit, seeds, leaves, insects, small mammals.
Lifespan: 35-40 years
Size: 48-60cm in length, wingspanHabitat: Mainly savannah bushveld, dry thorn fields, deciduous woodlands, and scrubs.

Scientific name: Tockus Leucomelas

All about the Yellow-
Billed Hornbill

• The Yellow-Billed 
Hornbills are distin-

guished by 
their very 

large, 

downwardly curved yellow beaks.•They feed mainly on the ground, foraging for seeds, insects, spi-ders and even scorpions. They may catch snakes, which they kill by bashing them on against a hard surface. They swallow their prey whole, letting indigestible parts pass through their diges-tive system.
•There have been reports of hornbills waiting expectantly at mongoose burrows, eager for the foraging to begin.

•The Yellow Billed Hornbill has a very distinctive clucking call. Once one bird starts calling, the whole group will often join in, creating a cacophony of sound.•The bird can be solitary but are also found in pairs or small groups.
•They are active during the day, but mostly at dawn and dusk. They roost high in trees during the night.

•Yellow-Billed Hornbills nest in holes in trees. They line the cav-ity with dry grasses and leaves.•Breeding season is September to March (mainly October/No-vember). The females seal them-selves and their eggs inside their hollows with mud and saliva.

ANIMALS A-Z
animal kingdom
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Scientific name: Zebra species are 
members of the genus Equus

All about the Zebra
•Just like human fingerprints, Zebra 
stripe patterns are unique to the 
individual.
• Zebra are highly social and will only 
go to sleep if they are close to neigh-
bors so that they can be warned if 
a predator approaches. They also 

prefer to graze together and will groom each other.
•Zebra are brave animals that care deeply about their 
group members. When a group member is wounded by 
a predator attack, other zebras will come to their defense, 
circling the injured individual and attempting to drive the 
predator(s) away.
•Mother zebra are very caring and protective mothers. 
Infant zebras (foals) are able to stand, walk and suckle 
shortly after birth, and will continue to drink their mother’s 
milk for the first year of life.
•All zebra are close to their mothers, but males also form 
strong bonds with their fathers.
•Zebra communicate with each other through various 
vocal expressions including sniffing and balking, but also 
through the position of their ears and tail. They can turn 
their ears in almost any direction and harness this ability 
to communicate their mood e.g. pulled backwards when 
angry, or standing erect when feeling calm and friendly.

Y – ZOGU 
SQEPVERDHË
Këta zogj gjithashtu quhen “bananet fluturake’, për shkak të sqepit të tyre të madh e të verdhë që duket mu sikur një banane.

Y - YELLOW-BILLED 
HORNBILL
They are also called ‘flying bananas’ because of their huge bills that are yellow and look just like bananas!

tion. The fry begin 
to hatch as early as 24 
hours later, and become 
free swimming within a 
few days.
•X-ray tetra primarily hunt 
worms, insects and small 
crustaceans that live close 
to the river bed.
•The transparency of their 
skin is thought to be a form 
of protection as preda-
tors find it much harder to 
spot them amongst dense 
vegetation and shimmering 
water.
•The biggest threat to 
the X-Ray Tetra is water 
pollution.

Fascinating facts 
about some of the world’s most amazing animals. From Aardvarks to Zebras our A-Z of the animal world is guaranteed to inspire.
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Përmbajtja

Baba, autor 
dhe djal i 
mbarë, Mat-

thew Taylor është 
në një turne me 

plot vorbull duke 
promovuar librin 
e tij, “The Bounce 
Back”. Ai kishte 
planifikuar gjithçka 
deri në momen-
tin kur ai takoi 
të drjtpërdrejtën 
Kristin Peralta, një 
terapeute televizive 
e optogjenetikës, e 
cila është e bindur 
se ai nuk është as-
gjë më tepër se një 
sharllatan. Jeta e 
Matthew-së kthehet 
mbrapshtë kur ai 
pa dashje dashu-
rohet në Kristin-
ën dhe i duhet të 
përballet me të 
vërtetën e hidhur 
nga marrëdhëniet e 
tij të mëparshme.

Synopsis

Father, author and all around 
good guy, Matthew Taylor is 
on a whirlwind tour promot-

ing his new book, The Bounce 
Back. He’s got it all figured out 
until he meets the acerbic Kristin 
Peralta, a talk show circuit therapist 
who’s convinced he’s nothing but a 
charlatan. Matthew’s life is turned 
upside down when he inadvertently 
falls for Kristin and has to face pain-
ful truth of his past relationship.

THE 
BOUNCE 
BACK

Rolet: Shemar 
Moore, Matthew 
Taylor, Nadine 
Velazquez, Matthew 
Willig, Kali Hawk, Ni-
shi Munshi, Michael 
Beach
Regjia: Youssef 
Delara
Zhanri: Romancë 
Studio: Viva 
Pictures 

THE BOUNCE BACK

Cast: Shemar Moore, Mat-
thew Taylor, Nadine Velazquez, 
Matthew Willig, Kali Hawk, Nishi 
Munshi, Michael Beach
Director: Youssef Delara
Genre: Romance 
Studio: Viva Pictures 

Përmbajtja

E paraqitur në një botë mu sikur 
e jona, por tërësisht e banuar me 
kafshë, filmi “Sing” parqet persona-

zhin Buster Moon, një koalë elegante, që 
drejton një teatër dikur tejet madhështor e që 
tani po kalon kohra të vështira. Buster është 
një optimist i devotshëm – mirë ndoshta pak 
një zullumqar – që mbi të gjitha e adhuron 
teatrin e tij dhe do të bënte gjithçka për 
t’a mbajtur atë. Tani, duke u përballur me 
rrënimin e ambicies së tij jetësore, ai ka 
vetëm edhe një mundësi për të rimëkëmbur 
në lavdinë e mëparshme thesarin e tij në 
shkatërrim e sipër, duke organizuar garën 
më të madhe në botë të këndimit. Pesë 
garuesit kryesor që paraqiten janë: një mi, 

që këndon 
nën zë 

aq bukur 
sa edhe mashtron; një 

elefant i ndruajtur adolesh-
ent me një frikë të jashtëzokonshme nga 
publiku e nga mosha; më pas një nënë që 
është mbitatur dhe është tejet e lodhur duke 
u kujdesur për një pjellë prej 25 derrkucave; 
një gorillë mashkull i ri e bandit që dëshiron 
të lirohet nga krimet e familjes së tij’; si dhe 
një ferrëgjatë punk-rok që lufton të largojë 
të dashurin e saj arrogant dhe të vazhdojë 
e vetme. Secila nga këto kafshë arrinë në 
strehën e Buster-it, duke besuar se kjo është 
mundësia që do të ndryshojë jetën e tyre.

Synopsis

Set in a world like 
ours but entirely in-
habited by animals, 

Sing stars Buster Moon, 
a dapper Koala who pre-
sides over a once-grand 
theatre that has fallen on 
hard times.  Buster is an 
eternal optimist - okay, 
maybe a bit of a scoundrel 
- who loves his theatre 

above all and will do anything to preserve it.  
Now facing the crumbling of his life’s ambi-
tion, he has one final chance to restore his 
fading jewel to its former glory by producing the 
world’s greatest singing competition.  Five lead 
contestants emerge: A mouse who croons as 
smoothly as he cons, a timid teenage elephant 
with an enormous case of stage fright, an 
overtaxed mother run ragged tending a litter of 
25 piglets, a young gangster gorilla looking to 
break free of his family’s felonies, and a punk-
rock porcupine struggling to shed her arrogant 
boyfriend and go solo.  Each animal arrives 
under Buster’s marquee believing that this is 
their shot to change the course of their life.

SING

Rolet: Taron Egerton, Scar-
lett Johansson, Mat-
thew McConaughey, 
Reese Witherspoon, 
Seth MacFarlane, 
Nick Offerman
Regjia: Garth 
Jennings
Zhanri: Animacion
Studio: 
Universal Pictures

SING

Cast: Taron Egerton, Scarlett 
Johansson, Matthew McCo-

naughey, Reese Witherspoon, 
Seth MacFarlane, Nick Of-
ferman
Director: Garth Jennings

Genre: Animation
Studio: Universal Pictures



Përmbajtja

Filmi “Doctor Strange” 
shtjellon ngjarjen 
e neurokirurgut të 

njohur botëror Dr.  Stephen 

Strange, jeta e 
të cilit ndryshon 
përgjithmonë pas 
një aksidenti rrugor 
të tmerrshëm, ku ai 
humb përdorimin e 

duarve të tij. Kur mjekësia 
tradicionale dështon, ai 
detyrohet që të kërkojë 
shërim dhe të shpresojë 
në një vend tejet të 
çuditshëm, në një enklavë 
të mistershme të njohur 
si Kamar-Taj. Shumë 
shpejt ai kupton që kjo 

nuk është vetëm një 
qendër për shërim, por 
njëkohësisht është vija e 
frontit e betejës kundër 
forcave të papara të er-
rëta, që kanë vendosur 
të shkatërrojnë realitetin 
tonë. Shumë shpejt, 
Strange, i pajisur me 
forca të reja të fituara 
magjike, detyrohet që 
të zgjedhë në mes të 
kthimit në jetën e tij të 
pasur dhe në pozitë të 

lartë ose të lë gjithçka pas 
për të mbrojtur botën si 
magjistari më i fuqishëm që 
ka ekzistuar ndonjëherë.

Synopsis

Doctor Strange tells the story of world-
famous neurosurgeon Dr. Stephen 
Strange whose life changes forever 

after a horrific car accident robs him of 
the use of his hands. When traditional 
medicine fails him, he is forced to look for 
healing, and hope, in an unlikely place-a 
mysterious enclave known as Kamar-Taj. 
He quickly learns that this is not just a 
centre for healing but also the front line of 
a battle against unseen dark forces bent on 
destroying our reality. Before long Strange-
armed with newly acquired 
magical powers-is forced to 
choose whether to return to 
his life of fortune and status 
or leave it all behind to defend 
the world as the most powerful 
sorcerer in existence.

Përmbajtja

Filmi 
“Fantastic 
Beasts 

and Were 
to Find Them” fillon me skenat në vitin 1926, gjersa Newt 
Scamander sapo ka përfunduar një ekskurzion botëror për të 
gjetur dhe dokumentuar një varg krijesash të jashtëzakonshme 
magjike. Kur Newt arrinë në Nju Jork, për një vizitë tejet të 
shkurtër, del që vizita e tij të mos jetë dhe aq e shkurtë dhe 
pa incidente, meqë aty paraqitet Jacob, një person pa aftësi 
magjike, pra një rast i gabuar magjik, si dhe disa krijesa të 
mahnitshme të Newt-it, të cilët mund të paraqesin problem si 
për botët magjike ashtu dhe ato jo magjike.

Synopsis

“Fantastic Beasts and 
Where to Find Them” 
opens in 1926 as 

Newt Scamander has just completed a global excursion to 
find and document an extraordinary array of magical crea-
tures. Arriving in New York for a brief stopover, he might 
have come and gone without incident…were it not for a 
No-Maj (American for Muggle) named Jacob, a misplaced 
magical case, and the escape of some of Newt’s fantastic 
beasts, which could spell trouble for both 
the wizarding and No-Maj worlds.

FANTASTIC BEASTS AND 
WHERE TO FIND THEM

Rolet: Eddie Redmayne, Newt 
Scamander, Katherine Water-
ston, Ezra Miller, Alison Sudol, 
Dan Fogler
Jenn Murray
Regjia: David Yates

Zhanri: Fantazi 
Studio: Warner Bros. Pictures

DOCTOR STRANGE

Rolet: Benedict Cumber-
batch, Tilda Swinton, Chiwetel 
Ejiofor, Rachel McAdams, 
Michael Stuhlbarg, Amy 
Landecker
Regjia: Scott Derrickson
Zhanri: Aventurë
Studio: Marvel Studios

DOCTOR 
STRANGE

Cast: Benedict Cum-
berbatch, Tilda Swinton, 
Chiwetel Ejiofor, Rachel 
McAdams, Michael Stuhl-
barg, Amy Landecker
Director: Scott Derrickson
Genre: Adventure
Studio: Marvel Studios

FANTASTIC 
BEASTS 
AND 
WHERE TO 
FIND THEM

Cast: Eddie 
Redmayne, Newt 
Scamander, 
Katherine Water-
ston, Ezra Miller, 
Alison Sudol, 
Dan Fogler
Jenn Murray
Director: David 
Yates
Genre: Fantasy 

Studio: Warner Bros. 
Pictures
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këndi sportiv

GRANIT XHAKA

Mosha: 24
Data e Lindjes: 27/09/1992
Gjatësia: 185cm
Pesha: 82kg
Klubi: Arsenal
Pozita: Mesfushor
Paraqitjet: 12
Gola: 2
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Gjuuuuaj!
Kështu bërtasin tifozët e 

Arsenalit sa herë që Granit 
Xhaka e merr topin në afërsi 
të gjashtëmbëdhjetëmetërshit 
kundërshtar. Arsyeja për këtë 
është shumë e thjeshtë; më 17 
shtator 2016 ai shënoi golin 
e parë për klubin e tij të ri – 

Arsenal. Ishte një predhë prej 25 metrash distancë në fito-
ren 4-1 kundër Hull City. Katër ditë më vonë, ai shënoi sër-
ish nga distanca, kësaj here nga 30 metra larg në fitoren 
4-0 kundër Nottingham Forest në Kupën e Ligës Angleze 
të Futbollit (EFL). Madje edhe trajneri i tij Arsene 
Wenger e pranoi se ishte befasuar nga aftësitë 
gjuajtëse të Granit Xhakës, pas këtyre 
super golave kundër Hull dhe Forest. 
Kjo, sepse ai nuk njihet edhe aq 
shumë për shënimin e golave, 
ai ka shënuar vetëm 9 gola 
në 140 paraqitje për ekipin e 
Borussia Mönchengladbach. 
Xhaka njihet më shumë për 
aftësitë e tij udhëheqëse 
në fushë, ndërhyrjet dhe 
loja nga thellësia. Kjo 
është theksuar edhe 
nga Wenger i cili ka 
thënë: “Personalisht, unë 
preferoj që ai (Xhaka) të lu-
ajë si një mesfushor që vrapon në tërë fushën 
(box-to-box), sepse ai e ka qëndrueshmërinë, 
forcën dhe pasimin e gjatë. Atij i pëlqen të luajë 
në thellësi dhe të pasojë topat. Po ashtu, unë 
mendoj se ai e ka qëndrueshmërinë për të ndikuar 
me vrapimet e tij.”

Ky nuk është trajneri i parë që e lavdëron 
Xhakën. Ish trajneri i Basel Thorsten Fink 
njëherë pat deklaruar: “Xherdan 
Shaqiri është lojtari më i talentuar 
i Zvicrës... pas Granit Xhakës.” 
Ndërsa, ish trajneri i kom-
bëtares së Zvicrës, Ottmar 
Hitzfeld, e ka quajtur atë 

‘Schweinsteiger i ri’. Që nga transferimi i tij tek Arse-
nali, Xhaka e ka dëshmuar cilësinë e tij pasi që ai u përzg-
jodh nga publikimi anglez Mirror në mesin e 50 lojtarëve më 

të mirë të Premier League sivjet. Në arsyetimin për 
përfshirjen e tij në këtë grup thuhej: “Zvicerani u 
rrit gjatë kohës së tij tek Basel, disi nën hijen e ish 
shokut të klubit Xherdan Shaqirit, por gjatë viteve 
të fundit ai është rritur dhe e ka tejkaluar bashkatd-
hetarin e tij. Pasi që bëri përshtypje dhe u kthye në 
udhëheqës tek Borussia Monchengladbach, ‘Ajn-
shtajni i vogël’ kaloi tek Arsenal për një pagesë prej 
mbi 35 milionë euro. Ai është ende duke e gjetur 
veten në Emirates, por ai tashmë ka treguar shenja 
– sidomos goli kundër Hull – se ai e ka cilësinë 
për t’u futur në mesin e 15 lojtarëve më të mirë të 
ligës në të ardhmen.” Deri tani mangësia e vetme 
në fillimet e Xhakës tek Arsenali është mungesa e 
disiplinës. Në fakt në dy vitet e gjysmë të fundit ai 
është përjashtuar nga loja plot tetë herë.”

Karriera ndërkombëtare
Karriera ndërkombëtare e Xhakës filloi me skuadrën 

zvicerane të të rinjve nën-17 vjeç. Në vitin 2009, ai mori pjesë 
në Kupën e Botës Nën-17 në Nigeri. Zvicra e fitoi titullin kam-

pione. Më pas, më 25 maj 2010 ai e pati paraqitjen e parë 
për kombëtaren zvicerane për moshën nën-19 vjeçare. 

Kurse, paraqitjen e parë për ekipin nën-21 vjeç e pati më 
3 shtator 2010. Në të dyja këto ndeshje ai u fut në lojë 
si zëvendësues. Xhaka debutoi për kombëtaren e se-

niorëve të Zvicrës më 4 qershor 2011 në stadiumin Wem-
bley kundër Anglisë në ndeshjen kualifikuese për UEFA 

Euro 2012 e cila përfundoi në barazim 2-2. Më 15 
nëntor të po atij viti, gjatë paraqitjes së tij të gjashtë 

me kombëtaren, ai shënoi golin e tij të parë 
në fitoren 1-0 si mysafir në Luksemburg në 

stadiumin Stade 
Josy Barthel. 
Që atëherë 

Xhaka është 
titullar në 
kombëtaren 
e Zvicrës 
dhe ka 

marrë pjesë 
në Kupën e 

Botës 2014 dhe 
në EURO 2016.
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Shoooot!
This is what Arsenal 

fans shout whenever 
Granit Xhaka has the 
ball near the opponents’ 
sixteen yard box. The 
reason is very simple; 

on 17 September 2016 
he scored his first goal for his new club – Arsenal. It was a 25 
yard thunderbolt in a 4–1 victory against Hull City. Four days later, 
he would score again from distance, this time from 30 yards in 
a 4–0 EFL (English Football League) Cup defeat of Nottingham 
Forest. Even his coach Arsene Wenger admitted to have been 
surprised by Granit Xhaka’s shooting ability after screamers 
against Hull and Forest. This because he is not known so much 
for scoring goals, he scored only nine goals in 140 appearances 
for Borussia Mönchengladbach. Xhaka is more known for his 
leadership in the field, his tackling and playing from deep. This 
was acknowledged by Wenger as well who said: “I personally 
prefer him (Xhaka) as a box-to-box player, because he has the 
engine, the power and he has the long pass. He likes to come 
deep and distribute the game. I think as well he 
has the engine to have an impact with his runs.”

This is not the first coach to have spoken 
so highly about Xhaka. Former Basel coach 
Thorsten Fink once said: “Xherdan Shaqiri 
is the best talent in Switzerland...after Granit 
Xhaka.” Whilst the former Swiss National 
Football Coach, Ottmar Hitzfeld, has 
dubbed him the ‘young Schwein-
steiger’. Since his transfer to 
Arsenal, Xhaka has proven 
his quality as he was 
recently chosen by the 
“Mirror”, an English 
news outlet, among 
the top 50 play-
ers in the Premier 
League this year. In 
the justification for 
his inclusion in this 
group it was stated: 
“The Swiss grew up 
during his time at FC 
Basel somewhat 
in the shadow of 
former teammate 
Xherdan Shaqiri, but 
in recent years has grown 
to usurp his compatriot. After 
impressing and maturing into a 
leader at Borussia Monchengla-

dbach, ‘Little Einstein’ 
made a £30million-plus 
move to join Arsenal. 
He’s still trying to find his 
feet at the Emirates, but 
there have already been 
signs - notably his goal at 
Hull - that the quality he 
has could lead him to be 
a top-15 player on lists 
such as this in future.” 
So far the only setback 
for Xhaka’s start to life 
at Arsenal is his lack of 
discipline. Namely, in the 
past two and a half years 
Xhaka has been sent off 
eight times.”

International 
career

Xhaka’s international 
career started with the 
Swiss youth squad at 
the U-17 level. He par-
ticipated in the Under-17 
World Cup in 2009 in 
Nigeria. The Swiss team 
won the World Cup. 
He then played his first game for the Switzerland national 
under-19 football team on 25 May 2010, and his first game 
for the Switzerland national under-21 football team came 
on 3 September 2010, in both of these games Xhaka came 
in as a substitute. Xhaka debuted for Switzerland’s senior 
team at Wembley Stadium against England, in a 2–2 
UEFA Euro 2012 qualification draw on 4 June 2011. On 15 
November of the same year, during his sixth international 
appearance, he scored his first international goal in the 
1–0 away win against Luxembourg in Stade Josy Barthel. 

Since then Xhaka has been a mainstay in the Swiss na-
tional team and has participated both in the FIFA World 

Cup 2014 and EURO 2016.

Age: 24
Date of 

Birth: 
27/09/1992
Height: 

185cm

Weight: 82kg
Club: Arsenal
Position: Mid-
fielder
Appearances: 12
Goals: 2



PAJISJET MË ME NDIKIM TË TË GJITHA KOHËRAVE
Teknologjia e cila ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe luajmë

Mendoni për një mjet pa të cilin nuk do të mund të jetonit: smartfonin tuaj të cilin përherë e kontrolloni. 
Kamera e cila është gjithmonë me ju në secilin pushim. TV-ja që shërben si portal për ta shikuar dhe 
luajtuar. Secili ka ndikm në modelin tjetër që ka ndryshuar drejtimin e teknologjisë për të mirë. Janë 

këto pajijsjet të cilat i njohim në këtë listë si mjetet më me ndikim në të gjitha kohërat. Disa nga këto, sikurse 
Walkman-i i Sony-it, ishin ndër të parat e llojit të tillë. Të tjerat, sikurse iPod-i, e përshpejtuan idenë ekzistuese 
të zhvillohet më tutje. Disa ishin të pasuksesshme komercialisht, por megjithatë me ndikim. Dhe disa të tjera 
përfaqësojnë koncepte emocionuese por të pa provuara.
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Apple iPad
Dalja e iPad-it në vitin 
2010 nxiti një mori titujsh 
me pyetje nëse tableti do 
të zëvendësonte llaptopin 
si kompjutorin personal 
më të rëndësishëm. iPad-
i i Apple nuk ishte tableti 
i parë, por ishte tërësisht 
ndryshe nga ata më parë. 
Më parë, pajisjet sikurse 
GriPad dhe Palm Pilot, kishin ekrane më të vogla në të cilat për-
doruesit operonin me shkruese. Në vitin 2002, Mikrosofti zbuloi një 
tablet që punon në Windows XP.

Apple iPad
The iPad’s 2010 launch spurred a slew of headlines questioning 
whether or not the tablet would replace the laptop as the most 
important personal computer. Apple’s iPad wasn’t the first tablet, 
but it was radically different from what came before. Earlier de-
vices, like the GriDPad and Palm Pilot, had smaller touchscreens 
users had to operate with a stylus. Microsoft unveiled a tablet 

that ran Windows XP in 2002. 

Nintendo Game Boy
Është çudi se si nuk i kemi shkatër-
ruar sytë duke lujatur në ekranin 

e vogël 2.6 inç me ngjyrë të gjel-
bërt ulliri në Game Boy duke pasur 

parasyshë numrin e tyre të shitur nga 
Nintendo. I madh, disi i zymt në shikim 

me një ngjyrë të mbyllt, objket me butona 
ngjyrë qershie të ndezur, Nintendo e vitit 

1989 ishte pajisje që mund të mbahej në 
dorë e cila zbulojë lojërat moderne mobile. 

Fuqia modeste dhe ekrani anemik detyrojë 
zhvilluesit që të rregullojnë esencën e zhanrit 

që mbarte në konsolë kjo pajisje.

Nintendo Game Boy
It’s a wonder we didn’t destroy our eyes gaming on the 
Game Boy’s tiny 2.6-inch olive green screen, considering 
how many Nintendo sold. A chunky, somewhat dismal look-
ing off-white object with garish cerise-colored buttons, Nin-
tendo’s 1989 handheld invented the modern mobile game. 
Its modest power and anemic screen forced developers to 
distill the essence of genres carried over from consoles. 

Apple iPod
Me siguri se ka pasur MP3 para 
iPod-it, por ishte pajisja e Apple 
ajo e cila bindi në masë fansat 
e muzikës që të dalin nga CD 
pllejerat e tyre. iPodi-i në të 
njëjten kohë e bëri edhe më të 
mundshme priaterinë duke u 
mundësuar njerëzve që të kenë 
me vete mijëra këngë në xhep, 
përderisa edhe i mundësojë 
shpëtim industrisë muzikore në 
kërkëm me iTunes 
Store, e që pastaj u 
bë edhe shitësi më 
i madh në botë me 
pakicë.

Apple iPod
There were MP3 
players before the 
iPod, sure, but it 
was Apple’s block-

buster device that convinced 
music fans to upgrade from 
their CD players en masse. The 
iPod simultaneously made pi-
racy more appealing, by letting 
people carry their thousand-
song libraries in their pockets, 
while also providing a lifeline to 
the flailing music industry with 
the iTunes Store, which eventu-
ally became the world’s biggest 
music retailer. 

BlackBerry 6210
BlackBerry kishte bërë pajisje 
të madhësisë së xhepit për 
qasje në email-a në lëvizje 
para se të dilte 6210-shi, por 
ky ishte i pari që kombinonte 
Web-browsing dhe përvojën 
e email-ave me funksionin e 
një telefoni. 6210-shi i lejon 
përdoruesit të kontrollojnë 
email-at e tyre, të bëjën thirrje 
telefonike, dërdojnjë prosi, 
rregullojnë kalendarin e tyre 
dhe më shumë, e të gjitha këto 
nga një pajisje të vetme.

BlackBerry 6210
BlackBerry made pocket-sized gadgets for accessing 
email on-the-go before the 6210, but this was the first to 
combine the Web-browsing and email experience with 
the functionality of a phone. The 6210 let users check 
email, make phone calls, send text messages, manage 
their calendar, and more all from a single device. 

(burimi: http://www.times.com)



THE MOST INFLUENTIAL GADGETS OF ALL TIME
The tech that forever changed the way we live, work, and play

Think of the gear you can’t live without: The smartphone you constantly check. The camera that goes with 
you on every vacation. The TV that serves as a portal to binge-watching and -gaming. Each owes its influ-
ence to one model that changed the course of technology for good. It’s those devices we’re recognizing 

in this list of the most influential gadgets of all time. Some of these, like Sony’s Walkman, were the first of their 
kind. Others, such as the iPod, propelled an existing idea into the mainstream. Some were unsuccessful com-
mercially, but influential nonetheless. And a few represent exciting but unproven new concepts.

hi - tech

IBM Model 5150
Si do të dukej tregu i kompjutorëve sot pa IBM PC? Sigur-
isht, bota ka pasur kompjutor personal edhe para modelit 
5050 të shfaqur në vitin 1981. Por shitja e IBM-it, duke 
sjellë fuqi kompjuterike të korporatës Big Blue në shtëpi, 
bëri që ky produkt të jetë gjerësisht shumë i suksesshëm. 

IBM Model 5150
What would the computer market look like today without 
the IBM PC? Sure, the world had personal computers 
before the 5150 was introduced in 1981. But IBM’s sales 
pitch - bringing Big 
Blue’s corporate 
computing prowess 
into the home - 
helped make this 
a wildly successful 
product. 

Apple 
iPhone
Apple ishte kompania e parë 
që vendosi një kompjutor 
vërtetë të fuqishëm në xhepat 
e miliona njerëzve kur u 
lansua iPhone-i në vitin 2007. 
Smartfonët teknikisht kishin 
ekzistuar me vite, por asnjëri 
nuk kishte ardhur aq qasshëm dhe bukur sikurse iPhone-i. 
Pajisja e Apple çoi në epokën e telefonave të rrafshtë, me ekran 
në prekje pa butona që dalin në ekran sa herë që ju duhen, ai 
zëvendësojë telefonat me madhësi me tastjerë që shfaqej me 
rrëshqitje dhe butona statik.  Ajo çka me të vërtetë e bëri iPhoni-
in aq të mrekullueshëm, në të vërtetë, ishte software-i and app 
store mobile, të shfaqur më vonë. iPhon-i popullarizojë mobile 
app, duke ndryshuar përgjithmonë se si komunikojmë, luajmë 
lojë, blejmë, punojmë dhe kryejmë punët e përditshme. 
iPhone-i është një familje e çdo produkti të suksesshëm. Por 
më shumë se kjo, rrënjësisht ka ndryshuar marrëdhënien tonë 
me informatikën dhe informimin, ndryshim ky që me gjasë do të 
ketë ndikim në dekatad në vijim. 

Apple 
iPhone
Apple was the 
first company to 
put a truly pow-
erful computer 
in the pockets 
of millions when 
it launched the 

iPhone in 2007. Smartphones had technically existed for years, 
but none came together as accessibly and beautifully as the 
iPhone. Apple’s device ushered in a new era of flat, touchscreen 
phones with buttons that appeared on screen as you needed 
them, replacing the chunkier phones with slide-out keyboards 
and static buttons. What really made the iPhone so remarkable, 
however, was its software and mobile app store, introduced 
later. The iPhone popularized the mobile app, forever changing 
how we communicate, play games, shop, work, and complete 
many everyday tasks. The iPhone is a family of very success-
ful products. But, more than that, it fundamentally changed our 
relationship to computing and information - a change likely to 
have repercussions for decades to come.

Sony Walkman
Walkman i Sony-it ishte pllejeri 
i parë muzikor që kombionte 
portativitetin, thjeshtëisnë dhe 
përballueshmërinë. Përderisa 
pllakat ende ishin formati 
më i popullarizar i muzikës, 
Walkman-i përdorte kaseta 
shumë më të vogla dhe ishe 
mjaftë i vogël për ta vendos në 
çantë dore apo xhep. Çoi në 
fenomenin e hapësirës private 
në publik të krijuar me efektin 
e izolimit të dëgjojësve për 
veshë. 

Sony Walkman
Sony’s Walkman was the first music player to combine porta-
bility, simplicity and affordability. While vinyl records were still 
the most popular music format, the Walkman, played much 
smaller cassettes and was small enough to fit in a purse or 
pocket. It ushered in the phenomena of private space in pub-
lic created by the isolating effect of headphones. 
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Kujdestaria është një formë 
e organizuar e kujdesit për 
fëmijët të cilët për arsye të 

ndryshme nuk mund të jetojnë me 
familjet e tyre biologjike dhe përfshin 
strehim në një familje tjetër. Ka 
shumë raste ku fëmijët e privuar nga 
mundësitë për t’u rritur me prindërit 
e tyre biologjikë duhet të vendosen 
në në një mjedis tjeter familjar, si 
mjedis i nevojshëm për zhvillimin 
e duhur dhe të harmonishëm të 
personalitetit. “Programi i kujdestarisë 
familjare dhe nxitjes së zhvillimit të 
komunikimit në kuadër të punës me 
komunitetin,” është themeluar në 
gusht të vitit 2016. Është projekt i cili 
vazhdon dhe zbatohet nga OJQ-ja 
“Misioni i njerëzve të vullnetit të mirë” 
nga Zveçani. Sipas Jelena Miliçeviç, 
menaxhere e organizatës, kujdesi 
birësues është menduar kryesisht për 
fëmijët që kanë përjetuar humbjen 
tragjike të prindërve të tyre, të cilët 
janë braktisur, të neglizhuar dhe të 
abuzuar nga prindërit e tyre, apo 
prindërit e tyre nuk janë në gjendje për 
të siguruar kujdesin e duhur.

Gjatë intervistës për revistën 
4U ajo thotë se “familja si mjedis 
natyror për rritjen dhe zhvillimin e çdo 
fëmije ofron siguri dhe një ndjenjë të 
përkatësisë, duke krijuar mundësinë 
që një fëmijë zhvillon aftësitë e veta, 
fitimin e njohurive dhe aftësive, duke u 
përgatitur për jetën në komunitet dhe 

të pavarësimit, por ka shumë fëmijët 
të cilët nuk jetojnë në rrethana të tilla 
ideale. Me këtë projekt, “Misioni i 
njerëzve të vullentit të mirë” kërkojnë 
që të të ngrit vetëtidjen për fëmijët pa 
kujdes prindëror. Për më shumë ata 
gjithashtu kërkojnë të rritin interesin 
në dhënien e kujdestarisë, “Ne 
duam të ngremë një rrjet efektiv dhe 
operacional për të mbështetur këta 
fëmijë dhe në veçanti kemi nevojë 
për mbështetjen e qeverisë vendore”, 
thotë Jelena Milicevic. Sipas saj, është 
e nevojshme që familja birësuese në 
kuadër të procedurës së përshkruar 
duhet të fitojë të drejtën e përgjithshme 
për kujdestari. “Në karaketirn e vet, 
kujdestaria është e përkohshëme. Një 
fëmijë mund të vendoset në kujdes 
të përkohshëm derisa të kalojë kriza 
në familjen natyrale të fëmijës, ose 
për një periudhë më të gjatë kohore 
deri në pavarësimin e fëmijës. Kemi 
nevojë për familje të cilat janë të 
hapura dhe të gatshëme për të 
pranuar kujdestarinë e një fëmijë pa 
përkujdesje prindërore dhe të sigurojë 
gjithë ngrohtësinë e nevojshme të 
shtëpisë familjare”, tha ajo. Milicevic 
thekson se prindërit strehues pritet, 
ndër të tjera, t’i mundësojnë fëmijës 
të bëhet i pavarur, të punojë në 
partneritet me profesionistë, të kenë 
aftësitë e nevojshme dhe respektojnë 
rregullat ekipore të punës, të mbrojë 
fëmijën nga abuzimi dhe shfrytëzimi, 

të sigurojë një mjedis të sigurt për 
fëmijën, si në familje ashtu edhe në 
mjedisin e gjerë, të kuptojë nevojat 
e fëmijës dhe ta ushqejë, edukojë 
dhe mësojë si të sillet. Interesimi i 
qytetarëve për kujdesin familjar është 
në rritje, por në këtë fushë ende ka 
kanë nevojë për njohuri të reja dhe 
standarde të reja. Kujdestaria është 
një proces që kërkonë të mësuar të 
vazhdueshëm dhe rezultatet e para 
mund të shihen përmes ecurisë së 
zhvillimit të fëmijëve në familje të tilla, 
thotë Milicevic.

Projekti “Programi i kujdestarisë 
familjare dhe nxitjes së zhvillimit të 
komunikimit në kuadër të punës me 
komunitetin” është i mbështetur nga 
UNICEF-i dhe do të zbatohet deri në 
shtator të vitit 2017.
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“MISIONI I NJERËZVE TË VULLNETIT TË MIRË” ME 
AKTIVITET TË PROMOVIMIT TË KUJDESTARISË

“Misioni i njerëzve të vullnetit të 
mirë” është për të marrë pjesë 
në mënyrë aktive në zhvillimin 
e shoqërisë civile, në promovim 
të vlerave qytetare dhe kulturore 
duke punuar me të rinjtë, 
komunitetet lokale, përmirësuar 
cilësinë e arsimit dhe ngritjen 
e vetëdijes për rëndësinë e 
mbrojtjes së mjedisit, përfshirë 
edhe zonat rurale. Organizata 
ekziston që nga viti 2001 dhe 
deri më tani ka implementuar 
disa projekte në këto fusha. 



For many various reasons and 
circumstances children may not 
able to live within their biological 

family unit. If this is the case, it may 
be required that they be placed into 
another family, this is known as foster 
care. Foster care is an organized form 
of care which provides the opportunity 
for these children to be raised in 
a family environment, in order to 
promote necessary and harmonious 
development of personality. The 
‘Foster Family Program and 
Development of Communication within 
Community Work’ was established 
in is August 2016. It is an ongoing 
project being conducted by the NGO 
‘Mission of People of Good Will’ 
based in Zvečan. According to Jelena 
Milićević, manager of the organization, 
foster care above all intended for 
children who have experienced the 
tragic loss of parents, have been 
abandoned, neglected or abused 
by their parents, or their parents are 
unable to provide proper care. 

During the interview with 4U 
magazine Jelena Milićević also 
stated, “That family, as the natural 
environment for the growth and 
development of every child, offers 
security and a sense of belonging, 
creates the opportunity for children to 
develop their skills, acquire knowledge 
and skills, prepare for life in the 
community and become independent, 

but that there are many children who 
don’t live in such ideal circumstances’’. 
Through the medium of this project 
‘The Mission of People of Good Will’, 
are seeking to raise awareness with 
regard to children without adequate 
parental care. Additionally they are 
also seeking to raise the interest 
in the provision of foster care, “We 
want to establish an effective and 
operational network that would allow 
us to support these kids, and in this 
regard, we primarily need the support 
of local governments,” stated Jelena 
Milićević. In accordance with what 
she has stated, a foster family must 
acquire general eligibility for foster 
care activities, in accordance with the 
prescribed procedure. “In its character 
foster care is temporary. A child can 
be placed in foster care for a short 
time until the resolution of crisis in the 
natural family, or for a longer period 
until the child gains independence. We 
need families that are open and ready 
to accept the responsibility to take care 
of a child without parental care and to 
give the child all the necessary warmth 
of the family home,” she further added.

Milićević emphasized that foster 
parents are expected, among other 
things, to enable the child to become 
independent, to work in partnership 
with professionals, to have the 
necessary skills and to respect 
teamwork rules, to protect the child 

from abuse and exploitation, to 
provide a safe environment for the 
child, both within the family and in 
a wider environment, to understand 
the children’s needs, and to nurture, 
educate and teach them manners. 
There is a growing interest in foster 
care amongst citizens. However 
there is still a requirement to develop 
knowledge and standards in this area. 
Foster care is a process that requires 
continuous learning and development, 
the positive results can be seen above 
all through children’s progress within 
such families, Milićević concluded. 

The project “Foster Family Program 
and Development of Communication 
within Community Work” is supported 
by UNICEF and will be implemented by 
September 2017.
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“MISSION OF PEOPLE OF GOOD WILL” CONDUCTS 
FOSTER CARE PROMOTION ACTIVITY

The “Mission of People of Good 
Will” is to actively participate 
in the development of civil 
society, in promotion of civic 
and cultural values by working 
with the youth and the local 
community, by improving the 
quality of education and raising 
awareness about the importance 
of environmental protection, 
including rural areas. The 
organization has existed since 
2001 and has so far implemented 
several projects in the said areas.



Çfarë ka sonte në meny?
Kjo është pyetja që sh-

trohet në Radio KFOR nga 
e hëna në të enjten dhe përgjigjja 
kryesore është se Menyja sonte 
ashtu si edhe çdo mbrëmje tjetër 
që transmetohet ofron mundësinë 
për të bashkëbiseduar për temat 
aktuale të cilat janë në interes të 
shoqërisë. Këto tema përzgjidhen 
dhe më pas ato mund t’i diskutoni 
me nikoqiren tuaj Kaltrina Mikush-

nica. Me këtë rast 
duhet theksuar se 
Menyja përgatitet 
duke pasur para-
sysh qëllimin krye-
sor të Radio KFOR, 
që të jetë çdo herë 
afër dëgjuesve të 
vet. 

Për realizimin 
e kësaj menyje 
vjen në ndihmë 
teknologjia. Kështu, 
të gjithë ata që janë 
të interesuar ta 
provojnë Menynë e 
Radio KFOR mund 
ta bëjnë këtë falas 
përmes aplika-
cionit “Viber” duke 
dërguar porosi në 
numrin e telefonit 
049 950 950. Nuk 
duhet harruar se 
krahas faktit se 
bashkëbisedimi 
është i hapur për të 

gjithë ata që dëshirojnë të shprehin 
mendimin e tyre, Menyja (tema) e 
mbrëmjes përcillet me muzikë të 
përzgjedhur dhe të larmishme duke 
u siguruar kështu që bashkëbised-
imi do t’iu shijojë të gjithë atyre 
që vendosin që ta dëgjojnë atë. 
Mirëpo, mos harroni se kënaqë-
sia është edhe më e madhe kur 
dëgjuesit i dërgojnë porositë e tyre 
dhe marrin pjesë në bashkëbisedim 

dhe i shprehin mendimet, idetë apo 
edhe shakatë e tyre për temën e 
përzgjedhur. Nëse jeni sadopak 
kureshtar për të provuar Menynë e 
Radio KFOR ju mund ta bëni këtë 
nga e hëna në të enjten prej orës 
18:00 deri në orën 22:00.

Mos hezitoni pra, çojeni radion 
tuaj frekuencën 90.2 dhe përcilleni 
çfarëdo që jeni duke e bërë me një 
bashkëbisedim të këndshëm për-
plot me muzikë të mrekullueshme, 
dhe mos harroni se Menyja jonë 
është e përshtatshme për të gjitha 
moshat. Madje, sa më shumë larmi 
dhe ndërveprim që të ketë nga 
ana e dëgjuesve aq më e 
pasur bëhet menyja jonë. 
Gjithsesi, në fund nuk 
na mbetet vetëm që 
t’ju paralajmërojmë 
se Menyja e Radio 
KFOR nuk është 
asnjëherë e 
njëjtë gjë 
që ju ga-
ranton se 
ajo që ju 
ofrojmë ne 
në frekuencat tona 
është e freskët dhe 
përplot me risi. Nuk 
ka përsëritje!

Prandaj, mos har-
roni nga e Hëna deri të 
Enjten nga ora 18:00-22:00 
provojeni Menynë tonë dhe do 
të mbeteni të kënaqur!

Çfarë ka sonte në meny?
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What’s on the menu this 
evening?

This is the discussion at 
Radio KFOR from Monday to Thurs-
day, and the main response is that the 
Menu this evening just as every other 
time it is broadcasted provides the 
opportunity to discuss current topics 
that are of interest to society. These 
topics are selected and then you may 
discuss them with you host Kaltrina 
Mikushnica. It should be noted that 
the Many is prepared while taking into 

consideration Radio KFOR’s 
main goal, namely to 

always be close to its 
listeners.

For the actual 
realization of this Menu, 
technology comes to 
the rescue. Thus, all 
those that are interested 
to try out Radio KFOR’s 
Menu, can do so for free 
on ‘Viber’, by sending 
free text messages on 
049 950 950. Don’t for-
get that besides the fact 
that the conversation is 
open for all those who 
wish to express their 
thoughts, the evening’s 
Menu (topic) is followed 
with exquisite music, 
thus ensuring that the 
conversation shall be 
enjoyed by all those 
who wish to tune in and 
listen to it. Don’t forget 
though, that it is even 
greater pleasure when 
the listeners send their messages 
and participate in the conversation 
by expressing their thoughts, ideas 
and even jokes on the chosen topic. 
If you are even a bit curious to try out 
Radio KFOR’s Menu, you may do that 
Monday to Thursday from 18:00 to 
20:00 hrs.

What are you waiting for? Tune 
your radio to 90.2 and accom-

pany whatever you are doing 
with e pleasant conversation 

full of great music, and don’t forget 
that our Menu is suitable to all ages. In 
fact the more diversity and interaction 
from the listeners side the richer our 
Menu becomes. In the end we must 
only warn you that Radio KFOR’s 
Menu is never repeated, which 
guarantees that what we offer in our 
frequencies is always fresh and full of 
novelties. There are no repetitions!

So, don’t forget Mondays to Thurs-
days from 18:00 to 22:00 hrs try out 
our Menu and you shall be satisfied!

What’s on the menu 
this evening?
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PSE E DUA DIMRIND imri është stina ime e parapëlqyer. Dimri është 

stina më e bukur, me rreze të ndritshme dimri 

që shkëlqejnë nga bora e freskët dhe me 

skulptura nga akulli nëpër drunj dhe hije në tokë që 

luajnë me sytë tanë; fjollat e borës që biejnë ngadal 

dhe duket që kurrë nuk ndalen së përçuari ndjenjën e 

paqes dhe relaksit. T’i shikosh se si ato biejnë është 

shumë kënaqësi, gjersa ato shkojnë para e pas në 

puhinë e lehtë, dhe ne përpipemi qw t’i gjejmw dy fjolla 

identike. Nëse mund të dalësh jashtë dhe të shtrihesh 

në borën e freskët, atëherë të gjitha brengat e tua do 

të zhdukeshin. Bora hesht dhe qetëson gjithçka, andaj 

nëse mbyll sytë e tu, shumë lehtë mund edhe të 

të marrë gjumi. Thjesht është lumturi. 
Dimri është stina e topave të borës. Babai 

dhe unë vazhdimisht “përleshemi” me topa 

bore. Ne zakonisht bënim kala të mëdha, bënim 

dizajne të ndryshme dëbore dhe skulptura 
të akullta me duar të ngrira, për të mbrojtur 
vetëveten nga topat e forta të borës. Kur unë 

isha i vogël, kisha nevojë për një kala, sepse 

nuk mund të çaja borën për t’u larguar nga 

topat e borës ashtu si mund të largohem sot. Madje edhe me të gjitha mbro-
jtjet që i krijoja, babai im, çdoherë 
i shkatërronte për toke me një 
mortajë bore të vendosur mirë. 
Për ata që nuk kanë njohuri, një mortajë bore është një lloj predhë mortaje nga dëbora. Është një top bore vërtet i madh – si pjesa e poshtme e dordolecit – që mund t’a hedhësh përpjetë për të goditur armikun. Nëse i bën ashtu si duhet, topat e borës kur biejnë në tokë shpërthejnë në të gjitha drejtimet, duke kri-juar kështu një gropë vërtet të 

mirë 

kudo që godasin, ose madje mund edhe të rrëzosh 

këdo që godet. Njëherë babai im, me një top të tillë 

dëbore, e bëri rrafsh për toke një shtëpi eskimeze. 

Në fund të fundit të gjitha mburojat e mia shkatër-

roheshin dhe unë pothuajse çdoherë duhej të fshihesha 

prapa dengut nga bora që mbetej dhe mundohesha 

që të hedhja çfarëdo që gjeja për të goditur babain tim. 

Mirëpo me kohë, babait i lodheshte dora ose njërit nga 

ne i vinte të ftohtë e kështu ne futeshim brenda për të 

pirë kakao të nxehtë dhe ngrënë shumë marshmellada.   

Me t’u rritur, idea e një topi dëbore mbeti e njëjtë, 

mirëpo loja pësoi ndryshime. Babai im dhe unë më 

nuk përdornim më kala. Në vend të kalave ne filluam 

të lëviznim më tepër. Njëri nga ne gjuante një top dhe 

pastaj vraponte me shpejtësi të fshihej në pengesën 

më të afërt dhe të bënte një top tjetër bore. Hedh-

nim, vraponim, fshiheshim, bënim një top bore dhe 

e përsëritnim. Mirëpo nëse i afroheshim njëri-tjetrit, 

atëherë njëri nga ne rrëzonte tjetrin, ia fuste kokën në 

borë, disa herë, e më pas iknim dhe gjersa personi në 

tokë ngriheshte njw top bore vinte në drejtim tw tij. 

Ndoshta ajo çka më pëlqen më së shumti nga dimri 

është mundësia që kam për të parë mbarë familjen 

time. Ata jetojnë në mbarë botën, disa në Gjermani, 

disa në Zvicër, Angli e të tjerë në vende të shumta të 

botës. Shumë rrallë kemi mundësinë që të jemi të gjithë 

së bashku, mirëpo gjatë Vitit të Ri ne bashkohemi dhe 

dëfrehemi pa masë. Të gjithë në familjen time dinë të 

gatuajnë për mrekulli, andaj kur ne mblidhemi, atëherë 

edhe kemi ushqime të shijshme me bollëk. 
Në vigjiljen (natën) e Vitit 

të Ri ne ulemi përreth kaminit, 
luajmë lojra të ndryshme, dëg-
jojmë muzikë dhe arëgëtohemi 
si familje. Për mua, kjo është ajo që e bënë dimrin stinën time të preferuar, pra të qenit së bashku me njëri-tjetrin.  Aty të mbrojtur nga acari që mbretëron jashtë, 

ne tregojmë barcoleta dhe tregime pranë zjarrit, duke pritur që hëna të shfaqet dhe 
të krijojë një shfaqje të vetën me drita në borë dhe në qiell, 

një ëndërr dimrore. Është mu kjo ëndërr 
dimoërore që kam filluar t’a dua tej mase. 
Dimri është dhe përherë do të mbetet 

stina ime e preferuar.

Breror Rexha Shkolla fillore “Faik Konica”Prishtinë
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WHY I LOVE 

WINTER

W
inter is my favourite season. It is the 

prettiest, with bright rays of sunlight 

glinting off the fresh snow and ice sculp-

tures in the trees and shadows playing tricks with 

your eyes on the ground. The slow-falling flakes 

that never seem to stop spread a feeling of peace 

and relaxation. Looking at them fall is always fun, 

as you watch them flit back and forth in the light 

breeze, trying to find two identical flakes. If you 

could just go outside and lie down in the fresh 

snow, all your worries would disappear. The snow 

muffles and quiets everything, so if you close your 

eyes, you could easily fall asleep. It’s bliss. 

Winter is snowball season. My father and 

I have snowball fights all the time. We used to 

make huge forts, elaborate designs of snow 

and ice sculpted by frozen hands, to protect 

ourselves from the hard-packed snowballs. 

When I was little, I needed a fort because I 

couldn’t plow through snow to run away or 

dodge shots as I can today. 

Even with all the defences I created, my 

father  always levelled them easily with a well-

placed mortar snowball. For those who don’t 

know, a mortar snowball is 

kind of like a mortar shell. 

It’s a real big  snowball – 

we’re talking like bottom-

of-a-snowman size – you 

have to throw at an 

upward angle to hit your 

enemy. If you make 

them right, they explode 

in all directions when 

they hit the ground, making 

a nice hole in whatever 

you hit, or knocking over 

whomever you hit. Once, 

my dad even levelled an 

igloo with one. 

After all my defences were 

destroyed, I nearly  always had to resort to 

hiding  behind the piles of snow that remained 

and throwing whatever I could back 

at my father. Eventually, his 

arm would grow tired, 

or one of us would 

get cold, and we’d 

head  inside for hot 

cocoa with lots of marshmallows. 

As I grew older, the basic idea of a snow-

ball stayed the same but the game changed. 

My father and I no longer used forts. Instead, 

we began to move more. One of us would 

throw a shot, sprint for cover behind the near-

est obstacle, and make another snowball. 

Throw, run, dive, make snowball, repeat. Now, 

if we get too close to each other, one of us will 

tackle the other, shove his face into the snow 

a few times, then run away and throw a snow-

ball at him as he gets up. 

Probably what I like most about winter is see-

ing my whole family. They live all over the place 

– some in Germany, Switzerland, United King-

dom, and countless other places. We rarely 

all get together, but during New Year’s Eve, 

we reunite and have a good time. Everyone 

in my family is a great cook too, so when we 

gather, excellent food abounds. 

On New Year’s Eve, we sit 

around the fireplace, play games, 

listen to music, and have fun as a 

family. To me, that is what makes 

winter my favourite season: 

togetherness. Sheltered from 

the freezing blizzard outside, 

we swap jokes and stories by 

firelight, waiting for the moon 

to appear and create a light 

show across the snow and 

sky, a winter dream. And 

it’s this winter dream that 

I’ve come to love fiercely. 

Winter is, and always will 

be, my favourite season.

Breror Rexha 

Shkolla fillore

“Faik Konica”

Prishtinë
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Përshëndetje,
Quhem Leonora Bunjaku dhe 
vijë nga Kamenica. Revista 
juaj më pëlqen shumë dhe për 
të kam vetëm fjalë miradie. 
Dëshira ime është që të 
shkruani për rep këngëtarin 
më të mirë shqiptar, Ledri Vula. 
Aktorja ime e preferuar është 
Gresa Pallaska. Ndërsa ndër 
sporte do të veçoja futbollin 
dhe volejbollin. Ju dua shumë. 
Suksese në të ardhmen.
Leonora Bunjaku
Shkolla e mesme “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 

Tung tung,
Revista juaj më pëlqen shumë. 
Do të doja që të shkruani 
më shumë për sportistët e 
huaj. Sidomos do të doja të 
shkruani për favoritin tim, 
lojtarin e Barcelonës Lionel 
Messi. Përveq sportit unë e 
adhuroj edhe muzikën. Grupi 

im i preferuar është Tingulli i 
3nt. Jeni më të mirët. Vetëm 
vazhdoni kështu.
Lorik Bucolli
Shkolla e mesme “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 

Tung,
Një përshëndetje e veçantë 
për stafin editorial të revistës 
For You. Unë ju falenderoj 
nga zemra për atë që ju 
po bëni për ne. Jam Sibeli 
nga Kamenica. Hobi im 
është leximi kurse kohën 
e lirë e kaloj në mësimin e 
gjuhëve të huaja. E adhuroj 
këngëtarin Ledri Vula dhe 
grupin NRG Band. Nëse keni 
mundësi ju lutem që këta 
këngëtarë t’a prezentoni 
në faqet e revistës suaj. Ju 
faleminderit.
Sibel Hotlani
Shkolla e mesme “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 

Përshëndetje,
Revista juaj më pëlqen 
shumë. Ju përgëzoj për punën 
që e keni bërë gjatë gjithë kësaj 
kohe. Kam një dëshirë: do të 
doja nëse keni mundësi të 
shkruani për këngëtaren Ronela 
Hajati. Ndër këngëtaret tjera 
do të veçoja këngëtaren më të 
bukur shqiptare, Elvana Gjata. 
Aktorja ime e preferuar është 
Teuta Krasniqi. Ju duam shumë. 
Aid Vrapçani
Shkolla e mesme “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 

Tung,
Revista juaj më pëlqen shumë. 
Hobi im është futbolli dhe 
volejbolli. Këngëtarin të cilin e 
preferoj është Visari nga grupi 
Skillz. Do të doja të kem një 
poster nga ai. Jeni më të mirët.
Gentian Qehaja
Shkolla e mesme “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 

Tung 
tung,
Revista 
For You më pëlqen shumë, jeni 
të parët që keni menduar edhe 
për gjeneratat më të reja. Hobi 
im ëshët futbolli dhe shpresoj 
që një ditë ju të shkruani për 
Xherdan Shaqirin, sportistin më 
të mirë shqiptar. Këngëtari im i 
preferuar është Gold Ag. Do të 
doja të kem një poster nga ai. 
Ju dua shumë.
Adile Maliqi
Shkolla e mesme “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 
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Hello,
My name is Leonora Bunjaku 
and I come from Kamenica. 
I like your magazine very 
much and I only have good 
words for you. My wish is that 
you write an article about the 
most famous Albanian rap 
singer, Ledri Vula. My favourite 
actress is Gresa Pallaska, 
while football and volleyball 
are my preferred sports. I love 
you so much. Wish you many 
successes in the future. 
Leonora Bunjaku
Secondary School “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 

Hi,
I like your magazine very 
much. I would like you to write 
more about foreign sportsmen.  
I would especially like you to 
write on my favourite Barcelona 
football player, Lionel Messi. 
Music is also something I like 

very much. My preferred band 
is Tingulli i 3nt. You are the 
best, keep going this way. 
Lorik Bucolli
Secondary School “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 

Hi,
Special greetings for the 
editing staff of For You 
magazine, I thank you from 
my heart for what you are 
doing for us. I am Sibel 
from Kamenica. My hobby 
is reading, while I spend my 
free time learning foreign 
languages. I admire the singer 
Ledri Vula and NRG Band. 
If you have any chance to 
present these artists in your 
magazine’s pages, please do 
it. Thank you. 
Sibel Hotlani
Secondary School “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 
Hello,

I like your magazine very 
much. I congratulate you 
for the work you have been 
doing at all times. I have a 
wish: I would like, if you can, 
write about singer Ronela 
Hajati. Among other singers, I 
would like to mention the best 
Albanian singer, Elvana Gjata. 
My favourite actress is Teuta 
Krasniqi. I love you so much. 
Aid Vrapçani
Secondary School “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 

Hi,
I like your magazine very 
much. My hobby is football and 
volleyball. The singer I prefer is 
Visar from Skillz band. I would 
like to have his poster. You are 
the best. 
Gentian Qehaja
Secondary School “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 

Hi,
I like For 
Your magazine very much, 
you are the first to think about 
younger generations. My hobby 
is football and I hope you 
will write for Xherdan Shaqiri 
one day, the best Albanian 
sportsman. My preferred singer 
is Gold AG. I would like to have 
his poster. Love you so much. 
Adile Maliqi
Secondary School “Andrea 
Durrsaku” - Kamenicë 
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