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Në editorialin e këtij muaji do të flasim për respektin. 
Kohëve të fundit mund të dëgjojmë shpesh se respekti është 
zhdukur. A është zhdukur me të vërtetë? A ju kujtohet se pa 
marrë parasysh rrethanat, ne është dashur të respektojmë të 
moshuarit dhe kjo ka qenë diçka që është pritur nga ne. Tani 
duket sikur adoleshentët nuk kujdesen për veprimet e tyre ose 
përzgjedhjen e fjalëve. Disa studentë thonë dhe bëjnë çdo gjë 
që u vjen në mendje; nuk mendojnë para se të flasin. Kjo është 
e papranueshme. Mendoj se kohërat po ndryshojnë shumë 
shpejt dhe kjo po bënë që edhe pikëpamjet e shumë njerëzve të 
ndryshojnë në raport me respektin.

Respekti nënkupton të nderosh vlerën, dinjitetin dhe 
integritetin e një personi. Në qoftë se kemi respekt, atëherë 
asgjë tjetër nuk ka rëndësi në jetën tonë. Respekti është diçka 
e merituar veçanërisht nga ata (të moshuarit tanë), që kanë 
shumë vite përvojë të jetës dhe nga ata (dijetarët tanë), që 
kanë arsim të lartë, njohuri, dijeni dhe urtësi, të cilat shpesh 
fitohen përmes disiplinës dhe të nxënit të vazhdueshëm në jetë. 
Kultivimi i respektit, si një virtyt, nuk nënkupton që patjetër duhet 
të këmbëngulësh se të gjitha idetë, besimet ose veprimet e 
njerëzve meritojnë respekt dhe janë të denja. Kjo do të thotë se 
duhet të pranojmë dhe të marrim parasysh dinjitetin themelor 
dhe qenësor të të tjerëve, madje edhe kur idetë dhe vlerat e 
tyre janë të ndryshme nga ato që ne shprehim dhe posedojmë. 
Respekti në komunitetin tonë ose në institucionin fetar do të 
thotë të mos vëmë në shënjestër bashkëkombasit tanë dhe të 
tjerët për urrejtje ose armiqësi dhe të mos krijojmë trazira ose 
dhunë në shoqërinë tonë. Qëndrimi i përgjithshëm i respektit 
sjellë paqe dhe harmoni mes nesh. Diçka e tillë supozon se 
secili njeri ka diçka për të na ofruar ose mësuar, natyrisht nëse 
jemi të gatshëm dhe kemi dëshirë të dëgjojmë dhe mësojmë 
në lidhje me respektin. Respekti fitohet në bazë të asaj se si ju i 
respektoni dhe trajtoni të tjerët.

Deri në takimin tonë të radhës në mars, mirëmbetshi 
të dashur miq!

Leonora
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EDITORIAL
In this month’s editorial we will talk about RESPECT. 

Lately we can often hear that respect is gone. Is it 
truly gone? Remember when respecting your elders 
was expected no matter what the circumstance? Now, 
it seems as if teenagers don’t care about their actions 
or word choices. Some students say and do whatever 
comes to mind; there is no time to think before 
speaking. It’s unacceptable. I think times are changing 
quickly, which is also changing the viewpoints many 
people have on respect.

Respect is honoring the worth, dignity and integrity 
in a person. If we have respect, nothing else matters 
in our life. Respect is merited particularly by those 
(our elders) who have gained many years of life 
experience and by those (our scholars) who are highly 
educated, because knowledge, insight and wisdom 
often are hard won through a lifetime of discipline and 
constant learning. Cultivating respect as a virtue does 
not necessarily mean insisting that all ideas, beliefs, 
or actions of people are respect-worthy. It does mean 
that we have to recognize and consider the basic 
human dignity of others, even when their ideas or 
values are different from our own. Respect in our own 
community or religious institution means not targeting 
our fellows and others for hatred or animosity and 
not for creating turmoil or violence in our society. 
A general attitude of respect ascertains peace and 
harmony among us. It also assumes that each person 
has something to offer or teach us, if we are willing to 
listen and learn with respect. You earn the respect of 
others by the way you respect and treat them.

Until our next meeting in March, stay well my 
friends.

Leonora

2-3: Editorial, index
4-5: School of the 
month: EJHS “Lismiri” in 
Lismir; Questionnaire: 
What do you think about 
saint Valentine’s day?
6-7: Education – The 
only road towards 
progress
8-9: Fashion: Rules 
for wearing statement 
jewelry
10-11: Music Box: The 
10 greatest George 
Michael songs
12-13: „Female right“ 
-  Northern Mitrovica
14-15: Animal 
Kingdom: Amazing 

colour-changing 
animals
16-17: Poster: 
Cristiano Ronaldo
18-19: Moviemania: 
XXX: The return of 
xander cage; A dog’s 
purpose; Arrival; Lion
20-21: Sports corner: 
Cristiano Ronaldo - A 
glittering career in 
numbers
22-23: Hi-Tech
24-25:Life in harmony
26-27: RADIO KFOR
28-29: Your corner ...
30: Puzzle
31-32: Reader’s 
letters

for you 3

SHKOLLA E MUAJIT

23

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Këndi sportiv: Cristiano RONALDO

Të drejtat e grave - Mitrovica V.

20

POSTERI

12



Vetëm dy kilometra larg qendrës së Fushë 
Kosovës, pranë brigjeve të lumit Sitnicë 
gjendet Shkolla Fillore dhe e Mesme 

e Ulët “Lismiri”. Kjo shkollë, që e ka emrin e 
njëjtë me atë të fshatit ku gjendet, daton që nga 
viti 1946. Mirëpo, ajo ishte paralele e ndarë e 
shkollës fillore “Zenel Salihu” në Bardhin e Madh 
deri më 1992 kur u pavarësua si shkollë e plotë 
8 vjeçare. Krahas jetëgjatësisë së saj kjo shkollë 
dallon edhe për shkak të numrit relativisht të 
vogël të nxënësve pasi që për vitin shkollor 2016-
2017 i ka gjithsejtë 166 nxënës. Gjegjësisht, për 
çdo klasë ajo e ka vetëm një paralele.

Sipas drejtoreshës së kësaj shkolle, znj. 
Shemsije Fetahu numri i vogël i nxënësve është 
një përparësi jashtëzakonisht e madhe për këtë 

shkollë. “Ne mësimin e zhvillojmë në një ndërrim 
të vetëm nga ora 8:00 deri në orën 12:40. Gjatë 
pjesës tjetër të ditës, shkolla është në dispozicion 
të mësimdhënësve dhe nxënësve për aktivitete 
jashtë shkollore, mësim shtesë dhe mësim 
plotësues. Pastaj, secila paralele e ka dhomën 
e vet të mësimit dhe çdo vit mësimdhënësit 
kujdestar së bashku me nxënësit e tyre bëjnë 
garë se kush e mban klasën më të pastër dhe 
më mirë të zbukuruar. Fituesit e kësaj gare të 
brendshme i shpallim çdo vit më 7 dhe 8 mars,” 
tha drejtoresha Fetahu. Ajo vazhdoi më tutje duke 
theksuar se krahas mirëmbajtjes së dhomave të 
mësimit shkolla që ajo e drejton shquhet edhe për 
bashkëpunimin me prindërit. E tërë kjo bëhet me 
synimin e vetëm që këta fëmijë të ndihmohen në 
ndërtimin e karakterit të tyre, në mënyrë që ata të 
jenë të dobishëm jo vetëm për mjedisin shkollor 
por edhe për shoqërinë në tërësi.

Si rezultat i bashkëpunimit me prindërit 
në këtë shkollë organizohen shumë aktivitete 
të suksesshme. Ndër to mund të veçohen: 
aksioni vjetor java e solidaritetit në muajin tetor 
në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, pastrimi i 
shkollës çdo vit në muajin prill, aksioni “Dhuro 
Një Lule” po ashtu në muajin prill, aksioni “Dhuro 
një Libër për Shkollën” i cili organizohet në Ditën 
Ndërkombëtare të Librit, pastaj çdo vit në fillim të 
pranverës në oborrin e shkollës rregullohen ulëset, 
mbillen bimë dekorative dhe një pjesë e oborrit 
të shkollës është mbjellë me Jonxhë. Përfitimet 
nga shitja e jonxhës më pas shfrytëzohen për 
përmirësimin e kushteve të shkollës. Pastaj 
organizohet edhe panairi me ushqim dhe veshje 
tradicionale, ku edhe në këtë rast fitimet përdoren 
për përmirësimin e kushteve në shkollë.

Ky përkushtim në punë nga prindërit, 
personeli i shkollës si dhe vet nxënësit sigurisht që 

sjell suksese të shumta. Kështu, vetëm për këtë 
vit shkollor nxënësit e kësaj shkolle i kanë fituar dy 
medalje të arta në garat e dijes të organizuara nga 
Kolegji Mehmet Akif. Kurse, Leon Nura, nxënës 
i klasës tetë, është finalisti i vetëm nga komuna 
e Fushë Kosovës në garat në lëndën e kimisë. 
Një sukses tjetër shumë i veçantë që e dallon 
këtë shkollë është projekti “Kosovision Contest”. 
Në këtë garë që organizohet  nga Ministria e 
Arsimit Shkencës dhe Kulturës, kjo shkollë ka 
dalë fituese për herë të pestë radhazi. Një tjetër 
sukses i shkollës Lismiri është se vitin e kaluar 
ajo fitoi një projekt në kuadër të të cilit atë e 
vizituan shtatë studentë nga Holanda të cilët 
vizatuan murale në secilën klasë si dhe kanë 
vendosur perde, kurse shkollës i kanë dhuruar 
mjete të punës dhe dy televizorë.

Sipas drejtoreshës Fetahu, në të gjitha 
këto suksese rol tejet të rëndësishëm luan 
Këshilli i Nxënësve i cili ndihmon dhe kontribuon 
shumë në shkollë duke filluar nga organizimi i 
debateve në shkollë e deri tek mbjellja e luleve 
dhe përkujdesja për mjedisin e shkollës. Në fund 
ajo i porositi të gjithë të rinjtë që të lexojnë sepse 
njohuritë pasurohen duke lexuar, kurse ëndrrat 
e tyre mund të bëhen realitet vetëm me punë 
sistematike dhe të programuar.

Drejtoresha Shemsije Fetahu

Hana Gojnovi (13)
Kjo ditë është shumë e 
veçantë për shumicën e 
njerëzve. Dashuria në mes 
të dy personave është e 
vështirë që të përshkruhet 
me fjalë apo vetëm për 
një ditë. Mirëpo, kjo ditë është e veçantë 
pikërisht pasi që kjo është dita kur shumica 
prej atyre që janë të dashuruar i shprehin 
ndjenjat e tyre. Dita e Shën Valentinit është 
ditë e mrekullueshme pasi që kjo i ditë i 
bashkon ata. 

Hana Gojnovi (13)
This is a very special day for most of the 
people. Love between two persons is difficult 
to describe in words or in just one day. How-
ever, this day is special because on this day 
most of those who are in love express their 
feelings. Saint Valentine’s Day is wonderful 
because it unites them. 

Ermal 
Rizahu (15)
Dita e Shën 
Valentinit është 
një nga ditët më 
të bukura të vitit 
dhe nga më kup-
timplotat. Atë e bën të veçantë 
historia e lindjes së kësaj dite. 
Dita e Shën Valentinit, po ashtu, 
ka një mesazh shumë të fuq-
ishëm pasi që ajo është simboli i 
dashurisë mes njerëzve.

Ermal Rizahu (15)
Saint Valentine’s Day is one of the 
best and most meaningful days of 
the year. It is special because of 
its history. Saint Valentine’s Day, 
also has a very powerful message 
because it is the symbol of love 
between people.

ÇFARË MENDIMI KENI PËR DITËN 
E SHËN VALENTINIT?

SHFMU “LISMIRI” 
NË LISMIR

Pyetësor

shkolla e muajit

Leon 
Nura (14)
Përshën-
detje! 
Shën 
Valen-
tini është 
një ditë që festohet 
në mbarë globin e cila 
ndryshe quhet edhe dita 
e të dashuruarve. Në 
këtë ditë, të dashuru-
arit shkëmbejnë dhurata 
për njëri-tjetrin të cilat 
simbolizojnë dashurinë 
e tyre.

Leon Nura (14)
Hello! Saint Valentine’s 
Day is marked all over 
the world, and is other-
wise known as the Day of 
Love. On this day lovers 
exchange gifts that sym-
bolize their love.
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Elementary and Junior High School 
“Lismiri” is located on the banks of 
Sitnica river only two kilometres away 

from Fushe Kosova. This school, which has 
the same name as the village where it is 
located, has existed since 1946. However, 
it was a separate annex of the school in 
Bardh i Madh until 1992 when it became an 
independent elementary school. Alongside its 
longevity another feature of this school is the 
low number of students, in total 166 students 
for academic year 2016/2017. In other words, 
there is one class for each grade.

According to the principal of this school, 
Mrs Shemsije Fetahu, the small number of 
students is a huge advantage to this school. 
“We conduct our classes in one shift starting 
from 8:00 until 12:45. The rest of the day 
the school is at the disposal of teachers 
and students for extracurricular activities, 

supplementary and additional classes. 
Each class has its own room and every 
year classroom teachers and their students 
compete who has the cleanest and best 

decorated room. The winners of 
this competition are announced 
every year on 7th and 8th March,” 
principal Fetahu said. She 
went on emphasizing that in 
addition to the maintenance of 
the classrooms her school is 
also known for the cooperation 
with the parents. This helps in 
building the children’s character 
so that they are useful not only 
for their school environment but 
society in general.

Thanks to the parents’ 
cooperation the school organizes 

many successful activities. Chief among them 
are: the annual “Solidarity Week” which is held 
in October in cooperation with the Red Cross, 
annual cleaning of the school in April, “Give a 
Flower” also held every April, “Give a Book to 
the School” held on International Books’ Day, 
then every year in spring the benches in the 
school yard are renovated, decorating 
plants are sewn and a part of the 
school yard is used for the cultivation 
of alfalfa plants. Profits from selling this 
plant are then used for improvements 
in the school. Then there is also the 
traditional food and clothes fair, and the 
profits from this activity are also used 
to the school’s benefit.

The dedication from the parents, 
the staff and the students themselves 
results in numerous successes. This 

academic year the students of this school 
have already won two golden medals in the 
competitions held by Mehmet Akif College. 
Leon Nura, an eighth grader, was the only 
finalist from Fushë Kosova Municipality in 
the chemistry competition. Another particular 
success that distinguishes this school is 
the Kosovision Contest. This competition 
is organized by the Ministry of Education, 
Science and Culture, and this school has 
won for the fifth year on the row. Another 
achievement is that last year it got a project 
as a result of which the school was visited by 
seven Dutch students, who painted murals 
in classrooms, put up new curtains, donated 
various equipment and two TV sets.

According to principal Fetahu, the 
Students’ Council has a major impact on 
all these achievements. They assist and 
contribute in everything, starting from 
organizing debates up to the sowing of flowers 
and maintenance of the school environment. 
In the end she appealed to all the youth to 
read because knowledge is enriched only by 
reading, and their dreams shall come true only 
through systematic and planned work.

Eltion 
Tmava (12)
Shën Val-
entini është 
një ditë e 
cila shëno-
het në nder 
të dashurisë. Në këtë ditë të 
dashuruarit kanë mundësi 
që t’ia shprehin njëri-tjetrit 
dashurinë e tyre. Për këtë 
arsye kjo ditë shënohet në 
mbarë botën.

Eltion Tmava (12)
Saint Valentine’s Days is 
observed in the name of love. 
On this day lovers have the 
opportunity to express their 
love to one another. This is the 
reason why it is celebrated all 
over the world.

EJHS “LISMIRI”
IN LISMIR

school of the month

Rrezarta 
Tërnava (13)
Përshëndetje! Për mua 
Shën Valentini është ditë 
e cila simbolizon mbi-
zotërimin e dashurisë në 
mbarë botën. Dhuratat 
dhe kartolinat e zbukurojnë këtë ditë 
edhe më shumë. Dita e Shën Valentinit 
ia kujton të gjitha çifteve të dashuruara 
sakrificën e bërë për hir të dashurisë si 
dhe ua jep atyre mundësinë që të forcojnë 
dashurinë e tyre.

Rrezarta Tërnava (13)
Hello! In my opinion Saint Valentine’s Day 
is the day that symbolizes the domination 
of love in the entire world. Gifts and cards 
make the day even better. Valentine’s Day 
reminds all couples that are in love the sac-
rifice made in the name of love and gives 
them the chance to strengthen their love.

Fjolla 
Konjuhi (13)
Përshëndetje! 
Dita e Shën 

Valentinit është një 
ditë që shënohet 
edhe në Kosovë ashtu si në mbarë 
botën. Në këtë ditë të dashuru-
arit i bëjnë dhurata njëri-tjetrit si 
përkujtim i dashurisë që kanë për 
njëri-tjetrin. Ndonëse, është më e 
zakonshme që dhuratat të bëhen 
nga meshkujt, kjo ditë është tejet e 
veçantë për të gjithë ata që janë të 
dashuruar.

Fjolla Konjuhi (13)
Hello! Saint Valentine’s Day is 
celebrated all over the world and 
in Kosovo. On this day, people 
that are in love make gifts for 
their partners to remind them of 
their love. Although, it is more 
common for men to prepare gifts, 
this day is very special for all 
those that are in love.

WHAT DO YOU THINK ABOUT 
SAINT VALENTINE’S DAY?Questionnaire
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Zhvillimi i 
kulturës dhe 
njerëzimit 

është në varësi të 
përcjelljes së dijes dhe 
përvojës nga një brez në 
tjetrin. Fillimisht, ky ishte 
kryesisht një proces i 
komunikimit verbal dhe 
është kryer në formë të 

tregimeve. Me kalimin e 
kohës dhe zhvillimit social 
që pasoi, shoqëritë filluan 
të zhvillojnë aktivitete më 
të integruara sikurse janë 
tregita, komunikimi i gjerë 
dhe praktikat fetare. Këto 
praktika çuan në edukim 
të organizuar dhe mësim 
të strukturuar. Disa nga 
fromat e para të këtij 
procesi të edukimit filluan 

në Egjiptin e lashtë, në 
mes të viteve 3000 
dhe 500 p.e.r. 
Këta hapa 
të hershëm 

drejt ruajtjes së 
organizuar të dijes dhe 
transferimit të saj patën 
një ndikim të theksuar 
në zhivllimin e njerëzimit 
modern. 

Edukimi është 
kryesisht përcjellje e 
dijes, për shembull, 
përmes sistemit shkollor. 
Për ta bërë më të qartë, 
edukimi është procesi 
formal përmes të cilit 

shoqëria qëllimshëm 
transmeton dijen, 

aftësitë, traditat 
dhe vlerat nga një 
brez në tjetrin. 
Ky sistem është 

aq i rëndësishëm 
sa shumë vende i 

kanë shpallur disa 
nivele të edukimit 

si të obligueshme 
për të gjithë qytetarët 
e tyre. E drejta për 
edukim konsiderohet si 
një e drejtë themelore 
e të gjithë njerëzve dhe 
është e mishëruar në 
dokumente të tilla si 
Konventa Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut 

(1952) dhe Konventa 
Ndërkombëtare e 

KB-ve për të Drejtat 
Ekonomike Sociale 
dhe Kulturore 
(1966). Është 
e rëndësishme 
që prindërit 
në botë të 
kuptojnë vlerën 
e edukimit 
dhe plotësisht 
shfrytëzojnë 
atë në mënyrë 
që të përgatisin 

fëmijët e tyre për 
të ardhmen. 

Askush nuk 
mund të mohojë 

faktin se investimi në 
edukimin e brezit të 

ri është mënyra më e 
mirë e promovimit të 
zhvillimit të një vendi. 
Kjo, në veçanti, është 
e rëndësishme sot për 
shkak të përparimeve ne 
teknologjinë informative 
moderne. Integrimi i 
kësaj teknologjie në 
aktivitetet moderne 
ekonomike kërkon 
udhëheqës dhe punonjës 
me kualifikime specifike 
në këto fusha. Zhvillimi 
teknologjik mundëson 
aktivitete globale 
ekonomike dhe gjithashtu 
përmirëson komunikimin 
më mes të kulturave dhe 
kombeve të ndryshme.

Megjithatë, gjeneratat 
e reja nuk edukohen 
vetëm përmes shkollimit, 
ata mësojnë edhe duke 
vëzhguar dhe imituar 
sjelljet e prindërve. 
Ndikimi i prindërve luan 
një rol të rëndësishëm 
në zhvillimin e sjelljeve 
të gjeneratave të reja. 
Mos të harrojmë që 
edukimi, po ashtu, luan 
një rol të rëndësishëm 
në zgjidhjen e konflikteve 
dhe tejkalimin e 
ndryshimeve. Nëse ne 
sot, si prindër, zgjedhim 
rrugën e dhunës, 
mostolerancës dhe 
moskomunikimit për të 
zgjedhur problemet tona, 
atëherë edhe fëmijët 
tonë do të jenë të prirur 
të tregojnë të njëjtën 
sjellje. Pavarësisht se sa 
e drejtë dhe me kuptim 
është fjala e prindërve 
për fëmijët e tyre, ato 
fjalë duhet të prëcillen 
me veprime konkrete. 
Këto veprime praktike 
japin shembuj pozitiv për 
fëmijët tonë dhe i shtojnë 
gjasat për të ndikuar 
në sjelljen e fëmijve 
tonë në tardhmen. Ne 
si prindër, e mbajmë 
çelësinë e të ardhmës 
së tyre. Prandaj, le të 
jemi të kujdesshëm dhe 
përgjegjshëm si model 
për të ardhmen e tyre.

EDUKIMI – E VETMJA RRUGË 
DREJT PËRPARIMIT
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The development of 
culture and humanity 
is dependent on the 

passing on of knowledge 
and experience from one 
generation to another. 
During early human 
history this was primarily 
a process of verbal 
communication and was 
conducted in the form 
of stories. Through the 
passage of time and the 
social development that 
followed, societies began 
to develop more integrated 
activities such as trade, 
extensive communication 
and religious practices. 
These practices led to 
organized education and 
structured teaching. Some 
of the first forms of this 
education process began 
in ancient Egypt between 
the years 3000 and 500 
BC. These early steps 
towards the organized 
retention and transfer 
of knowledge had a 
significant impact on the 
development of modern 

humans.

Education is primarily 
the passing on of 
knowledge. One method 
of passing knowledge is 
via the school system. 
To put it into context, 
education is the formal 
process through 
which society 
intentionally 
transmits 
knowledge, 
abilities, 
traditions 
and 
values from 
one generation 
to the next. This 
system is so important 
that many nations have 
declared certain levels of 
education as compulsory 
for all their citizens. The 
right to education is 
considered as an essential 
right of all people and 
has been embodied in 
such documents as the 
European Convention 
on Human Rights (1952) 
and the UN International 
Convention on Economic 
Social and Cultural Rights 
(1966). It is important that 
parents in the world over 
see the value of education 
and fully use it in order to 
prepare their children for 
the future.

 
No one can deny the 

fact that investing in the 
education of the younger 

generation, is the 
best way to promote 

the future overall 
development of a 

country. This 
is particularly 

relevant 
today due 

to the 

advances 
in modern information 
technology. The integration 
of this technology into 
modern economic 
activities requires leaders 
and employees to be 
specifically qualified in 
these areas. Technological 
development facilitates 
the global economic 
activity and also enhances 
communication between 
different cultures and 
nations.

However, the younger 
generations are not only 

educated through 
schooling, they 
also learn by 
observing and 
mimicking 
parental 
behaviors. 

Parental 

influence plays an 
important role in the 

development of the 
younger generations’ 
behavior.

Let us not forget 
that education also 

plays a very important 
role in learning of how 
to resolve conflicts and 
overcome differences. If we 
today, as parents choose 
the road of violence, 
intolerance and non-
communication to solve our 
problems, our children are 
likely to follow the same 
behavior. No matter how 
right and to the point a 
parent’s words are to their 
children, they must also 
be followed up through 
actions. Putting our words 
into practice provides a 
positive example to our 
children and it is likely to 
influence how our children 
will behave tomorrow. We, 
as parents, hold the keys 
to their future. Therefore, 
let us behave carefully and 
responsibly to serve as a 
model for their future.

EDUCATION – THE ONLY ROAD 
TOWARDS PROGRESS
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(Burimi:www.youqueen.com)

Më pak është më shumë 

Stolitë më të dallueshme ose të guximshme duhet të kenë 
mundësinë që të dallohen, mirëpo mos u mbushni përplot 
stoli dhe mos i vendosni ato afër njëra-tjetrës. Preferohet 

që t’i vëni një nga një, mirëpo nëse dëshironi të keni më tepër se 
një stoli të dallueshme, sigurohuni që të mos mbani njëkohësisht 
byzylikë dhe unazë të dallueshme dhe shmanguni mbajtjes së 
vathëve dhe qaforeve në të njëjtën kohë. Vathët e lëshuar dhe 
byzylikët e trashë mund të duken të bukur kur vihen sëbashku, 
gjersa një qafore e gjatë dhe një unazë me gurë mund të 
përshtaten për mrekulli sëbashku. Vetëm sigurohuni që të zgjedhni 
ato stoli që koordinohen me njëra-tjetrën. Sigurohuni që stolitë të 
jenë të përbëra nga i njëjti metal dhe shmanguni kombinimit të 
stolive me dezene dhe cingla. Qaforet zinxhirore me shumë shtresa 
mund të duken tepër tërheqëse nëse mbahen në mënyrë të duhur. 
Mbani pamjen tuaj me shumë hijeshi duke mos e ngarkuar me 
shumë shtresa së bashku dhe kontrolloni se sa shumë shkëlqim 
po vëni. Nëse keni vënë rrip atëherë shmanguni qaforeve të 
gjata zinxhirore, ngase do ta ngarkoni shumë atë pjesë. Qaforet 
e ngushta për fyti e të gjera, si dhe qaforet me shtresa mund të 
mbahen si stoli të vetme të dallueshme, andaj lërini këto stoli të 
jenë në qendër të vëmendjes duke iu shmangur stolive të tjera.

Less is more

Bold pieces should be allowed to stand out, so do not over-
crowd your look by wearing them within close proximity 
of each other. It is preferable to wear one at a time, but 

if you do want to wear more than one statement piece, make 

sure not to wear statement 
bracelets and rings together 
and avoid wearing statement 
earrings and necklaces at 
the same time. Chandelier 
earrings and a cuff bracelet 
can look beautiful when 
worn together, while a long 
necklace and a cocktail ring 
can match perfectly. Just 
make sure to select items 
that coordinate. Try to stick 
with the same kind of metal 
and avoid clashing patterns and 
charms. Layered chain necklaces 
can look extremely charming if 
worn correctly. Keep your look 
tasteful by making sure that you 
do not layer too many strands 
together and keep tabs on how 
much sparkle you layer on. Avoid 
wearing long chain necklaces, 
however, if you are wearing a belt, 
as there will be too much going on 
around the same area. Wide chokers 
and bib necklaces can stand to be 
your sole statement piece, so let such 
items take centre stage and forgo 
other pieces of jewellery.

Sa më thjeshtë

Aksesoriet e mëdha kombinohen më së miri me rroba 
të thjeshta. Shmanguni dezeneve dhe zbukurimeve të 
dendura, si paricave, kur vëni stoli më të dallueshme. 

Mbani mend! Do të dëshironit që stolitë tuaja me porosi të fortë 
të dallohen, andaj aksesoriet duhet të përshtaten në mënyrë 
më të kujdesshme. Fustani klasik i zi përshtatet për mrekulli 
me ndonjë stoli ose edhe dy sosh që tërheqin vëmendje, gjersa 
xhinset dhe një bluzë tërësisht e bardhë do të ishin ideale si 
prapavijë për një stoli të madhe, të ndriçueshme dhe me plot 
ngjyra. Kur mbani aksesorie të ndritshme dhe të detajuara, 
atëherë sigurohuni që gjërat e tjera të kenë ngjyra neutrale 
dhe solide. Sidoqoftë, stolitë më pak të ngarkuara përshtaten 
për mrekulli me rroba plot dezene. Mos e largo përqendërimin 
tuaj nga stolitë e dallueshme; koordinoni aksesoriet e vogla me 
stolitë e dallueshme duke mbajtur gjithçka në minimum dhe me 
të njëjtën ngjyrë ose të njëjtin metal.

Keep it simple

B ig accessories are best worn 
with simple clothes. Steer 
clear of busy patterns and 

embellishments such as sequins 
when wearing bold jewellery. 
Remember, you want your statement 
piece to stand out, so match items wisely. A little black 
dress is the perfect match for one or two attention-grabbing 
pieces, while jeans and a pure white top will make an ideal 
backdrop for something big, bright and colourful. Try to stick 
to neutral and block colour items when wearing bright and 
detailed accessories. Less busy pieces can work very well 
with patterned items of clothing, however. Don’t pull the focus 
away from your bold jewellery. Coordinate smaller accessories 
with your statement pieces by keeping them to a minimum 
and sticking to the same colour or metal.
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RREGULLAT PËR MBAJTJEN E STOLIVE
Stolitë janë mënyra më e mirë për t’i dhënë jetë një veshjeje dhe për të theksuar më tepër veçoritë tuaja më të mira. A 

është kjo mënyra më e mirë për të kompletuar pamjen tuaj, pra me një stoli të guximshme, të dallueshme dhe që tërheq 
vëmendje e që ka për të thënë diçka? Stolitë që thonë diçka janë të dizejnuara që ju të argëtoheni, mirëpo nëse nuk 

vihen në mënyrë të drejtë mund të përçojnë edhe porosi të gabuar. Bukuria e stolive që përçojnë porosi është që me vetëm 
një stoli mund të bëni që e gjithë veshja juaj të bëhet e dallueshme. Truku është që të jeni sa më të thjeshtë në veshje e stolia 
të jetë e tillë që të tërheqë më tepër vëmendje, ose mund të gjeni balancën e duhur në mes të veshjes dhe stolisë suaj mirë 
të koordinuar. Stolitë me porosi të fortë vijnë në të gjitha format, dizajnet, ngjyrat dhe madhësitë, nga unazat me gurë deri tek 
byzylikët e trashë dhe qaforet me shumë shtresa. Stolitë mund të bëjnë mrekullira meqë i shtojnë një ndriçim veshjes suaj ose 
mund të ndihmojnë të tërheqin vëmendje tek pjesët tuaja që dëshiron t’i theksosh. Sidoqoftë sigurohuni që të ndiqni rregullat 
tona për të pasur veshjen që dëshironi e që i bën njerëzit t’ju shohin me më shumë admirim sesa përçmim.
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Përshtatni qaforen 
tuaj me jakën e 
duhur

Mënyra më e mirë për 
tu dalluar një qafore 
e “guximshme” është 

që të vishet me bluzën që ka jakën 
e duhur. Jakat e përsosura janë të 
bluzave ose fustanave që nuk kanë 
fare krahë, pra në formë korseti, 
ato që i kanë krahët e zhveshur, të 
rrumbullakëta ose në formë të V-së, 

sepse këto mundësojnë që stolitë e dallueshme të kryejnë punën 
e tyre, pra të dallohen. Jakat për fyti, bluzat me jakë si unazë dhe 
detajet e tjera afër fytyrës duhet të shmangen, sepse atëherë 
ato do të bien ndesh me stolitë e dallueshme. Gjersa rrollka 
njëngjyrëshe mund të përshtatet shumë bukur me një qafore të 
dallueshme, nëse është për trupi dhe tërësisht me një ngjyrë. 
Sigurohuni që të vëni një qafore të dallueshme në kombinim me 
një bluzë të thjeshtë dhe njëngjyrëshe për të ruajtur nja pamje 

elegante dhe që qaforja juaj të ketë vëmendjen që meriton. Kurrë 
nuk mund të gaboni me nuanca neutrale, andaj për të mbajtur 
një pamje elegante kombinoni qaforet tuaja të dallueshme dhe 
tërheqëse me ngjyrën e zezë, të bardhë ose të lëkurës.

Match the right necklace with the 
right neckline

The best way to make sure a statement necklace stands 
out is to wear it with the right neckline. Strapless, off-the 
shoulder, scoop necked or v-necked dresses and tops 

are ideal, as they will let your statement piece do the talking. 
Collars, halter necks and detailing close to the face should 
be avoided, as they will clash with bold pieces. A one-colour 
turtle-neck sweater can work beautifully with a statement 
necklace, provided that it is form-fitting and one colour 
throughout. Make sure to wear a statement necklace next to 
a simple and preferably one-colour top to keep the look chic 
and to do your necklace justice. You can never go wrong 
with neutral tones, so wear bright and attention-grabbing 
necklaces with black, white or nude to keep the look elegant.

RULES FOR WEARING STATEMENT JEWELRY
Jewellery is the perfect way to bring life to an outfit and enhance your best features. What better way to do so than to complete your 

look with a bold, striking and attention-grabbing piece of statement jewellery?  Statement pieces are designed for you to have fun 
with, but can make all the wrong statements if they are not worn correctly. The beauty of statement jewellery is that it only takes one 

piece to make your whole outfit stand out. The key is to keep it simple and either work your outfit around one big eye-catching piece, 
or to work well-coordinated statement accessories into your look by striking the right balance. From cocktail rings to cuff bracelets and 
bib necklaces, statement pieces come in all forms, designs, colours and sizes. They can work wonders to add dazzle to a simple dress 
or can help to draw attention to parts of yourself that you would like to emphasize. Either way, make sure you follow our rules to pull 
off a look that gets people looking at you in awe rather than dismay. Jewellery is the perfect way to bring life to an outfit and enhance 
your best features. What better way to do so than to complete your look with a bold, striking and attention-grabbing piece of statement 
jewellery?  Statement pieces are designed for you to have fun with, but can make all the wrong statements if they are not worn correctly. 
The beauty of statement jewellery is that it only takes one piece to make your whole outfit stand out. The key is to keep it simple and 
either work your outfit around one big eye-catching piece, or to work well-coordinated statement accessories into your look by striking 
the right balance. From cocktail rings to cuff bracelets and bib necklaces, statement pieces come in all forms, designs, colours and 
sizes. They can work wonders to add dazzle to a simple dress or can help to draw attention to parts of yourself that you would like to 
emphasize. Either way, make sure you follow our rules to pull off a look that gets people looking at you in awe rather than dismay.

Zgjedhni vathët me shumë kujdes

Vathët e dallueshëm janë të bukur, dekorues dhe nuk mund 
të mos binë në sy. Ata janë gjëja e parë që binë në sy kur 
dikush flet me ju. Për tu siguruar që vathët krijojnë një 

kornizë për fytyrën tuaj, atëherë ju duhet të zgjedhni një palë që 
ju përshtatet me formën e fytyrës dhe që thekson veçoritë tuaja. 

T’i zgjedhësh palët e gabuara mund të 
jetë shpërqëndruese, andaj kur zgjedhni 
stoli për veshin tuaj, merrni parasysh 
koordinimin e detajeve, si gjatësinë, 
ngjyrën, formën dhe veshjen. Kur mbani 
vathë të varur të dallueshëm, është më 
mirë që flokët t’i keni të rrafshta dhe 
jo shumë të fryera. Mbani mend që 
gjithçka ka të bëjë me balancën, kështu 

që flokëve mund t’ia shtoni 
volumin, por vathët duhet të 
jenë më të thjeshta; gjersa 
vathë më të mëdha përshtaten 
më tepër me flokë valë-valë 
të lëshuara ose flokë qiri të 

drejta. Si opsion tjetër, flokët mund t’i lidhni në një punxhë më 
të lëshuar. Gjithashtu, sigurohuni që grimi juaj të balancohet me 
vathët tuaj. Kështu që nëse vini vathë të ndriçueshme, atëherë 
grimi duhet të jetë i pastër (neutral) dhe i thjeshtë.

Choose earrings wisely

Statement earrings are beautiful, ornate and cannot be 
missed. They will be the first thing that anyone talking 
to you will notice. To make sure they frame your face, 

choose a pair that suits your face shape and enhances your 
features. Choosing the wrong pair can be distracting, so take 
details such as length, colour, shape and outfit coordination 
into consideration when choosing adornment for your ears. 
When wearing dangly statement earrings, it is better to keep 
your hair sleek and not too big. Remember, it’s all about 
balance, so while you can pump up the volume with simple 
earrings, larger ones will balance better with loose waves or 
poker-straight hair. Alternatively, pull your hair up into a chic 
chignon. Also make sure that your make-up balances well with 
your earrings. If you are wearing a brightly coloured pair, they 
may look best with clean and simple makeup.



10. “Careless Whisper” 
(Make It Big, 1984)
Mbase vetëm kënga “Bad 
to the Bone” mund të 
krenohet me një tingull 
hapës aq të njohur sa edhe 
notat hyjnore të saksofonit 
që e nisin (dhe fundja 
e përkufizojnë) këngën 
“Careless Whisper”.

9. “Fastlove” (Older, 
1996)
Emërimi i albumit të tretë 
solo “Older” (Më i vjetër) 
në përgjithësi nuk është 
sjellje që iu rekomando-
het yjeve të muzikës pop. 
Mirëpo, George Michael 
nuk e shihte të nevojshme 
që të fshihte moshën e tij 
të mesme kur ajo i jepte 
atij një vetëbesim qetë-
sues dhe një lloj sharmi 
tërheqës.

8. “I Want Your Sex” 
(Faith, 1987)
Kjo këngë i nxori shumë 
telashe Michael-it, të cilat 
vetëm sa u shtuan nga 
ata që e keqkuptuan po-
rosinë e saj si thirrje për 
shthurje.

7. “Wake Me Up Before 
You Go-Go” (Make It 
Big, 1984)
Pak këngë në historinë 
e muzikës pop kanë 
qenë kaq gjallëruese. 
Michael dhe Ridgeley 
duken si një çift boksi-
erësh në përgatitje para 
një ndeshjeje të madhe 
– përkundër se ata janë 
vetëm duke u bërë gati 
për të dalë në qytet, ndo-
nëse këngëtari e anulon 
daljen për një përqafim 
të këndshëm.

6. “Amazing” (Patience, 
2004)
Një këngë e përsosur e 
periudhës së vonshme të 
George Michael. Freskia 
e saj nga tingujt pop të 
kitarës e bëjnë të bie më 
pak në sy në krahasim me 
shumicën e këngëve të tij, 
gjë që mundëson shkëlqi-
min e disa prej vargjeve të 
tij më të bukura.

5. “Faith” (Faith, 1987)
Kënga “Faith” e dëshmoi 
se si një këngë që thotë 
“jo” mund të jetë po aq 
e nxehtë sa edhe një që 
thotë “po” – një arritje e 
konsiderueshme.

4. “Everything She 
Wants” (Make It Big, 
1984)
Gjëja e mrekullueshme 
gjatë 15 viteve të para 
të George Michael në 
muzikën pop është se 
si shkrimi i këngëve të 
tij kurrë nuk tingëllonte 
si i keq-orientuar apo 
sforcuar.

3. “One More Try” 
(Faith, 1987)
“One More Try” është 
kënga që afrohet më së 
shumti me atë që mund të 
quhet një këngë klasike e 
harruar e George Michael. 
Përderisa, “Father Figure” 
është balada që mbahet 
mend më shumë, “One 
More Try” është shumë 
më thelbësore.

2. “Last Christmas” (Single, 
1984)
Sikur të mos mjaftonte fakti 
se është e vështirë të përm-
bahen lotët kur këndohet kjo 
këngë, pas këtyre Krishtlind-
jeve “Last Christmas” nuk ka 
si të mos fitojë një kumbim 
fatkeq dhe të përjetshëm për 
adhuruesit e George Michael.

1. “Freedom ‘90” (Listen 
Without Prejudice, Vol. 1) 
George Michael kishte fatin 
e keq dhe unik në mesin e 
yjeve të popit në epokën e 
muzikës rok që iu desh të 
kalonte pothuajse tërë kar-
rierën e tij duke hequr dorë 
nga artisti që ai sapo kishte 
arritur të bëhej. Kështu, kur 
pantallonat e shkurtra të 
periudhës së grupit “Wham!” 
u bënë qesharak, radha iu 
erdhi xhinseve dhe xhaketës 
së lëkurës nga kënga “Faith”, 
dhe sapo ato u rritën aq sa 
të mos ishin burim i kundër 
reagimeve, atij iu desh që 
me plotë kuptimin e fjalës 
ta shpërthente atë pamje 
në vidoeklipin e këngës 
“Freedom ‘90”. Ndonëse, 
është e vështirë të thuhet kur 
dhe nëse Michael ia arriti që 
ta thyente ciklin, gjatë këtij 
procesi ai u bë një artist që 
përkufizohej nga rishpikja, një 
artist që tiparin më të fortë e 
kishte aftësinë dhe vendimin 
për të përqafuar çfarëdo tipari 
që i pëlqente, pa marrë para-
sysh se kush e pëlqente më 
shumë përpara apo më pak 
pas kësaj kënge. “Freedom 
‘90” ishte kënga që më së 
miri e shprehu etosin e tij, 
shprehimisht dhe figurativisht.
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George Michael, i cili vdiq më 25 dhjetor 2016 
kur ishte vetëm 53 vjeç, është një ndër yjet më 
të nënvlerësuara të muzikës pop të dekadës 

së parë të MTV-së. Me 10 këngë në vendin e parë në 
“Billboard Hot 100” në nëntë vite si dhe me një album 
(albumi “Faith” në vitin 1987) me dhjetë milionë kopje 
të shitura, George Michael kurrë nuk e gëzoi statusin 
e njohjes me një emër si bashkëkohësit e tij Madona, 
Princi, Janet dhe Michael. Ndonëse, ai ka bërë për 
xhaketën e lëkurës (muzikën rok) më shumë se kushdo 
tjetër që nga koha e Mbretit (Elvis Presley).
Tani është tepër vonë që George Michael të gëzojë re-
spektin që e meritonte sa ishte gjallë si artist, shkrues 
këngësh dhe ikonë e përgjithshme. Sidoqoftë, e tëra 
që ai kërkonte nga ne ishte që ta dëgjonim pa paragjy-
kime, dhe (me shpresë) ne do të vazhdojmë ta bëjmë 
këtë. Në vijim janë dhjetë pikat kryesore ku mund të 
fillojmë ta bëjmë këtë.

10 KËNGËT MË TË MIRA TË GEORGE MICHAEL

(Përshtatur nga: www.billboard.com)



10. “Careless Whisper” 
(Make It Big, 1984)
Perhaps only “Bad to 
the Bone” could claim 
an ‘80s opening riff as 
immediately recognizable 
as the sax star-wipe that 
introduces (and ultimately 
defines) “Careless Whis-
per”. 

9. “Fastlove” (Older, 
1996)
Calling your third solo 
album Older is not gener-
ally well-advised pop star 
behavior, but George 
Michael saw no need to 
hide his middle-agedness 
when it gave him a 
smooth self-confidence 
and louche charm.

8. “I Want Your Sex” 
(Faith, 1987)

This song landed Michael 
in boiling water, whose 
temperature was raised 
by those who misinter-
preted its message as 
pro-promiscuity.

7. “Wake Me Up Before 
You Go-Go” (Make It 
Big, 1984)
Few songs in the history 
of pop music have ever 
been so oppressively 
effervescent. Michael 
and Ridgeley sound like 
a couple of prizefight-
ers whipping themselves 
into a frenzy before the 
big match -- even if all 
they’re really getting 
pumped for is a night 
on the town, which the 
singer ends up cancel-
ing anyway for a good 
snuggle.

6. “Amazing” (Patience, 
2004)
A perfect late-period 
George Michael song, 
its guitar-pop breezi-
ness making it relatively 
understated compared to 
most of his lead singles, 
which just allows one of 
his all-time best lyrics to 
shine through.

5. “Faith” (Faith, 1987)
“Faith” demonstrated 
how a record saying “no” 
could be just as steamy 
as one saying “yes” -- no 
small feat.

4. “Everything She 
Wants” (Make It Big, 
1984)
A remarkable thing about 
George Michael’s first 15 
years in pop music was 
how his songwriting never 
came off as misdirecting 
or forced.

3. “One More Try” 
(Faith, 1987)
“One More Try” stands 
as the closest thing 
George Michael has to a 
forgotten classic. While 
“Father Figure” may be 
the better-remembered 
Faith ballad, “One More 
Try” is the more quintes-
sential.

2. “Last Christmas” 
(Single, 1984)
Like it wasn’t already 

hard enough to stay 
dry-eyed through this 
song, after this particular 
holiday season, “Last 
Christmas” is bound to 
take on an unfortunate 
and everlasting new reso-
nance for George Michael 
fans.

1. “Freedom ‘90” (Lis-
ten Without Prejudice, 
Vol. 1) 
George Michael had the 
unique misfortune among 
major rock-era pop 
stars of having to spend 
virtually his entire career 
rejecting the performer he 
had just finished being. 
So when the tight shorts 
of the “Wham!” era be-
came comical, they gave 
way to the jeans and 
leather jacket of Faith, 
and once that was big 
enough to cease being 
backlash-proof, he had 
to literally blow that look 
up in the “Freedom ‘90” 
video. Though it’s hard 
to say when or if Michael 
was able to finally break 
the cycle, over the pro-
cess he became an artist 
defined by redefinition, 
one whose most power-
ful statement was in his 
ability and decision to 
make whatever statement 
he then chose, regardless 
of who liked him better 
before or who would like 
him less after. “Free-
dom ‘90” was the song 
that best expressed this 
ethos, both literally and 
figuratively.
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G eorge Michael, who died on Decem-
ber 25 2016 at the far-too-young age 
of 53, was almost certainly the most 

under-appreciated pop star of MTV’s first de-
cade. With ten Billboard Hot 100 number-one 
singles in nine years along with one diamond-
selling album in 1987’s Faith, George Michael 
was never given the mononymic-level status 
afforded to peers like Madonna, Prince, Janet 
and Michael. Despite the fact that he did more 
for the leather jacket than anyone since The 
King (Elvis Presley).
It’s too late for George Michael to get the level 
of respect as an artist, songwriter and overall 
icon that he deserved during his lifetime. But 
all he ever wanted from us was to listen without 
prejudice, and that (hopefully) we can still do. 
Here are the 10 best places to start.

THE 10 GREATEST GEORGE MICHAEL SONGS

(Adapted from: www.billboard.com)



Dhuna familjare 
dhe në veçanti 
dhuna kundër 

grave është një problem 
ndërkombëtar. Hulumtimet 
e ndërmarra në më shumë 
se 40 shtete në botë kanë 
treguar se 10 deri 50% e 
grave raportojnë sjellje të 
dhunshme nga partnerët e 
tyre. Sidoqoftë, secili vend 
duhet të gjykohet në baza 
individuale. Këto statistika 
përfaqësojnë  një mesatare 
globale të papranueshme 
ku 30% e grave raportojnë 
dhunë në familje. Organizata 
“Të Drejtat e Femrave” nga 
Mitrovica veriore është një 
prej OJQ-ve që merret me 
problemet e dhunës gjinore. 
Që nga themelimi i saj në 
vitin 2003, misioni i kësaj 
OJQ-je ka qenë promovimi i 
të drejtave njerëzore, dhe në 
veçanti i të drejtave të grave. 
Ata e arrijnë këtë përmes 
zbatimit të aktiviteteve 
vetëdijesuese për të drejtat 
e grave, barazinë gjinore 
dhe diskriminimin. Ata 
synojnë një shoqëri në të 
cilën gratë dhe vajzat janë 
të liruara nga çdo formë e 
abuzimit dhe diskriminimit.

Drejtoresha e kësaj 
organizate, Ruzhica Simiq, 
në një intervistë për revistën 

4U veçoi projektin “Gratë 
së bashku për fuqizim”. Ky 
projekt financohet nga BE-ja, 
e cila ka mundësuar hapjen 
e Qendrës për Veprim 
Preventiv dhe Mbrojtje të 
Grave nga Dhuna (QVMG). 
Ky projekt ka për qëllim të 
adresojë fuqizimin social 
dhe ekonomik të grave, si 
dhe të të promovojë dhe 
rritë ndërgjegjësimin për 
të drejtat e grave. Ai në 
veçanti i synon gratë të cilat 
janë viktima potenciale të 
dhunës me bazë gjinore dhe 
diskriminimit. Ky projekt, 
është i pari i këtij lloji në 
veri të Kosovës. Ai iu ofron 
ndihmë grave që janë 
viktima të dhunës, viktima 
potenciale, si dhe të gjitha 
grave që vuajnë nga ndonjë 
formë e diskriminimit.

Qendra ofron mbështetje 
ligjore, psikologjike dhe 
ekonomike falas. “Gratë 
në numër të madh vijnë në 
QVMG, që për fat të keq 
tregon se niveli i dhunës nuk 
ka rënë. Në anën tjetër, kjo 
po ashtu tregon tregon se 
ne e kemi arritur objektivin 
tonë të themelimit të 
Qendrës, gjë që demonstron 
se ne e kemi fituar besimin 
e grave që janë viktima të 
dhunës”, tha Simiq.

Ajo më tej shtoi se 
cilado grua që i kontakton 
për ndihmë mund të jetë 
e sigurtë se do të ketë 
konfidencialitet të plotë. 
Përjashtimi i vetëm nga ky 
rregull bëhet për rastet kur ka 
rrezik të lartë për sigurinë e 
grave dhe fëmijëve. Qendra 
zhvillon vetëm diskutime 
joformale me autoritetet 
ligjore, në mënyrë që të 
parandalohet çdo mundësi e 
eskalimit të dhunës. 

Sipas drejtoreshës 
së OJQ-së “Të Drejtat 
e Femrave”, gratë në 
përgjithësi janë të gatshme 
që të luftojnë për të drejtat 
e tyre, e sidomos kur ato i 
njohin të këto të drejta. Ato 
fillimisht informohen për të 
drejtat e tyre në këtë qendër, 
dhe përgatiten më mirë për 
të luftuar për ato. Ruzhica 
Simiq thekson se sfida më e 
madhe në fushën e mbrojtjes 
së grave nga dhuna, 
diskriminimi dhe dhuna 
familjare është mungesa e 
mekanizmit të përkohshëm 
për strehimin e viktimave 
(një shëpi e sigurt), si dhe 
avokatëve mbrojtës për 
viktimat e dhunës. 

“Duke qenë se qeveria 
lokale është ende në 
tranzicion, tani për tani 

ne kemi mirëkuptim dhe 
mbështetje nga ata, por 
jo edhe asistencë dhe 
bashkëpunim konkret. 
Ne jemi të kënaqur me 
bashkëpunimin shembullor 
që kemi me Policinë e 
Kosovës, pa ndihmën dhe 
mbështetjen e të cilëve 
qendra do ta kishte më të 
vështirë të ofrojë shërbimet e 
veta”, ka thënë Simic.

OJQ “Të Drejtat e 
Femrave” zhvillon një sërë 
të aktiviteteve edukative në 
mënyrë që të rrisë njohuritë 
rreth ligjeve që mbrojnë të 
drejtat e grave, edukimit 
për fitimin e shkathtësive të 
ndryshme, përmirësimin e 
pozitës së grave në shoqëri, 
edukimin për fuqizimin 
e grave në lidhje me 
pjesëmarrjen në politikë dhe 
vendimmarrje.

Në të ardhmen ata 
planifikojnë që të zgjerojnë 
fushëveprimin e operacionit 
të tyre, dhe përqendrimi do 
të jetë në fuqizimin e grave 
përmes arsimimit, dhe 
themelimit të projekteve. 
Lidhjet me organizata të 
ndryshme ndëkombëtare 
dhe joqeveritare të 
specializuara në aktivitete 
ekonomike do të përmirësojë 
kapacitetet e tyre. 
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Domestic violence and 
specifically violence 
against women is 

an international problem. 
Research conducted in 
over 40 nations around the 
world, has shown women 
reporting violent behaviour 
from their partners at a 
variance between 10 and 
50%. However each nation 
should be judged on a case-
by-case basis. These figures 
represent an unacceptable 
global average of 30% of 
women reporting domestic 
violence. One of the NGOs 
dealing with the problem of 
gender-based violence is the 
“Female Right” from Northern 
Mitrovica. Since its founding 
in 2003 their mission has 
been the promotion of 
human rights, and primarily 
women’s rights. They achieve 
this through the process of 
conducting activities which 
raise awareness on the issue 
of women’s rights, gender 
equality and discrimination. 
They envision a society in 
which women and girls are 
liberated from all forms of 
abuse and discrimination.

During the course of 
this interview the director 
of this organization Ruzica 
Simic, highlighted the 
project “Women together 

for empowerment”. This 
project is funded by the 
EU, which has facilitated 
the opening of the Centre 
for Preventive Action and 
Protection of Women from 
Violence (CPPW). The aims 
of this project, is to address 
the social and economic 
empowerment of women, 
and to raise awareness 
and promote women rights. 
This is especially directed 
towards women who are 
potential victims of gender-
based violence and acts of 
discrimination. This project 
is the first of its kind in 
Northern Kosovo. It provides 
assistance to women who are 
victims of violence, potential 
victims, and all the other 
women who suffer various 
forms of discrimination. 

The Centre provides 
free legal, psychological 
and economic support. 
“Women in large numbers 
approach the CPPW, which 
unfortunately shows that 
the levels of violence have 
not decreased. Despite this, 
it also shows that we have 
achieved the objective of 
establishing the Centre, 
which demonstrates we 
have earned the trust 
of women victims of 
violence,” Simic stated.

She added that any 
woman who contacts them 
for help can be assured of 
strict confidentiality. The only 
exception to this rule, are 
cases where there is a high 
risk to the safety of women 
or children. The Centre 
only resorts to informal 
discussions with the law 
enforcement authorities, in 
order to prevent the possibility 
of the violence escalating.

According to the Director 
of the NGO “Female Right”, 
women are generally ready to 
fight for their rights, especially 
when they are educated 
about their rights. It is at this 
centre that they initially get 
informed about their rights, 
therefore, become better 
equipped to fight for them. 
Ruzica Simic emphasized 
that the biggest challenge 
in the field of protection 

of women from violence, 
discrimination and domestic 
violence, is the absence of 
a temporary mechanism for 
sheltering victims (a safe 
house), as well as attorney-
protectors for the victims of 
violence.

“As the local government 
is still in transition, we have 
a good understanding and 
their support for the time 
being, but not tangible 
assistance and cooperation. 
We are pleased with the 
exceptional cooperation we 
have with the Kosovo Police, 
without whose support and 
assistance, the Centre would 
find it more difficult to provide 
its services,” Simić said.

“Female Right” conducts 
numerous educational 
activities in order to raise 
knowledge about the 
laws that protect women’s 
rights, education for the 
acquisition of various 
skills, the improvement of 
the position of women in 
society, education for the 
empowerment of women 
in terms of participation in 
politics and decision-making. 

In the future they plan 
to expand their scope of 
operation, and the focus 
will be on the economic 
empowerment of women 
through education 
and start-up projects. 
Connected with a variety of 
international and local non-
governmental organizations 
that specialize in economic 
activity will further enhance 
their capabilities.
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mbretëria e kafshëve
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Ndryshimi i shpejtë i ngjyrës së lëkurës është një nga gjërat më të mahnitshme që mund ta shohim në mbretërinë 
e kafshëve. Mënyra se si kafshët bëhen një me ambientin që i rrethon është padyshim një lojë mrekullie. Ja disa 

nga kafshët më mahnitëse në botë që ndryshojnë ngjyrën e tyre.

Kafshë të mahnitshme që ndryshojnë ngjyrat

BRETKOSA E 
DRUNJVE E 
PACIFIKUT

B retkosat e drun-
jve janë lehtë të 
dallueshme nga 

lëkura e tyre me gishtat 
ngjitës të këmbëve. 
Kjo u ndihmon atyre që 
lehtësisht të kapen 

dhe ngjiten në drunjë 
dhe degë të drunjëve. 
Ndryshimet në ngjyrë të 
lëkurës janë karakteris-
tika të theksuara të tyre. 
Ato gjenden me ngjyra të 
ndryshme, përfshirë edhe 
të gjelbërtën, kuqërre-
mtën, kuqen dhe ngjyrë 
kafe. Madje, ato mund 
të ndryshojnë ngjyrën e 

tyre sipas ambientit 
që i rrethon. 
Ky ndryshim i 
ngjyrës do të 

ndodhë brenda 
pesë minutash. 

Bëhet ashtu që është 
vështirë të dallohet nga 

grabitqarët e 
mundshëm, 
sikurse janë 
gjarpërinjët 
dhe shpezët. 

Fakte për bretko-
sat e drunjve
•Janë amfibie të vogla, 
me vetëm 2.4 deri 4 cm 
gjatësi.
•Përkundër që janë alpin-
istë shumë të mirë, ato 
gjinden shumë afër tokës, 
pothuajse gjatë gjithë 
kohës.
•Janë të njohura për zërin 
e lartë të tyre krekues.

PACIFIC TREE 
FROG

The Pacific tree frogs are 
easily distinguished by 
their sticky toe-pads. 

It helps them to easily grip 
and climb on plants and tree 
branches. The diversity in skin 

colour is another great feature 
of them. They are found in 
various colours including 
green, tan, red, and brown. 
In addition, Pacific tree frogs 
can also change their colour 
in according to the surround-
ing. This change of colour will 
happen in a few minutes. In 
that way, it becomes difficult 
to spot the Pacific tree frogs 
by the potential predators like 
snakes and birds.

Facts about Pacific 
Tree Frog
•It is a small amphibian, only 
has a length of 2.5 till 4 cm.
•Despite they are great 
climbers, found very close to 
the ground most of the times.
•Known for their distinctive 
loud ‘Kreck-ek’ call.

DHELPRA 
ARKTIKE

Njëra ndër kafshët 
më të bukura të 
Arktikut që në 

mënyrë të mahnitëshme 
përshtatet është dhelpra ark-
tike. Ato mund t’u mbijetojnë 
temperaturave të akullta deri 
në -50 gradë celzius. Gëzofi i 
tyre i trashë është karakteris-
tika kryesore e tyre që i bënë 
ato lehtë t’i përshtaten jetës 
në klimën e akullt të Arktikut. 
Forma rrumbullake e trupit 
dhe këmbët dhe veshët e 
shkurtër gjithashtu u ndihmo-
jnë atyre të ruajnë nxehtësi-
në. Përgjatë dimrit, dhelprat 
e Arktiut kanë mbulesë të 
bukur të bardhë. Kjo u ndi-
hmon atyre të shkrihen me 
borën në tundrat e Arktikut. 
Kështu ato lehtë mund të 
kapin prenë e tyre, sikurse 
lepuj dhe peshq. Në stinën e 
verës ngjyra e tyre ndryshon 
në të kaftë. Kjo u mundëson 
atyre të kamuflohen nëpër 

shkëmbinj dhe tundrën e 
Arktikut sipas stinës. 

Fakte për dhelprën 
arktike 
•Ka një gjatësi rreth 46-68 cm 
dhe peshojnë deri në 7 kg.
•Jetojnë në strofulla të bëra 
në borën e trashë.
•Kanë një ndjeshmëri të 
shkëlqyeshme të dëgjimit, 
që i bënë gjuetarë të suk-
sesshëm në kushte ekstreme 
të Arktikut. 
•Kanë gëzof nën putra. 
Kjo u ndihmon atyre të 
ecin pa vështirësi nëpër 
borë dhe akull. 

ARCTIC FOX

O ne of the most 
beautiful and 
amazingly adap-

tive Arctic animals is 
Arctic Fox. They can 
even survive freezing 
temperature as low as 

-50 degree Celsius. The 
thick fur is one of the 
main features of Arctic 
foxes that make them 
well adapted to live in 
frigid Arctic climate. Their 
rounded body shape and 
short legs and ears also 
let them conserve heat. 
Throughout the winter, 
the Arctic foxes have 
beautiful white coats. It 
allows them to 
blend in with 
the snow of 
Arctic tun-
dra. So that 
the Arctic 
foxes can 
effectively 
catch the 
preys like 
hares and 
fishes. In next 
summer season, 
their colour will 
change to brown. It pro-
vides excellent camou-
flage against the rocks of 
Arctic tundra that time.

Facts about 
Arctic Fox
•Has a length between 46-68 
cm and weigh up to 7 kg.
•Live in burrows created on 
the thick snow.
•Has an excellent sense of 
hearing, make them effective 
hunters in extreme Arctic 
conditions.
•They have fur under the 
paws. It helps them to walk 

effortlessly on snow 
and ice.

(burimi:https://themysteriousworld.com)



animal kingdom
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The rapid changing of skin colour is one of the most amazing things we can see in the animal kingdom. 
The way such animals blend in with their surrounding is definitely a miracle play. Here are some amazing 

colour-changing animals in the world.

Amazing colour-changing animals

KAMELEONËT

Me gjasë asnjë emër 
tjetër nuk na vjen 
ndër mend kur flasim 

për krijesat me ndryshim 
të ngjyrave. Ndryshimi i 
përnjëhershëm i ngjyrës së 
lëkurës është karateristika 
më e veçantë e kameleo-
nëve. Normalisht, kameleonët 
mund të bëhen lehtë një me 
rrethin duke e përdorë këtë 
sjellje të tyre të zakonshme. 

Por, 
ndryshimi i 
ngjyrës së lëkurës së 
kameleonëve në të vërtetë 
shkaktohet me ndryshimin 
e disponimit dhe temper-
aturës dhe intenzitetit të 
dritës përreth ambientit. Disa 

lloje të kameleonëve mund 
të kthehen pothuajse në 
cilën do ngjyrë. Ndryshimi 
i disponimit, temperaturës 
apo dritës dërgon porosi nga 
koka te këto qeliza. Rezulton 
me ndryshimin e ngjyrës 
së lëkurës. Ky ndryshim do 
të ndodhë në vetëm 16-20 
sekonda. Kameleonët përdo-
rin këtë teknikë për të komu-
nikuar me kameleonët tjerë. 
Gjithashtu u mundëson atyre 

që në mënyrë perfekte 
të shkrihen me 

ambientin që 
i rrethon. 

Fakte 
për 

kameleonët 
•Janë 160 lloje të ndry-

shme të kameleonëve në 
përgjithësi. 

•Kameleonët 
mund t’i 
lëvizin 
sytë e tyre 

ndaras prej njëri 
tjetrit. Kështu mund të kenë 
pamje prej 360 shkallësh të 
ambientit rrethues. 

•Kameleoni i Parsonit është 
kameleoni më i madh në botë 
me gjatësi deri në 70 cm. 
•Gjuha e kameleonëve arrijnë 
gjatësinë prej 1.5-2 herë të 
gjatësisë së trupit të tyre. 
•Kameleonët mund të shohin 
të dy dritat, këtë që ne e 
shohim dhe ultravjollcën. 

CHAMELEONS

Perhaps no other name 
comes to our mind 
when talking about 

colour-changing creatures. 
The rapid changing of skin 
colour is the most distinc-
tive feature of chameleons. 
Of course, chameleons 
can perfectly blend in with 
the surroundings using this 
behaviour. But, the changing 
of the skin colour of chame-
leons is actually caused by 
the change of their mood and 
temperature and intensity 
of light in the surrounding. 
Some species of chameleons 
can turn into almost any co-
lour. Chameleons have 
special pigment bear-

ing cells under their skin. The 
changes in mood, tempera-
ture or lights send a message 
from the brain to these cells. 
It results in the change in the 
colour of skin. This change 
will happen in just 16-20 sec-
onds. Chameleons use this 
technique to communicate 
with other chameleons. It also 
allows them to perfectly blend 
in with the surroundings.

Facts about 
Chameleons
•There are 160 different spe-
cies of chameleons in total.
•Chameleons can move their 
eyes independently each 
other. Thus, they will get a 
360-degree view of the sur-
roundings.
• The Parson’s chameleon is 
the biggest chameleon in the 
world which measure up to 
27 inches in length. 
•Chameleons tongue measure 
1.5-2 times of their body length.
•Chameleons can see both 
visible and ultraviolet light.

SEPJET 

Sepjet janë cefallopod 
të madhësisë së 
mesme që hasen në 

të gjitha oqeanet në botë. 
Ekzistojnë më se 100 lloje 
të ndryshme të sepjeve në 
botë. Ato njihen për fuqinë 
e tyre të shkëlqyeshme për 
kamuflazhë. Me ndihmën 
e miliona qelizave pig-
mentuese, sepjet lehtë mund 
të ndryshojnë ngjyrën e tyre 
sipas ambientit që i rrethon.  
Për këtë, sepjet mund të 
jenë plotësisht të paduk-
shme në fund të detit. Kjo u 
ndihmon edhe të qëndrojnë 
të pazbuluara nga ndonjë 
grabitqarë. 

Fakte për Sepjet 
•Sepjet janë një nga jover-
tebrorët më inteligjent të 
oqeaneve në botë. 
•I kanë dy britha të gjatë dhe 
tetë krahë. 
•Sepjet e përdorin teknikën 
e tyre të ngjyrave edhe gjatë 
çiftëzimit. 
•Sepjet nuk i dallojnë ngjyrat.
•Mund ta shohin dritën e 
polarizuar e cila është e 
padukshme për njeriun. 

CUTTLEFISH

The cuttlefishes are me-
dium-sized cephalopods 
that found throughout 

the world’s 
oceans. There 
are more 
than 100 
different 
species of 
cuttle-
fishes in 
the world. 
Cuttlefishes are 
known for their ex-
cellent camouflage pow-
er. With the help of millions of 
pigment cells, cuttlefishes can 
easily change their color in 
accordance with the surround-
ings. Thus, cuttlefishes can 
be completely invisible on the 
seafloor.  It also helps them 
to remain undetected by the 
potential predators.

Facts about 
Cuttlefish
•Cuttlefishes are one of 
most intelligent inverte-
brates on world’s oceans.
•Have two long tentacles 
and eight arms.
•Cuttlefishes use their 
colouring technique during 
mating.
•Cuttlefishes are blind to 
colours.
•They can see the polar-
ized light which is invisible 
to human.

(Source:https://themysteriousworld.com)
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Përmbajtja

Një djalosh pesë vjeçar 
i Indisë humbë nëpër 
rrugët e Kalkutës, mijëra 

kilometra nga shtëpia. Ai mbijeton 
shumë sfida para se të adoptohet 
nga një çift në Australi dhe 25 vjet 
më vonë niset për të gjetur familjen 
e tij të humbur. mëparshme.

Synopsis

A five-year-old 
Indian boy gets 
lost on the 

streets of Calcutta, 

thousands of kilome-
tres from home. He 
survives many chal-
lenges before being 
adopted by a couple 
in Australia; 25 years 
later, he sets out to 
find his lost family.

LION

Cast: Nicole Kidman, Dev Patel, 
Nowaz, Tannishtha Chatterjee, 
Deepti Naval, Priyanka Bose
Regjia: Garth Davis
Zhanri: Dramë
Studio: Universal Pictures

LION

Cast: Nicole Kidman, Dev 
Patel, Nowaz, Tannishtha 
Chatterjee, Deepti Naval, 
Priyanka Bose
Director: Garth Davis
Gender: Drama
Studio: Universal Pictures

Përmbajtja

Kapitulli 
i tretë 
shpërthy-

es ekskluziv që 
ridefinon trillerin 
me temë spi-
unazhi e gjenë 
atletin e kthyer 
ekstrem, opera-
tivisti i qeverisë 
Xander Cage, 
nga ekzili i 
vetëimponuar 

dhe në një përplasje me luftëtarin vdekjeprurës 
Xiang dhe ekipin e tij në garë për rimarr armën 
e rrezikshme dhe në dukje të parë të pan-
dalshme të njohur si Kutia e Pandorës. 
Me të rekrutuar tërësisht një grup të ri të 
njerëzve që kërkojnë emocion, Xander 
gjen veten të ngatërruar në një komplot 
vdekjeprurës që qon kah lidhjet me nivelet 
më të larta të qeverive botërore. I mbushur 
me zgjuarësi dhe qëndrim të rrept të të fortit, 
“XXX: Kthimi i Xander Cage” do të shfaqë 
veprimet më ekstreme në disa nga aksionet më 
spektakolare 
ndonjëherë të 
kapura në film. 

Synopsis

The 
third 
explo-

sive chapter 
of the block-

buster franchise 
that redefined the 
spy thriller finds ex-

treme athlete turned 
government operative Xander 

Cage coming out of self-im-
posed exile and on a collision course 

with deadly alpha warrior Xiang and his 
team in a race to recover a sinister and 

seemingly unstoppable weapon known as 
Pandora’s Box. Recruiting an all-new group 

of thrill-seeking cohorts, Xander finds himself 
enmeshed in a deadly conspiracy that points to 

collusion at the 
highest levels of 

world governments. 
Packed with the series’ 

signature deadpan wit and 
bad-ass attitude, “XXX: RE-

TURN OF XANDER CAGE” 
will raise the bar on extreme 
action with some of the most 
mind-blowing stunts to ever 
be caught on film.

XXX: THE RETURN OF XANDER 
CAGE 

Rolet: Nina Dobrev, Ruby Rose, Vin 
Diesel, Samuel L. Jackson, Toni Collette, 
Donnie Yen
Regjia: D.J. Caruso
Zhanri: Aksion 
Studio: Paramount Pictures

XXX: THE RETURN OF XANDER CAGE 

Cast: Nina Dobrev, Ruby Rose, Vin Die-
sel, Samuel L. Jackson, Toni Collette, 

Donnie Yen
Director: D.J. Caruso

 Gender: Action 
Studio: Paramount 

Pictures



Përmbajtja

Pas arrdhjes së anijeve aliene në botë, një 
eksperte e gjuhës rekrutohet nga ushtria 
për të prëcaktuar nëse ata kanë ardhur në 

paqe apo janë kërcënim.

Përmbajtja

Një qenë del në kërkim 
për të zbuluar qëllimin e 
jetës së tij dhe jetëve të 

jetuara me disa pronar të tjerë.

Synopsis

A dog goes on quest to discover 
his purpose in life over the 
course of several lifetimes 

with multiple owners.

A DOG’S PURPOSE 

Cast: Britt Robertson, Brad-
ley Cooper, Dennis Quaid, 
Peggy Lipton, Juliet Rylance, 
Luke Kirby
Regjia: Lasse Hallström
Zhanri: Komedi
Studio: Universal Pictures

ARRIVAL

Cast: Amy 
Adams, Jeremy 
Renner
Regjia: Denis 
Villeneuve
Zhanri: Fanta-
shkencë
Studio: Para-
mount

ARRIVAL

Cast: Amy Adams, 
Jeremy Renner
Director: Denis Vil-
leneuve
Gender: Sci-Fi
Studio: Paramount
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A DOG’S PURPOSE 

Cast: Britt Robertson, 
Bradley Cooper, Dennis 

Quaid, 

Peggy Lipton, Juliet Ry-
lance, Luke Kirby
Director: Lasse Hallström
Gender: Comedy
Studio: Universal Pictures

Synopsis

Taking place 
after alien 
crafts land 

around the world, 
an expert linguist 
is recruited by the 
military to deter-
mine whether they 
come in peace or 
are a threat.
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Rekordet Botërore
• Me 571 gola në karrierë (503 

për klube dhe 63 me kombëtaren) 
Ronaldo është lojtari aktiv me më 
shumë gola të shënuar në botë. 
(Messi i ka 533 gola të shënuar);

• Më së shumti gola të 
shënuar në KBK të FIFA: 5 gola 
(po aq i kanë edhe Luis Suarez, 
Delgado dhe Lionel Messi);

• Lojtari i parë që shënon 
tregolësh në KBK të FIFA. Pele e 

ka arritur këtë në vitin 1962 mirëpo 
asokohe gara njihej me emrin 
Kupa Interkontinentale dhe kishte 
format tjetër;

• I vetmi lojtar që i ka fituar 
trofetë në vijim me dy klube të 
ndryshme: Kampion i Ligës, LK 
të UEFA, Super Kupën e Ligës, 
Kupën e Ligës, Lojtari më i Rëndë-
sishëm në Ligë, Këpucën e Artë, 
Topin e Artë dhe KBK të FIFA;

• I vetmi lojtar në histori që i ka 

shënuar katër herë radhazi (2011 
– 2014) 60 apo më shumë gola 
gjatë vitit kalendarik;

• Në finalen e KBK të FIFA, 
kundër Kashima Antlers, Ronaldo 
e shënoi tregolëshin e 45-të në 
karrierën e tij.

Rekordet Evropiane
• Lojtari i parë evropian që i 

fiton 4 Topa të Artë;
• Ai i ka fituar tre tituj të LK të 

UEFA me dy ekipe të ndryshme 
(Real Madrid dhe Manchester 
United);

• Më së shumti asistime 
në historinë e LK të UEFA: 32 
asistime;

• Më së shumti paraqitje në 
Ekipin e Vitit të UEFA: 11 herë;

• Më së shumti gola të 
shënuar në historinë e LK të 
UEFA: 95 gola;

• Më së shumti Këpucë të Arta 
në Evropë: 4 çmime;

• Më së shumti gola të 
shënuar në një stinor të LK të 
UEFA: 17 gola (2013-2014);

• Futbollisti i parë në historinë 
e LK të UEFA që ka shënuar për 
dy ekipe të ndryshme fituese;

• Lojtari i vetëm që ka qenë 
finalist në të gjitha edicionet e 
Lojtarit më të Mirë në Evropë të 
UEFA (2010-2015);

• Golashënuesi më i mirë i të 
gjitha kohërave në gara evropiane 
(duke përfshirë Super Kupën e 
UEFA dhe ndeshjet kualifikuese 
në LK të UEFA): 98 gola;

• Lojtari më i shpejtë në 
shënimin e 250 golave në një prej 
5 ligave më të mira në Evropë (La 
Liga).

Rekordet Spanjolle
• Më së shumti tregolësha në 

futbollin spanjoll: 35 tregolësha;
• Lojtari i parë që ka shënuar 

kundër çdo skuadre në La Liga 
gjatë një stinori;

• Lojtari i parë që ka shënuar 
në gjashtë El Clasico radhazi;

• Lojtari i parë që i ka shënuar 
mbi 50 gola në gjashtë stinorë 
radhazi në futbollin spanjoll;

• Më së shumti tregolësha në 
La Liga: 32 tregolësha;

• Lojtari i vetëm që i ka fituar 3 

çmime të Ligës Spanjo-
lle (La Liga) gjatë një stinori: Lojtari 
më i Mirë, Sulmuesi më i Mirë dhe 
Goli më i Mirë;

• Lojtari që i ka shënuar më 
së shpejti 200 gola në La Liga (në 
178 ndeshje);

• Lojtari që i ka shënuar më së 
shpejti 300 gola zyrtar për klubin;

• Raportin më të mirë të go-
lave në La Liga (për 100 ndeshje): 
1.09 gola.

Rekordet në Real 
Madrid

• Golashënuesi më i mirë i të 
gjitha kohërave në Real Madrid: 
381 gola;

• Gola të shënuar në më 
shumë ndeshje radhazi për Real 
Madridin në ligën spanjolle: 11 
ndeshje;

• Lojtari i parë i Real Madridit 
që i ka fituar 3 Këpucë të Arta 
Evropiane.

Rekordet në Man-
chester United

• Më së shumti gola në një 
stinor (në 38 ndeshje) për Man-
chester United: 31 gola;

• Shitja më e shtrenjtë e Man-
chester United: £80 million (afër 
100 mil. Euro);

• Lojtari i parë dhe i vetëm i 
Manchester United që e ka fituar 
Këpucën e Artë Evropiane;

• Lojtari i parë dhe i vetëm i 
Manchester United që e ka fituar 
çmimin Lojtari i Vitit në Botë të 
FIFA-së;

• Lojtari i parë dhe i vetëm i 
Manchester United që e ka fituar 
Çmimin Puskas të FIFA-së.

Rekordet 
Portugeze

• Fitorja në Kampionatin Evro-
pian në Francë ishte titulli i parë i 
Portugalisë në 82 vjet;

• Më së shumti gola të shënu-
ar gjatë një viti (me kombëtaren): 
13 gola (2016);

• Lojtari i parë portugez që 
është paraqitur në 4 Kampionate 
Evropiane;

• Lojtari më i ri i cili i ka arritur 
100 paraqitje me kombëtaren: 27 
vjet, 8 muaj dhe 11 ditë;

• Lojtari i vetëm që ka shënuar 
për Portugalinë në 3 Kupa të 
Ndryshme të Botës;

Më së shumti tregolësha 
të shënuar për Portugalinë: 4 
tregolësha.

CRISTIANO RONALDO - 
NJË KARRIERË E SHKËLQYER NË NUMRA

Futbolli mbase është 
sporti që çdo vit 
tërheq vëmendjen 

më të madhe të mediave 
botërore, dhe në vitin 
2016 ai kishte një mbret të 
padiskutueshëm: Cristiano 
Ronaldo.
Fitoret në Ligën e Kam-
pionëve të UEFA-së (LK e 
UEFA) dhe Kupën e Botës 
për Klube të FIFA (KBK e 
FIFA) me Real Madridin dhe 
në Kampionatin Evropian 
me Portugalinë si dhe fitimi 
i çmimeve individuale si 
Lojtari më i Mirë në Evropë i 
UEFA-së, Topi i Artë i France 
Football 2016 dhe Lojtari 
më i Mirë Mashkull i FIFA 
2016 pa dyshim dëshmojnë 
se viti i kaluar ishte viti më 
i suksesshëm në karrierën 
e shkëlqyer të Cristiano 

Ronaldos. Kjo u konfirmua 
edhe nga ai vet gjatë ndarjes 
inauguruese të Çmimeve 
të FIFA-së për më Të Mirët 
në Cyrih të Zvicrës, kur ai 
deklaroi: “ Ky ishte viti im 
më i mirë deri tani. Të fitoja 
trofeun me Portugalinë ishte 
e mahnitshme. Isha shumë 
i lumtur dhe natyrisht nuk 
mund të harrojë edhe fitoret 
në Ligën e Kampionëve 
dhe Kupën e Botës për 
Klube. Ne e mbyllën vitin në 
mënyrë të mrekullueshme. 
Jam shumë i lumtur që 
kam fituar kaq shumë tituj 
kolektiv dhe individual. Jam 
shumë krenar.”
Për nder të arritjeve të tij në 
vijim ne u sjellim disa prej 
statistikave dhe rekordeve 
më të rëndësishme në kar-
rierën e Cristiano Ronaldos.
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World Records
• With 571 goals in his 

career (503 club goals and 68 for 
Portugal) Ronaldo is the world’s 
top scorer amongst active football 
players. (Messi has 533 goals to 
his credit);

• Most goals scored at the 
FIFA CWC: 5 goals (shared with 
Luis Suarez, Delgado and Lionel 
Messi);

• First player to score a hat-

trick in the final of the FIFA CWC. 
Pele has achieved the same feat 
in 1962 but the competition was 
then called Intercontinental Cup 
and had a different format;

• Only player to have won the 
following trophies at 2 different 
clubs: League Title, UEFA CL, 
League Supercup, League Cup, 
League MVP, Golden Boot, Ballon 
d’Or, and FIFA CWC;

• Only player in history to 

have scored 60 or more goals in a 
calendar year four times (consecu-
tively from 2011 to 2014);

• Ronaldo scored the 45th hat-
trick of his career in the FIFA CWC 
final against Kashima Antlers.

European Records
• First European player to win 

4 Ballon d’Ors;
• He has 3 UEFA CL titles with 

2 different teams (Real Madrid and 
Manchester United);

• Most assists in UEFA CL 
history: 32 assists;

• Most UEFA Team of the Year 
appearances: 11 times;

• Most goals scored in UEFA 
CL history: 95 goals;

• Most European Golden 
Shoe awards: 4 awards;

• Most goals scored in a UEFA 
CL season: 17 goals (2013/14);

• First footballer in the history 
of the UEFA CL to score for two 
different winning teams;

• Only player to be among 
the finalists for all the editions of 
the UEFA Best Player in Europe 
(2010-2015);

• All-time top scorer in 
European competitions (including 
UEFA Super Cup and UEFA CL 
qualifiers): 98 goals;

• Fastest player to score 250 
goals in one of Europe’s top 5 
leagues (La Liga).

Spanish Records
• Most hat-tricks in Spanish 

football: 35 hat-tricks;
• The first player to score 

against every team in La Liga in a 
single season;

• The first player ever to 
score in six consecutive Clásicos;

• First player to score more 
than 50 goals in six [consecutive] 
seasons in Spanish football;

• Most hat-tricks in La Liga: 
32 hat-tricks;

• Only player to win 3 LFP 
(La Liga) awards in one season 
(2013/14): Best player, Best 
forward and Best goal;

• Fastest La Liga player to 
score 200 league goals (178 
games);

• Fastest player to score 300 

official club goals;
• The best goal ratio ever in 

La Liga (over 100 games): 1.09 
goals.

Real Madrid 
Records

• Real Madrid’s all-time lead-
ing goal scorer 381 goals;

• Most consecutive league 
games scored in for Real Madrid: 
11 games;

• The first to win 3 European 
Golden Shoes as a Real Madrid 
player.

Ronaldo Manches-
ter United Records

• Most goals in a (38-game) 
league season for Manchester 
United: 31 goals;

• Record sale of a Manches-
ter United player: £80 million (ca 
100 mil. Euros);

• First and only Manchester 
United player to win the European 
Golden Shoe;

• First and only Manchester 
United player to win the FIFA 
World Player of the Year;

• First and only Man-
chester United player to win the 
FIFA Puskas Award.

Portugal Records
• The triumph in the European 

Championship in France was 
Portugal’s first title in 82 years;

• Most goals scored in a year 
(national team): 13 goals (2016);

• First Portugal player to ap-
pear at 4 European Championship 
finals tournaments;

• Youngest player to reach 
100 caps: 27 years, 8 months and 
11 days;

• Only player to score for Por-
tugal in 3 different World Cups;

Most hat-tricks scored for 
Portugal: 4 hat-tricks.

CRISTIANO RONALDO - 
A GLITTERING CAREER IN NUMBERS

Football is arguably the 
sport that attracts the 
most media atten-

tion worldwide each year, 
and in 2016 there was one 
indisputable King: Cristiano 
Ronaldo.
Winning the UEFA Champi-
ons League (UEFA CL) and 
FIFA Club World Cup (FIFA 
CWC) with Real Madrid, the 
European Championship 
with Portugal as well as 
individual awards such as 
UEFA Best Player in Europe, 
France Football Ballon D’Or 
2016 and the Best FIFA 
Men’s Player 2016, proves 
beyond any doubt that last 
year was the most success-
ful in Cristiano Ronaldo’s 
glittering career. This was 

confirmed by Cristiano 
himself at the inaugural Best 
FIFA Football Awards in 
Zurich (Switzerland) when 
he stated: “It was my best 
year so far. The trophy for 
Portugal was amazing. 
I was so happy and of 
course I cannot forget the 
Champions League and 
the Club World Cup. We 
ended the year in the best 
way. I’m so glad to win a 
lot of trophies, collective 
and individual. I’m so, so 
proud.”
In recognition to his 
achievements below we 
bring to you some of the 
most important numbers 
and records in Cristiano 
Ronaldo’s career.



DHURATA TË JASHTËZAKONSHME PËR DITËN 
E SHËN VALENTINIT

Nëse jeni të interesuar për dhuratën e përkryer për këtë Shën Valentin, a mund t’ju sugjerojmë diçka nga fusha 
e fjalës së fundit të teknologjisë!? Edhe pse mund të mendoni se takravatet nuk janë aq romantike, cilado nga 
pajisjet e fjalës së fundit të teknologjisë në këtë listë të dhuratave është e garantuar të gëzojë të dashurën tuaj 
pas një kohe të gjatë dhe pasi të jenë vyshkur lulet dhe meqë është Dita e Shën Valentinit, ju ftojmë të shikoni 
këto dhurata në ngjyrë të kuqe.
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Radio me 
sahat dhe 
me Bluetooth 
“Albergo”

Mund të men-
doni se radiot 
janë demode, 

megjithatë kjo pajisje 
moderne kombinon 
të gjitha veçoritë 
e dobishme të një 
sahati me alarm afër 
shtratit me një altoparlant Bluetooth që përputhet shumë mirë me telefonin 
tuaj të mençur ose tabletën. Alarmi aktivizohet shumë lehtë sepse i ka të 
paraqitura të gjitha udhëzimet e nevojshme, prandaj nuk e besoj se do të 
keni nevojë të hamendësoni ose edhe të shikoni doracakun për udhëzim. 
Është shumë e vështirë të kërkoni një sahat me alarm më të mire sesa ky.

Albergo Clock Radio with Bluetooth

You may think radios are old school, but this modern device combines 
all the handy features of a bedside alarm clock with a Bluetooth 
speaker that pairs with your smartphone or tablet. The alarm is 

simple to set, with instructions on the display so there’s never a 
need to guess or pull out the instruction manual. It’s hard 
to ask for a better alarm clock than that. 

Kufje pa tela “Beats”

Nëse ju pëlqen të ecni dhe të dëgjoni 
muzikë, atëherë nuk ka asgjë më të mirë 
dhe më të përshtatshme sesa “Beats” 

sepse kjo kompani ju ofron tingull dhe stil të 
shkëlqyeshëm. Kufjet pa tela të fjalës së fundit të 
teknologjisë lidhen me aparatin tuaj të muzikës 
përmes Bluetooth dhe ofrojnë një zë gjallërues 
deri në dhjetë orë pa bezdinë e kabllove të rrëmu-
jshme. Kontrolluesi i muzikës në kapakun e kufjes 
e bën atë lehtë të përdorueshëm dhe dizajni palues 
e bën këtë lloj të kufjes të lehtë të bartet, pra është i 
përkryer për secilin udhëtar.

Beats Wireless Headphones

For music on the go, you really can’t do better than 
Beats. You get great sound with great style. The latest 
Beats wireless headphones sync with your music player via Bluetooth to 

provide crisp sound and up to ten hours of play time without the annoyance of 
tangled cables. Music controls on the ear cup make them easy to use, and a 
folding design makes them easy to carry - perfect for any commuter.

Altoparlant i rrumbullakët 
pa tela

Nëse jeni në kërkim të një zëri me 
stil, atëherë kurrë nuk do të gaboni 
nëse përzgjedhni “Libratone Loop”, 

gjegjësisht altoparlantin pa tela me një 
dizajn në formë të rrumbullakët, që 
ka fituar çmim për këtë. “Loop” 
lidhet me rrjetin tuaj Wi-Fi për 
të lëshuar muzikë përmes 
AirPlay ose DLNA, dhe 
pavarësisht madhësisë 
së tij të vogël, kjo pajisje 
e vogël e ka kapacitetin 
që të përçojë zë të 
mjaftueshëm në tërë 
dhomën. Altopar-
lanti “Loop” mund të 
montohet në murë 
ose të vendoset 
në cilindo cep të 
shëpisë për shkak 
të mbajtëses që 
e ka të integruar 
dhe me një dizajn 
të tillë, ne me 

shumë gjasa ju 
rekomandojmë 

të vendosni 
atë diku ku 
lehtë mund ta 
shihni.

Libratone Loop Wire-
less Speaker

If you’re looking for sound with 
style, you can’t go wrong with 
the Libratone Loop, a wireless 

speaker with an award-winning 
circular design. The Loop con-
nects to your Wi-Fi network to 

play music over AirPlay or DLNA, 
and despite its small size, this little 

device manages to fill the whole room 
with sound. The Loop can be mounted on a 
wall or placed anywhere using the included 
stand - and with a design like this, we defi-
nitely recommend placing it where it can be 
easily seen.

(Burimi: www.time.com)



RED HOT VALENTINE’S DAY TECH GIFTS
If you’re looking for the perfect gift this Valentine’s Day, may we suggest something high tech? Though you 

might not think gadgets are romantic, any of the high-tech toys on this gift list are sure to please your sweetheart 
long after flowers will have wilted. And because it’s Valentine’s Day, look for these gifts in red.

hi - tech

Telefoni i 
mençur 
android 
“Nexus 5”

Nëse jeni në 
kërkim të një 
telefoni të men-

çur android, ju rekom-
andojmë të shikoni “LG 
Nexus 5”, një kufje e 
fuqishme 5 inçëshe që 
lidhet në Android 4.4 
(KitKat). Forma e saj e 
madhe e bën “Nexus 5” 
të përshtatshëm për të lozur lojëra ose për të shikuar filma dhe 
fakti që është një pajisje Nexus nënkupton se ju keni në dorë 
një telefon Android me të gjitha veçoritë e fundit të Google. 
Pavarësisht ekranit të madh, “Nexus 5” është pajisje e bukur 
8,59 milimetra e trashë dhe peshon vetëm 4.59 onsë. E çka ka 
mos me dashtë këtu?

Nexus 5 Android Smartphone

If you’re in the market for an Android smartphone, check 
out the LG Nexus 5, a powerful 5-inch headset that runs 
on Android 4.4 (KitKat). Its large size makes the Nexus 5 

great for playing games or watching movies, and the fact that 
it’s a Nexus device means you’re running pure Android with 
all of the latest updates from Google. Despite a large screen, 
the Nexus 5 is a svelte 8.59mm deep and weighs in at only 
4.59 ounces. What’s not to love about that?

Manteli “Scottevest” për gra

Kushdo që pëlqen takravatet ka shumë 
mundësi që të pëlqejë edhe mantelin 
e firmës “Scottvest”, i cili është i diza-

jnuar të ketë shumë xhepa për të bartur 
pajisjet e tua. Manteli për gra posedon një 
stil klasik të mantelëve me 18 xhepa dhe 
me një sistem për menaxhimin e peshës, 
në të cilin ju mund të futni gjërat në xhepa 
pa u ndier (ose dukur) që jeni ngarkuar. 
E përse atëherë ju duhet të bartni një 
çantë dore kur keni mundësinë të keni 
me vete gjithçka që keni nevojë? Firma 
“Scottvest” ofron të njëjtin lloj të mantelit 
edhe për burra, por natyrisht jo me ngjyrë 
të kuqe, që ndoshta edhe nuk është ide e 
keqe. A nuk mendoni se një dhuratë e tillë 
është e duhura për dikë të veçantë? Çfarëdo 
që dhuroni për këtë pushim, shpresojmë se 
do të keni një ditë të paharrueshme të Shën 
Valentini!

Scottevest Women’s 
Trenchcoat

Any gadget-lover is sure to ap-
preciate a coat from Scottevest, 
designed with plenty of pockets 

for carrying your tech. The Women’s 
Trench has the classic style of a 
trenchcoat along with 18 pockets and 
a weight management system so you 
can stuff them all without feeling (or 
looking) loaded down. Why carry a 
purse when you can keep everything 
you need within easy reach in your coat 
pockets? Scottevest offers an equally 
nice trenchcoat for men, but it doesn’t 

come in red - which may or may not be 
a bad thing. Isn’t one of these gifts just 
right for your special someone? Whatever 
you’re giving this holiday, we hope you 
have a great Valentine’s Day!

Tableta android “Galaxy Tab 3 7.0”

Tabletat 7 inçëshe janë të madhësisë së xhepit dhe 
portativë, që i bën ato një takravate të përkryer për 
të lexuar libra, revista, faqe të internetit ose për të 

kontrolluar postën elektronike gjersa jeni duke lëvizur. 
Tableta “Samsung Galaxy Tab 3” ofron performancë të 
shkëlqyeshme dhe bonuse që e bëjnë atë 
të dallueshme nga të tjerat: mbështjellës 
të integruar, tre muaj të Netflix, Hulu 
Plus dhe SiriusXM Internet Radio, 12 
muaj qasje në Biongo Wi-Fi, dy vjet 
qasje në Dropbbox, përfshirë edhe 
bonuse të tjera shtesë.

Galaxy Tab 3 7.0 
Android Tablet

7 -inch tablets are 
pocket-sized and 
portable, making 

them the perfect gad-
get for reading books, 
magazines, websites 
or emails on the go. 
The Samsung Galaxy Tab 3 
offers great performance and perks 
that make it stand out from the rest 
of the pack, bundled with a case, three months of Net-
flix, Hulu Plus and SiriusXM Internet Radio, 12 months 

of Boingo Wi-Fi access, two years of Dropbox ac-
cess and even more perks.

(Source: www.time.com) for you 23



“Po kërkuat ligjet e 
harmonisë, në to do 
të hasni në dije” – kjo 

është një nga thëniet e shkruara 
në muret e tempujve të lashtë 
egjiptianë, shoqëria e të cilëve 
ka ekzistuar për 5000 
vjet. Egjipti ishte 
shoqëria e parë e 
bazuar në dije, e 
cila ka ekzistuar 
shumë kohë 
përpara revolucionit 
teknologjik. Në kohë 
të stabilitetit, 
dukej sikur ata 
e kishin në 
pronësi çelësin 
e të jetuarit në 
paqe dhe harmoni 
me njëri-tjetrin. 
Cilado që ka qenë 
fshehtësia e tyre, 
një gjë është e 
sigurt, shoqëria 
egjiptiane ishte në 
dijeni të rëndësisë 
së harmonisë në ruajtjen e një 
perandorie aq të madhe.

Por, çka do të thotë jeta në 
harmoni?

Fjala harmoni është term 
muzikor që rrjedh nga greqishtja e lashtë. 
Fjala shpjegon procesin e luajtjes së dy apo më 
shumë notave të ndryshme muzikore njëkohësisht 
për të krijuar një melodi. Kjo melodi e sinkronizuar 
zakonisht krijon tinguj të këndshëm për veshin. Mbi 
këtë bazë, fjala përdoret shpesh edhe në kuptimin 
jomuzikor për të përshkruar njerëzit që punojnë së 
bashku në mënyrë të këndshme. Për të arritur këtë, 
ne duhet thjesht të njohim dhe aplikojmë disa parime 
themelore të vetë njerëzimit tonë.

Duhet të pranohet se në përgjithësi, njerëzit kanë 
më shumë ngjashmëri me njëri-tjetrin në vend të 
përqendrimit në dallimet e tyre. Kjo, nënkupton se sa 
më shumë që i njohim pikat tona të forta, dobësitë, 
aftësitë dhe shkathtësitë, atëherë aq më shumë 
ne do të jemi në gjendje të kuptojmë dhe vlerësojë 
njerëzit e tjerë. Njerëzimi është si një pëlhurë thurur 
nga mijëra fije, dhe ashtu si kontribuojnë këto fije në 
bukurinë e përgjithshme të pëlhurës, po ashtu secili 
nga ne kontribuon në tërë shoqërinë. Prandaj, është 
e rëndësishme që sa herë që takohemi me dikë, të 
kuptojmë se po aq sa janë individë të veçantë, ata 
kanë edhe ngjashmëri të mëdha me ne. Këto dallime 
të vogla duhet të vlerësohen pasi që ato nuk janë 
asgjë më shumë se sa një konfigurim i veçantë i 
natyrës sonë të përbashkët njerëzore.

Ne duhet të jemi të hapur dhe të pranojmë natyrën 
tonë të përbashkët dhe të kuptojmë se si individë, 

ne të gjithë kërkojmë të jetojmë së bashku në 
harmoni. Çdo qenie njerëzore është një pasuri 

për njerëzimin sepse në përgjithësi, secili e ka 
aftësinë për të shtuar diçka 
pozitive në njerëzimin. Është 
e rëndësishme të njohim 
kontributin e veçantë të 
individëve. Çdo njeri është i 

aftë që përmes punës së 
palodhshme 
dhe 
përkushtimit 

ndaj vlerave 
tona të 

përbashkëta, 
të çojë përpara 

njerëzimin. 
Duke vënë 
në pah 
tiparet më 
të mira të 

njerëzimit, ne 
mund të arrijmë 

gjëra edhe më 
të mëdha në 
jetë. Është e 
rëndësishme 
të kuptoni se 

mund të jeni të 
dobishëm për të tjerët 

ashtu si ata mund të jenë të 
dobishëm për ju. Shpesh, 
kënaqësia më e madhe kur 
ndihmojmë të tjerët është kur 
nuk presim asgjë në kthim. 

Kjo ndihmë e pakushtëzuar është shprehje e 
dashurisë për të tjerët. Si rezultat, njerëzit 

e tjerë shpesh do t’ju shpërblejnë me mirësi 
në të ardhmen. Është e rëndësishme të 
kuptojmë se të gjithë jetojmë në një botë 
të përbashkët dhe të gjithë ne do të 
përfitojmë duke punuar së bashku. 
Një thënie e vjetër e indianëve 
të Amerikës thotë: 
“asnjë pemë nuk 
i ka degët aq 
të marra sa të 
luftojnë njëra-
tjetrën”.

Në 
përmbyllje, 
është e 
rëndësishme që të 
mos harrojmë se në mënyrë që 
të jetojmë në harmoni me të tjerët, 
ne duhet të jetojmë në harmoni me 
vetveten, fundja “çka të bësh paradite, të 
kthehet pasdite”. E ardhmja e jonë është në 
duart e tona dhe varet nga ne se a do të kemi 
një të ardhme të ndritshme dhe me prosperitet. 
Nëse besojmë në vetëvete dhe në të tjerët, ne do 
të arrijmë unitet përmes laramanisë. Harmonia e të 
ardhmes tonë varet nga ne.
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“If you search for the laws of harmony you will find 
knowledge” – this is one of the sayings written 
on the walls of ancient Egyptian temples, whose 

society existed for 
5000 years. Egypt was 
the first knowledge 
based society existing 
well before the 
information technology 
revolution. In times of 
stability, it seemed is 
as if they owned the 
key to living in peace 
and harmony with one 
another. Whatever their 
secret was, one thing 
is certain, the Egyptian 
society was aware 
of the importance 
of harmony in one 
maintaining such a vast 
empire.

But, what does 
it mean to live in 
harmony?

The word harmony 
is a musical term 
derived from ancient 
Greek. The word 
explains the process 
of playing two or more 
different musical notes 
at the same time to 

create a melody. 
This synchronized melody usually creates sounds 

pleasant to the ear. On this basis it is also often 
used in the nonmusical sense to describe 

people working together in a pleasant 
way. To achieve this we simply need 

to recognize and apply certain basic 
principles to our own 

humanity.
It should be 

recognized 
that people in 
general have 
more similarities 

with each other 
as opposed to 

focusing on their then 
differences. It goes without saying 

that the more one understands one’s 
own strengths, weaknesses, capabilities 

and skills, the more that person will be able 
to understand and appreciate other people. 

Humanity is like a cloth weaved with thousands 
of threads, just like these threads contribute to 

the overall beauty of the cloth, each of us similarly 
contribute to society as a whole. It is therefore 
important that every time one meets a new person 

they acknowledge that whilst they are individuals they 
are also similar to you. These small differences should 
be cherished as they are nothing more than a unique 
configuration of our common human nature.

We should openly accept our common nature and 
acknowledge that we all as individuals seek to live in 

harmony together. Every human being is an asset to 
mankind, because each has the ability to add positively 
to humanity as a whole. It is important to acknowledge 
the unique contribution of individuals. Everyone is 
capable of advancing mankind through hard work and 
dedication to human values. By highlighting the best 
features of mankind, we can achieve even greater 
heights in progress. It is important to acknowledge 
that you can be useful to others just as they can be 
useful to you. Often the greatest satisfaction of helping 
others is when you don’t expect something in return; 
it is an unconditional assistance that expresses love 
for the other. This often results in that people repaying 
you or someone else with kindness in the future. It is 
important to recognize that we all live in a common 
world and we will all benefit by working together. An old 
Native American saying says, “no tree has branches 
dumb enough to fight each other”.

Finally, it is important that we don’t forget that in 
order to live in harmony with others we must live in 
harmony with ourselves, after all “what goes around 
comes around”. Our future is in our own hands and it 
is up to us whether it will be a bright and prosperous 
future. By having faith in ourselves and in other people, 
we can achieve unity through diversity. A harmonious 
future is in our hands.
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Jeni fanatik sportit? Keni 
dëshirë që t’i dini të gjitha re-
zultatet e aktiviteteve sportive 

në Kosovë dhe në botë? 
S’ka problem! Lajmi i mirë është 

se të gjitha këto mund t’i gjeni 
në një vend! “Ilaçi” për ju është 
emisioni sportiv “Goal & Goal” i 
Radio KFOR i cili transmetohet çdo 
të shtunë dhe të diel, nga ora 15 
deri në ora 19 nën udhëheqjen e 
Adriatik Zeqirit - Tiki.

Synimi i këtij emisioni është që 
të sjell lajmet e fundit nga vendi 
dhe bota për aktivitetet sportive. 
Emisioni është i ndarë në dy pjesë. 
Pjesa e parë e emisionit prej katër 
orësh ka të bëjë kryesisht me lajme 

nga sporti vendor. Në këtë kon-
tekst, Goal & Goal ju sjellë infor-
mata rreth rezultateve të ndeshjeve 
të Superligës së Kosovës në 
futboll. Pastaj vijnë informacionet 
rreth ndeshjeve të basketbollit, 
qoftë atyre të Ligës së Kosovës 
apo të BallkanLigës. Sigurisht nuk 
mungojnë as informacionet për 
sportistët elitarë të disiplinave të 
tjera sportive.

Sa i përket pjesës së dytë të 
këtij emision, s’do mend se vë-
mendje e veçantë i kushtohet lojës 
më të bukur në botë – Futbollit. 
Gjegjësisht, rezultatet e ndeshjeve 
nga katër ligat më superiore të 
kontinentit: Premier Ligës Angleze, 

La ligës spanjolle, Serie A në Itali 
dhe Bundesligës gjermane. Çdo 
herë kur zhvillohen ndeshje në 
këto kampionate ato përbëjnë edhe 
boshtin e emisionit. Ndërsa, të 
gjitha rezultatet jepen drejtpërdrejt 
në kohë reale. 

Për adhuruesit e shpejtësisë, 
gara e “Formula 1” shpesh komen-
tohet drejtpërdrejt kur është në ter-
minin e këtij emisioni, siç ka qenë 
rasti i garës finale të edicionit të 
kaluar. Mirëpo, kjo nuk është e tëra 
pasi emisioni Goal & Goal i siguron 
edhe rezultatet kryesore nga ligat e 
tjera të futbollit si ajo Franceze, ku 
gjithmonë përcillen edhe rezultatet 
e ndeshjeve kryesore të çdo xhi-
roje. Pastaj aty do t’i dëgjoni 
edhe lajmet që kanë të 
bëjnë me suksesin e 
sportistëve shqiptar 
të cilët luajnë në 
ligat evropiane. 
Emisioni nuk do 
të ishte i plotë pa 
lajmet nga 
Liga më 
ngazël-
luese e 
basketbol-
lit në botë - NBA.

Të gjitha këto 
lajme për sportin do 
t’i dëgjoni në kom-
binim me muzikën më 
të mirë. Prandaj, mos 
hezitoni zgjidheni frekue-
ncën 90.2 në radion tuaj dhe 
shënoni Gooooooool...

Goal & Goal
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Are you a sports fanatic? Would 
you like to know the results 
of all sport competitions in 

Kosovo and abroad?
No problem! The good news is 

that you can find all this in one place! 
Your “medicine” is Radio KFOR’s 
sports show “Goal & Goal”, hosted 
by Adriatik Zeiqir - Tiki, broadcasted 
Saturdays and Sundays from 15:00 
to 19:00 hrs.

The aim of this show is to bring 
the latest domestic and international 

sports news. The show is 
divided in two parts. 

The first part of the 
four hour show 

is dedicated 

mainly to the domestic 
sports. In this context, 
Goal & Goal brings to 
you the latest news 
on Kosovo’s Superliga 
football matches. Next 
come news on bas-
ketball matches in the 
Kosovo League or Bal-
kan League. Naturally, 
there also news about 
our elite athletes in 
other sports disciplines.

In the second part, 
no doubt, the main 
focus is the best game 
in the world – Football, 
namely, the results of 
the continent’s best 
four leagues: English 
Premier League, Span-
ish La liga, Italian Serie 
A and German Bundes-
liga. Every week that 
games are played in these champi-
onships they constitute the core of 
the show. Whereas, all the results 
are brought to you in real time!

For the speed lovers, “Formula 
1” is commented live, when the 
races are held during the show’s 
hours, as was the case of last year’s 

final race. This is not all, because 
Goal & Goal brings also the 

main results from other 
football leagues such as 

the French Ligue 1, as the results of 
the two main matches are brought 
every week. You will also get the 
latest news on the achievements of 
Albanian players plying their trade in 
European leagues. The show would 
not be complete without the latest 
news from the world’s most exciting 
basketball league the NBA.

You will get all these sports news 
in combination with the best music. 
Don’t hesitate take your radio to 90.2 
FM and score a Gooooaaaaal…

Goal & Goal
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DASHURIA ËSHTË KREJT ÇKA JU DUHETD efinitivisht se dashuria është njëra nga ndjenjat 
më të fuqishme që njerëzit 

mund të përjetojnë gjatë jetës 
së tyre. Ka qenë frymëzuese, 
shpresëdhënëse dhe ndjesi për 
jetë për njerëzit për qindra vite 
me radhë dhe roli i saj asnjëherë 

nuk është zbehur. Dhjetëra mija vepra letrare janë shk-ruar për nderë të saj dhe ende është burim i frymëzimit për njerëzit e të gjitha moshave dhe prejardhjeve. Kështu pra nuk është e befasishme kur dëgjojmë fjalët “dashuria është krjet çka ju duhet”. Për mua, dashuria përfundi-misht është krejt çka më duhet. 
E dua 
familjen time, 

vendin tim dhe jetën time. Jam e 
sigurt se me kohë do të gjejë një 
burrë të dashur i cili do ta mbushë 
jetën time me gëzime. Dhe normal-
isht, do të kemi fëmijë të cilët do ta 
bëjnë jetën tonë më kuptimplotë. 
Ky është realiteti për të cilin unë 
jetojë dhe për të cilin mundohem që 
çdo ditë të përmirësojë veten time. 
Mendimi për një perspektivë të tillë 
me sjell buzëqeshje në fytyrën time 
në mëngjes dhe në mbrëmje dhe 
normalisht gjatë ditës. T’ua them të vërtetën, nuk i kup-

tojë njerëzit të cilët vazhdimimisht 
ankohen për jetën e tyre. Për men-
dimin tim, ata thjesht nuk e kupto-
jnë se çka është dashuria. Po, ata 
mund ta kenë përjetuar dhe madje 
ajo mund të jetë burim i depresionit 
të tyre, por për mendimin tim, kjo 
lloj dashurie thjesht nuk është e 
vërtetë. Ndjenjat e vërteta me të 
vërtetë i bëjnë njerëzit me të vërtetë 

të gëzuar. Normalisht, ka përjash-
time, por jam e sigurt që në të shumtën e rasteve janë vet njerëzit fajtorët e mjerimit të tyre.  
Për të përm-beldhur, më duhet të them se ...DASHU-RIA ËSHTË KREJT ÇKA JU DUHET! 

Adea ShabanajRadavc - Pejë
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LOVE IS 

ALL YOU 

NEED

Love is definitely one of the 

most powerful feelings that 

people can ever experience 

in their lives. It has been inspir-

ing, giving hope and the sense 

of life for people for thousands of 

years, and its role has never been 

diminished. Tens of thousands of 

literary works have been written in 

its honour, and it is still a source 

of inspiration for people of all ages 

and backgrounds. Thus, it is not 

surprising for us to hear the words 

“Love is all you need”.

For me, love is definitely all 

I need. I love my 

family, my coun-

try and my life. I 

am sure that with 

time I will find 

a beloved hus-

band who will fill 

my life with joy. 

And of course, we 

will have kids who 

will make our lives 

meaningful. This is 

the reality, for which 

I live, and for which 

I try to improve myself 

every day. The thought of such 

perspective brings a smile to 

my face in the morn-

ing and in the 

evening, and, 

of course during the day.

To tell you the truth, I don’t 

understand those people who 

constantly complain about their 

life. To my mind, they just don’t 

know what real love is. Yes, they 

may have experienced it and it 

can even be another source of 

their depression, but to my mind, 

this kind of love was just not true. 

The true feeling makes people 

really happy. Of course, there are 

exceptions, but I am sure that in 

the majority of cases it is people 

themselves who are guilty of 

their misery.

To sum up, I should 

say that… LOVE IS ALL 

WHAT WE NEED!

Adea Shabanaj

Radavc - Pejë
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Tung tung!
Jam Erdonita Muja nga 
Prishtina. Jam 15 vjeqare. Vijoj 
mësimet në shkollën e mesme 
të mjekësisë “Dr Ali Sokoli” 
në Prishtinë. Revista juaj më 
pëlqen shumë, vetëm vazhdoni. 
Këngëtari im i preferuar është 
Blero andaj do ju kisha kërkuar 
që të shkruani më shumë për 
jetën e këtij këngëtari dhe ta 
publikoni posterin e tij. Sporti 
im i preferuar është noti, aktori 
im i preferuar është Brad Pit. 
Suksese.
Erdonita Muja
Shkolla e mesme “Dr.Ali 
Sokoli”- Prishtinë

Përtshëndetje!
Jam Arta nga fshati Busi. Së 
pari dua t’ju falenderohem 
shumë për këtë revistë të 
shumëpëlqyer nga ne dhe dua 
t’ju shrehi dëshirën që në njërin 
nga numrat e ardhshëm, në 
këndin e shkollës së muajit të 

zërë vend shkolla jonë. Me këtë 
ju do të plotësonit dëshirën e të 
gjithë shoqeve dhe shokëve të 
mi të shkollës. Suksese.
Arta Gashi
Shkolla e mesme “Dr.Ali 
Sokoli”- Prishtinë

Tung!
Revista juaj është OK! 
Këngëtarja ime e preferuar 
është Genta Ismajli andaj ju 
kisha lutur që të shkruani diçka 
për jetën e saj e poashtu edhe 
të publikoni posterin e saj. Me 
shpresë se kërkesa ime do të 
has në mirëkuptimin e redaksisë 
suaj, unë ju falenderoj që tani 
dhe ju uroj suksese. 
Albana Daci
Shkolla fillore “Iliria” - 
Prishtinë

Përshëndetje të përzemërta! 
Këngëtari im i preferuar është 
Alban Skenderaj, CD-ja ime e 
preferuar është “Eklips”. Sporti 

im i preferuar është volejbolli, 
aktorja ime e preferuar është 
Julia Roberts dhe kisha pasur 
dëshirë që të kem një poster të 
Alban Skenderaj. Revista juaj 
më pëlqen shumë – ju vërtetë 
jeni më të mirët! Më pëlqejnë 
të gjitha rubrikat, por kisha 
pasur dëshirë që të shkruani 
për filma dhe seri televizive. Ju 
dëshiroj sukses me punën e 
mëtutjeshme! 
Burim Hamiti
Shkolla e mesme “Dr.Ali 
Sokoli”- Prishtinë

Përshëndetje! 
Më pëlqen grupi muzikor 
“Madlion”, janë sahumë të mirë 
dhe kisha dashur që të bëni 
një intervistë me ta. Aktorja ime 
e preferuar është Yllka Gashi 
dhe do të kisha pasur dëshirë 
që të botoni një poster të saj. 
Kur kam kohë të lirë, më pëlqen 
të lexoj kurse sportet e mia të 
preferuara janë voljebolli dhe 

basketbolli. 
Jeni të përkryer, ju them me 
sinqertitet se jeni më të mirët. 
Prindërit e mi po ashtu ju 
adhurojnë sepse edhe ata 
gjithmonë e lexojnë revistën 
For You. Do të kishit mundur ta 
rrisnit numrin e faqeve dhe të 
shkruani më shumë për sport 
dhe për disa gjëra interesante 
lidhur me jetën e njerëzve në 
Kosovë dhe në botë. 
Lumturie Avdyli
Shkolla fillore “Abdyl 
Frashëri”- Prishtinë
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Hi! 
My name is Erdonita Muja and 
I am from Pristina. I am 15 
years old and I am a student at 
the Secondary Medical School 
“Dr. Ali Sokoli” in Pristina. I like 
your magazine very much; just 
keep going in the same path! 
My favorite singer is Blero and I 
would like to ask you to publish a 
poster of this popular singer and 
to write something more about his 
personal life. My favorite sport is 
swimming, whereas my favorite 
actor is Brad Pitt. I wish you lots 
of success in the future! 
Erdonita Muja
Medical Secondary School “Dr. 
Ali Sokoli” - Pristina

Hello! 
My name is Arta and I come 
from the village of Busi. First of 
all, I would like to thank you for 
this magnificent magazine and 
I would like to ask you to come 
and visit our school and write 
about it in your “School of the 

Month” column in one of your next 
editions. By doing so, you would 
also fulfill the wish of all my school 
friends. I wish you lots of success 
in the future!  
Arta Gashi    
Medical Secondary School “Dr. 
Ali Sokoli” - Pristina 

Hi! 
Your magazine is OK! My favorite 
singer is Genta Ismajli and I would 
like to ask you to write something 
about her personal life as well as 
to publish a poster of this popular 
singer. I hope that your editorial 
office will be able to fulfill my wish 
and I thank you in advance for 
your consideration! I wish you lots 
of success in the future! 
Albana Daci
Primary School “Iliria” - 
Pristina

Hello everyone! 
My favorite singer is Alban 
Skenderaj. My favorite CD is 
“Eklips” (Eclipse). My favorite 

sport is volleyball, my 
favorite actress is Julia 
Roberts and I would also 
like to have a poster of Alban 
Skenderaj. I like your magazine 
very much – there is no doubt that 
you are the best! I enjoy reading 
all your columns; however, I 
would like to ask you to write 
more about movies and TV 
series. I wish you lots of success 
in the future! 
Burim Hamiti
Medical Secondary School “Dr. 
Ali Sokoli” - Pristina

Hello! 
My favorite music band is 
“Madlion”, this is a great band 
and I would like to ask you 
to have an interview with the 
members of this band. My 
favorite actress is Yllka Gashi 
and I would also like to ask you 
to publish a poster of hers. When 
I have some free time, I prefer to 
read various books, whereas my 
favorite sports are volleyball and 

basketball. 
You are just perfect; I really 
mean it: you are the best! In 
addition, my parents also like 
your magazine and they always 
enjoy reading the new editions of 
“For You” magazine. You could 
perhaps increase the number 
of pages and write more about 
sports and other various topics, 
which are popular amongst 
people in Kosovo and all around 
the world! 
Lumturie Avdyli
Primary School “Abdyl 
Frashëri” - Pristina   
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