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EDITORIAL

KOPERTINA:
Hailee STEINFELD

SHKOLLA E MUAJIT4

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Çka është shpresa? “Shpresa është të jesh i aftë të shohësh 
që ka dritë pavarësisht gjithë errësirës përreth.” Shpresa 
është ajo që përshpërit, “Do ta tejkalosh këtë vështirësi.” 
Ajo na risiguron, na qetëson mendjen duke na rikujtuar se 
“jeta do të përmirësohet.” Jetët tona janë të mbushura me 
dhimbje dhe vuajtje. Disa njerëz më shumë se disa të tjerë, 
i përjetojnë më shumë këto simptoma penduese të gjendjes 
njerëzore. Megjithatë, ne mund t’i tejkalojmë vështirësitë përmes 
shpresës. Shpresa na jep fuqi për të triumfuar mbi mjerimin dhe 
dëshprimin, të shkaktuar nga fatkeqësia. Shpresa na motivon 
për të vazhduar me ngulm rrugëtimin më tej edhe në errësirë, 
pavarësisht pengesave që bllokojnë shtegun e jetës, pavarësisht 
mosnjohurisë se si, kur, ku dhe pse jeta jonë përfundon. 

Sipas psikologëve, shpresa përbëhet nga tre elemente: 
besimi, qëllimi dhe rruga. Së pari, personi që shpreson 
beson që ai/ajo do të ketë sukses. Së dyti, personi ka një 
qëllim të posaçëm ose drejtim apo destinim. Së treti, personi 
e di rrugën që ai/ajo do ta merr për të arritur rezultatin e 
dëshiruar. Kështu që shpresa është mënyrë e të menduarit, 
vullnet dhe vendosmëri për të besuar që mund të tejkalosh 
çdo gjë. Shpresa gjithashtu të ofron një hartë të rrugës se si 
të arrish deri te rezultati i dëshiruar.

Cilat janë dobitë e shpresës? Shpresa është një mjet për 
të gjitha llojet e vështirësive dhe fatkeqësive. Shpresa nuk 
është një mendim i dëshiruar, ose një mendim magjik, ajo 
është një ndjenjë, një mënyrë e të menduarit, besim, motivim, 
që pavarësisht zbrapsjeve dhe pengesave, pavarësisht 
vështirësive dhe fatkeqësive, të bën të mendosh që do t’ia 
dalësh mbanë në jetë. Kur ke mjaft shpresë mund të bësh 
gjëra të jashtëzakonshme. Ishte Christopher Reeves, një 
ish aktor që u paralizua, tetraplegjik, pasi që ra nga kali dhe 
më pas u detyrua të jetonte për shumë vite i “lidhur” për një 
karrocë, e të merrte frymë nga një ventilator, i cili tha që “Me të 
zgjedhur shpresën, gjithçka është e mundshme.”

Miqtë e mi, deri në muajin maj, ju dëshiroj gjithë të mirat!
Leonora
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EDITORIAL
What is hope? “Hope is being able to see that there 

is light despite all the darkness.” Hope is the one that 
whispers, “You’ll overcome this hardship.” It reassures 
us, soothing our minds by reminding, “life will improve.” 
Our lives are infused with pain and suffering. Some 
people experience more of these regrettable symptoms 
of the human condition than others. Yet, we can 
overcome hardship with hope. Hope provides us with 
strength to conquer misery and despair, caused by 
misfortune. Hope motivates us to persevere, into the 
darkness, to journey onward, despite the obstacles 
blocking the trail of life, despite not knowing how, or 
when, or where, or why our life’s story will conclude. 

According psychologists, hope includes three 
elements: a belief, a goal, and a path. The person who 
is hopeful believes that he/she will succeed. Secondly, 
the person has a specific goal or direction or destination. 
Thirdly, the person knows the route or path he/she will 
take to achieve the desired outcome. And so, hope is a 
mind-set, the will and determination to believe that you’ll 
overcome. Hope also provides you with a map of the 
route on how to achieve the desired outcome.

What are the benefits of hope? Hope is a remedy 
for all sorts of hardships and misfortunes. Hope is 
not wishful thinking, nor is it magical thinking. Hope 
is an emotion, a mindset, a belief, a motivation, that 
despite setbacks and obstacles, despite hardship and 
misfortune, you believe that your life will work out. You 
can do incredible things when you have enough hope. 
It was Christopher Reeves, a former actor who became 
paralyzed, a quadriplegic, after being thrown from his 
horse, and then forced to live for many years strapped 
to a wheelchair, breathing from a ventilator, who said, 
“Once you choose hope, anything’s possible.”

Until May, stay well my friends!
Leonora
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Shkolla fillore dhe e mesme e ulët 
“Halil Alidema” në fshatin Pozheran 
të Vitisë është një ndër shkollat 

më të hershme në këtë komunë dhe mbase në 
tërë Kosovën. Fillimet e saj të para datojnë që 
nga viti 1905. Që atëherë, kanë kaluar shumë 
vite dhe shkolla ka përjetuar ngritje dhe rënie të 
shumta por, puna, zelli dhe arritjet e nxënësve 
nuk munguan asnjëherë. Një ndër pengesat 
më të mëdha të kësaj shkolle sot, është objekti 
tejet i vjetruar i cili ka mbi një gjysmë shekulli 
(55 vite për të qenë të saktë) që është ndërtuar. 
Rrjedhimisht, çështjet e tilla si mirëmbajtja, 
pastrimi dhe ngrohja e këtij objekti janë sfida më 
vete për personelin e kësaj shkolle. Në anën 
tjetër, shkolla nuk ka as sallë të edukatës fizike 

dhe njëherit ka mungesë të theksuar të 
kabineteve. Aktualisht, kjo shkollë e ka 
vetëm një kabinet të lëndës së kimisë, 
por që shpesh përdoret edhe për 
lëndën e fizikës dhe biologjisë.

Lajmi i mirë është se në dhjetor të 
vitit 2016, në oborrin e kësaj shkolle 

u vendos gur themeli i objektit të ri shkollor, 
ndërtimi i të cilit pritet të përfundoj në vitin 2019. 
Drejtoresha e kësaj shkolle znj. Drita Pira, u 
shpreh se ky investim ka një domethënie të 
madhe jo vetëm për nxënësit dhe personelin 
e shkollës por, për mbarë komunitetin e fshatit 
Pozheran. “Prindërit e nxënësve të kësaj 
shkolle kanë qenë gjithmonë të interesuar për 
të përkrahur dhe për ta ndihmuar shkollën. 
Kjo mbase edhe është arsyeja kryesore pse 
përkundër kushteve të vështira sukseset e 
nxënësve tanë nuk kanë munguar kurrë. 
Prandaj, ky investim është shpërblimi më i mirë 
për punën dhe angazhimin e palodhshëm të 
nxënësve, arsimtarëve dhe banorëve të këtij 
fshati”, theksoi znj. Pira.

Shkolla i ka gjithsejtë dy punëtor 
administrativ (drejtorin dhe sekretarin 
e shkollës), 4 punëtor teknik dhe 40 
mësimdhënës të cilët kujdesen për 591 nxënës 
nga niveli parafillor deri në klasën e nëntë. 
Duke qenë se shkolla i ka vetëm 18 dhoma 
mësimi dhe 30 paralele, mësimi zhvillohet në 
dy ndërrime. Shkolla po ashtu e ka edhe një 
aneks të ndarë në fshatin Qifllak ku mësojnë 
vetëm katër nxënës në klasën e pestë. Sipas 
drejtoreshës Pira, deri tani në këtë aneks është 
punuar me klasë të kombinuara mirëpo rënia e 
popullsisë ka ndikuar që numri i nxënësve atje 
të bie përkundër se objekti është i ri. “Rënia 
e numrit të nxënësve është një problem me 

të cilin jemi duke u përballur edhe këtu në 
Pozheran. Para dhjetë vitesh, gjegjësisht në 
vitin shkollor 2007-2008 ne i kemi pasur 1300 
nxënës. Kurse tani jemi në më pak se 600 
nxënës. Kjo rënie e numrit të nxënësve pikë 
së pari lidhet me lëvizjen e popullsisë drejt 
qendrave më të mëdha”, shtoi znj. Pira.

Përkundër vështirësive arritjet e nxënësve 
të kësaj shkolle janë të shumta. Në mesin e 
këtyre garave veçohen: vendi i parë në garat 
komunale Gjuhëtarët e Rinj, vendi i dytë në garat 
komunale të organizuara nga Pro Credit Bank, 
vendi i parë në garat organizuara në Kolegjin 
Mehmet Akif, vendi i tretë në nivel kombëtar në 
lëndën e gjuhës angleze si dhe vendi i parë në 
kuisin e diturisë “1, 2, 3 Fillo” në RTK për klasat 
e teta në vitin 2010. Sipas drejtoreshës Pira, tërë 
këto suksese janë dëshmi se kjo është një ndër 
shkollat më të mira në komunën e Vitisë. Kurse, 
me të përfunduar objekti i ri i shkollës pritjet janë 
që këto suksese të shtohen edhe më shumë.

Në fund znj. Pira u bëri thirrje të gjithë 
të rinjve që t’i kushtojnë më shumë rëndësi 
shkollimit të lexojnë dhe të mësojnë më shumë. 
Sepse siç u shpreh ajo “vetëm me shkollim, ata 
do të mund të arrijnë më shumë në jetë dhe t’i 
realizojnë të gjitha ëndrrat e tyre në jetë.”

Drejtoresha Drita Pira

Altin Pira (12)
1 Prilli është dita e 
gënjeshtrave, dita kur të 
gjithë njerëzit i puno-
jnë rrengje njëri-tjetrit. 
Njëherë motra ime ma 
punoi një rreng duke u 
shtirur sikur e kishte lënduar kokën dhe po 
i rridhte gjak. Unë i besova dhe thirra babin 
tim. Atëherë ajo filloi të qeshte. Kur unë i 
tregova babit se ky kishte qenë një rreng 
edhe ai filloi të qeshte.

Altin Pira (12)
April Fools’ Day is the day when we all 
play pranks to each other. Once my sister 
tricked me by pretending that she had hurt 
her head and that she was bleeding. I be-
lieved her and called my father immediate-
ly. At that time my sister started laughing. 
When I told my father that this was just a 
trick he started laughing too.

Artinë Pira (12)
1 Prilli është dita kur të gjithë 
njerëzve iu lejohet që t’i puno-
jnë rrengje njëri-tjetrit. Kjo ditë 
shënohet në mbarë botën. 
Mirëpo, ajo që më habit më 
shumë është se mua më ka 
ndodhur rasti disa herë që të bëjë ndonjë rreng 
në këtë ditë dhe gjithmonë të tjerët më kanë 
besuar. Kënaqësia më e madhe është se kur të 
tjerët e marrin vesh se gjithçka është një rreng 
atëherë të gjithë fillojnë dhe qeshin.

Artinë Pira (12)
April Fools’ Day is the day when all the people 
are permitted to play pranks to each other. This 
day is marked all over the world. What surprises 
me the most, however, is the fact that every time 
I have played a prank on this day people have 
always believed me. The greatest satisfaction 
is that in the end when everybody finds out that 
everything is just a prank they all start laughing.

ÇFARË JU VJEN NDËRMEND KUR 
PËRMENDET 1 PRILLI?

SHFMU “HALIL
ALIDEMA” POZHERAN

Pyetësor

shkolla e muajit

Gerta 
Alidema (14)
1 Prilli në 
mbarë botën 
njihet si dita e 
gënjeshtrave 
ose shakave. 
Kjo ditë ka filluar të shënohet qysh 
në kohërat e romakëve. Mua 
më pëlqen kjo ditë shumë pasi 
falë shakave, gënjeshtrave dhe 
rrengjeve ajo bëhet një ditë tejet e 
hareshme në tërë botën. Për men-
dimin tim janë të qeshurat ato që e 
bëjnë këtë ditë tejet veçantë.

Gerta Alidema (14)
April 1st is known as the April 
Fools’ Day all over the world. This 
day is marked since the Roman 
Empire. I like this day a lot due to 
the jokes, lies and pranks we all 
play, which make this a very joyful 
day around the globe. In my opin-
ion it is the laughter that makes 
this day very special.
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Elementary and Junior High School 
“Halil Alidema” in village Pozheran in 
Viti, is one of the first schools in this 

municipality and in Kosovo as well. It was first 
established in 1905. Since then many years 
have passed and the school had many ups 
and downs. However, hard work, dedication 
and students’ achievements were constant. 
One of the biggest obstacles of this school is 
the outdated building which was constructed 
over half a century ago (55 years to be exact). 
Consequently, issues such as the maintenance, 
hygiene and heating of this building are a 
true challenge for this school’s personnel. On 
the other hand, the school does not have a 
physical education hall, and also has an acute 
lack of laboratories. Currently, there is only one 
chemistry lab which is sometimes also used for 
physics and biology classes.

The good news is that in December 2016 

the cornerstone of the new school 
building was laid, and it is expected that 
its construction will finish in 2019. The 
principal of this school Ms. Drita Pira 

stated that this investment is of 
great significance not only for the 
students and school personnel 
but the entire community of village 
Pozheran. “Our students’ parents 
have always been ready to help 
the school. This is probably the 
main reason why, despite the 
difficult conditions our students 
have always been successful. 
Therefore, this investment is the 
best reward for the tireless work 
and commitment of students, 
teachers and the residents of this 
village,” highlighted Ms. Pira.

The school has two administrative workers 
(the principal and the secretary) 4 janitors and 
40 teachers that care for 591 students from the 
preschool level to ninth grade. Since the school 
has only 18 classrooms and 30 classes the 
teaching is conducted in two shifts. The school 
also has a separate branch in 
village Qifllak that is attended by 
four students only. According to 
principal Pira, this branch used 
to have mixed classes. But, the 
number of students has decreased 
as a result of the reduction of the 
population there, despite that 
the building is quite new. “The 
decrease in the number of students 
is a problem we are facing here 
in Pozheran as well. Ten years 
ago, namely in academic year 

2007-2008, we had 1300 students. Now we 
have less than 600. This decrease is mainly 
related to the people’s migration towards the 
bigger cities,” Ms. Pira added.

Despite all difficulties, this school’s 
students have registered many achievements, 
chief among them being: first place in the 
municipal competition Young Linguists, second 
place in the municipal competition organized by 
Pro Credit Bank, first place in the competition 
organized by Mehmet Akif College, third place 
in the national English language competition, 
and first place in the “1, 2, 3 Fillo” quiz 
organized by RTK TV for the eighth grades 
in 2010. According to principal Pira, all these 
achievements are proof that this is one of the 
best schools in Viti Municipality. When the new 
school building is finished expectations are that 
more achievements will keep coming.

In the end, Ms. Pira called all the young 
people in Kosovo to pay more attention 
to education and to read and learn more. 
Because, according to her “only with education 
they will be able to achieve more in life and 
make all their dreams come true.”

Ilirjana 
Dragobuzhda (15)
1 Prilli është dita 
e shakave e cila 
daton që nga 
Roma e lashtë. Kjo 
ditë shënohet me 
rrengje që ne ia punojmë njëri-tje-
trit. Mirëpo, nuk duhet të harrojmë 
që rrengjet që i punojmë të mos u 
shkaktojnë lëndime të tjerëve por, 
ato të jenë të lehta dhe të lezet-
shme.

Ilirjana Dragobuzhda (15)
April Fools’ Day originates from 
the Ancient Rome. This day is 
marked by the pranks we play to 
each other. However, we must not 
forget that the pranks and jokes 
should not harm others; they 
should rather be light and funny.

EJHS “HALIL 
ALIDEMA” POZHERAN

school of the month

Gent Halabaku (11)
1 Prilli shënohet me 
shekuj të tërë si shenjë 
e një tradite ushtarake 
në kohërat antike. Aso-
kohe kur ndonjë ushtar 
gënjente dhe kapej, 
për dënim eprorët e tij e dërgonin në 
ndonjë mision që nuk ekzistonte. Kjo 
sigurisht ndikonte në ruajtjen e disipli-
nës dhe parandalimin e gënjeshtrave 
dhe mashtrimeve mes ushtarëve.

Gent Halabaku (11)
April 1st has been marked for centu-
ries. It started as a military tradition in 
ancient times. If soldiers were caught 
lying, as punishment they were sent 
by their supervisors on non-existing 
missions. This helped maintaining 
discipline and preventing lies and fraud 
among soldiers.

Irea
Alidema (14)
Sa herë përmen-
det 1 Prilli të 
gjithë njerëzve 
në botë mendja 
u shkon tek shakat dhe rrengjet e 
ndryshme. Sidoqoftë, shakatë dhe 
rrengjet asnjëherë nuk duhet që 
ta mërzisin ndokënd apo t’i bëjnë 
njerëzit të ndihen keq. Për mendi-
min tim qëllimi kryesor i kësaj dite 
është që atë ta kalojmë me shaka 
dhe të qeshura me familjet dhe 
shoqërinë tonë.

Irea Alidema (14)
Every time April Fools’ Day is 
mentioned people think about 
jokes and pranks. However, 
these jokes and pranks should 
never hurt or make people feel 
bad. In my opinion the main pur-
pose of this day is that we spend 
it joking and laughing with our 
friends and families.

WHAT COMES TO YOUR MIND WHEN 
APRIL 1ST IS MENTIONED?Questionnaire
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Që nga themelimi 
i saj në vitin 
1999 Policia e 

Kosovës ka shënuar 
përparime të mëdha në 
ndërtimin e kapaciteteve 
njerëzore, profesionale 
dhe organizative. Kështu 
sot ajo ka kapacitete të 
mjaftueshme për të ofruar 
një ambient të qetë dhe të 
sigurt për të gjithë banorët 
e Kosovës në përputhje 
me misionin e saj, i cili në 
mes të tjerash synon: “që 
të ofrojë zbatim efektiv 
dhe efikas të ligjit në 
Kosovë në ndërkohë që 
mbron jetën dhe pronën, 
ruan rendin dhe qetësinë 
publike, parandalon dhe 
zbulon krimin, mbron 
të drejtat dhe liritë e 
njeriut...”. Duhet theksuar 
se gjatë përmbushjes 
së këtij misioni çdo 
pjesëtar i policisë është i 
përkushtuar që të zbatojë 
në mënyrë profesionale 
dhe etike detyrat e tij pa 
kurrfarë paragjykimesh 
racore, kombëtare, fetare 
apo gjinore. Si rrjedhojë, 

tash e sa vite policia është 
një prej institucioneve më 
të besuara nga të gjithë 
banorët e Kosovës.

Në mënyrë që t’i 
përgjigjet sa më mirë 
nevojave të banorëve 
të Kosovës dhe për 
të garantuar suksesin 
në parandalimin dhe 
luftimin e çdo forme të 
veprimtarive të paligjshme, 
puna e Policisë së 
Kosovës ndahet në 

pesë departamente, në 
mesin e të cilave veçohet 
departamenti për kufi. 
Puna e këtij departamenti 
është tejet e veçantë 
sepse krahas mbrojtjes 
së jetës dhe shëndetit të 
qytetarëve, përgjegjësi 
tjetër e tij e drejtpërdrejt 
është parandalimi i 
qarkullimit të paligjshëm 
të mallrave dhe njerëzve 
nëpër territorin e Kosovës. 
Siç e dimë rreziku nga 
kontrabanda është i 
dyfishtë. Në njërën anë 
ajo dëmton buxhetin 
e Kosovës si pasojë e 
evazionit fiskal. Kurse në 
anën tjetër, rreziku më 
i madh është se mallrat 
kontrabandë kanë cilësi 
të dyshimtë e cila mund 
ta dëmtojnë seriozisht 
shëndetin e qytetarëve. 
Kosova kufizohet me katër 
vende fqinje: Shqipërinë, 
Serbinë, Malin e Zi dhe ish 
Republikë Jugosllave të 
Maqedonisë (IRJM - Turqia 
e ka njohur Republikën 
e Maqedonisë me emrin 
e saj kushtetues). Për 
këtë arsye, departamenti 
është i ndarë në tri 
Drejtori Rajonale (DR): 
veri, lindje dhe perëndim. 
Këto tri drejtori duhet të 

përkujdesen për vijën e 
gjelbër (terrenin tokësor) 
dhe vijën e kaltër (terrenin 
ujor) të Kosovës me këto 
vende fqinje.

Ky departament 
ka bashkëpunim 
jashtëzakonisht të mirë 
me të gjithë banorët e 
Kosovës si dhe me kolegët 
e tyre nga rajoni dhe më 
gjerë. Një tjetër përparësi 
e këtij departamenti 
është bashkëpunimi 
jashtëzakonisht i mirë 
me KFOR-in. Në lidhje 
me këtë, nënkolonel 
Mentor Shabani, drejtor 
i drejtorisë rajonale Veri 
theksoi se bashkëpunimi 
me KFOR-in zhvillohet 
në baza të rregullta si në 
planifikimin ashtu edhe 
në zbatimin e aktiviteteve 
të përbashkëta të cilat 
kanë për synim ruajtjen 
e sigurisë dhe jetës së 
banorëve të Kosovës.

Në fund nënkoloneli 
Shabani dhe ekipi i tij 
u bënë thirrje të gjithë 
banorëve të Kosovës që 
të bashkëpunojnë me 
Policinë e Kosovës për të 
parandaluar veprimtaritë 
e sipërpërmendura. 
Sepse, këto aktivitete të 
paligjshme i dëmtojnë të 
gjithë ata. Ata po ashtu 
i porositën të gjithë të 
rinjtë që të çmojnë dhe 
të krenohen me Policinë 
e Kosovës, sepse ata 
janë pjesë e sigurisë së 
komunitetit të tyre.

POLICIA E KOSOVËS, PJESË E 
SIGURISË SË KOMUNITETIT TONË!



Since it was 
established in 1999, 
the Kosovo Police 

has made significant 
advancements in building 
human, professional 
and organizational 
capacities. Today 
it has sufficient 
capacities to provide 
a safe and secure 
environment for all 
the people of Kosovo 
in compliance with 
its mission, which 
among other 
aims: “to provide 

professional, effective 
and efficient law 
enforcement in Kosovo 
while protecting 
life and property, 
maintaining public law 
and order, preventing 
and detecting crime, 
protecting human 
rights and freedoms…”. 
It should be highlighted 
that while fulfilling 
this mission all police 
officers are dedicated 
to implement their 
duties in a professional 
and ethical manner 
without any racial, 
national, religious or 
gender prejudices. 
Consequently, for 
many years now 
Kosovo Police is one 
of the most trusted 

institutions of the 
people in Kosovo.

In order to best 
respond to needs 

of the people 
of Kosovo and 
to guarantee 
its success 
in preventing 
and fighting 
all types of 
illegal activities, 
the work of 
Kosovo Police is 
divided into five 
departments, 
among which 
is also the 
Department of 
Borders. The 
work of this 
department is 

very special, because in 
addition to the protection 
of the lives and health 
of citizens, another of 
its responsibilities is 
to prevent the illegal 
movement of goods and 
people in the territory of 
Kosovo. As we know the 
threat from smuggling 
is twofold. On one side 
it damages the Kosovo 
budget through fiscal 
evasion. On the other 
hand, the quality of 
smuggled goods is 
uncertain and they may 
seriously damage the 
health of the people. 
Kosovo is surrounded 
by four neighbouring 
countries: Albania, Serbia, 
Montenegro and Former 
Yugoslav Republic of 
Macedonia - FYROM 

(Turkey recognizes the 
Republic of Macedonia 
with its Constitutional 
name). Therefore, the 
department is divided 
into three Regional 
Directorates (RDs): North, 
East and West. These 
three directorates have 
to control Kosovo’s green 
line (land terrain) and 
blue line (water terrain) 
with these neighbouring 
countries.

This department 
has great cooperation 
with all the people in 
Kosovo, as well as their 
colleagues from the region 
and beyond. Another 
advantage is the great 
cooperation they have 
with KFOR. In relation 
to this Lt. Col. Mentor 
Shabani, director of RD 
North highlighted that the 
cooperation with KFOR 
is conducted on regular 
basis both in planning 
and conducting joint 
activities that aim the 
maintenance of the safety 
and protection of the lives 
of people in Kosovo.

Finally Lt. Col. 
Shabani and his team 
encouraged the people 
to cooperate with the 
Kosovo Border Police 
in preventing the issues 
highlighted previously. 
These activities harm all 
the people of Kosovo. 
He further appealed to 
all the young people to 
appreciate and be proud 
of the Kosovo Border 
Police, because they are 
part of the security of your 
community.

“KOSOVO POLICE, PART OF
THE SECURITY OF OUR COMMUNITY”
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fashion

EMMA STONE 
Çka: Givenchy Haute Couture
Pse: Stone drithëroi edhe statujën 
e Oskarit në një fustan të praruar 
me ar nga Ricardo Tisci, nga 
koleksioni i fundit “Givenchy” - një 
krijim i qendisur e me thekë, që 
me shumë hijeshi i përshtatet asaj 
- i përfunduar me vathët e varur të 
diamantit nga “Tiffany & Co.” 

EMMA STONE 
What: Givenchy Haute Couture
Why: Stone gave Oscar statue 
vibes in a gilded gown from 
Ricardo Tisci’s final couture 
collection for Givenchy - an 
embroidered, fringed creation 
that fits her beautifully - finished with Tiffany & Co. 
diamond drop earrings. DAKOTA JOHNSON 

Çka: Gucci
Pse: Johnson mori një paraqitje 
tërësisht të papritur në qilimin e kuq 
të Oskarit me këtë fustan të gjatë, me 
mëngë të gjata e në supe i fryer, si 
dhe nga mëndafshi e me një fjongë 
në bel, i kombinuar me një qafore 
klasike nga “Cartier”. Ky është një 
rrezik që iu shpagua. 

DAKOTA JOHNSON 
What: Gucci
Why: Johnson took an unexpected 
turn on tonight’s Oscars’ red carpet in 
this long-sleeve, strong-shouldered 
sweeping silk gown with a waist tie, 
paired with a vintage Cartier necklace. It’s a risk that paid 
off in spades. 

RUTH NEGGA 
Çka: Valentino Haute Couture
Pse: Negga ishte aktorja e parë që eci mbi qilimin e 
kuq, por nuk do të harrohet aspak me paraqitjen e saj 
në një fustan me dantellë të kuqe e në formë të rrollkës, 
të dizajnuar gna Pierpaolo Piccioli. E kombinuar me 
këpucë të kuqe dhe një rreth të bukur në kokë, si dhe me 
një fjongë ACLU - pamja paraqet ashtu si një deklaratë 

politike edhe një princesë moderne. 

RUTH NEGGA 
What: Valentino Haute Couture

Why: Negga was the first actress on 
tonight’s carpet, but she will hardly be 
forgotten in this custom red lace turtleneck 
dress, designed by Pierpaolo Piccioli. 
Worn with matching red shoes and a 
beautiful headpiece - as well as a blue 
ACLU ribbon - the look is equal parts 
political statement and modern princess. 

NICOLE KIDMAN 
Çka: Armani Prive
Pse:  Një fustan i gjatë me jakë për 
fyti, me qendisje interesante dhe një 
nuancë ngjyrë lëkure janë një paraqitje 
e butë për aktoren e filmit “Lion”, të cilën 
veshje aktorja e kishte përfunduar me 
përsosmëri me një buzëkuq të kuq. 

NICOLE KIDMAN 
What: Armani Prive
Why: An off-the-runway high-neck 
column gown, interesting embroidery and 
a nude hue make a subtle statement on 
the “Lion” actress, all perfectly finished 
with a bold red lip. 

VESHJET MË TË MIRA NË MBRËMJEN E OSKAR 2017
10 gratë që fituan qilimin e kuq në ndarjen e 89-të të çmimit Oskar. Nga kadifeja deri tek ngjyra metalike, 

dantellë dhe plot ngjyrë të zezë – qilimi i kuq i përvjetorit të 89 të ndarjes së çmimit Oskar kishte 
llojllojshmëri dhe rroba dizenjatorësh. Shikoni se kush fitoi mbrëmjen madje para se të ndaheshin statujat.
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ALICIA VIKANDER 
Çka: Louis Vuitton
Pse: Vikander ka një arsye të 
mirë që është një vajzë besnike 
e “Vuitton-it” - ajo e mban këtë 
markë me shumë hijeshi. Ky 
fustan romantik me dantellë të 
zezë në stilin gotik, në formë të 
korsesë dhe tek supet i varur 
është edhe një vërtetim i qasjes 
së pamundimshme të aktores për 
modën e elitës. 

ALICIA VIKANDER 
What: Louis Vuitton
Why: Vikander is a tried and true 
Vuitton girl for good reason - she 
wears it very well. This romantic gothic black lace gown 
with corset and off-the-shoulder detail is further proof of the 
actress’ effortless approach to high fashion. 

(Burimi: www.harpersbazaar.com)



fashion

TARAJI P. HENSON 
Çka: Custom Alberta Ferretti 
Pse: Henson, duke vërtetuar thënien 
e vjetër “më pak është më shumë” 
ka parqitur përsosmërinë përmes një 
fustani kadifeje me ngjyrë vjollcë të 
errët, si dhe me mëngë të rëna tek 
supet. Gjithashtu duke mos dëshiruar 
që të tingëllojmë shumë “klishe”, 
diamantët vërtet janë miket më të 
mira të një gruaje, e vërtetuar nga 
qaforja mahnitëse që Henson mbante 
nga Nirav Modi. 

TARAJI P. HENSON 
What: Custom Alberta Ferretti 
Why: Proving the old adage “less 
is more”, Henson is perfection in a 
midnight blue velvet off-the-shoulder dress - and at the 
risk of doubling up on clichés, diamonds are indeed 
a girl’s best friend, evidenced by this heart-stopping 
Nirav Modi necklace. 

NAOMIE HARRIS 
Çka: Calvin Klein By 
Appointment
Pse: Raf Simons i ka veshur 
secilin nga aktorët e nominuar 
të Moonlight-it për mbrëmjen 
e Oskarit, mirëpo pa dashur 
të ofendojmë djelmoshat 
elegantë, Harris ishte padyshim 
më e dallueshmja nga grupi 
me një fustan të bardhë 
nga temini, i kombinuar me 
sandale kamoshi, të cilat kishin 
rripa asimetrikë nga kristali. 
Mendoj që të gjithë janë gati të 
shohin më tepër nga Raf për 
kompaninë “Calvin” në qilimet e 
kuqe që do të vijnë së shpejti.

NAOMIE HARRIS 
What: Calvin Klein By Appointment
Why: Raf Simons dressed each of Moonlight’s 
nominated actors for the evening, but with no offense 
to the dapper gentleman, Harris was inarguably the 
standout in a white sequin dress, worn with sunflower 
suede sandals featuring asymmetrical crystal straps. I 
think everyone is ready to see more Raf for Calvin on 
red carpets coming soon.

SOFIA BOUTELLA 
Çka: Chanel Haute Couture
Pse: E reja në botën e aktrimit, Boutella, 
solli shkëlqim në paraqitjen e saj të parë 
në mbrëmjen e Oskarit me një fustan 
të stolisur me temin dhe pupla nga 
“Chanel”, duke e shndërruar atë në një të 
famshme që duhet përcjellur në qilimet e 
ardhshme të kuqe.

SOFIA BOUTELLA 
What: Chanel Haute Couture
Why: Newcomer Boutella brought the 
shimmer to her first Academy Awards in 
a feathered-sequined couture Chanel 
gown, making her one to keep an eye on 
for red carpets to come.

THE BEST DRESSED AT THE 2017 OSCARS
The 10 ladies who won the red carpet at the 89th Annual Academy Awards. From velvet to metallic, lace and a 

lot of black - 89th annual Academy Awards red carpet had variety and high fashion. See who won the evening 
before the statues were even handed out.
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KIRSTEN DUNST 
Çka: Dior Haute Couture 
Pse: Dunst fitoi çastin e saj prej princeseje në një fustan 
korse të zi nga mëndafshi, me formën e korsesë të 
kryqëzuar anash duarve dhe me një pjesë të poshtme 
asimetrike të fustanit. Kushdo që ka menduar se ngjyra 
e zezë është e mërzitshme, sapo është vërtetuar shumë 
gabim nga Kirsten. 

KIRSTEN DUNST 
What: Dior Haute Couture 
Why: Dunst got her princess moment in a black silk 
faille strapless corseted gown with a side crossing round 
neckline and asymmetric skirt. Whoever thought black is 
boring was just proven very wrong. 

BRIE LARSON
Çka: Oscar de la Renta
Pse: Në një moment tjetër nga kadifeja, Larson ishte 
e mahnitshme në një fustan të zi nga kadifeja pa 
mëngë dhe me hapje “V” përpara, me një fund të 
fryrë, të dizejnuara nga drjetorët e de la Renta-së, 
Laura Kim dhe Fernando Garcia. 

BRIE LARSON
What: Oscar de la Renta
Why: In another velvet moment of the evening, 
Larson was stunning in a custom black velvet 
strapless v-neck gown with a ruffle hem from de 
la Renta’s new creative directors Laura Kim and 
Fernando Garcia.

(Source: www.harpersbazaar.com)



Në fakt askush nuk e ka pritur 
nga ju publikimin e këngës 
“Love Myself” në muajin 
gusht të vitit të kaluar. Kur ju 
lindi dëshira për t’u marrë me 
muzikë?
Them të drejtën, muzika çdoherë 
ka qenë diçka me të cilën kam 
dashur të mirrem. Vitin që shkoi 

luajta në filmin 
“Pitch Perfect 

2”, i cili 

më dha mundësinë e përsosur 
për të përjetuar atë se si është të 
krijosh muzikë e pastaj ta inter-
pretosh atë ... dhe më pëlqeu tej 
mase! Pas këtij roli, pak para se 
të publikohej filmi, mora pjesë në 
një aktivitet në qytetin e Nju Jor-
kut dhe takova Charlie Walk nga 
shtëpia diskografike “Republic 
Records” dhe filluam të flasim, gjë 
që pasoi me disa takime të tjera 
dhe me nënshrkimin e kontratës 
me këtë shtëpi. Menjëherë pas 

këtyre takimeve, ndodhi e 
tërë kjo!

Si fëmijë çfarë 
muzike ke dëgjuar?
Kam dëgjuar shumë 

rok klasik, si “AC/
DC”, “The 

Eagles”, 
“Zeppelin”, 

“The Police”. 
Kjo ishte muzika 

e babait tim, që 
dëgjohej në shtëpinë 

tonë. Edhe nëna ishte 
adhuruese e zhanrit rok 
klasik, megjithatë ajo 

dëgjonte edhe zhanrin R&B, 
përkatësisht shumë nga 
“Boyz II Men” dhe Luther 
Vandross. Andaj mendoj se 
prapa frymëzimit të tingullit 
tim qëndron një llojllojshmëri 
e muzikës.  

Kur e nënshkrove kontratën, 
a u përcaktove për ndonjë 

tingull të veçantë?
Mendoja se e dija se çfarë 
desha, por shihet qartë 
se nuk kam përvojë në 
këtë drejtim. Me sa duket 

një pjesë e imja e dinte se 

çka dëshironte, por pjesa tjetër 
është dashur t’i besojë shtëpisë 
diskografike, tekstshkruesve dhe 
producentëve që më rrethonin. 
Gjithsesi meqë e dija se çfarë më 
pëlqente dhe iu besoja njerëzve 
përreth meje, shumë shpejt ar-
ritëm të gjejmë tingullin tim.

Si do ta përshkruaje tingullin e 
Hailee Steinfeld?
Me sa duket do ta quaja më 
shumë si një zhanër i muzikës 
pop të sofistikuar. 

Sa këngë ke incizuar deri më 
tani?
Um… përafërsisht 14? Është inte-
resante, sepse shumë artistë dhe 
tekstshkrues më thonë se këngët 
e para që ata i krijojnë, nuk i fusin 
kurrë në album, sepse atëherë 
kur i përfundon ato, gjashtë muaj 
më vonë, kupton se ke ndryshuar 
shumë si artist dhe si njeri. 

Pse ke zgjedhur që kënga 
“Love Myself” të jetë e para?
Asnjë këngë tjetër nuk ka ardhë 
në shprehje që të jetë singli i parë 
i albumit, sepse ka një porosi 
shumë të guximshme dhe më 
përshtatet mua shumë, sepse 
viteve të fundit vërtet kam mësuar 
se sa e rëndësishme është të 
kesh vetëbesim dhe ta shtyesh 
vetën para. 

Sa dallon këndimi nga aktrimi?
Them të drejtën, aktrimi merr 
një kohë të caktuar të kohës, 
ndoshta katër muaj nga dita kur 
fillon deri në ditën kur përfundon. 
Por pasi të kalojmë këto katër 
muaj, puna kryhet dhe projekti 
përfundon. Mund të përmirësohet 

në atë mënyrë që ose do ta duan 
të gjithë ose edhe do ta urrejnë; 
mund të publikohet pas një viti 
ose edhe dy vitesh, sepse është 
tejet i paparishikueshëm dhe 
kurrë nuk jam ndier që mund të 
kontrolloj diçka ashtu si mund 
ta bëj me muzikën. Gjatë gjithë 
procesit e kam ngritur zërin dhe 
kurrë nuk jam ndier se nuk kam 
pasur kontroll. Pa dyshim në 
film, unë e tregoj ngjarjen e dikujt 
tjetër, përderisa në muzikë unë 
mund ta tregoj ngjarjen time. Kjo 
jam unë, ky është zëri im dhe per-
sonaliteti im e jo një personazh.

A mendon se ky process 
kreativ do të ketë efekt në 
aktrimin tënd? 
Gjithsesi mendoj se të dyja 
këto përfitojnë nga njëra-tjetra. 
Muzika ka qenë gjithmonë pjesë 
e rëndësishme e përgatitjes sime 
për një rol të caktuar. Që kur kam 
filluar të merrem me muzikë më 
nuk jam marrë me ndonjë rol 
filmik, por së shpejti do të kem 
një dhe jam e interesuar të shoh 
saktësisht se si procesi nëpër të 
cilin kam kaluar me muzikën time 
do të ndikojë në aspektin filmik. 
Megjithatë mendoj se përvoja 
shtesë që e kam fituar do të re-
flektohet në të.

Për fund, a kanë filluar adhur-
uesit tuaj ta quajnë vetën me 
një emër të caktuar?
“Steinfans” (Adhuruesit e Stein-it), 
gjersa mua kanë filluar të më 
quajnë Haiz. Është mbresëlënëse 
t’i shohësh gjithë këta njerëz, të 
cilët as nuk e kanë ditur që unë 
ekzistoja më parë, të flasin për 
atë se çfarë u pëlqen rreth kësaj 
kënge. Jam shumë me fat që 
ata reagojnë në këtë mënyrë me 
këngën time të parë; kjo është e 
mrekullueshme.

music box

Hailee Steinfeld ka pasur një famë të papritur të një aktore fëmijë që shumë 
pak njerëz kanë pasur rastin ta kenë. Në filmin e saj të parë artistik, në 
moshën 14 vjeçare, gjegjësisht në rolin e Mattie Ross në filmin ‘True Grit’ të 

vëllezërve Coen, ajo u nominua për Çmimin Oskar për protagonisten më të mirë 
në rolin dytësor. Gjashtë vjet më vonë u shfaq në më shumë se dhjetë filma, duke 
përfshirë “Pitch Perfect 2”, “Ender’s Game” dhe “The Keeping Room”. Gjithashtu, 
ajo u nis drejt një karriere me shumë pengesa për të cilën shumica e artistëve të rinj 
paralajmërohen të mos i futen fare, siç është modelimi, nënshkrimi i një kontrate 
diskografike vitin e kaluar dhe publikimi i një albumi debutues, ku është përfshirë 
edhe singli “Love Myself”, që ka arritur të fitojë çmime platinum në shumë vende 
të ndryshme të botës. “Love Myself” është një këngë elektro-pop, e këndshme dhe 
kapshme për vesh e përplot vargje të mrekullueshme.

NGA “TRUE GRIT” NË YLLIN POP TË 
“PITCH PERFECT”: HAILEE STEINFELD
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Nobody was really expect-
ing when you dropped “Love 
Myself” in August last year. 
How long have you wanted to 
make music for?
Well, music has always been 
something I’ve wanted to do. I 
made a movie last year, Pitch 
Perfect 2, that kind of gave me 
the perfect opportunity to experi-
ence what it was like to record 

music and 
then per-

form 
it... 

and 

I loved it! After I made the movie, 
but before it came out, I went to 
an event in New York City and 
met a man called Charlie Walk 
from Republic Records, and we 
started talking and had a couple 
meetings and then he signed 
me to the label. And shortly after, 
all this happened!

What kind of music did you 
listen to growing up?
A lot of classic rock was played 
in the house: AC/DC, The 
Eagles, Zeppelin, The Police. 
That was my dad’s jam. My 
mom was a classic rock fan, but 
she also had an R&B side-she’d 
listen to a lot of Boyz II Men 
and Luther Vandross. So I kind 
of feel like there’s a variety of 
different music that’s inspiring 
my sound.

When you signed your record 
deal, did you know what 

sound you wanted?
I thought I knew what 

I wanted, but obvi-
ously I’d never done 
anything like this 
before. I guess part 
of me knew what I 
wanted, but the other 
part had to put my 
trust into my label 
and the songwriters 
and producers they 
were surrounding 
me with. I definitely 
knew what I liked, 
and in knowing what 
I liked and trusting 

the people around 
me, we were able to 

find my sound pretty 
quickly.

How would you describe 
the Hailee Steinfeld 

sound?
I guess I’d like to call it, like, a 
more sophisticated pop. 

How many tracks have you 
recorded so far?
Um… close to 14? It’s interest-
ing because so many artists and 
songwriters are telling me that 
the first songs they write are 
never the ones that end up on 
the album, because by the time 
you finish it six months later, 
you’ve changed so much as an 
artist and as a person. 

Why did you choose “Love 
Myself” to be the first single?
There was really no question as 
to whether it should be anything 
other than the first single. It 
has such a bold message and 
it resonates with me so much 
because I feel as though I’ve re-
ally learned in the last couple of 
years how important it is to have 
that kind of self-confidence and 
self-love and self-empowerment. 

How have you found this 
whole process different to an 
acting job?
Well, with a film, it takes up a 
certain amount of time in your 
life - maybe four months from 
when you get the job to when 
it wraps. But after those four 
months, I’ve done my job and 
the project is out of my hands. 
It can be edited in a way that 
makes everyone love it or 
everyone hates it; it could come 
out a year later or two years 
later. Because it’s so unpredict-
able, I’ve never really felt like 
I’m in control the way I am with 
my music. I’ve been very vocal 
with this whole process and I’ve 
never felt like I wasn’t in control. 
And obviously with a film, I’m 

telling someone else’s story, 
whereas with music I’m able to 
tell my own. This is me and my 
voice and my personality, not a 
character.

Do you think this creative 
process will have an effect on 
your acting?
I definitely think that the two 
things benefit each other. Music 
has always been a huge part 
of my preparation for a role. I 
haven’t made a movie since I 
started making music, but I’m 
about to now, so I’m interested 
to see exactly how the process 
I’ve been through with my music 
will affect things. I do think the 
extra experience I’ve gained will 
feed into it, though.

Finally, have your fans given 
themselves a tribe name yet?
Steinfans, and they started call 
me Haiz. It’s amazing seeing all 
these people who didn’t even 
know I existed before talk about 
why they like what I’m doing with 
this song. I’m very lucky to get 
this kind of reaction with my first 
song; it’s just insane.
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Hailee Steinfeld experienced the kind of sudden child actor fame very few have. In 
her very first feature film role as Mattie Ross in the Coen brothers’ True Grit, she 
was nominated for an Academy Award for Best Supporting Actress at the age 

of 14. In the six years since then, she’s gone on to appear in more than a dozen films, 
including Pitch Perfect 2, Ender’s Game, and The Keeping Room. Not only that, she’s 
embarked on the kind of multi-pronged career most young artists are warned against 
- modelling, signing a recording deal last year, and releasing a debut EP, including a 
single “Love Myself”  that’s gone platinum in multiple countries. “Love Myself” is a 
sleek, effortlessly catchy electro-pop track with some extraordinary lyrics.

FROM ‘TRUE GRIT’ TO PITCH 
PERFECT POP: HAILEE STEINFELD



PEN (Peer Educator 
Network - Rrjeti 
i Edukatorëve 

Bashkëmoshatarë) është 
organizata joqeveritare më 
e madhe për rini në Kosovë. 
Ajo në njëfarë forme është 
shtëpia e dytë e plotë të 
rinjve ku zhvillohen aktivitete 
që synojnë fuqizimin e rinisë 
në përgjithësi; projekte që 
fuqizojnë dhe promovojnë 
barazinë gjinore; si dhe 
projekte që promovojnë 
një mjedis më të mirë 
sikurse është rasti i “Making 
Sense”. Kjo organizatë 
është funksionale tash 8 
vjet dhe të gjitha aktivitetet 
e saj ndërlidhen me 
perspektivën rinore dhe 
përfshirjen e tyre, në 
mënyrë që ata të fuqizohen 
si qytetarë vendimmarrës 
në të ardhmen.

Sipas menaxherit të këtij 
projekti, z. Trim Ilazi, “Making 
Sense” është një projekt i 
mbështetur nga Komisioni 
Evropian, i cili përqendrohet 
në vetëdijesimin e mbarë 
popullatës për gjendjen 
e mjedisit ku ne jetojmë. 

Risia e këtij projekti është 
promovimi i një forme të re 
të fuqizimit të qytetarëve 
duke i nxitur ata që të 
bëhen shkencëtar amator. 
Ky koncept quhet “Citizen 
Science” dhe ideja është që 
t’iu japim atyre mundësinë 
që të njohin vet mjedisin 
e tyre dhe të mund të 
ndërmarrin masa që ju 
duken të nevojshme për 
të përmirësuar cilësinë 
e mjedisit ku jetojnë ata. 
Kështu, duke filluar nga 
fundi i korrikut të vitit 2016, 
në kuadër të “Making Sense” 
ka filluar matja e 
cilësisë së ajrit.

Cilësia e ajrit 
matet me pajisje 
të vogla mobile 
inovative të cilat 
quhen “Airbeam”. 
Deri tani ka pasur 
pajisje stacionare-
statike të cilat e 
matin cilësinë 
e ajrit vetëm në 
pikat ku ato janë 
të vendosura. 
Përparësia 
e pajisjeve 

“Airbeam” është se me to 
matjet mund të bëhen nëpër 
zonat të cilat frekuentohen 
më së shumti nga fëmijët 
dhe të rriturit në këmbë 
si për shembull: përreth 
shkollave, qendra e qytetit, 
zonat me trafik më të 
dendur, e kështu me radhë. 
Pas grumbullimit të të 
dhënave PEN më pas ia 
dërgon ato profesorit Dan 
McQuillan në Universitetin 
Goldsmith në Londër. Ky i 
fundit e bën interpretimin 
shkencor të të dhënave 
dhe i përkthen ato në terma 
konkrete se cilat mund të 
jenë efektet e ndotjes tek 
njerëzit, cilat pika janë më 
të rrezikshmet, etj. Më pas 
vjen edhe publikimi i këtyre 
të dhënave në media dhe në 
portalet kryesore në Kosovë 
në mënyrë të thjeshtuar dhe 
lehtë të kuptueshme.

“Ajo që bie në sy 
në lidhje me matjet e 
deritanishme është se 
gjatë periudhës së dimrit 
kemi pasur ndotje shumë 
të madhe të ajrit me 
grimcat PM 2.5 ose si  
njihen ndryshe “grimcat e 
suspenduara” theksoi z. 
Ilazi. Ai vazhdoi më tutje 
duke theksuar se këto 
grimca faktikisht janë pjesë e 
tymit që lirohet gjatë djegies 
së materialeve të ndryshme: 
thëngjillit, mbeturinave, 
naftës, etj. Dallimi mes 
gazrave dhe grimcave është 
se këto të fundit janë trupa 
të ngurtë dhe tejet të imët 
(nuk shihen me sy). Prandaj 
gjatë frymëmarrjes ato 
depërtojnë në organizëm, 
dhe rrjedhimisht dobësojnë 

sistemin tonë të imunitetit. 
Sipas legjislacionit aktual 
kufiri i ndotjes nga këto 
grimca është 25 mikrogram 
për metër kub për 24 orë. 
Gjatë periudhës së dimrit 
(nga tetori deri në shkurt) 
ky kufi në Kosovë është 
tejkaluar shpesh katër deri 
në dhjetë herë, gjë që është 
shumë e rrezikshme për 
shëndetin.

Vlen të theksohet se 
ky projekt është ndihmuar 
shumë edhe nga Ambasada 
Amerikane në Prishtinë, 
e cila ka ndihmuar me 
kalibrimin e pajisjeve 
“Airbeam”. Edhe shkollat 
janë treguar të gatshme 
që të bashkëpunojnë me 
këtë projekt. Si rezultat i 
kësaj, gjatë muajit mars 
në SHFMU “Faik Konica” 
u zhvillua një trajnim me 
nxënësit e shkollës si dhe 
arsimtarët dhe prindërit e 
tyre. Në muajin tetor PEN do 
të sigurojë një pajisje matëse 
për këtë shkollë të cilën do 
të mund ta përdorin të gjithë 
pjesëmarrësit e këtij trajnimi.

“Shpresoj që me 
kalimin e kohës ky 
vetëdijesim i shoqërisë 
do të çoj në ndërmarrjen 
e veprimeve për të pasur 
rezultate konkrete. Deri tani 
mjedisi ka pasur prioritet 
të ulët dhe ne shpresojmë 
që ky trend të ndryshojë. 
Ne mund ta injorojmë 
mjedisin dhe ndotjen e tij 
por, mjedisi nuk është duke 
na injoruar neve. Prandaj 
duhet që sa më shpejt të 
gjithë të ndërmarrim veprim 
sa më shpejt,” porositi në 
fund z. Ilazi.
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“MAKING SENSE” PËR 
MJEDIS MË TË MIRË



The biggest youth 
non-governmental 
organization in Kosovo 

is PEN (Peer Educator 
Network). In a way it is the 
second home for many 
young people where activities 
that aim at empowering 
youth in general. Additionally 
projects that empower and 
promote gender equality, and 
projects that promote a better 
environment like “Making 
Sense”, are conducted. 
This organization has been 
active for 8 years now and 
all its activities are related to 
youth perspective and their 
inclusion, thus empowering 
them as decision-making 
citizens in the future.

According to the 
manager of this project Mr. 
Trim Ilazi, “Making Sense” 
is a project supported by 
the European Commission, 
which focuses on raising the 
awareness of the population 
about the situation of our 
living environment. The 
novelty of this project is the 
promotion of a new type 
of citizen’s empowerment 
by encouraging them to 
become amateur scientists. 
This concept is known as 
“Citizen Science” and the 
idea is to give them the 
opportunity to get to know 

their environment and 
maybe undertake measures 
to improve the quality of their 
living environment. With this 
in mind, “Making Sense” 
set out to measure the air 
quality from late July 2016.

Air quality is measured 
with small innovative mobile 
gadgets that are called 
“Airbeam”. Until now only 
stationary (static) equipment 
has been used to measure 
the air quality in specific 
spots. The advantage of 
“Airbeam” gadgets is that 
they can be used to conduct 
measurements in the areas 

most frequented by 
children and adults on 
foot, such as, in and 
around schools, city 
centre, heavy traffic 
areas and so on. Once 
the data is collected it is 

forwarded to Professor Dan 
McQuillan at the Goldsmith 
University in London. He 
then does a scientific 
interpretation of the data and 
translates it into practical 
terms like, the effects of this 
pollution in humans, the 
most dangerous hotspots, 
etc. This data is then 
published in the media and 
news portals in Kosovo in 
a simple and easy way to 
understand.

“What is striking 
in relation to the 
measurements so far is that 
during the winter period 
the air was highly polluted 
with PM 2.5 particles, or the 
so called “Fine particulate 
matter” Mr. Ilazi emphasized. 
He further stressed that 
these particles are part of 
the smoke released from the 
burning of various materials: 
coal, garbage, petrol, etc. 
The difference between the 
smoke and these particles 
is that the latter are solid 
extremely tiny particles and 
cannot be seen by the eye. 
Therefore, while breathing 
they penetrate our bodies 
and weaken our immunity. 

According to current 
legislation the pollution limit 
for these particles is 25 
microgram per cubic meter 
in 24 hours. During the 
winter period (from October 
to February) this limit was 
surpassed four to ten times 
in Kosovo, reaching very 
dangerous levels to health.

 
It must be noted that this 

project has been assisted 
a lot by the US Embassy in 
Prishtina, which has also 
assisted with the calibration 
of the “Airbeam” gadgets. 
Schools have also shown 
interest in cooperating with 
this project. As a result, in 
March 2017, a training with 
children their teachers and 
parents was conducted 
in EJHS “Faik Konica”. 
Later in October PEN 
shall provide a measuring 
gadget to the school which 
will be available to all the 
participants of this training.

Mr. Ilazi stated, “I hope 
that in time the improvement 
of the society’s awareness 
will lead to actions with 
concrete results. Until now 
the environment was a low 
priority and we hope this 
trend will change. We might 
ignore the environment 
and its pollution, but the 
environment is not ignoring 
us. Therefore, we must all 
do something about it as 
soon as possible”..
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“MAKING SENSE” FOR 
A BETTER ENVIRONMENT



mbretëria e kafshëve
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Secila kafshë në tokë të tërheq me diçka. Gëzofi apo puplat e shumëngjyrshme të disa llojeve janë me të vërtetë të mahn-
itshme dhe të pakrahasueshme. Kafshët në vazhdim janë disa nga më të njohurat në botë për ngjryrat e shumëllojshme. 

Kafshët më shumëngjyrëshe në botë

Bretkoca e kaltër 
shigjetore

Bretkoca e kaltër 
shigjetore është 
pjesë e familjes së 

bretkocave të helmushme 
shigjetore. Është njëra 
nga kafshët me ngjyra 
më të shkëlqyeshme në 
tokë. Ngjyra e bretkocës 
shigjetore mund të variroj 
si e kaltër, e verdhë, ari, 

e kuqrremt, e kuqe, e 
gjelbërt dhe e zezë. Në 
fakt, të gjitha llojet e bret-
kocave shigjetore janë 
shumë të helmueshme. 
Ngjyra e tyre e shndrit-
shme është tregues se sa 
toksike janë ato.

Blue Dart Frog

Blue dart frog is a 
member of poi-
sonous dart frog 

family. It is one of the most 
brilliantly colourful animals 
on Earth. The dart frog’s 
colour can be varied as 
blue, yellow, gold, copper, 
red, green and black. In 
fact, all types of dart frogs 
are very poisonous. Their 
bright colour is actually 
an indication of how toxic 
they are. 

Kameleoni panter 

Kameleoni panter është zvarraniku me 
ngjyra më të larmishme në botë. E kanë 
atë fuqi që të ndryshojnë ngjyrat ashtu 

që të përshtaten në mënyrë të përsosur me 
rrethinën. Kameleonët e tillë janë po ashtu 
edhe një nga shembujt më të mirë të kafshëve 
kamufluese. Ato mund të ndryshojnë ngjyrat 
brenda një afati kohor prej 20 sekondash. 

Panther Chameleon

Panther chameleon is the most colour-
ful reptile in the world. They have the 
power to turn into different colours 

that blend perfectly with their surroundings. 
Panther chameleons are also one of finest ex-
amples of camouflaging in animals. Panther 
chameleons can vary their colour in a time 
span of 20 seconds. 

Peshku klloun

Peshqit klloun janë peshqit më 
të ngjyrshëm në botë. Janë 
28 grupe të ndryshme në 

përgjithësi të këtyre peshqëve. Za-
konisht gjinden me ngjyrë të theksuar 
portokalli me vija të dallueshme të 
bardha në trup. Peshku klloun mund 

të bëjë një vallëzim me 
lëvizje në ujë. E kjo e bënë 
atë edhe më tërheqës. 

Clown Fish

Clown fishes are one of 
most colourful fishes 
in the world. There 

are 28 different groups of 
clown fishes in total. They 
commonly found in bright 
orange colours with distinc-
tive white bars on the body. 
Clown Fish can perform the 
dance like movement in the 
water. It makes this fish more 
attractive. 

Tukani

Ekzistojnë 40 specie të 
ndryshme të tukanëve 
në botë. Sqepi 20 cm i 

gjatë me ngjyra është atrak-
cioni kryesor i tukanëve. Sqepi 
i tyre atraktiv mund të jetë i zi, 
i kaltërt, i kaft, i gjelbërt, i kuq, 
i verdhë. Ka edhe me sqep me 
ngjyra të përziera. 

Toucan

There are forty different spe-
cies of toucans are in the 
world. The long eight inch 

sized coloured bill is the main 
attraction of toucans. Their at-
tractive bill comes in black, blue, 
brown, green, red, yellow colours. 
The mixed coloured bills are also 
found in toucans. 

Zogjët rrotullues 
jorgovan 

Zogjët rrotullues 
jorgovan janë 
shpezë me ngjyra 

të shkëlqyeshme, puplat e 
të cilëve janë me ngjyra të 
llojllojshme. Kanë kokë me 
ngjyrë të gjelbërt të qelt, 
fyt dhe gjoks jorgovan, 
bel të kaltër, këmbë në të 
gjelbërt dhe krah të kaltër 
të qelt. Zogjët rrotullues 

jorgovan kanë madhësi 
trupore deri në 35,5 cm. 
Kjo shpezë me ngjyra 
të shumta është e llojit 
të mesëm të shpezve 
migruese. 

Lilac Breasted 
Roller

Lilac breasted 
rollers are one 
brilliantly coloured 

bird whose feathers come 
in a variety of colours. 
They have a greenish 
head, lilac coloured throat 
and chest, blue belly, 
greenish yellow legs and 
light blue wings. Lilac 
breasted rollers have a 
maximum body length of 
14 inches. This colour-
ful species is an average 
migratory bird.

(burimi:https://themysteriousworld.com)



animal kingdom
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Every animal on Earth has some kind of attraction. The colourful coat or feather of some species is truly amaz-
ing and incomparable. The followings are most colourful animals in the world.

Most colorful animals in the world

Zogjët e dashuruar

Zogjët e dashuruar janë 
një nga manarët më të 
popullarizuar në botë. 

Puplat e përziera me ngjyra 
të llojlloshme janë atraksioni 
kryesor i këtyre zogjëve. 
Janë shumë të dashur dhe 
të shoqërueshëm. Mund të 
jenë shoqërues tuaj për një 
kohë të gjatë sepse jetojnë 
më shumë se 20 vjet. Ekzis-
tojnë shtatë specie të këtyre 
zogjëve në botë që dallojnë 
për kah ngjyrat. Edhe pse 
janë familje e papagajve, 

zogjët e dashuruar 
nuk mund të flasin, 
por mund të jenë një 
nga shpezët më të 
dashura si manarë. 

Love Birds

Lovebirds are 
one of the 
popular pets in 

the world. The mixed 
bright coloured feathers are 
the main attraction of love 
birds. They are also very 
adorable and social. Love-
birds can be a long term 
companion for you because 
they live more than 20 
years. There are seven dif-
ferent species of lovebirds 
in the world that varies 
in colour. Even though a 
member of parrot family 
love birds can’t talk, but can 
be one of most adorable 
social bird ever.

Peshku mandarin

Peshku atraktiv 
mandarin ka ngjy-
rim të shkëlqye-

shëm të ngjyrës së kaltër, 
të gjelbërtës, të pro-
tokalles dhe të verdhës. 

Ngjyrimi atraktiv i peshkut man-
darin është si shkak i pigmenti-
mit qelizor. Forma e pazakont e 
kokës është edhe një nga vetitë 
dalluese të peshkut mandarin.

Mandarin fish

The attractive mandarin 
fish display brilliant hue of 
blue, green, orange and 

yellow. The attractive coloration 
of mandarin fish is due to the 
cellular pigment. The board 
unusual head shape is the 
other distinguishing feature of 
mandarin fish. 

Toucan

There are forty different spe-
cies of toucans are in the 
world. The long eight inch 

sized coloured bill is the main 
attraction of toucans. Their at-
tractive bill comes in black, blue, 
brown, green, red, yellow colours. 
The mixed coloured bills are also 
found in toucans. 

Makau ngjyrë alle 

Makaut ngjyrë alle 
janë me ngjyra 
të përziera të 

kuqes, gjelbërtës dhe të 
kaltërtës. Makaut ngjyrë 
alle janë shumë të popul-
larizuar për ngjyrimin e tyre 

të mrekullueshëm. Janë 
gjithashtu shpezë shumë 
të shoqërueshme dhe 
inteligjente. Por edhe kanë 
një sqep shumë të bukur 
dhe të fortë. 

Scarlet Macaw

Scarlet macaw’s feath-
ers have a mixed co-
lour of red, yellow and 

blue. Scarlet macaws are 
very popular for their striking 
coloration. They are also 
very social and intelligent 
bird. They also have very 
strong and beautiful bill.

Rosa mandarin 

Rosakët mandarin janë 
më atraktiv se rosat. 
Kanë një dukje ngjyrë 

ari me gjoks ngjyrë vjollce, 
ngjyrë e gjelbërt e zbeht, 
kreshtë ngjyrë portokalli në 
ari dhe gjelbërt të kuqër-

remtë. Rosakët mandarin 
përdorin ngjyrimin e tyre për 
të tërhequr femrat. Rosat 
mandarin jetojnë në tufa të 
mëdha. 

Mandarin Duck

The male mandarin 
ducks are more attrac-
tive than females. They 

have a golden appearance 
with purple chest, light green 
head, orange-gold feathers 
and green-copper crest. 
The male mandarin ducks 
use their striking coloration 
to attract females. Mandarin 
ducks live in large flocks. 

Fazani

Fazanat janë shpezët 
më të bukura dhe me 
ngjyrat më të llojlloshme 

në botë. Janë 35 specie të 
ndryshme të fazanave në 
botë. Mashkujt janë nga të 
gjitha speciet e fazanëve 
kanë pendla me ngjyra më të 
shkëlqyeshme dhe tërheqëse 
në bishtin e gjatë. Ngjyrat e 
pendlave ndryshojnë, si të 
arta, të kafta, vjollce, gjelbërta 
dhe bardha. Koka e fazanit 
është e kuqe me kurorë të 
bukur. Femrat janë me ngjyra 
më të zbehta se meshkujt. 

Pheasant

Pheasants are one of 
most beautiful and 
colourful birds in the 

world. There are 35 differ-
ent species of pheasants in 
the world. The male bird of 
all species of pheasant has 
brilliantly coloured feathers 
and attractive long tail. Their 
colour varies as golden, 
brown, purple, green and 
white. The head of pheas-
ants comes in red and 
also has a beautiful crest. 
Female pheasants are paler 
in colour than males.

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

In order to protect his father’s 
discovery, Lucas and his five 
friends go on the adventure of a 

lifetime to find the piece of a passing 
Comet that crashed lands near their 
hometown in the 1950’s.

Përmbajtja

Për të mbrojtur zbulimin 
e babait të tij, Lucas-i 
dhe pesë shokët e 

tij nisen në një aventurë 
jetësore për të gjetur një 
copë të kometës kaluese që 
bie në afërsi të qytetit të tyre 
në vitin 1950.

THE COMET 
KIDS

Cast: Xavier West, 
Tiriel Mora, Marty 
Rhone, Reg Gorman, 

Lulu McClatchy, Jes-
sica Leighton
Director: Glenn Triggs
Writers: Bethia De 
Groot, Glenn Triggs
Genre: Adventure

THE COMET 
KIDS

Rolet: Xavier 
West, Tiriel Mora, 
Marty Rhone, 
Reg Gorman, 
Lulu McClatchy, 

Jessica 
Leighton
Regjia: Glenn 
Triggs
Skenari: Bethia 
De Groot, Glenn 
Triggs
Zhanri: Aventurë

Synopsis

T he film, 
set in present 
day, will follow 

the adventures of Califor-
nia Highway Patrol mo-
torcycle officers Francis 
“Ponch” Poncherello and 
Jon Baker.

Përmbajtja

Filmi i vendosur në kohën e tashme, do të 
ndjek aventurat e pjesëtarëve të patrul-
lës policore me motocikleta të autor-

rugës, Francis-it të njohur si “Ponch” Poncher-
ello dhe të Jon Baker-it.

CHIPS

Cast: Vincent D’Onofrio, 
Kristen Bell, Rosa Salazar, 
Michael Peña, Adam 
Brody, Dax Shepard
Director: Dax Shepard
Writer: Dax Shepard
Genre: Comedy

CHIPS

Rolet: Vincent D’Onofrio, 
Kristen Bell, Rosa Salazar, 
Michael Peña, Adam 
Brody, Dax Shepard
Regjia: Dax Shepard
Skenari: Dax Shepard
Zhanri: Komedi

moviemania



Përmbajtja

Ke Gjejë Pufin dhe gjenë Pufetën 
dhe vëllezërit e saj që mundohen 
të gjejnë shtegun për në pyllin e 

magjepsur që nuk është në hartë dhe zbu-
lojnë fshatin e përrallave të Pufëve para 
se armiku i tyre, i ligu Gargamel ta gjejë. 
Përgjatë rrugës, disa nga vetitë e krijesave 
të kaltërta dalin në sipërfaqe: a ka Pufë 
me ngjyrë tjetër? A janë shtëpitë e tyre nga 
kërpudhat organike? Dhe ... përse janë 99 
djem dhe vetëm një vajzë???

Përmbajtja

Detyra e re 
e dhënë 
për Fast 

& Furious (Të 
shpejtë dhe të 
furishëm) do t’i 

dërgojë në një ak-
sion në New York.

Synopsis

The latest instalment 
of the Fast & Furious 
franchise will take 

the action to New York.

Synopsis

Get Smurfy finds Smurfette 
and her brothers trekking 
through the uncharted 

Enchanted Forest to try and 
discover a fabled Smurfs village 

before their nem-
esis, the evil wizard 
Gargamel, does. 
Along the way, 
some of the myster-
ies of the little blue 
creatures’ origins 

are brought to light: do Smurfs 
come in any other colours? 
are their mushroom houses or-
ganic? And... why are there 99 
boys and only one girl???

moviemania

SMURFS: THE 
LOST VILLAGE  

Cast: Joe Mangani-
ello, Demi Lovato, 
Mandy Patinkin, Rainn 
Wilson, Jack McBray-
er, Danny Pudi

Director: Kelly Asbury
Writers: Karey 
Kirkpatrick, Peyo, 
Chris Poche, Pamela 
Ribon, David Ronn, 
Jay Scherick
Genre: Animation

SMURFS: THE 
LOST VILLAGE  

Rolet: Joe Mangani-
ello, Demi Lovato, 
Mandy Patinkin, Rainn 
Wilson, Jack McBrayer, 
Danny Pudi

Regjia: Kelly Asbury
Skenari: Karey 
Kirkpatrick, Peyo, 
Chris Poche, 
Pamela Ribon, 
David Ronn, Jay 
Scherick
Zhanri: Animacion
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THE FATE OF THE
FURIOUS 

Rolet: Dwayne John-
son, Charlize Theron, 
Jason Statham, Scott 
Eastwood, Lucas 
Black, Helen Mirren
Regjia: F. Gary Gray
Skenari: Chris 
Morgan, Gary Scott 

Thompson
Zhanri: 

Aksion

THE 
FATE OF 
THE 
FURIOUS 

Cast: 
Dwayne 
Johnson, 
Charlize 
Theron, Ja-

son Statham, Scott Eastwood, Lucas 
Black, Helen Mirren
Director: F. Gary Gray
Writers: Chris Morgan, Gary Scott 
Thompson
Genre: Action
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Historia e hershme
Në Greqinë e lashtë, 

ekzistonte një sport që titullo-
hej “pankration”, që kishte një 
kombinim të shkathtësive të 
shtërngimit dhe të goditjes, të 
cilat janë të ngjashme me atë 
që përdoren në sportin mod-
ern të MMA-së. Pankration-i 
u formua nga një kombinim 
i traditës veç të formuar të 
mundjes dhe boksit dhe, 
në terma olimpike, për herë 
të parë u paraqit në Olim-
piadën e 33-të të vitit 648 
p.e.r. Sipas studimeve, asnjë 
disiplinë e atletikës nuk ka 
qenë më popullore se sporti 
i Pankration-it. Prej origjinës 
së tij të Greqisë antike, sporti 
i Pankration-it u bart pastaj 
edhe te romakët.

Shekulli i 
nëntëmbëdhjetë
Në mesin e shekullit të 

nëntëmbëdhjetë, një sport i ri 
i quajtur “Savate” u bë popul-
lor në Francë. Në atë kohë, 
luftëtarët francezë dëshironin 
të provonin këtë sport kundrejt 
stileve tradicionale luftarake 
të asaj kohe. Në vitin 1852, 
në Francë u mbajt një garë 
ndërmjet boksierëve Savate 
francezë dhe anglezëve pa 
dorëza. Që nga ajo kohë u 
mbajtën gara të ngjashme, 
gjegjësisht nga fundi i shekul-

lit të 19-të deri në mesin e 
shekullit të 20-të në mes të 
boksierëve Savate francezë 
dhe stileve të tjera luftarake.

Shekulli i njëzetë
Në shumë mënyra, 

Brazili mund të konsiderohet si 
vendlindja e MMA-së mod-
erne. Në vitin 1920, shfaqja e 
veçantë luftimi e titulluar “Vale 
Tudo” (në gjuhën shqipe: çdo 
gjë ecën), u bë shumë popullor. 
Ata u bënë të njohur si “sfida 
Gracie”, përkatësisht sipas emrit 
të familjes Gracie, e cila zhvilloi 
llojin “Jiu-Jitsu braziliane”. Prej 
fundit të viteve të 60-ta deri 
në fillimin e 70-ve, koncepti i 
kombinimit të elementeve të 
arteve të përziera marciale u 
popullarizua në perëndim me 

Bruce Lee përmes sistemit të 
tij “Jeet Kune Do”. Lee besonte 
se “luftëtari më i miri nuk është 
një boksier, një karateist ose 
një xhudist. Luftëtari më i mirë 
është dikush që mund të për-
shtatet me çdo stil, për të qenë 
i çrregullt, në mënyrë që individi 
të zhvillojë vet stilin e tij e jo të 
përcjellë një sistem të caktuar 
të stilit. Në vitet e 70-ta, Rorion 
Gracie i familjes së njohur 
“Gracie” emigroi në Shtetet e 
Bashkuara të Amerikës dhe futi 
në treg “Vale Tudo”, gjegjësisht 
në vitin 1993 kur ndihmoi për 

të plasuar Kampionatin e Luftës 
së Fundit dhe për të promovuar 
kompaninë e MMA-së. Në fillim 
u promovua si një garë për të 
gjetur artet më efektive marciale 
për luftë të vërtetë dhe të paar-
matosur dhe që konkurrentët 
nga stile të ndryshme luftarake 
u vunë përballë njëri-tjetrit 
në gara, që kishin pothuajse 
shumë pak rregulla. Më vonë, 
luftëtarët individual inkorporuan 
artet e shumta marciale në stilin 

e tyre. Promovuesit e MMA-së 
ishin të shtyrë që të miratojnë 
rregulla shtesë për të rritur 
sigurinë e konkurrentëve dhe 
për t’u përputhur me rregulloret 
e sportit dhe për të zgjeruar 
pranimin e rrjedhës së sportit. 
Pas këtyre ndryshimeve, sporti 
ka parë popullaritet të madh 
me biznesin pay – per – view 
(paguaj për të shikuar), ku 
rivalët boksonin apo edhe bënin 
mundje profesinale.

ARTET E 
PËRZIERA 
MARCIALE

Artet e përziera marciale (MMA) është një sport 
luftarak me kontakt të plotë, i cili të mundëson 
edhe të godasësh edhe të përleshesh, edhe 

duke qëndruar edhe në tokë dhe duke përdorur teknikat 
e sporteve të tjera luftarake dhe të arteve marciale. Ky 
lloj sporti, është një disiplinë që është e pranishme tani e një 
kohë të gjatë. Megjithatë, para se të gëzojë popullaritetin që ka 
sot, ky sport ka kaluar nëpër një proces mjaft të gjatë.

Georges St. Pierre 
(Kanadë) 25-2-0 (Fitore – 
humbje – tërheqje)
Pas pjesëmarrjes në garat e sportit të 
karatesë si një i ri, Georges St. Pierre filloi 
karrierën e tij profesionale të arteve të 
përziera marciale, duke mundur luftëtarë 
të dallueshëm si Ivan Menjivar dhe Pete 
Spratt, përkatësisht përpara se të debutante 
në UFC, në vitin 2004, kur fitoi kundër 
Karo Parisyan dhe Jay Hieron. Pasi arriti të 
shënojë disa nga fitoret më mbresëlënëse 
të historisë së peshës së lehtë me shembje 
të njëpasnjëshme kundër Jason “Mayhem” 
Miller, Frank Trigg, Sean Sherk dhe BJ 
Penn, St. Pierre fitoi kampionatin e peshës 
së lehtë të UFC kundër Matt Hughes, 
gjegjësisht kampionatin e 65 të UFC-së të 
vitit 2006. Edhe pse ai humbi mbrojtjen e 
titullit të tij të parë kundër luftëtarit të madh 
dhe të fuqishëm Matt Serra, St. Pierre 
u ngrit duke e mundur për kampionat të 
përkohshëm Josh Koscheck dhe pastaj 

Matt Hughes. Ai 
pastaj ktheu titullin 
në një garë tjetër. 
Kjo ndodhi një vit 
më vonë pas hum-
bjes së garës 83 të 
UFC-së.

Georges 
St. Pierre 
(Canada) 
25-2-0 (Win-
Loss-Draw)
After competing in 
sport karate com-
petitions at a young 
age, Georges St. 
Pierre began his 
professional mixed 
martial arts career 
in 2002, defeating 
notable fighters 

Anderson Silva 
(Brazil) – Rekordi 
profesional - 34-8-0 
(Fitore – humbje – 
tërheqje) 
IViteve të fundit, Anderson 
“merimanga” Silva kishte çi-
mentuar trashëgiminë e tij si 
një nga luftëtarët më të mirë 
në historinë e MMA-së. I njo-
hur gjatë si një nga luftëtarët 
e “Muay Thai” dhe këmbë 
në këtë lojë, Silva ka plotë-
suar vazhdimisht dominimin 
e tij të mrekullueshëm me 
një nënshtrim të sofistikuar 
dhe të rrezikshëm, përfshirë dhe 
mbrojtjen, ku lirohej duke goditur 
me majën e shputës së këmbës, 
gjë që e ngriti atë në nivelin më 
elitar të lojës. Edhe pse Silva 
kishte mbushur gjithë karrierën e 
tij të MMA-së me fitore të shumta 

Kam-
pionët 
më të 
spikatur
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Early history
In Ancient Greece there 

was a sport called “pankra-
tion”, which featured a combi-

nation of grappling 
and striking skills 
similar to those 
found in modern 
MMA. Pankration 
was formed by a 
combination of the 
already established 
wrestling and box-
ing traditions and, 
in Olympic terms, 
first featured in the 
33rd Olympiad, 648 
B.C. According to 
studies no branch 
of athletics was 
more popular than 
the pankration. 
From its origins in 
Ancient Greece, 
pankration was 
later passed on to 
the Romans.

Nineteenth 
century

In the mid nineteenth 
century a new sport “savate” 
became popular in France. 

At that time, French fighters 
wanted to test out the sport 
against the traditional combat 
styles of its time. In 1852, a 
contest was held in France 
between French savateurs 
and English bare-knuckle box-
ers. Since then other similar 
contests also occurred by the 
late 19th to mid-20th century 
between French Savateurs 
and other combat styles.

Twentieth century
In many ways Brazil could 

be considered as the birth 
place of modern MMA. In 1920 
fighting sideshows under the 
name “Vale Tudo” (in English: 
everything goes) became 
very popular. They became 
renowned with the “Gracie 
challenge” according to the 
name of the Gracie family, who 
developed the Brazilian Jiu-
Jitsu. During the late 1960s 
to early 1970s, the concept 
of combining the elements 
of multiple martial arts was 
popularized in the west by 
Bruce Lee via his system 
of Jeet Kune Do. Lee be-
lieved that “the best fighter 
is not a Boxer, Karate or 
Judo man. The best fighter 
is someone who can adapt 
to any style, to be formless, 
to adopt an individual’s 
own style and not following 
the system of styles.” In the 

1970s, Rorion 
Gracie of the famous 
Gracie family immi-
grated to the United 
States and introduced 
Vale Tudo to a new 
market when he helped 
found the Ultimate 

Fighting Championship (UFC) 
MMA promotion company in 
1993. Originally promoted as 
a competition to find the most 
effective martial arts for real 
unarmed combat, competitors 
from different fighting styles 
were pitted against one another 
in contests with relatively few 
rules. Later, individual fighters 
employed multiple martial arts 
into their style. MMA promot-
ers were pressured to adopt 
additional rules to increase 
competitors’ safety, to comply 
with sport regulations and to 
broaden mainstream accep-
tance of the sport. Following 
these changes, the sport has 
seen increased popularity 
with a pay-per-view business 
that rivals boxing and profes-
sional wrestling.

MIXED 
MARSHAL 

ARTS

Mixed Marshal Arts (MMA) is a full-contact 
combat sport that allows both striking and 
grappling, both standing and on the ground, 

using techniques from other combat sports and mar-
tial arts. It is a sports discipline that has been around 
for quite some time. But before getting the popularity it 
enjoys today it evolved through a very long process.

Matt Hughes. Ai 
pastaj ktheu titullin 
në një garë tjetër. 
Kjo ndodhi një vit 
më vonë pas hum-
bjes së garës 83 të 
UFC-së.

Georges 
St. Pierre 
(Canada) 
25-2-0 (Win-
Loss-Draw)
After competing in 
sport karate com-
petitions at a young 
age, Georges St. 
Pierre began his 
professional mixed 
martial arts career 
in 2002, defeating 
notable fighters 

Ivan Menjivar and 
Pete Spratt, before 
debuting in the UFC 
in 2004 with wins over 
Karo Parisyan and Jay 
Hieron. After putting to-
gether one of the most 
impressive winning 
streaks in welterweight 
history with con-
secutive demolitions 
of Jason “Mayhem” 
Miller, Frank Trigg, 
Sean Sherk, and BJ 
Penn, St. Pierre took 
the UFC Welterweight 
Championship from 

Matt Hughes at UFC 65 in 2006. Although 
he lost his first title defense to heavy un-
derdog Matt Serra, St. Pierre rebounded 
by beating Josh Koscheck and then Matt 
Hughes for the interim championship. He 
then reclaimed the title in a rematch one 
year after losing it at UFC 83.
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Anderson Silva 
(Brazil) – Rekordi 
profesional - 34-8-0 
(Fitore – humbje – 
tërheqje) 
IViteve të fundit, Anderson 
“merimanga” Silva kishte çi-
mentuar trashëgiminë e tij si 
një nga luftëtarët më të mirë 
në historinë e MMA-së. I njo-
hur gjatë si një nga luftëtarët 
e “Muay Thai” dhe këmbë 
në këtë lojë, Silva ka plotë-
suar vazhdimisht dominimin 
e tij të mrekullueshëm me 
një nënshtrim të sofistikuar 
dhe të rrezikshëm, përfshirë dhe 
mbrojtjen, ku lirohej duke goditur 
me majën e shputës së këmbës, 
gjë që e ngriti atë në nivelin më 
elitar të lojës. Edhe pse Silva 
kishte mbushur gjithë karrierën e 
tij të MMA-së me fitore të shumta 

nokaut, momentet e tij më të spikatura nuk janë shfaqur 
deri në divizionin e peshës së mesme të UFC-së, në vitin 
2006, kur stili i tij në këmbë shkatërroi plotësisht llojin e 
Chris Leben, Rich Franklin, Nate Marquardt dhe të tjerët 
dhe filloi një mbretëri shumëvjeçare të kampionit, i cili në 
mënyrë efektive pastronte konkurrentët e divizionit të tij.

Most notable champions
Anderson Silva (Brazil) – Pro Record - 
34-8-0 (Win-Loss-Draw)
In recent years, Anderson “The Spider” Silva has 
cemented his legacy as one of the greatest fighters 
in the history of MMA. Long recognized as one of the 
elite Muay Thai and standup fighters in the game, Silva 
increasingly complemented his early striking dominance 
with a sophisticated and dangerous submission and 
guard game, which freed up his pinpoint attacks on the 

feet and vaulted him into the game’s elite levels. Though Silva 
has peppered his entire MMA career with notable knockout 
victories, his signature moments did not come until his 2006 
entrance into the UFC’s middleweight division, where his standup 
decimated the likes of Chris Leben, Rich Franklin, Nate Mar-
quardt and others and began a multi-year championship reign 
that effectively cleaned out his division.

Most 
notable 
champi-
ons



MËNYRAT E PASTRIMIT PRANVEROR ME KËTO 5 PAJISJE 
TË TEKNOLOGJISË MË TË RE

Me ardhjen e pranverës, është koha të fillohet të mendohet për mënyrat e rifreskimit të shtëpive tona 
për stinën e re. Këto 5 pajisje të teknologjisë së re do të ndihmojnë në punë dhe zvogëlojnë punën e 

nevojshme për lustrim të rëndë për ta bërë hapsirën tuaj të duket më së miri. 
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Shtupa
robotike e 
dyshemesë

Roboti Braava 
240 për pastrim 
të dyshemesë 

largon papastërtinë dhe 
mbetjet atje ku është 
vështirë të arrihen ato, 
sikurse nën dollapa të 
kuzhinës dhe skajeve të 
toaletit. Vetëm e ngjitni 
shkelsen pastruese të 
makinës Braava dhe 
roboti automatikisht 
përzgjedhë lagështinë 
e pastrimit, mbledhë 
mbeturinat, apo bënë 
pastrim të thatë sipas 
opsionit të dëshiruar. 
Makina Braava është 
e bërë për të pas-
truar vetëm dyshemet 
e forta dhe nuk është 
e paraparë për pastrim 
me gërryerje të njollave 
të thella. Teknologjia e 
sensorit të lëvizjes dhe 
xhiroskopi i mundësojnë 
robotit të ‘ndjejë’ mad-
hësinë e dhomës dhe 
kështu të ndrëtojë hartën 
e dhomës. 
Pro: Kjo pajisje është 
tepër intuitive dhe mund 
të pastrojë dyshemet për 
pak minuta – varësisht 
madhësisë së dhomës. 
Kundër: Kjo me të vër-
tetë është produkt i luksit 

dhe mund 
të mos jetë 
efektiv për 
shtëpi apo 
dhoma tepër 
të mëdha, 
përveç nëse 
nuk e lëshoni 
në punë 
robotin disa 
herë. 

iRobot Braava 
jet 240 Mop-
ping Robot 

The iRobot Braava 
jet 240 Mopping 
Robot tackles dirt 

and stains in hard-
to-reach places, like 
under kitchen cabinets 
and around toilets. 
Just attach a Braava 
jet Cleaning Pad and 
the robot automatically 
selects wet mopping, 
damp sweeping, or dry 
sweeping, based on 
the chosen pad. Braava 
jet is designed to clean 
hard floors only, and is 
not meant to clean set-in 
scuff & stains. Motion 
sensor technology and 
a gyroscope enable the 
robot to ‘sens’ the size 
of the room and actually 
build a map. 
Pros: This gadget is 
incredibily intuitive, 
and can clean floors in 
a matter of minutes--
depending on the size of 
the room. 
Cons: This is definitely 
a luxury product, and 
might not be effective for 
an oversized house or 
room unless you run the 
robot several times. 

Thithëse 
robotike

N eato 
Botvac 
Con-

nected është 
thithëse 
robotike. 
Ky model i 
veçantë është unik sepse 
lejonë përdoruesin të komu-
nikojë përmes një aplikacioni 
dhe t’i thotë robotit kur dhe 
si të pastrojë hapësirën nga 
distanca përmes Wi-Fi. 
Pro: Ky robot me vacum 
mund të “del” prej situatave 
të vështira apo vendeve të 
ngushta dhe nuk kërkon 
shumë vëmendje gjatë ciklit të 
pastrimit.  
Kundër: Ka pak mendime 
negative ndaj këtij produkti 
për të cekur, për shembull 
kjo thithëse është në fund të 
listës së modeleve të tilla, por 
që rezultatet që jep përputhen 
me çmimin. 

Neato Botvac 
Connected 

The Neato Botvac Connected 
is robotic vacuum. This 
particular model is unique 

because it allows the user to com-
municate through an app to tell 
the robot when and how to clean 
the space remotely via Wi-Fi. 
Pros: This robot vacuum can 
actually “lift” itself out of difficult 
or tight situations and does not 
require a lot of attention during the 
cleaning cycle. 
Cons: There are very few cons 
to report with this product, like 
this vacuum is on the higher end 
of the spectrum, but the results 
match the price. 

(marr nga: www.foxnews.com)

Pastruese e grimit 
nga brushat

Dikush që përdor podër 
të lëngët apo pluhur për 
grim dhe përdor brusha 

për të vendosur grimin mund 
t’i kuptojë telashet e pastrimit 
të brushave – nëse i pastron 
rregullisht! Orari i sugjeruar i 
pastrimit është një herë në javë 
për të parandaluar ngurtësi-
met dhe meqë brushat prekin 
fytyrën, atëherë sa më të 
pastërta janë aq më mirë. Kjo 
makinë i rrotullon brushat me 
lëvizje para-mbrapa dhe mund 
t’i pastrojë deri në 12 sosh 
përnjëherë. 
Pro: Veti e mirë e kësaj makine 

është se 
“i caktohet 
opsioni i 
punës dhe 
e harron”.
Kundër: 
Makina 
jep rezul-
tatet më 
të mira 
pas një 
rundi nëse 
brushat 
janë tepër 
të ndyta. Nëse përdoruesi 
ka tendencë që mos 
t’i pastrojë brushat me 
rregull, atëher mund të 
ketë nevojë për dy runda 
pastrimi. 

Lilumia Make-
up Brush 
Cleaner 

As someone who 
wears liquid or 
powder makeup 



SPRING CLEAN THE HIGH-TECH WAY WITH 
THESE 5 GADGETS

With the coming of spring, it’s time for some start thinking about ways to refresh our homes for the 
new season. These 5 tech gadgets aim to help with the process and minimize the amount of elbow 

grease needed to get your space in its best shape. 

hi - tech

PhoneSoap 2.0 

Qe një shembull, njerëzit 
gjatë gjithë kohës 
prekin gjëra të ndyta 

dhe pastaj marrin në dorë 
telefonin e tyre duke bartur 
bakterie në atë telefon. Edhe 
mund t’i lajmë duart, por sa 
herë e pastrojmë telefonin? 
PhoneSoap përdoret lehtë 

ashtu që vetëm vendosim 
telefonin aty, në kuti, mbyllim 
kapakun dhe kutia (sikur kuti 
sapuni) përdorë rreze ultravio-
lete për të desinfektuar dhe 
pastruar telefonin celular. 
Pro: Ju mundëson ta lidhni 
me USB në ndonjë mbushës 
të rrymës pastaj skajin tjetër 
përmes një “hyrjeje sekrete” 

drejt e në pajisje 
përderisa sa ajo pu-
non, kështu që kjo 
lehtë bëhet natën. 
Kundër: Në njëfarë 
mënyre ska asnjë të 
metë, do të ishte mirë 
sikur kutia e spastrimit 
të kishte opsionin 
e zërit kur cikli prej 
5 min kryhet, për 
shembull si shtesë kjo 
të ishte e vendosur 
me dritën e kaltër që 
e ka që fiket kur kryhet cikli i 
pastrimit.

PhoneSoap 2.0 

Let’s face it, people 
constantly touch dirty 
things and then grab 

their phone, transferring that 
bacteria to the device. We 
may wash our hands, but how 
often do we clean our phone? 
PhoneSoap is easy to use, 
and you just place the cell 
phone into the case, close the 
lid, and the PhoneSoap Char-
ger uses UV light to sanitize 

and clean the cell phone.
Pros: PhoneSoap lets you 
plug in the USB end of your 
specific charger. Then thread 
the charging end through the 
“secret passage way” and plug 
straight into the device while it 
is sanitizing. This can easily be 
done at night.
Cons: This device is a one-
trick pony, so there are not re-
ally any cons, but a helpful tool 
would be for the PhoneSoap 
to audibly beep or sound when 
the 5 minute cycle is complete, 
in addition to its already built-in 
feature of the blue lights going 
out when the cycle is finished.
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Lilumia Make-
up Brush 
Cleaner 

As someone who 
wears liquid or 
powder makeup 

and uses a brush to apply it, one 
might know the familiar hassle of 
cleaning your brushes regularly - if 
they clean them! The suggested 
cleaning schedule is once a week 
to prevent build-up, and since 
the brushes touch your face, the 
cleaner the better. This machine 
actually rotates brushes in a back-
and-forth motion and can clean up 
to 12 brushes at a time. 
Pros:  Favourite feature of this ma-
chine is the “set it and forget it” style 
motor. Cons: The machine deliv-
ers the best results after 1 round if 
the brushes are not overly soiled. 
If the user tends not to clean their 
brushes often, a second cycle might 
be necessary. 

Ventilatori për 
pastrim të ajrit

Pastrimi i ajrit nënkup-
ton edhe ajër më të 
pastër dhe gjetja e 

mënyrave si të ndihmohen 
njerëzit në shtëpi që të mar-
rin ajër të freskët. Dyson 

Pure Cool 
pastruesi i 
ajrit është 
ventilator me 
veti shumë 
të mira, përf-
shirë edhe 
aftësinë për 
të eliminuar 
tymin toksik 
dhe kutërbi-

met. E bënë pastrimin vjetor 
dhe ju mban dhomat të 
freskëta në verë dhe përdo-
ret edhe si ventilator. 
Pro: Ky pastrues është i 
qetë, por jo i pa zë dhe ka 
të vendosur orën e pro-
gramuar për aktivizim deri 

në 9 orë, që është mirë 
sepse rregullohet edhe për 
kohën kur jeni në gjumë. 
Kundër: Edhe pse makina 
është e ngushtë 19,5cm 
dhe peshon 3,5kg, ajo është 
makinë e gjatë, që shkon 
deri në 101,5cm.

Dyson Pure Cool 
purifier fan 

Spring cleaning can 
also mean cleaner air, 
and finding ways to 

help the people in your home 
breath fresher air. The Dyson 
Pure Cool air purifier fan has 
many helpful features, includ-

ing its ability to eliminate 
potentially toxic fumes and 
odours. It purifies all year 
round, and keeps you cool in 
the summer as a fan as well. 
Pros: This purifier is quiet, 
but not silent, and it has a 
built-in sleep timer that can 
be set for up to 9 hours, 
which is helpful if using while 
you sleep. 
Cons: Although the machine 
has a small footprint at 7.72 
inches, and weighs 7.72 
pounds, it is a tall machine, 
with a height of 40 inches. 



Nga 16 janari 2017 deri më 
10 mars 2017 instruktorët e 
deminimit të FSK-së zhvilluan 

një fushatë informuese për minat dhe 
objektet e pashpërthyera. Ligjëratat 
u zhvilluan në shkolla fillore dhe të 
mesme në 26 komuna të Kosovës. 
Synimi i tyre kryesor ishte vetëdijesimi 
i nxënësve në lidhje me rrezikun që 
kërcënohet nga minat dhe mjetet 
e pashpërthyera. Këto ligjërata 
zhvillohen krahas aktiviteteve në 
pastrimin e fushave të minuara dhe ato 
u organizuan për nxënësit e të gjitha 
nacionaliteteve që jetojnë në Kosovë.

Roland Reshitaj, njëri prej 
instruktorëve ligjërues, theksoi se 
numri i incidenteve nga minat dhe 
objektet e tjera të pashpërthyera 
është më i vogël në krahasim me 
vitet e shkuara. Mirëpo, përkundër 
kësaj uljeje, rreziku mbetet prezent 
andaj duhet të vazhdohet të punohet 
në vetëdijesimin e popullatës se si 
të përmirësojnë sigurinë e tyre të 
përgjithshme. Ligjëratat ishin mjaft të 
thjeshta dhe kuptoheshin lehtë nga 
fëmijët. Përmes tyre u prezantuan 
foto të llojeve të ndryshme të minave 
dhe objekteve të pashpërthyera që 
hasen më shpesh. Më pas fëmijëve 
iu shfaqën edhe pikat e nxehta 
rajonale që identifikuan vendet ku 
ka gjasa më të mëdha që këto mjete 
të hasen. Fëmijëve iu treguan edhe 
shenjat paralajmëruese të rrezikut 
nga to. Kurse, gjatë gjithë ligjëratës 

vazhdimisht u përsëritën porositë 
kryesore: “Nëse ndokund hasni në 
ndonjë minë, objekt të pashpërthyer 
apo objekt tjetër të dyshimtë, mos 
i prekni, mos i lëvizni dhe mos 
i hidhni!” Si dhe “aty ku e hasni 
shenjën paralajmëruese të rrezikut 
nga minat mos ecni më tutje por, 
kthehuni mbrapa!”

Një nga shkollat ku u zhvilluan këto 
ligjërata ishte shkolla fillore “Sylejman 
Vokshi” në fshatin Smolicë të komunës 
së Gjakovës. Drejtori i saj, z. Murteza 
Nura theksoi se ishte shumë i kënaqur 
për zhvillimin e kësaj ligjërate. Sipas 
tij, kërcënimi nga minat është real dhe 
e tërë popullata, e sidomos fëmijët 
duhet të informohen. Parandalimi 
është gjithmonë më i se shërimi. Vetë 

z. Nura kishte hasur në një mjet të 
pashpërthyer tri apo katër vite më parë. 
“Kam qenë duke lëvruar arën time, 
e cila gjendet jo shumë larg objektit 
të shkollës, kur kam hasur një mjet 
të tillë. Fatmirësisht, unë e spikata 
atë përpara se ta prekja me traktorin 
tim apo mjetet e punës. Përndryshe, 
pasojat do të kishin qenë shumë të 
rënda. Prandaj, këto ligjërata duhet të 
mbahen sepse fëmijët nuk duhet të 
harrojnë se fatkeqësisht mjete të tilla 
ka ende. Ato janë të rrezikshme dhe 
mund të shkaktojnë lëndime apo edhe 
të vrasin,” theksoi z. Nura.

Kjo ligjëratë u zhvillua edhe në 
shkollën e mesme “Ruzhdi Berisha” 
në Dragash. Shtatëmbëdhjetëvjeçarja 
Nezafeta Ginski ishte një prej 
nxënësve të shumtë që e ndoqën 
atë. Në fund të ligjëratës ajo theksoi 
se i kishte pëlqyer shumë ligjërata 
pasi që ishte e thjeshtë, e qartë dhe e 
drejtpërdrejt. “Unë nga kjo ligjëratë do 
ta mbaj mend se pa marrë parasysh 
nëse jam me mësuesit, prindërit apo 
shokët dhe shoqet e mia, nëse has në 
mina apo objekte të dyshimta unë nuk 
do t’i prek ato. Mirëpo, menjëherë do 
t’i lajmërojë Policinë e Kosovës, FSK-
në apo edhe KFOR-in,” theksoi znjsh. 
Ginski. Për bashkëmoshatarët e saj 
ajo pati të njëjtën porosi sikurse edhe 
ligjërata që sapo e kishte vijuar:

Nëse hasni mina apo objekte të 
dyshimta:

MOS I PREKNI!
MOS I LËVIZNI!
MOS I HIDHNI!

Thirrni 192 ose 112
FALAS!
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LIGJËRATA VETËDIJESUESE PËR MINAT

Minat dhe mjetet e pashpërthyera janë të rrezikshme, nëse i shihni mos i prekni, 
lajmëroni Policinë ose FSK-në.

MINAT



AWARENESS RAISING LECTURES ABOUT MINES

for you 25

During the period from the 16th 
of January 2017 to the 10th 
of March 2017, KSF demining 

instructors conducted an information 
campaign regarding the issue of mines 
and other Unexploded Ordnances 
(UXO’s). The lectures were conducted 
in primary and secondary schools 
across 26 municipalities in Kosovo. 
The main goal of this information 
campaign was to raise the children’s 
awareness about the threat from 
mines and other UXOs. These lectures 
compliment the ongoing demining 
activities in Kosovo and they were 
targeted primarily at children of all 
ethnic backgrounds.

One of the lecturing instructors, 
Roland Reshitaj, emphasized that in 
comparison to previous years, the 
amount of incidents with mines and 
other UXO’s is in decline. However, 
despite this decline, the threat still 
remains and efforts to raise public 
awareness on how to improve their 
general safety in this regard should 
continue. The lectures were structured 
so as to be quite simple and easily 
understood by the children. There was 
a high emphasis on pictures of the 
various types of mines and UXOs likely 
to be encountered. Also highlighted 
were regional hotspots, which identified 
locations where these devices are 
more likely to be found. The children 
were also shown pictures of the various 
warning signs likely to be encountered 
in known danger areas. The main 
message of the information campaign 

was continuously repeated to the 
children throughout the lectures. If you 
encounter mines, UXO’s or any other 
suspicious objects, don’t touch them, 
don’t move them and don’t throw 
them; if you see any mine warning signs 
don’t walk any further, go back!

One of the schools that received 
the briefing was the elementary school 
“Sylejman Vokshi” in the village of 
Smolice, Gjakova Municipality. The 
principal, Mr. Murteza Nura said that 
he was very satisfied with this lecture. 
According to him the threat from mines 
is very real and it is important to raise 
awareness amongst the population, 
with particular emphasis on children. 
Prevention is always better than the 
cure. Mr. Nura himself had a personal 

experience with an UXO approximately 
three years ago. He stated, “I was 
working on my field, which is not far 
from the school, where I encountered 
one of these objects. Luckily I noticed 
it before I touched it with my tractor or 
agricultural equipment. Otherwise, the 
consequences could have been very 
serious. Therefore, these lectures are 
necessary, as children must not forget 
that unfortunately these objects remain 
out there. They still pose a danger and 
can cause serious injury or even death.

Another location this lecture was 
conducted at was the “Ruzhdi Berisha” 
high school in Dragash Municipality. 
Seventeen year old Nezafeta Ginski 
was one of the attending students. At 
the end of the lecture she emphasized 
that she liked it very much because 
it was simple, clear and direct. “I 
will remember from this lecture that 
regardless of whether I am with my 
teachers, parents, or friends, if I 
encounter mines or other suspicious 
objects I will not touch them. I shall 
immediately notify the Kosovo Police, 
KSF or even KFOR,” Miss Ginski 
emphasized. On a final note she 
stated the same message she had just 
received to her peers.

Remember, if you encounter mines or 
suspicious objects

DON’T TOUCH THEM!
DON’T MOVE THEM!

DON’T THROW THEM!

Call 192 or 112
FREE OF CHARGE



Emision pas emisioni dhe numër pas numri i 
kemi prezantuar kështu të gjitha emisionet e 
Radio KFOR për të arritur tek mbrëmjet e fund-

javave. Ky është një orar shumë i veçantë në skemën 
programore të Radio KFOR, pasi që i përfshin netët 
e të premtes, shtunës dhe të dielës dhe për të cilin 
përkujdeset i juaji Titi. Gjatë kësaj kohe dëgjuesit e 
Radio KFOR kanë mundësinë që të dëgjojnë pro-
gramet më të mira të atyre që në zhargonin profesion-
ist njihen si “DJ syndicated shows”. Pa u futur shumë 
në detaje shpjegimi më i mirë për këto emisione është 
se gjatë kësaj kohe transmetohen “mixat” më të rinj të 
DJ-ve më të mirë në botë.

Kështu në emisionin që fillon të transmetohet 
çdo të premte nga ora 20:00 dhe përfundon të 
shtunën në orën 03:00 të mëngjesit dëgjuesit e 

këtij emisioni mund të dëgjojnë hitet më 
të reja nga DJ-të: Roger Sanchez, Gogo, 
Heartfeldt Radio, Steve Aoki, Armin Van 
Buuren, Sexy By Nature, Paul Oakenfold 
dhe Pacha Ibiza Radio Show.

Kurse çdo të shtunë me fillim po nga 
ora 20:00 për të përfunduar në orën 02:00 
të mëngjesit radhën e kanë DJ-të: Af-
rojack, Ferry Corsten, Paul Van Dyk, 
Hardwell, Spinnin Records, Toolroom 
dhe W & W Mainstage.

Duke qenë se e diela është dita e fundit 
e fundjavës ky emision fillon të transmetohet 
nga ora 19:00 e mbrëmjes dhe përfundon 
në mesnatë në mënyrë që ata që 
kanë për t’u çuar në mëngjes herët 
të kenë pak kohë për të pushuar 
dhe për t’u përgatitur për fillimin 
e javës së re. Mirëpo, fakti 
se emisioni është paksa më 

i shkurtër dhe përfundon më herët 
nuk e ndikon aspak cilësinë 
e muzikës pasi në këtë 
kohë para jush vijnë: Dusty 
Records, Defected In The 
House, Nicky Romero, 
Tiesto dhe Revealed radio.

Andaj të gjithë ata që janë duke 
u bërë gati për të dalë në klub apo 
që planifikojnë ndonjë festë “PLANET 
DANCE: CLUB WEEKEND NIGHTS” 
është emisioni që ofron muzikën më të 
mirë në qytet. Me fjalë të tjera: Më e Mira 
për Më të Mirët nga Më të Mirët – në 90.2 
në Radio KFOR!

Planet dance: Club weekend 
nights (netët e fundjavave në 
klube) në Radio KFOR nga Titi
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Show after show and issue after issues we have 
now presented to you all the Radio KFOR shows 
to come down to weekend nights. This is a very 

special time slot in Radio KFOR’s programme schedule. 
It includes Friday, Saturday and Sunday nights and ev-
erything is taken care by yours truly Titi. During this time 
Radio KFOR listeners get to listen the best “DJ syndicat-
ed shows” as they are called in the professional jargon. 
Without going into many details the best description for 
these shows is that during this time the best and latest 
mixes of the world’s best DJ’s are broadcasted.

In the Friday night show which starts at 20:00 
and ends on Saturday at 3:00 o’clock in the mor-
ning the listeners may listen the latest hits by: 
Roger Sanchez, Gogo, Heartfeldt Radio, Steve 
Aoki, Armin Van Buuren, Sexy By Nature, Paul 

Oakenfold, and Pacha Ibiza Radio Show.
Whereas, every Saturday starting from 
20:00 and ending at 02:00 o’clock the 

next morning it’s time for the following DJ’s: Afrojack, Ferry 
Corsten, Paul Van Dyk, Hardwell, Spinnin Records, Tool-

room, and W & W Mainstage.
Since Sunday is the last day of the weekend the show is 

broadcasted from 19:00 in the evening and ends on mid-
night. This way everybody that needs to wake up early in the 
morning gets the chance to rest and prepare for the next 
week. Names like: Dusty Records, Defected In The 
House, Nicky Romero, Tiesto and Revealed 
radio guarantee that despite the fact that the 
show is a bit shorter and ends earlier the 
music quality is not impacted at all

Therefore, all those who are getting 
ready to go out in the club or are planning a 

party “Planet Dance: Club Weekend Nights” 
provides the best music in town. In other 

words: The Best for 
The Best from The 
Best – at 90.2 FM 
in Radio KFOR!

Planet Dance: Club 
weekend nights in 

Radio KFOR by Titi
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I DUA 
GJYSHËRIT E MI

Sh umica prej nesh kanë kujtime 
të ëmbla të ditëve tona të 
fëmijërisë që i kemi kaluar 

me gjyshërit tanë. Ndërsa disa prej nesh 

kanë kaluar periudhën e kohës së pas 

shkollës me gjyshërit tanë, disa kanë 

pasur mundësinë të jenë me ta vetëm 

gjatë kohës së pushimeve. Gjyshërit 
kanë dashuri të jashtëzakonshme 
për nipërit dhe mbesat e tyre dhe i 
përkëdhelin shumë ata. Kjo është 
periudha kohore kur ata janë të lirë 

nga përgjegjësitë e tjera dhe mund 
të përballojnë të luajnë me 
nipërit dhe mbesat e tyre dhe i lajkatojnë ata me dashuri. Prania e gjyshit në jetën e fëmijës i jep atij kuptimin e njeriut për të cilën, në aspektin tjetër, mund të ketë mos e pasur.Tregimet që këta të moshuar iu tregojnë nipërve dhe mbesave të tyre kur ata e kanë kohën e gjumit i ndihmon ata të mësojnë shumë për jetën, por edhe zhvillon intere-

simin 

e tyre për ngjarjet dhe veprimtaritë 
shoqërore. Shumica e fëmijëve i mësojnë 

vlerat shoqërore, përfshirë edhe virtytet 

si ndershmërinë, mirësinë, mirënjohjen, 

besimin etj. Fëmijët që rriten në ngushël-

limin e gjyshërve të tyre në mënyrë të 

natyrshme kanë më shumë respekt për të 

moshuarit.
Gjyshërit, me këshillat e tyre të mira 

dhe të dobishme, japin drejtim të jetës 

së nipërve dhe mbesave dhe kuptim 
më të mirë të zhvillimit të fëmijëve në të 

ardhmen e tyre. Gjithashtu, për shkak 

të orareve të zëna dhe grumbullit të 
përgjegjësive dhe detyrave, gjyshërit 
kompensojnë kohën që prindërit nuk ar-

rijnë të ofrojnë për fëmijët e tyre. Mbi të 

gjitha, bekimet dhe dëshirat e gjyshërve 

frymëzojnë fëmijët që ndjehen moralisht 

të nxitur dhe të mbështetur për të përbal-

luar sfidat ose detyrat e ashpra në jetë.
Shumë fëmijë vdesin për gjyshërit 

e tyre dhe i shohin ata si pjesë jetike e 

rutinave të tyre të përditshme. Fëmijët 

dashurojnë gatimet e gjysheve të dajëve 

dhe të shtëpisë dhe shprehin ndjenjat 

e tyre dhe pranojnë shumë dashuri në 

formën e ushqimit të shijshëm që përgatitet për ta. Fëmijët lidhen shumë me gjyshërit e tyre që luajnë brenda me ta apo edhe i marrin me vete për shëtitje në mbrëmje ose i shoqërojnë në parqe ose stadium ku ata takohen me miqtë. Falë mirësisë, vë-mendjes dhe dashurisë së pakushtëzuar që fëmijët pranojnë nga gjyshërit, ata ndihen të veçantë 
në praninë e tyre.
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I LOVE MY 

GRAND-

PARENTS

M
ost of us have fond memo-

ries of spending our child-

hood days with our grand-

parents. While some of us have 

spent our after school time with our 

grandparents, some had the oppor-

tunity to be with them only during 

holidays. Grandparents have mag-

nanimous love for their grandchil-

dren and pamper them a lot. This 

is the time when they are free from 

other responsibilities and can af-

ford to play their grandchildren and 

wheedle them with love. A grandpar-

ent’s presence in a child’s life gives 

him the human sense that he may 

have lacked otherwise. 
The tales that 

these elderly tell 

at the bed time to 

their grandchildren 

helps them learn a 

lot about life and 

also develops their 

interest in social 

events and ac-

tivities. Many children 

learn the social values 

and also virtues like 

honesty, kindness, 

gratitude, faith etc. 

Children who grow 

up in the solace of their 

grandparents naturally have more 

respect for the elderly people.

Grandparents with their kind ad-

vice and useful tips give a direction 

to their life and children develope 

better insight into their lives in future. 

Grandparents also make up for the 

time that parents fail to provide to 

their children due to busy schedules 

and pile of responsibilities and du-

ties. Above all, the blessings and the 

wishes of the grandparents inspire 

the children to feel morally boosted 

and supported to take up the tougher 

challenges or tasks in life.

Many children are crazy about 

their grandparents and find them a 

vital part of their everyday routines. 

Children love the recipes of their 

maternal or paternal grandmothers 

and express their feelings 

and get loads of love in 

the form of good food from 

them. Children bond well 

with their grandfathers 

who play indoor games 

with them and also 

take them for evening 

strolls or accompany 

them to the parks or 

stadiums where they 

meet up with friends. 

It is the kindness; 

attention and the 

incredible love that 

they receive from 

the grandparents 

which makes chil-

dren feel special 

in their presence. 
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Përshëndetje!
Revista juaj është “cool”. Më 
pëlqen shumë. Dëshira ime 
është të kem një poster nga 
Eminem dhe të grupit muzikor 
NRG Band. Po ashtu të 
shkruani diçka për ta. Ju lutem. 
Faleminderit. Jeni më të mirët.
Erodita Haliti
Shkolla fillore “Halil Alidema” 
- Viti

Tung!
Këngëtarja Rihana është e 
preferuara ime andaj ju lutem ta 
botoni një poster të saj. Po ashtu 
nëse keni mundësi shkruani diçka 
për yjet e basketbollit, ngasë 
është sporti im i preferuar. Një 
falenderim i veçantë shkon për 
KFOR-in me praninë e të cilit 
ndihemi shumë të sigurtë. Është 
kënaqësi kur pjestarët e kësaj 
force paqeruatjtëse sjellin revistën 
For You në shkollën tonë. Jeni 
shumë të mirë. Suksese.

Jona Morina
Shkolla fillore “Halil Alidema” 
- Viti

Tung, tung!
Revista juaj më pëlqen shumë. 
E lexoj me kujdes por më shumë 
jam e interesuar për volejbollin. Në 
njërin nga numrat e ardhshëm ju 
do të mund të shkruanit më shumë 
për teniserët më të mirë në botë 
si Roger Federer. Gjatë kohës 
së lirë lexoj kurse hobi im është 
kompjuteri. Ju vetëm vazhdoni me 
punën tuaj ngase jeni duke bërë 
një punë të mrekullueshme.
Era Mali
Shkolla fillore “Halil Alidema” 
- Viti

Tung!
Unë jam Adonisi nga Vitia. Revista 
juaj është e mrekullueshme. 
Unë dhe shokët e mi e lexojmë 
me kënaqësi sidomos faqet 
e sportit ku gjithmonë gjejmë 

diçka interesante. Ju vetëm 
vazhdoni dhe unë ju uroj që 
puna juaj të zgjasë përgjithmonë.
Adonis Krasniqi
Shkolla fillore “Halil Alidema” 
- Viti

Tung të gjithëve!
Revista juaj është me të vërtetë “cool”! 
Më pëlqen përmbajtja e revistës suaj. 
Këngëtarja ime e preferuar është 
Hailee Steinfield, kurse CD e imja e 
preferuar është “Candy Shop”. Nga 
aktoret më pëlqen Sandra Bullock 
dhe do të kisha pasur dëshirë që ta 
botoni posterin e këngëtarit Chris 
Brown! Shpresoj që dëshira ime do 
të plotësohet!
Jetlira Gashi
Shkolla fillore “Halil Alidema” 
- Viti

Përshëndetje!
Ja letërnjoftimi im i shkurtër: nga 
këngëtaret më së shumti më pëlqen 
LMFAO, kurse nga aktoret 

më 
pëlqen 
Selena 
Gomez. 
Kohën e lirë e kaloj me shoqe, 
kurse nga sportet më së shumti më 
pëlqen volejbolli dhe futbolli. Më 
pëlqen revista juaj por do të kisha 
pasur dëshirë që të shkruani diçka 
për muzikën zbavitëse vendore 
dhe  dhe për shembull të botoni një 
poster të Dafina Zeqirit. Posaçërisht 
më pëlqen rubrika “Moviemania”. 
Vetëm vazhdoni kështu!!!
Arta Ferizi
Shkolla fillore “Halil Alidema” 
- Viti
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Hello!
Your magazine is “cool”. I like 
it very much. I would like to 
have a poster of Eminem and 
music band NRG Band. I would 
kindly ask you if you could write 
something about them. Please! 
Thank you. You are the best.
Erodita Haliti
EJHS “Halil Alidema” - Viti

Hi!
Rihanna is my favourite, 
therefore I would ask you if 
you could publish her poster. 
Besides that, could you please 
write something about basketball 
stars, because it is my favourite 
sport? A special thank you goes 
to KFOR, because its presence 
makes us feel very safe. It is a 
pleasure to see members of this 
peacekeeping force delivering 
“For You” magazine in our 
school. You rock. Best of luck!

Jona Morina
EJHS “Halil Alidema” - Viti

What’s up!
I love your magazine. I read it 
very carefully, but I am mostly 
interested on volleyball. I 
would kindly ask you if in the 
next edition you could write 
something about the world’s best 
tennis player, Roger Federer. 
During my free time I read, 
whereas my hobby is computer 
(internet exploring). Carry on the 
good work because you’re doing 
a wonderful job.
Era Mali
EJHS “Halil Alidema” - Viti

Greetings!
I’m Adonis from Viti. Your 
magazine is wonderful. My 
friends and I read it gladly, 
especially the sports corner, 
where we always find something 

interesting. Please carry on 
the good work so you could 
last forever.
Jetmir Zeka
EJHS “Halil Alidema” - Viti

Hello everyone!
Your magazine is “cool”! I love 
the content of your magazine. 
My favourite singer is Hailee 
Steinfield, whereas my favourite 
CD is “Candy Shop”. Sandra 
Bullock is one of my favourite 
actresses and I would love if you 
could publish a poster of Chris 
Brown! I hope that my wish will 
come true!
Jetlira Gashi
EJHS “Halil Alidema” - Viti

Greetings!
Below is my short CV: my 
favourite singer is LMFAO, 
whereas my favourite actress is 
Selena Gomez. I spend my free 

time 
with my 
girlfriends, whereas my favourite 
sports are volleyball and football. 
I like your magazine very 
much, but I would like if you 
could write something about 
local contemporary music and 
for example publish a poster 
of Dafina Zeqiri. I especially 
enjoy reading the “Moviemania” 
corner. Keep up the good work!!!
Arta Ferizi
EJHS “Halil Alidema” - Viti
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