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EDITORIAL

Kopertina:
ED SHEERAN

SHKOLLA E MUAJIT4

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Bukuria e vjeshtës
Ekzistojnë SHUMË arsye për të dashur vjeshtën. E pranoj, 

e dua ngrohtësinë dhe sasinë e pafund që sjellë dielli gjatë 
verave tona, mirëpo asgjë nuk krahasohet me stinën e 
vjeshtës. Arsyet prapa kësaj janë:

DRUNJTË - NUK mund të ngopem me drunjtë edhe në gjendje 
të zakonshme, mirëpo kur gjethet fillojnë të ndryshojnë ngjyrën 
e tyre, ose kanë arritur kulminacionin e ngjyrave të vjeshtës, 
unë dua vetëm të rri jashtë gjithë ditën dhe t’i shikoj ylberët 
prej gjethesh. E di që kjo tingëllon pak tejet romantike, por unë 
mendoj që ka diçka të veçantë tek ndërrimi i ngjyrave, madje 
tek vetëm një gjetheje në një dru. A thua, si funksionon kjo gjë?! 
Krijimi është vërtet i mahnitshëm.

MOTI - Kur dielli lëviz ngadal nëpër gjethet shumëngjyrëshe, 
gjithçka shndërrohet në një krijim të mahnitshëm. Nëse zgjohem 
herët shumë, më pëlqen të ulem jashtë dhe të ha aty mëngjesin, 
gjersa dëgjoj zhurmat e ndryshme që zogjtë lëshojnë në 
mëngjes, që janë ndryshe gjatë ditës. I adhuroj mëngjeset e 
freskëta dhe të ndiejë të ftohtin në faqet e mia, gjersa eci për 
të zënë autobusin. Mirëpo siç e dua të ngrohtin e diellit, më 
duhet të pranoj dashurinë që e kam për të ftohtin si të vjeshtës 
ashtu edhe të dimrit. Asgjë nuk e mund ndjesinë e të hyrit nga 
të ftohti jashtë brenda shtëpisë dhe të veshurit e një xhemperi të 
madh me një palë trenerka të rehatshme e më pas të pierjes së 
një gote çaji. Ndonëse nuk jam një adhuruese e flaktë e shiut, 
ndonjëherë i hapi duart dhe i mbylli sytë për të ndier pikat e shiut 
në fytyrën time dhe në shuplakat e mia. Tingëllon si një film, apo 
jo? Ai tingulli që dëgjojmë kur papritmas fillon të bie shi është 
mjaft ngazëllyes dhe e bën të qëndruarit brenda në shtëpi, duke 
dëgjuar atë tingull, tejet të rehatshëm!

RROBAT - Adhuroj të vesh rroba të ngrohta, duke u strukur 
në pallton time dimërore me shallin tim të famshëm ngjyra-
ngjyrash, gjersa hunda më bëhet e kuqe nga të ftohtit dhe gjersa 
po përpiqem që disi t’i mbaj gishtat e ngrohta; e gjithë kjo disi më 
bën shumë të lumtur! 

Këto janë arsyet më të rëndësishme se pse unë e adhuroj 
vjeshtën. Urime vjeshta, të gjithëve! Shpresoj që të jeni po 

aq të ngazëllyer për vjeshtën sa edhe unë!
Leonora
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EDITORIAL

SHKOLLA E MUAJIT

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

The Beauty of Autumn
There are SO many reasons to love autumn! I admit 

I love the warmth and endless amount of sun in our 
summers, but there’s nothing quite like the season of 
autumn. And here’s why:

TREES - I can NOT get enough of trees as it is, but 
when the leaves start changing colour, or are at the peak 
of their autumn colours, I just want to stay outside all day 
and look at the rainbow of leaves. I know it’s cheesy, but I 
think there’s something special about the changing colours 
of one single leaf on a tree. I mean, how does that even 
work?! Creation is amazing!

WEATHER - When the sun creeps through the colourful 
leaves, it makes everything look so beautifully made. If 
I’m up early enough, I like to sit outside and quietly eat my 
breakfast, while I listen to the different noises the birds 
make in the morning compared to the rest of the day. I 
love the crisp mornings and feeling the cold on my cheeks 
as I walk to the bus. But as much as I love the warmth 
of the sun, I have to admit I love the cold of both autumn 
and winter. Nothing beats getting home from outside and 
putting on a big sweater and some comfy track pants and 
grabbing a cup of tea. Although I’m not a big fan of rain, I 
sometimes spread my arms out wide and close my eyes 
to feel the drops landing on my face and palms. Sounds 
like a movie doesn’t it? That sound of when it’s starting 
to rain and waiting for it to suddenly start pouring down is 
quite exciting, and it makes being inside, and hearing that 
sound, very comfortable!

CLOTHES - I love wearing warm clothes. Snuggling up 
in my winter coat with my famous rainbow coloured scarf 
while getting a cold nose and trying to keep my fingers 
warm somehow makes me really happy! 

Those are the most important reasons why I so love 
autumn. Happy autumn everyone, I hope you’re as 

excited about autumn as I am!
Leonora
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Në krahasim me 
shumicën e shkollave 
në Kosovë, SHFMU 

“Asim Vokshi” në Prishtinë 
mund të konsiderohet një 
shkollë goxha e re pasi që 
ajo u hap për herë të parë 
në vitin 1986. Mirëpo atë që 
i mungon në vitet e saj të 
ekzistencës ajo e kompenson 
me rëndësinë që e ka pasur 
për arsimin në rajonin e 
Prishtinës gjatë viteve të ’90-
ta të shekullit të kaluar. Gjatë 
kësaj kohe në këtë objekt krahas nxënësve të shkollës, mësimet 
e tyre i zhvilluan edhe studentët e Universitetit të Prishtinës. Sipas 
drejtoreshës Samire Bllaca-Balaj sot kjo shkollë i ka rreth 700 nxënës 
të cilët e kanë fatin e mirë që të vijojnë mësimin në një objekt shkollor 
i cili i plotëson të gjitha kushtet që një shkollë duhet t’i plotësojë.

“Shkolla i ka mbi 5000 metra katrorë që do të thotë se ka 
kabinete, klasë dhe kthina të tjera të mjaftueshme për kapacitetin 
aktual të nxënësve në shkollën tonë,” tha zonja Bllaca-Balaj. Ajo 
vazhdoi më tutje duke theksuar: “kabinetet i kemi shumë të mira 
ku do të veçoja kabinetin e TIK-ut me 35 kompjuterë, kabinetin e 
biologjisë me të gjitha pajisjet e nevojshme, kabinetin për gjuhë si 
dhe atë për fizikë-kimi. Pastaj e kemi edhe sallën e edukatës fizike 
por, ç’ është edhe më e rëndësishme ne e kemi edhe këndin e 
lojërave për klasat e ulëta dhe jemi duke e përgatitur edhe dhomën 
për balet, po për klasat e ulëta.”

Hapësira e mjaftueshme bën të mundur që mësimi të zhvillohet në 
një ndërrim të vetëm. Ndonëse, puna në një ndërrim për administratën 
e shkollës nënkupton më shumë ngarkesë përnjëherësh, për prindërit 
dhe fëmijët gjithçka është më e lehtë. Pikësëpari mësimi në këtë shkollë 
fillon nga ora 9:00 e mëngjesit dhe përfundon në orën 14:10 pasdite. 
Rrjedhimisht, numri i vonesave në mëngjes është zvogëluar dukshëm. 
Ky orar ka ndikuar edhe në uljen e shpenzimeve për prindërit pasi që 

fëmijët kanë kohë që të hanë mëngjes përpara se të vijnë 
në shkollë dhe një pjesë e mirë e nxënësve më të vegjël 
mund të vijnë në shkollë bashkë me motrat dhe vëllezërit 
e tyre më të mëdhenj. Ata po ashtu mund edhe të kthehen 

bashkë pasi që të vegjlit kanë ku të presin në shkollë përfundimin e 
mësimit të fëmijëve më të rritur.

Një tjetër tipar i kësaj shkolle me të cilin krenohet drejtoresha 
Bllaca-Balaj është fakti se komuniteti i prindërve janë gjithmonë 
të hapur për bashkëpunim. Kjo në anën tjetër ndikon tek fëmijët 
dhe sjellja e tyre gjegjësisht, në reduktimin e të gjitha llojeve të 
incidenteve. “Unë personalisht i kam kontaktet e të gjithë prindërve 
dhe për shembull në çdo rast që fëmija ka nevojë të largohet nga 
shkolla pa marrë parasysh arsyen, unë gjithmonë i lajmëroj prindërit 
për këtë. Kjo është e mundur sepse unë besoj se në shkollën tonë 
trekëndëshi shkollë-prindër-nxënës funksionon mjaft mirë dhe 
rezultatet tona e tregojnë këtë,” shtoi znj. Bllaca-Balaj.

Tash e shtatë vite, shkolla “Asim Vokshi” është një ndër të paktat 
në Kosovë e cila e ka zbatuar me sukses gjithpërfshirjen. Kështu, 
sot në këtë shkollë i vijojnë mësimet edhe 25 fëmijë me nevoja të 
veçanta të cilët janë të përfshirë në klasë të rregullta. Këta fëmijë 
janë të shpërndarë në të gjitha klasat dhe gjithmonë duke i përshtatur 
rrethanat dhe karakteristikat e fëmijës dhe mësueses. Një arsye për 
arritjen e suksesit në këtë fushë është edhe fakti se shkolla e ka një 
mësuese ndihmëse. Mirëpo, në këtë fushë ndihma vjen në formën e 
trajnimeve dhe këshillimeve edhe nga organizatat e tilla si “Save the 
Children” dhe “SOS Fshati”.

Ka shumë gjëra që për të cilat mund të shkruhen në lidhje me 
këtë shkollë, pasi 
vërtetë energjia e 
punës vërehej që nga 
nxënësit e deri tek 
drejtoresha e shkollës. 
Andaj nuk është për 
t’u habitur se kjo e 
fundit kishte një porosi 
shumë të thjeshtë 
për të gjithë nxënësit 
në Kosovë: SA MË 
SHUMË PUNË! 

Drejtoresha Samire Bllaca - Balaj

Alketa Islami (13)
Sipas mendimit tim është 
më mirë të dish se sa të 
kesh fat. Gjithçka çfarë 
ndodh rreth nesh duhet të 
jetë sipas planit tonë dhe 
si e parashikojmë ose mendojmë ne në 
mendjen tonë e jo sipas fatit. Nëse e lëmë 
gjithçka në dorë të fatit mund të ndodhë e 
kundërta e asaj që dëshirojmë dhe ëndrrat 
e dëshirat tona mund të mos realizohen. 

Alketa Islami (13)
In my opinion knowledge is better than 
luck. Everything that happens around us 
should be according to our plans and as 
we have envisaged in our minds and not 
according to luck. If we leave everything 
to luck the opposite of what we want might 
happen and our dreams and wishes may 
not become true.

Dorëarta Balaj (12)
Për mendimin tim 
është më mirë që 
të dish sepse pa 
dituri s’mund të arrish 
asgjë në jetë. Dituria 
na mundëson që të 
jemi të pavarur dhe të shfrytëzojmë në 
maksimum mundësitë që na jepen në 
jetë. Mirëpo, unë them se dituria ka 
nevojë edhe për pak ndihmë nga fati.

Dorëarta Balaj (12)
In my opinion knowledge is better 
than luck because without knowledge 
we cannot achieve anything in life. 
Knowledge enables us to be indepen-
dent and benefit maximally from our 
opportunities in life. However, I think 
knowledge does need a helping hand 
from luck. 

ÇKA ËSHTË MË MIRË: TË DISH
APO TË KESH FAT?

SHFMU “ASIM VOKSHI” NË PRISHTINË

Pyetësor

shkolla e muajit

Vesë Dërguti (12)
Unë mendoj se 
është më mirë që 
të dish se sa të 
kesh fat, sepse dija 
të përcjell kudo që 
shkon. Sa i përket 
fatit ai vërtetë thonë se është mbret 
i botës por, kurrë nuk të kompleton 
sikurse dija. Të dish është shumë e 
rëndësishme sepse dija të përcjell 
gjatë tërë jetës ndërsa, fati është 
rastësi që nuk e kontrollon dot.

Vesë Dërguti (12)
I think knowledge is better than luck, 
because knowledge follows you 
everywhere you go. They do say that 
luck is the king of the world but, it 
will never complete you as knowl-
edge. Knowledge is very important 
because it will follow you your entire 
life, whereas, luck is a chance you 
cannot control.

4 for you



Compared to most of the schools in Kosovo, EJHS “Asim 
Vokshi” in Prishtina may be considered among the 
newest schools because it was first opened in 1986. 

However, what it lacks in its years of existence it compensates 
with the importance it had for the education in the Prishtina 
region during the ‘90s in the past century. During this period in 
addition to being a primary school it was also used to conduct 
lectures for the students of Prishtina University. According to 
Principal Samire Bllaca-Balaj, currently this school has some 
700 students who are lucky enough to attend a school that 
meets all the criteria it should.

“Our school has more than 5000 square meters, which means 
that it has sufficient laboratories, classrooms and other areas 
for the current number of students,” said Mrs. Bllaca-Balaj. She 
went on stressing “we have very good laboratories such as the IT 
laboratory with 35 computers, a fully equipped biology laboratory, 
a languages laboratory and a physics-chemistry laboratory. We 
also have a hall for physical education and what is more important 
we also have a playing corner for the lower grades. Currently we 
are also preparing a ballet room for the lower grades as well.”

Sufficient space enables the school to conduct classes in one 
shift. Although working in one shift for the school administration 
implies more workload at the same time, for the parents and the 
children everything is easier. First of all, classes start here at 9:00 

AM and finish at 14:10 PM. Consequently the amount of 
attendance infractions has been reduced significantly. 
This schedule has also helped the reduction of parents’ 
expenses because children have time to eat breakfast 

before going to school and a good part of the smaller students 
go to school with their older siblings. They can also go back 
home together because the little ones can wait at school until 
the older ones finish their classes.

Another feature that the school principal is proud of is the 
fact that the parents’ community is always open for cooperation. 
This on the other hand impacts the children and their behaviour 
namely in the reduction of all types of incidents. “I personally 
have the contact details for all the parents and every time a 
child needs to go home I first notify the parents about that. This 
is possible because in our school the parent-school-student 
triangle is very functional and our results are proof to this,” 
added Mrs. Bllaca-Balaj.

For seven years now, “Asim Vokshi” school is one of the few 
schools in Kosovo that has successfully implemented all-inclusive 
teaching. As a result today 25 children with special needs are 
included in regular classes. These children are dispersed in 
all classes while always keeping in mind and matching the 
circumstances and characteristics of the children and the 
teachers. One of the reasons for the success in this field is the 
fact that the school also has a supporting teacher. However, 
help also comes in the shape of trainings and counselling from 
organizations such as “Save the Children” and “SOS Village”.

There are many things that could be written about this school 
as the work 
energy was 
felt from the 
students to the 
school principal. 
Therefore, it is not 
surprising that the 
latter had a very 
simple message 
for all the students 
in Kosovo: WORK 
HARD! 

Urtina Uka (13)
Për mendimin 
tim është më 
mirë që të dimë 
sepse fati nuk 
të shërben 
gjithmonë. Prandaj, për gjërat me 
rëndësi në jetë duhet gjithmonë 
të mbështetemi tek dituria. Në 
dorë të fatit mund të lëmë vetëm 
disa gjëra të vogla dhe më pak të 
rëndësishme.

Urtina Uka (13)
In my opinion knowledge is better 
because luck will not serve you 
always. Therefore, for the impor-
tant things in life we must lean 
on knowledge. We may leave to 
luck only some minor and less 
important things.

EJHS “ASIM VOKSHI” IN PRISHTINA
school of the month

Rinesa Jashari (13)
Unë mendoj se të kesh 
fat është mirë por, të 
dish është edhe më 
mirë. Të japësh përgjigje 
të saktë në një py-
etje është shumë më 
lehtë me dije se sa me fat. Jeta është 
e mbushur me probleme, nëse ne kemi 
dituri do t’i kalojmë ato shumë më lehtë 
dhe më mirë. Për këtë arsye unë besoj 
se dituria të sjell fat.

Rinesa Jashari (13)
I think luck is good but knowledge is even 
better. Giving a correct response to a 
question is much easier with knowledge 
than with luck. Life is full of problems and 
if we have knowledge we will overcome 
them much easier and better. This is why 
I believe that knowledge brings luck.

Faik Marolli (14)
Më mirë është 
që të dish sepse, 
nëse di atëherë fati 
është me ty. Dija 
mbizotëron por, 
edhe fati është i 
nevojshëm. Askush nuk mund të 
jetë i gjithëdijshëm prandaj, në jetë 
nevojitet edhe pak fat. Mirëpo, ajo 
që nuk duhet të harrojmë është se 
jo gjithmonë do të kemi fat kurse 
dija është gjithmonë aty.

Faik Marolli (14)
Knowledge is better because 
when you are smart you are lucky 
too. Knowledge does rule but 
luck is also needed. Nobody is all 
knowing therefore in life we need 
a bit of luck as well. What we 
should not forget, though, is that 
our luck may run out but knowl-
edge is always there.

WHAT IS BETTER: 
KNOWLEDGE OR LUCK?Questionnaire
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Në korrik të vitit 2016, gjashtë 
krijues të rinj të qendrës 
BONEVET në Gjakovë, tri vajza 

dhe tre djem, të moshës 14 deri në 
16 vjeç, u përzgjodhën për të filluar 
realizimin e projektit më të madh dhe 
më të rëndësishëm për ta dhe për 
këtë qendër. Atyre iu caktua detyra për 
ndërtimin e veturës së parë elektrike 
në Kosovë. Gjatë tërë projektit ata 
u udhëzuan dhe u udhëhoqën nga 
mentorët e kësaj qendre. Mirëpo, tërë 
procesi vendimmarrës dhe puna për 
realizimin e këtij projekti ambicioz ra mbi 
supet e këtyre adoleshentëve. Një vit më 
vonë, ëndrra u bë realitet dhe këta të rinj 
e dëshmuan se makinat elektrike mund 
të prodhohen edhe në Kosovë.

Enisa Muhaxheri, i ka vetëm 17 
vjet por, ajo tashmë mund të krenohet 
se ishte menaxhere e projektit për 
ndërtimin e makinës së parë elektrike 
në Kosovë. Gjatë bisedës me ne ajo 
tregon se përkundër moshës së re ajo 
është anëtare e Hapësirës Krijuese 
(Makerspace) ‘BONEVET’ tash e dy vjet. 
Përpara se të përfshihej në projektin 
për ndërtimin e makinës elektrike Enisa 

ka marrë pjesë edhe 
në “Bit Olimpiadën” (Bit 
Olympics) në të cilën 
kanë dalë fitues. “Përmes 
‘Little Bits’ ne kemi 
krijuar një lojë në të cilën 
kampionia jonë Majlinda 
Kelmendi lufton me një 
kundërshtar. ‘Little Bits’ 
janë magnete të vogla 
të cilat kur i bashkon 
arrijnë të krijojnë një 
funksion,” thekson Enisa. 
Kjo garë është zhvilluar 
tërësisht ‘online’, ashtu 
që të gjithë pjesëmarrësit 
i prezantojnë projektet e 
tyre përmes videove. Më 
pas projekti më i pëlqyer 
shpallet fitues. Kurse, 
aktualisht ajo është duke 
punuar me një anëtar 
tjetër të BONEVET për 
të krijuar një printer 3 
dimensional.

Në pyetjen se si është 
përfshirë në projektin 
për ndërtimin e makinës 
elektrike Enisa tregon se 
fillimisht ‘BONEVET’ ka 

organizuar një ligjëratë informuese për 
të gjithë anëtarët vjetor. “Arsyet kryesore 
që më kanë shtyrë për të marrë pjesë 
në këtë projekt mundësia për të fituar 
njohuri të reja të cilat do të më ndihmojnë 
në zhvillimin e karrierës sime në të 
ardhmen,” thekson Enisa. Ajo theksoi 
më tutje duke qeshur “Në intervistë 
kam treguar se unë nuk kam mbajtur 
kurrë mjete të rënda pune e as nuk 
kam punuar me makina. Mirëpo, qëllimi 
kryesor i këtij projekti ka 
qenë të mësuarit. Para 
një viti nuk kam qenë 
në gjendje që t’i lidh dy 
kabllo mes tyre. Kurse 
sot mbase i njoh makinat 
më mirë se shumica e 
djemve.” Sidoqoftë, gjëja 
më e çmuar që Enisa 
thotë se e ka mësuar 
gjatë këtij projekti nuk 
është pjesa teknike 
e punës por, puna 
në grup. “Në gjashtë 
muajt e parë ne është 
dashur që të lexojmë 

dhe të mësojmë se si punojnë makinat. 
Gjatë kësaj kohe kemi pasur këshillim, 
mbështetje dhe udhëzime nga ekspertët 
e ‘BONEVET’ si lideri i projektit Nathan 
Troll dhe elektricisti Glenn Noble pronari 
i kompanisë ‘TekFuze’ në Prishtinë. Ky 
i fundit na ka ndihmuar shumë pasi që 
ka ndarë shumë kohë për të ardhur 
këtu në Gjakovë për të na ndihmuar ne. 
Pa ndihmën e tyre ne nuk do të kishim 
arritur që ta realizojmë këtë projekt. Më 
pas ka filluar puna praktike për realizimin 
e këtij projekti. Si menaxhere e buxhetit 
unë kam qenë përgjegjëse për blerjen e 
çdo pjese që është vendosur në sistemin 
e makinës sonë.”

Në anën tjetër, z. Arbër Lleshi, 
drejtori ekzekutiv i ‘BONEVET’ në 
Gjakovë theksoi se ndërtimi i makinës 
elektrike është projekti më i madh që 
kjo qendër e ka realizuar deri më sot. 
“Makina elektrike ka qenë një koncept 
që e kemi zhvilluar vitin e kaluar dhe 
kanë qenë anëtarët vjetor që kanë 
kaluar nëpër klasa të ndryshme dhe 
të cilët kemi dashur që t’i angazhojmë 
në një projekt më të madh. Kjo ide i ka 
pasur dy synime: krijimi i njohurive për 
këtë teknologji dhe së dyti është krijimi 
i një makine që është miqësore ndaj 
ambientit,” shtoi z. Lleshi. Ai vazhdoi më 
tutje duke theksuar se duke filluar nga 
1 shtator 2017 ‘BONEVET’ është hapur 
edhe në Prishtinë dhe siç edhe kishin 
premtuar në takimin tonë të parë në fund 
të vitit 2016, shumë shpejt do të hapen 
edhe qendrat e reja në Mitrovicën e 
Veriut dhe në Pejë.

Shtatëmbëdhjetëvjeçarja Enisa 
në fund kishte një porosi për të gjithë 
bashkëmoshatarët e saj: “nëse mendon 
se nuk di të bësh diçka mos lejo që kjo 
të të ndalojë pasi të gjitha gjërat mund 
të mësohen. Kur e nisëm këtë projekt, 
ne nuk kishim fare njohuri në këtë fushë. 
Mirëpo, pas një viti e kemi ndërtuar një 
makinë elektrike dhe i tërë angazhimi 
ynë është shpaguar.”

BONEVET - PIONIER TË MAKINAVE 
ELEKTRIKE NË KOSOVË
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In July 2016, six young makers of 
BONEVET (makerspace) in Gjakova, 
three girls and three boys age 14-16 

were selected to start the completion 
of the greatest and most important 
project for them and this centre. They 
were assigned the task to build the first 
electric car in Kosovo. During the entire 
project they were instructed and guided 
by makerspace`s mentors. However, 
the entire decision making process to 
complete this ambitious project fell on 
the shoulders of these teenagers. One 
year later the dream came true and 
these youngsters proved that electric 
cars can be made in Kosovo.

Enisa Muhaxheri is only 17 years 

old but she can already 
boast that she managed 
the project for the 
construction of the first 
electric car in Kosovo. 
During our conversation 
she told us that despite 
her young age she has 
been a member of this 
group for two years 
now. Before joining 
the electric car project 
Enisa also participated 
at the “Bit Olympics” 
which the same group 
won. “Through ‘Little 
Bits’ we created a game 
in which our champion 
Majlinda Kelmendi 
fights with an opponent. 
‘Little Bits’ are small 
magnets that are joined 
together to perform a 
function,” underlines 
Enisa. This competition 
was carried out online 
and all participants 
presented their projects 
through videos. The 
most liked project is the 
winner. Currently Enisa 
is working with another 
member of the group in 
building a 3D printer.

Asked how she got 
involved in the electric 
car project Enisa says 
that initially this space 
for makers organized a 
notification lecture for 
all its annual members. 

“The main reason why I joined this 
project was the chance to acquire new 
knowledge, which will help me develop 
my future career” says Enisa. With a 
smile on her face, she highlights that 
“in my interview I said that I have never 
handled any heavy duty machineries 
and that I have never worked with cars. 
The main goal of this project, however, 
was learning. A year ago I was not able 
to connect two wires together. Today I 
probably know cars better than most of 
the boys.”

Still, Enisa claims that the most 
valuable lesson she learned during this 
project does not relate to the technical 

part of the work but rather team 
work. “During the first six months we 
had to read and learn how electric 
cars work. During this time we were 
advised, supported and instructed 
by our experts such as Nathan Troll 
the project leader and Glenn Noble 
owner of ‘TekFuze’ in Prishtina. The 

latter has helped us a lot and he spent 
of lot of his time coming to Gjakova to 
help us. Without their help we wouldn’t 
have been able to finalize this project. 
Then came the real work, and as a 
budget manager I was in charge of 
purchasing all of the parts that were 
used in our car.”

On the other hand Mr. Arbër Lleshi, 
executive director of ‘BONEVET’ in 
Gjakova stressed that the construction 
of the electric car is the biggest project 
this centre has developed to this 
day. “The electric car is a concept we 
developed last year and we wanted to 
involve the annual members that have 
gone through various courses at our 
centre at a major project. This idea 
had two goals, acquiring knowledge 
on technology and second creating an 
environment friendly car,” added Mr. 
Lleshi. He added that starting from 01 
September 2017 a centre with the same 
name is open in Prishtina as well. As 
they have promised in our first meeting 
in 2016 very soon they will open new 
centres in North Mitrovica and Peja.

In the end seventeen year old Enisa 
had a message for all her peers: “If you 
think you don’t know something don’t 
let that hinder you because everything 
can be learned. When we started 
this project we had no knowledge 
whatsoever on this field. A year later we 
have constructed an electric vehicle and 
all our efforts were worth it.”

BONEVET - A PIONEER OF 
ELECTRIC CARS IN KOSOVO
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TRENDET E XHINSEVE QË NA PËLQEJNË TANI
Për çdo sezonë, xhinset përmbajnë disa nga trendet më të mëdha të modës. Andaj, edhe për 
vjeshtën e 2017-s, denimi është tejet në modë. Xhinset e shkyera në veçanti do të jenë të 
shpeshta, si një nga trendet e denimit më të mira dhe më të rëndomta të këtij sezoni. “Të 
shkyera” do të mund të thotë stile të shumta, andaj mos mendoni që ky është një trend tejet 
kufizues. Në listën më poshtë mund të shihni mundësitë e ndryshme që i ofron ky stil.

Xhinset Levis me 
copa të qepura
Dielli i vjeshtës çdoherë bartë 
me vete nostalgji, një të tillë që i 
bën njerëzit të kujtojnë fëmijërinë 
dhe të lozurit jashtë shtëpisë. 
Levisi tani ka ofruar një mënyrë për 
të risjellur gjithë atë argëtim tek ju, 
por në një mënyrë (pothuajse) të 
pjekur, në mënyrë që ju të mund t’i 
vishni këto xhinse të shkyera e plot 
stil dhe të admironi detajet e qepjes 
fëmijërore me copa të pëlhurës dhe të 
buzëqeshni gjatë gjithë ditës, gjersa 
së paku xhinset e juaja nuk do të lënë 
përshtypjen e të qenit tejet të pamatur.

Levi’s Patchwork Jeans
The autumn sun always carries with it a 
certain level of nostalgia; one that reminds 
one of childhood and playing outside. 
Levi’s gives a way to bring that fun back 
in a (slightly) mature way, so you can wear these stylish 
ripped jeans, and admire the almost childish patchwork 
details and smile throughout your day, without your jeans, 
at least, coming across as being too immature.

Xhinse të shlyera me bel të 
lartë
Nuk mund të gaboni me një palë xhinse klasike të 
shkyera, sidomos për shkak të thjeshtësisë. Këto 
xhinse do të jenë një investim i shkëlqyeshëm. 
Ndjehuni të lirë t’i kombinoni këto me papuqe 
të rrafshëta, sandale, espadrille ose me 
ndonjë palë këpucë tjera që i parapëlqeni 
(madje edhe me take!). Kështu do të keni një 
bazë të mirë për një pamje “cool”.

High-Waisted 
Stonewash Jeans
You can’t go wrong with a classic pair of 
ripped jeans. Especially due to the simplicity, 
this pair of jeans will be a great investment. Feel free to 
pair these with flats, sandals, espadrilles, or any other pair 
of your favourite footwear (even heels!) and you’ll 
have the great base for a cool look.
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Xhinse të rëndomta 
me ngjyrë të çelët
Ja dhe një palë xhinse të 
thjeshta të shkyera, që në 
fakt janë të përshtatshme 
për çdo veshje. Një gju i 
shkyer jep pak asimetri, 
që do t’ju mundësojë të 
argëtoheni më tepër, kur 
luani me stilin tuaj.

Casual Light 
Boyfriend 
Jeans
Here is another pair 
of simple worn-
in jeans that is 
particularly versatile 
for any wardrobe. The 
single ripped knee gives 
way for a bit of asymmetry 
that will let you have a bit 
more fun when playing around 
with your styling.

Xhinse me thekë
Kjo tregon një përsëritje interesante të 
stilit “të shkyer” që ndoshta nuk keni pritur 

ta gjeni në këtë listë. Forma e tyre është 
prerja e drejtë klasike me theka pambuku të 

copëtuara tek kyçi. Çdo gjë tjetër tek këto xhinse 
është normale, andaj këto xhinse me thekë të 
çuditshme do të kenë vendin e tyre në qendrën 
e vëmendjes, gjersa ne ju sugjerojmë që për një 
pamje më moderne të provoni xhinset e bardha.

Shredded Fringe Jeans
This shows an interesting iteration of the 
“ripped” style that you might not have 
expected to find on this list. The shape is 
a classic straight leg with a cotton fringe 
appearing shredded at the ankle; everything 
else about the jeans is standard, so the 
quirky fringe will have its place in the 
spotlight; we suggest trying out the white 

for an even more modern look!

(Source: http://www.fashionisers.com)



Xhinse 
të bardha e 
të ngushta
Këto xhinse, të prodhuara me 
denim elastik, potencialisht 
do të jenë më të rehatshme 
se xhinset e tjera, gjersa si 
bonus do të keni edhe pamjen 
paksa elegante dhe të bukur të 
xhinseve të bardha për verë.

Raw White Skinny 
Jeans
Made with stretch denim, these 
jeans will potentially be comfier 
than others, plus you get the 
slightly classy, lovely look of a 
white jean for summer. 

Xhinse të shlira dhe 
të rëndomta
Duke qenë se janë të shlyera dhe të prera, këto xhinse 
kanë një pamje të përgjithshme që i përshtaten një stili 
djaloshar. Xhinset e Mangos tanimë kanë një formë të 
relaksuar, dhe e prera e rëndomtë është e shtuar nga 
paprekshmëria e bordurave, gjë që i jep një pamje më 
mashkullore dhe më rrugore. 

Loose and Casual Girlfriend Jeans
Between the wash and cut of these jeans, the overall 
look is fit for a tomboy style. Mango’s jeans, already 
have a relaxed fit, and the casual edge is only amplified 
by the rawness of the hem, which brings in the 
masculine street appeal. 
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          JEANS TRENDS WE LOVE NOW
For any season, jeans carry some of the biggest fashion trends. As 
such, also for this autumn 2017, denim is hot on the market. Ripped 
jeans in particular will be plentiful, as one of this season’s top, and most 
casual, denim trends. “Ripped” can mean a multitude of styles, so don’t 
feel this trend is limiting by any means. You can see in this list below 
how many different possibilities there are for such a style. 

Denim të shkurtër pa 
bordurë
Këto xhinse nuk i kanë të shkyerat tek 
gjunjët si dhe gërryerjet e njëjta si shumica 
e xhinseve. Ato janë të prera dhe thjesht 
lihen ashtu të varura e të hapura. Andaj, 
në një farë mënyre, të shkyerat këtu janë 
më të papërpunuara se tek xhinset e tjera, 
pavarësisht që ato paraqiten të kenë të prera 
më të paprishura. 

Hemless Denim Jeggings
The knee rips in these jeans aren’t cut away and frayed like 
most pairs, but instead are cut and left hanging open. So 
in a way, the rips here are rawer than the other pairs, even 
though it appears more pristinely cut. 

Xhinset klasike 
të ngushta nga 
Levisi
Nga prapa këto xhinse 
duken të jenë një palë 
xhinse tipike klasike të 
Levisit, por ato janë të 
shkyera tek gjuri. Këto xhinse 
rrinë ngusht për trupi edhe 
përkundër pëlhurës që mungon 
përpara. Gjersa e qepura i jep 
atyre një pamje më të veçantë, 
andaj këto xhinse, si dhe pamjen 
tuaj mund ta kombinoni me 
çfarëdo këpucë që dëshironi.

Classic Skinny Levi’s 
Jeans
From the back, these seem to be 
a classic pair of Levi’s skinnies, 
but the knees are totally ripped 
out. The jeans, are able to remain 
skin tight without giving way to 
the missing fabric in the front. The 
hem gives a tailored look, so you 
can pair your favourite shoes of any 
type with your look.

fashion



Ai i emëron kitarat e tij
Ato janë: Lloyd, Felix, Cyril, 
Trevor, Keith, Nigel dhe ajo që 
bënë rikrijimin e betejave në 
vikende, James The Second.

Ai mori betimin ‘x’ sepse 
kështu i kishte thënë një 
vozitës taksie 
‘X-i’ në origjinal kishte gjëra 
të çuditshme jo të mira, po 
përfundoi pa asnjë problem. “I 
hoqa të gjitha tekstet ekspicite 
pasi që një shofer taksie më 
bindi për ta bërë atë për vajzën 
e tij”, zbulon Sheeran. 

Ai ka një familje të kulturës
Babai i tij John është his-
torian, nëna e tij Imogen 
disejnon bizhuteri dhe vëllau i 
tij Matthew është kompozitor i 
muzikës klasike. 

Elton John e kishte bërë që të 
nxirrte ‘Sing’
Fillimisht shiriti i parë jo i zakon-
shëm R&B, i bashkë-shkruar 
me Pharrell Williams, nuk ishte 
paraparë të jetë fare në ‘x’ deri 
sa Elton John e kishte dëgjuar 

në zyrën e përbashkët 
të menagjmentit të 
kompanisë dhe i kishte 
thënë atij: “Ky është 
singli i yt i parë”. 

Njëher kishte 
pranuar një embël-
sirë me flokë nga një 
admirues
Rregulli numër një i 
pop yjeve: asnjëherë 

mos i ha dhuratat që hahen. 
Sheeran njëherë kishte qenë 
viktim e një sprove të një ad-
hurues kur i kishte bërë dhuratë 
një embëlsirë e cila kishte qenë 
plotë qime të flokëve. 

Ai ka ngjyra për secilën këngë 
“Të gjitha këngët e mia kanë 
ngjyra” thotë ai. “’You Need Me, 
I Don’t Need You’, për shembull, 
është vjollcë e errët”.

Nuk përgjigjet në thirrje tele-
fonike ‘me numër të panjohur’ 
Kjo për arsye sepse ka marrë 
“disa kërcënime me vdekje” kur 
për herë të parë i kishte lëshuar 
valët më 2011.

Ai është kundër smartfonave 
Gjatë vitit që ishte jashtë 
muzikës duke udhëtuar nëpër 
botë për të vizituar vendet që 
ishte në turne të ndryshme, por 
që kurrë nuk kishte pa edhe aq 
shumë, kishte groposur iPhone 
e tij dhe nuk ishte kthyer për ta 
marr. “Kënaqem me jetën pa 
telefon - është shumë më pak e 

bezdisshme pa të”, thotë ai. 

Njëherë kishte marr një Barbi 
kukull për ditëlindje 
Kishte qenë dhuratë nga vëllai i 
tij. Ai padyshim se nuk e kishte 
kërkuar. Sigurisht që jo. 

Pizza express i kanë bërë një 
pizza nderi 
Për ditëlindjen e tij të 26-të, 
Pizza Express kishte krijuar 
një Ed-Abrese, një ‘kek’ picë e 
bërë me përbërës të Kalabrisë 
(Calarbrese). 

Ai është fanatik pas Fresh 
Prince
Kur Sheeran nganjëherë për-
dorë rap nga The Fresh Prince 
Of Bel-Air (seriali komedi) në 
këngët e tij në skenë, është 
vetëm një shenjë e manisë së tij 
që ka për shoun e Will Smith të 
viteve të 90-ta, ai madje ka bërë 
një tatu në nderim të tij. 

Me përkushtim të madh për-
cjell shitjet e veta
Pas çdo paraqitje në medie, 
Sheeran kontrollon online se si 
ka ndikuar publiciteti në shitjet 
e tij. “E bëjë atë sepse nuk 
kam qenë kurr i mirë në asnjë 
gjë më parë”, kishte thënë ai 
për The Big Issue. “Asnjëherë 
nuk kam fituar në sport, asnjë 
shpërblim akademik. Kjo pra 
është e vetmja gjë në jetë ku 
mund të fitojë”. 

Ishte zbuluar nga Jamie Foxx

Depërtimet e mëdha të Sheeran 
filluan të vijnë pasi ishte gjendur 
në radio shoun e Jamie Foxx 
në LA. Ai përfundoi në listat e 
shtëpisë botuese të Foxx Holly-
wood kur edhe filluan të qarkullo-
jnë sukseset e tij të mëdha. 

Vitet e tij të adoloshencës 
ishin të vështira
U rrit me vesh të shpuar, me 
belbëzim dhe një shenjë që nga 
lindja (që më vonë ishte hequr 
me lazër) përreth njërit sy. 

Është shoqërues i shkëlqye-
shëm
Njëherë kishte kaluar gjysmën 
e botës për të kaluar një pasdite 
me një vajzë që ai e pëlqente. 

Ka shkruar një këngë në një 
funeral 
‘Afire Love’ nga ‘x’ i ishte 
kushtuar gjyshit të tij katolik 
Irlandez i cili kishte vuajtur nga 
sëmundja e Alzheimer për 20 
vjet me radhë para se të vdiste 
në vitin 2013. Sheeran kishte 
përfunduar shkrimin e këngës 
në funeralin e tij. 

Trupi i tij është një përkujtues 
i karrierës së tij
Pothuajse të gjitha tatuazhet 
e Sheeran kanë një lidhje me 
karrierën tij deri më tani. Njëra 
nga to shënon singlin e tij të 
parë ‘The A-Team’, tjetra singlin 
‘Bloodstream’. Ai madje ka edhe 
një tatu të kokës Lego në shenjë 
njohjeje të ‘Lego House”, por jo 
edhe portretin e plotë të fytyrës 
së Rupert Grint.

Ka qenë mashkulli më keq i 
veshur sipas GQ në vitin 2013
“Ende vishem me xhaketë me 
kapelë, xhinse dhe  këpuca 
patinatorësh”, kishte thënë ai për 
magazinën e meshkujve. 

music box

Solo artisti depërtues në rang lista, këngëtarë dhe tekst shkrues, pushtues 
i Wembley dhe ... pronar i Barbi kukullës? Përderisa Ed Sheeran publikon 
albumin e ri ‘÷’ ne kemi gërmuar pak dhe nxjerr fakte interesante për super 

yllin më befasues të Britanisë

GJËRAT QË NUK I KENI DITUR PËR ED SHEERAN
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He names his guitars
They are: Lloyd, Felix, Cyril, 
Trevor, Keith, Nigel and the one 
that does battle re-creations at 
weekends, James The Second.

He took the swearing off ‘x’ 
because a cab driver told 
him to
‘X’ originally had the odd 
expletive dotted about, but 
ended up entirely cuss-free. “I 
took all of the explicit lyrics out 
after a taxi driver convinced 
me to do it for his daughter,” 
Sheeran revealed.

He has a cultured family
His dad John is an art historian, 
his mum Imogen designs jewel-
lery and his brother Matthew is 
a classical composer. 

Elton John made him release 
‘Sing’
Initially the uncharacteristically 
upbeat R&B track, co-written 
with Pharrell Williams, wasn’t 
going to be on ‘x’ at all, until 
Elton John heard it at their 
joint management company’s 
office and told him: “That’s 
your first single.”

He once received a hair cake 
from a fan

Pop star rule number one: 
never eat the edible gifts. As 
Sheeran found to his cost 
when he cut into a cake sent 
to him by a fan, only to find it 
was full of hair.

He has colours for all of his 
songs
“All my songs have colours,” 
he’s said. “‘You Need Me, I 
Don’t Need You’, for example, 
is aubergine.”

He doesn’t answer ‘unknown 
number’ phone calls
It’s because he received “quite 
a few death threats” when he 
first made waves in 2011.

He’s anti-smartphone
During his year away from 
music, travelling the world 
to visit countries he’d toured 
but never seen very much 
of, he ditched his iPhone 
and never wanted to go back 
to it. “I enjoy life without 
a phone – it’s a lot less 
hassle,” he said.

He once got a Barbie doll for 
his birthday
It was a gift from his brother. 
He definitely didn’t ask for it. 
Absolutely not.

Pizza express made him a 
tribute pizza
For his 26th birthday, Pizza Ex-
press created the Ed-Abrese, a 
birthday pizza ‘cake’ made from 
Calabrese ingredients.

He’s a Fresh Prince fanatic
When Sheeran occasionally 
drops the rap from The Fresh 
Prince Of Bel-Air into his songs 
onstage, it’s just a hint of his 
obsession with Will Smith’s ’90s 
show – he’s even had a tattoo 
in honour of it. 

He obsessively tracks his 
sales
After every media appearance, 
Sheeran leaps online to check 
how the publicity has affected 
his sales. “It’s just because I’ve 
never been good at anything 
before,” he told The Big Issue. 
“I never won anything at sports, 
any academic award. This is 
the only thing in my 
life that I can win at.

He was discov-
ered by Jamie 
Foxx
The first of Sheer-
an’s numerous big 
breaks came when 
he landed a slot on 
Jamie Foxx’s radio 
show in LA. He 
ended up hang-
ing out in Foxx’s 
Hollywood mansion 
as the major labels 
began circling.

His teenage years 
were tough
He grew up with a 
perforated eardrum, 
a squint, a stutter 
and a port-wine 
birthmark (later 
lasered off) around 
one eye. 

He’s a great date

He once flew halfway around 
the world to spend an afternoon 
with a girl he fancied.

He wrote a song at a funeral
‘Afire Love’ from ‘x’ was 
dedicated to his Irish Catholic 
grandfather who suffered from 
Alzheimer’s for 20 years before 
his death in 2013. Sheeran 
finished writing the song at his 
funeral.

His body is a Memento of his 
career
Almost all of Sheeran’s many 
tattoos have some link to his 
career thus far. One inking 
marks his first single ‘The 
A-Team’, another his single 
‘Bloodstream’. He even has 
a Lego head tattoo as a nod 
to ‘Lego House’, but sadly no 
full-face portrait of Rupert Grint 
on his arse.

He was GQ’s Worst Dressed 
Man in 2013
“I still wear skater hoodies, 
jeans and skater shoes,” he 
told the men’s style mag.

music box

Chart-slaying singer-songwriter, Wembley-conquering solo artist and... 
Barbie doll owner? As Ed Sheeran releases new album ‘÷’, we dig out 
some interesting facts about Britain’s most surprising superstar

THINGS YOU DIDN’T KNOW ABOUT ED SHEERAN
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KALAJA E PRIZRENIT
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Romake
Shekulli: IV
Kalaja e Prizrenit përmban në vete një pjesë 
të rëndësishme të historisë së lashtë të qytetit. 
Shënimi më i vjetër që dihet për këtë kala 
është ai i kronistit Bizantin Prokopi i Cezares 
në veprën “De aedificiis” (Mbi ndërtimet). 
Në këtë vepër në mesin e fortifikimeve të 
meremetuara në Dardani, evidentohet për 
herë të parë edhe kjo kala me emrin Petrizen, 
emër që i përket emrit të sotëm të Prizrenit.

PRIZREN CASTLE
Type: Architectural
Period: Roman
Century: IV
The Prizren Castle contains in itself an 
important part of the ancient history of the 
city. The oldest known source about this 
castle comes from the Byzantine Chronicler 
Procopus of Caesarea, in his work “De 
aedificiis” (“On Construction”). This source 
mentions for the first time the Petrizen Castle, 
meaning the today’s Prizren Castle, amongst 
forts renovated in Dardania.

KISHA E SHËN PREMTES
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Mesjetë e Vonë
Shekulli: XIV
Kisha e Shën Premtes, e cila gjendet në 
Zonën Historike të Prizrenit, u rindërtua me 

urdhërin e mbretit Millutin, më 1306/7. Punët 
meremetuese u udhëhoqën nga mjeshtrit 
e njohur të asaj kohe, Nikolla dhe Astrapa, 
të cilët e pasuruan kishën me një shprehje 
specifike dhe të pasur arkitektural dhe artistike 
përmes kombinimit të stilit Bizantin dhe atij të 
Rashkës. 

LEVISHA CHURCH (SAINT 
FRIDAY CHURCH)
Type: Architectural
Period: Late Medieval
Century: XIV
The Saint Friday Church, located in the 
Historical Centre of Prizren, was reconstructed 
according to the orders of King Milutin, in 
1306-1307. Renovation works were led 
by known masters of that time, Nikola and 
Astrapa, who enriched the church with a 
specifically endowed architectonic and artistic 
expression, by combining Byzantine and 
Raska styles.

MANASTIRI I KRYEËNGJUJVE
Lloji:Arkeologjike
Periudha: Mesjetë e Vonë
Shekulli: XIV
Në grykën e Lumbardhit, 2.5 km në jug-
lindje të Prizrenit, gjenden gërmadhat e 
Manastirit të Shën Arhangjelit (Kryeengjujve) 
të cilin e ndërtoi Stefan Dushan Nemanja 
më 1343, dhe gërmadhat e një fortese në 

majën e kodrës pranë saj, që shërbente për 
mbrojtje. Në bazë të gjurmëve ekzistuese 
Kompleksi i Manastirit ka qenë një kompleks 
i ndërtesave, të vendosura brenda murit 
mbrojtës që ka rrethuar qytetin nga të 
gjitha anët. Në këtë kompleks ndër të tjera 
janë edhe: Kisha e Kryeengjëjve (Mëhill 
dhe Gabriel) me varrin e mbretit e cila 
është ndërtuar mbi themelet e një kishe 
Paleokristiane. Kështjella – është e vendosur 
në kodër në lartësi prej 120m mbi kompleksin 
e Manastirit të Kryeengjëjve.

MONASTERY OF 
ARCHANGELS
Type: Architectural
Period: Late Medieval
Century: XIV
The ruins of the Monastery of Archangel 
and the ruins of a military stronghold on 
the nearby hill are located in the Lumbardh 
Gorge, 2.5 km south-east from Prizren. 
The Monastery was built by Stefan Dusan 
Nemanja in 1343. Based on existing 
evidences the Monastery complex was 
a complex of buildings located within 
the defence wall that encircled the town. 
This complex among other includes: the 
Archangels Church (Michael and Gabriel), 
with the tomb of the King, built over the 
foundations of a Paleo-Christian church and 
the Castle, which is built on the hill, 120 m 
above the Archangels Complex.

URA E GURIT
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XV
Përmes Prizrenit kalon lumi Lumbardh i cili 
e ndan qytetin në dy pjesë, pothuajse të 
barabarta. Mbi Lumbardhin e Prizrenit, në 
rrjedhat e historisë, u ngritën shumë ura por 
pa dyshim më e veçanta që u shndërrua në 
simbol të qytetit është Ura e Gurit. Burimet 
historike nuk ofrojnë të dhëna për kohën e 
saktë të ndërtimit të saj. Në bazë të materialit, 
stilit, teknikës së ndërtimit, supozohet se ura 
është ndërtuar kah fundi i shekullit XV, ose në 
fillim të shekullit XVI.
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TRASHËGIMIA KULTURORE NË RAJONIN E PRIZRENIT
“Trashëgimia kulturore është 

trashëgimia e artefakteve fizike dhe 
atributeve jo fizike të një grupi ose 
shoqërie të cilat janë kaluar nga 
gjeneratat e kaluara, që ruhen në të 
tashmen për të mirën e gjeneratave 
të ardhshme.” 

R egjioni i Prizrenit përfshin 
komunën e Rahovecit, 
Suharekës, Dragashit, 

Malishevës, Shtimes dhe 
Mamushës. Qyteti i lashtë i Prizrenit 
është qendër administrative dhe 
kulturore e këtij regjioni.

Qyteti i Prizrenit është i njohur 

që nga antikiteti si një vend unik në 
Ballkan për vlerat e trashëgimisë 
kulturore, të civilizimeve dhe 
religjioneve të ndryshme. Falë pozitës 
së favorshme gjeografike, gërshetimit 
harmonik të kulturave përgjatë 
historisë dhe një numri të lakmueshëm 
të monumenteve të trashëgimisë 
kulturore të të gjitha kohërave, qyteti i 
Prizrenit me plot të drejtë mban epitetin 
e “qytetit muze”,”muzeut nën qiellin 
e hapur” apo edhe të “Dubrovnikut 
të Kosovës”, dhe radhitet si një ndër 
qytetet më të bukura të Kosovës. Si i 
tillë ai shquhet për një begati të madhe 
të trashëgimisë kulturore.



URA E GURIT (STONE BRIDGE)
Type: Architectural
Period: Ottoman
Century: XV
The Lumbardh River goes through the city of 
Prizren, thereby dividing the city in two almost 
identical parts. Over Lumbardhi River, many 
bridges have been built throughout history, 
but undoubtedly the most special one, which 
also became a symbol of the city, is the Stone 
Bridge. Historical resources do not provide 
any information on the accurate time of its 
construction. Based on materials used, the 
style and the construction technique, it may be 
assumed that the bridge was built by the end 
of the 15th Century, or in early 16th century.

XHAMIA E SINAN PASHËS
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XVII
Xhamia e Sinan Pashës ndodhet në Zonën 
Historike të qytetit të Prizrenit. Është ndërtuar 
në vitin 1615 nga ana e Sofi Sinan Pashës 
- person i shquar, njeri i dijes, me pozitë të 
rëndësishme në administratën Osmane. 
Me pozitën e saj dominuese, dimensionet, 
formën, proporcionin e minares ndaj kupolës, 
materialet dhe teknikën e ndërtimit, dekorimet 
e pasura në enterier, Xhamia e Sinan 
Pashës paraqet njërin prej monumenteve më 
karakteristike të Prizrenit.

SINAN PASHA MOSQUE
Type: Architectural
Period: Ottoman
Century: XVII
It is assumed to have been built in 1615 by 
Sofi Sinan Pasha – a distinguished person, 
scholar and an important figure of the ottoman 
administration. The Sinan Pasha Mosque is 
located in the Historical Centre of Prizren. 
Due to its dominant position, dimensions, 
shape, proportion of minaret to the cupola, 
construction materials and construction 
technique, endowments in interior, the Sinan 
Pasha Mosque represents one of the most 
characteristic monuments of Prizren.

NDËRTESA E LIDHJES 
SË PRIZRENIT
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XIX
Ndërtesa e Lidhjes së Prizrenit gjendet 
në kuadër të Kompleksit të Gazi Mehmed 
Pashës, respektivisht në kuadër të Kompleksit 
të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Kompleksi i 
Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, si tërësi urbane-
arkitektonike në aspektin hapësinor është 
vendosur në bërthamën e vjetër të qytetit 
dhe ka vlerë të veçantë kulturo-historike, 
shoqërore dhe ambientale. Lidhja e Prizrenit 
(1878) ishte një organizatë politike qëllimi i të 
cilës ishte mbrojtja e integritetit të territoreve 
lokale pasi që traktatet e Shën Stefanit dhe 
Berlinit i ripërcaktuan kufijtë në Ballkan.

BUILDING OF THE LEAGUE 
OF PRIZREN
Type: Architectural
Period: Ottoman
Century: XIX
The League of Prizren Building is part of the 
Gazi Mehmed Pasha complex, namely the 
complex of the Albanian League of Prizren. The 
Complex of the League is an urban/architectural 
ensemble, strategically located in the old city 
centre, with special cultural, historical, societal 
and environmental values. The league of Prizren 
(1878) was a political organisation whose aim 
was to protect the integrity of local territories  
after the treaties of Sam Stefano and Berlin 
redrew the borders on the Balkans.

KROI I SHATËRVANIT
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XVII
Në Zonën Historike të Prizrenit, në afërsi të 
Xhamisë së Sinan Pashës gjendet “Kroi i 
Shatërvanit”. Supozohet se është ndërtuar 
në shek. XVII (pas ndërtimit të xhamisë së 
Sinan Pashës ). Baza e kroit është në formë 
katrore me gur të latuar nga mermeri me 
ngjyrë të përhimtë, pjesa e sipërme ka formën 
e tetëkëndëshit. Me pozitën e tij karakteristike, 
formën dhe dekorimet, Kroi i Shatërvanit paraqet 
njërin prej simboleve të qytetit dhe njëherësh 
edhe Kroin më karakteristik të ruajtur deri në 
ditët e sotme.

SHATERVAN FOUNTAIN
Type: Architectural
Period: Ottoman
Century: XVII
The Shatervan Fountain is located inside the 
Prizren Historical Centre, close to the Sinan 
Pasha Mosque. It is assumed to have been 
constructed by the 17th Century (after the 
construction of Sinan Pasha Mosque). The 
foundation is rectangular, built in chiselled grey 
marble stones, while 
the upper part is 
octagonal. With its 
characteristic position, 
form and decorations, 
it is one of the 
landmarks of the city, 
and simultaneously, 
the most characteristic 
fountain preserved 
to this day.
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CULTURAL HERITAGE IN PRIZREN REGION
Cultural heritage is the legacy 

of physical artefacts and intangible 
attributes of a group or society that 
are inherited from past generations, 
maintained in the present and 
bestowed for the benefit of future 
generations.

The Prizren region includes 
the municipality of Rahovec, 
Suhareka, Dragash, Malisheva, 

Shtime and Mamusha. The ancient 
town of Prizren is the administrative and 
cultural centre of this region.

From ancient times, the town of 
Prizren has been known as a unique 
place in the Balkans, due to its cultural 
heritage, civic values, and diverse regions. 
Due to its advantageous geographical 
positions, harmonic interaction of cultures 
throughout history and a considerable 
number of cultural heritage sites belonging 
all epochs,, the town of Prizren is rightfully 
called the “museum town”, “open sky 
museum”, or “Kosovo’s Dubrovnik”, 
and is ranked as one of Kosovo’s most 
beautiful cities. As such it is distinguished 
for a very rich cultural heritage.



(Source: https://a-z-animals.com)

KULLOTA
Përshkrimi i shkurtë: kullotat (tokat kullosore) janë sipër-
faqe ku bimësia është e dominuar nga kullosat (bari) dhe 
bimë të tjera barishtore.
Reshjet mesatare (vjetore): 500mm-900mm
Temperatura: -20 deri në 30 gradë Celsius
Llojet e bimëve: bimë që lulëzojnë, bari, shkurre
Kafshët e buta: bizonë, zogjë, insekte
Savana e kafshëve: çitë, gjirafë, termitët

Kullotat gjenden në shumicën e klimave, megjithatë 
bimësia e tokave kullosore mund të ndryshojë në 
lartësi, nga shumë e shkurtë (më pak se 30 cen-

timetra e lartë) deri te mjaft e gjatë. Bimët me trup druri, 
shkurret ose pemët drunore mund të hasen në disa kullota 
- duke formuar savanë, kullota të pastra ose toka kullosore 
gjysmë të pyllëzuara. Disa kullota shpesh njihen si kullota 
druri ose si pyje. Lloje të shumta të insekteve, gjitarëve 
të vegjël, zogjve dhe zvarranikëve mund të gjenden në 
zonat e bimësisë barishtore, në mbarë botën, përfshirë 
këtu edhe llojet e ndryshme të gjitarëve të mëdhenj bimorë 
si lopët. Për shkak të natyrës së hapur dhe të pambuluar 
të kullotës, grabitqarët vërehen shumë më lehtë dhe iu 
japin mundësinë kafshëve të vogla të ikin dhe të fshihen. 
Mendohet se kullota dikur mbulonte gati dy të tretat e tokës 
në planetin Tokë. Për shkak të bujqësisë dhe blegtorisë, 
kullotat kanë ndryshuar shpejt dhe vetëm një zonë e vogël 
e kullotës ka ende kafshët e saj origjinale dhe bimësinë.

ISHUJT
Përshkrimi i shkurtë: habitatet ishullore mund të hasen 
në të gjithë botën dhe mund të vijnë ose si rezultat i tokës 
që shkëputet nga masa të mëdha të tokës ose si rezultat i 
vullkaneve që shpërthejnë në sipërfaqe të nivelit të detit.
Reshjet mesatare (vjetore): 250mm - 1500mm
Temperatura: -20 deri në 35 gradë Celsius
Llojet e bimëve: palma, kullosa, bimë ujore
Kafshët: krustacët, insektet, hardhucat

Habitetet ishullore mund të hasen në të gjithë botën dhe 
mund të vijnë ose si rezultat i tokës që shkëputet nga 
masa të mëdha të tokës ose si rezultat i vullkaneve që 

shpërthejnë në sipërfaqe të nivelit të detit. Për shkak të natyrës 
së tyre përgjithësisht të izoluar, bota shtazore në ishuj shpesh 
rezulton me kafshët, që janë të veçanta, si në pamje ashtu edhe 
në sjellje. Për shkak të faktit se ishujt mund të gjenden në të 
gjithë botën, habitatet e shumta të ndryshme mund të gjenden 
në to, duke përfshirë pyjet e dendura, shkretëtirat, moçalet dhe 
tundrat. Megjithatë, për shkak të faktit se habitatet ishullore 
janë shpesh të izoluara nga habitatet e tjera të tokës, speciet e 
kafshëve që gjenden në ishujt e banuar janë shumë më të ndry-
shme se homologët e tyre që gjenden në habitatet kontinentale. 
Habitatet ishullore mund të shkaktojnë që disa lloje të kafshëve 
të zhvillohen plotësisht ndryshe nga llojet e kafshëve që i hasim 
në pjesën tjetër të botës. Për shkak të faktit se habitatet ishul-
lore janë të kufizuara në madhësi dhe në burime, ekosistemet 
ishullore janë të brishta dhe lehtësisht të shqetësuara, duke 
futur specie të reja dhe veprimtari të përgjithshme njerëzore. 
Kafshët ishullore mund të rrezikohen shumë lehtë ose madje 
edhe të zhduken nëse habitati i tyre është shkatërruar ose ajo 
që hanë zhduket, pasi që ata nuk kanë vend tjetër që të shko-
jnë. Kakapo (papagall) dhe tuatara (hardhucë) nga Zelanda 
e Re, kanë qenë kafshët më të prekura ishullore, të cilat janë 
rrezikuar dukshëm dhe janë shumë afër zhdukjes si specie.

Habitatet e kafshëve

mbretëria e kafshëve

14 for you

(Burimi: https://a-z-animals.com)



GRASSLAND 
Brief Description: Grasslands are areas where the veg-
etation is dominated by grasses and other herbaceous 
plants.  
Average Rainfall (Year): 500mm-900mm 
Temperature: -20 to 30 Degrees Centigrade 
Plant Types: Flowering Plants, Grasses, Shrubs 
Animals Temperate: Bison, Birds, Insects 
Animals Savanna: Cheetahs, Giraffes, Termites

G rasslands are found in most climates but the 
grassland vegetation can vary in height from 
very short (less than 30cm high) to quite tall. 

Woody plants, shrubs or trees may occur on some 
grasslands - forming savanna, scrubby grassland 
or semi-wooded grassland. Some grasslands are 
sometimes referred to as wood-pasture or woodland. 
Numerous species of insects, small mammals, birds 
and reptiles can be found inhabiting areas of grass-
land around the world, along with various different 
species of large herbivorous mammals such as cows. 
Due to the open and uncovered nature of grass-
land, predators are much easier to spot, giving the 
smaller animals that chance to run away and hide. 
It is thought that grassland once covered nearly two 
thirds of land on Earth. Grasslands have changed 
rapidly due to agriculture and farming and today, only 
a small area of grassland still contains its original 
animals and vegetation.

ISLANDS 
Brief Description: Island habitats can be found all over 
the world and can either be the result of land breaking 
away from large land masses, or the result of volcanoes 
erupting on the sea floor.  
Average Rainfall (Year): 250mm - 1500mm 
Temperature: -20 to 35 Degrees Centigrade 
Plant Types: Palm Trees, Grasses, Aquatic Plants 
Animals: Crustaceans, Insects, Lizards

Island habitats can be found all over the world and can 
either be the result of land breaking away from large land 
masses, or islands can be the result of volcanoes erupt-

ing on the sea floor. Due to their generally isolated nature, 
the wildlife on islands often results in animals being unique 
in both their appearance and behaviour. Due to the fact that 
islands are found all over the world, numerous different hab-
itats can be found upon them including rainforests, deserts, 
swamps and tundra. However, due to the fact that island 
habitats are often isolated from other land habitats, animal 
species that are found inhabiting islands are often very 
different to their counterparts found in mainland habitats. 
Island habitats can even cause some animal species to de-
velop completely separately from animal species in the rest 
of the world. Due to the fact that island habitats are limited in 
size and resources, island ecosystems are fragile and easily 
disturbed by introducing new species and general human 
activity. Island animals can quickly become endangered or 
even completely extinct if their habitat is destroyed or what 
they eat disappears, as there is nowhere else for them to 
go. The kakapo and the tuatara both from New Zealand, 
have been among the most affected island animals, both of 
which are severely endangered and very close to becoming 
extinct as a species.

Animal Habitats

animal kingdom
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(Source: https://a-z-animals.com)



Kroi i Shatërvanit
Në Zonën Historike të Prizrenit, në afërsi të 
Xhamisë së Sinan Pashës gjendet “Kroi i Shatër-
vanit”. Supozohet se është ndërtuar në shek. 
XVII (pas ndërtimit të xhamisë së Sinan Pashës). 
Baza e kroit është në formë katrore me gur të 
latuar nga mermeri me ngjyrë të përhimtë, pjesa 
e sipërme ka formën e tetëkëndëshit. Me pozitën 
e tij karakteristike, formën dhe dekorimet, Kroi 
i Shatërvanit paraqet njërin prej simboleve të 
qytetit dhe njëherësh edhe Kroin më karakteristik 
të ruajtur deri në ditët e sotme.
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XVII

Xhamia e Sinan Pashës
Xhamia e Sinan Pashës ndodhet në Zonën 
Historike të qytetit të Prizrenit. Është ndërtuar në 
vitin 1615 nga ana e Sofi Sinan Pashës - person 
i shquar, njeri i dijes, me pozitë të rëndësishme 
në administratën Osmane. Me pozitën e saj 
dominuese, dimensionet, formën, proporcionin e 
minares ndaj kupolës, materialet dhe teknikën e 
ndërtimit, dekorimet e pasura në enterier, Xhamia 
e Sinan Pashës paraqet njërin prej monumenteve 
më karakteristike të Prizrenit.
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XVII

Ura e Gurit
Përmes Prizre-
nit kalon lumi 
Lumbardh i cili e 
ndan qytetin në dy 
pjesë, pothuajse 
të barabarta. Mbi 
Lumbardhin e 
Prizrenit, në rrjed-
hat e historisë, 
u ngritën shumë 
ura por pa dyshim 
më e veçanta që 
u shndërrua në simbol të qytetit është Ura e Gurit. Burimet historike 
nuk ofrojnë të dhëna për kohën e saktë të ndërtimit të saj. Në bazë të 
materialit, stilit, teknikës së ndërtimit, supozohet se ura është ndërtuar 
kah fundi i shekullit XV, ose në fillim të shekullit XVI.
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XV

Ndërtesa e 
Lidhjes së 
Prizrenit
Ndërtesa e Lid-
hjes së Prizrenit 
gjendet në kuadër 
të Kompleksit të 
Gazi Mehmed 
Pashës, respe-
ktivisht në kuadër 
të Kompleksit të 
Lidhjes Shqiptare 
të Prizrenit. Kompleksi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit, si tërësi urbane-
arkitektonike në aspektin hapësinor është vendosur në bërthamën e 
vjetër të qytetit dhe ka vlerë të veçantë kulturo-historike, shoqërore dhe 
ambientale. Lidhja e Prizrenit (1878) ishte një organizatë politike qëllimi i 
të cilës ishte mbrojtja e integritetit të territoreve lokale pasi që traktatet e 
Shën Stefanit dhe Berlinit i ripërcaktuan kufijtë në Ballkan.
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Osmane
Shekulli: XIX



Manastiri i Kryeëngjujve
Në grykën e Lumbardhit, 2.5 km në jug-lindje të 
Prizrenit, gjenden gërmadhat e Manastirit të Shën 
Arhangjelit (Kryeengjujve) të cilin e ndërtoi Stefan 
Dushan Nemanja më 1343, dhe gërmadhat e një 
fortese në majën e kodrës pranë saj, që shërbente 
për mbrojtje. Në bazë të gjurmëve ekzistuese 
Kompleksi i Manastirit ka qenë një kompleks i 
ndërtesave, të vendosura brenda murit mbrojtës që 
ka rrethuar qytetin nga të gjitha anët. Në këtë kom-
pleks ndër të tjera janë edhe: Kisha e Kryeengjëjve 
(Mëhill dhe Gabriel) me varrin e mbretit e cila 
është ndërtuar mbi themelet e një kishe Paleokris-
tiane. Kështjella – është e vendosur në kodër në 
lartësi prej 120m mbi kompleksin e Manastirit të 
Kryeengjëjve.
Lloji: Arkeologjike
Periudha: Mesjetë e Vonë
Shekulli: XIV

Kisha 
e Shën 
Premtes
Kisha e Shën 
Premtes, e cila 
gjendet në Zo-
nën Historike 
të Prizrenit, u 
rindërtua me 
urdhërin e 
mbretit Millutin, 
më 1306/7. 
Punët meremetuese u udhëhoqën nga mjeshtrit e njohur të asaj 
kohe, Nikolla dhe Astrapa, të cilët e pasuruan kishën me një 
shprehje specifike dhe të pasur arkitektural dhe artistike përmes 
kombinimit të stilit Bizantin dhe atij të Rashkës. 
Lloji:Arkitektuale
Periudha: Mesjetë e Vonë
Shekulli: XIV

Kalaja e 
Prizrenit
Kalaja e Prizre-
nit përmban në 
vete një pjesë të 
rëndësishme të 
historisë së lashtë 
të qytetit. Shënimi 
më i vjetër që 
dihet për këtë kala 
është ai i kronistit 
Bizantin Prokopi i 
Cezares në veprën 
“De aedificiis” (Mbi ndërtimet). Në këtë vepër në mesin e fortifikimeve të 
meremetuara në Dardani, evidentohet për herë të parë edhe kjo kala me 
emrin Petrizen, emër që i përket emrit të sotëm të Prizrenit.
Lloji: Arkitektuale
Periudha: Romake
Shekulli: IV



Përmbajtja

Pas lëndimeve të 
shumta, hokeisti i 
ashpër Doug Glatt 

detyrohet që të heq dorë nga 
aspiratat e tij për të shkuar në 
shoun e madh dhe 
të kënaqet me një 
karierë më të ulët si 
një shitës i polisave 
të sigurimit pas 
nxitjes nga gruaja e tij 
shtatzënë, Eva. Sido-
qoftë, Doug nuk mund 
të rezistojë thirrjen 
e Highlanders-ave, 
kështu që ai niset për 
të rimarrë lavdinë e tij 
të dikurshme.

Synopsis

After one 
too many in-
juries, hockey 

enforcer Doug Glatt is forced to give 
up his aspirations of going to the big show 
and settle into a buttoned down career as 
an insurance salesman at the urging of his 
pregnant wife Eva. However, Doug can’t 
resist the siren call of the Highlanders, so 
he sets course to reclaim his former glory.

moviemania

Përmbajtja

Gina është një grua e verbër e 
cila varet nga bashkëshorti i 
saj, James, për tu drejtuar në 

jetë dhe në rrugët e Bankokut, ku ata 
edhe jetojnë. Kur Gina i nënshtrohet 
një operacioni që ia kthen asaj të 

pamurit, jeta 
dhe marrëd-
hënia e çiftit 
ndryshon 
në shumë 
mënyra të 
vogla.

Synopsis

Gina is a blind 
woman 
dependent on 

her husband, James 
to navigate through 
her life and the 
streets of Bangkok, 
where they live. 
When Gina com-
pletes a surgery that 
restores her sight, 
the couple’s life and 
relationship change in 
a million little ways.
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Director:  Jay 
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ALL I SEE
IS YOU  

Cast: Blake Lively, 
Jason Clarke, Ahna 
O’Reilly, Miguel 
Rernandez , Xavi 
Sanchez,  Yvonne 
Strahovski
Director: Marc 
Forster  

Screenwriter: Marc 
Forster  
Genre: Drama



Synopsis

In this big-screen NINJAGO 
adventure, the battle for 
NINJAGO City calls to action 

young Master Builder Lloyd, 
aka the Green Ninja, along with 
his friends, who are all secret 
ninja warriors. Led by Master 
Wu, as wise-cracking as he 
is wise, they must defeat evil 
warlord Garmadon, The Worst 
Guy Ever, who also happens 
to be Lloyd’s dad. Pitting mech 
against mech and father against 
son, the epic showdown will 
test this fierce but undisciplined 
team of modern-day ninjas who 
must learn to check their egos 
and pull together to unleash 
their inner power of Spinjitzu.

Përmbajtja

Në aventurën e ekranit të madh të NINJAGO-s, 
beteja për qytetin NINJAGO e thërret të vihet 
në aksion të riun Master Builder Lloyd, të njohur 

si Green Ninja (Ninxha i gjelbër), së bashku me miqtë 
e tij, të cilët janë të gjithë luftëtarë ninxha të fshehtë. 
Të udhëhequr nga Master Wu, i cili bën komente të 
mençura po aq sa është i mençur, ata duhet të mundin 
kryekomandantin e ligë, Garmadonin, njeriu më i keq i 
botës, i cili po ashtu është babai i Lloyd-it. Vendosja e 
mekanizmit kundër mekanizmit dhe babait kundër birit, 
do të jetë shfaqja epike e cila do të testojë ekipin e frik-
shëm por të padisiplinuar të ninxhave bashkëkohore, 
të cilët duhet të mësojnë që ta kontrollojnë egon e tyre 
dhe të përmbledhin vetën për të lëshuar fuqinë e tyre të 
brendshme prej Spinjitzu-së.

Përmbajtja

Alice, rishtazi e ndarë nga 
bashkëshorti i saj, vendosë 
të fillojë nga fillimi duke u 

kthyer në vendin e saj të lindjes, 
në Llos Anxhelos, së bashku me 
dy vajzat e saj të vogla. Gjatë 
festimit të 40 vjetorit të saj, Alice 
takon tre filmbërës aspirues, të 
cilët kanë nevojë për një vend 
për të jetuar. Alice pajtohet t’i 
lë këta djelmosha të qëndrojnë 
përkohësisht në shtëpinë e saj 
për mysafirë, mirëpo ky aranzhim 
përfundon duke u shpalosur në 
situata të papritura. Familja e re 
dhe e pazakonshme e Alice-ës 
dhe romanca e saj e re, vijnë në 
një pikë shkatërrimi kur në skenë 
paraqitet ish bashkëshorti i saj, 
me një valixhe në dorë.

Synopsis

Recently separated 
from her husband, 
Alice decides to 

start over by moving back 
to her hometown of Los 
Angeles with her two young 
daughters. During a night 
out on her 40th birthday, 
Alice meets three aspiring 
filmmakers who happen 
to be in need of a place 
to live. Alice agrees to let 
the guys stay in her guest 
house temporarily, but the 
arrangement ends up un-
folding in unexpected ways. 
Alice’s unlikely new family 
and new romance comes 
to a crashing halt when 
her ex-husband shows up, 
suitcase in hand.
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Witherspoon, 
Candice Ber-
gen, Michael 
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Drector: 
Hallie Mey-
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Screen-
writer: Hallie 
Meyers-
Shyer  
Genre: 
Comedy/Ro-
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THE LEGO NINJAGO 
MOVIE

Rolet: Jackie Chan, Dave 
Franco, Michael Peña, 
Kumail Nanjiani, Zach 

Woods, Fred Armisen 
Regjia: Charlie Bean  
Skenaristi: Dan Hage-
man, Kevin Hageman, 
Hilary Winston 
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MOVIE

Cast: Jackie 
Chan, Dave 
Franco, Michael 
Peña, Kumail 
Nanjiani, Zach 

Woods, Fred 
Armisen 
Director: Charlie 
Bean  
Screenwriter: 
Dan Hageman, 
Kevin Hageman, 
Hilary Winston 
Genre: Animation
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•Historiku
Usain Bolt u lind në Xhamajka më 21 

gusht të vitit 1986. Shpejtësia natyrale e 
Bolt-it u vërejt nga trajnuesit nëpër shkolla. 
Qysh, si 14 vjeçar, Bolt-i i mahniste adhur-
uesit me shpejtësinë e tij të vetëtimës dhe 
ai fitoi medalen e parë të kampionatit të 
shkollave të mesme në vitin 2001. 

Në moshën 15 vjeçare, Bolt-i arriti 
mundësinë e tij të parë për sukses në ske-
nën botërore të Kampionatit Botëror për 
Juniorë të vitit 2002 në Kingston, Xhama-
jka, ku ai fitoi sprintin prej 200 metrash, 
duke e bërë atë fituesin më të ri, junior, në 
botë, të një medaleje të artë. Këmbët e 
Bolt-it i lanë mbresa botës atletike dhe po 

atë vit ai fitoi Çmimin “Ylli më i ri” të 
Shoqatës ndërkombëtare të Fon-

dacionit të atletikës dhe shumë 
shpejt fitoi emrin 

adekuat “Vetëtima”. 
•Karriera profesionale
Bolt-i arriti 5 vendet e para në 

botë në vitin 2005 dhe 2006. Fat-
keqësisht, lëndimet vazhdimisht e 
kaplonin vrapuesin e shpejtë, duke 
e parandaluar atë të përfundojë një 
sezon të plotë profesional.

Në vitin 2007, Bolt-i theu 
rekordin kombëtar prej 200 metrave 
që prej 30 vitesh zotërohej nga 
Donald Quarrie dhe kështu ai fitoi 
dy medale në Kampionatin Botëror 
në Osaka të Japonisë. Këto medale 
rritën dëshirën e Bolt-it për të 
vrapuar dhe kështu mori një qën-
drim më serioz për karierën e tij.

•Medalja e artë 
olimpike dhe rekordet botërore

Bolt-i lajmëroi që ai do të vraponte 
në gara prej 100 dhe 200 metrave në 
Olimpiadën Verore në Pekin. Në finale 
të 100 metërshit, Bolt-i theu rekordin 
botëror duke fituar për 9.69 sekonda. Jo 
vetëm që rekordi u vendos pa ndonjë 
frymë favorizuese, ai gjithashtu dukshëm 
u ngadalësua për të festuar para se të 
hyjë në finish (si dhe lidhësja e tij ishte 
zgjidhë), një veprim që më pas nxiti 
reagime kontraverse. Ai vazhdoi të fitojë 
edhe tri medalje të tjera të arta dhe të 
thyej edhe tre rekorde botërore në Pekin.

Në Lojërat Verore Olimpike 2012, të 
organizuara në Londër, Bolt-i fitoi medalen 
e katërt olimpike në garën 100 metërshe 
të meshkujve, duke e mundur kështu 
rivalin e tij Yohan Blake, i 

cili në atë garë fitoi 
medalen e argjendtë. Bolt-i 

arriti tek caku për 9.63 sekonda, që ishte 
një rekord i ri olimpik. Kjo fitore shënoi 
medalen e dytë të artë me radhë të Bolt-it 
në kategorinë 100 metërshe. Ai vazhdoi të 
garonte në 200 metërshin për meshkuj, 

duke fituar kështu medalen e dytë me 
radhë në atë garë. Ai është i pari që 

ndonjëherë ka fituar radhas si 100 
ashtu dhe 200 metërshin në 

lojrat olimpike, si dhe njeriu 
i parë që ndonjëherë ka 

fituar dy medale të arta në sprint të dy-
fishtë, njërën pas tjetrës. Arritjet e Bolt-it e 
bënë atë garuesin e parë në histori që theu 
tre rekorde botërore në një garë të vetme 
gjatë lojrave olimpike.

Bolt-i u kthye në lavdinë e olimpiadës 
në Lojrat Verore Olimpike 2016, kur ai fitoi 
medalen e artë në garën 100 metërshe, 
duke e bërë kështu atë atletin e parë që 
ndonjëherë ka fituar tre tituj me radhë në 
këtë garë. Ai përfundoi garën për 9.81 
sekonda me vrapuesin amerikan dhe rivalin 
e tij Justin Gatlin, i cili fitoi të argjendtën dhe 
arriti 0.08 sekonda prapa Boltit. Ai vazhdoi 
me vazhdën e tij të fitoreve, duke marrë 
medalen e artë në 200 metra për 19.78 
sekonda. “Njeriu më i shpejtë në botë” mbe-
ti i pamposhtur në atë që ai tha do të ishte 
gara e tij e fundit në karierën e tij olimpike, 
në 4x100-metra vrapim rillej. Bolt-i udhëhoqi 
ekipin nga Xhamajka në fitoren e këtij ekipi 
të medales së artë, duke kaluar cakun për 
37.27. Ishte medala e tretë konsekutive 
për Bolt-in në Rio, dhe përfundimi i “triple-
triple” me gjithsej 9 medale të arta të fituara 
gjatë karierës së tij olimpike. Bolt-i kështu i 
bashkohet Paavo Nurmi-ut të Finlandës (në 
vitin 1920, 1924 dhe 1928) dhe Carl Lewis-
it të Amerikës (në vitin 1984, 1988, 1992 
dhe 1996), të cilët kanë fituar më së shumti 
medale të arta në olimpiadë.

•Qëndrimi vetëtimës 
Në vitin 2017, njeriu më i shpejtë në 

botë u përball me sfida në shtegun vrapu-
es të Kampionatit Botëror të Atletikës. Ai 
doli i treti në 100 metërshin e meshkujve, 
duke marrë kështu medalen e bronztë, pas 
Christian Coleman, i cili fitoi atë të argjen-
dtë dhe pas Justin Gatlin, i cili fitoi të artën. 
Ishte hera e parë që nga viti 2007 që Bolt-i 
ishte mundur në Kampionatin Botëror të 
Atletikës. Mundimet e tij nuk përfunduan 
aty: në garën prej 4x100-metrave rillej, që 
shumë besuan se do të ishte gara finale e 
Bolt-it, ai kollapsoi nga një lëndim në dellin 

e gjurit dhe iu desh të kalonte finishin 
me ndihmën e anëtarëve të ekipit të tij. 

Sidoqoftë trashëgimia e Bolt-it 
është e mbushur me arritjet e tij prej thy-
erjeve të shumta rekordesh dhe çmimeve 
të shumta, përfshirë këtu çmimin si Atleti 
më i mirë i vitit në botë të IAAF (dy herë), 
Atleti më i mirë i vitit në Shteg dhe Fushë 
dhe Lojtari i vitit i Laureus-it. Andaj, në vitin 
2010, ai botoi një libër kujtimesh (memoar) 
“Tregimi im: 9:58: “Njeriu më i shpejtë 
në botë” (My Story: 9:58: The World’s 
Fastest Man), libër që u ribotua dy vite 
me vonë si “Njeriu më i shpejtë në botë: 
Tregimi i vërtetë i Usain Bolt”. 

(Marrë nga: https://www.biography.
com/people/usain-bolt-20702091)
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USAIN BOLT – LEGJENDA
këndi sportiv

Usain Bolt, nga Xhamajka, është një legjendë olimpike, i cili është quajtur 
“njeriu më i shpejt ndonjëherë” për shkak se ka thyer rekordin botëror dhe fituar 9 
medale të arta si kampion në fuqi në Lojrat Verore Olimpike 2008, 2012 dhe 2016.



•Background
Usain Bolt was born in Jamaica on 

August 21, 1986. Bolt’s natural speed was 
noticed by coaches at school. At the age of 
14, Bolt was wowing fans of sprinting with 
his lightning speed, and he won his first high 
school championships medal in 2001. 

At the age of 15, Bolt took his first shot 
at success on the world stage at the 2002 
World Junior Championships in Kingston, 
Jamaica, where he won the 200-meter dash, 
making him the youngest world-junior gold 
medalist ever. Bolt’s feats impressed the ath-
letics world, and he received the International 
Association of Athletics Foundation’s Rising 
Star Award that year and soon was given 
the apt nickname “Lightning Bolt.”

•Professional Career
Bolt reached the world 

Top 5 rankings in 
2005 and 2006. 
Unfortunately, 
injuries 

continued to plague the sprinter, 
preventing him from completing 
a full professional season.

In 2007, Bolt broke the 
national 200-meter record held 
for over 30 years by Donald 
Quarrie, and earned two silver 
medals at the World Champion-
ship in Osaka, Japan. These 
medals boosted Bolt’s desire to 
run, and he took a more serious 
stance toward his career.

•Olympic Gold and 
World Records

Bolt announced that he 
would run the 100-meter and 
200-meter events at the Beijing 
Summer Olympics. In the 
100-meter final, Bolt broke the 
world record, winning in 9.69 
seconds. Not only was the record 
set without a favorable wind, but 
he also visibly slowed down to 
celebrate before he finished (and 
his shoelace was untied), an act 

that aroused much controversy later on. He 
went on to win three gold medals and break 
three world records in Beijing.

At the 2012 Summer Olympic Games, 
held in London, Bolt won his fourth Olympic 

gold medal in the men’s 
100-meter race, beat-
ing rival Yohan Blake, 

who won silver in 
the event. Bolt ran 

the race 
in 9.63 

sec-

onds, a new Olympic record. The win 
marked Bolt’s second consecutive gold 
medal in the 100. He went on to compete in 
the men’s 200, claiming his second consecu-
tive gold medal in that race. He is the first 
man to win both the 100 and 200 in consecu-
tive Olympic Games, as well as the first man 
to ever win back-to-back gold medals in 
double sprints. Bolt’s accomplishments have 
made him the first man in history to set three 
world records in a single Olympic Games 
competition.

Bolt returned to Olympic glory at the 
2016 Summer Olympic Games when he 
won gold in the 100-meter race, making him 
the the first athlete to win three successive 
titles in the event. He finished the race in 
9.81 seconds with American runner .and 
rival Justin Gatlin, who took silver, 0.08 sec-
onds behind him. He continued his winning 
streak, taking gold in the 200-meter in 19.78 
seconds. The “fastest man alive” remained 
undefeated in what he said would be the 
last race of his Olympic career, the 4x100-
meter relay. Bolt led the Jamaican team to 
win gold, crossing the finish line in 37.27. 
It was the third consecutive gold medal 
win for Bolt in Rio, and the completion of a 
“triple-triple” with a total of 9 gold medals 
earned over the course of his Olympic 
career. Bolt joins Paavo Nurmi of Finland 
(in 1920, 1924 and 1928) and Carl Lewis of 
the United States (in 1984, 1988, 1992 and 
1996) who have won the most career gold 
medals at the Olympics.

•Lightning’ Pose 
In 2017, the fastest man alive faced 

challenges on the track at the World 
Athletics Championships. He finished third 
in the men’s 100 meters, taking home the 
bronze medal behind Christian Coleman, 
who won silver, Justin Gatlin, who took 
home the gold. It was the first time that 
Bolt had been beaten at a World Athletic 
Championships since 2007. His struggles 
didn’t end there: in the 4x100-meter relay, 
which many believed would be Bolt’s final 
race; he collapsed from a hamstring injury 
and had to cross the finish line with the 
help of his teammates. 

Bolt’s legacy, however, is filled with 
record-setting achievements and numerous 
awards, including the IAAF World Athlete of 
the Year (twice), Track & Field Athlete of the 
Year and Laureus Sportsman of the Year. 
He published a memoir My Story: 9:58: The 

World’s Fastest Man in 2010, which 
was reissued two years later as 

The Fastest Man Alive: The True 
Story of Usain Bolt.

(Source: https://www.
biography.com/people/usain-
bolt-20702091)

for you 21

      USAIN BOLT – THE LEGEND
sports corner

Jamaican Usain Bolt is an Olympic legend who has been called “the fastest 
man alive” for smashing world records and winning 9 gold medals as a reign-

ing champion at the 2008, 2012 and 2016 Summer Olympic Games.
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Spineri “Sunny-
tech Customized 
925 Silver - $459
Ky lloj spineri më huton pak 
sepse duket se është ngër-
thyer një variant i “Sunnytech” 
me “Weiheng” në spinerin 
“925 Silver”, që edhe duken 
njëjtë edhe kushtojnë njëjtë. 
Pavarësisht kësaj, cilësitë e 
kësaj lodreje të çmendur janë 
të përkryera sepse kanë një 
përfundim të pastër argjendi. 
Kushineta e përbërë nga 
silikoni dhe nitridi, bashkë 
me peshën dhe ekuilibrin e 
përsosur, mundësojnë kohë 

maksimale të rrotullimit. Edhe 
pse mund ta gjeni në Amazon 
për ta blerë atë, mos u çuditni 
që duhet të prisni deri në një 
muaj kohë për ta marrë atë.

Sunnytech Cus-
tomized 925 Silver 
Spinner - $459
I’m a little confused on this 
one since it seems there’s a 
Sunnytech version and a Wei-
heng version of the 925 Silver 
spinner that both look and cost 
the same. Regardless, this bad 
boy’s credentials are spotless 
with a sterling silver finish. 
Silicon-nitride bearings along 
with the perfect weight and 
balance allow for maximum 
spin time. Despite being sold 
by Amazon, expect to wait a 
month for delivery.

Spineri “Steel Flame 
Ring” - nuk prod-
hohet më, çmimet 
shkojnë prej 500 
dollarë deri në 1500 
dollarë
Derrick Obatake është një krijues 
bizhuterish në Los Anxhelos. Kur 
filloi e gjithë çmenduria e “fidget 
spinner”, ai e krijoi një variant të 
quajtur spineri në formë të unazës, 
i flakëruar me çelik. Secili prej 
këtyre spinerëve ishte ndërtuar 
me dorë dhe përmbante një dizajn 
unik të zbukuruar. Ai ndaloi së kri-
juari këta spinerë, siç edhe mund 
ta shihni vetë në faqen e internetit 
të “Steel Flame”. Pjesa më e 
madhe e spinerëve të dizajnuar 
ka çmimin prej 500 dollarëve, 
por spinerët më unikë ose me 
prodhim të kufizuar mund të 
prekun çmimin prej 1500 dol-
larëve ose edhe më shumë. 

Steel Flame Ring 
- No longer being 
made, prices range 
from $500 to $1500
Derrick Obatake is a custom 
jewelry maker in Los Angeles. 
When the fidget spinner craze 
was just starting, he made a 
version called the Steel Flame 
Ring. Each one was made by 
hand and featured a uniquely 
ornate design. Then he stopped 
making them, as you can see on 
the Steel Flame website. Some of 
the bulk designed ones go for as 
little as $500, but the more unique 
or limited edition ones can go for 
upwards of $1500 or more.

Spineri “Tispin 
Prop” - $425
Spineri “Tispin Prop”, që ka 
formën e unazës, edhe mund të 
duket si një helikë, por kjo vjen 
për shkak se në thelb edhe është 
i tillë. Ky spiner është i përbërë 
nga klasa e 5 e titanit të flutur-
akeve, që është i njëjti material 
që përdoret edhe për ndërtimin 
e aeroplanëve të vërtetë. Njëjtë 
sikur edhe me turbinat e aeropla-
nëve, spineri “Tispin Prop” është 
i ndërtuar me përpikmëri dhe i 
dizajnuar deri në hollësi për t’iu 
përshtatur madhësisë së dorës 
suaj dhe për të arritur ekuilibrin 
e përsosur. Ndoshta nuk është 
lodra më e përshtatshme për një 
rrotullim të fortë, por ky spiner 

ju bën që paratë e juaja të mos 
“zënë” vend në portofolin tuaj 
dhe atë me çmim të lartë deri 
në 550 dollarë, varësisht nga 
kërkesat që mund t’’i keni.
 

Tispin Prop
– $425
-an Ring Designs Tispin Prop 
may look like a propeller, but 
that’s because it basically is one. 
It’s made from grade 5 aircraft 
titanium, which is the same 
material they make real aircraft 
props out of. And just as with air-
craft propellers, the Tispin Prop 
is precision machined and then 
micro-tooled by hand to achieve 
the perfect balance. While it may 
not fly away with a good spin, it 
will definitely make your money 
fly out of your wallet with prices 
as high as $550 depending on 
the finish you ask for. 

Spineri “Turbine 
Version 3” - $399
Ata të cilët kanë nevojë për më 
shumë peshë në rrotullimin e tyre, 
kompania “Metal Worn” aktualisht 
është përqendruar në porositë 
paraprake dhe në prodhimin 
e spinerit “Turbine Version 3”. 
CNC është i përpunuar nga titani 
i pastër dhe ky spiner vjen me 
një dendësi prej 19 mm gjerësi 
dhe gati 5 centimetra të plotë në 
diametër. Siç edhe paralajmëron 
emri i tij, spineri “Turbine” (turbina) 
është i projektuar për një rrotullim 
sa më të qetë që është i mundur. 
Nëse doni diçka që e përputhë 
funksionin me formën, atëherë 
spineri “Turbine” mund të jetë 
i duhuri për ju – natyrisht nëse 
mund ta përballoni.

Turbine Version 3 
- $399
For those that need a bit more 
heft to their spinning, Metal 
Worn is now taking pre-orders 
for their Turbine Version 3. CNC 
machined from pure titanium, 
the spinner is a whopping 19mm 
thick and a full two inches in 
diameter. As the name might 
suggest, the Turbine is designed 
for as smooth a spin as possible. 
If you want something that 
matches function with form, the 
Turbine might be the spinner for 
you – if you can afford one.

Veç nëse keni jetuar në ndonjë shpellë këtë vit sepse është e pamundur të mos keni dëgjuar për lodrën “fidget spinners”, që 
mund të konsiderohet si gjëja më e çmendur në botë. Këto lodra të vogla, të madhësisë së dorës, janë dizajnuar si një mjet 
për lirimin e stresit, duke e bartur gjithë atë energji të keqe në këtë lodër, gjë që zakonisht e keni bërë me një stilolaps ose 

edhe me këndet e letrës, duke i kthyer ato në formë të veshëve të lepurit. Pavarësisht se a funksionin sikur në reklama, debati 
për këto lodra ende po vazhdon. Çka nuk ia vlen të debatohet është popullariteti i tyre - këto lodra janë të pranishme kudo, 

në çdo kënd të lojërave dhe në çdo dyqan. Spineri i juaj tipik, i bërë nga plastika, do të kushtojë rreth 5 dollarë, nëse përqen-
droheni t’i bleni ato në dyqanin më të afërt të shtëpisë suaj, por për një “fidget spinner” më të sofistikuar, atëherë ai mund të 
kushtojë shumë. Shumë më shumë. Nuk ka rëndësi se a jeni në kërkim të spinerit, i cili është më së gjati i pranishëm në treg 

apo një spiner që përshtatet me personalitetin tuaj, më poshtë kemi paraqitur 10 spinerët më të shtrenjtë.

(Burimi: http://www.therichest.com)22 for you
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Spineri “Black 
Lotus Tri Sterling 
Silver” - $445
Nëse e keni vendosur të 
dilni nga koha e gurit dhe të 
përparoni me spinerin tuaj, 
atëherë mos u lodhni të kërkoni 
më shumë sepse “Black Lotus 
Tri” është zgjedhja e juaj. Ky 
spiner është i ndërtuar me 
teknologjinë e lartë “3D printing” 
dhe secili prej tyre vjen me një 
model të veçantë rrotullues. 
Modeli me ngjyrë të argjendtë 
shkon një hap përpara sepse ata 
prodhojnë një kallëp prej dylli me 
anë të teknologjisë “3D printer” 
dhe derdhin argjend në të për 
t’’i dhënë formën. Kur të jetë 
ftohur, trupi është i lëmuar dhe i 
ngjyrosur me pluhur tritiumi, por 
kjo mund t’ju kushtojë edhe më 
shtrenjtë. Porosinë e këtyre spin-
erëve mund të bëni drejtpërdrejt 
në faqen e internetit “Yurich”.

Black Lotus Tri Ster-
ling Silver - $445
If you’re looking to come out of 
the dark-ages with your spinner, 
look no further than the Black 
Lotus Tri. This spinner is made 
by high-tech 3D printing, and 
each one comes with the distinct 
circuit design. The Sterling Silver 
model goes one step further; 
first, they manufacture a wax 
mold via 3D printer, and then 
they pour silver into it to create 
the body. Once cooled, the body 
is then polished and colored 
with tritium powder at an ad-
ditional cost. You can order these 
straight from the Yurich website.

Spineri “Bathgate 
Artifact Spinner” - 
$700
Artifakti është emri më i për-
sosur për këtë spiner sepse 
duket sikur një cope e bukur e 
artit, që vjen drejt nga epoka e 
kaluar. E projektuar nga Chris 
Bathgate, spineri “Artifact” 
është i ndërtuar me dorë nga 
çeliku inox dhe nga bronzi 
dhe i jep atij një pamje më të 
dallueshme se çdo spiner tjetër 
që është në dispozicion këto 
ditë. Është vetë madhështia 
e formës së spinerit. Është 
gjithashtu tepër shtrenjtë dhe 
sigurisht më shtrentjë se 700 
dollarë, pasi që të gjithë spin-
erët e këtij lloji veç janë shitur 
dhe i vetmi vend që ju ngelë të 
kërkoni është eBay.

Bathgate Artifact 
Spinner - $700
Artifact is a perfect name for this 
spinner – it looks like a beauti-
ful piece of art straight from a 
bygone era. Designed by Chris 
Bathgate, the Artifact is hand-
crafted from stainless steel and 
brass to give it the most distinct 
look of any spinner available 
today. It is magnificence itself in 
spinner form. It’s also ludi-
crously expensive and certainly 
more than the $700 price tag, 
as they’re all sold out and you’ll 
have to find one on eBay.

Spineri “Ro-
tablade Super-
conductor Stubby 
Spinner dhe Cigar 
Stand” – $665
Po e bartim elegancën në 
një nivel tjetër, dhe këtë e 
mundëson spineri i radhës, 
që qëndron në këmbë dhe ka 
formën e puros. “Rotobalde” 
vjen me variante të shumë-
fishta, për më e shtrenjta 
është e punuar nga titani i 
pastër dhe ka një përfundim 
tejpërcjellës. Nuk është në 
fakt tejpërcjellës (do të kush-
tonte shumë më shumë nëse 
do të ishte – dhe gjithashtu 
do të fitonte çmimin Nobel), 
por sigurisht që duket bukur, 
edhe nëse e zvogëlon perfor-
mancën e rrotullimit.

 

Rotablade Super-
conductor Stubby 
Spinner and Cigar 
Stand – $665
We are taking elegance to a 
new level with this spinner/cigar 
stand. The Rotoblade comes 
in multiple varieties, but the 
most expensive one is made 
with pure titanium and has a 
“superconductor” finish. It’s not 
actually superconductive (it 
would cost way more if it were – 
and also win a Nobel prize) but 
it certainly looks good, even if it 
does reduce spin performance. 

Spineri “Pepyak-
ka-S” – $425
Me një emër të kompanisë si 
“FromRussiaWithKnives”, nuk 
është për tu habitur aspak se 
ky spiner duket sikur nuk është 
shumë larg prej prerjes së 
gishtave tuaj. Nuk ka shaka me 
këtë lodër, e cila ka 20 pjesë të 
ngërthyera në një dhe një sistem 
me dy shtresa, që ofron stabilitet 
dhe kohë maksimale të rrotullimit. 
Ky spiner është përshkruar jo 
vetëm si një lodër e bukur e 
makinerisë, por edhe si një “mister 
mekanik” për adhuruesit e spin-
erëve për të zgjidhur ekuacion. 
Spineri “Pepyakka-S” është në 
dispozicion për porosi paraprake 
dhe mund të dërgohet drejt nga 
Rusia me dashuri. Dhe me thika.

Pepyakka-S – 
$425

With a company name like 
FromRussiaWithKnives, it 
should come as no surprise 
that this spinner looks like it’s 
moments away from cutting 
your fingers off. This baby 
is serious business, with 20 
interlocking parts and a double-
bearing system for maximum 
spin time and stability. It’s 
described not only as a beauti-
ful piece of machinery but as a 
“mechanical puzzle” for spin-
lovers to solve. The Pepyakka-
S is available for pre-order and 
it will ship straight from Russia 
with love. And knives. 

MOST EXPENSIVE FIDGET SPINNERS
Unless you’ve been living under a rock this year, you already know that fidget spinners are the latest craze sweeping the 

planet. These small, hand-held toys are marketed as a means of stress relief by devoting all that nervous energy you would 
normally have spent on twiddling a pen or dog-earing the corners of paper into spinning. Whether or not these toys work 

as advertised is still up for debate. What is not up for debate is their popularity – you see these things everywhere, on every 
playground, and in every store. Your typical plastic spinner will run you about 5 bucks if you were to walk out with one from 
your corner store, but for the discerning fidgeters, prices can be higher. Much higher. Whether you’re looking for the longest 

spin time or you just want a spinner that’s bespoke to your personality, here are the 10 Most Expensive Fidget Spinners.

for you 23(Source: http://www.therichest.com)
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Një dhomë ndijore, e cila 
është e para e këtij lloji në 
Kosovë është hapur rishtas 

në shkollën fillore dhe të mesme për 
fëmijët me nevoja të veçanta “Bozhuri 
i Kosovës” në Mitrovicën Veriore. 
Krahas saj në po këtë shkollë është 
hapur edhe një qendër e kujdesit 
ditor për të rritur dhe të rinj. Me këtë 
rast pjesëtarët e KFOR-it i kanë 
siguruar të gjitha pajisjet e nevojshme 
për shërbimin e pastrimit të rrobave 
të cilat do të krijojnë mundësinë e 
simulimit të situatave të punësimit 
për këta nxënës. Kjo është një lloje 
terapie me punë për ata. Komandanti 
i KFOR-it, Gjeneral Major Giovanni 
Fungo ishte prezent në ceremoninë e 
përurimit të kësaj qendre.

Me fondet e mbledhura nga 
“Vrapimi për Bamirësi”, i cili u 
organizua nga KFOR-i në muajin 
qershor u siguruan makinat për 
pastrimin dhe tharjen e rrobave 
si dhe dollapët. Koloneli Martin 
Schuler, komandant i Detashmentit 
të Përbashkët Rajonal Veri (Joint 
Regional Detachment North - JRDN) 
tha se ai ndjehet krenar që është 
pjesë e kësaj nisme pasi që sipas tij 
edukimi është një çështje serioze. “Ne 
besojmë se ky shërbim për pastrimin 
e rrobave do të pasurojë mundësitë 
e punësimit për këto gjenerata të reja 
dhe do t’iu ofrojë atyre një të ardhme 
më të mirë. Ky është donacioni i 
fundit i KFOR-it në një varg syresh 
për këtë shkollë. Përmes tyre ne ia 
kemi mundësuar administratës së 
kësaj shkolle që të zbatojnë një sërë 
projektesh si dhe që të vendosin një 
nivel të caktuar të standardeve duke 
e bërë kështu shembull për shkollat e 

tjera në Kosovë,” tha koloneli Schuler.
Drejtoresha e shkollës Marta 

Popoviq tha se kjo qendër e punës 
është e dedikuar për fëmijët të cilët 
e kanë përfunduar shkollimin e tyre, 
sepse deri më tani përpjekjet për t’i 
përfshirë ata në të gjitha aktivitetet 
shoqërore kanë qenë të kota dhe 
fëmijët janë kthyer në këto shtëpi. 
“Ne kemi arritur që ta bëjmë këtë 
qendër mjedisin e tyre profesional, 
ku ata do të punojnë dhe do të 
njehen të dobishëm për shoqërinë. 
Kjo do të ofrojë edhe mbështetje 
të fortë edhe për prindërit e tyre  
pasi që ata do të jenë të sigurt se 
fëmijët e tyre gjenden në një mjedis 
të kontrolluar. Rrjedhimisht, ata 
mund të merren me nevoja të tjera 
të rëndësishme të familjes. Kjo 
është e rëndësishme sepse jeta me 
fëmijët me nevoja të veçanta është 
shumë sfiduese për tërë familjen. 

Për këtë arsye kemi dashur që t’i 
ndihmojmë si fëmijët ashtu edhe 
familjet e tyre,” tha Popoviq.

Dhoma ndijore që u krijua në 
këtë shkollë përmban elemente 
të ndryshme të cilat e mbështesin 
simulimin e dëgjimit, të shikimit, 
prekjes dhe aromës. Ajo është një 
vend ku personat me çrregullime të 
integrimit ndijor mund të hulumtojnë 
dhe zhvillojnë shkathtësitë e tyre 
ndijore por, ata mund edhe të 
relaksohen dhe të ulin stresin dhe 
tensionin e tyre.

Shefja e Zyrës Administrative në 
Mitrovicën Veriore, Adrijana Hoxhiq, 
në njëfarë mënyre, ishte lidhja në 
mes të shkollës “Bozhuri i Kosovës” 
dhe donatorëve. Ajo e shprehu 
mirënjohjen e saj ndaj donatorëve të 
cilët i kuptuan nevojat e kësaj pjese të 
shoqërisë nga të cilët do të përfitojnë 
jo vetëm fëmijët nga Mitrovica e 
Veriut por, edhe nga rajonet e tjera. 
“Nuk ka dhomë tjetër ndijore përpos 
kësaj. Të dhënat e ndryshme 
tregojnë se në tërë hapësirën e 
ish Jugosllavisë ekzistojnë vetëm 
20 dhoma të tilla dhe kjo është 
më modernia,” tha Hoxhiq.

Dhoma ndijore dhe qendra e 
kujdesit ditor për të rritur dhe të rinj 
janë një projekt i CDF-së i zbatuar 
me mbështetje edhe nga USAID-i 
që kap vlerën 12.700 euro. Komuna 
e Mitrovicës së Veriut po ashtu ka 
siguruar një shumë të caktuar dhe 
mbështetje është dhënë edhe nga 
pjesëtarët e KFOR-it. Të gjitha këto 
subjekte e kanë ndihmuar këtë 
shkollë për shumë vite. Falë ndihmës 
së tyre çdo vit këtyre fëmijëve iu 
është dhënë mundësia që të shkojnë 
në pushime verore falas.

E ARDHME MË E MIRË PËR 
FËMIJËT ME NEVOJA TË VEÇANTA
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A sensor room, which is first of 
its kind in Kosovo, was recently 
opened at the school for primary 

and secondary education of children 
with special needs `Kosovski Bozur` 
in North Mitrovica. In addition to that, 
a day care centre for adults and 
youth has also been opened at the 
same school. KFOR members have 
provided all the necessary sources for 
laundry services at this school which 
will give the opportunity to its students 
to simulate employment situations, 
which is a type of work therapy for 
them. KFOR Commander, General 
Major Giovanni Fungo attended the 
inauguration ceremony of this centre.

With the funds collected at the 

“Charity run” rally organized by 
KFOR in June, washing and drying 
machines were bought, as well as 
several ironing boards and cupboards. 
Colonel Martin Schuler, commander of 
the Joint Regional Detachment North 
(JRDN), told them that he is proud to 
be part of this initiative as he takes 
social education very seriously. “We 
believe that this laundry service will 
enrich the employment opportunities 
of this young generation and provide 
a better future for them. This is the 
last of a series of donations from 
KFOR to this school. Through these 
donations we enabled this school’s 
administration to implement a series 
of projects and establish a certain 

level and standards thus making it 
a good example for other schools in 
Kosovo”, said Col. Schuler.

The school Principal Marta 
Popović stated that this work centre 
is dedicated to children that have 
completed their schooling, because 
so far all efforts to include them in 
all social activities were in vain as 
children kept going back to these 
homes. “We have managed to 
make this centre their vocational 
environment, where they will work 
and feel socially useful. This will 
also provide great support to their 
parents too as they will be assured 
that their children are in a controlled 
environment. As a result they are 
free to deal with other important 
family duties. This is important 
because life with children with 
special needs is very difficult for the 
entire family. That is why we wanted 
to help both these families and their 
children”, said Popovic.

The Sensor room that this 
school got contains different 
elements that support the 
simulation of hearing, vision, touch 
and smell. It is a place where 
people with sensor integration 
disorders can explore and develop 
their sensory skills, but they can 
also relax and reduce their stress 
and tensions.

The Chief of administrative office 
in North Mitrovica Adrijana Hodžić 
was in a way the link between 
“Kosovski božur” school and donors. 
She expressed her gratitude that 
potential donors recognized the need 
for this part of the society in which 
not only children from North Mitrovica 
but from the whole region will benefit. 
“There is no other Sensor room 
except this one. Various data show 
that there are only 20 rooms of this 
kind in the entire territory of former 
Yugoslavia, and this one is more 
modern”, said Hodžić.

The Sensor room and the day 
care centre for adults and youths is a 
project of CDF and was implemented 
with USAID`s support to the amount 
of 12,700 euros. The Municipality of 
Mitrovica North had also provided a 
certain amount and further support 
was also given by KFOR members. 
All these entities have been helping 
this school for many years. Thanks 
to their assistance every year these 
children are given the opportunity to 
go on summer holidays for free.

BETTER FUTURE FOR CHILDREN
WITH SPECIAL NEEDS
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RËNDËSIA 
E MUZIKËS 
NË JETËN 
TIME 
Muzika është një nga gjërat më të 

rëndësishme dhe më të fuqishme në 

jetën time. Jeta ime pa melodi dhe 

harmoni do të ishte pothuajse bosh. Të dëgjuarit 

dhe të luajturit e melodive të ndryshme më 

ndihmon të largojë stresin, relaksohem dhe të 

gëzojë jetën. Më pëlqen të dëgjoj muzikë derisa 

shkoj në shkollë, pasi mendoj se më ndihmon të 

përgatitem për ditën që më pret. Mendoj se është 

njejtë sikurse kujtimet për jetën time dhe se ka 

qenë aty gjatë gjithë kohës me mua.
Kur isha më i ri, nuk kisha dashuri të madhe 

për muzikën siç e kam tani. Dëgjoja çdo gjë 

që luhej në sfond ose atë që dëgjonin prindërit 

e mi. Nuk kisha shumë kujdes për kompozime 

muzikore. Ka qenë pak a shumë përzierje e 

muzikës pop me të zhanër tjetër aty këtu, por kjo 

është me të vërtetë e gjithë ajo që më pëlqente 

atëherë. Sikur kur isha në makinë, në shtëpi apo 

në ndonjë vend tjetër, sigurohesha që të kishte 

muzikë të Madonna, Michael Jackson ose Bon 

Jovi, vazhdimisht duke luajtur diku në sfond. Në 

atë kohë nuk më interesonte shumë për zhanrin 

e muzikës, por tani kur jamë më i vjetër, më 

pëlqen sepse më bënë të kujtoj kujtimet nga kohët 

e fëmijërisë sime. Pasi i kalova vitet e adolesh-

encës, muzika u bë jeta ime dhe gradualisht filloi 

të pengonte shpirtin tim.

Unë besoj se muzika 
ka aftësinë për të 
përçoj të gjitha llojet e 
emocioneve. Pavarë-
sisht nëse emocioni 
është gëzim dhe lumturi, 
trishtim dhe dëshpërim 
përmes ritmeve, harmonisë 
teksti i muzikës e tregon atë. Imazhet muzikore 

që muzika dhe kënga janë në gjendje të krijojnë 

janë të mahnitshme. Muzika ka aftësinë të më 

kthej përsëri prapa në kohë, ashtu si një makinë 

kohe. Më lejon të rikthej momentet e humbura 

dhe të harruara në jetë. Këngët mund të pikturo-

jnë një figurë, për shembull në muzikën klasike 

ku tregohet një tregim. Muzika në muzikë klasike 

tregon një histori pa tekst, që është një gjë 

jashtëzakonisht e fuqishme. Unë mendoj se kjo 

vlen për të thënë se “muzika imiton jetën dhe jeta 

imiton muzikën”.
Kohët e fundit, shkrimi i këngëve e ka 

humbur rrugën në jetën time. Unë mendoj 

se nuk ka mënyrë më të mirë për të shprehur 

veten sesa përmes një kënge. Pas një dite të 

keqe, është mirë të jesh në gjendje të ulesh e 

të shkruash për të. Mund të zhdukë të gjitha 

problemet tuaja dhe t’i flakë tutje. Dëgjimi i 

artistëve të tjerë muzikorë që më pëlqejnë më 

jep frymëzim. Mësuesja ime e kitarës gjithash-

tu më orienton në drejtim të duhur dhe më 

udhëzon kur kam nevojë për të. Më pëlqen të 

marr kitarën time në dorë dhe të krijoj tekste 

të rastit për përvojat e kaluara ose për atë që 

jam duke kaluar në atë moment.
Unë mendoj se muzika i prek njerëzit në 

shumë mënyra të ndryshme. Për mua muzika 

është më shumë se vetëm diçka për të dëgjuar 

apo luajtur, është diçka për të ndjerë. Muzika 

është jashtëzakonisht e rëndësishme në jetën 

time. Unë mendoj se kjo më sjell më afër miqve 

dhe familjes sime. Gjithashtu e ndjejë se kjo më 

ndihmon t’i tejkalojë pengesat e ndryshme. 

Këndi juaj
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IMPORTANCE
OF MUSIC
IN MY LIFE
Music is one of the most important 

and powerful things in my life. My 

life without melodies and harmonies 

would be almost empty. Listening to and play-

ing different tunes helps me to de-stress, relax 

and enjoy life. I love listening to music while 

on my way to school, as I feel it helps me to 

prepare for the day that waits. I think it is 

like the memoirs to my life as it has been 

there throughout everything with me. 

When I was younger, I didn’t have 

the great love for music as I do now. I 

mainly listened to whatever was play-

ing in the background or what my 

parents were listening to. I didn’t 

have much of a care for musical 
compositions. There was some-

times a little bit of pop 
music thrown in 

to the mix here 
and there, but 
that’s really all I 
liked back then. 

Whether I was 
in the car, 

the 

house, or anywhere else there was sure to be 

some Madonna, Michael Jackson, or Bon Jovi 

constantly playing somewhere in the back-

ground. At the time I didn’t care for that genre 

of music much, but now as I’m older, I enjoy it 

as it allows me to reminisce on memories from 

times of my childhood. Once I hit my teenage 

years music became my life and gradually 

started to inhibit my soul. 
I believe music has the ability to convey 

all sorts of emotion. Whether the emotion is 

joy and happiness or sadness and despair 

through rhythms, harmonies and the lyr-

ics music shows it. The musical images that 

music and song are able to create are amaz-

ing. Music has the ability to take me back in 

time just like a time machine. It lets me revisit 

lost and forgotten moments in life. Songs 

can paint a picture, for example in classical 

music where a story is being told. The music 

in classical music tells a story without lyrics 

which is an immensely powerful thing. I feel 

that this applies to the saying “music imitates 

life and life imitates music”.
Recently song writing has wandered its way 

into my life. I believe there is no better way 

to express myself than through a song. After 

a bad day, it’s nice to be able to sit down and 

write about it. It can make all your problems 

just disappear and float away. Listening to 

other musical artists that I like gives me in-

spiration. My guitar teacher also points me in 

the right direction and gives me guidance as 

I need it. I love to just sit with my guitar and 

make up random lyrics about past experiences 

or what I’m going through at the moment.

I believe music effects people in many 

different ways. To me music is more than just 

something to listen to or play, it’s something 

to feel. Music is extremely important in my 

life. I think it brings me closer to my friends 

and family. I also feel that it helps me to get 

through things. 

Your corner

for you 29



30 for you



Përshëndetje,
Mua më pëlqen shumë revista 
juaj. E lexoj me vëmendje të 
veqantë ngase në të gjithmonë 
gjej diçka interesante. Këngëtari 
im i preferuar është MC Kresha 
dhe me këtë rast do të doja të 
ju falenderoja për intervistën e 
mrekullueshme që keni bërë me 
të në njërin nga numrat e kaluar. 
Sporti im i preferuar është 
futbolli. Shkruani më shumë 
për futbollistët e huaj, jetën dhe 
sukseset e tyre. Gjithë të mirat.
Flaka Hashani
Shkolla fillore “Ismail Qemali” 
- Prishtinë 

Tung tung,
Revista juaj më pëlqen shumë. 
Do të doja që të shkruani 
më shumë për sportistët e 
huaj. Sidomos do të doja të 
shkruani për favoritët e mi 
David Beckham, Figo, Rauli dhe 
Lionel Messi etj. Përveq sportit 
unë e adhuroj edhe poezinë. 

Grupi im i preferuar është 
“Ilirët”, ndërsa ndër këngëtarë 
do të veçoja Sinan Vllasaliun. 
Jeni më të mirët.
Arlind Gashi 
Shkolla fillore “Avni Rrustemi” 
- Prishtinë

Tung,
Një përshëndetje e veçantë për 
stafin editorial të revistës “For 
You”. Unë ju falenderoj nga 
zemra për atë që ju po bëni për 
ne. Jam Beltroni nga Lipjani. 
Hobi im është leximi kurse 
kohën e lirë e kaloj në mësimin 
e gjuhëve të huaja. E adhuroj 
Aurela Gaqen dhe Stupcat. 
Nëse keni mundësi ju lutem që 
këta ti prezentoni në faqet e 
revistës suaj. Ju faleminderit.
Beltron Duriqi
Shkolla fillore “Ismail Luma” 
- Lipjan  

Përshëndetje,
Unë jam adhurues i flaktë i 

futbollit mirëpo unë luaj 
basketboll. E dua sportin në 
përgjithësi. Revista juaj më 
pëlqen shumë, jeni revista më 
e mirë për tinejxherë. Keni 
shkrime shumë interesante. 
Këngëtari im i preferuar është 
MC Kresha ndërsa ndër 
aktore do ta veçoja Teuta 
Krasniqin. Suksese.
Diamant Asllani
Shkolla fillore “Meto 
Bajraktari” - Prishtinë

Tung,
Revista juaj më pëlqen shumë. 
Hobi im është vallëzimi dhe 
ëndrra ime është që një ditë të 
bëhem valltare. Këngëtarët e mi 
të preferuar janë Shpat Kasapi 
dhe Dafina Zeqiri. Do të doja 
të kem një poster Shakira dhe 
Rihanna. Jeni më të mirët. Ju 
dua shumë.
Edona Berisha
Shkolla fillore “Dëshomrët e 
Qëndresës” - Klinë

Tung 
tung,
Revista 
“For 
You” më pëlqen shumë, jeni të 
parët që keni menduar edhe për 
gjeneratat më të reja. Hobi im 
ëshët futbolli dhe shpresoj që 
një ditë ju të shkruani për mua 
si një ndër futbollistët më me 
nam të Kosovës. Këngëtari im 
i preferuar është Noizy ndërsa 
filmi që e dua më së shumti 
është Harry Potter me të gjitha 
vazhdimet e tij.
Valdrin Aliu
Shkolla fillore “Zenel hajdini” - 
Gadime - Lipjan 
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Hello!
I like your magazine very much. 
I read it with special attention, 
because I always find something 
interesting in it. My favorite 
singer is MC Kresha and on this 
occasion I would like to thank 
you for the wonderful interview 
that you have done in one of the 
previous numbers. My favorite 
sport is football. Write more about 
foreign footballers, their life and 
successes. All the best to you!
Flaka Hashani
Elementary School “Ismail 
Qemali” - Prishtinë 

Hi!
I like your magazine very much. 
I would love it if you would write 
more about the foreign athletes. I 
would especially love if you would 
write about my favorite athletes 
David Beckham, Figo, Raul, 
Lionel Messi, and so on. Apart 
from this sport I also adore poetry. 
My favorite music band is “Ilirët”, 

whereas among the singers I 
would point out Sinan Vllasaliu. 
You are the best!
Arlind Gashi 
Elementary School “Avni 
Rrustemi” - Prishtinë

Hello there!
A special greeting to the Editorial 
Office staff of the For You 
Magazine! I thank you from the 
bottom of my heart for what you 
are doing for us! I am Beltron 
from Lipjan. My hobby is reading, 
and I spend my free time learning 
foreign languages. I adore Aurela 
Gaqe and Stupcat. If you have 
an opportunity could you please 
present them in the pages of your 
magazine. Thank you!
Beltron Duriqi
Elementary School “Ismail 
Luma” - Lipjan  

Greetings!
I am a hardcore fan of 
football, but I play basketball. 

I love sports in general. 
I like your magazine very 
much, and it is the best 
magazine for teenagers. 
You have very interesting 
articles. My favorite singer 
is MC Kresha. Among actors 
I would point out Teuta 
Krasniqi. Wish you much 
success!
Diamant Asllani
Elementary School “Meto 
Bajraktari” - Prishtinë

Hello
I like your magazine a lot. 
My hobby is dancing and my 
dream is one day to become 
a dancer. My favorite singers 
are Shpat Kasapi and Dafina 
Zeqiri. I would like to have a 
poster of Shakira and Rihanna. 
You are the best! Love you!
Edona Berisha
Elementary School 
“Dëshomrët e Qëndresës” 
- Klinë

Hello!
I like the 
“For You” magazine very much; 
you are the first to have thought 
about the younger generations. 
My hobby is football and I hope 
one day you will write about me 
as one of the most renowned 
footballers of Kosovo. My 
favorite singer is Noizy, while 
the movie that I like the best is 
Harry Potter and all its sequals.
Valdrin Aliu
Elementary School 
“Zenel Hajdini” 
- Gadime - Lipjan 
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