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EDITORIAL

Kopertina:
GJIKO

SHKOLLA E MUAJIT4

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Përshëndetje miqtë e mi të nderuar,
Miqësia është një nga dhuratat më të çmuara të jetës. 

Një person që ka miq të vërtetë në jetën e tij, është me 
shumë fat. Miqësia e bën jetën më interesante, ajo e 
bën jetën më të ëmbël dhe një përvojë të këndshme. 
Miqësia është me të vërtetë një pasuri në jetë. Ajo 
mund të na çojë drejt suksesit ose dështimit. E gjitha 
varet nga mënyra se si i zgjedhim miqtë tanë. Miqësia 
e vërtetë është ndjenja e dashurisë, ndarjes së gjërave 
dhe kujdesit. Është një ndjenjë që dikush të kupton 
dhe të vlerëson ashtu siç jeni, pa ndonjë ekzagjerim, 
lajka dhe pretendime. Kjo ju jep një ndjenjë që ju jeni 
‘të dëshiruar’ dhe se jeni ‘dikush’ dhe jo një qenie e 
padallueshme në turmë. Një mik i vërtetë qëndron pranë 
jush në të mirë dhe në të keqe. Miqësia e vërtetë nuk 
njeh kufij të kastës, besimit, racës dhe gjinisë. Miqësia 
është si e mirë ashtu dhe e domosdoshme. Njeriu nuk 
mund të jetojë vetëm. Ai është një qenie shoqërore. Ai 
ka nevojë për dikë që të ndajë gëzimet dhe vuajtjet e 
tij. Në përgjithësi, vetëm njerëzit të së njëjtës moshë, 
karakter dhe histori, mentalitet, etj., mund ta kuptojnë 
njëri-tjetrin dhe t’i kuptojnë problemet e njëri-tjetrit. Miqtë 
janë të nevojshëm për mbështetje dhe për t’i ndarë 
gjërat. Miqësia është një eliksir, i cili është thelbësor për 
një jetë të lumtur. Miqësia e vërtetë mund të jetë raport 
njeri-njeri, njeri-kafshë. Nuk ka asnjë dyshim që shokët 
e ngushtë ndihmojnë rreth vështirësive tona dhe në 
kohë të vështira të jetës. Miqtë gjithmonë përpiqen të na 
shpëtojnë kur jemi në rrezik, si dhe të japin këshilla në 
kohë. Miqtë e vërtetë janë pasuria më e madhe e jetës 
sonë, meqë ndajnë pikëllimin tonë, dhimbjen tonë dhe 
na bëjnë të ndihemi të lumtur.

Deri në takimin tonë të ardhshëm, argëtohuni dhe 
kënaquni me miqtë tuaj.

Leonora 
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EDITORIAL

SHKOLLA E MUAJIT

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Greetings my dear friends,
Friendship is one of the most precious gifts of 

life. A person who has true friends in life is lucky 
enough Friendship makes life thrilling. It makes 
life sweet and pleasant experience. Friendship is 
indeed, an asset in life. It can lead us to success 
or to doom. It all depends on how we choose 
our friends. True friendship is a feeling of love, 
sharing and caring. It is a feeling that someone 
understands and appreciates you as you are, 
without any exaggeration, flattery and pretensions 
It gives a feeling that you are ‘wanted’ and that 
you are ‘someone’ and not a faceless being in the 
crowd. A true friend stands by you through thick 
and thin. True friendship knows no boundaries of 
caste, creed, race and gender. Friendship is both 
good and necessary. Man cannot live all alone. He 
is a social being. He  needs someone to share his 
joys and sorrows. Generally, it is only the people 
of the same age, character and background, 
mentality, etc., who can understand him and 
understand his problems. Friends are needed for 
support and for sharing. Friendship is an elixir 
which is essential for a happy life. True friendship 
can be between human and human and human and 
animals. There is no doubt that best friends help 
in our difficulties and bad times of the life. Friends 
always try to save us in our dangers as well as 
provide timely advice. True friends are like best 
assets of our life as they share our sorrow, sooth 
our pain and make us feel happy.

Until our next meeting, have fun and enjoy the 
time with you friends.

Leonora 
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Në fillim të Luftës së Dytë 
Botërore në Kosovë, në 
shumë qytete dhe fshatra 

u hapën shkollat e para në gjuhën 
shqipe. Pikërisht në shtator të vitit 
1941, me vendim të ministrit të 
atëhershëm të arsimit Ernest Koliqit, 
edhe në Ferizaj u hap shkolla e parë 
fillore në Gjuhën Shqipe. Kjo shkollë 
e mori emrin Shkolla Fillore “Ismail 
Qemaili” të cilin e mbajti deri në vitin 
1955 kur e mori emrin “Tefik Çanga” 
të cilin e mban edhe sot e kësaj dite. 
Mësuesi vendas Shaban Shaqir Vata 
ka një rëndësi të veçantë për historinë e kësaj shkolle, pasi që ishte ai i 
cili e organizoi themelimin e kësaj shkolle, të parës së këtij lloji në këtë 
rajon. Ky pishtar i arsimit, për t’i tubuar fëmijët në oborrin e shkollës, e 
organizoi orkestrën muzikore të qytetit që të marshonte nëpër rrugët 
kryesore të qytetit. Teksa orkestra parakalonte duke bërë muzikë, 
fëmijët dilnin nga shtëpitë e tyre dhe nga të gjitha anët rreshtoheshin 
pas orkestrës. Në fund orkestra dhe rreshti i nxënësve, që rritej gjithnjë, 
arritën në oborrin e shkollës së vjetër të gjimnazit. Aty mësuesi Shaban 
e bëri ndarjen e fëmijëve nëpër klasa.

Që atëherë ka kaluar shumë kohë dhe padyshim edhe rrethanat 
dhe kushtet e shkollës kanë ndryshuar rrënjësisht. Padyshim, ndryshimi 
kryesor është objekti i ri dhe modern i cili është në funksion që nga viti 
shkollor 2009-2010. Drejtori aktual i shkollës z. Basri Hasani, tregon 
se përkundër se objekti është i ri ai i ka pasur disa mangësi teknike 
sidomos me pikimin e çatisë. Problem tjetër është edhe fakti se kjo 
shkollë gjendet në qendër të Ferizajt. Rrjedhimisht, numri i nxënësve të 
saj është vazhdimisht në rritje dhe për këtë arsye shumë prej kabineteve 
është dashur që të kthehen në klasa mësimi. Kështu shkolla sot i ka 
vetëm dy kabinete, kabinetin fizikë-biologji dhe kabineti i informatikës.

Shkolla i ka rreth 1300 nxënës dhe mësimi zhvillohet në tri nivele: 
para-fillor, fillor dhe atë të mesëm të ulët dhe për këtë arsye procesi 
edukativo-arsimor zhvillohet në dy ndërrime. Ndërrimi i parë fillon në 
orën 8:00 deri në 13:05 dhe pastaj nga ora 13:30 deri në 17:45 në 
mbrëmje. Mirëpo, përkundër mungesës së hapësirës drejtori Hasani 

theksoi se ky problem aktualisht nuk është i patejkalueshëm dhe 
shqetësimi i tij kryesor është mungesa e hapësirës për kabinete.

Sa i përket cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies 
z. Hasani theksoi se pasuria më e madhe e kësaj shkolle 

është kolektivi i mësimdhënësve por, edhe fakti se shkolla e ka tërë 
personelin ndihmës që i nevojitet një shkolle për të përmirësuar cilësinë 
e mësimit. “”Krahas mësimdhënësve, të cilët janë të gjithë të kualifikuar 
për fushën përkatëse, ne e kemi edhe pedagogun, psikologun, pastaj 
administratorin e shkollës, kemi edhe stomatologun e shkollës si dhe 
mësues mbështetës. Të gjithë ata janë të fokusuar në përmirësimin e 
cilësisë së mësimdhënies në shkollën tonë dhe ata e arrijnë këtë në 
mënyrën më të mirë të mundshme,” shtoi z. Hasani. Këtë pohim të tijin 
z. Hasani e bazon në faktin se arritjet e nxënësve të kësaj shkolle në 
testet e ndryshme duke filluar nga testi kombëtar i arritshmërisë tregon 
se kjo shkollë është duke ecur në drejtimin e duhur.

Një tjetër fakt interesant për këtë shkollë është se ajo është një 
ndër shkollat e para që është përzgjedhur si pilot projekt për të punuar 
me kurrikulën e re. Kështu, tani ata janë si pikë referimi edhe për 
shkollat e tjera në këtë rajon. Një tjetër pikë e fortë e shkollës është 
edhe bashkëpunimi me prindërit e fëmijëve dhe gatishmëria e këtyre të 
fundit që gjithmonë të ndihmojnë shkollën në çfarëdo mënyre që është 
e nevojshme. Rrjedhimisht, në shkollë funksionojnë dhe janë aktiv të 
gjithë mekanizmat e këshillave administrues shkollë-prindër duke filluar 
nga niveli i klasave e deri në nivel të shkollës. Tërë kjo punë rezulton 
me aktivitete të shumta ku mund të veçohet përgatitja e ekspozitës me 
punimet e klubit të artistëve të shkollës, në mënyrë që të gjithë qytetarët 
e Ferizajt të mund të kënaqen me këto punime të nxënësve. Po ashtu 
në përgatitje e sipër është zhvillimi i një projekti me ndihmë nga Banka 
Botërore në kuadër të të cilit do të sigurohen projektor për të gjitha 
klasat si dhe trajnime për mësimdhënësit e rinj të cilët kanë nevojë që t’i 
vijojnë trajnimet për zhvillimin e mësimit sipas metodave më të reja.

Në fund z. Hasani e 
pati një porosi të thjeshtë: 
“shkolla duhet të jetë një 
vatër e ngrohtë ku fëmijët 
do ta ndjejnë veten të 
sigurt dhe do të vijnë me 
kënaqësi. Vetëm në këtë 
mënyrë ne do të mund t’i 
përgatisim ata që të bëhen 
brezi i ndryshimit.”

Drejtori Basri Hasani

Erjona Neziri (13)
Për mua inteligjenca 
ka më shumë rëndësi 
pasi që ajo të ndjek 
kudo që shkon në 
jetë. Ndërsa bukuria 
është vetëm gjysma e së vërtetës dhe 
dua të them asnjëherë nuk duhet të 
bazohemi vetëm tek bukuria por duhet 
të bazohemi edhe tek zemra dhe sjellja 
e njerëzve.

Erjona Neziri (13)
To me intelligence is more important 
because it follows you everywhere in 
life. Beauty, however, is only half of the 
truth and we should never take into 
consideration only beauty but peoples’ 
hearts and behaviour as well.

Çelik Tasholli (12)
Inteligjenca për 
mua është më e 
rëndësishme sepse, 
njeriu nuk mund të 
vlerësohet në bazë 
të bukurisë por në 
bazë të zemrës dhe inteligjencës që 
e ka. Inteligjenca është shumë më e 
rëndësishme se sa bukuria sepse, ajo 
na ndihmon që ne të mësojmë gjëra 
të reja.

Çelik Tasholli (12)
Intelligence is more important to me 
because a person cannot be assessed 
based on beauty but rather the heart 
and intelligence one has. Intelligence is 
much more important than beauty, be-
cause it helps us gain new knowledge.

INTELIGJENCA APO BUKURIA?

SHFMU “TEFIK ÇANGA” NË FERIZAJ

Pyetësor

shkolla e muajit

Shega Hashani (12)
Unë mendoj se 
inteligjenca na duhet 
më shumë se sa bu-
kuria sepse, me një 
mendje të ushqyer 
mirë do të kemi një 
jetë të suksesshme. Kurse në anën 
tjetër mendoj se bukuria është diçka 
e përkohshme. Për mendimin tim 
mendoj se njerëzit duhet ta kuptojnë 
se bukuria s’ka vlerë pa një mendje 
inteligjente.

Shega Hashani (12)
I believe that intelligence is more use-
ful to us than beauty because, a well 
nurtured mind will ensure a success-
ful life. On the other hand, I believe 
that beauty is something temporary. 
In my opinion I think it is important 
for people to understand that beauty 
without intelligence is worthless.
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At the start of World War Two, Albanian schools were opened 
for the first time in many towns and villages across Kosovo. In 
September 1941, based on the decision of Ernest Koliqi, the 

Minister of Education at the time, the first Albanian school was opened 
in Ferizaj as well. The school was named Elementary School “Ismail 
Qemaili” and the name was kept until 1955 when it was renamed “Tefik 
Çanga” a name it bears to this day. A local teacher, Shaban Shaqir 
Vata has a special place in the history of this school, as it was him 
who organized the establishing of this school, the first of its kind in this 
area. This beacon of education, organized the town orchestra to march 
through the main streets and gather the students. As the orchestra 
marched, children from all parts of the town got out of their homes and 
got in line behind the orchestra. Finally the orchestra and the ever-
growing line of children gathered at the yard of the old high school, 
where teacher Shaban divided the children into classrooms.

A lot of time has passed since then and the circumstances and 
conditions at the school have changed radically. Of course, the main 
change is the new and modern school building that is in use since 
school year 2009-2010. The current Principal Mr. Basri Hasani says 
that despite this being a new building it had some technical issues in 
particular with roof leaks. Another problem is the fact that this school is 
located in the very centre of Ferizaj. Consequently, its students’ number 
is continuously growing, which is why many school laboratories had to 
be turned into regular classrooms. Therefore, the school now has only 
two laboratories: the physics-biology and the IT laboratory.

The school has around 1300 students and classes are conducted 
in three levels: preschool, elementary and junior high school, thus the 

school operates in two shifts. The first shift starts at 8:00 and finishes 
at 13:05 and the second shift starts at 13:30 and finishes at 17:45 in 
the evening. However, despite the lack of sufficient space Principal 
Hasani emphasized that currently this problem is not a major issue 
except for the lack of laboratories.

In relation to the quality of teaching and learning, Mr. Hasani 
stressed that this school’s greatest asset is the teaching staff but also the 
fact that the school has a full assisting team that is required to improve 
the teaching quality. “In addition to our teachers who are all qualified in 
the respective field, we also have a schoolmaster, a psychologist, one 
school administrator, one dentist and one supporting teacher. They are 
all focused in improving the teaching quality at our school and they do a 
pretty good job,” Mr. Hasani added. He grounds this claim in the fact that 
the students’ achievements in various tests starting from the national 
achievement test show that the school is heading in the proper direction.

Another interesting fact about this school is that it is among the 
first ones to be selected as a pilot project to operate with the new 
curricula. As a result, now they are a reference point to all the other 
schools in the region. Another strong point is the cooperation with the 
parents and their readiness to always assist the school in any way 
they can. Consequently, all administrative parent-teacher councils’ 
mechanisms from class and all the way to the school level are 
functional. This results in many activities, including the organization 
of an exhibition with the works of the school’s club of artists so 
that all the people in Ferizaj may enjoy these artworks. Moreover, 
another project is underway with the help of World Bank as part of 
which projectors shall be acquired for all classes and trainings will be 
organized for the new teachers who need to attend trainings on how 
to teach in compliance with the newest methods.

Finally, Mr. 
Hasani had a simple 
message: “school 
should be a warm 
place where children 
will feel safe and 
will go to gladly. 
Only this way we will 
be able to prepare 
them to become 
the generation of 
changes.”

Rinesa Ahmeti (14)
Për mua inteligjenca është mbi të 
gjitha. Bukuria është thjeshtë një 
tipar karakteristik që është veçse një 
pjesë e asaj që je. Në të vërtetë, kur 
ke inteligjencë dhe mençuri atëherë 
ke gjithçka. Të gjithë duan të kenë 
punë me persona të aftë prandaj, ji vetvetja dhe ar-
simohu dhe vazhdo sepse, pa bukuri mund të kesh 
sukses në jetë por, jo edhe pa mençuri.

Rinesa Ahmeti (14)
To me intelligence is above all. Beauty is merely 
a specific feature, which is only a part of who you 
are. In fact, when you have intelligence and wisdom 
you have everything. Everyone wants to have to 
deal with smart people therefore, be yourself and 
get educated because you can be successful in life 
without beauty but not without wisdom.

INTELLIGENCE OR BEAUTY?

EJHS “TEFIK ÇANGA” IN FERIZAJ
school of the month

Oltina 
Topojani (11)
Inteligjenca 
është më e 
veçantë se 
sa bukuria. 
Inteligjenca 
dhe dija shkojnë dorë më 
dorë andaj, inteligjenca është 
më e rëndësishme. Një njeri 
inteligjent është shumë më i 
veçantë se sa dikush që është 
vetëm i bukur.

Oltina Topojani (11)
Intelligence is more special than 
beauty, because intelligence 
and knowledge go hand in 
hand. Therefore, intelligence is 
more important. An intelligent 
person is more special than 
someone who is only beautiful.

Questionnaire
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Erdit 
Guri (10)
Inteligjenca 
për mua 
është shumë 
e rëndë-
sishme 
sepse, ajo është çelësi për 
një jetë të suksesshme. Kur 
je inteligjent bukuria rrezaton 
nga brendësia jote.

Erdit Guri (10)
In my opinion intelligence 
is very important because I 
consider it to be the key to 
a successful life. When you 
are intelligent beauty radiates 
from within you.
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Nga data 16 e deri më 23 tetor 2017 komuniteti i të 
verbërve dhe personave me të parë të kufizuar në 
Kosovë shënoi “Javën Ndërkombëtare të Shkopit 

të Bardhë”. Ky manifestim sivjet u hap me një akademi në 
ambientet e Hotel Sirius në Prishtinë.

Në fjalimin e tij hapës, z. Bujar Kadriu, Kryetar i Shoqatës 
së të Verbërve të Kosovës, bëri një përmbledhje të shkurtër të 
pozitës së kësaj kategorie të personave në shoqërinë tonë. Me 
këtë rast ai theksoi se ka ndryshime pozitive si për shembull 
fakti se Kosova është një ndër vendet e pakta në rajon dhe 
madje edhe në Evropë që i boton fletëvotimet në alfabetin 
Braille. Kjo do të thotë se personat e verbër në Kosovë mund të 
votojnë në mënyrë të pavarur si dhe të ruajnë të drejtën e tyre 
për fshehtësinë e votës. Në këtë mënyrë, Kosova plotëson një 
standard shumë të rëndësishëm në lidhje me të drejtat njerëzore 
të personave të verbër. Z. Kadriu, vëmendje të veçantë i kushtoi 
edhe faktit se aktualisht në Kosovë e kemi një ligj për personat 
e verbër. Mirëpo, sipas tij ky ligj nuk zbatohet në tërësi. Për këtë 
arsye, ai i bëri thirrje të gjitha institucioneve në Kosovë që të 
angazhohen më shumë për zbatimin e këtij ligji, pasi që zbatimi i 
tij siguron zhvillimin e një shoqërie demokratike. 

Në emër të qeverisë së Kosovës, zëvendës kryeministri 
z. Enver Hoxhaj, premtoi se do të angazhohej që këto 
shqetësime të këtij komuniteti të adresohen sa më shpejt 
nga të gjitha institucionet përkatëse. Ai po ashtu e vlerësoi 
edhe punën dhe angazhimin e Zyrës për Qeverisje të Mirë 
pranë Zyrës së Kryeministrit (ZQM/ZKM). Sipas tij kjo zyrë 
do të vazhdojë me përkushtim punën që të jenë një hallkë e 
rëndësishme e bashkëpunimit në mes të qeverisë dhe të gjithë 
personave me nevoja të veçanta. Këtë përkushtim e ritheksoi 

edhe z. Habit Hajredini, drejtor i kësaj zyre.
Pas diskutimit, Shoqata e të Verbërve të Kosovës ndau 

mirënjohje për personat dhe institucionet që ndihmuan dhe 
vazhdojnë përkrahjen e personave të verbër. Me këtë rast një 
mirënjohje e tillë iu nda edhe redaksisë së Revistës For You e 
cila botohet nga Shtabi i Përgjithshëm i KFOR-it në Prishtinë. 
Arsyeja për ndarjen e kësaj mirënjohjeje ndërlidhet me faktin 
se tash e disa vite me radhë KFOR-i e financon publikimin e 
kësaj reviste edhe në alfabetin Braille. Për më tepër, revista 
botohet në shqip dhe në serbisht. Kjo e dëshmon se KFOR-i 
është i përkushtuar për të mbështetur të gjithë njerëzit që 
jetojnë në Kosovë pa marrë parasysh përkatësinë e tyre 
kombëtare, fetare apo aftësinë e kufizuar.

Revista For You është një revistë shumë edukative dhe 
informuese, tha mes tjerash z. Bujar Kadriu: “Revista For You 
jo veç që ka përmbush një standard që buron nga konventa 
e OKB-së për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar për 
të pasur qasje në informacione, por njëkohësisht ka krijuar 
mundësi të barabarta për të gjithë qytetarët që të marrin 
informacione. Kjo revistë është një dritare informative për 
personat e verbër në Kosovë.”

Në fund, znj. Armenda Berani Shala, zyrtare e lartë 
në ZQM/ZKM theksoi se Kosova tashmë e ka një strategji 
kombëtare për personat me nevoja të veçanta. Sipas saj, 
në këtë strategji trajtohen objektivat e tilla si shëndetësia, 
arsimi, punësimi, mirëqenia sociale, të cilat i preokupojnë këta 
persona. Si rezultat i kësaj gjendja e kësaj pjese të shoqërisë 
është përmirësuar dukshëm. Kurse të gjithë të rinjtë në 
Kosovë ajo i porositi që të solidarizohen dhe t’i përkrahin të 
gjithë personat me nevoja të veçanta.

JAVA NDËRKOMBËTARE 
E SHKOPIT TË BARDHË
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From 16th to 23rd October 2017 the blind and 
visually impaired people in Kosovo marked the 
“International White Cane Week”. This year the 

activities were opened with an academy in Hotel Sirius in 
Prishtina/Priština.

In his opening speech, Mr. Bujar Kadriu, President 
of the Blind Association of Kosova, presented a brief 
summary of the position of this community in our society. 
He emphasized that there are many positive changes 
such as the fact that Kosovo is one of the few countries 
in the region and Europe that publishes the voting ballots 
in Braille. This means that the blind people in Kosovo can 
vote independently and maintain the secrecy of their vote. 
This way, Kosovo meets a very important standard in 

relation to the human rights of blind people. Mr. Kadriu paid 
special attention to the fact that currently Kosovo had a law 
on blind people. However, according to him, this law is not 
fully implemented. Therefore, he called all the institutions in 
Kosovo to make efforts to implement this law, because this 
ensures the development of a democratic society.

On behalf of the Institutions in Kosovo, the deputy 
prime minister, Mr. Enver Hoxhaj promised that he will work 
so that the aforementioned concerns of this community 
would be addressed as soon as possible by all relevant 
institutions. He also praised the work of the Office for 
Good Governance of the Prime Minister’s Office (OGG/
PMO). According to him, this office shall continue its work 
and dedication to be an important link in the cooperation 
between the government and all people with special 
needs. This commitment was also confirmed by Mr. Habit 
Hajredini, director of this office.

After the discussions, the Blind Association of 
Kosova handed over acknowledgments to individuals 
and institutions that have helped and supported 
the blind people. One such acknowledgment was 
awarded to the editorial office of For You Magazine, 
which is published by HQ KFOR in Prishtina/Priština. 
The reason for this award relates to the fact that for 
several years now KFOR finances the publication of 
this magazine in the Braille alphabet. Moreover, the 
magazine is published in both Albanian and Serbian 
languages. This is further proof that KFOR is committed 
to support all the people living in Kosovo regardless of 
their ethnicity, religion or disability.

For You Magazine is a very educational publication, 
said Mr. Kadriu among other and went on: “For You 
Magazine not only meets a standard deriving from the 
UN Convention on the rights of people with special 
needs to have access to information, but it also 
creates equal opportunities for all the people to access 
information. This magazine is a window of information 
for blind people in Kosovo.”

In the end, Mrs. Armenda Berani Shala, senior officer 
at the OGG/OPM emphasized that Kosovo now has a 
National Strategy for people with special needs. According 
to her, this strategy addresses objectives such as health, 
education, employment and social welfare, all of which 
are important to these persons. As a result the conditions 
of this part of the society have improved visibly. She also 
called all the young people in Kosovo to be sympathetic 
and support all the people with special needs.

INTERNATIONAL 
WHITE CANE WEEK



fashion

1. Zoë Kravitz me 
fustan të “Dior Haute 
Couture” 
Zoë Kravitz e veshur me një ylber 
ngjyrash në qilimin e kuq? Çfarë 
tjetër? A presim edhe një buzëqeshje 
prej saj? Personi më “cool” në cilindo 
fustan duket fenomenale, madje edhe 
në të gjithë atë shfaqje për të lënë 
mbresë. Siç tha ajo për “E!”, “Me këtë 
fustan të veçantë, ndihesha magjike, 
andaj dhe i thash vetës “T’a provoj”.

1. Zoë Kravitz in Dior 
Haute Couture 
Zoë Kravitz wearing a rainbow of colour on the red carpet? 
What next? Is she going to crack a smile? The coolest person 
in any dress looks phenomenal in all that razzmatazz. As she 
said on E!, “This particular dress felt magical, so I said, Go for”. 4.Tessa Thompson me 

fustan të Rosie Assoulin 
Edhe një fustan tjetër ylber dhe ky ishte me 
fallta dhe me ngjyra metalike të ylberit, pra 
fije lureksi, që vërtet kërkonte një rrotullim.

4.Tessa Thompson in 
Rosie Assoulin 
Another rainbow and this one in pleated 
metallic rainbow Lurex that demanded a twirl

5.Tracee Ellis Ross me fustan të 
“Chanel Haute Couture” 
Vërtet që është një veshje e guximshme, ky 
fustan glamuroz dhe i lëngshëm, me siluetën 
prej një zileje, e trasoj rrugën për një natë 
me temin (parica), pupla dhe argëtim.

5.Tracee Ellis Ross in 
Chanel Haute Couture 
Certainly a daring look, this glamorously fluid 
dress with its bell silhouette set the stage for 
a night of sequins, feathers, and fun.

3.Claire Foy me fustan 
të “Oscar de la Renta” 
Nëse do të provoni kominoshe në qilimin 
e kuq, atëherë duhet vërtet të jeni 
ektravagant, dhe Foy ishte mu ashtu me 
këtë veshje elastike nga leshi me një 
litar të zbukuruar me kristale.

3.Claire Foy in Oscar de 
la Renta 
If you’re going to try a jumpsuit on 
the red carpet, you better go big, and 
Foy went all the way in this stretch 
wool gabardine number with crystal 
embroidered rope.

10 PERSONAT MË SË MIRI TË VESHUR NË QILIMIN E KUQ TË “EMMY 2017”
Uau, të gjithë në mbrëmjen e ndarjes së çmimit “Emmys” duhet ta kenë marrë të dielën në mbrëmje memorandumin 

që aktorja Bette Midler është duke e lënë “Hello, Dolly!” në muajin janar, përndryshe si do të shpjegohen të gjithë 
ata fustana me temin të argjendtë dhe me thekë nga puplat? Vajza më falni, por Bernadette Peters ju ka mundur në 

këtë drejtim, mirëpo gjtihsesi e tërë ajo ekstravagancë dhe joshje ishte argëtuese. Gjersa trendi i bukurisë në përgjithësi 
përfshinte flokë të lidhura prapa, në stilin shpërfillës? Ky ishte viti ku kjo mbrëmje e “Emmy” ishte tërësisht në përqëndrim 
të Broadway-it dhe 10 fustanet më të mira të mbrëmjes reflektonin plotësisht atë ndjesi spektakolare të performancës.
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2. Nicole Kidman me 
fustan të “Calvin Klein 
By Appointment” 
Ky fustan i kuq me bustin e theksuar 
dhe me fallta është një mrekulli 
inxhinierike. Duket si një bluzë e 
modifikuar që lidhet për qafe me 
një jakë të mbështetur nga një 
litar vezullues nga kristali, një stil 
më efikas në krahasim me shallin 
e fildishtë që Millie Bobby Brown 
kishte vënë përreth fustanit të saj 
prej princeshe e të bardhë, i cili 
gjithashtu ishte nga “Calvin Klein By 
Appointment”.

2. Nicole Kidman in Calvin Klein By 
Appointment 
This red dress with its pleated bodice dress is an engineering 
marvel. It’s kind of  a modified halter with a neckline 
supported by glittering crystal rope, a more effective styling 
trick than the ivory bandana that Millie Bobby Brown 
around her white princess gown, also by Calvin Klein By 
Appointment.

(Burimi: http://www.instyle.com)



fashion

6. Halston Sage me 
fustan të Zac Posen 
Ky fustan po që është një aplikim 
më praktik i trendit të zbukurimit të 
argjendtë në të bardhë që duket 
aq i lëmuar dhe i mirë (gjithashtu 
kombinohet mjaft bukur me stolitë 
“Chopard”).

6. Halston Sage in 
Zac Posen 
Here’s a more practical application 
of silver embellishment-on-white 
trend that looks so sleek and right 
(also matches the Chopard jewels 
quite nicely).

7. Yara 
Shahidi 
me 
fustan të 
“Prada” 
Ky fustan 
dallohet nga 
fustanat e tjerë 
me ngjyra të 
ndezura, gjersa 
ka mëngë me 
krahë valëvitës 
si flatra dhe 
nuanca të buta 
të tylit bronz 
dhe me temin 
të gjelbër. Gjithashtu Shahidi me këtë 
veshje dukej shumë e rritur. 

7. Yara Shahidi in 
Prada 
This dress stands apart from the bright 
color trends with its flutter sleeves and 
muted tones of bronze tulle and green 
sequins, and Shahidi couldn’t look 
more grown up. 

8.Priyanka Chopra me 
fustan të “Balmain” 
Ky fustan, është fustani më i çuditshëm 
i vitit, ku dukej sikur të ishte krijuar nga 
një jorgan i mbushur me tegela që ka 
humbur aq keq betejën me jastëk sa që 
po lëshonte një varg puplash të bardha. 
Gjithsesi Chopra ia doli që këtë fustan ta 
bëjë të dukej i bukur.

8.Priyanka Chopra in 
Balmain 
It’s this year’s what-the-hey dress, as if 
made from a deconstructed quilted duvet 
that lost a pillow fight so badly it was 
spilling a trail of white feathers, but Chopra 
made it work.

THE TOP 10 BEST DRESSED FROM THE 2017 EMMYS RED CARPET
Wow, everyone at the Emmys must have gotten the memo on Sunday night that the Bette Midler is exiting “Hello, 

Dolly!” in January, for how else to explain all those silver sequined and feather-fringed gowns? Sorry, gals, 
Bernadette Peters has beat you to the punch, but, man, all that glitz and glam sure was fun. So what if the  beauty 

trend was largely of the slicked-back, don’t-care (or didn’t-care-enough) hair? This was the year that the Emmys went full-
on Broadway, and the Top Ten dresses of the night fully reflected that spectacular sense of performance.
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9. Evan Rachel Wood me fustan të 
“Moschino by Jeremy Scott” 
Smoking i bardhë, çfarë tjetër mund të kërkosh për në “Emmys”? 
Të radhiteni në Ziegfeld Follies (revistat teatrale të dikurshme)?! 

9. Evan Rachel Wood in Moschino by 
Jeremy Scott 
White tie and tails, what more could you ask for at the Emmys? 
Cue the Ziegfeld Follies!

10. Shailene Woodley me fustan nga 
koleksioni “Ralph 
Lauren Collection” 
Woodley është e njohur që nuk është 
pronare e ndonjë televizioni, ose e 
ndonjë tharëse flokësh, mirëpo ajo ka një shije të mirë 
kur bëhet fjalë për fustana, siç ishte dhe ky fustan nga 
smeraldi dhe prej kadifeje.

10. Shailene Woodley in Ralph 
Lauren Collection 
Woodley famously doesn’t own a television, or evidently 
a hairdryer either, but she has good taste when it 
comes to dresses, like this emerald velvet one.

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



• 

Çfarë zhanri të muzikës 
këndoni?
Gjiko: Më së shumti Hip-Hop, 
gjithmonë duke mos harruar të 
fus gjurmë personale të miat. 

• Cilat janë mesazhet e 
këngëve tuaja?
Gjiko: Më së shumti u këndoj 
ndjenjave, qofshin ato të dashu-
risë apo edhe emocioneve që më 
sjellin tema të caktuara sociale 
nga përditshmëria jonë. 

• Dukeni shumë bukur në 

skenë, kush kujdeset për pam-
jen dhe stilin tuaj?
Gjiko: Është një miks në mes të 
Gjikos dhe Elita Rudit.

• Nëse një ditë do të qeverisje 
botën, çka do të ndryshoje?
Gjiko: Do t’i kisha zhdukur të 
gjithë kufijtë në botë. 

• Cilin film e keni shikuar më 
shumë se njëherë?
Gjiko: “The Notebook” është filmi 
të cilin e kam parë shumë herë e 
të cilit i kthehem me dëshirë.  

• Cilat janë dëshirat tua për 
llampën e Alladinit?
Gjiko: Nëse ka mundësi të më 
plotësojë edhe pesë dëshira tjera. 

• Në cilën periudhë të his-
torisë kishe pasur dëshirë 
të jetosh? 
Gjiko: Me shumë dëshirë 
do të kthehesha në vitet e 
’80-ta dhe të ’90-ta. Kam 
përshtypjen se në këtë kohë 
gjërat kanë qenë më reale si 
dhe njerëzit u kanë qëndruar 
më besnik ndjenjave të tyre. 

• Në cilin qytet kishe 
dëshiruar të jetosh?
Gjiko: Më pëlqen të jetoj në 
qytete që janë të rrethuara 

me ujëra, qofshin ato dete apo 
liqene, që dmth. se me shumë 
dëshirë do të preferoja të jetoja 
në njërin nga shtetet e Skandi-
navisë. 

• Çka vëren së pari kur je në 
bisedë me dikë?
Gjiko: Sinqeritetin. 

• A është dashuria vetëm fjalë?
Gjiko: Në dashuri gjëja e fundit 
janë fjalët.

• Nuk mund të jetosh pa…?

Gjiko:  Pa ujë dhe oksigjen.

• Xhenifer Lopez më e mirë si 
aktore apo si këngëtare?
Gjiko:  Unë do të thoja se ajo 
shkëlqen në rolin e biznismenes.

• Çka mendon kur je para 
pasqyrës?
Gjiko: Gjithmonë mendoj sesi po 
kalojnë vitet, dhe si po plakemi. 

• Po të mos ishit këngëtar, çka 
do të ishit?
Gjiko: Doktor.

• Po të detyroheshe të bëje 
diçka nga këto, cilën do ta 
zgjidhje:
1. Të luaje rol negativ në një 
telenovelë
2. Të lash një grumbull të madh 
të enëve apo
3. Të hidheshe me litar mbrojtës 
nga një lartësi e madhe

• Na trego diçka që të tjerët nuk 
e dinë për ty?
Gjiko: E adhuroj peshkimin.

• Çfarë preferoni më së shumti 
nga garderoba juaj?
Gjiko: Veshjet sportive, xhinse 
dhe maica.

• Cilit lloj të ëmbël-
sirës kurrë nuk i 
thoni jo?
Gjiko: Është një 
torte me çokollatë 
qumështi të cilës nuk i 
them kurrë jo.

• Pemët dhe perimet 
e preferuara?
Gjiko: Mango dhe të 
gjitha perimet bio.

• Prej botës së të 
famshmëve zgjedhi 
tri persona të cilët 

do t’i kishit ftuar për darkë?
Gjiko: Kevin Spacey, Kevin 
Hart dhe BIG.

• Rekomando një këngë për 
të kërcyer, një film ku 
mundesh të shfry-
hesh nga të qajturit 
dhe një baladë që 
mund të dëgjohet 
me dekada?
Gjiko: Këngë 
të stilit bachata 
dhe kizombo, 
filmi “The Kino” dhe 
balada “Mos ua prishni 
lumturinë” nga Para-
shqevi Simaku.

• Çfarë men-
doni për të rinjtë e 
Kosovës dhe cila 
është porosia juaj 
për ta?
Gjiko: Gjen-
eratat e reja 
kanë shumë 
më shumë per-
spektivë se ne 
në të kaluarën. 
Uroj që ata të 
punojnë fort 
për të ardhmen 
e tyre.

music box

Hapat e parë në muzikë, Asdren Gjikolli - Gjiko ka filluar t’i hedhë që në klasën 
e pestë. Ndonëse, ai thotë se si fëmijë e ka pasur fatin që të provojë veten 
ngapak në fusha të ndryshme, muzika ka mbetur dashuria e tij e vërtetë. Sot, 

ai e përshkruan këtë lidhje me muzikën si një ikje nga realiteti si dhe një mënyrë e të 
shprehurit përmes së cilës ai arrin që të konvertojë ndjenjat dhe 

emocionet e tij në fjalë dhe melodi. Në vijim sjellim para jush 
Gjikon si asnjëherë më parë.

Emri dhe mbiemri: 
Asdren Gjikolli
Data e lindjes: 03.01.1991
Vendi i lindjes: Pejë
Gjatësia: 1.73m
Pesha: 78 kg
Ngjyra e syve: e kaftë
Ngjyra e flokëve: e kaftë
Ushqimi i preferuar: taglateli me 
shumë djath
Muzika e preferuar: 
Hip-Hop
Pija e preferuar: 
Coca cola zero
Ngjyra e preferuar: e zezë
Talenti sekret: Peshkimi
Sporti i preferuar: Parkour
Cilat janë virtytet tuaja: Sinqeriteti
Kompania inçizuese: Redbox

GJIKO - “THE FLYBOY”
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• What genre of music do you 
sing?
Gjiko: Mostly, Hip-Hop, never 
forgetting to include a personal 
touch. 

• What messages do you con-
vey through your songs?
Gjiko: I mostly sing about feel-

ings, both those of love 
and emotions, which 

tackle certain 
social topics 

from daily life. 

• You look very good on stage, 
who takes care of your look 
and style?
Gjiko: It is a mix of Gjiko 
and Elita Rudi.

• If you would 
rule the world 
one day, what 
would you 
change?

Gjiko: I would remove 
all the borders in the 

world. 

• Which movie have 
you watched more 
than once?
Gjiko: “The Note-
book” is the movie 
that I have seen 
many times and that 
I am willing to watch 
all over again.   

• What are your 
wishes for Alad-
din’s lamp?
Gjiko: To grant 
me additional five 
wishes. 

• Which historical 
era would you want 

to live in? 
Gjiko: I would really like to return 
to the 80s and 90s. I have the 
impression that at this period in 
history, things were more real, 

and people were more true to 
their feelings. 

• Which city would you 
like to live in?

Gjiko: I would like to live in 
cities surrounded by water, 
either seas or lakes, namely 

I would prefer to live in 
one of the Scandinavian 
countries.

• What is the first thing 
you notice, when talking 

to someone?
Gjiko: Honesty. 

• Is love just words? 
Gjiko: In love the last thing are 
words.

• You cannot live without…?
Gjiko:  Water and oxygen.

• Is Jennifer Lopez better as an 
actress or singer?
Gjiko:  I would say she shines in 
the role of a businesswoman.
• What do you think of when 

looking in the mirror?
Gjiko: I always think about the 
years flying by, and how we are 
getting old. 

• If you weren’t a singer, what 
would you be?
Gjiko: A doctor.

• If you would be obligated 
to do some of the follow-
ing things, what would you 
choose?
1. To be a villain in a soap 
opera,
2. To wash a big pile of dishes, 
or
3. To bungee jump.

• Tell us something that oth-
ers don’t know?
Gjiko: I love fishing.

• What are your favorite 
clothes?
Gjiko: Sportswear, jeans and 
T-shirts.

• Which pastry you can never 
resist?
Gjiko: I can never resist a milk 
chocolate cake.

• Favorite fruits and veg-
etables?
Gjiko: Mango and all bio 
vegetables.

• Choose three celebrities 
who you would invite for 
dinner?
Gjiko: Kevin Spacey, Kevin 
Hart and BIG.

• Suggest a dance song, a 
movie that you can cry your 
eyes out, and a slow song 
(ballade), which you could 
listen forever?
Gjiko: Songs of bachata and 
kizombo style, movie “The 
Kino” and the ballade “Mos ua 
prishni lumturinë” by Para-
shqevi Simaku.

• What do you think of the 
young people of Kosovo 
and what is your message to 
them?
Gjiko: The young gen-
erations have much more 
perspective than in the past. 
I wish for them to work hard 
for their future.

music box

Name &
Surname: 
Asdren Gjikolli
DOB: 03.01.1991
POB: Peja
Height: 1.73m
Weight: 78 kg
Eye Color: Brown
Hair Color: Brown
Favorite Food: 
Tagliatelle with a lot of 
cheese
Favorite Music: Hip-Hop
Favorite Drink: Coca Cola 
Zero
Favorite Color: Black
Hidden Talent: Fishing
Favorite Sports: Parkour
Your virtues: Honesty
Record Label: Redbox

GJIKO - “THE FLYBOY”

Asdren Gjikolli - Gjiko, has begun to take his first steps in music, since the fifth 
grade. Although, he says that as a child he had the luck to prove himself a bit 
in various fields, music has remained his one true love. Today, he describes 

this relation with music, as a getaway from reality, and a way of expression which 
enables the conversion of his feelings and emotions into words and melody. Follow-
ing, we will bring to you as never before, Gjiko.
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Kryeredaktorja e revistës “4U”  Leonora Shabanaj Nikshiq 
dhe Asdren Gjikolli - Gjiko
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TRASHËGIMIA KULTURORE NË RAJONIN E PEJËS

SHPELLA E RADAVCIT
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Paleolit
Shpella gjendet afër fshatit Radavc, 
pranë burimit të Drinit të Bardhë, rreth 
11 kilometra larg qytetit të Pejës, në të 
majtë të rrugës Pejë-Rozhajë. Shpella e 

Radavcit veçohet në aspektin “arkitektonik” 
sepse paraqitet si objekt banimi i krijuar 
nga natyra. Shpella është e një rëndësie 
të veçantë, pasi që ka indikacione të 
periudhës së paleolitit, andaj duhet të ketë 
një trajtim të posaçëm për arsye se në 
Kosovë akoma nuk janë konfirmuar gjurmët 
e kohës së gurit, përkatësisht paleolitit.

THE RADAVC/RADAVAC 
CAVE 
Type: Architectural
Period: Paleolit
This cave is located in Radavc/Radavac 
village, near the spring of Drini i Bardhë/
Beli Drim River, around 11km from 
Peja/Peć, left of the Pejë/Peć-Rozhajë/
Rožaje road. The Radavc/Radavac 
cave is specific from the “architectonic” 
perspective, as a natural living facility. 
This cave has special importance because 
there are indications that it belongs to the 
Paleolithic era, thus calling for treating the 
cave with special care, because no traces 
of Paleolithic developments have been 
confirmed in Kosovo yet.

MANASTIRI I 
DEÇANIT
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Mesjetë e vonë
Manastiri i Deçanit është një 
monument i trashëgimisë kulturore në 
Deçan, Kosovë, i cili është ndërtuar 
në shekullin XIV dhe është pjesë e 
listës së monumenteve të mbrojtura të 
UNESCOs. Manastiri është ndërtuar 
afër lumit Bistrica, nën shpatet e 
mprehta të Bjeshkëve të Nemuna, 
ndërsa e ka themeluar Shën Stefan 
Uroshi i III i Deçanit, djali i mbretit 
Millutin dhe babai i mbretit Dushan. 
Thesaret më të çmuara të këtij 

manastiri janë koleksioni i ikonave 
të pikturuara nga shekulli i XIV 
deri në fund të shek. XVII, pastaj 
përmbledhja e dorëshkrimeve dhe 
librave të botuar dhe përmbledhja 
e gjësendeve nga metalet e 
çmuara.

DEÇAN/DEČANI 
MONASTERY
Type: Architectural
Period: Late medieval

The Deçan/Dečani Monastery is a 
monument of cultural heritage located 
in Deçan/Dečani, Kosovo. It was 
constructed in the XIV century and 
it is enlisted in the UNESCOs list of 
protected monuments. The Monastery 
is located near Bistrica River at the foot 
of Cursed Mountains. It was founded 
by St. Stefan Uroš III of Deçan/Dečani, 
son of King Milutin and father to King 
Dušan. The most valuable treasures 
of this Monastery are the frescoes 
painted from XIV to XVII century, 
the collection of manuscripts and 
published books and the collection of 
objects made of precious metals.

“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.”

Regjioni i Pejës, 
krahas vetë qytetit 
të Pejës përfshin 

edhe komunën e Junikut, 
Deçanit dhe Istogut. Këto 
janë komuna të pasura me 
trashëgimi arkeologjike 
dhe arkitekturore, të cilat 
janë të mbrojtura dhe të 
ruajtura nga lashtësia dhe 
të cilat dëshmojnë për 
veçori të lidhura ngushtë 
me historinë, format 
relievore të terrenit dhe 
materialet lokale. 

PATRIKANA E PEJËS 
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Mesjetë e vonë
Patrikana e Pejës ndodhet në hyrje 
të Grykës së Rugovës jo shumë larg 
qendrës së Pejës. Në kuadër të saj 
gjenden katër kisha të cilat janë ndërtuar 
në afërsi të njëra-tjetrës ashtu që ato 
krijojnë një tërësi të vetme. Më e vjetra 
është Kisha e Shën Apostujve, e cila 
është ndërtuar në shekullin e XIII-të. Në 
fillim të shekullit të XIV-të, brenda një 
dekade, kisha të reja u ndërtuan në të 
dyja anët - në anën veriore u ndërtua 
Kisha e Shën Dimitrit, në anën jugore 
Kisha e Nënës së Perëndisë dhe kundrejt 
kësaj kishe u ndërtua Kisha e vogël e 
Shën Nikollës. Në anën perëndimore 
u shtua një narteks. Në muret e kishës 
mund të shihet një histori e plotë e 
stileve të pikturimit të mureve. Edhe 
Patrikana e Pejës bën pjesë në listën e 
monumenteve të mbrojtura të UNESCOs.

PATRIARCHATE OF 
PEJA/PEĆ
Type: Architectural
Period: Late medieval
The Patriarchate of Peja/Peć is situated at 
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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.”

In the vicinity of Peja/
Peć, there are the 
municipalities of 

Junik, Deçan/Dečani, 
and Istog/Istok. These 
municipalities are rich 
in archaeological and 
architectural heritage, 
which are protected and 
preserved since ancient 
times and indicate 
characteristics closely 
linked with history, 
landscapes formations 
and local materials.

CULTURAL HERITAGE IN PEJA/PEĆ REGION

BAJRAKLI XHAMIA
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Osmane
Në bërthamën e Çarshisë së vjetër në 
Pejë gjendet Bajrakli Xhamia. Donator 
i kësaj xhamie është Mehmet Fatihu i 
cili e financoi edhe Xhaminë e Madhe 
në Prishtinë. Xhamia u ndërtua në 
dekadën e shtatë të shekullit XV. Në 
kuadër të kësaj xhamie janë edhe 

varrezat e personaliteteve 
të njohura  të qytetit, ku 
gjenden edhe varri i Haxhi 
Zekës dhe ai i Ali Pashë 
Gucisë. Varret kanë edhe 
nishane dekorative.

THE BAJRAKLI 
MOSQUE
Type: Architectural
Period: Ottoman
The Bajrakli Mosque was 
built in the core of the 
Old Bazaar in Peja/Peć. 

The mosque was an endowment of 
Mehmet Fatih who also funded the 
Grand Mosque in Prishtina/Priština. 
The mosque was built on the seventh 
decade of XV century. The mosque 
is also sanctuary to the cemetery 
of prominent city’s personalities, 
including the grave of Haxhi Zeka and 
Ali Pashë Gucia. Graves also contain 
decorative markings. 

KULLA 
SHQIPTARE 
E JASHAR 
PASHËS
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Moderne
Kulla e Haxhi Zekës në 
fshatin Leshan të Pejës është 
ndërtim arkitektural me vlera 
kulturo-historike, e ndërtuar 
nga rilindësi i shquar Haxhi Zeka. 
Ndërtimi është realizuar në gjysmën 
e dytë të shekullit XIX. Shërbeu për 
nevojat e familjes së Haxhi Zekës. 
Në enterierin e kullës janë të ruajtura 
edhe elemente dekorative, si tavani 
zbukurues nga druri i gdhendur 
nga mjeshtër shqiptarë me përvojë. 
Ndërtimi pos vlerës historike e 
kulturore ka edhe vlera artistike. 
Kulla ka pasur transformime, ajo nuk 
e ruan gjendjen fillestare. Restaurimi 
i kullës u bë në vitin 2009.

ALBANIAN TOWER 
OF JASHAR PASHA 
Type: Architectural
Period: Modern

The Haxhi Zeka Kulla (stone 
fortified house) in the village of 
Leshan/Lešane is an architectural 
construction with cultural-historical 
values. It was built by Haxhi Zeka, 
a famous and well known Albanian 
illuminator. The construction was 
conducted on the second part of 
the XIX century. It served for the 
needs of the Haxhi Zeka family. 
The interior of the house contains 
decorative elements such as the 
wooden decorative ceiling carved 
by experienced Albanian craftsmen. 
In addition to historical and cultural 
values this construction has artistic 
values as well. This Kulla went 
through several transformations and 
it’s lost its authenticity. The Kulla was 
restored in 2009.

the very entrance of the Rugova Gorge, not 
far from the centre of Peja/Peć. There are 
four churches within the monastery, built 
one against the other so that they now form 
a single entity. The oldest is the Church of 
the Holy Apostles, raised in the XIII century. 
At the beginning of the XIV century, within 
the space of a decade or so, new churches 
were built on both sides – on the north side 
the Church of St. Dimitrije, on the south 
side the Church of the Mother of God, and 
against this church the small Church of St. 
Nicholas. To the west side a narthex was 
added. A complete history of mediaeval wall 
painting styles can be seen on the walls of 
the church. The Patriarchate of Peja/Peć 
is also included in the UNESCOs list of 
protected monuments.



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

MALET
Përshkrim i shkurtër: Kafshët që jetojnë në vise malore jo 
vetëm që i kanë rezistuar ndryshimeve dramatike të temper-
aturave, por gjithashtu edhe niveleve të ulta të oksigjenit. 
Rreshjet mesatare (vjetore): 80mm - 1000mm 
Temperatura: -45 to 30 gradë celsius 
Llojet e bimëve: halore, barishte, shkurre 
Kafshët në male të buta: dre, pumë, zogj grabitqarë 
Kafshët në male tropikale: Llama, majmunë, gorilla malore

Në mbarë botën mund të gjejmë vargmale, të cilat janë 
rezultat i lëvizjes së pllakave tektonike nën koren e tokës. 
Malet për nga lartësia mund të ndahen në kodra të vogla 

deri në male të larta prej 8,848 metres, që është edhe lartësia e 
Malit Everest, malit më të lartë në botë. Ekzistojnë dy lloje krye-
sore të vargmaleve, që janë malet e buta dhe malet tropikale. 
Malet e buta kanë tendenca që të jenë mjaft të ftohta gjatë gjithë 
vitit dhe kanë stinë në krahasim me ato tropikale. Malet tropikale 
kanë klimë më të ngrohtë dhe kanë disa bimë që posaçërisht 
janë adaptuar të jetojnë në lartësi të mëdha. Shumë gjitarë 
thundrorë dhe bimëngrënës, si dhitë, drerët, delet dhe llamat 
janë adaptuar mirë me jetën në male dhe shpesh ndodhen buzë 
shkëmbit dhe përballë shkëmbinjve duke kullotur. Këta bimën-
grënës shpërngulen më lart në mal, gjatë pranverës dhe verës 
kur ka më tepër bimë më lart, gjersa sërish kthehen më poshtë 
gjatë vjeshtës, kur fillon të bëhet më ftohtë dhe ka më pak ush-
qim. Këta bimëngrënës qartë tërheqin grabitqarë të mëdhenj që 
jetojnë në vise malore, siç janë arinjtë, pumat dhe luanët malorë.

OQEANET
Përshkrim i shkurtër: Oqeanet formojnë habitatin më të madh 

të planetit dhe mendohet të jetë vendi ku filloi e gjithë jeta, si dhe 
mbulojnë më shumë se 75% të sipërfaqes së Tokës. 
Rreshjet mesatare (vjetore): 250mm - 1500mm 
Temperatura: -20 deri 45 gradë celsius 
Llojet e bimëve: alga deti, barishte, bimë ujore 
Kafshët në brigjet e oqeaneve: peshqi, peshkaqenë, kandilë deti 
Kafshët në oqean të hapur: balena, breshka, delfinë

Me mijëra lloje të ndryshme të kafshëve banojnë në 
ujërat e oqeaneve të botës, dhe mund të gjenden në 
thellësi të ujit prej një (1) centimetri deri në 11 kilometra 

përfundi sipërfaqes së ujit. Ekzistojnë dy lloje kryesore të habitatit 
oqeanor, që është ai bregdetar, në breg të detit - që gjendet rreth 
tokës, dhe habitatet në oqean të hapur - që shtrihen në mbarë 
botën. Pavarësisht faktit që shumica e llojeve të kafshëve në 
oqean gjenden në vende më të pasura, më të cekëta, llojet e 
kafshëve mund të gjenden në mbarë oqeanet, madje ekzisto-
jnë edhe disa kafshë që kërkojnë pjesë të ushqimit në fundin 
e detit, me kilometra nën sipërfaqen e ujit. Relievi i oqeanit 
është i gjerë dhe jashtëzakonisht i ndryshëm, dhe kështu do 
të mendoni edhe ju, duke pasur parasysh se sa shumë nga 
sipërfaqja e tokës mbulohet nga ai. Relievi nënujor përbëhet 
nga rafte (shtresa) kontinentale, vullkane, male, lugina, hendeqe 
dhe fusha të mëdha të ngjashme me relievin në tokë vetëm në 
hapësirë shumë më të madhe. Habitatet e oqeanit i gjejmë në të 
gjitha llojet e formave dhe kafshët bëjnë shtëpitë e tyre kudo që 
ata janë në gjendje të mbijetojnë me sukses. Shumica e llojeve 
të kafshëve gjenden në ujërat më të ngrohta bregdetare nëpër 
botë, në përgjithësi për shkak të bollëkut të ushqimit që gjendet 
në këto zona në krahasim me oqeanin e thellë. Ujërat bregdetare 
gjithashtu kanë tendencë të jenë një vend më i sigurt për të ban-
uar për kafshët detare, pasi ka më shumë vende për t’u fshehur 
dhe më pak grabitqarë të mëdhenj për t’i ngrënë ato. Kafshët e 
vogla ujore kanë tendencë të jetojnë në vise më të cekëta, gjersa 
kafshët e mëdha jetojnë në vise më të thella, zakonisht përgjatë 
rafteve kontinentale nën valë.

Habitatet e kafshëve

mbretëria e kafshëve
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MOUNTAINS
Brief Description: Animals that live in mountainous 
regions not only have to withstand dramatic temperature 
changes but also lower oxygen levels. 
Average Rainfall (Year): 80mm - 1000mm 
Temperature: -45 to 30 Degrees Centigrade 
Plant Types: Conifers, Grasses, Shrubs 
Animals Temperate: Deer, Cougar, Birds Of Prey 
Animals Tropical: Llama, Monkey, Mountain Gorilla

Mountain ranges are found all around the world 
and are the result of plate movement beneath the 
Earth’s crust. Mountains can range in height from 

a small hill to 8,848 metres, which is the height of Mount 
Everest, the tallest mountain in the world. There are two 
main types of mountain range, which are temperate moun-
tains and tropical mountains. Temperate mountains tend 
to be fairly cold all year round and are much more sea-
sonal that the tropical mountains. Tropical mountains have 
much warmer climates and have a few plants which have 
specially adapted to live at high altitudes. Many species 
of hoofed and herbivorous mammal such as goats, deer, 
sheep and llamas have adapted well to living in the moun-
tains and are often found grazing on ledges and on cliff 
faces. These herbivores move up the mountain when there 
is vegetation further up during the spring and summer and 
move back down again in the autumn when it begins to get 
colder and food is scarcer. These herbivores obviously at-
tract large predators to inhabit mountainous regions, such 
as bears, cougars and mountain lions.

OCEANS
Brief Description: Oceans form the largest habitat on the 
planet, are thought to be the place where all life started, and 
they cover more than 75% of the surface of Earth. 
Average Rainfall (Year): 250mm - 1500mm 
Temperature: -20 to 45 Degrees Centigrade 
Plant Types: Seaweed, Grasses, Aquatic Plants 
Animals Coastal: Fish, Sharks, Jellyfish 
Animals Open: Whales, Turtles, Dolphins

Thousands and thousands of different animal species in-
habit the world’s ocean waters and can be found at water 
depths of just a centimetre to nearly 11 kilometres be-

neath the water’s surface. There are two main types of ocean 
habitat which are the coastal, inshore habitats found around 
the land, and the open ocean habitats that stretch around the 
globe. Despite the fact that most animal species found in the 
ocean are found in the richer, shallower waters, animal species 
can be found throughout the oceans, and there are even some 
animals which scavenge for particles of food on the ocean 
floor miles beneath the surface. The ocean landscape is vast 
and extremely varied, and you would think so considering 
how much of the world it covers. The underwater landscape is 
made up of continental shelves, volcanoes, mountains, valleys, 
trenches and large, flat plains similar to the landscape on land 
only on a much bigger scale. Ocean habitats come in all kinds 
of forms and animals make their homes wherever they are 
able to survive successfully. The majority of animal species are 
found in the warmer, coastal waters around the world, generally 
due to the abundance of food that is found in these areas when 
compared to the deep ocean. Coastal waters also tend to be 
safer place for marine animals to inhabit as there are more 
places for them to hide and fewer large predators to eat them. 
Smaller aquatic animals tend to live in the shallower regions, 
and the larger animals live in the deeper regions, generally 
along the continental shelves beneath the waves. 

Animal Habitats

animal kingdom
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Manastiri
i Deçanit
Manastiri i Deçanit 
është një monument i 
trashëgimisë kulturore 
në Deçan, Kosovë, 
i cili është ndërtuar 
në shekullin XIV dhe 
është pjesë e listës 
së monumenteve të 
mbrojtura të UNES-
COs. Manastiri është 
ndërtuar afër lumit 
Bistrica, nën shpatet e 
mprehta të Bjeshkëve 
të Nemuna, ndërsa e ka themeluar Shën Stefan Uroshi i III i Deçanit, djali 
i mbretit Millutin dhe babai i mbretit Dushan. Thesaret më të çmuara të 
këtij manastiri janë koleksioni i ikonave të pikturuara nga shekulli i XIV deri 
në fund të shek. XVII, pastaj përmbledhja e dorëshkrimeve dhe librave të 
botuar dhe përmbledhja e gjësendeve nga metalet e çmuara.
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Mesjetë e vonë

Shpella 
e Radavcit
Shpella gjendet afër 
fshatit Radavc, pranë 
burimit të Drinit të 
Bardhë, rreth 11 kilome-
tra larg qytetit të Pejës, 
në të majtë të rrugës 
Pejë-Rozhajë. Shpella 
e Radavcit veçohet në 
aspektin “arkitektonik” 
sepse paraqitet si ob-
jekt banimi i krijuar nga 
natyra. Shpella është e 
një rëndësie të veçantë, 
pasi që ka indika-
cione të periudhës së 
paleolitit, andaj duhet 
të ketë një trajtim të 
posaçëm për arsye se 
në Kosovë akoma nuk 
janë konfirmuar gjurmët 
e kohës së gurit, për-
katësisht paleolitit.
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Paleolit



Patrikana
e Pejës 
Patrikana e Pejës 
ndodhet në hyrje të 
Grykës së Rugovës jo 
shumë larg qendrës së 
Pejës. Në kuadër të saj 
gjenden katër kisha të 
cilat janë ndërtuar në 
afërsi të njëra-tjetrës 
ashtu që ato krijojnë 
një tërësi të vetme. Më 
e vjetra është Kisha 
e Shën Apostujve, e 
cila është ndërtuar në shekullin e XIII-të. Në fillim të shekullit të XIV-të, 
brenda një dekade, kisha të reja u ndërtuan në të dyja anët - në anën 
veriore u ndërtua Kisha e Shën Dimitrit, në anën jugore Kisha e Nënës së 
Perëndisë dhe kundrejt kësaj kishe u ndërtua Kisha e vogël e Shën Nikol-
lës. Në anën perëndimore u shtua një narteks. Në muret e kishës mund të 
shihet një histori e plotë e stileve të pikturimit të mureve. Edhe Patrikana e 
Pejës bën pjesë në listën e monumenteve të mbrojtura të UNESCOs.
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Mesjetë e vonë

Bajrakli 
xhamia
Në bërthamën 
e Çarshisë 
së vjetër në 
Pejë gjen-
det Bajrakli 
Xhamia. 
Donator i 
kësaj xhamie 
është Mehmet 
Fatihu i cili e 
financoi edhe 
Xhaminë e 
Madhe në Prishtinë. Xhamia u ndërtua në dekadën e shtatë të shek-
ullit XV. Në kuadër të kësaj xhamie janë edhe varrezat e personal-
iteteve të njohura  të qytetit, ku gjenden edhe varri i Haxhi Zekës dhe 
ai i Ali Pashë Gucisë. Varret kanë edhe nishane dekorative.
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Osmane

Kulla shqiptare e Jashar Pashës
Kulla e Haxhi Zekës në fshatin Leshan të Pejës është 
ndërtim arkitektural me vlera kulturo-historike, e ndërtuar 
nga rilindësi i shquar Haxhi Zeka. Ndërtimi është realizuar 
në gjysmën e dytë të shekullit XIX. Shërbeu për nevojat 
e familjes së Haxhi Zekës. Në enterierin e kullës janë të 
ruajtura edhe elemente dekorative, si tavani zbukurues 
nga druri i gdhendur nga mjeshtër shqiptarë me përvojë. 
Ndërtimi pos vlerës historike e kulturore ka edhe vlera 
artistike. Kulla ka pasur transformime, ajo nuk e ruan gjen-
djen fillestare. Restaurimi i kullës u bë në vitin 2009.
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Moderne



Përmbajtja

Pavarësisht nga ndalesa 
e vjetër e habitshme 
për muzikën nga gjen-

eratat familjare, Miguel 
ëndërron të bëhet 
një muzikant sikurse 
idhulli i tij, Ernesto de 
la Cruz. Me këmb-
mgulje për të provuar 
talentin e tij, Miguel e 
gjen veten në Tokën 

plotë ngjyra të të 
Vdekurëve (Land 
of the Dead) 
pas një zinxhiri 
misterioz të ng-
jarjeve. Përgjatë 
rrugës, ai takon 
Hector mash-
trues simpatik, 
dhe së bashku, 
ata fillojnë një 

udhëtim të jashtëzakonshëm 
për të zhbllokuar historinë e 
vërtetë të familjes Miguel.

Synopsis

Despite his family’s 
baffling generations-
old ban on music, 

Miguel dreams of 
becoming an accom-
plished musician like 
his idol, Ernesto de 
la Cruz. Desperate 
to prove his talent, 
Miguel finds himself 
in the stunning and 

colourful Land 
of the Dead fol-
lowing a mys-
terious chain of 
events. Along 
the way, he 
meets charming 
trickster Hector, 
and together, 
they set off on 
an extraordi-

nary journey to unlock the 
real story behind Miguel’s 
family history.

Përmbajtja

Në Thor: Ragnarok, Thor 
është i burgosur në anën 
tjetër të universit pa çekiçin 

e tij të fuqishëm dhe e gjen veten 
në një garë kundër kohës për t’u 
kthyer në Asgard për të ndaluar 
Ragnarok, shkatërrimin e botës së 
tij në shtëpi dhe fundin e civilizimit 
Asgardian, nga një kërcënim i ri 
më i madhi prej të gjithëve, Hela 
e pamëshirshme. Por së pari ai 
duhet të mbijetojë në një garë 
vdekjeprurëse gladiatore që e vë 
atë kundër ish aleatit të tij dhe 
shokut Avenger, Hulk-u i jashtëza-
konshëm!

Synopsis

In Thor: Ragnarok, Thor is 
imprisoned on the other 
side of the universe without 

his mighty hammer and finds 
himself in a race against time 
to get back to Asgard to stop 
Ragnarok, the destruction of 
his home world and the end 
of Asgardian civilization, at 
the hands of an all-powerful 
new threat, the ruthless Hela. 

But first he must 
survive a deadly 
gladiatorial con-
test that pits him 
against his former 
ally and fellow 
Avenger, the 
Incredible Hulk!

COCO 

Rolet: Benjamin 
Bratt, Anthony 
Gonzalez, 
Renée Vic-
tor, Ana Ofelia 

Murguía, Gael 
García Bernal, 
Jaime Camil 
Regjia: Lee 
Unkrich  
Skenari: Adrian 
Molina  

COCO 

Cast: Benjamin 
Bratt, Anthony 
Gonzalez, 
Renée Vic-
tor, Ana Ofelia 

Murguía, Gael 
García Bernal, 
Jaime Camil 
Director: Lee 
Unkrich  
Screenwriter: 
Adrian Molina 

THOR: RAGNAROK

Rolet: Chris Hemsworth, Tom Hid-
dleston, Jaimie Alexander, Tessa 
Thompson, Cate Blanchett, Mark 
Ruffalo, Bruce Banner
Regjia: Taika Waititi  
Skenari:  Christopher Yost  

THOR: 
RAGNAROK

Cast: Chris Hems-
worth, Tom Hiddleston, 
Jaimie Alexander, 
Tessa Thompson, Cate 
Blanchett, Mark Ruf-
falo, Bruce Banner
Director: Taika Waititi  
Screenwriter:  Chris-
topher Yost 

moviemania
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JUSTICE 
LEAGUE

Rolet: Henry Cav-
ill, Clark Kent, Ben 
Affleck, Gal Gadot, 
Jason Momoa, 
Arthur Curry, Ezra 
Miller, Barry Allen
Regjia: Zack 
Snyder  
Skenari:  Will 
Beall  

JUSTICE 
LEAGUE

Cast: Henry Cavill, 
Clark Kent, Ben 
Affleck, Gal Gadot, 
Jason Momoa, 
Arthur Curry, Ezra 
Miller, Barry Allen
Director: Zack 
Snyder  
Screenwriter:  
Will Beall  

Përmbajtja

Të nxitur nga 
besimi i tij i 
rivendosur 

në njerëzimin dhe i 
frymëzuar nga akti 
vetëmohues i Super-
menit, Bruce Wayne 
bashkohet për të 
ndihmuar aleaten 
e të tij të re, Diana 
Prince, për t’u për-
ballur me një armik 
edhe më të madh. 

Së bashku, 
Batman dhe 
Wonder Woman 
punojnë shpejt 
për të gjetur dhe 
për të rekru-
tuar një skuadër 
njerëzish që 
janë përballur 
me këtë kër-

cënim të dalur. Por 
megjithë formimin 
e kësaj lidhjeje të 
paparë të heronjve, 
Batman, Wonder 
Woman, Aquaman, 
Cyborg dhe The 
Flash, mund të jetë 
tashmë tepër vonë 
për ta shpëtuar 
planetin nga një 
sulm i përmasave 
katastrofike.

Synopsis

Fueled by his restored faith 
in humanity and inspired 
by Superman’s selfless 

act, Bruce Wayne enlists the 
help of his newfound ally, Diana 
Prince, to face an even greater 
enemy. Together, Batman and 
Wonder Woman work quickly to 
find and recruit a team of met 
humans to stand against this 
newly awakened threat. But 
despite the formation of this un-
precedented league of heroes, 
Batman, Wonder Woman, Aqua-
man, Cyborg and The Flash, it 
may already be too late to save 
the planet from an assault of 
catastrophic proportions.

Përmbajtja

Duke prezantuar 
katër këngët të 
reja origjinale, 

episodat e reja 21 

minutshe 
sjellin kthimin 
e artistëtve 
dhe karakter-
et në ekranin 
e madh, 
përfshirë 
Olaf, i cili tani 

është në një mision për 
shfrytëzuar traditat më 
të mira të festave për 
Anna, Elsa dhe Kristoff.

Synopsis

Featuring four 
new original 
songs, the 

21-minute fea-
turette welcomes 
the original cast 
and characters 
back to the big 
screen, includ-
ing Olaf, who is 
on a mission to 
harness the best 
holiday traditions 
for Anna, Elsa and 
Kristoff.

moviemania

OLAF’S FROZEN 
ADVENTURE

Rolet: Kristen Bell, Idina Menzel, 
Josh Gad, Jonathan Groff 
Regjia: Kevin Deters  
Skenari: Stevie Wermers-Skelton

OLAF’S 
FROZEN 
ADVEN-
TURE

Cast: Kristen 
Bell, Idina Men-

zel, Josh Gad, 
Jonathan Groff 
Director: Kevin 
Deters  
Screenwriter: 
Stevie Wermers-
Skelton  
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Deri pak javë më parë 
Thomas Strakosha 
ishte një portier i ri 

shumë premtues me paraqitje 
mjaft të mira. Sidoqoftë, mjaftoi 
një penallti e vetme për të tërhequr 
mjaft shumë vëmendje ndaj këtij 
portieri të ri por, të shkëlqyer shqiptar. Ajo 
penallti ishte praktikisht goditja e fundit e topit 
në lojën në mes të kampionit italian në fuqi Juventus 
dhe Lazio-së. Një gjë ishte e sigurt, kjo nuk ishte një goditje 
dënimi e zakonshme. Ajo u akordua me ndihmën e Teknologjisë 
VAR (Video Assistant Referee - Ndihmës Referi me Video) në minutën e 97’ 
të lojës. Nëse do të shënonte Juventus do t’i mohonte Lazio-së një fitore historike 
në stadiumin juventin. Nëse Juve nuk do të shënonte atëherë Lazio do të fitonte me 
rezultatin 2:1 për të dalë në vendin e tretë dhe njëkohësisht do t’i jepte fund rekordit dy 
vjeçar të Juves pa humbje në shtëpi në të gjitha garat. Për më tepër, penalltia u ekzeku-
tua nga Paulo Dybala, një nga sulmuesit më në formë në tërë Evropën. Në fund fitimtar 
doli Strakosha me një pritje brilante. Kjo ishte penalltia e parë e pritur nga Strakosha në 
Serie A dhe humbja e parë e Juventusit në shtëpi që nga gushti 2015. Një javë më vonë 

Strakosha nënshkroi një shtyrje të kon-
tratës deri në qershor të vitit 2022. Ju 
ftojmë që të lexoni tekstin në vijim dhe 
të njiheni me Thomas Strakoshën.

Stili i 
lojës
Në një interv-
istë të dhënë 
në vitin 2017, 
Strakosha 
deklaroi se 
ndikimet e 
tij kryesore 
si portier 
ishin idhujt e 
tij Gianluigi 
Buffon dhe 

Manuel Neuer, të cilët ai mundohet t’i kopjojë.

Karriera profesionale dhe 
ndërkombëtare
Strakosha e filloi karrierën e tij në vitin 2011 
me ekipin Panionios nga ku një vit më vonë e 
bleu Lazio për një shumë prej € 75.000. Ai ishte 
portieri i parë i ekipit të të rinjve (primavera) të 
Lazio dhe ishte një ndër lojtarët kyç të atij ekipi 
i cili e fitoi Kampionatin Kombëtar të të Rinjve 
(Campionato Nazionale Primavera) 2012-2013, 
pas fitores 3-0 ndaj të rinjve të Atalantës.
Pas largimit të portierit të parë të ekipit të 
seniorëve Juan Pablo Carrizo drejt Interit, 

në gjysmën e dytë të stinorit 2012-2013, 
Strakosha u bë pjesë e ekipit të parë dhe 
qëndroi si portieri i tretë i Lazio-së deri në 
korrik 2015 kur Lazio u pajtua që ta hua-
zonte Strakoshën tek ekipi i sapo kthyer në 
Serie B Salernitana për të fituar më shumë 
përvojë. Në korrik 2016, pas përfundimit 
me sukses të huazimit të tij, Strakosha u 

kthye në Lazio. Shumë shpejt, Strakoshës iu 
dha rasti që të debutonte për Lazion më 20 
shtator 2016 në ndeshjen e kampionatit kundër 
Milanit. Përkundër humbjes 2-0, paraqitja e 
Strakoshës u konsiderua shumë pozitive dhe 
ai ishte lojtari më i mirë i Lazios në fushë. Pesë 
ditë më vonë, Strakosha e mbylli ndeshjen e 
tij të parë pa pësuar gol në Serie A, pas vetëm 
dy ndeshjeve në fitoren e Lazios 2-0 në shtëpi 
kundër Empolit. Kjo bëri që legjenda e futbollit 
italian dhe fituesi i Kupës së Botës në vitin 1982 
Dino Zoff ta lavdëronte Strakoshën duke thënë: 

“Nuk mund ta gjykoj pas vetëm dy ndeshjeve të 
luajtura por, sipas meje ai ka luajtur shumë mirë 
në të dyja këto ndeshje.”
Strakosha vazhdoi të luante si titullar deri në 
fund të stinorit të kaluar duke grumbulluar 
1844 minuta në fushë teksa Lazio e përfundoi 
kampionatin në vendin e pestë. Strakosha 
e filloi stinorin 2017-18 më 13 gusht 2017 
me paraqitjen në Super kupën e Italisë 2017 
kundër Juventusit me ç’ rast e fitoi titullin e tij të 
parë pasi Lazio doli fitues me rezultatin 3-2 pas 
një goli të shënuar në minutën e fundit.
Strakosha e ka përfaqësuar Kombëtaren Shq-
iptare në të gjitha grup moshat kurse, debutimi 
i tij me ekipin e seniorëve erdhi më 24 mars 
2017 pas përjashtimit të portierit të parë Etrit 
Berisha me karton të kuq në ndeshjen kundër 
Italisë kur Shqipëria ishte duke humbur me re-
zultatin 2-0. Ai më pas u paraqit edhe në fitoren 
3-0 të Shqipërisë kundër Izraelit.
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këndi sportiv

Jeta personale
Thomasi është i biri i Fotaq (Foto) 
Strakoshës, ish portierit i cili ka 
luajtur me disa klube shqiptare 

dhe greke, krahas përfaqësimit të 
Kombëtares Shqiptare në periud-
hën 1990-2005. Prindërit e Stra-
koshës janë me origjinë nga Me-
maliaj, Shqipëri por, vetë Thomasi 
ka lindur në Athinë të Greqisë, 
sepse asokohe i ati i tij Foto ishte 
në kulmin e karrierës së tij dhe 
luante për një prej klubeve më të 
mëdha dhe më të suksesshme të 
Greqisë, Olimpiakosin.



Personal 
life
Thomas is the 
son of Foto Stra-
kosha, former 
goalkeeper who 
played for vari-

ous Albanian clubs and several Greek clubs, 
in addition to representing the Albanian 
national team in the years spanning, 1990–
2005. Strakosha’s parents were originally 
from Memaliaj, Albania but Strakosha was 

born in Athens, Greece, because his fa-
ther Foto was at the peak of his career 
playing for one of the greatest and most 

successful clubs in Greece, Olympiacos.
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Until a few weeks ago Thom-
as Strakosha was a young 
goalkeeper with very good 

performances and a lot of promise. 
However, it took only one pen-
alty kick to draw a lot of attention 
towards this young excellent Alba-
nian goalkeeper. That penalty kick 
was virtually the last kick of the ball 
in the game between the defending 
Italian Champions Juventus and 
Lazio. One thing was certain this 
was not an ordinary penalty. It was 

awarded through the use of VAR 
(Video Assistant Referee) Technol-
ogy at the 97’ minute of the game. 
A goal from Juventus meant that Lazio 
would be denied a historic win in Juve’s 
stadium. A miss meant that Lazio would 
end Juventus’s two-year unbeaten 
home record in all competitions with a 
2-1 win and also putting Lazio in third 
place. Moreover, the penalty was taken 
by Paulo Dybala one of the most in 
form forwards in Europe. In the end 
it was Strakosha who prevailed with 
a brilliant save. This was Strakosha’s 
first Serie A penalty save and Juventus’ 
first Serie A home defeat since August 
2015. A week later, Strakosha agreed a 
contract extension until June 2022. We 
invite you to read below more and find 
out who Thomas Strakosha is.

Professional and 
international career
Strakosha began his youth career in 
2011 at Panionios, from where in the 
next year he was signed by Lazio for a 
fee of € 75,000. He became a regular 
starter for the primavera team and was a 
key player with the primavera team that 
won the 2012–13 Campionato Nazio-
nale Primavera after beating in the final 
Atalanta Primavera 3–0.
Following the departure of Lazio first 
team starter Juan Pablo Carrizo at 
Inter, in the second-half of the 2012–13 
season, Strakosha gained entry with 
the first team and remained the third 
choice keeper at Lazio until July 2015 
when Lazio agreed to loan Strakosha 

to newly promoted Serie B 
side Salernitana go gain more 

experience. In July 2016, follow-
ing the end of his successful loan 
spell, Strakosha returned to Lazio. 
Soon enough Strakosha was able 

to make his Lazio debut on 20 
September in the league match 
against Milan. Despite the 2–0 
defeat, the performance of Stra-
kosha was considered positive, 
being the best in the field for 
Lazio. Five days later, Strako-
sha collected his first Serie A 
clean-sheet only in his second 
appearance in the 2–0 home 
win against Empoli, which led 
the Italian football legend and 
1982 FIFA World Cup-winner 
Dino Zoff to praise him by say-
ing: “I cannot judge him with 
only two matches played, but, 
according to me, he performed 

well in both matches.”
Strakosha went on to play as starter until 
the end of the season, collecting 1844 
minutes on field, as Lazio finished the 
championship in 5th position. Strako-
sha started the 2017–18 season on 13 
August 2017 by playing in the 2017 
Supercoppa Italiana against Juventus, 
winning his maiden trophy as Lazio won 
3–2 after a last-minute goal.
Strakosha has represented the Alba-
nian national team at all levels with his 
competitive debut with the senior team 
coming on 24 March 2017 due to first 
goalkeeper Etrit Berisha’s suspension in 
the match against Italy as Albania trailed 
0–2. He 
went on 
to make 
another ap-
pearance 
in Albania’s 
3–0 win 
over Israel.

WHO IS THOMAS STRAKOSHA?

Style of play
In a 2017 interview, Stra-
kosha stated that his 

main influences as a 
goalkeeper were his 

idols Gianluigi Buf-
fon and Manuel 

Neuer, whom 
he tries to 

imitate. 



hi - tech

Raspberry Pi Zero W
Miniaturizimi është mikropo-
cesim i Feng Shui-t. Këtë kon-
cpet e ilustron pak më mirë se 
sa seria e mikro kumpjuterëve 
të nivelit më të ulët të Rasp-
berry Pi Foundation. Por, me 
Raspberry Pi Zero W të këtij 
viti, Raspbery Pi Zero me lidhje 
të përfshirë të wireless-it, secili 
mundet të ndërtojë skeletin 
e një kompjuteri 32-bitsh që 
punon në Linux për 10 dollarë. 
Pavarësisht se a jeni dikush 
me hobi për tu ngatrërruar me 

garuesit robotik dhe mer-
reni me lojëra apo ndërtoni 
kompjutera për fëmijë diku në 
Mali, premtimi për kompjuter 
ad-hok të përballueshëm nuk 
ka qenë kurrë më i mirë.  

Raspberry Pi Zero W
Miniaturization is micropro-
cessing’s Feng shui. Little 
better exemplifies this concept 
than the Raspberry Pi Foun-
dation’s series of cut-rate 
micro-computers. And with this 
year’s Raspberry Pi Zero W, ef-
fectively a zippier Raspberry Pi 
Zero with wireless connectivity 
included, anyone can forge the 
bones of a 32-bit computer that 
runs Linux for $10. Whether 
you’re a hobbyist tinkering with 
robotic racers and retro game 
handhelds or building comput-
ers for children in Mali, the 
promise of affordable ad-hoc 
computing just got sweeter.

Here 
One
Herën tjetër që do 
të jeni ulur në një 
aeroplan afër një 
foshnje vajtuese, 
imagjinoni të jeni 
në gjendje që 
thjesht t’ia ulni zërin fëmi-
jës së gjorë. Ose keni dalë 
në një bar të mbushur me 
njerëz, përpiqeni të dëgjoni 
miqtë tuaj dhe thjesht ua 
rritë vetëm zërat e tyre. Ky 
është premtimi i Doppler 
Labs ‘Here One earbuds’, 
(mikrofona për veshë) i 
cili u lejon përdoruesve 
të manipulojnë tingujt në 
botën rreth tyre në sajë 
të mikrofonit në bazën e 
brendshme të tyre dhe 
procesorëve të zërit.

Here One
The next time you’re sitting 
on a plane with a wailing 
baby, imagine being able to 
simply turn down the poor 
kid’s volume. Or you’re 
hanging out in a crowded 
bar, struggling to hear your 
friends, and you boost just 
their voices. That’s the prom-
ise behind Doppler Labs’ 
Here One earbuds, which let 
users manipulate sounds in 
the world around them thanks 
to on-board microphones and 
sound processors.

Snapchat Syza
Ashtu si vetë Snapchat-i, ju 
ose e kuptoni atë ose jo. Pro-
cesi i thjeshtë i konfigurimit, 
cilësia e mirë e videos dhe 
pamja elegante i bënë këto 
syze një hit të vërtetë. Nga 
perspektiva harduerike, syzet 
mund të kenë nevojë për për-
mirësime, ato nuk janë edhe 
aq të shkëlqyeshëme kur jeni 
jashtë dhe janë të mundim-
shme për bartësitë e syzeve 
me dioptri. Por kjo mësymje 
e parë e Snap-it me këtë 
harduer është premtuese në 

kohën kur kompanitë 
e kamerave si GoPro 
po bëjnë gara në këtë 
fushë

Snapchat 
Spectacles

Much like Snapchat itself, you 
either get it or you don’t. An 
easy setup process, good-
enough video quality and 
stylish look made Spectacles 
a hit. From a hardware 
perspective, Spectacles could 
use improvement, they’re 
not great when it’s dark out 
and they’re troublesome for 
prescription eyeglass wear-
ers. But Snap’s first foray into 
hardware shows promise at a 
time when camera companies 
like GoPro are struggling.

Samsung zbulon tele-
fonin e ri Galaxy S8 
Galaxy S është një smart-
phone i ridisejnuar me një 
ekran me shkëqlim ver-
bues, jetëgjatësi të gjatë të 
baterisë dhe kamerë shumë 
të mirë. Ekrani i lakuar i S8-
shit dhe me lakesa të vogla 
kombinohen për të dhënë 
ndjenjën e një ekrani pa 
kufij, duke e bërë atë më të 
përshtatshëm në shfaqjen e 
lojrave dhe filmave. S8 nuk 
është i përsosur, asistenti 
i zërit nuk ishte i gatshëm 
në kohën e daljes në treg 

dhe disa zbuluan që 
sensori i gjurmëve 
të gishtrinëve ishte i 
vendosur në mënyrë 
të çuditshme, por në 
përgjithësi është një 
fitore e madhe. 

Samsung Unveils 
New Galaxy S8 

Phone
Galaxy S is a redesigned 
smartphone with a dazzling 
screen, long battery life, and 
a great camera. The S8’s 
curved display and smaller 
bezels combine to give 
the feeling of a borderless 
screen, making it more ad-
ept at displaying games and 
movies. The S8 isn’t perfect, 
its voice assistant wasn’t 
ready at launch, and some 
found its fingerprint sensor 
to be awkwardly placed, but 
it’s a big win overall.

Ekziston një konsensus në rritje në mesin e njohësve të teknologjisë që ne jemi në një periudhë “të mërzitshme” sa 
i përket pajisjeve. Ka një kohë që disa thonë se “softueri është duke ngrënë botën”, që ndryshe i bie se nuk ka asnjë 

harduer interesant sepse përsëritja e tij ka triumfuar mbi inovacionin. Por, jo, jo aq shumë. Po, smartfonat tonë po 
zëvendësojnë shumë pajisje të pavarura që përdorëm në bartje. Kjo nuk do të thotë se nuk ka shumë harduer të ri in-
teresant në treg. Sigurisht, kjo varet nga zgjerimi i përkufizimit tuaj për një pajisje, fjala vjen për një raketë të ripërdor-
shme, ose një rrotë biçiklete robotike. Ja një vështrim në disa prej më interesantet të vitit 2017 e deri më tani përpiluar 

nga reporterët dhe redaktorët e teknologjisë në TIME.

(Burimi: http://www.popularmechanics.com)22 for you
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Superpedestrian 
Copenhagen Wheel
Rrota robotike e biçikletës, 
Superpedestrian, i shton 
rrotullimet për kilometra të  
çiklistëve duke e rritë shpe-
jtësinë e udhëtimit deri në 
32 km/h për më shumë 48 
km. Megjithëse duket si një 
rrotë e thjeshtë biçikletash, 
Kopenhagan-i brenda ka 
paketuar teknologji mbreslë-
nëse. Një motor i integruar i 
fuqizuar nga një bateri ofron 
çudi, ka një sensor pa tel 
që lidhet me smartphone 
për përpunim të të dhënave, 

pajisje të zgjuara mbyllëse 
që siguron që askush nuk 
mund ta vjedh atë dhe fre-
nat rigjeneruese që shtojnë 
efikasitetin.

Superpedestrian 
Copenhagen Wheel

Superpedestrian’s robotic 
bike wheel augments cyclists’ 
oomph by powering their ride 
up to 20 miles per hour for 
over 30 miles. Though it looks 
like a simple bike wheel, the 
Copenhagen packs impres-
sive technology inside. An 
integrated motor powered 
by a battery provides the 
giddyup, a wireless sensor 
connects to smartphones for 
data crunching, smart-locking 
hardware makes sure no one 
makes off with this wheel, and 
regenerative brakes add to 
the efficiency. 

eSight 3
Në botën e lidhjes me inter-
net madje edhe të aparateve 
të kafes dhe shtrydhësve të 
pemëve dhe perimeve dhe 
çka jo, është mirë kur mund 
të gjeshë një mjet që synon 
të zgjidhë problemet e nivelit 
më të lartë. eSight është 
në vizir që vendoset mbi 
syze dhe mundëson njerëzit 
vërtet të verbër të drejto-
hen përmes një kamere të 
kombinuar me definim të 
lartë dhe video shfaqje. Jep 
pamje të gjalla në një ekran 
syzesh OLED të vendosur 

në sytë e bartësit, me 
ramë të lehtë, pa pasur 
nevojë të mbahet me 
dorë, mundëson gjithçka, 
nga leximi deri te ofrimi i 
drejtimit. 

eSight 3
In a world of Internet-con-
nected coffeemakers and 
juicers and whatnot, it’s nice 
to find a gadget aiming to 
solve problems of a higher 
order. The eSight is an over-
eye visor that helps legally 
blind people navigates via 
a combined high-definition 
camera and video display. 
Showing a live feed on a pair 
of OLED displays placed in 
front of the wearer’s eyes, 
the lightweight, hands-free 
devices do everything from 
read to provide directions. 

LG Signature 
W-Series 
“Wallpaper” 
TV
Prodhuesit e TV-
ve sot ballafaqo-
hen me detyra 
të pamundura: 
në njërën anë, 
konsumatorët 
presin që ekranet e reja të 
TV-ve të bëjnë programet 
dhe filmat televiziv të duken 
fantastik. Në anën tjetër, 
ata duan që këto ekrane të 
të lënë pa frymë në shikim 
dhe të përshtaten mirë me 
dhomat e banimit. Seria 
e re e LG-s e njohur si 
Series “wallpaper” (tapet) 
përmbushë këtë në mënyrë 
të përkryer. Ekrani 65 inç 
peshon vetëm 7kg dhe 
është vetëm 15 inç i trashë, 
që e bënë të duket sikur 
ekrani lundron në mur. Por, 
teknologjia OLED (LED or-
ganik) është ajo që mahnitë 
më së shumti. 

LG Signature W-Se-
ries “Wallpaper” TV
TV-makers today face an 
impossible task: On one 
hand, consumers expect new 
screens to make TV shows 
and movies look fantastic. 
On the other, they want these 
eye-popping displays to blend 
seamlessly into their living 
room. LG’s Signature W-
Series “wallpaper” TV accom-
plishes this masterfully. The 
65-inch display weighs just 
16 pounds and is 15-inches 
thick; making it seem like the 
screen is floating on the wall. 
But it’s the OLED (Organic 
LED) technology that’s most 
impressive. 

Microsoft Surface 
Laptop
Llaptopi i ri i Microsoft-it, 
Surface Laptop është i pari 
i krijuesit të Windows-it: 
një llaptop konvencional 
që punën me një sistem 
më të ulët por më efikas të 
baterisë, të quajtur Windows 
10 S. Kompania po synon që 
Surface Laptop të bëhet mjet 
edukativ, por është i shtyrë të 
ecë këmba këmbës me atë të 
Apple-it, MacBook Air. 

Microsoft Surface 
Laptop
Microsoft’s new Surface Lap-
top is a first for the Windows 

maker: a conventional laptop 
that runs a stripped-down but 
more battery-efficient operat-
ing system called Windows 10 
S. The company is aiming the 
Surface Laptop at the educa-
tional set, but it’s bound to go 
toe-to-toe with Apple’s entry-
level MacBook Air as well. 

THE HOTTEST TECH PRODUCTS AND GADGETS IN THE WORLD RIGHT NOW
There’s a growing consensus among the technological cognoscenti that we’re in a “boring” period for 

gadgets. Some have long argued that “software is eating the world,” a.k.a. there’s no interesting hardware 
because iteration has trumped innovation. But, nah, not so much. Yes, our smartphones are replacing lots of 

standalone gadgets we used to carry around. That doesn’t mean there isn’t plenty of interesting new hard-
ware out there. Granted, that depends on expanding your definition of gadget to include, say, a reusable rock-
et or a robotic bicycle wheel. Here’s a look at some of the most interesting of 2017 so far compiled by TIME’s 

technology reporters and editors.
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“Mos e lini askënd prapa”: Jepni 
fund dhunës ndaj grave dhe vajzave

Dhuna ndaj grave dhe vajzave 
është një nga shkeljet më 
të përhapura të të drejtave 

të njeriut në botë. Ajo nuk njeh kufij 
socialë, ekonomikë apo kombëtar. Në 
mbarë botën, përafërsisht një nga tre 
gra do të përjetojë abuzim fizik ose 
seksual gjatë jetës së saj.

Nga 25 nëntori, Dita Ndërkombëtare 
për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, 
deri më 10 dhjetor, Dita e të Drejtave të 
Njeriut, Fushata “16 Ditët e Aktivizmit” 
kundër dhunës me bazë gjinore është një 
kohë për të nxitur veprimet për t’i dhënë 
fund dhunës kundër grave dhe vajzave 
anembanë botës. 

Në mbështetje të kësaj nisme, çdo 
vit, fushata e Sekretarit të Përgjithshëm 
të Kombeve të Bashkuara “UNiTE” për 
t’i dhënë fund dhunës ndaj grave, bën 
thirrje për veprim global për të rritur 
ndërgjegjësimin në mbarë botën dhe për 
të krijuar mundësi për diskutim në lidhje 
me sfidat dhe zgjidhjet. Ngjyra portokalli 
është një nga ngjyrat zyrtare të fushatës 
“UNiTE” dhe në kontekstin e avokimit 
të saj global; ajo përdoret si një simbol i 
një të ardhmeje më të ndritur, ku nuk ka 
dhunë ndaj grave dhe vajzave.

Eliminimi i dhunës ndaj grave dhe 
vajzave është rrënjosur në Agjendën 2030 
për Zhvillim të Qëndrueshëm, të miratuar 

në vitin 2015 nga të gjitha 193 Shtetet 
Anëtare të Kombeve të Bashkuara. 
Përmes 17 objektivave të saj, Agjenda 
2030 bën thirrje për veprim global gjatë 
15 viteve të ardhshme për të adresuar tre 
dimensionet e zhvillimit të qëndrueshëm, 
atë ekonomik, social dhe mjedisor. 
Të gjithë Objektivat e Zhvillimit të 
Qëndrueshëm (OZHQ) janë plotësisht të 
integruar me njëri-tjetrin; prandaj, ata nuk 
mund të trajtohen në mënyrë të izoluar. 
Qëllimi i 5-të i Zhvillimit të Qëndrueshëm 
e njeh barazinë gjinore dhe fuqizimin e 
grave si një përparësi kyçe duke premtuar 
se “askush nuk do të lihet prapa”.

“Mos e lini askënd prapa”: Jepni 
fund dhunës ndaj grave dhe vajzave” 
feston natyrën unifikuese të një prej 
parimeve thelbësore të Agjendës 2030 
për Zhvillimin e Qëndrueshëm, duke 
nënvizuar përpjekjet e botës për të “arritur 
të gjitha ato që nuk janë në vijën e parë.” 

Çdo vit, që nga viti 2008, 16 Ditë 
Aktivizmi kundër dhunës me bazë gjinore 
në Kosovë koordinohet nga Grupi i 
Sigurisë dhe Gjinor (GSGJ).

Grupi i Sigurisë
dhe Gjinor (GSGJ).

Grupi i Sigurisë dhe Gjinor, i 
kryesuar nga Grupi i Grave të OKB-së, 
përfshin përfaqësues të institucioneve 
të Kosovës, organizatave të grave, 
organizatave ndërkombëtare (UNMIK, 

UNDP, UNICEF, UN-HABITAT, OHCHR, 
UNFPA, UNKT, WHO, UNOPS, UNHCR, 
UN Women, ECLO, EUSR, NATO, 
KFOR, EULEX dhe OSBE) dhe aktorë 
kyç të angazhuar në sektorin e sigurisë 
në Kosovë, duke njohur rëndësinë e 
shikimit të sigurisë përmes një lente 
gjinore si dhe nevojën për veprime 
të koordinuara për t’iu përgjigjur 
në mënyrë efektive kërcënimeve 
specifike ndaj sigurisë së grave.

Që nga zanafilla e tij në vitin 2008, 
GSGJ ka zbatuar një sërë aktivitetesh 
që synojnë avancimin e parimeve 
të Rezolutës 1325 së Këshillit të 
Sigurimit të OKB-së  dhe përfundimisht 
avancimin e të drejtave të grave në 
Kosovë, me një fokus të veçantë në 
fushën e gjinisë dhe sigurisë.

Këtë vit, GSGJ organizon një sërë 
aktivitetesh brenda fushatës “16 Ditë 
të Aktivizmit” kundër dhunës me bazë 
gjinore në Kosovë.

Bashkoju fushatës!
Ne mund të bëjmë një ndryshim në 

komunitetet tona në mënyrë individuale 
dhe kolektive, duke folur kundër dhunës 
me bazë gjinore dhe duke u bashkuar me 
një rrjet global të njerëzve të bashkuar 
për t’i dhënë fund kësaj shkeljeje të të 
drejtave të njeriut.

Ndani fotot, mesazhet dhe video 
incizimet tuaja, duke treguar se si mund 
ta bëni botën portokalli, duke përdorur 
#orangetheworld dhe #16days.

Për informacione dhe këshilla të 
vlefshme në lidhje me dhunën me 
bazë gjinore dhe kalendarin e “16 Ditë 
Aktivizmi” kundër dhunës me bazë 
gjinore ju lutemi vizitoni: 
http://www.16-days.com/. 

16 DITË AKTIVIZMI KUNDËR 
DHUNËS ME BAZË GJINORE
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Leave No One Behind: End 
Violence against Women and Girls

Violence against women and girls 
is one of the most prevalent 
human rights violations in the 

world. It knows no social, economic 
or national boundaries. Worldwide, 
an estimated one in three women will 
experience physical or sexual abuse 
in her lifetime.

From 25th of November, the 
International Day for the Elimination 
of Violence against Women, to 10th 
of December, Human Rights Day, the 
”16 Days of Activism” against Gender-
Based Violence Campaign is a time to 
galvanize action to end violence against 
women and girls around the world.

In support of this initiative, each 
year, the United Nations Secretary 
General’s campaign UNiTE to End 
Violence against Women, calls for 
global action to increase worldwide 
awareness and create opportunities 
for discussion about challenges and 
solutions. Orange is one of the official 
colors of the UNiTE campaign and 
in the context of its global advocacy; 
it is used as a symbol of a brighter 
future, free from violence against 
women and girls.

Elimination of violence against 
women and girls is rooted at the 2030 

Agenda for Sustainable Development, 
adopted in 2015 by all 193 Member 
States of the United Nations. Through 
its 17 goals, the Agenda 2030 calls for 
global action over the next 15 years 
to address the three dimensions of 
sustainable development: economic, 
social, and environmental. All the 
Sustainable Development Goals 
(SDGs) are fully integrated with 
one another; thus, they cannot be 
approached in isolation. Sustainable 
Development Goal 5 recognizes 
gender equality and the empowerment 
of women as a key priority pledging 
that “no one will be left behind”.

“Leave No One Behind: End 
Violence against Women and Girls” 
celebrates the unifying nature of one 
of the essential principles of the 2030 
Agenda for Sustainable Development, 
while underscoring the world’s endeavor 
to “reach the furthest behind first”.

Every year, since 2008, 16 Days 
of Activism against Gender-Based 
Violence in Kosovo is coordinated by 
the Security and Gender Group (SGG).

Security and Gender
Group - SGG

Chaired by UN Women, the 
Security and Gender Group includes 
representatives of Kosovo institutions, 

women’s organizations, international 
organizations (UNMIK, UNDP, UNICEF, 
UN-HABITAT, OHCHR, UNFPA,UNKT, 
WHO, UNOPS, UNHCR, UN Women, 
ECLO, EUSR, NATO, KFOR, EULEX 
and OSCE),and key stakeholders 
engaged in Kosovo’s security sector, 
acknowledging both the importance of 
viewing security through a gender lens, 
as well as the need for coordinated 
action to effectively respond to women-
specific security threats.

Since its inception in 2008, the SGG 
has implemented a series of activities 
aimed at advancing the principles of 
the UNSCR 1325, and ultimately at 
furthering women’s rights in Kosovo, 
with a special focus on the area of 
gender and security.

This year, SGG is organizing series 
of activities within 16 Days of Activism 
against Gender-Based Violence 
campaign in Kosovo.

Join the campaign!
Individually and collectively, we can 

make a difference in our communities, 
speaking out against gender based 
violence and joining a global network 
of people united to bring an end to this 
violation of human rights.

Share your photos, messages and 
videos showing how you can orange 
the world using #orangetheworld and 
#16days.

For valuable information and 
advice related to gender-based 
violence, and 16 Days of Activism 
against Gender-Based Violence 
calendar visit 
http://www.16-days.com/. 

16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST 
GENDER-BASED VIOLENCE
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RËNDËSIA E 
TEKNOLOGJISË 
SË TELEFONAVE 
MOBILË

Telefonat mobilë ose telefonat celularë vërtet kanë 

ndryshuar mënyrën e të komunikuarit. Telefonat celularë 

janë mjeti më i përdorur i komunikimit sot. Por ata nuk 

janë të kufizuar vetëm për qëllime të komunikimit.  

Kohëve të fundit celularët janë bërë pjesë e rëndë-

sishme e jetës sonë 
Kanë ikur ato ditë kur celularët konsideroheshin si 

mjete luksoze për t’i mbajtur. Konkurrenca e madhe në 

mes të prodhuesve të telefonave mobilë ka ulur çmimin 

e tyre, deri në atë masë që këto ditë të blesh një telefon 

celular nuk është ndonjë gjë e madhe. Vetëm shpenzoni 

pak të holla dhe ju do të jeni pronari krenar i një telefoni 

celular. Ditëve të sotme është vështirë të gjesh një per-

son që nuk ka një telefon mobil. Kjo pajisje e vogël është 

një nevojë bazë në jetë. Por, pse të gjithë e etiketojnë ce-

lularin si një nevojë bazike në jetë? Cila është rëndësia 

e celularit në jetën tonë? Përgjigjen mund t’a gjeni këtu. 

Mënyrë e lehtë e komunikimit
Për çfarë qëllimi janë krijuar celularët? Po, përgjig-

ja ishte e saktë – për komunikim. Kështu që 

roli primar që celularët kanë 
në jetën tuaj është se ata na 
ofrojnë një mënyrë të lehtë 
dhe të shpejtë të komunikimit. 
Kudo që të shkosh, kurdo që 
të dëshirosh, telefoni juaj do 
t’ju ndihmojë që të qëndroni 
në lidhje me të gjithë. A keni 
ndonjë porosi të rëndësishme 
për shokun/familjarin tuaj? 
Vetëm dërgoni një porosi 
(SMS) të menjëhershme ose 
menjëherë thirrni dhe bëni që 
porosia juaj e rëndësishme të 
arrijë shumë shpejt tek per-
soni që dëshironi. E thjeshtë!

Qasje në internet & 
medie sociale

Interneti është një 
nga bekimet më të mëdha 
teknologjike për njerëzimin. 
Nuk mund t’a imagjinosh 
jetën pa internet. Falë celu-
larëve kjo është e mundshme. 

Celularët i mundësojnë përdoruesve të kënaqen me 

mediet sociale edhe kur ata janë në lëvizje. Një pjesë 

e madhe e botës moderne është e varur nga uebfaqet e 

rrjeteve sociale. Celularët i mundësojnë atyre që të jenë 

aktivë në medie shoqërore, gjersa ata janë në lëvizje.

Celularët kursejnë të holla
Po, kursejnë. Vetëm bleni një telefon mobil jo 

shumë të shtrenjtë ose edhe të shtrenjtë por cilësor dhe 

përfundimisht do të bëheni një pronar krenar i shumë 

pajisjeve, sepse shumë pajisje janë të paketuara në një 

celular të vetëm. Për shembull, duke blerë një telefon 

mobil, nuk keni nevojë të shpenzoni të holla në një tele-

fon fiks, nuk keni nevojë të bleni ndonjë radio me kasetë, 

ose CD, ose video, etj. Nëse telefoni mobil është më i 

shtrenjtë dhe cilësor, atëherë ju nuk duhet të bleni madje 

as videolojra dhe ndoshta as kompjuter.

Celularët ofrojnë siguri
Telefonat celularë na ofrojnë siguri. Si? Pra, për t’a 

kuptuar këtë më mirë, vetëm paramendoni ndonjë situatë 

në të cilën ju urgjentisht keni nevojë që të kontaktoni me 

zjarrfikësit ose policinë. Çfarë do të bënit në një rast të 

tillë? Telefonat fiks nuk janë në dispozicion kudo, por 

celularët janë. Vetëm nxirreni celularin tuaj, shtypni 

numrat dhe kjo është e tëra. Vetëm një hap i mirë nga ju 

për të blerë një telefon mobil do të vërtetojë që është një 

kursim i mirë të hollash për ju.

Celularët ndihmojnë afarizmin
A keni ndonjë porosi të rëndësishme për klientin 

ose punonjësin tuaj? Merrni telefonat mobilë dhe 

komunikoni menjëherë me personat në fjalë. Meqë 

afarizmi kërkon komunikim të vazhdueshëm, atëherë 

askush nuk mund të imagjinojë ndonjë afarizëm pa 

përdorimin e telefonave mobilë. Dhe me ekzistimin e 

gjithë atyre celularëve në treg këto ditë, një afarist 

mund të organizojë orarin dhe të shkruaj shëni-

met për t’ia kujtuar ndonjë aktivitet, në mënyrë që 

afaristi të mos harrojë ndonjë takim të rëndësishëm. 

Celularët vijnë përplot me aplikacione për afarizëm, 

gjë që ia u lehtëson punën afaristëve. Andaj celu-

larët janë një lloj dobie për afarizmat.

Kështu që, njerëz! Këto 
janë dobitë kryesore e të 
poseduarit një telefoni 
mobil në jetën tonë. Tani 
është radha jote, na 
tregoni në letrat e juaja 
pse telefoni mobil është i 
rëndësishëm për ju. 

Këndi juaj
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IMPORTANCE OF 
MOBILE PHONE 
TECHNOLOGY

Mobile phones have really changed the way we com-

municate. Cell phones are the most used communication 

tool today. But they are not just limited to communication 

purposes. 

Mobile phones are a crucial part of our lives these days.

Gone are the days when mobile phones were considered as 

luxury thing to have with. The growing competition in mobile 

manufacturers has lowered the prices of mobile phones to that 

extent that nowadays, buying a mobile phone is not a big deal. 

Just spend a few bucks and you will be the proud owner of a 

mobile phone. In today’s time, it’s very hard to find a person 

who does not own a mobile phone. The small gadget is a basic 

necessity of life. But why everyone tags the mobile phones 

as basic necessity of life? What is the importance of mobile 

phones in our lives? Here is the answer.

Easy Way of Com-
munication

What the mobile 
phones are meant for? 
Yeah, you answered it 
right- for communication. 
So the first and foremost 

role that mobile phones play in our lives is that they provide 

us an easy and fast way of communication. Go wherever you 

want, whenever you want; your mobile phone will help you 

stay connected with all. Got an important message for your 

friend/family member? Just send instant SMS or call straight 

away and make your important message reach the intended 

person in no time. Simple!

Internet Access & Social Media
The Internet is one of the biggest technological blessings 

to man. One just cannot imagine life without the Internet. 

Thanks to the mobile phones that is possible. The mobile 

phones let users enjoy the social media on the go. A major part 

of modern world is addicted to social networking sites. Mobile 

Phones let them be active in social media on the move.

Mobile Phones Save Money
Yes, they do. Just buy mid-range or high-end mobile 

phone, and ultimately, you become the proud owner of many 

gadgets, the gadgets that are packed in the mobile phone. For 

example, by buying a mobile phone, you don’t need to spend 

money on a home phone, you don’t need to buy any music or 

video player, you don’t need to buy radio etc. If the mobile 

phone is high-end, then you don’t need to buy a gaming con-

sole or perhaps even a computer.

Mobile Phones Ensure Safety
Mobile phones provide us security. How? Well, to un-

derstand this better, just consider any situation in which you 

urgently need to contact the firefighters or police. What would 

you do in such case? The landlines are not available every-

where, but the mobile phones are. Just take your mobile phone 

out, dial the number and that’s it. Your good decision to buy a 

mobile phone will prove a great money saver for you.

Mobile Phones Help in Business
Got an important message for your client or employee? 

Pick up your mobile phone and communicate with the 

intended person straight away. Since businesses require 

constant communication, one just can’t imagine any business 

without the use of mobile phones. With all those new smart 

phones available in the market these days, a businessman can 

organize the schedule and set reminders, so he does not forget 

any important meetings. Mobile phones come packed with 

lots of business apps which make their life easier. Thus mobile 

phones are like a boon for businesses.

So, folks! These are the main benefits of hav-

ing mobile phones in our life. Now it’s your 

turn, tell us why Mobile phones are impor-

tant in your letters.

Your corner
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Përshëndetje! 
Ja letërnjoftimi im i shkurtër: 
nga këngëtaret më së shumti 
më pëlqen Rita Ora, kurse 
nga aktoret më pëlqen Miley 
Cyrus. Kohën e lirë e kaloj 
me shoqe. Nga sportet 
më së shumti më pëlqen 
basketbolli. Më pëlqen 
revista juaj por do të kisha 
pasur dëshirë që të shkruani 
diçka për muzikën “pop” 
dhe për shembull të botoni 
një poster të bendit Kaleo. 
Posaçërisht më pëlqen 
rubrika Moviemania. 
Erjona Neziri
SHFMU “Tefik Çanga” - 
Ferizaj

Përshëndetje! 
Aktori im i preferuar është 
Mark Wahlberg dhe do të 
kisha pasur dëshirë të kem 
një poster nga këngëtarja 
ime e preferuar Bebe Rexha. 
Më pëlqejnë edhe top listat 

në radion tuaj, mendoj që 
janë të mrekullueshme. 
Dua t’ju them që më pëlqen 
revista For You dhe që e 
lexoj rregullisht - nga faqja e 
parë gjer te faqja e fundit. 
Rinesa Ahmeti
SHFMU “Tefik Çanga” - 
Ferizaj

Tung!
Unë jam Erdit Guri dhe hobi 
im është futbolli. Revistën 
tuaj e lexoj rregullisht ndërsa 
aktori im i preferuar është 
Brad Pitt. Kohën time të lirë 
kur nuk jam duke luajtur 
futboll e kaloj duke mësuar. 
Tung, tung nga unë Diti, jeni 
më të mirët.
Erdit Guri
SHFMU “Tefik Çanga” - 
Ferizaj

Përshëndetje të gjithëve!
Më pëlqen revista juaj, por 
dëshiroj që ju të botoni 

më shumë posterë. 
Më pëlqen muzika dhe 
mendoj që Nora Istrefi 
është këngëtare fantastike. 
Në kohën time të lirë unë 
shikoj televizion, ndërsa 
sa i përket sportit, më 
pëlqen volejbolli, futbolli 
dhe basketbolli. Kam një 
propozim: shtojeni një rubrikë 
në të cilën do të publikoni 
vargjet e këngëve të bendeve 
më të popullarizuara, të 
poetëve më të mirënjohur e 
madje edhe të lexuesve...
shpresoj se do të plotësoni 
dëshirën time...
Shega Hashani
SHFMU “Tefik Çanga” - 
Ferizaj

Tung!
Prej të gjitha sporteve më së 
shumti më pëlqen futbolli, 
basketbolli dhe tenisi, ndërsa 
kohën time të lirë e kaloj 
duke dëgjuar muzikë. Grupi 

im muzikor i preferuar është 
NRG Band, gjersa aktori im i 
preferuar është Brad Pitt. For 
You është një revistë shumë 
interesante, mirëpo kisha 
pasur dëshirë që posterët 
tuaj të kenë dimensione pak 
më të mëdha dhe të jenë ato 
të Eminemit, 50 Cent-it, Teuta 
Krasniqit dhe Christiano 
Ronaldos. Faleminderit!
Çelik Tasholli
SHFMU “Tefik Çanga” 
- Ferizaj
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Hello!  
This is my short CV: my favorite 
female singer is Rita Ora and my 
favorite female actress is Miley 
Cyrus. I spend my free time 
with my friendsand my favorite 
sport is basketball. I like your 
magazine very much and I would 
like to ask you to write more 
about “pop” music and to publish 
a poster of music band Kaleo. My 
favorite column is Moviemania. 
Erjona Neziri
EJHS “Tefik Çanga”
 - Ferizaj

Hello!  
My favorite actor is Mark 
Wahlberg and I would like you 
to publish his poster as well as 
a poster of my favorite female 
singer Bebe Rexha. I like your 
Radio music charts; I think that 
they are just great. I just want 
to tell you that I like For You 
magazine and I read it regularly 
from the first to the last page. 
Rinesa Ahmeti
EJHS “Tefik Çanga” - Ferizaj

Hi! 
My name is Erdit Guri and my 
hobby is football. I read your 
magazine regularly and my 
favorite actor is Brad Pitt. When 
I have some free time, i.e. when 
I’m not playing football, I usually 
read my school books. Greetings 
to everyone from Diti! You are 
the best! 
Erdit Guri
EJHS “Tefik Çankga” - Ferizaj

Hello! 
I like music very much and in 
my free time, I prefer to listen to 
music. My favorite female singer 
is Leonora Jakupi, whereas my 
favorite music band is Kaleo. 
When it comes to movies, my 
favorite actress is Demi Moore, 
whereas my favorite sport is 
volleyball. I would like to ask 
you to publish more posters in 
the For You magazine and to 
conduct more interviews with 
local celebrities. You can also 
increase the number of pages. 
Bye-bye! 

Oltiona Topojani
EJHS “Tefik Çankga” - 
Ferizaj

Hi! 
I like your magazine and I 
would like to ask you to publish 
more posters. I like music and 
I think that Nora Istrefi is a 
fantastic singer. In my free time, 
I like to watch TV, whereas my 
favorite sports are volleyball, 
football and basketball. I would 
like to make a suggestion - you 
can add a new column, in which 
you would publish the lyrics of 
the most popular songs, the 
lyrics of the most popular bands, 
of the most popular poets and 
even the lyrics written by your 
regular readers …. I sincerely 
hope that you will be able to fulfill 
my wish. 
Shega Hashani
EJHS “Tefik Çankga” - Ferizaj

Hello!
My favorite sports are football, 
basketball and tennis. In my free 

time, 
I prefer to 
listen to music. My favorite music 
band is NRG Band, whereas 
my favorite actor is Brad Pitt. 
The For You magazine is a very 
interesting magazine and I would 
like to ask you to publish bigger 
posters of popular singers, 
actors and music bands, such 
as: “Eminem”, “50 Cent”, Teuta 
Krasniqi as well as the poster of 
Cristiano Ronaldo. Thank you in 
advance! 
Çelik Tasholli
EJHS “Tefik Çankga” - Ferizaj
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