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EDITORIAL

Kopertina:
Shawn MENDES

SHKOLLA E MUAJIT4

MBRETËRIA E 
KAFSHËVE

Çdo ditë është një fillim i ri,
Çdo ditë e jetës suaj është një fillim i ri. Vlerësoni çdo ditë si 

një fillim të ri të jetës suaj, një fillim më i mirë dhe më i lumtur. 
Filloni çdo ditë të vitit me ndjenjat e lumturisë dhe me pritjen se 
do të ndodhin gjëra të mira dhe të mrekullueshme. Ju nuk jeni 
duke e mashtruar veten, sepse ky qëndrim, nëse vazhdoni me 
të, do t’ju bëjë një person më pozitiv dhe më të lumtur.

Për çdo ditë ritheksoni synimet dhe vendimet tuaja për 
jetën tuaj të re, të lumtur dhe të suksesshme. Në të njëjtën 
kohë, jini të hapur ndaj ideve dhe mundësive të reja, si dhe 
ndaj mënyrave të ndryshme për të arritur qëllimet tuaja. Nëse 
çdo ditë e shikoni si fillim të ri, do të ndiheni më të lumtur, më 
energjik dhe më të motivuar.

Nuk ka kufizime në marrjen e vendimeve të reja dhe 
formimin e qëllimeve të reja, dhe nuk ka kufizime se kur duhet 
të fillohet me gjëra të reja. Çdo ditë është e përshtatshme për 
të marrë një vendim dhe bërë një fillim të ri.

Është e thjeshtë dhe e lehtë që të mirren vendimet e Vitit të Ri, 
apo ndonjë vendim tjetër në çdo kohë tjetër të vitit. Shpesh, ato 
mirren si përgjigje e disa emocioneve. Megjithatë, njerëzit shumë 
shpejt humbasin motivimin dhe entuziazmin dhe vazhdojnë të 
jetojnë njësoj, pa bërë asgjë për ta përmirësuar atë.

Ju duhet çdo ditë të përsërisni vendimet tuaja, me bindje dhe 
besim, dhe të jeni të gatshëm të bëni atë se çfarë nevojitet për 
t’i përmbushur ato e jo vetëm t’i përsërisni fjalët me buzët tuaja. 
Duhet të vazhdoni të prisni suksesin, lumturinë dhe shëndetin, 
pa marrë parasysh se në çfarë rrethanash jetoni. Ky qëndrim do 
të aktivizojë nënvetëdijen tuaj për t’ju ndihmuar dhe motivuar. 

Ndoshta dëshironi të ekzistojë një lloj magjie për të realizuar 
vendimet, premtimet dhe qëllimet tuaja. Ekziston, dhe ajo është 
e përbërë nga motivimi, këmbëngulja, vullneti dhe vetëdisiplina. 
Këto janë fuqitë që do të ndryshojnë jetën tuaj dhe do ta bëjnë 
atë interesante, të lumtur dhe përmbushëse.

“Çdo ditë është një fillim i ri. Trajtojeni në atë mënyrë. 
Qëndroni larg asaj që mund të ketë qenë, 

dhe shikoni se çfarë mund të jetë. “
Gëzuar Viti i Ri 2018!

Leonora
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EDITORIAL

SHKOLLA E MUAJIT

Every Day Is a New Beginning 
Every day of your life is a new beginning. Regard every 

day as the beginning of your new, better, and happier life. 
Start every day of the year with feelings of happiness and 
with the anticipation that great and wonderful things are 
going to happen. You are not cheating yourself, because 
this attitude, if you persevere with it, would make you a 
more positive and happy person.

Every day, restate your goals and your decisions for your 
new, happy and successful life. At the same time, be open to 
new ideas and opportunities, and for ways to achieve your 
goals. If you look at each day as new beginning, you will feel 
happier, more energetic and more motivated.

There are no limitations on making new decisions and 
forming new goals, and there are no limitations on when to 
begin doing new things. Every day is suitable for making a 
resolution and a new beginning.

It is simple and easy to make New Year Resolutions, or any 
other decision at any other time of the year. Often, they are 
made in response to some emotion. However, people quite 
soon, lose the motivation and enthusiasm, and continue living 
the same kind of life, without doing anything to improve them.

You need to repeat your resolutions every day, with belief 
and faith, and be willing to do whatever it needs to accomplish 
them, not just repeat the words with your lips. You need to 
keep expecting success, happiness and health, no matter in 
what circumstances you live. This attitude would trigger your 
subconscious mind to help you and to motivate you.

You might wish there was some kind of magic to carry out 
your decisions, promises and goals. There is, and it is made 
of motivation, persistence, willpower and self-discipline. 
These are the powers that would change your life and make 
them interesting, happy and fulfilling.

“Every day is a new beginning. Treat it that way. Stay away 
from what might have been, and look at what can be.”

Happy New Year 2018
Leonora
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Shkolla e mesme e lartë 
profesionale (SHMLP) 
e mjekësisë “Luciano 

Motroni” në Prizren për herë të 
parë i hapi dyert në vitin 1962, në 
kuadër të gjimnazit “Gjon Buzuku”, 
me vetëm një drejtim motër/teknik 
medicinal. Vetëm dy vite më vonë, falë 
interesimit tejet të madh kjo shkollë 
u bë e pavarur. “Duke qenë se ishim 
shkolla e parë e këtij lloji në këtë rajon, 
nxënësit tanë kanë gravituar nga 
të gjitha trevat e Kosovës e madje 
edhe nga Mali i Zi dhe Presheva 
dhe rrethinat e saj. Interesimi e arriti kulmin pas hapjes së drejtimit të 
farmacisë”, shpjegon drejtor i shkollës z.Simir Krasniqi.

Emri i tanishëm shkollës iu vu në vitin 1992, për nder të Luciano 
Motronit, kirurgut italian shumë të njohur i cili filloi të punonte në spitalin 
e Prizrenit menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore. Në lidhje me këtë, 
z.Krasniqi theksoi se në shenjë të respektit për kontributin e dhënë në 
Spitalin Rajonal të Prizrenit, ka qenë më se e përshtatshme që shkollës 
medicinale t’i vihet emri i këtij mjeku të shquar.

Tipari kryesor i kësaj shkolle që nga themelimi i saj është rritja e 
vazhdueshme. Kështu nga një drejtim në vitin 1962 sot kjo shkollë i ka 6 
profile: infermier i përgjithshëm, infermier i pediatrisë, drejtimi i mamisë, 
teknik i dhëmbëve, asistent i stomatologjisë dhe teknik i farmacisë. 
Kurse, nga viti i ardhshëm do të kërkohet që të shtohen edhe tri profile 
të reja: laborant mjekësor, fizioterapia, dhe gjeriatria (përkujdesja për 
të moshuarit). Gjithsesi, kjo rritje nuk ka ardhur pa peripeci dhe sfida. 
Deri në vitin e kaluar sfida më e madhe ishte mungesa e një objekti të 
përshtatshëm. Mirëpo, falë një investimi nga MASHT-i (Ministria për 
Arsim Shkencë dhe Teknologji) tash e një vit kjo shkollë ka kaluar në 
një objekt të ri dhe modern i cili i plotëson të gjitha kushtet dhe nevojat 
për zhvillimin cilësor të procesit edukativo-arsimor. Kur bëhet fjalë për 
ndërtesën e shkollës, dallimi më i madh është se nga 2400 metra katror 
sa ishin në objektin e vjetër tani kjo shkollë i ka afër 7000 metra katror. 
Në terma praktik kjo do të thotë se shkolla ka hapësirë të mjaftueshme 

për të gjitha kabinetet e nevojshme për mësim 
praktik si dhe është e pajisur me terrene të 
hapura sportive por, edhe sallë të edukatës fizike. 
Sidoqoftë, problem mbetet furnizimi i kabineteve 
me të gjitha mjetet e nevojshme didaktike. Problem 
të cilin z.Krasniqi shpreson që ta adresojë në 
vitin ardhshëm me ndihmë edhe nga donatorë të 

ndryshëm me të cilët ai tashmë ka pasur kontakte.
Një tjetër tipar tejet i veçantë i kësaj shkolle është fryma e 

tolerancës dhe e bashkëpunimit e cila përcillet edhe me disiplinë dhe 
punë të zellshme si nga nxënësit ashtu edhe nga mësimdhënësit. “Kur 
bëhet fjalë për tolerancën, ne jemi model jo vetëm në Kosovë por në 
tërë rajonin. Në këtë shkollë i kemi gjithsejtë 1545 nxënës dhe mësimi 
zhvillohet në tri gjuhë: gjuhën shqipe (1211 nxënës), boshnjake (186 
nxënës) dhe atë turke (146 nxënës). Në ndërrimin e pasdites i zhvillojmë 
orët në të tria gjuhët dhe kjo është e mundur falë bashkëpunimit tejet 
të mirë në mes nxënësve të të tria komuniteteve. Madje kemi raste kur 
një mësimdhënës i një përkatësie etnike mban ligjërata për një paralele 
me nxënës të një përkatësie tjetër. I tillë është rasti i profesorit tonë të 
gjuhës gjermane i cili është shqiptar por, ligjëron për nxënësit e të tria 
komuniteteve. Pastaj, edhe instruktorja e praktikës profesionale në 
spitalin rajonal është turke por, ajo e zhvillon praktikën profesionale edhe 
për nxënësit shqiptar. Kurrë nuk kemi pasur asnjë problem ndëretnik 
përkundër se i kemi tri etni të ndryshme. Jemi shembull për tolerancë 
dhe bashkëpunim ndëretnik,” shtoi z.Krasniqi. Ai vazhdoi më tutje duke 
theksuar se shkolla që ai drejton mund të krenohet edhe për sa i përket 
suksesit të nxënësve. Këtë pohim ai e bazon në bazë të të dhënave 
zyrtare si Testi i Maturës. Niveli i kalueshmërisë së këtij testi në këtë 
shkollë është 97-98% që në afatin e parë. Sipas drejtorit Krasniqi, 
arsyeja për këtë është bashkëpunimi i shkëlqyer nxënës-shkollë-prind 
që mbizotëron në këtë institucion.

Në fund z.Krasniqi i 
porositi të gjithë të rinjtë 
që të lexojnë sa më 
shumë libra dhe të mos 
e zëvendësojnë në asnjë 
mënyrë atë me përdorimin 
e teknologjisë moderne 
dhe sidomos mediave 
sociale. Të mendojnë 
për të ardhmen dhe të 
përgatiten për profesionin 
e tyre cilido qoftë ai.

Drejtori Simir Krasniqi

Endrit Morina (16)
Muzika është një disiplinë 
e cila dëgjohet nga të rinjtë 
por, edhe nga moshat 
e vjetra. Sidoqoftë, filmi 
është preferenca ime për 
arsye se ai tregon histori 
për heroizmin, dashurinë, moralin, etj. Filmi 
është disiplinë ku çdo njeri e gjen veten. 
Ndonjëherë të largon stresin e ndonjëherë 
tjetër e humbim veten në të.

Endrit Morina (16)
Music is a discipline that is liked by the young 
and old alike. Movies, however, are my per-
sonal preference because they tell stories of 
heroism, love, moral, etc. Anybody can relate 
to movies. Sometimes they relieve us from 
stress and other times we get lost in them.

Taulant Kamberi (17)
Muzika më pëlqen shumë 
sepse është argëtuese 
dhe më bën të lumtur. Kur 
dëgjoj muzikë më kaplon 
një ndjenjë e papërshk-
rueshme e cila më bën të 
harroj gjithçka përreth meje dhe të fokuso-
hem vetëm në tekstin e këngës. Unë besoj 
se ekziston një raport i thellë i cili e lidh 
muzikën me shpirtin e njeriut.

Taulant Kamberi (17)
I like music a lot because it entertains me and 
makes me happy. When I listen to music I get 
an indescribable feeling that makes me forget 
everything and focus only on the music lyrics. 
I believe that there is a deep relation that con-
nects the music with the human’s soul.

MUZIKA APO FILMAT?

SHKOLLA E MESME E LARTË PROFESIONALE E 
MJEKËSISË “LUCIANO MOTRONI” - PRIZREN

Pyetësor

shkolla e muajit

Rrahim 
Bajrami (16)
Filmi pëlqehet nga 
të gjithë, që nga 
moshat më të reja e 
deri tek të moshua-
rit. Filmin e preferoj 
më shumë gjatë fundjavave. Filmi 
shpesh ndërlidhet edhe me përjetimet 
personale, shoqërore a ndonjëherë 
edhe ato sociale të individit. Filmi është 
karakteristik edhe sepse të krijon ndjen-
jën sikur je edhe vet pjesë e tij.

Rrahim Bajrami (16)
Movies are liked by everyone from the 
youngest to the oldest. I prefer movies 
during weekends. They often relate 
to personal and social experiences. 
Movies are very characteristic also 
because they give us the impression 
that we are part of them, too.
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Senior vocational medicine high school (SVMHS) “Luciano Motroni” 
in Prizren was first opened in 1962, as part of “Gjon Buzuku” 
Gymnasium, with only one profile: nurse/medical technician. 

Only two years later, thanks to the great interest this school became 
independent. “As we were the first school of this kind in this area, our 
students came from all over Kosovo even Montenegro and Presheva 
and its surrounding. The interest peaked after we opened the pharmacy 
profile,” explained the principal of this school Mr. Simir Krasniqi.

The school got the current name in 1992 in honour to Luciano 
Motroni, the well-known Italian surgeon who started working at the 
Prizren Hospital right after World War II. In relation to this, Mr. Krasniqi 
emphasized that in respect to the contribution this man gave for the 
Regional Hospital in Prizren, it was more than appropriate to name the 
medical school after this distinguished doctor.

Continuous growth has been the main feature of this school since it 
was established. From one profile it had in 1962, today this school has 
6 profiles: general nurse, paediatrician nurse, midwife, teeth technician, 
stomatology assistant and pharmacy technician. From next year the 
addition of three more profiles: laboratory technician, physiotherapy and 
geriatrics (elderly people health care). However, this growth had its fair 
share of hardships and challenges. Up to last year the main challenge 
used to be the lack of a proper building. Thanks to an investment from 
the MEST (Ministry of Education, Science and Technology), for a year 
now, the school has moved into a new and modern building that meets 
all the criteria and needs to conduct a qualitative educational process. 
In relation to the school building the greatest difference is that from 

2400 square meters in the old building this school now 
has nearly 7000 square meters. In practical terms this 
means that the school has enough space to set up all the 
necessary laboratories for practice and it also has outdoor 
and indoor sport fields for the physical education classes. 
Lack of all the necessary didactic equipment in these 
laboratories remains a problem though. A problem that Mr. 

Krasniqi hopes to address next year with the help of various donors 
with which he has already made contact.

Another specific feature of this school is the tolerance and 
cooperation spirit which is accompanied with discipline and hard work 
from both the students and the teachers alike. “Regarding the tolerance 
we are a model not only in Kosovo but the entire region as well. Here 
we have a total of 1545 students and classes are conducted in three 
languages: Albanian (1211 students), Bosnian (186 students) and 
Turkish (146 students). In the afternoon shift we conduct classes in all 
three languages simultaneously. This is possible thanks to the excellent 
cooperation between the students of all three communities. We even 
have cases when a teacher of one ethnicity lectures for the students 
of other ethnicities. Such as our German Language professor, who is 
Albanian but he lectures to the students of all three ethnicities. Then we 
also have the vocational practice instructor at the Regional Hospital who 
is Turkish but conducts lectures for Albanian students as well. Despite 
having three ethnicities we have never had any ethnic problems, we 
are an example of interethnic cooperation and tolerance,” Mr. Krasniqi 
added. He went on stressing that the school he runs can also take pride 
in the success of its students. He grounds this claim on official data 
such as the high school graduation exam. This school’s pass level in 
this exam is between 97-98% at the first attempt already. According to 
principal Krasniqi, the reason for this is the great cooperation student-
school-parents that rules in this institution.

In the end Mr. 
Krasniqi appealed to 
all the young people 
to keep reading books 
and not substitute them 
with the use of modern 
technology and in 
particular social media. 
To think about their future 
and prepare for their 
profession whatever their 
choice may be.

Gresa Treshnjaku (16)
Muzika është prefer-
enca ime sepse tingujt së 
bashku me tekstin janë 
një kombinim që jep ritëm 
dhe kjo ofron një kënaqësi 
të veçantë. Muzika si art 
prek tema të ndryshme dhe secila prej tyre e 
gjen publikun e vet varësisht nga mosha dhe 
gjendja emocionale e individit.

Gresa Treshnjaku (16)
I prefer music because sounds together with 
lyrics are a combination that produces rhythm 
and this provides a unique pleasure. Music, as 
an art form touches various topics and each of 
them has its audience depending on the age 
group and the individual emotional state.

MUSIC OR MOVIES?

SENIOR VOCATIONAL MEDICINE HIGH 
SCHOOL “LUCIANO MOTRONI” - PRIZREN

school of the month

Rozafë 
Kabashi (16)
Muzika është pref-
erenca ime. Ajo ka 
një influencë tepër 
të fuqishme mbi 
trupin, mendjen dhe 
emocionet tona. Muzika luan një rol 
shumë pozitiv edhe në procesin e të 
mësuarit. Vendosja e muzikës së lehtë 
në sfond është shumë efektive në rritjen 
e përqendrimit dhe të performancës.

Rozafë Kabashi (16)
Music is my preference. It has an 
extremely powerful influence over our 
bodies and emotions. Music plays a 
very positive role in the learning process 
as well. Playing some soft tunes in the 
background is very effective in improv-
ing our focus and performance.
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Ardita Kukaj (17)
Unë besoj se filmi pëlqehet 
nga shumica e të rinjve 
ashtu si edhe unë. Në 
film shpeshherë tregohen 
ngjarje të vërteta të cilat më 
bëjnë shumë përshtypje. 
Edhe pse ndoshta filmi na shpenzon orë të tëra, 
unë mendoj se ia vlen t’i shohim pasi që me ta 
mund të qeshim dhe të qajmë.

Ardita Kukaj (17)
I believe that movies are preferred by most 
of the young just as me. Movies often tell 
true stories that really impress me. Al-
though we waste many hours with movies, 
I believe they are worth it because we can 
laugh and cry with them.

Questionnaire
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Zhvillimi i dialogut 
dhe tolerancës së 
ndërsjellë tek të rinjtë, 

arsimimi joformal dhe përmirësimi i 
përgjithshëm i cilësisës së jetës për 
të gjithë anëtarët e shoqërisë, janë 
sigurisht disa nga arsyet pse shpesh 
organizohen dhe mbahen kampe të 
ndryshme të të rinjve në Kosovë.

Këto kampe janë kryesisht 
shumetnike dhe synojnë të vënë në 
pah pasojat negative psikologjike, 
shoqërore dhe kulturore të 
problemeve të ndryshme në shoqëri, 
si dhe të mbështesin zhvillimin e 
një sektori të qëndrueshëm civil 
demokratik.

Kohëve të fundit, revista “For 
You” ka patur mundësinë të merr 
pjesë në “kampin e të rinjve për një 
të ardhme më të mirë”, ku biseduam 
drejtpërdrejt me pjesëmarrësit për 
aktivitetet që po mbaheshin aty. Ky 
kamp treditor u mbajtë në Prevallë, 
fshat në komunën e Prizrenit dhe 
mblodhi 54 pjesëmarrës të komunitetit 
shqiptar, serb dhe boshnjak të veriut 
të Kosovës, të moshës 16-24 vjeç.

Kampi u organizua për t’iu mësuar 
të rinjve aftësinë e avokimit (mbrojtjes) 
dhe negocimit, si dhe rëndësinë e 
dialogut dhe mirëkuptimit të ndërsjellë. 
Nxitja e bashkëpunimit dhe e 
komunikimit shumetnik midis të rinjve 

që vijnë nga komunitetet e ndryshme, 
ishin po ashtu disa nga qëllimet për të 
cilat u mbajt ky kamp.

Njëri nga pjesëmarrësit në 
kamp, Tajan Kyqyk, nga “Lagja e 
Boshnjakëve”, në Mitrovicë, thotë 
se ai me të vërtetë është kënaqur 
që ishte pjesë e këtij kampi. “Ajo 
që më pëlqeu më së shumti ishte 
se pata mundësinë të takoja të 
rinjtë e komunitetit serb. Kemi 
patur mundësinë të komunikojmë, 
të njohim më mirë njëri-tjetrin dhe 
mendoj se i kemi përmbushur 
qëllimet tona”, thotë Tajan.

Përveç përmbajtjes arsimore, 
pjesëmarrësit e këtij kampi patën 
mundësinë të marrin pjesë në 
aktivitete rekreative, të lozin biladro, 
pingpong, si dhe kuize të ndryshme që 
i ndihmuan ata të njihnin njëri-tjetrin 
dhe të vazhdojnë miqësinë e tyre 
edhe pas këtij seminari.

Një përfaqësuese e komunitetit 
serb, Zvezdana Nesic, thekson 
se këto lloje të kampeve janë të 
rëndësishme sepse kontribuojnë 
në çlirimin e të rinjve nga të gjitha 
paragjykimet sepse të rinjtë mësojnë 
se si t’i zgjidhin problemet, si në 
nivelin individual ashtu edhe në 
bashkësi lokale. “Përmes kuizeve 
të ndryshme, ne i nxisim të rinjtë të 
mësojnë të punojnë në ekip dhe të 

veprojnë si një trup. Ata kanë mësuar 
se, në emër të grupit, mund të 
negociojnë hapur për problemet. Jemi 
ballafaquar dhe kemi biseduar për 
pengesat që mund t’na paraqiten 
kur të kemi të bëjmë me avokim 
dhe negocim në mënyrë që të 
mund të bartim përvojën tonë në 
praktikë. Ky është një sukses i 
madh për ne”, tha ajo. 

Edhe Denis Çaushi nga “Lagja 
e Boshnjakëve” thotë se kampet e 
tilla ofrojnë një përvojë shumë të 
mirë për pjesëmarrësit. “Prania e tri 
komuniteteve nga veriu i Kosovës, 
serbë, shqiptarë dhe boshnjakë na jep 
një mesazh të qartë se ka një vullnet 
për të jetuar dhe punuar së bashku. 
Ne gjithashtu mund të përdorim këto 
ligjërata dhe atë që e kemi mësuar 
këtu për të përmirësuar jetën në 
komunitetet tona”, shtoi Çaushi.

Organizimi i kampit të të rinjve 
për një të ardhme më të mirë u 
ndihmua nga Misioni i OSBE-
së në Kosovë dhe nga Qeveria 
e Norvegjisë, e cila ka financuar 
aktivitete të tilla për vite me radhë. 
Përfaqësuesit e këtyre organizatave 
thonë se kampet shumetnike janë 
një mundësi e shkëlqyeshme që të 
rinjtë e komuniteteve të ndryshme të 
kuptojnë njëri-tjetrin dhe të mësojnë 
të punojnë në grup.

RËNDËSIA E KAMPEVE SHUMETNIKE
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Developing dialogue and 
mutual tolerance among 
young people, non-

formal education and general 
improvement of the quality of 
life for all members of society 
are certainly some of the 
reasons why various youth 
camps are often organized and 
implemented in Kosovo.

These camps are mostly 
multiethnic, aiming to point out the 
negative psychological, social and 
cultural consequences of various 
problems in society, as well as 
to support the development of a 
sustainable democratic civil sector.

Magazine For You recently 
had the opportunity to attend 
the “Youth Camp for a Better 
Future”, where we talked with 
the participants directly about 
the activities that were being 
carried out in it. This three-day 
camp was held in Prevalac, in 
the municipality of Prizren, and 
it gathered 54 participants from 
the Albanian, Serb and Bosnian 
communities from northern 
Kosovo, aged 16-24.

The camp was organized 
in order to teach young people 
the skills of advocacy and 
negotiation, as well as the 
importance of dialogue and 
mutual understanding. Promoting 
multi-ethnic cooperation and 
communication among young 
people coming from different 
communities were also some of the 
goals for which this camp was held.

One of the participants 

in the camp, Tajan Kyqyk, 
from the “Bosnjacka Mahala” 
neighborhood in Mitrovica, says 
that he really enjoyed being part 
of this camp: “What I liked most 
was that I had the opportunity 
to meet young people from the 
Serbian community. We had the 
opportunity to communicate, to 
get to know each other better and 
I think that we have fulfilled our 
goals,” says Tajan.

In addition to educational 
content, participants of this camp 
had the opportunity to participate 
in recreational activities, playing 
billiard, table tennis as well as 
various quizzes that helped them to 
get to know each other and continue 
their friendships after this seminar.

A representative from the 
Serbian community, Zvezdana 
Nesić, points out that these types 
of camps are important because 

they contribute in freeing the young 
people from all prejudices because 
young people learn how to solve 
problems, both at the individual level 
and in the local community. “Through 
various quizzes, we motivated young 
people to learn to work in a team, to 
act as one. They have learned that 
they can publicly negotiate problems 
on behalf of their own or group. We 
have dealt with and talked about the 
obstacles that they may encounter 
when advocating and negotiating, in 
order to transfer their experience in 
practice. This is a great success for 
us, “she said.

Similarly Denis Çaushi from the 
“Bosnjacka Mahala” neighborhood 
says that camps like this represent 
a very good experience for the 
participants. “The presence of the 
three communities from the north 
of Kosovo, Serbs, Albanians and 
Bosnians gives us a clear message 
that there is a will to live and work 
together. We can also use these 
lectures and what we have learned 
here to improve the life of our 
communities” Çaushi added.

The organization of the Youth 
Camp for Better Future was assisted 
by the OSCE Mission in Kosovo, 
with the help of the Government of 
Norway, which has been funding 
activities of this type for several 
years in a row now. Representatives 
of these organizations say that 
multiethnic camps are an excellent 
opportunity for the young people 
from different communities to get 
to know and understand each other 
and to learn teamwork.

THE IMPORTANCE OF MULTIETHNIC CAMPS
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Lista kontrolluese e festës së 
natës së Vitit të Ri
Për të shmangur stresin dhe për 
të kursyer pak kohë, ekzistojnë 
disa gjëra që duhet mbajtur në 
mend kur përcaktoni temën tuaj 
të festës.
 
•Zgjedhni një temë të festës së 
Vitit të Ri që ju bën të ndiheni të 
ngazëllyer. Të qenit entuziast për 
temën tuaj do t’ju madhështojë në 
mënyrë të dukshme festën gjatë 
planifikimit.

•Vendosni se kë dëshironi të 
ftoni në festë. Shkruani se kë 
dëshironi të ftoni, në mënyrë që 
t’a keni të qartë se sa e madhe do 
të jetë festa juaj, së bashku me sa 
ftesa duhet t’i porositni. 

•Zgjedhni një vend për t’a 
organizuar festën tuaj dhe për 
të akomoduar të ftuarit tuaj. Tani 
që keni vendosur për temën dhe 
e keni bërë listën e mysafirëve, ju 
mund të vendosni nëse dëshironi 
t’a mbani festën tuaj në shtëpi ose 
në ndonjë lokal. 

•Ftesat e festës duhet t’i 
dërgoni tre javë më herët. 
Zgjedhni ftesat e festës së Vitit të 
Ri që iu përshtatet edhe temës 
suaj të festës dhe dërgoni ato 
herët në mënyrë që mysafirët të 
kenë kohë t’i përgjigjen ftesës suaj 
gjatë kohës së ngjeshur të festave 
të fundvitit. 

•Vendosni për një buxhet për 
ushqim dhe pije. Tani, pasi 
keni siguruar temën tuaj, listën e 
mysafirëve dhe ftesat, ju mund 
të caktoni një buxhet që do t’i 
mbulojë të gjitha shpenzimet për 
nevojat dhe kërkesat e festës.

Tani që ju jeni gati për të filluar 
festën, më poshtë keni një listë 
unike të temave të festës së Vitit 
të Ri që do t’ju udhëheqë në 

drejtimin e duhur për festimin tuaj.

Festë me maska
Festën tuaj të Vitit të Ri mund t’a 
bëni pak më të mistershme me 
një temë të këndshme të festës 
me maska. Festat me maska 
nuk dalin kurrë nga moda dhe 
zakonisht janë mjaft formale. Ju 
mund t’i furnizoni pjesëmarrësit 
me maska ose t’i inkurajoni ata 
për t’i krijuar vetë. 

Gjithçka që shkëlqen
Ju kurrë nuk mund të gaboni 
me pak shkëlqim dhe xixëllimë 
për temën e festës suaj të Vitit 
të Ri. Përveç përshtypjes së 
paharrueshme me një ftesë me 
xixa, organizoni një festë me 
zbukurime dhe gjëra për tavolinë 
të frymëzuara nga shkëlqimi. 
Mund t’i dekoroni gotat e pijeve 
me shkëlqim, së bashku me 
krijimin e disa parrullave ose 
banderolave që iu përshtaten 
atyre. Gjithashtu mund të bëheni 
krijues me desertet tuaja dhe 
përdorni xixa të ngrënshme 
për t’a bërë kafshatën tuaj më 
madhështore.

Përreth botës
Viti i Ri nuk ndodh vetëm në 
vendin tuaj. Ndero traditat e Vitit 
të Ri nga vendet e tjera, duke 
organizuar një festë ‘Përreth 
Botës’ që nxjerr në pah se si 
kulturat e tjera festojnë Vitin e Ri. 
Në Spanjë, është traditë të hahen 
12 koka rrushi në 12 sekondat 
e fundit deri në mesnatë. Në 
Brazil, miqtë dhe familja mblidhen 
për të ngrënë thjerrëza, të cilat 
supozohen se sjellin fat dhe 
begati. Në Danimarkë, njerëzit 
thyejnë pjata para dyerve të miqve 
të tyre për të treguar se sa me fat 
janë që kanë aq shumë miq.

Festë kaubojësh për Vitin e Ri
Merrni çizmet e kaubojëve, grillin 
dhe muzikën “country” për një 

festë të Vitit të Ri 
të frymëzuar nga 
perëndimi i Amerikës. 
Kjo është një temë 
alternative që është 
e përshtatshme 
për familjen dhe 
u jep mundësi të 
pranishmëve të 
bëjnë diçka të re për 
natën e Vitit të Ri. 
Inkurajoni mysafirët 
të veshin çizmet e 
tyre të preferuara të 
kaubojëve dhe të përgatiten 
për një natë të ushqimit 
tradicional “country”, lojrave 
dhe vallëzimit “country”.

Festa e Vitit të Ri me temë 
Hollivudi
Sillni Hollivudin në shtëpinë 
tuaj me një festë elegante të 
Vitit të Ri me temë të Hollivudit. 
Ju mund të organizoni 
që të keni qilimin e kuq 
me mundësi për tu 
fotografuar, së bashku me 
një koktej elegant prej një 
orësh para numërimit të 
madh mbrapsht. Kujtojini 
mysafirëve që të vishen 
me rroba elegante dhe 
mos harroni t’a shoqëroni 
secilin pjesëmarrës me 
yllin e tyre hollivudian. 
Kjo temë përfshin shumë 
dekor me ngjyrë të zezë, 
të bardhë, ari dhe të kuqe.

Festë miqësore ndaj mjedisit
Përfundoni vitin duke filluar 
me një vendim të Vitit të Ri 
për të qenë më miqësor ndaj 
mjedisit. Organizoni një festë me 
zbukurime dhe takëm ekologjikë, 
së bashku me ushqime organike 
dhe vendore. Kur bëhet fjalë 
për lojra, bëhuni krijues duke 
mbajtur një kuiz me pyetje 
për një mjedis më ekologjik 
dhe jepni një çmim fituesit me 
përgjigjet më të sakta.

Kjo natë e Vitit të Ri do të jetë 
e paharrueshme, përderisa 
ju i përmbaheni temës suaj. 
Pasi t’a gjeni temën e festës 
që i përshtatet më së shumti 
vizionit tuaj, procesi juaj i 
planifikimit nuk do të ndihet 
sikur merr shumë punë. Mos 
harroni të kërkoni gjithmonë 
ndihmë nga një mik apo dy 
miq, në mënyrë që ju të mund 
të krijoni kujtime të shumta të 
Vitit të Ri ashtu si të dashurit 
tuaj për këto festa të fundvitit.

TEMAT KREATIVE PËR FESTËN E VITIT TË RI
Meqë jemi në prag të vitit të ri, ka ardhur koha që të përpilojmë ca plane serioze. Gjersa Vitin e Ri mund t’a kaloni me 

shumë fytyra të panjohura, pse të mos i dëshironi Vitit të Ri mirëseardhje në shoqërinë e miqve tuaj më të ngushtë 
dhe në vetë festën tuaj? Me të bërë këtë, jo vetëm që do të keni mundësi të realizoni një natë të mirë për të gjithë 

të pranishmit, por do të jeni në gjendje që të krijoni një përvojë të paharrueshme. E tëra që ju duhet për t’a realizuar këtë 
janë disa ide të mira për të zgjedhur një temë për festën tuaj të natës së Vitit të Ri që mund t’a përcaktojë atmosferën 
e tërë kësaj nate. Se a keni ndërmend që të planifikoni një mbledhi të zakonshme ose të planifikoni një kremtë vërtet 
madhështore e zyrtare, këto tema për festën e Vitit të Ri do të të ndihmojnë që të festoni Vitin e Ri në mënyrën e duhur.
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CREATIVE NEW YEAR’S EVE PARTY THEMES
With New Year’s Eve just around the corner, it’s time to make some serious plans. While you could spend it out 

with countless unfamiliar faces, why not welcome the New Year in the company of your closest friends at your 
own party? By doing so, not only will you be able to ensure a great night for everyone in attendance, but you’ll 

be able to create an unforgettable experience. All you need is some great ideas on choosing a theme for your New Year’s 
Eve party that can set the tone for the entire night. Whether you’re looking to plan a casual gathering or go all out with a 
formal celebration, these New Year’s Eve party themes will help you ring in the New Year the right way.

for you 9

New Year’s Eve Party Checklist
In order to avoid stress and save 
some time, there are a few items 
to keep in mind when mapping out 
your party theme. 

•Choose a New Year’s Eve 
party theme that you feel 
excited about. Being enthusiastic 
about your theme will drastically 

increase the party in 
your planning.

•Decide who you 
want to invite. Write 
down who you’d like 
to invite so you can 
get an idea of the 
size of your party, 
along with how many 
invites you’ll need to 
order. 

•Choose a space to 
host your party and 

accommodate 
your guests. 
Now that you’ve 
got your mind 
made up on a 
theme and you 
have a guest 
list set, you can 
decide if you 
want to host your 
party at home or 
at a venue. 

•Send party 
invitations 
three weeks 
in advance. 
Choose New 

Year’s Eve party invitations that 
match your theme and send them 
early so guests can RSVP during 
the busy holiday season. 

•Decide on a budget for food 
and drinks. Now that you’ve 
got your theme, guest list, and 
invitations squared away, you can 

set a budget that covers all your 
party needs and wants. 

Now that you’re ready to get the 
party started, here is a unique list 
of New Year’s Eve party themes 
below that will guide you in the 
right direction for your celebration.

Masquerade Party
Add some mystery to your 
New Year’s Eve party with an 
enchanting masquerade ball 
party theme. Masquerade parties 
never go out of style and are 
usually quite formal. You can 
supply attendees with masks or 
encourage them to create their 
own. 

All That Glitters
You can never go wrong with a 
bit of shine and sparkle for your 
New Year’s Eve party theme. Host 
a celebration with decorations 
and tableware inspired by glitter, 
in addition to making a lasting 
impression with a glitter invitation. 
You can decorate juice glasses 
with glitter, along with creating 
your own banners to match. You 
can also get creative with your 
desserts and use edible glitter to 
enhance your bites.

Around the World
The New Year doesn’t just 
occur stateside. Honor New 
Year’s traditions from other 
countries by hosting an 
‘Around the World’ party that 
highlights how other cultures 
ring in the New Year. In Spain, 
it is tradition to eat 12 grapes 
in the last 12 seconds of 
the countdown to midnight. 
In Brazil, friends and family 
gather to eat lentils which are 
supposed to bring good fortune 
and wealth. In Denmark, loved 
ones break dishes in front of 
their friends’ doors in order to 
show how fortunate they are to 
have so many friends.

Western New Year’s Eve Party
Break out the cowboy boots, 
barbecue, and country music for a 
Western-inspired New Year’s Eve 
celebration. This is an alternative 
theme that’s family-friendly and 
gives attendees a chance to do 
something new for New Year’s 
Eve. Encourage guests to wear 
their favourite cowboy boots and 
get ready for a night of traditional 
country food, games, and 
dancing.

Hollywood Themed New Year’s 
Eve Party
Bring Hollywood to your home 
with a glamorous Hollywood 
themed New Year’s Eve 
celebration. You can host a red 
carpet with photo opportunities, 
along with a fancy cocktail hour 
before the big countdown. Remind 
guests to dress their best and 
don’t forget to send each attendee 
off with their own Hollywood movie 
star. This theme includes plenty of 
black, white, gold, and red decor.

Eco-Friendly Party
End the year by getting a head 
start with your New Year’s 
resolution to be more eco-friendly. 
Host a party with eco-friendly 
decorations and tableware, along 
with organic and locally grown 
foods. When it comes to games, 
get creative by making a quiz with 
questions about going green and 
give a prize to the winner with the 
most correct answers.

This New Year’s Eve will be 
a memorable one as long as 
you commit to your theme. 
Once you find the party theme 
that fits your vision the most, 
your planning process won’t 
feel like work at all. Remember 
to always ask for help from 
a friend or two so you can 
create as many New Year’s Eve 
memories as your loved ones 
this holiday season.



Shawn, çka bën kur ndihesh 
pak i mërzitur, d.m.th. diçka 
që të ndihmon të kthehesh në 
atë gjendje ku ‘asgjë nuk do 
t’ju ndalojë?
Kur më mungon shtëpia apo 
kur jam i lodhur sepse kam 
qenë për një kohë të gjatë 
nëpër udhëtime - ku jam edhe 
tani - më kujtohet se sa shumë 
njerëzit kanë lindur për të bërë 
gjëra të caktuara. Prandaj, kur 
nganjëherë ndihem që nuk 
mund të bëjë diçka, pikërisht ajo 
është dita më e mirë e imja të 
cilën e kurorëzojë në mënyrën 
më të mirë të mundshme. Them 
me vete: “Jepi Shown, për këtë 
ke lindur!” përveç kësaj, pers-
pektiva është gjëja më e çmuar 
në botë. Veç se kam filluar t’ia 
them vetvetës: jetoje ditën dhe 
kur gjërat vështirësohen, jetoje 
orën. Kjo është diçka që më 

qetëson të tërin.

Si i vogël, 
çfarë doje të 
bëhëshe kur 
rritesh?
Doja të bëhem 
aktor; dëshirë 
e imja shumë 
e madhe kjo. 
Madje kam 
ndjekur orë të 
aktrimit, pastaj 
kam qenë në 

audicion të Disney-it dhe 
vetëm pastaj e kam kup-
tuar se sa shumë nervo-
zohesha që nuk e kujtoja 
tekstin. Muzika pastaj disi 
më trokiti në zemër kur 
isha 13 vjet. Fillova të 
shikoj video në YouTube 
dhe të këndojë, gjë me të 
cilën u apasionova shumë. 
Më pas, vetëm kur e pash 
veten të tërin të dhënë 
pas saj.

Çka do të doje të ndry-
shoje në botë?
Mendojë se ajo që do të 
dëshiroja të ndryshojë në botë 
është edhe pozitive e edhe 
negative. Dëshiroj që njerëzit 
të mos brengosen shumë, por 
në të njëjtën kohë të jenë më të 
kujdesshëm. A po më kuptoni 
se ku e kam fjalën? Njerëzit 
shqetësohen shumë për gjërat 
e gabuara. Nëse ata do t’i mer-
rnin gjërat më pak afër zemrës 
dhe të shqetësoheshin vetëm 
për gjërat e duhura, atëherë 
bota do të ishte më e mirë. 

Dhe çka kishit ndryshuar tek 
vetja?
Edhe këtu të njëjtën gjë. Mendoj 
se gjëja që do të kisha pasur 
dëshirë t’a ndryshoja është 
ndoshta gjëja më e mirë për 
mua dhe kjo është aftësia 

ime për të menduar për së 
tepërmi për çdo gjë dhe të shoh 
perspektivën e gjithësecilit. Nuk 
mundem të jem pjesë e një 
vendi e të mendoj se veç unë 
ekzistoj aty sepse më duhet të 
mendoj se jam i pranishëm me 
gjithë të tjerët.

A meditoni?
Shumë jam munduar, 
megjithatë mendoj se jam 
shumë i arsyeshëm dhe mendoj 
që nëse më afrohet dikush dhe i 
zbërthen gjërat për mua dhe më 
udhëzon nëpër hapa, i paraqet 
gjërat në tavolinë ashtu si janë, 
kjo më qetëson. Por meditimi 
dhe të lë çdo gjë pas vetes, 
kjo është diçka me të cilën nuk 
mund të pajtohem.

Si mendon se do të dukeshe 
nëse do të ishit jashtëtokë-
sor?
Mendoj se do të isha jashtëza-
konisht i gjatë. Sinqerisht, 
shumë i gjatë me duar të gjata 
dhe me qafë të gjatë. Ndoshta 
do të isha njëri ndër jashtëtokë-
sorët më të gjatë. Me siguri 
do të isha një jashtëtokësor 
gjarpërues.

Me kënd flet te flokëtari kur 
shkon t’i presësh flokët?
Me flokëtarin që m’i prenë 
flokët. Gjithmonë i pyes ata për 
punët e tyre dhe për familjet e 
tyre. Zakonisht i presë flokët 
çdo të tretën javë dhe kjo është 
periudha më e gjatë prej kur i 
kam prerë flokët herën e fundit 
dhe më duket sikur kanë kaluar 
vite. Debatin e tanishëm e kam 
me vetveten se a ti presë flokët 
apo jo!?

Çka mendon se ndodhë kur 
të vdesësh?
Nuk e di dhe as që më intere-
son. Mendoj se jeta e tanishme 

është shumë më e rëndë-
sishme sesa jeta pas vdekjes 
... çfarëdo që do të ndodhë, ne 
do të jemi mirë.

Çka nëse do të 
ringjalleshe?
Me kënaqësi do të 
ringjallesha si një 
zog në mënyrë që të 
mund të fluturoja.

Çfarë zogu?
Një zog shumë i 
mirë, të themi një 
fajkua ose diçka të 
ngjashme. Mendoj 
se do të ishte shumë 
keq dhe gabim nëse 
do të kthehesha si 
pulëbardhë.

Çfarë dëshire ke 
tani për tani?
Nuk kam dëshirë që 
muzika ime të dëg-
johet dhe ekzeku-
tohet për disa muaj 
dhe pastaj të shuhet 
përgjithmonë. Dhe 
jo vetëm këtë por kam dëshirë 
të bëjë gjëra të mahnitshme që 
bëjnë edhe ndryshime. Mendoj 
se nuk është vetëm muzika 
të cilën dikush e plason, por 
ka të bëjë edhe më gjëra që 
dikush i bën gjersa krijon 
muzikë. Mendoj se nuk është 
e zakonshme që njerëzit të 
kenë mundësinë të bëjnë atë 
dhe unë kam mundësi të bëjë 
përshtypje dhe të lë gjurmë te 
njerëzit dhe do të ishte gabim 
nëse nuk do të bëja këtë; nuk 
dua që puna ime të zbehet 
menjëherë. Muzika kalon 
përtej qenies sime dhe do 
të vazhdoj të bëjë atë çfarë 
bëjë për arsyet që i përmen-
da deri tani.”

music box

Shawn Mendes u bë i famshëm kur versionet e tij gjashtë sekondëshe të këngëve hit të Ed Sheeran, Justin Bieber 
dhe One Direction sollën qindra miliona shikime në faqet e harruara të muzikës në internet. Ai i ktheu mediat, tani 
të pranuara sociale, në sukesesin e botës së vërtetë me këngën debutuese të vitit 2015, ‘Handwritten’ dhe ate 

të vitit të kaluar, ‘Illuminate’. Ai plasoi me 20 prill 2017 këngën ‘There’s nothing holdin’ me back’, e cila i’u bashkangjit 
edicionit të tij deluxe ‘Illuminate’. Kënga ishte singli i tretë i Mendes që arriti në top 10-shen dhe gjithashtu zuri vendin 
e parë në listën e këngëve më të dëgjuara top 40. Në gusht të vitit 2017 ai u bë artisti i parë nën moshën 20 vjeçare me 
3 këngë numër 1 në listën e Billboard-it të këngëve pop për të rritur.

SHAWN MENDES - “ASGJË NUK DO TË MË NDALOJË”
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(Burimi: https://i-d.vice.com)



Shawn, what do you do if 
you’re feeling a bit down, 
to help you get back to that 
place where there’s nothin’ 
holding you back?

When I’m home sick or tired 
because I’ve been on the road 
for a long time - which is where 
I am now - I remember how 
much I believe that people were 
meant to do certain things. So 
sometimes, when I feel like I 
can’t do something, I end up 
having my best day and making 
my best work. I’m like, “Come 
on Shawn, this is what you are 
meant to do!” Other than that, 
perspective is the best thing in 
the world. I’ve just begun telling 
myself, live day-by-day, and 
when things get really hard, 
live hour-by-hour. It completely 
calms me down.

When you were little what 
did you want to be when you 
grew up?

I wanted to be an 
actor, like, so so 
bad. I took acting 
classes, I auditioned 
for Disney, and 
then I realised how 
nervous I got with 
remembering lines. 
Then music kind of 
fell upon me when 
I was around 13. 
I started watching 
YouTube videos and 
singing and it be-
came something that 
I was obsessed with. 
Next thing I know, I 

was fully in it.

What would you most like to 
change about the world?
I think what I’d like to most 
change about the world is both 
a good and bad thing. I wish 
people would care less, but 
also care more. Do you know 
what I mean? People care too 
much about the wrong things. If 
people were a little more light-
hearted and cared about the 
right things, then it would all be 
a bit nicer.

And what would you change 
about yourself?
Same thing again. I think the 
thing I’d like to change the most 
about me is maybe the best 
thing about me. And that’s my 

ability to overthink everything 
and see everyone’s perspec-
tive. I can’t walk into the room 
and only be me; I have to 
think as though I’m everyone 
in the room.

Do you meditate?
I’ve tried a lot, but I’m very 
logical so I think that having 
someone break things down 
and talk me through steps, 
really lay things out on the table 
for me, that calms me down. 
But meditating and leaving it all 
behind is very hard for me.

What do you think you would 
look like if you were an alien?
I think I would be massively tall. 
Like, so tall. With really long 
arms and a long neck. Maybe 
I’d be one of the tallest aliens. 
Like a slithery alien.

What do you talk 
about when you get 
your hair cut?
The person that’s cut-
ting my hair. I always 
ask questions about 
them and their family. I 
usually get it cut every 
three weeks, and this is 
the longest that it’s been 
in like years. I’m debat-
ing on whether I want to 
cut it or not.
What do you think hap-
pens when you die?
I don’t know, nor do I care. 
I like that life is a lot more 
important than the after-
life… whatever happens, 
we’re going to be fine.

What if you got reincar-
nated?
I would love to be rein-
carnated as a bird, so I 
could fly.

What kind of bird?

A real good bird, like a hawk 
or something. It would suck to 
come back as a seagull.

What is your biggest wish 
right now?
I don’t want my music to play 
for a few months and then go 
away forever. And not only that, 
I want to do incredible things 
that make a difference too. I 
think it’s not only about the mu-
sic you release, it’s about the 
things you do while you’re mak-
ing the music. Because I don’t 
think it’s common for people to 
have an opportunity to do that, 
and I have an opportunity to 
leave a long-lasting impres-
sion on millions of people and 
it would just be silly for me not 
to. Music is bigger than me, 
and I’m going to keep doing it 
because of that reason.”

music box

SHAWN MENDES - “THERE’S NOTHING HOLDIN’ ME BACK”
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(Source: https://i-d.vice.com)

Shawn Mendes found fame when his six-second cover versions of Ed Sheeran, Justin Bieber and One Direction 
racked up hundreds of millions of views on the now-defunct Vine. He turned social media ubiquity into real-
world success with 2015 debut ‘Handwritten’ and last year’s ‘Illuminate’. He released the single “There’s Nothing 

Holdin’ Me Back” on April 20th, 2017, included on his ‘Illuminate’ deluxe edition. The song was Mendes’ third single to 
reach the top 10 and also reached number one on the Mainstream Top 40 airplay chart. In August 2017, he became the 
first artist under 20 to have 3 number 1 songs on Billboard’s Adult Pop Songs Chart.
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Radio KFOR-i në 
bashkëpunim me 
“Parkun e arinjve” 

në Prishtinë organizoi 
një vizitë në “Four 
paws” (Katër putrat) tek 
parku i arinjve pranë 
liqenit të Badovcit për 
rreth tridhjetë fëmijë 
nga komuniteti serb 

dhe shqiptar, të moshës 
10 deri në 12 vjeç, si 
dhe për prindërit dhe 
mësuesit e tyre. Pasi që 

panë arinjtë e murrmë, 
fëmijët morrën pjesë në 

një punëtori ku 
ata diskutuan 
për natyrën, 
mjedisin, 
kafshët dhe 
arsimin dhe 

gjithashtu kishin 
mundësi t’a 

përfundonin ditën e 
kaluar në natyrë duke 

vizatuar. Në një bisedë me 
revistën tonë, ata theksuan se është e nevojshme që më 
shpesh të organizohen mbledhi të tilla shoqërore.

Tea Bajrami, dymbëdhjetë vjeçe, tha se fëmijët nuk 
duhet të dallohen. “Është e mrekullueshme, kam pasur 
rastin të shoh arinjtë, kam qenë këtu më parë, kaluam 
një kohë të mrekullueshme, mësuam se si arinjtë 

erdhën këtu, kaluam mirë me miqtë tanë serbë dhe ata 
janë të sjellshëm. Porosia ime është se nuk duhet të 
bëhen dallime midis fëmijëve për shkak të kombësisë 
ose gjuhës së tyre.” 

Talic Tomisllav është një profesor i gjeografisë në 
Shkollën Fillore “Vuk Karaxhiç” në Lepinë. Ai tha për 
Revistën “For You” që këtë ditë e kaluan në një disponim 
të jashtëzakonshëm dhe fëmijët gjtihashtu mësuan shumë 
për natyrën dhe kafshët. Ai theksoi që nuk kishte dallime 
të dukshme në mes te fëmijëve dhe nuk mund të dalloje 
se kush i takonte cilit komunitet. “Është me rëndësi që 
fëmijët të jenë miq, sepse për ata nuk ka rëndësi se kush 
është serb dhe kush është shqiptar”, tha Tomisllavi.

Kjo ishte hera e parë që njëmbëdhjetë vjeçarja 
Marijana Simiq kishte mundësinë të vizitonte këtë 
park të arinjve. Ajo ishte e magjepsur nga faktet e 
ndryshme që i mësoi për arinjtë, si dhe nga shoqërimi me 
bashkëmoshatarët e saj nga komuniteti shqiptar. “Për ne 
ishte argëtim, ne madje kishim edhe një kuiz, ku garuam 
përmes diturisë dhe porosia ime është që do të doja që 
çdoherë të kaloja aq mirë dhe të argëtohesha aq shumë”, 
tha Marijana. Shoku i saj Nemanja Millovanoviq kishte 
po të njëjtin mendim. Ai tha se më së shumti i interesoi 
të shoqërohej me miq. Ai shpreson që ngjarje të tilla të 
organizohen sa më shpesh që është e mundshme. “Kam 
kaluar shumë mirë sot. Kam mësuar për arinjtë dhe do 
të më pëlqente të vazhdoja shoqërimin tonë edhe në të 
ardhmen në të njëjtën mënyrë siç ishte edhe sot”.

Trembëdhjetë vjeçari, Agim Baruti nga Prishtina, 
tha se ai mësoi shumë rreth ambientit dhe arinjve, si 
p.sh. se sa gjatë mund të jetojnë ata, si jetojnë ata, sa 
ushqim mund të hanë para se të futen në letargji ose 
në gjumin dimëror. “Vërtet ishte bukur për të gjithë ne; 
madje kishim mundësinë që të vizatojmë gjërat më të 
rëndësishme. Ne kaluam një kohë shumë të mirë me miq 
nga shkolla serbe në Lepinë dhe kjo po që ishte shumë 
interesante për mua”, tha Agimi.

Gjatë vizitës në Parkun e arinjve, gjeneralmajori 
Giovanni Fungo, duke iu drejtuar fëmijëve, theksoi se 
përmes bashkëpunimit dhe përpjekjeve në nivele të 
ndryshme të shoqërisë të gjithë do të jenë në gjendje 
të tejkalojnë dallimet dhe ai inkurajoi të gjithë të rinjtë 
që të ndërtojnë një të ardhme më të mirë për të gjithë 
njerëzit në Kosovë.

Nikoqirët e kësaj ngjarjeje, përfaqësues të shoqatës 
“Four paws”, theksuan se fëmijët janë “pjesë e jona dhe 
ne duhet t’u japim atyre një shembull” se si t’i trajtojnë 
si njerëzit ashtu edhe kafshët. Ky park është një nga 
dhjetë strehimoret e arinjve në Evropë dhe ndodhet 
pranë Liqenit të Badovcit, në fshatin Mramor dhe 
aktualisht aty jetojnë 19 arinj.

APELIMI I FËMIJËVE: NUK 
KA DALLIM MES NESH
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Radio KFOR in 
cooperation with 
Bear Sanctuary 

in Pristina organized 
a visit to the “Four 
paws” bear shelter 
near Badovac Lake for 
some thirty children 
from the Serbian and 
Albanian communities 
aged between 10 to 

12 years and their parents and teachers. After seeing the 
brown bears, the children took part in a workshop where 
they discussed about nature, environment, animals 
and education and they also had the opportunity to 
finish the day that they spent in nature by drawing.  In a 
conversation with our magazine, they stressed that it is 
necessary to organize such social gatherings more often.

Twelve-year-old Tea Bajrami, said that children should 
not be differentiated. “It is great, I had the opportunity 
to see the bears, I have been here before, we had a 
great time, we learned how the bears got here, we had a 

great time with our Serbian friends, and they 
are kind. My message is that no differences 
should be made between children because of 
their nationality or language.”

Talic Tomislav is a Geography Professor 
in Primary School “Vuk Karadzic” in Lepina. 
For Magazine For You he said that they 
spent this day in extraordinary mood and the 

children also learned a lot about nature and animals. He 
emphasized that there were no noticeable differences 
among the children and one could not tell which 
community they were from. “It is important that children 
are friends, because for them it really does not matter 
who is a Serb, and who is an Albanian”, said Tomislav.

This was the first time that eleven-year-old Marijana 
Simic got to visit this bear shelter. She was fascinated by 
the various facts she learned about black bears, as well 
as socializing with peers from the Albanian community. 
“It was fun for us, we even had a quiz, we competed in 
knowledge, and my message is that I would like to always 
have such great time and fun,” said Marijana. Her friend 
Nemanja Milovanovic shared her opinion. He said that he 
was most interested in socializing with friends. He does 
hope that this kind of events will be organized as often as 
possible. “It was great for me today, I learned a lot about 
bears, and I would like to continue our friendship in the 
future in the same manner as it is today.”

Thirteen-year-old Agim Baruti from Pristina said he 
learned a lot about environment and bears, such as how 
long they can live, how they live, how much food they 
can eat before getting into hibernation or winter sleep. “It 
really was nice for all of us; we even had the opportunity 
to draw the most interesting things. We had a good time 
with friends from the Serbian school in Lepina, and that 
was very interesting for me,” Agim said.

During a visit to the Bear Sanctuary, Major-General 
Giovanni Fungo, upon addressing the children, pointed 
out that through cooperation and efforts at various levels 
of society, everyone will be able to overcome differences 
and he encouraged all the young people 
to build a better future for all the 
people in Kosovo.

The hosts of this event, 
representatives of “The 
Four Paws” association, 
pointed out that 
children are “part of us 
and we have to give 
them an example” 
on how to treat both 
people and animals. 
This sanctuary is one 
of the ten bear shelters 
in Europe and 
is located next 
to Badovac 
Lake, in the 
village of Mramor 
and there 
are 
currently 
19 bears 
living there.

CHILDREN APPEAL: THERE IS 
NO DIFFERENCE BETWEEN US!



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

ZONAT URBANE
Përshkrim i shkurtër: Qytetet kanë transformuar peiza-
zhet natyrore në qendra urbane të ngjeshura, duke krijuar 
një varg të ri të habitateve për kafshët si brenda ashtu dhe 
jashtë. 
Gjenden: anembanë botës 
Llojet: brenda, jashtë 
Rreshjet mesatare (në vit): 250mm - 1500mm 
Temperatura: -20 to 45 gradë Celsius 
Llojet e bimëve: bar, pemë, shkurre 
Kafshët brenda: hardhuca Gecko, minj, insekte 
Kafshët jashtë: dhelpra, minj të mëdhenj, rakunë

Sot, gati gjysma e popullsisë së botës jeton në një 
nga qytetet e shumta të botës. Ky grumbull i shpejtë 
i jetesës urbane ka rritur madhësinë e qyteteve dhe 

prandaj ka pasur një ndikim të madh në zona të mëdha të 
tokës në mbarë botën. Ka vende të shumta në qytete ku 
kafshët mund t’i bëjnë shtëpitë e tyre, dhe gjithnjë e më 
shumë kafshë tërhiqen nga qytetet për shkak të sasive të 
mëdha të mbeturinave. Qytetet kanë ndryshuar tërësisht 
zinxhirin e ushqimit për një numër speciesh të ndryshme 
dhe minjtë në veçanti po rriten në mënyrë dramatike në 
madhësi për shkak të të gjitha kimikateve që ata po konsu-

mojnë. Edhe pse nuk ka habitate natyrore në zonat urbane, 
ato artificiale mund të gjenden në të gjithë botën në formën 
e parqeve dhe zonave pranë ujit. Shumë insekte banojnë 
nëpër qyteza dhe qytete, dhe disa insekte si termitet, kanë 
qenë të njohur për dëmin e rëndë që ato shkaktojnë në 
strukturën e ndërtesave. Kafshët krijojnë shtëpitë e tyre si 
brenda habitateve urbanë dhe jashtë habitateve urbanë. 
Kafshët e vogla, duke përfshirë insektet, brejtësit dhe zvar-
ranikët e vegjël bëjnë folenë e tyre brenda ndërtesave në 
boshllëqe dhe çarje të vogla, ku mund të strehohen nga 
grabitqarët dhe forca e natyrës. Llojet e mëdha të kafshëve 
si dhelprat dhe minjtë mund të gjenden duke lëvizur shpejtë 
në rrugë dhe kopshte, duke kërkuar ushqim për të ngrënë. 
Ka shumë zona natyrore në qytete si parqe, liqene dhe 
lumenj, që tërheqin edhe më shumë specie të kafshëve për 
të jetuar një jetë urbane. Zogjtë si pëllumbat grumbullohen 
në qindra sosh në qendrat e qytetit për të ngrënë ushqim 
që hudhet në rrugë, gjersa zogjtë ujorë si mjellmat, patat 
dhe rosat mund të gjenden në ujë. Minjtë janë në gjendje 
të hyjnë në vende ku grabitqarët si macet dhe dhelprat nuk 
mund të depërtojnë. Minjtë lulëzojnë në zonat urbane krye-
sisht për shkak të sasisë së madhe të ushqimit të hudhur. 
Një nga rreziqet më të mëdha për kafshët që jetojnë në 
habitatet urbane është kërcënimi i trafikut dhe shumë prej 
tyre shpesh shtypen nga automjetet. Përveç trafikut ekzis-
tojnë shumë faktorë të tjerë me të cilat kafshët që përpiqen 
të mbijetojnë në qytet përballen, siç janë ndotja, zhurma, 
ndriçimi i madh dhe mungesa e hapësirës, të cilat ndikojnë 
jo vetëm në një numër të specieve, por gjithashtu pengojnë 
shumë të tjerë që të shpërngulen në qytet.
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Habitatet 
e kafshëve

mbretëria e kafshëve



URBAN AREAS
Brief Description: Cities have transformed natural 
landscapes into busy urban centres, creating a new 
range of habitats for animals both inside and outside. 
Found: Worldwide 
Types: Inside, Outside 
Average Rainfall (Year): 250mm - 1500mm 
Temperature: -20 to 45 Degrees Centigrade 
Plant Types: Grasses, Trees, Shrubs 
Animals Inside: Geckos, Mice, Insects 
Animals Outside: Foxes, Rats, Raccoons

Today, nearly half of the world’s population lives 
in one of the many cities found around the world. 
This rapid flock to urban living has increased 

the size of cities and has therefore had an enormous 
impact on large areas of land around the world. There 
are countless places in cities for animals to make their 
homes in, and more and more animals are attracted 
into the cities because of the large amounts of waste. 
Cities have completely altered the food chains of a 
number of different species, and rats particularly are 
growing dramatically in size due to all of the chemi-
cals that they are consuming. Although there are no 

natural habitats in urban areas, artificial ones can be 
found all over the world in the form of parks and areas 
close to water. Many insects inhabit areas throughout 
towns and cities, and some insects such as termites, 
have been known to cause severe structural damage to 
buildings. Animals create their homes both inside urban 
habitats and outside urban habitats. Small animals 
including insects, small rodents and reptiles make 
their nests inside buildings in small gaps and crevices, 
where they can be sheltered from predators and the 
elements. Large animal species such as foxes and 
rats can be found scurrying in the streets and gardens, 
hunting for food to eat. There are many natural areas 
in cities such as parks, lakes and rivers which attract 
even more animal species to live an urban lifestyle. 
Birds such as pigeons flock in their hundreds into city 
centres to snack on the food that is dropped in the 
streets and aquatic birds such as swans, geese and 
ducks can be found on the water. Rats are able to get 
into places where predators like cats and foxes can-
not go. Rats thrive in urban areas mainly due to the 
enormous quantity of wasted food. One of the biggest 
hazards to animals living in urban habitats is the threat 
of traffic and many are often run-over. There are nu-
merous factors for animals trying to survive in the city 
to contend with along with traffic, which are pollution, 
noise, bright lighting and the lack of space all takes it’s 
on a number of species and deters many more from 
moving into the city.
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Përmbajtja

Në filmin “The Star” (Ylli) 
nga “Sony Pictures 
Animation”, një gomar i 

vogël por i guximshëm i quaj-
tur Bo ëndërron për jetën e tij 
përtej punëve të tij të përdit-
shme në mullirin e fshatit. Një 
ditë ai e gjen guximin për t’u 
çliruar dhe më në fund niset 
në aventurën e ëndrrave të tij. 
Në udhëtimin e tij, ai bash-
kohet me Ruth-in, një dele e 
adhurueshme që ka humbur 

kopenë 
e saj dhe 
Dave-in, 
një pëllumb 
me aspirata 
të larta. Së 
bashku me 
tri deve shakatare dhe disa 
kafshë të çuditshme të shtal-
lës, Bo dhe miqtë e tij të rinj 
ndjekin yllin dhe bëhen heronj 
aksidentalë në historinë më të 
madhe ndonjëherë të treguar - 
Krishtlindja e parë. 

Synopsis

In Sony 
Pictures 
Animation’s 

The Star, a 
small but 
brave don-

key named Bo yearns for a 
life beyond his daily grind at 
the village mill. One day he 
finds the courage to break 
free, and finally goes on the 
adventure of his dreams. On 
his journey, he teams up with 

Ruth, a loveable 
sheep who has lost 
her flock and Dave, 
a dove with lofty as-
pirations. Along with 
three wisecracking 
camels and some 

eccentric stable animals, Bo 
and his new friends follow the 
Star and become accidental 
heroes in the greatest story 
ever told - the first Christmas.

THE STAR

Rolet: Steven Yeun, 
Kelly Clarkson, 
Keegan-Michael 
Key, Kristin Che-
noweth, Anthony 

Anderson, 
Gabriel Igle-
sias 
Regjia: Timo-
thy Reckart  
Skenari: Carlos Kot-
kin & Simon Moore

THE STAR

Cast: Steven Yeun, Kelly 
Clarkson, Keegan-Michael 
Key, Kristin Chenoweth, An-
thony Anderson, Gabriel Iglesias 
Director: Timothy Reckart  
Screenwriters: Carlos Kotkin & 
Simon Moore 

moviemania
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Përmbajtja

Babai dhe njerku, 
Dusty dhe Brad, 
i kanë bashkuar 

forcat për t’ua dhur-
uar fëmijëve të tyre 

Krishtlind-
jen e 
përsosur. 
Partne-
riteti i tyre 
i ri vihet 
në provë 
kur babai 
tradicional 
i Dusty-
it -babai 

maço dhe babai i 
dashur dhe emocional 
i Brad-it arrijnë në 
kohë për ta kthyer fes-
tën në kaos të plotë.

DADDY’S 
HOME

Rolet: Will 
Ferrell, Mark 
Wahlberg, 
Mel Gibson, 
John Lithgow, 

Linda Cardel-
lini, John 
Cena 
Regjia: Sean 
Anders  
Skenari: 
Sean Anders 
& John Morris 

Synopsis

Father and stepfather, Dusty 
and Brad have joined 
forces to provide their kids 

with the perfect Christmas. Their 
newfound partnership is put to 
the test when Dusty’s old-school, 
macho Dad and Brad’s ultra-
affectionate and emotional Dad 
arrive just in time to throw the 
holiday into complete chaos.

DADDY’S 
HOME

Cast: Will 
Ferrell, Mark 
Wahlberg, 
Mel Gibson, 
John Lithgow, 

Linda Cardel-
lini, John 
Cena 
Director: 
Sean Anders  
Screenwriter: 
Sean Anders 
& John Morris  



JUMANJI: 
WELCOME TO 
THE JUNGLE

Rolet: Dwayne John-
son, Kevin Hart, Jack 
Black, Nick Jonas, 
Karen Gillan, Martha 
Regjia: Jake Kasdan  
Skenari: Scott 
Rosenberg /Jeff 
Pinkner /Chris McK-
enna  

Përmbajtja

Në aventurën e re “Jumanji: Wel-
come to the Jungle” (Mirë se vini 
në xhungël), fati është i kundërt, 

pasi katër të rinj në paraburgim janë 
thithur në botën e Jumanji-t. Kur zbulojnë 
një pajisje video lojë të vjetër me një lojë 
për të cilën ata kurrë nuk kanë dëgjuar, 
ata menjëherë futen në mjedisin e 
xhunglës së lojës, në trupat e avatarëve 
(personazheve) të tyre, të luajtur nga 
Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart 
dhe Karen Gillan. Ajo që zbulojnë është 
se Jumanji nuk është vetëm lojë por, 
Jumanji luan me ata. Atyre do t’iu duhet 
të nisen në aventurën më të rrezikshme 
të jetës së tyre, ose do të ngujohen 
përgjithmonë brenda në lojë ... 

Synopsis

In the brand new 
adventure Ju-
manji: Welcome 

to the Jungle, the 
tables are turned 
as four teenagers 
in detention are 
sucked into the 
world of Jumanji. 
When they discover 
an old video game 
console with a game 
they’ve never heard 
of, they are imme-
diately thrust into 
the game’s jungle 
setting, into the bod-
ies of their avatars, played by Dwayne 
Johnson, Jack Black, Kevin Hart, and 
Karen Gillan. What they discover is that 
you don’t just play Jumanji - Jumanji 
plays you. They’ll have to go on the 
most dangerous adventure of their lives, 
or they’ll be stuck in the game forever….

Synopsis

Rey took her first steps into a larger 
world in Star Wars: The Force 
Awakens and will continue her epic 

journey with Finn, Poe, and Luke Skywalk-
er in the next chapter of the continuing Star 
Wars saga, Star Wars: Episode VIII.

STAR WARS: 
THE LAST JEDI

Rolet: Oscar Isaac, 
Benicio Del Toro, Daisy 
Ridley, Adam Driver, 
Mark Hamill, Carrie 
Fisher 
Regjia: Rian Johnson  
Skenari: Rian Johnson  

STAR WARS: THE LAST JEDI

Cast: Oscar Isaac, Benicio Del Toro, Daisy Rid-
ley, Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher 
Director: Rian Johnson  
Screenwriter: Rian Johnson
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JUMANJI: 
WELCOME 
TO THE 
JUNGLE

Cast: Dwayne 
Johnson, Kevin 
Hart, Jack Black, 
Nick Jonas, Karen 
Gillan, Martha 
Director: Jake 
Kasdan  
Screenwriter: 
Scott Rosenberg 
/Jeff Pinkner /
Chris McKenna  

Përmbajtja

Rey mori hapat e saj të parë 
drejt një bote më të madhe 
në “Star Wars: Force Awak-

ens” (Forca zgjohet) dhe do të vazh-
dojë udhëtimin e saj epik së bashku 
me Finn, Poe dhe Luke Skywalker 
në kapitullin e ardhshëm të sagës 
së vazhdueshme Star Wars, “Star 
Wars: Episode VIII” (Episodi i tetë).

moviemania



këndi sportiv

Ylli i NBA

Përkundër se nuk është aq trupmadh 
dhe ka pamje djaloshare, Curry e ka 
dëshmuar se është më se i aftë që 

të përballet me kundërshtarët në NBA falë 
aftësive të tij gjuajtëse dhe të mbajtjes së 
topit. Pasi u pranua në ekipin All-Star (të 
të gjitha yjeve) në vitin 2014, në sezonin e 
radhës Curry kapi nivele të reja të perfor-

mancës dhe popullaritetit. Ai e ndihmoi 
skuadrën e Warriors që të mund LeBron 
James dhe skuadrën e tij Cleveland Cava-
liers në finalen e NBA për të fituar titullin e 
parë të kampionit që nga viti 1975.
Më pas, Curry i ndihmoi Warriors që të 
arrijnë 24 fitore rresht në fillim të sezonit 
2015-16, një ecuri mahnitëse që e çoi 
skuadrën e tij në rekordin e NBA prej 73 
fitoresh. Organizatori i sulmit dhe super ylli 
sërish i dëshmoi aftësitë e tij të pashoqe 
gjatë tërë sezonit, duke përfunduar me 402 
trepikësha dhe mesatare prej 30.1 pikësh 
për lojë. Sidoqoftë, tentimi i tij për titullin e 
dytë radhazi dështoi për pak kur një sezon 
i gjatë u mbyll me humbjen 93-89 nga 
skuadra e Cavaliers në ndeshjen e 7 të 

Finales së NBA të vitit 2016.
Në vitin 2017, Curry i udhëhoqi Warriors në 
finalen e tretë radhazi ku u përball sërish 
me LeBron James dhe Cleveland Cava-
liers. Në ndeshjen e pestë, Curry shënoi 34 
pikë kurse shoku i tij i skuadrës Kevin Du-
rant shënoi edhe 39 pikë të tjera në fitoren 
e tyre 129-120 për të fituar kështu titullin e 
dytë të kampionit të NBA në dy vite.
Kjo fitore ishte e ëmbël dhe e pritur gjatë. 
Pas humbjes së Warriors në vitin 2016, 
ai i kishte kërkuar një mikut të tij që t’ia 
ruante atij një cigare puro të cilën ai do 
ta pinte pasi që skuadra e tij ta rifitonte 
titullin. Curry e ndezi atë puro drejtpërdrejt 
në Televizionin e NBA (NBA TV) dhe tha: 
“Kam tërë vitin që po pres ta pi këtë.”

Jeta personale

Curry e ka një vëlla, Seth i cili 
po ashtu ka bërë karrierë në 
basketbollin profesionist pasi që shkëlqeu për Universitetin Duke, 

dhe një motër, Sydel e cila ishte një volejbolliste në Universitetin Elon.
Curry është martuar më të dashurën e tij nga universiteti, Ayesha, në 
korrik të vitit 2011. Një vit më vonë atyre u lindi fëmija i parë, një vajzë 
të cilës ata ia vunë emrin Riley.
Që nga koha e tij kur ishte student në Kolegjin Davidson, Curry ka qenë i përf-
shirë në fushatën e Kombeve të Bashkuara “Foundation’s Nothing But Nets” 
(Baza s’është Asgjë Veçse Rrjeta), e cila shpërndan rrjeta për mushkonja të 
trajtuara me insekticid në tërë Afrikën për të luftuar sëmundjen e malaries. Ylli 
i NBA po ashtu mbledh burime për shkollat përmes Fondacionit Stephen Curry 
si dhe çdo vit është nikoqir i disa aktiviteteve të golfit për bamirësi.

Vitet e hershme dhe Arsimimi

Wardell Stephen Curry i II ka lindur më 14 mars 1988 në Ak-
ron, Ohio në SHBA por, kryesisht është rritur në Charlotte, 
në Karolinën e Veriut. Djali më i madh i ish basketbollistit 

të NBA Dell Curry, Curry i Riu i mësoi bazat e basketbollit duke e 
shikuar dhe duke ushtruar me babanë e tij. Sidoqoftë, ishte nëna 
e tij Sonya, ish ylli i volejbollit në Divizionin e I, ajo që ia instaloi 
atij disiplinën për të stërvitur gjatë kohës që Dell i Vjetri ishte në 
udhëtim me skuadrën e tij.

STEPHEN CURRY I njohur për 
saktësinë e 
gjuajtjeve të tij, 

Stephen Curry, bas-
ketbollisti profesion-
ist i ekipit Golden 
State Warriors, ishte 
i pari në historinë e 
NBA që u emërua 
Lojtari më i Rëndë-
sishëm (Most Valu-
able Player - MVP) 
me votë unanime.

Citat
“Dilja mbanë me çfarëdo që të kesh 
në dispozicion - kjo është diçka 
që më është ngulitur shumë herët 
si organizator i sulmit. Përshtatu. 
Bëhu kreativ. Provoje një kënd 

tjetër, një 
shteg tjetër, 
një lëvizje tjetër 
ose gjuajtje 
tjetër - thjesht dilja 
mbanë.”
- Stephen Curry
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Fakte 
të shkurtra

Emri: Stephen Curry
Profesioni: Lojtar i Famshëm i 

Basketbollit, Sportist
Data e lindjes: 14 mars 1988 (29 vjeç)
Shkollimi: Kolegji Davidson
Vendlindja: Akron, Ohio
Emri i plotë: Wardell Stephen Curry II

Nofkat: Vrasësi me Fytyrë Fëmije, 
Shefi (kuzhinieri) Curry, Steph

Shenja e horoskopit: 
Peshqit



Renowned for his shooting ac-
curacy, pro basketball player 
Stephen Curry of the Golden 

State Warriors was the first person to 
be named Most Valuable Player by 
unanimous vote in NBA history.

Early Years 
and Education

Wardell Stephen Curry II was 
born on March 14, 1988, in 
Akron, Ohio, but mainly grew up 

in Charlotte, North Carolina. The oldest 
son of former NBA player Dell Curry, the 
junior Curry learned the fundamentals of 
basketball by watching and practicing with 
his father. However, it was mom Sonya, a 
former Division I volleyball star, who instilled 
the discipline to train in her son while Dell 
Sr. was with his team on road trips.

Quotes
“Make it work no matter what 
you have to work with – that’s 
something that stuck with me 
very early on as a point guard. 

Adjust. Get creative. Try a 
different angle, a different lane, 
a different move or a different 
shot – just make it work.”
—Stephen Curry

NBA Stardom

Despite his slight frame and boyish 
looks, Curry proved more than capable 
of handling the NBA opposition with 

his shooting and ball-handling abilities. After 
earning his first All-Star nod in 2014, Curry 
reached new levels of performance and 
popularity the following season. He helped 
the Warriors knock off LeBron James and the 
Cleveland Cavaliers in the NBA Finals, giving 
the team its first championship since 1975.
For an encore, Curry helped the Warriors to 
24 consecutive wins out of the starting gate in 
2015-16, a torrid pace that propelled the team 
to an NBA-record 73 wins. The superstar 
guard again demonstrated his unparalleled 
skills throughout the season, finishing with an 
astounding 402 three-pointers and league-
high 30.1 points per game. However, his 
quest for a second straight title fell just short 
when a long season came to a close with a 
93-89 loss to the Cavaliers in Game 7 of the 
2016 NBA Finals.

In 
2017, 
Curry helped lead the 
Warriors to the finals for the third 
year in a row, facing off again 
against LeBron James and 
the Cleveland Cavaliers. In 
game five, Curry scored 
34 points and team-
mate Kevin Durant 
added another 39 
points in a 129-120 
victory, the War-
riors second NBA 
championship in 
two years.
The victory was 
sweet and long 
awaited for Curry. 
After the Warriors’ 2016 
loss, he had asked a 
friend to save a cigar for 
him so he could smoke it 
when the team won back 
the title. Curry lit up his 
cigar live on NBA TV. “I’ve 
been waiting a whole 
year to smoke 
this,” Curry said.

Personal Life

Curry has two siblings: Brother Seth also went on to 
a career in professional basketball after starring at 
Duke University, and sister Sydel became a volley-

ball player at Elon University.
Curry married his college sweetheart, Ayesha, in July 
2011. One year later they had their first child, a daughter 
named Riley.
Since his time as a student at David-
son, Curry has been involved with 
the United Nations “Foundation’s 
Nothing But Nets” campaign, which 
distributes insecticide-treated mos-
quito nets across Africa to help com-
bat malaria. The NBA star also raises 

resources for schools 
through the Stephen 
Curry Foundation 
and annually hosts 
a pair of charity 
golf events.

STEPHEN CURRY
sports corner
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Quick Facts
Name: Stephen Curry

Occupation: Famous Basketball 
Players, Athlete
Birth Date: March 14, 1988 (age 29)
Education: Davidson College
Place of Birth: Akron, Ohio
Full Name: Wardell Stephen Curry II

Nicknames: Baby-Faced Assas-
sin, Chef Curry, Steph

Zodiac Sign: Pisces

(Source: https://www.biography.com/people/stephen-curry)



Seti i 
lenteve për 

aparat fotografik
Fotot do të duken profesio-
nale, edhe nëqoftëse nuk keni 

pajisje profesionale. E gjithë 
kjo falë këtij setit të telefonit të 
mençur, që përfshinë një lentë 
me sy peshku, gjithëpërf-
shirëse dhe të gjerë.

Camera Lens Kit
Photos will still look profes-
sional even if you don’t have 
pro equipment, thanks to this 
smartphone set that includes 
a fish-eye, macro and wide 
angle lens.

Super-bateria 
Të gjithë mund të për-
fitojnë nga një mbushës i 
jashtëm dhe ky është më 
i miri nga të mirët. Është 
aq i fuqishëm sa të mbush 
3+ iPhone dhe 2+ Android. 
Për më tepër, është shumë i 

vogël sa e zë edhe xhepi.
High-Speed Battery 
Everyone can benefit from an external charger and this 
one is the best of the best. It’s powered enough to fuel 
3+ iPhone charges and 2+ Android charges. Plus, it’s tiny 

enough to fit in your pocket.

Drita LED për ‘Selfie’ 
Personat që janë të apasionuar pas foto-
grafive “selfie” kanë nevojë për këtë veçori në 
telefonat e tyre të mençur. Drita, në mënyrë të 

përsosur, ndriçon ambientin e tyre, në mënryë 
që asnjë foto të mos pësojë.

LED Selfie Light 
The selfie queen needs this smartphone acces-
sory in her life. The light perfectly illuminates her 
environment, so no photo will suffer.

Hover Dock
Ky stacion për mbushje fsheh kabllot dhe për 
bukuri mban telefonin në “këmbë”, falë bazës 
së fortë nga alumini.

Hover Dock
This charging station hides wires and beauti-
fully displays a phone upright, thanks to the 
strong aluminium base.

Google Home Mini
Verzioni miniaturë i asistentit të mirënjohur 

personal nga “Google” ofron zbavitje pa 
përdorur duart dhe ofron kapacitet të 
“smart home” me një bonus të shtuar të 
të qenurit i mbartshëm. 

Google Home Mini
The miniature version of Google’s popular personal assistant 
offers hands-free entertainment and smart home capabilities 
with the added bonus of portability. 

Video 
kamera për autom-

jete “HD Dash Cam”
Kjo kamera montohet në 
xhamin e përparëm të au-
tomjetit, duke incizuar rrugën 

gjersa automjeti është në 
lëvizje. Incizimi është tejet i 
dobishëm kur ndodh ndonjë 
aksident trafiku ose kur 
ngasësi dëshiron të përjetojë 
sërish ndonjë rrugë të caktuar 
piktoreske.

HD Dash Cam
This camera mounts onto a 
windshield, recording the road 
as he drives. The footage is 
extra handy when a fender 
bender happens or when he 
wants to relive a particularly 
scenic route.

Mbushësi me tre porte 
për automjete 
Ky mbushës për automjete vë në 
shfrytëzim rrymën drejtpërdrejt 
nga ndezësi për të mbushur deri 
në tri pajisje në të njejtën kohë.

Triple Port Car Charger 
This car charger uses power 
directly from the ignition to charge 
up to three of her favourite de-
vices at once.

Kufje pa tel
Këto kufje sportive “wireless” tejet lart 
të vlerësuara mund të përdoren deri 
në 8 orë me vetëm një mbushje të 
vetme të baterisë. 

Wireless Headphones
These top-rated wireless sports ear-

phones offer up to 8 hours of play time after 
a single battery charge. 

Jo të gjithë i ndërrojnë vazhdimisht aparatet digjitale varësisht nga trendet, mirëpo asnjëherë nuk është e mjaf-
tueshme ndjenja e të fituarit teknologjinë e fjalës së fundit dhe më të mirën të mundshme gati në duart tuaja.
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Ora “Apple” 
Po aq e lezetshme sa origjinalja, ora e fun-

dit “Apple” vjen me GPS kështu që ju nuk 
do të humbni kurrë gjatë vrapimeve tuaja, 
gjersa gjithashtu vjen me një senzor të 
ritmit të zemrës dhe një aplikacion për 
stërvitje që do t’ju ndihmojë të përparoni 
në ato vendimet e marra të Vitit të Ri.

Apple Watch 
Just as sleek as the original, the latest Apple 

Watch comes with GPS so you’ll never get lost on your runs, 
plus a heart rate sensor and a workout app that’ll help you get a 
jump on those New Year’s resolutions.

Nikon D5500
Aparati “Nikon D5500” është një model i mirë për 
prezantim, i cili përmban një skelet të lehtë në 
peshë, lentë që paloset dhe një bateri që zgjat 
shumë. Gjithashtu përmban një senzor prej 24.2 
megapikselësh, që është e dobishme për fotografi 

me cilësi të lartë dhe mund të incizojë video të plota HD (me 
definicion të lartë) - rastësisht nëse paraqitet babadimri.

Nikon D5500
The Nikon D5500 is a great intro model featuring 

a lightweight body, collapsible lens and long 
battery life. It has a 24.2 megapixel sensor for 
high-quality photos and can shoot full HD video 
- just in case Santa makes an appearance.

Sistemi “Google WiFi”
Kompleti i ngjeshur i tre një-
sive përhapë sinjalin e tij WiFi 
në mënyrë më të barabartë 
që të evitohet ndonjë “vrimë 
e zezë” në shtëpi ku nuk ka 

internet. Aplikacioni shoqërues 
gjithashtu e bën të lehtë të 
shikoni se cilat pajisje po 
shpenzojnë bandwidth-in më 
të madh.

Google WiFi System 
The compact set of three units 
spreads his Wi-Fi signal more 
evenly so there’s not a spotty 
area in the house. The com-
panion app also makes it easy 
to see which devices are suck-
ing up the most bandwidth.

Sistemi i brendshëm i sigurisë me 
kamera “Nest Cam”
Vetëm kyçeni këtë pajisje dhe do të fitoni siguri 
të menjëhershme të shtuar. Vazhdimisht incizon 

(në krahasim me të tjerët që vetëm rrotullohen 
kur detektohet ndonjë lëvizje), në mënyrë që të 

sigurohet që nuk është duke i ikur asgjë në shtëpi.

Nest Cam Indoor Security System
Just plug in this sleek device for instant 
added security. It continuously records (un-

like others that just turn on when they sense motion) so he can 
be sure he’s not missing a thing at home.

Telekomandë për “Selfie”
Një adhurues i “Instagramit” mund të bëjë 
më të përsosur secilën foto me këtë teleko-
mandë të vogël. Telekomanda përdoret 
përmes “Bluetooth-it” për t’u sinkronizuar 
me telefonin e saj, në mënyrë që të bëjë 
fotografi grupore ose “selfie” pa dalë 
ndonjë gisht misterioz në çdo fotografi.

Selfie Remote
The Instagram enthusiast can perfect every 
shot with this mini remote. It uses Bluetooth 
to sync up with her phone, so she can snap 
group shots or selfies without a mysterious 
finger popping up in every photo.

“Hiku”, butoni për shoping
Nuk keni nevojë kurrë të harroni më diçka 
pa blerë në dyqan. Kjo pajisje i skanon 
barkodet dhe i kupton komandat me zë, 
duke e bërë të lehtë që të krijojë një listë 

elektronike për shoping ose blerje. 

“Hiku” Shopping Button
Never forget something at the grocery store again. This gadget 
scans barcodes and can understand voice commands, making 
it easy to create an electronic shopping list. 

BEST TECH GIFTS TO PUT UNDER THE TREE THIS HOLIDAY
Not everyone stays on top of constantly changing digital trends, but it’s never unwanted to feel like you sud-

denly have the latest and greatest technology right at your fingertips.
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Shfaqja “Echo” 
Inovimi i fundit nga “Amazon” 
ka cilësi yjore të zërit dhe 
kapacitete të komandës me zë, 
mu ashtu si Echo-ja fillestare, 

përveçse tani ky mund të 
shfaqë parashikimin e motit, 
fotografi, video incizime dhe 
shumë gjëra të tjera.  

Echo Show 
The newest innovation from 
Amazon has stellar sound 
quality and voice command 
capabilities just like the original 
Echo, but now can show things 
like the weather forecast, pho-
tos, videos and more.  

hi - tech
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Sot, me avancimin dhe dinamizmin e jetës së 
njerëzve në mbarë botën, edhe nevojat personale 
dhe shoqërore në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë 

janë shtuar dhe kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë. 
Ndryshimi dhe përparimi i mënyrave të kryerjes së krimit 
dhe tendencave të tij, ndryshimi i mënyrës dhe dinamikës së 
qarkullimit të njerëzve dhe mallrave, avancimi i shpejtë dhe 
përdorimi i madh i teknologjisë, vështirësitë e paraqitura në 
të kaluarën në aspektin e sigurisë në bashkësi kërkojnë një 
qasje pragmatike të organeve të zbatimit të ligjit.

Në këtë frymë, Policia e Kosovës përmes Drejtorisë së 
Policisë në Bashkësi dhe Preventivë dhe me përkrahjen 
financiare nga UNDP/KSSP/PVE (UNDP/Kosovo Safety & 
Security Project/ Preventing Violent Extremism) organizoi 
një kamp rinor tre ditorë (24-26.10.2017) për rreth 65 
nxënës dhe personelin arsimor nga 5 shkolla të nivelit 
para-universitar si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. 
Pjesëmarrësit në këtë kamp rinor ishin nga ShFMU “Qamil 
Batalli” dhe ShFMU “Pavarësia” nga Prishtina, ShML “Zenel 
Hajdini” nga Gjilani, ShML “Vëllezërit Frashëri” nga Deçani 
dhe ShML “Kuvendi i Arbërit” nga Ferizaj.

Në lidhje me organizimin e këtij kampi Mentor Cakolli, zyrtar 
i policisë për parandalimin e krimeve dhe delikuencës së të 
rinjve, theksoi se organizimi i tij është bërë me qëllim të ngritjes 
së vetëdijes së nxënësve rreth rolit të tyre në identifikimin 
dhe parandalimin potencial të radikalizmit dhe ekstremizmit 
të dhunshëm si dhe për rolin e tyre në identifikimin dhe 
parandalimin e terrorizmit në përgjithësi. Gjatë këtij kampi rinor, 
fëmijët kanë zhvilluar aktivitete të ndryshme në grupe, ku ata 
i kanë shpalosur idetë dhe kreativitetin e tyre rreth asaj se si 
të avancohet bashkëpunimi i sinqertë në mes të të rinjve dhe 
policisë, si të identifikohen personat potencialisht të radikalizuar 
si dhe cilat janë përpjekjet potenciale të të rinjve për de-
radikalizimin potencial të personave të radikalizuar.

Në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara, zyrtarët policorë 
profesionistë nga fushat e sipërpërmendura kanë ligjëruar 
për temat siç janë dhuna në shkolla, delikuenca e të miturve, 
keqpërdorimi i teknologjisë informative dhe rrjeteve sociale 

të komunikimit, parandalimi i pasojave 
nga përdorimi i substancave narkotike dhe 
parandalimi i radikalizmit dhe ekstremizmit të 
dhunshëm që shpie në terrorizëm.

 “Duke i marrë për bazë hulumtimet e 
ndryshme në fushën e identifikimit, parandalimit 
dhe luftimit të radikalizmit dhe ekstremizmit 
të dhunshëm, është evidente se nuk mjafton 
vetëm trajtimi i terrorizmit përmes qasjes 
reaguese apo represive kundrejt personave 
të dyshuar me prirje radikale dhe potencialisht 
me manifestim të dhunës,” tha z. Cakolli. Ai 
vazhdoi më tutje duke theksuar se aktualisht, 

rol të veçantë dhe mjaft të rëndësishëm paraqet edhe qasja 
pro-aktive apo qasja e butë ndaj kësaj dukurie. Kjo qasje ka 
rezultate afatgjata dhe parandalon përhapjen e ideologjive 
ekstreme tek popullata në përgjithësi.

Se si ka kaluar dhe çfarë është punuar në 
këtë kamp na treguan dy prej pjesëmarrësve të 
kampit: z. Shpëtim Bunjaku, , nxënës i shkollës 
së mesme të lartë “Zenel Hajdini” në Gjilan 
dhe znjsh. Doruntina Aliu, nxënëse e gjimnazit 
“Kuvendi i Arbërit” në Ferizaj. Që të dy ata 
ishin të një mendimi se 
organizimi i këtij aktiviteti 
ishte shumë i nevojshëm 
dhe i rëndësishëm pasi 
që është një mënyrë e 
mirë për vetëdijesimin e 
të rinjve për këto dukuri 
negative.

“Tema më është 
dukur shumë e qëlluar 
duke i ditur sfidat me të cilat po 
përballet shoqëria jonë. Pikësëpari, 
mendoj se mungesa e informimit 
të duhur është një ndër arsyet 
kryesore pse radikalizmi dhe 
ekstremizmi janë shtuar. 
Pjesëmarrja në këtë kamp na 
ka dhënë mundësinë që ne të 
japim mendimet dhe idetë tona 
se si të adresohet kjo çështje. 
Kurse ne si pjesëmarrës kemi 
mësuar më shumë dhe më mirë se 
si ne duhet të veprojmë në situata 
të tilla,” shtoi z. Bunjaku. Kurse për 
znjsh. Doruntina Aliu përfitimi më i 
madh ishin informacionet se si çdo 
banor i Kosovës mund dhe duhet të 
kontribuojë në përmirësimin e sigurisë 
duke filluar nga komuniteti në të cilin 
ata jetojnë. “Të gjithë ne duhet të 
marrim përgjegjësinë për sigurinë tonë 
dhe të ndihmojmë në suksesin e policisë. 
Radikalizmi i shoqërisë është aktual dhe 
është i rrezikshëm për shoqërinë tonë 
por, se sa i madh është ky kërcënim nuk 
mendoj se jam kompetente për të 
folur. Mirëpo, ajo që e kam mësuar 
këtu në kamp është se të gjithë 
ne mund të kontribuojmë në 
përballimin dhe zvogëlimin e këtij 
kërcënimi në shoqërinë tonë.”

ROLI I TË RINJVE NË IDENTIFIKIMIN 
DHE PARANDALIMIN E RADIKALIZMIT 
DHE EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM 
QË SHPIE NË TERRORIZËM

Mentor 
Cakolli, zyrtar 
i policisë për 
parandalimin 
e krimeve dhe 
delikuencës 
së të rinjve
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With the advancement and 
dynamism of people’s 
lives around the world, 

personal and social needs in the 
field of protection and security, 
nowadays, have increased and 
changed tremendously. The 
changing and advancement of 
the ways crime is committed and 
its tendencies, the changing of 
the methods and dynamics of the 
movement of people and goods, the 
rapid advancement and the great 
use of technology, the difficulties 
of the past in terms of community 
security require a pragmatic approach 
by law enforcement agencies.

In this spirit, Kosovo Police 
through the Community Police 
and Prevention Directorate with 
the financial support from UNDP/
KSSP/PVE (UNDP/Kosovo Safety & 
Security Project/Preventing Violent 
Extremism) organized a three-day 
youth camp (24-26.10.2017 ) for about 
65 students and educational staff from 
5 schools as well as representatives 
of civil society. Participants in this 
youth camp were from EJHS “Qamil 

Batalli” and EJHS “Pavarësia” from 
Prishtina, SHS “Zenel Hajdini” 

from Gjilan, SHS “Brothers 
Frashëri” from Deçan and SHS 
“Kuvendi i Arbërit” from Ferizaj.

Regarding the organization of 

this camp, Mentor Cakolli Kosovo Police 
Officer for the prevention of juvenile 
crime and delinquency, emphasized 
that its purpose was to raise the 
students’ awareness on their role in the 
identification and potential prevention 
of violent radicalism and extremism, 
as well as their role in identifying and 
preventing terrorism in general. During 
this camp, the children conducted 
various group activities where they 
presented their ideas and creativity on 
how to advance sincere cooperation 
between the youth and the police, how 
to identify potentially radicalized persons 
as well as the young people’s potential 
efforts for the de-radicalization of 
radicalized people.

In the framework of the conducted 
activities, police officers from the 
aforementioned areas have lectured 
on topics such as violence in schools, 
juvenile delinquency, 
misuse of information 
technology and social 
communication networks, 
prevention of the 
consequences of the use 
of narcotic substances and 
prevention of radicalism 
and violent extremism 
leading to terrorism.

 “Taking into account 
various research in 
the area of identifying, 

preventing and combating radicalism 
and violent extremism, it is evident 
that it is not enough to treat terrorism 
only through reactive or repressive 
approaches towards the suspected 
radicalized and potentially violent 
persons,” Mr. Cakolli emphasized. He 
went on to point out that currently the 
proactive approach or the soft approach 
to this phenomenon plays a very special 
and important role. This approach has 
long-term results and prevents the 
spreading of extreme ideologies to the 
general population.

We were told more about the 
activities conducted in this camp by two 
of its participants: Shpëtim Bunjaku, a 
student of “Zenel Hajdini” high school 
in Gjilan and Doruntina Aliu, a student 
of “Kuvendi i Arbërit” high school in 
Ferizaj. Both of them were of the opinion 
that organizing this activity was indeed 
necessary and important as it is a good 
way for young people to become aware 
of these negative phenomena.

“I found the topic very interesting, 
knowing the challenges that our society 
is facing. First of all, I think the lack of 
proper information is one of the main 
reasons why radicalism and extremism 
have increased. Participation in this 
camp has given us the opportunity 
to give our thoughts and ideas on 
how to address this issue. But we as 
participants have learned more and 
better how we should act in such 
situations,” Mr. Bunjaku highlighted. 
Whereas for Ms. Doruntina Aliu the 
greatest benefit was the information 
on how each resident of Kosovo can 
and should contribute to improve 
security starting from the community 
in which they live. “We all need to take 
responsibility for our security and help 
the police succeed in their mission. The 
radicalization of society is current and 
dangerous to our society but, how big is 
this threat I do not think I am competent 
to speak. However, what I learned here 
in the camp is that we can all contribute 
to coping and reducing this threat.”

THE ROLE OF YOUNG PEOPLE IN
IDENTIFYING AND PREVENTING 
RADICALISM AND VIOLENT 
EXTREMISM LEADING TO TERRORISM
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“Mos e lini askënd prapa: Jepni fund 
dhunës ndaj grave dhe vajzave”

Nga 25 nëntori, Dita 
Ndërkombëtare për Eliminimin 
e Dhunës Kundër Grave, deri 

më 10 dhjetor, Dita e të Drejtave të 
Njeriut, Fushata “16 Ditë aktivizmi 
kundër dhunës me bazë gjinore” është 
një kohë për të nxitur veprim për t’i 
dhënë fund dhunës kundër grave dhe 
vajzave në mbarë botën. Fushata 
ndërkombëtare fillet e para të saj i mori 
nga Instituti i parë për Udhëheqësi 
Botërore të Grave i koordinuar nga 
Qendra për Udhëheqësi Botërore të 
Grave në vitin 1991.

Këtë vit, Grupi për Sigurisë 
dhe për çështje Gjinore (GSG), i 
kryesuar nga Grupi i Grave të OKB-
së, nisi Fushatën “16 Ditë aktivizmi 
kundër dhunës me bazë gjinore” në 
Kosovë me performancën e baletit 
“NJË DITË”/“One Day” të mbajtur në 
Teatrin Kombëtar në Prishtinë. Me një 
skenografi të thjeshtë, pak ndriçim, 
duke përdorur pothuajse çdo cep 
të teatrit, arti i lëvizjes i shërbeu një 
kauze: thirrjes kundër pabarëzisë 
gjinore. Performanca e baletit shpalosi 
në skenë një ngjarje frymëzuese 
nga përvojat e grave në Kosovë, të 
udhëhequr nga koreografja amerikane 
Christina Coleman (Kristina Koullmën). 
“One Day” paraqiti dinamikën e fuqisë 

në marrëdhëniet gjinore, duke ilustruar 
ngjarjet e vërteta të njerëzve, duke 
na ndihmuar të kuptojmë shkaqet që 
rezultojnë në pabarazi. 

Personalitete të njohura publike 
morrën një qëndrim për t’i dhënë fund 
dhunës kundër grave dhe vajzave në 
videon zyrtare të fushatës së prodhuar 
nga GSG. Uta Ibrahimi, alpinistja e parë 
kosovare që arriti majat e Himalajas; 
një sipërmarrës i ri, Blerim Vuniqi, ish 
basketbollist dhe gazetar i njohur i 
sportit; kapitenja Tahire Haxholli, Shefe 
e Njësisë së Dhunës në Familje në 
Policinë e Kosovës; Adriatik Kelmendi, 
gazetar i shquar, moderator dhe 
akademik; dhe Adriana Matoshi, aktore 
e mirënjohur e filmit dhe teatrit, morrën 
pjesë në videon, duke i nxitur njerëzit 
që të mos heshtin dhe të ndërmarrin 
veprime kundër dhunës.

Linku për video: 
https://www.youtube.com/
watch?v=Yl32pzvRFfw&t=3s

Në seancën parlamentare të 29 
nëntorit, deputetja Blerta Deliu-Kodra 
tha që institucionet relevante duhet 
të respektojnë ligjet në fuqi për të 
parandaluar dhunën kundër grave. 
Kryeministri, ministrat dhe deputetët 
kishin vënë shami portokalli dhe 
byzylikë portokalli të prodhuara nga 
të mbijetuarat e dhunës seksuale 
në konflikt si shenjë solidarizimi me 
fushatën 16 ditore.

Në zemër të Prishtinës, Rrjeti 
i Edukatorëve Bashkëmoshatarë 
(PEN) sfidoi stereotipet gjinore me një 
grupë njerëzish në sheshin kryesor 
të prishtinës ku burrat garonin kundër 
njëri tjetrit për të kryer punët e shtëpisë. 
Gjatë kësaj fushate, Gratë e OKB-së 
për Kosovën shpërndanë byzylikë 
portokalli të punuara me dorë nga të 
mbijetuarat e dhunës seksuale gjatë 
konfliktit, duke mbështetur kështu 
qëllimet e përbashkëta për një botë të 
lirë nga dhuna dhe disktriminimi ndaj 
grave dhe vajzave. 

Këtë vit, Fushata “UNiTE” shënoi 
“16 Ditë aktivizmi kundër dhunës në 
baza gjinore” në kuadër të temës 
gjithëpërfshirëse “Mos e lini askënd 
prapa: Jepni fund dhunës ndaj grave 
dhe vajzave” — që reflekton parimet 
thelbësore të Agjendës transformuese 
2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Aktivitetet e “16 Ditë të Aktivizmit” 
u organizuan në mbarë Kosovën, si 
pjesë e bisedave globale për t’i dhënë 
fund dhunës kundër grave, me shpresë 
që kjo porosi të përhapet edhe më 
tej, të arrijë tek audiencat e reja dhe 
të përfshijë gjeneratat e reja në luftën 
kundër dhunës me bazë gjinore.

Eliminimi i dhunës kundër grave dhe 
vajzave është rrënjosur në Agjendën 
2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, 
të miratuar në vitin 2015 nga të gjithë 
193 shtetet anëtare të Kombeve të 
Bashkuara.

Për informata dhe këshilla të 
vlefshme në lidhje me aktivizmin 
kundër dhunës me bazë gjinore dhe 
16 Ditë aktivizmi kundër dhunës me 
bazë gjinore mund të vizitoni uebfaqen: 
www.16days-noviolence-ks.com.

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

From 25 November, the 
International Day for the 
Elimination of Violence against 

Women, to 10 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. The 
international campaign originated from 
the first Women’s Global Leadership 
Institute coordinated by the Center for 
Women’s Global Leadership in 1991.

This year, the Security and Gender 
Group headed by UN Women, 
launched the 16 Days of Activism 
against Gender-Based Violence 
Campaign in Kosovo with the ballet 
performance “NJË DITË” / “One 
Day” held in the National Theater in 
Prishtina. With a simple scenography, 
a bit of lighting, using almost every 
corner of the theatre, the art of 
movement served a cause: The call 
against gender inequality. The ballet 
performance unfolded an inspirational 
story of women’s experiences in 
Kosovo on the stage led by American 
choreographer Christina Coleman. 
“One Day” presented the dynamics of 
power in gender relations, illustrating 

true stories of people, helping us to 
understand the causes that result in 
the inequality. 

Popular public figures took a 
stand to end violence against women 
and girls on the official video of the 
campaign produced by SGG. Uta 
Ibrahimi, the first Kosovan woman 
alpinist to reach the Himalayan 
peaks and a young entrepreneur; 
Blerim Vuniqi, former basketball 
player and famous sports journalist; 
Captain Tahire Haxholli, Head of the 
Domestic Violence Unit at Kosovo 
Police; Adriatik Kelmendi, a prominent 
journalist, television host and 
academician; and Adriana Matoshi, a 
well-known movie and theatre actress 
participated in the video, urging 
people not to stay silent and take 
action against violence.

Video link: https://www.youtube.
com/watch?v=Yl32pzvRFfw&t=3s

In the Parliamentary session of 
the 29th of November, Member of 
Parliament Blerta Deliu-Kodra stated 
relevant institutions should respect 
the laws in force for preventing the 
violence against women. Prime 
Minister, Ministers and Parliament 
Members wore orange scarves and 
orange bracelets made by survivors 
of conflict related sexual violence in 
solidarity with the 16 Days campaign.

In the heart of Pristina, the Peer 
Educators Network (PEN) challenged 
gender stereotypes with a flash mob 
in Pristina’s main square that had 
men compete against each other 
on household tasks. Throughout 
the campaign UN Women Kosovo 
distributed the orange bracelets 
handmade by survivors of conflict 
related sexual violence, supporting 
the common goal of a world free from 
violence and discrimination of women 
and girls. 

This year, the UNiTE Campaign 
marked the 16 Days of Activism 
against Gender-Based Violence under 
the overarching theme, “Leave No 
One Behind: End Violence against 
Women and Girls”— reflecting the 
core principle of the transformative 
2030 Agenda for Sustainable 
Development.

16 Days of Activism activities were 
organized all over Kosovo, as part 
of global conversation about ending 
violence against women, with the 
hope to spread the message further, 
reach new audiences, and involve 
new generations in the fight against 
gender-based violence.

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.

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

16 DAYS OF ACTIVISM AGAINST 
GENDER-BASED VIOLENCE
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ÇDO FUND 
ËSHTË 
GJITHMONË 
NJË FILLIM 
I RI  

Çdo fund është gjithmonë një fillim i ri. 

Kur diçka përfundon, fillon diçka e re 

dhe një fillim i ri është gjithmonë një 

mundësi e re. Të mësuarit për të parë fundin e 

diçkaje si një mundësi dhe jo një ndëshkim, do 

të ndihmonte të ndryshonim mbarë përvojën 

tonë jetësore në momentin kur ne fillojmë një 

kapitull të ri në jetën tonë.
Çdo fund që kam përjetuar në jetën time 

ishte sepse diçka më mirë po vinte. Nëse jeta 

ime kurrë nuk do të kishte qenë plot me përfun-

dime dhe ndryshime, gjithçka që kam përjetuar 

në jetën time nuk do të kishte ndodhur kurrë. 

Jam aty ku jam tani sepse diçka në të kaluarën 

time ka ndryshuar. Diçka që ka përfunduar 

në të kaluarën time më ka lejuar që të kem 

mundësi dhe sfida të reja në jetën time dhe re-

zultatet që kam marrë ishin gjithmonë pozitive.

Nëse shikoni në të kaluarën tuaj, gjithçka 

që ka përfunduar ju ka mundësuar të jeni aty 

ku jeni tani. Jeta që keni është rezultat i shumë 

përfundimeve. Çdo mundësi e re dhe sfidë e re 

që keni përjetuar ka qenë e mundur, sepse një 

fund kishte ndodhur në të kaluarën tuaj.

Por si mund ta shohim një fund si një fillim 

të ri? Si mund ta shohim një mundësi midis 

pikëllimit, zhgënjimit dhe pasigurisë? Përgjigja 

është: duke jetuar në të tashmen. Nuk ka 

mënyrë tjetër për të jetuar. E kaluara është 

zhdukur dhe e ardhmja nuk ka ardhur 

akoma. I vetmi vend ku mund të jetojmë me të 

vërtetë është në të tashmen tonë. Prandaj, ne 

duhet t’i përqendrojmë të gjitha energjitë tona 

jo duke u përpjekur të ndryshojmë të kaluarën 

tonë, por të përqendrojmë të gjithë energjinë 

tonë në krijimin e momentit tonë të tanishëm. 

Ky moment është gjithçka që kemi; Prandaj, 

duhet të përqendrohemi në gjërat që duam të 

përjetojmë në jetën tonë, e jo në ato që nuk 

duam. Ne nuk mund ta ndryshojmë atë që 

ndodhi, por ne mund të ndryshojmë se si ne 

përjetojmë atë që po ndodh në momentin tonë 

të tanishëm. Në këtë mënyrë do të ishim në 

gjendje të shohim mundësitë që na mungonin 

gjersa përqendëroheshim vetëm në atë çka ka 

kaluar. 
Kur diçka mbaron, diçka e re fillon. Duhet 

të kujtojmë se kur mbyllet një derë, të tjerat 

hapen. Kur një kapitull mbaron, një tjetër fillon 

dhe mundësia për të shkruar një histori të 

re dhe më të mrekullueshme është në duart 

tona. Prandaj nuk duhet të përqendrohemi në 

kapitullin e vjetër, që tashmë është shkruar dhe 

nuk mund ta ndryshojmë, por gjithmonë mund 

të shkruajmë një të ri. Ky kapitull i ri, kjo “tabula 

rasa” (faqe bosh) është mundësia jonë e re dhe 

ne mund të krijojmë gjithçka që duam. Ne jemi 

krijuesit e fatit tonë.  
Një fund është gjithmonë një fillim i ri. Andaj 

kemi mundësinë për të filluar përsëri. Ne duhet 

ta lëmë të kaluarën të shkojë, në mënyrë që 

t’ia mundësojmë asaj se çfarë na pret të vijë 

në jetën tonë. Jeta gjithmonë ndryshon dhe 

kjo është ajo që e bën këtë jetë aq të pasur 

dhe të mrekullueshme. Sot ju mund të merrni 

dy vendime: Ju mund të vendosni të jetoni të 

lidhur me një fund, duke jetuar në të kaluarën 

tuaj me vuajtje dhe dhimbje, ose mund të 

vendosni të lëni të shkojë atë që ka kaluar dhe 

të filloni një jetë të re. Ju mund të zgjedhni të 

jetoni në të tashmen tuaj dhe ta përdorni atë si 

një kanavacë për të krijuar jetën që do t’ju sjellë 

lumturi dhe gëzim.
Besoni jetës dhe besoni se gjëra më të 

mira po vijnë. Përqafoni fundin si një fillim të ri 

dhe me besim e bindje vazhdoni të lëvizni në 

drejtimin e ëndrrave tuaja!



Your corner
EVERY 
ENDING 
IS ALWAYS 
A NEW 
BEGINNING

Every ending is always a new beginning. 

When something ends, something new 

begins and a new beginning is always 

a new opportunity. Learning to see the end 

of something as an opportunity rather than a 

punishment would help to change our whole 

life experience in the moment when we begin 

a new chapter in our lives.
Every ending that I have experienced in 

my life was because something better was 

coming. If my life had never been full with 

endings and changes, everything that I have 

experienced in my life would have never hap-

pened. I am where I am now because some-

thing in my past has changed. Something that 

has ended in my past has allowed me to have 

new opportunities and challenges in my life, 

and the outcomes I got were always positive.

If you look into your past, everything that 

has ended has allowed you to be where you 

are now. The life that you have is the result of 

many endings. Every single new opportunity 

and new challenge that you have experienced 

was possible because an ending had taken 

place in your past.
But how can we see an ending as a new 

beginning? How can we see an opportunity 

between so much sorrow, frustration and 

uncertainty? The answer is: by living in the 

present. There is no other way we can live. 

The past is gone and the future has not ar-

rived yet. The only place where we can truly 

live is in our present. Therefore, we must 

focus all our energies not in trying to change 

our past but to focus all our energy in creat-

ing our present moment. This very moment 

is all we have; therefore, we must focus our 

mind in the things we would like to experi-

ence in our life rather in what we do not 

want. We cannot change what happened, 

but we can change how we experience what 

is going on in our present moment. This 

way, we would be able to see the opportuni-

ties that we were missing by only focusing in 

what is gone.
When something ends, something new 

begins. We must remember than when a 

door closes, others open. When a chapter 

ends, another begins, and is in our own 

hands the possibility to write a new and 

most wonderful story. Therefore, we must 

focus not in the old chapter, that has already 

been written, and we cannot change it, but 

we can always write a new one. This new 

chapter, this blank paper is our new oppor-

tunity, and we can create anything we want. 

We are the creators of our own destiny.

An ending is always a new beginning. 

Therefore, we have the opportunity to start 

again. We must let go of what is gone, to 

allow in our life what is waiting for us. Life 

is always changing, and that is what makes 

this life to be so rich and wonderful. Today 

you can make two decisions: You can decide 

to live tied to an end, living in your past with 

sorrow and pain, or you can decide to let go 

of what is gone and start a new life. You can 

choose to live in your present, and use it as 

a canvas to create the life that will bring you 

happiness and joy.
Trust life and believe that better things 

are coming. Embrace the end as a new 

beginning, and with faith and confidence 

keep moving in the direction of your 

dreams!
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Përshëndetje!
Jam Endrit Morina nga Prizreni. 
Revistën tuaj e lexoj rregullisht dhe 
shumë më pëlqen. Kisha pasur 
shumë dëshirë të shkruani për 
jetën e aktorit me famë botërore 
Jean Claude Van Dame si dhe të 
publikonit një poster nga ai. Po 
ashtu do të doja të shkruani më 
shumë për futbollin kosovar. Jeni 
më të mirët dhe vetëm vazhdoni.
Endrit Morina
Shkolla e mesme e mjekësisë 
“Luciano Motroni”- Prizren

Përshëndetje!
Jam Gresa. Revista juaj më 
pëlqen shumë. Mund të them 
se jeni më të mirët sidomos 
për ne nxënësit e klasës sime. 
Kohën e lirë e kaloj duke lexuar 
e po ashtu ndjeki edhe kursin 
e gjuhës angleze. Këngëtarja 
ime e preferuar është Adelina 
Ismajli kurse ndër aktore do të 
veçoja Teuta Krasniqin. Ju lutem 
të shkruani më tepër për to e 
po ashtu nëse keni mundësi të 
publikoni posterët e tyre. Vetëm 

vazhdoni kështu se jeni më të 
mirët. Ju dua shumë.
Gresa Treshnjaku
Shkolla e mesme e mjekësisë 
“Luciano Motroni”- Prizren

Tung tung!
Ju përshëndes nga zemra dhe iu 
uroj për punën e mrekullueshme 
që po e bëni për të na ofruar një 
revista kualitative siç është revista 
For You. Grupi im i preferuar 
muzikor është “Tingulli i 3-nt” 
kurse këngëtari i preferuar për 
mua është Meda. Ju lutem, 
shkruani diçka më shumë për 
jetën e këtyre këngëtareve si dhe 
publikoni posterë të tyre.
Rrahim Bajrami
Shkolla e mesme e mjekësisë 
“Luciano Motroni”- Prizren

Përshëndetje! 
Unë quhem Endrit dhe dëshira 
ime e madhe është të ushtroj 
futboll. Përveç këtij sporti, më 
pëlqen edhe basketbolli, noti dhe 
volejbolli. Më pëlqejnë shumë 
posterët (unë mbledh posterë) 

si dhe leximi i literaturës 
shkollore. Këngëtari im i 
preferuar është Blero, andaj ju 
lutem publikoni një poster të këtij 
këngëtari të mrekullueshëm. Çdo 
të mirë nga unë! 
Endrit Hajdari
Shkolla e mesme e mjekësisë 
“Luciano Motroni”- Prizren

Tung! 
Unë quhem Taulanti. Jetoj në 
Prizren dhe jam nxënëse e 
shkollës së mesme të mjekësisë 
“Luciano Motroni” në Prizren. 
Këngëtarja ime e preferuar është 
Genta Ismajli, kurse CD e imja 
e preferuar është ajo e Dhurata 
Dorës. Kisha pasur dëshirë të 
takohem me aktoren time të 
preferuar Yllka Gashi dhe do të 
kisha pasur dëshirë të kem një 
poster të saj. Suksese.  
Taulant Kamberi
Shkolla e mesme e mjekësisë 
“Luciano Motroni”- Prizren

Tung! 
Më pëlqen revista e juaj shumë 

dhe 
mendoj që është shumë 
interesante. Kur kam kohë të 
lirë, dëgjoj muzikë; bendi im i 
preferuar është “NRG Band” 
ndërsa ndër këngëtare do të 
veçoja Genta Ismajlin se është 
më e mira. Aktoret e mia të 
preferuara janë Yllka Gashi dhe 
Teuta Krasniqi. Ju lutem nëse 
keni mundësi, publikoni një 
poster të Teuta Krasniqit dhe 
Blero-s. Jeni më të mirët. 
Artdita Kukaj
Shkolla e mesme e mjekësisë 
“Luciano Motroni”- Prizren
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Hi! 
My name is Endrit Morina and 
I am from Prizren. I read your 
magazine regularly and I like it 
very much. I would like to ask 
you to write about the life of 
famous actor, Jean-Claude Van 
Damme and to publish a poster 
of him. I would also like to ask 
you to write more about football 
in Kosovo. You are the best; just 
keep following the same path! 
Endrit Morina
Medical High School “Luciano 
Motroni” - Prizren 

Hello! 
My name is Gresa and I like your 
magazine very much. I can say 
that you are the best, especially 
for us, the students of my class. 
In my spare time, I prefer to 
read books and I also attend 
an English course. My favorite 
singer is Adelina Ismajli, whereas 
my favorite actress is Teuta 
Krasniqi. I would like to ask you 
to write more about these two 
popular personalities and I would 
also like to ask you to publish 

their posters, if possible. Just 
keep doing what you’re doing 
because you are the best! I love 
you very much! 
Gresa Treshnjaku
Medical High School “Luciano 
Motroni” - Prizren 

Hi! 
I greet you from the bottom of my 
heart; I congratulate you on your 
excellent job and I thank you for 
enabling us to read such a high-
quality magazine like For You 
magazine. My favorite music band 
is “Tingulli i 3-nt”, whereas my 
favorite singer is Meda. I would 
like to ask you to write more about 
the lives of these popular singers 
and to publish their posters.   
Rrahim Bajrami
Medical High School “Luciano 
Motroni” - Prizren 

Hello! 
My name is Endrit and my 
greatest wish is to practice 
football. Apart from football, I 
also like basketball, swimming 
and volleyball. I like posters very 

much (I collect posters) 
and I really enjoy reading 
the school readings. My 
favorite singer is Blero 
and I would like to ask you 
to publish a poster of this 
wonderful singer. I wish you all 
the best! 
Endrit Hajdari
Medical High School “Luciano 
Motroni” - Prizren 

Hello! 
My name is Taulant. I live in 
Prizren and I am a student at the 
Medical High School “Luciano 
Motroni” in Prizren. My favorite 
singer is Genta Ismajli, whereas 
my favorite CD is Dhurata Dora’s 
CD. I would like to meet my 
favorite actress Yllka Gashi and 
I would like to have a poster of 
hers. I wish you lots of success in 
the future!  
Taulant Kamberi
Medical High School “Luciano 
Motroni” - Prizren 

Hello! 
I like your magazine very much. 

I think that it is very interesting. 
In my spare time, I listen to 
music; my favorite music band 
is “NRG Band”, whereas my 
favorite singer is Genta Ismajli, 
because she is simply the best! 
My favorite actresses are Yllka 
Gashi and Teuta Krasniqi. I would 
like to ask you to publish a poster 
of Teuta Krasniqi and Blero. You 
are the best! 
Ardita Kukaj
Medical High School “Luciano 
Motroni” - Prizren 
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