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EDITORIAL
Përshëndetje lexues të dashur,

Shpresoj se nuk do të ma zini për të madhe që kësaj 
radhe teksa i shkruaj këta rreshta të këtij editoriali të jem 
pak më jozyrtare se zakonisht. Besoj se e kuptoni edhe ju 
se është një kënaqësi e veçantë për mua, por edhe për 
gjithë stafin e revistës For You, që kemi pasur rastin dhe 
kënaqësinë që të vazhdojmë të jemi në kontakt me ju për 
të pesëmbëdhjetin vit me radhë. E ndjej, se gjatë kësaj 
kohe të gjthë ne, jemi rritur së bashku përmes faqeve 
të kësaj reviste si në nivelin personal ashtu edhe në atë 
akademik dhe profesional. E kënaqësia është edhe më 
e madhe për ne kur e mendojmë se gjatë kësaj kohe 
puna jonë mund t’ju ketë frymëzuar, informuar e mbase 
edhe argëtuar. Nëse e kemi arritur këtë, atëherë pa anjë 
hezitim ne mund të themi se e kemi përmbushur misionin 
tonë. Njëherit më lejoni që edhe njëherë përmes këtij 
editoriali, si shumë herë të tjera ndër vite, t’a shpreh një 
falënderim të madh për të gjithë ju që na keni qëndruar 
besnik dhe na keni lexuar dhe shkruar rregullisht. E kjo 
për gjithë redaksinë tonë është një kënaqësi e veçantë 
sepse na tregon se jemi në rrugën e drejtë dhe se puna 
jonë ka vlerë për ju dhe si e tillë edhe për ne. Andaj 
në këtë numër jubilar të pesëmbëdhjetë vjetorit të 
revistës të gjithë ne nga redaksia jonë ju falënderojmë 
përzemërsisht për mbështetjen tuaj. Njëherit ju 
premtojmë se do të vazhdojmë të angazhohemi 
maksimalisht për të qenë sa më besnik ndaj kërkesave 
dhe dëshirave tuaja. Sa i përket përmbajtjes së 
revistës, kësaj radhe është mëse e vendit që para jush 
të sjellim disa prej artikujve që ne i vlerësojmë si më 
të rëndësishmit në vitet që lamë pas. Në fund nuk më 
mbetet tjetër përpos që t’ju uroj shëndet dhe gjithë të 
mirat gjatë viteve të të ardhshme të shoqërimit tonë. 

Gjithë të mirat,
Leonora!
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EDITORIAL
Greetings dear readers,

I hope you will forgive me that this time while I 
write this editorial I will be a little bit less formal 
than usually. I believe you also understand what a 
pleasure it is for me and the entire staff of For You 
magazine that we have had the opportunity and 
the pleasure to stay in contact with you for fifteen 
years now. I feel that during these years, through 
the pages of this magazine, we have all grown 
together in the personal, academic and professional 
level as well. The pleasure is even greater for us 
when we think that during this time our work might 
have inspired, informed or even entertained you. 
If we have achieved this, then without a doubt we 
can claim that we have accomplished our mission. 
At the same time allow me to once more, through 
this editorial, as many time times in the past, say a 
big thank you to all of you that have remained our 
faithful readers and for writing regularly to us. This 
is particularly satisfying to our editorial office as it 
shows that we are on the right path and that our work 
is important to you and as such is important to us as 
well. Therefore in this jubilee edition of the 15th 
anniversary we, from the editorial office, thank 
you for your support. We also promise to you that 
we will continue to put our best efforts to respond 
to your requests and wishes. As for the contents 
of the magazine this time it is appropriate that we 
bring to you some of the articles we consider to 
have been the most important ones throughout 
these years. In the end, I have nothing else to say 
but wish to you good health and prosperity during 
the next years of our cooperation. 

All the best
Leonora!

SHKOLLA E MUAJIT
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shkolla e muajit

SH.F.M.U. “FAIK KONICA” NË PRISHTINË 
Kur flasim për shkollën fillore dhe të mesme të ulët “Faik Konica” 
në Prishtinë, gjëja e parë që të bën përshtypje është pozita e saj, 
pasi ndodhet mu në qendër të Prishtinës vetëm pak metra larg 
sheshit “Nëna Terezë”. Mirëpo, nuk është vetëm vendndodhja 
e saj që e dallon këtë vatër të dijes por, edhe shumë arritje dhe 
zhvillime pozitive, falë të cilave kjo shkollë gradualisht është 
duke u bërë një ndër shkollat model në Kosovë. Për t’i mësuar 
më përafër këto zhvillime ne vendosëm që këtë shkollë ta 
prezantonim në rubrikën e shkollës së muajit. Me rastin e vizitës 
tonë, ekipi ynë u prit me shumë përzemërsi nga z. Arsim Gashi, 
zëvendës drejtor i shkollës. Ky i fundit na njoftoi se përkundër 
dëshirës së saj të madhe, drejtoresha e shkollës znj. Kumrije 
Sahiti, për shkak të angazhimeve të saj ditore nuk mund të 
takohej me ne atë ditë. 

(botuar në numrin 107)

EJHS “FAIK KONICA” IN PRISHTINË
When we talk about the Faik Konica Elementary and Junior High 
School in Prishtina, the first thing that makes an impression on us 
is its location, since it is situated at the very center of  Prishtina, 
only few meters away from the Mother Theresa Boulevard. 
However, it is not only its location that distinguishes this temple 
of knowledge, but also many positive accomplishments and 

developments, thanks to which this school is gradually becoming 
one of the model schools of Kosovo. To learn close-up about 
these developments we decided to present this school in our 
school of the month column. On the occasion of our visit, our 
team was received cordially by Mr. Arsim Gashi, Deputy Director 
of the school. The latter informed us that despite her great wish to 
meet us, the Director of the School, Mrs. Kumrije Sahiti, could not 
meet us, because of her busy daily agenda.

(published in issue 107)

SHKOLLA FILLORE DHE 
E MESME E ULËT 
“NAZIM HIKMET” - 
DOBËRÇAN - GJILAN
Mjafton vetëm një shikim i shpejtë në 
ndërtesën e SHFMU “Nazim Hikmet” në 
fshatin Dobërçan të komunës së Gjilanit, 
për ta kuptuar se tiparet kryesore të 
kësaj shkolle janë: puna, disiplina 
dhe rregulli. Sigurisht, të gjitha këto 
realizohen nga faktori njeri, siç u shpreh 
drejtori i kësaj shkolle z.Fadil Shabani. 
Madje, ky i fundit thekson se çdo arritje 
në këtë shkollë nuk është meritë e 
vetëm një njeriu por, e të gjithë kolektivit 
pasi motoja kryesore është udhëheqja 
përmes shembujve. “Të them të drejtën, 
mirëmbajtja e pastërtisë dhe rendit 
nuk është e lehtë kur ke të bësh me 
fëmijë nga mosha parashkollore e deri 
në klasë të nëntë. Mirëpo, me kalimin 

SHKOLLA E 
MESME E LARTË  
“YMER PRIZRENI” 
- PRIZREN 
Me mbi 1700 nxënës dhe 
115 punonjës Shkolla e 
Mesme e Lartë “Ymer 
Prizreni” në Prizren bën 
pjesë në grupin e shkollave 
më të mëdha në Kosovë. 
Mirëpo, krahas numrit të 
madh të nxënësve kjo 
shkollë veçohet edhe për 
një arsye tjetër e ajo është 
se aty mësimi zhvillohet 
njëkohësisht në gjuhën shqipe, boshnjake 
dhe atë turke. “Ne kemi një kolektiv të 
mrekullueshëm të mësimdhënësve për 
të cilët gjërat më me rëndësi janë zelli, 
disciplina dhe përkushtimi në punë. Kurse, 
fakti se mësimi zhvillohet në tri gjuhë dhe 
se kemi mësimdhënës e nxënës të tri 
komuniteteve të ndryshme është një pasuri 
dhe nuk shihet aspak si problem. Kjo më 
së miri vërtetohet nga fakti se nuk kemi 
ndarje të orarit mësimor në baza nacionale. 
Kështu mësimi zhvillohet në dy ndërrime, në 
mëngjes nga ora 7:30 deri 13:15 dhe pasdite 
nga ora 13:30 deri në 19:15. 

(botuar në numrin 109)

SECONDARY HIGH SCHOOL 
“YMER PRIZRENI” - PRIZREN 
With over 1700 students and 115 employees, 
secondary high school “Ymer Prizreni” in 

Prizren is categorised as one of the largest 
schools in Kosovo. However, besides 
the large number of students, the school 
is distinguished for another reason: the 
teaching-learning process in the school is 
conducted in three languages, Albanian, 
Bosnian and Turkish language. “We have 
a wonderful staff of teachers to whom the 
most important things are zeal, discipline 
and dedication to work. The fact that the 
teaching-learning process is conducted 
in three languages and that the school is 
composed of teachers and students of three 
different communities comprises a very 
important asset that is not seen as a problem 
at all. This is best proved by the fact that 
we have no division of teaching-learning 
schedule on national basis. Classes are 
held in two shifts: the morning shift from 
7:30 until 13:15 hrs and afternoon shift from 
13:30 until 19:15 hrs. 

(published in issue 109)
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school of the month

SHKOLLA E MESME E LARTË  
“DARDANIA“ - HANI I ELEZIT 
Për të pasur një shkollim të mirë duhet t’i kesh kushtet e mira 
për mësim. Nxënësit e Hanit të Elezit që nga viti 2005/2006 e 
gëzojnë një mundësi të tillë. Shkolla e mesme e lartë “Dardania” 
në Han të Elezit është themeluar në vitin 1997, pasi deri atëherë 
ajo ishte paralele e ndarë e shkollës së mesme 
“Skënderbeu” nga Kaçaniku. Në mungesë të 
objektit shkollor nxënësit e kësaj qyteze ishin 

të detyruar që mësimin ta zhvillonin në baraka, 
objekte të ndryshme e madje edhe në shtëpi 
private. Mirëpo, gjithçka ndryshoi duke filluar 
nga viti shkollor 2005/2006 kur përfundoi 
ndërtimi i objektit të ri shkollor i cili i ka 15 
klasë, 1 kabinet të informatikës, fushën 
sportive dhe parkun. 

(botuar në numrin 120)

SECONDARY HIGH SCHOOL 
“DARDANIA” - HANI I ELEZIT 
In order to have a good education you need good conditions for 
learning. Students of Hani i Elezit since 2005/2006 enjoy such an 
opportunity. The Secondary High School, “Dardania” in Hani i Elezit 
was established in 1997, because until then it was an annex of 
Secondary School “Skenderbeu” from Kacanik. Lacking a school 
building, the children of this town were forced to attend classes in 
cabins, different buildings and even private owned houses. But, 
everything changed starting from 2005/2006, when the construction 
of the new school building with 15 classrooms, 1 informatics cabinet, 
a sports field and a park was completed. 

(published in issue 120)

SH.F.M.U. “DRENICA” 
Shkolla Fillore dhe e Mesme e Ulët 
(SHFMU) “Drenica” në fshatin Polac në 
komunën e Skënderajt është një ndër 
shkollat më të vjetra në Kosovë. Këtë 
e dëshmon më së miri fakti se sivjet 
ajo e festoi 108 vjetorin e ekzistencës 
së saj. Për fat të keq, ky përvjetor e 
gjeti këtë shkollë në një pozitë jo fort të 
lakmueshme. Vështirësitë më të mëdha 
ndërlidhen me mungesën e hapësirës 
së domosdoshme për zhvillimin cilësor 
të mësimit. Pikë së pari duhet theksuar 
se aktualisht shkolla është e ndarë 
në tri objekte (shkollën amë dhe dy 
anekse). Objekti i shkollës amë i ka 
gjithsejtë shtatë dhoma mësimi dhe 
njëherit është në gjendjen më të rëndë 
pasi që ai daton që nga viti 1946. 
Ndërtesat e dy anekseve të kësaj 
shkolle janë paksa më të reja. I pari i 
ndërtuar në vitin 2001-2002 dhe i cili 
gjendet pothuajse përballë objektit amë 
me pesë dhoma mësimi. Kurse objekti 
i dytë në fshatin Morinë ka filluar të 

ndërtohet në vitin 
1994 dhe është 
përfunduar në 
vitin 2000-2001 
dhe i ka gjithsejtë 
katër dhoma 
mësimi.

(botuar në 
numrin 139)

 
E.J.H.S. 
“DRENICA” 
The Elementary 
Junior & High 
School (EJHS) 
“Drenica” in 

viallge Polac, Skenderaj municipality 
is one of the oldest schools in Kosovo. 
The school celebrated this year 
its 108th anniversary of existing. 
Unfortunately, this anniversary 
found this school not in a very good 
condition. Lack of necessary rooms 
for qualitative teaching is one of the 
difficulties this school faces with. First 
of all, it has to be underlined that the 
school currently has three separate 
buildings (main building and two 
annexes). Main school building has 
seven classrooms in total and it is 
in a bad condition given that it dates 
from 1946. Two other buildings, the 
annexes, are of younger age. The first 
was constructed in 2001-2002 facing 
the main building with five classrooms. 
The second building in village Morine 
started being constructed in 1994 and 
was completed in 2000-2001 and it 
has four classrooms.

(published in issue 139)

e kohës edhe ata janë vetëdijesuar 
për rëndësinë e ruajtjes së ambientit 
përreth nesh. Kjo është arritur vetëm 
falë përkushtimit nga të gjithë, 
pasi shpeshherë i kam parë edhe 
vet arsimtarët duke u kujdesur për 
pastërtinë e ambienteve të shkollës. 
Sigurisht, kjo ka ndikuar që edhe 
fëmijët të tregohen të kujdesshëm,” 
theksoi drejtori Shabani.

(botuar në numrin 117)

ELEMENTARY AND JUNIOR 
HIGH SCHOOL  “NAZIM 

HIKMET” - DOBËRÇAN - GJILAN 
Just a quick look at SHFMU “Nazim Hikmet” in 
village Dobercan of Gjilan municipality is enough 
to understand that the key features of this school 
are: hard work, discipline and order. Of course, all 
this is achieved thanks to individuals, as school 
principal, Mr.Fadil Shabani said. He underlined 
that all the achievements in this school are not 
thanks only to one person, but thanks to all school 
staff, since the motto here is leading by example. 
“Frankly said, maintenance, cleaning and order 
is not easy when dealing with preschool age 
children up to ninth classes’ children. But, they 
simply got used and aware on the importance 
of maintaining the environment around us. This 
is achieved only thanks to the dedication of 
all, because I have seen teachers themselves 
cleaning school premises. And for sure this had 
a positive impact on children to be more careful,” 
principal Shabani emphasized. 

(published in issue 117)
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Siç mund ta dinë shumica 
prej jush, më 5 maj 2018 
Revista ‘For You’ e festoi 

ditëlindjen e saj të 15-të. Në mesin 
e urimeve të shumta që i erdhën 
redaksisë sonë, ne e patëm rastin 
që të bisedonim edhe me Ministrin e 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
z. Shyqiri Bytyqi. Ne ju ftojmë që 
të lexoni në vijim se çka kishte të 
thoshte Ministri Bytyqi për Revistën 
‘For You’ dhe rëndësinë e saj për 
rininë e Kosovës.

Për 15 vjet me radhë MASHT e ka 
lejuar shpërndarjen e Revistës ‘For 
You’ në shkolla në tërë Kosovën. Cili 
është ndikimi i kësaj reviste gjatë 
kësaj kohe? 

Së pari, më lejoni që t’ua uroj 
15 vjetorin e një reviste kaq të 
rëndësishme siç është Revista ‘For 
You’ dhe t’ju përgëzoj për punën dhe 
angazhimin e madh që është bërë 
nga stafi i kësaj reviste që vërtet e 
ka luajtur një rol të rëndësishëm. Vet 
fakti që po themi se ajo e ka luajtur një 
rol të rëndësishëm lë për të kuptuar 
se shpërndarja e revistës në të gjitha 
shkollat e Kosovës e ka luajtur një rol 
shumë pozitiv. Fëmijët tanë, të rinjtë 
tanë kanë nevojë për revista të tilla, 
ata kanë nevojë të marrin informata 
në kohë jashtë përditshmërisë dhe 
detyrave që i marrin në shkollë sipas 

kurrikulës mësimore. Interesimi, siç 
shihet nga terreni, është i madh dhe i 
ka dhënë rezultatet e pritura. Fëmijët 
tanë, të rinjtë tanë janë të informuar 
mirë lidhur me format e bashkëjetesës 
ndëretnike në Kosovë si dhe temat e 
tjera si të drejtat e fëmijëve, të drejtat e 
njeriut, informacione këto që gjithmonë 
janë të mirëseardhura për të rinjtë tanë. 

Sa është i rëndësishëm për rininë 
e Kosovës një publikim si Revista 
‘For You’? 

Sigurisht që ka nevojë për 
publikime atraktive për të rinjtë tanë 
dhe kjo revistë e ka ofruar pikërisht 
këtë. Në fakt këtu shihet edhe roli 

dhe pesha e revistës e cila është 
shpërndarë në mënyrën më të mirë 
të mundshme nga vet stafi i revistës. 
Andaj, me plot gojë mund të them se 
kjo revistë ka luajtur rol të rëndësishëm 
në edukimin e të rinjve tanë. Ne vërtet 
duhet të kemi edhe revista të tjera në 
formë të Revistës ‘For You’ e cila është 
shumë e çmuar.

Çka do të sugjeronit për ta 
përmirësuar Revistën ‘For You’? 

Të themi të drejtën, vet revista 
është një vlerë e shtuar për informimin 
e të rinjve tanë. Edhe përderisa ne e 
vlerësojmë se ajo është një vlerë e 
shtuar për të rinjtë, sidomos të atyre të 
moshës 12 deri në 18 vjeç, aty ku edhe 
shpërndahet më së shumti, konsideroj 
që një formë e revistës e cila do të 
përmbante artikuj për mosha edhe më 
të reja do të ishte shumë e nevojshme. 
Sepse edhe mosha e re ka nevojë për 
informacione shtesë që është një vlerë 
e shtuar edhe për ta. 

Cila është porosia juaj për 
Revistën ‘For You’ dhe lexuesit e 
saj? 

Unë dëshiroj që të vazhdoni 
me angazhimin e njëjtë siç keni 
vazhduar deri më tani, të sillni tema 
sa më atraktive që të rinjtë tanë 
të jenë të informuar dhe të marrin 
edukim për hapjen e shtigjeve të reja 
drejt Evropës. Mendoj se ju e keni 
përmbushur një rol të tillë deri tani 
dhe se duhet të vazhdoni ta bëni këtë 
edhe në të ardhmen. 

z. SHYQIRI BYTYQI - MINISTËR 
I ARSIMIT, SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË
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As most of you probably 
know, on May 5th, 2018 ‘For 
You’ Magazine celebrated 

its 15th Anniversary. Among many 
congratulations that our editorial office 
received, on this occasion we also had 
the opportunity to talk to Mr. Shyqiri 
Bytyqi - Minister of Education, Science 
and Technology. We invite you to read 
below what Minister Bytyqi had to 
say about ‘For You’ Magazine and its 
importance to the youth of Kosovo.

For the past 15 years the MEST has 

permitted the distribution of the ‘For 
You’ Magazine in schools throughout 
Kosovo. What kind of impact has this 
magazine had during this time?

“First of all allow me to congratulate 
you on the 15th Anniversary of an 
important magazine such as ‘For You’ 
Magazine and compliment you on the 
great work and dedication that the 
editorial office of this important magazine 
has played. When I am saying that it has 
played an important role, I’m implying 
that the distribution of the magazines 
throughout schools in Kosovo has a 

very positive impact.  Our children and 
our youth need magazines like this; they 
need to access information out of their 
ordinary channels and homework they 
get at school in accordance with their 
curriculum. The interest, as it is seen in 
the field, is really big and has yielded the 
expected results. Our children and our 
youth are well informed about the forms 
of interethnic coexistence in Kosovo and 
other topics such as children and human 
rights. This information is always very 
welcome for our youth.”

How important is a publication 
like ‘For You’ Magazine for the youth 
in Kosovo?

“Of course, they need appealing 
publications and this magazine has 
provided exactly that to our youth. In 
fact, this is where we see the role and 
importance of the magazine that has 
been distributed in the best possible way 
by the editorial office itself. I say without 
hesitation that this magazine has played 
a very important role in the education of 
our youth. We should really have more 
magazines similar to ‘For You’ Magazine 
because it is very valuable.”

What would you suggest to 
improve ‘For You’ Magazine?

“To be honest, the magazine itself is 
an added value for the information of our 
youth. We consider it as an added value 
for the youth, especially ages between 
12 and 18, where it is distributed the 
most; I consider it a type of magazine 
containing material for even younger 
generations would be very necessary. 
After all, younger generations need 
additional information that would be an 
added value for them.”

What is your message for the ‘For 
You’ Magazine and its readers?

“I wish you will continue to be just as 
dedicated, as you have done until now, 
to write about the most appealing topics 
for our youth, to inform them and educate 
them to open new paths towards Europe. 
I believe you have fulfilled this role so far 
and that you shall continue 
to do so in the future too.”

Mr. SHYQIRI BYTYQI - MINISTER OF 
EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY

Na vizitoni në:
Visit us at:
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Atletet “Converse” 
në ditët e sotme
Në krahasim me markat e tjera, 
atletet “Converse” janë të dizajnuara 
për të dy gjinitë, gjë që i bënë ato 
më të lehta për t’u gjetur. Atletet 
“Chuck Taylors” janë gjithashtu duke 
hyrë edhe më shumë në modë dhe 
janë duke u prodhuar me dizajn 
që shkëlqen më shumë. Shembulli 
i kësaj janë këpucët “Converse 
stilettos”, të cilat shpërndahen 
në numër të kufizuar në vendet e 
ndryshme.

(botuar në numrin 105)

Converse at Present 
Times
Converse footwear is unisex in 
design which makes it easier to 
find compared to other brands. 
The Chuck Taylors are even 
becoming more 

fashionable and sleeker 
in designs. Example 
of this is the 
Converse stilettos 
which are limitedly 
distributed among 
countries.

(published in 
issue 105)

Mbajtëse të çelësave të prodhuara në 
çift në formë të zemrës
Kjo mbajtëse e çelësave me mbishkrimin “dashuri” vjen në komplet 
me dy copa dhe mund të jetë një dhuratë e përkryer për çiftet në këtë 
festë të ditës së të dashuruarve. Zinxhiri është 10,5x7,6 centimetra 
i gjatë dhe përfshinë një unazë që është rreth 3 centrimetra në 
diametër. Kjo është një dhuratë shumë e lezetshme dhe interesante 
sepse zemra me një mbajtëse mund të kthehet në një varëse në 
formë të shigjetës.

(botuar në numrin 114)

Como love heart pair alloy keychain 
keyring
This alloy love keyring comes in a set of two pieces and can 
make the perfect gift for couples this Valentine season. The chain 
is 10,5x7,6 centimeters long and includes a ring that measures 
3 centimeters in diameter. It is very cute and interesting because 
the heart with a hold can be inserted by another arrow-like 
pendant.

(published in issue 114)

Çanta e shpinës 
“Joules Zippy”
Me këtë çantë shpine, i vogli juaj me siguri që 
do të fitojë ca të qeshura miqësore nga shokët 
e shkollës, për shkak se është një çantë 

shumë argëtuese dhe me shumë hapësirë, e 
kaltër dhe portokalli, me temë oktapodi që ka në 

pjesën e parme një dezen të printuar me tentakula 
3D. Kjo çantë përmban xhepin e zakonshëm 

anash për shishe, gjersa është shumë e lehtë 
qasja tek xhepi i përparëm i madh dhe e 

lehtë për tu mbërthyer. 
(botuar në numrin 139)

Joules Zippy Rucksack
Your little one will be bound to get some 
friendly laughs from their school friends 
with this amusing and spacious, blue 
and orange, octopus-themed bag which 
has a 3D tentacle print on the front. It’s 
got the usual water bottle holder to the 
side and the front compartment is easy 
to access and do up. 

(published in issue 139)

Zbulo 
veten 
tënde
Hapi i parë në 
krijimin e stilit 
personal është 
të njohësh veten. 
Çka të pëlqen 
tek vetja? A ke 
flokë të bukura? 
Buzëqeshje 
sharmante? 
Lëkurë të bukur? 
Sy të kaltër si 
qielli? Këmbë 
të gjata? Është 
shumë më lehtë 
që të merresh me 
ato karakteristika 
që të bëjnë të 
ndihesh mirë 
me veten dhe të 
zgjedhësh një stil 
që të përshtatet.

(botuar në numrin 103)

Determine Your Thing
The first step to developing your own style is to know 
what you’re all about. What do you like about yourself? 
Do you have great hair? Charming smile? Beautiful 
skin? Crystal-blue eyes? Long legs? It is easiest to work 
around those characteristics that make you feel good 
about yourself and choose a complementary style.

(published in issue 103)
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Tavolina
Festat zakonisht sillen rreth 
ushqimit dhe pijeve. Në 
këtë rast, tavolinën mund ta 
mbuloni me një mbulesë të 
zezë, pastaj merrni mbajtës 
qirinjsh dhe mbushni ata 
me qirinj të bardhë ose të 
argjendtë dhe grumbulloni 
ata në një tabakë të 
argjendtë për të krijuar 
një zbukurim për mesin e 
tavolinës. Një alternativë 
tjetër mund të jetë përdorimi 
i gotave të verës por të 
kthyera kokëposhtë. Për 
të qenë në kontrast me 
ngjyrën e zezë, përdorni 
copa të argjendta 
përfundi pjatave ose 

pjata të argjendta 
zbukuruese 

përfundi pjatave 
për ushqim, 
përdorni lugë, 
pirunj dhe 
thika të arta 
dhe pjata të 
thella dhe 
të rrafshtë 
ngjyrë të 

bardhë për secilin person. Mundeni që me 

sprej me ngjyrë 
ari t’i ngjyrosni 
bredhat dhe 
secilin nga 
bredhat t’i 
përdorni si 
mbajtës të 
emrave të 
ulseve.

(botuar në 
numrin 122)

 

The Table
Parties tend to center around 
food and drinks. Cover the 
table in a black tablecloth; 
collect crystal candleholders, 
fill them with white or silver 
candles and group them on 
a silver tray to create a table 
centerpiece. Alternatively, use 
upside-down wine glasses. To 
contrast with the black, use 
silver placemats or chargers, 
gold flatware and white plates 
and bowls for each place 
setting. Spray-paint pinecones 
gold and use one at the top of 
each setting as a place card 
holder. 

(published in issue 122)

Mos më 
harro
Lulet mos më 
harro janë një 
opsion ideal për t’i 
dhuruar të dashurit 
ose të dashurës 
suaj. Këto bimë 
nënkuptojnë 
dashuri të vërtetë 
dhe mu ashtu 
siç nënkupton 
emri i tyre, ato 
dhurohen me shpresë që ato (ose dërguesi) kurrë nuk do 
të harrohen. Shumica besojnë që kjo bimë simbolizon një 
dashuri autentike përplot kujtime.

(botuar në numrin 145)

Forget-Me-Not
Forget-Me-Nots are an ideal option to gift to a loved one. 
These plants imply true love, and just as the name implies, 
they are given in the hope they (or the sender) will never 
be forgotten. Many believe this plant to signify an authentic 
love brimming with memories.

(published in issue 145)
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MARK MARKU - “ËNDËRROJ TË BËHEM BABA” 

I lindur në një familje në të cilën muzika ishte pjesë e përditshmërisë, nuk kishte si të 
shkonte ndryshe për Markun. Violina u bë pjesë e tij që nga mosha pesë vjeçare, 
kurse këndimin e zbuloj në moshën 16 vjeçare gjatë qëndrimit të tij në Kroaci. Djali 

nga Prizreni i cili tri vite më parë u bë i famshëm në spektaklin televiziv “Kroacia kërkon një 
yll”, dhe që u rendit tek personazhet më të dashura për publikun kroat, Mark Marku, ka ardhur 

në Kosovë. Ai ka nisur studimet në Fakultetin e arteve - Dega e Kantos në Prishtinë (nën 
drejtimin e profesoreshës Merita Juniku), dhe së fundi ka xhiruar klipin e tij të dytë për 

këngën “Veç me ty’.  Me një zë fantastik, me një pamje ylli, me një shpirt sportisti, 
një modesti dhe sinqeritet që na bëri për vete që në momentet e para të bisedës 
me të, urojmë që sukseset e tij të arrijnë majat më të larta të muzikës botërore. 

Para jush po shpalosim disa detaje interesante nga jeta e tij.
(botuar në numrin 109)

MARK MARKU - “I DREAM TO 
BECOME A FATHER” 

Born in a family, where music was part of the daily life, the path was 
laid for Mark. Since the age of five, the violin became part of him, 
while he discovered singing at the age of 16 during his stay in 

Croatia. The boy from Prizren who three years ago became famous in the television show 
“Croatia is seeking a star”, and was ranked the most beloved singers to the Croatian public, 
Mark Marku, arrived in Kosovo. He started his studies at the Faculty of Arts - Department 
of Canto in Pristina (under the direction of Professor Merita Juniku), and recently recorded 
his second video clip for the single “Only with you”. With a fantastic voice, an image of a 
star, a sportsman spirit, modesty and sincerity that won us over at the very first moments 
of our conversation with him, we wish his successes to reach the highest peaks of music 
world. Before you we will disclose some interesting facts from his life.

(published in issue 109)

OFFCHESTRA

“OffChestra” është formacion 
muzikor - orkestër e cila 
performon muzikë shqiptare 

dhe ballkanike në sintezë me trendet e 

ndryshme botërore (ska, reagge, latino, 
jazz, drum&bass, dubstep). Karakteristikë 
e kësaj muzike janë padyshim ritmet e forta 
ballkanike të mbështetura nën meloditë e 
bukura shqipe dhe të pasuruara me rrymat 
moderne botërore. Energjia dhe performimi 

gjithmone ‘live’ ka bërë që ky formacion të 
paraqitet në shumë koncerte dhe festivale 
si në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, Mal të 
Zi dhe së fundi në Turqi. 

(botuar në numrin 113)

OFFCHESTRA

“OffChestra” is a 
musical band 
– orchestra 

that performs Albanian 
and Balkans music in var-
ious syntheses of global 
trends (SKA, Reggae, 
Latino, jazz, drum&bass, 
dubstep). Characteristic 
of this music is undoubt-
edly powerful Balkans 
rhythms that are sup-
ported by Albanian fine 
tunes and enriched with 
modern genre of the 
world. Energy and the 
always “live” performance 

has made the band to be presented in 
many concerts and festivals in Kosovo, 
Macedonia, Albania, Montenegro and 
recently in Turkey.

(published in issue 113)

FESTINA MEJZINI

Ajo është padyshim fenomen 
i “X Factor Albania”. Ad-
oleshentja nga Gjakova që 

rrëmbeu zemrat e gjithë shqip-
tarëve dhe që ngrinte çdo javë 
publikun në këmbë në teatrin e TV 
Klan, me një zë krejt të veçantë 
duke i dhënë çdo hiti botëror që 
interpretoi ngjyrën dhe karakter-
istikën e saj, edhe pse nuk arriti 
finalen e “X Factor”, për adhuruesit 
e saj ajo mbetet fituese. Lexues të 
dashur, ju ftoj të ecim së bashku 
në këtë intervistë me idhullin e ri të 
të gjithë të rinjve dhe jo vetëm të 
“X Factor Albania”, Festina Mejzini!

(botuar në numrin 123)
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ONAT SHUFTA - REGJISOR NË 
BOTËN E HIP-HOPIT

Onat Shufta thotë se muzika ishte pasioni i tij që nga fëmi-
jëria e hershme. Ky pasion i lindi falë ndikimit nga familja 
e tij (vëllezërit më të mëdhenj si dhe xhaxhai i ndjerë). Më 

pas ai i vijoi studimet për regji dhe film, mirëpo, dashuria për 
muzikën e bëri që të linte gjithçka dhe t’i kthehej këndimit. 

Në vitin 2006 me grupin TDS publikoi edhe këngët e para. 
Pesë vjet më vonë filluan edhe shfaqjet e para para publi-
kut. Në vijim sjellim para jush Onatin si asnjëherë më parë.

(botuar në numrin 137)

ONAT SHUFTA - HIP-HOP DIRECTOR

Onat Shufta says that music was his passion since early child-
hood.  This passion emerged owing to his family’s influence 
on him (older brothers, as well as his late uncle). Later on 

he attended university studies in directing and film, but his love for 
music forced him to leave everything and return to singing. In 2006, 
together with the TDS group he published his very first songs. Five 
years later came also the first live appearances. Below we present to 
you Onat, as never seen before.

(published in issue 137)

DIONA FONA

Diona Fona është nga ato këngëtare që në momentin që del në skenë 
të bën për vete. Fuqia e zërit, paraqitja skenike e saj, rryma muzikore 
“soul” që i fle në shpirt dhe ndjenja të cilën ajo e përçon përmes 

këngëve të saja, pa dyshim se e bëjnë Dionën njërën ndër këngëtaret e reja 
më me perspektivë në skenën muzikore shqiptare. Duke kombinuar bukurinë 
e saj magjepsëse me stilin e veçantë për modë dhe një nga ëndërrat e saj të 
preferuara - vozitëse në garat me makina të shpejta, Diona është një artiste 
e veçantë dhe senzacionale që dallon prej të gjithë të tjerëve. 
Në një intervistë vetëm për ju lexues të dashur, Diona 
rrëfen për fillet e karrierës së saj muzikore, çfarë do 
të bënte nëse njëditë do të qeveriste botën si dhe 
porosinë e saj dedikuar të rinjve kosovarë.

(botuar në numrin 145)

DIONA FONA 

Diona Fona is one of those signers 
that whenever she shows up on the 
stage she makes you like her. Her 

voice power, her stage performance, the 
“soul” music she performs and emotions 
she brings with her songs, undoubtedly 
make Diona one of the most promis-
ing young singers in Albanian scene. 
Combining her magical beauty with the 
special style for fashion and one of 
her preferred dreams – driver in fast 
cars races, Diona is a special and 
sensational artist, very different from 
others. In this interview, special only 
for you dear readers, Diona tells us 
about her beginning of music carrier, 
what she would do if she would govern 
the world and her message dedicated 
to Kosovan youth.

(published in issue 145)
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(botuar në numrin 123)

FESTINA MEJZINI

Unquestionably, she is the phenom-
enon of “X Factor Albania”. The 
teenager from Gjakova, who stole 

the hearts of all Albanians and 
“forced” the public of the 

TV Klan theatre to stand 
up and cheer for her, 
with a very special 
voice, who always 
made sure that every 
global hit incorporat-
ed her characteristic 
voice and colour, 
although she did not 
manage to become 
the finalist of “X 
Factor’, will remain a 

winner to her fans. Our 
dear readers, I invite 
you to take this journey 
together and read the 

interview of the new idol 
of both, young people 

and “X Factor” 
fans, Festina 

Mejzini!
(published 

in issue 
123)
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Të shtunën, me 05 maj 2018, revista 
‘For You’ e përmbylli me sukses 
shënimin e përvjetorit të saj të15-

të, i cili u finalizua me kuizin “15 Vite 
For You”. Për nder të kësaj ngjarjeje u 
organizua një ceremoni me pjesëmarrjen 
e rreth 400 mysafirëve pjesa më e 
madhe e të cilëve ishin vajza dhe djem 
të rinj, nga e gjithë Kosova, së bashku 
me prindërit e tyre. Krahas tyre, këtë 
ceremoni e nderuan me praninë e tyre 
edhe personalitete të tjera të shumta 
duke filluar nga Komandanti i KFOR-it 
gjeneral major Salvatore Cuoci, zëvendës 
komandanti i KFOR-it gjeneral brigade 
CSOMBÓK János, Ministri për Arsim, 
Shkencë dhe Teknologji Shyqiri Bytyqi, 
Zëvendës Ministrja për Kulturë, Rini dhe 
Sport Burbuqe Bakija-Deva, Kryetari i 
Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti, 
Kryetari i Komunës së Hanit të Elezit Rufki 
Suma, për të vazhduar me përfaqësues 
të Policisë së Kosovës, OSBE-së, drejtorë 
të shkollave, këngëtarë, sportistë si dhe 
shumë përfaqësues të tjerë të KFOR-it. 
Madje, ishte vet komandanti i KFOR-it, 
gjeneral major Cuoci, ai i cili ua dorëzoi 
çmimet fituesve të kuizit tonë.

Ceremonia filloi me një fjalim të 
shkurtër nga redaktorja e revistës ‘For 
You’, znj. Leonora Shabanaj-Nikshiq. Pasi 
u uroi mirëseardhjen të gjithë mysafirëve, 
ajo ndër të tjera i falënderoi të gjithë 
djemtë dhe vajzat e reja për pjesëmarrje 
në kuiz dhe i përgëzoi ata për rezultatet 

e treguara. Ajo gjithashtu i falënderoi 
lexuesit, të cilët e lexojnë revistën për 
çdo muaj dhe dërgojnë letra në zyrën e 
redaksisë sonë. Në fund ajo u premtoi 
atyre se stafi i revistës ‘For You’ do të 
vazhdojë të reflektojë interesat e rinisë 
Kosovare në faqet e revistës.

Më pas të pranishmëve iu drejtua 
Komandanti i KFOR-it, i cili në mes të 
tjerave theksoi: “15 vitet e fundit kanë 
shënuar një zhvillim të vazhdueshëm të 
kësaj reviste, të dedikuar për të rinjtë, të 
cilët, jam i sigurt se pajtoheni me mua kur 
them se ata janë e ardhmja e Kosovës. 
Për më tepër, përmes këtij publikimi 
KFOR-i e dëshmon me veprime konkrete 
gatishmërinë e tij për të mbështetur 
qëllimet e ndërtimit të një shoqërie 
demokratike dhe shumetnike ku toleranca, 
bashkëpunimi dhe barazia zbatohen dhe 
praktikohen në të gjitha aspektet e jetës 
së përditshme.” 

Pas komandantit Cuoci fjalën e 
morën me radhë Ministri i Arsimit, 
Zëvendës ministrja e Kulturës, z. 
Mentor Cakolli nga Policia e Kosovës, z. 
Gazmend Preteni nga OSBE-ja, drejtori i 
shkollës “Dëshmorët 1921” në Prishtinë, 
z. Fatmir Zhdrella si dhe përfaqësuesi 
i shkollës “Desanka Maksimoviq” në 
Kamenicë, z. Dragan Krstiq. Të gjithë 
ata u shprehën të kënaqur me punën 
e revistës ‘For You’ deri tani. Ata po 
ashtu premtuan se do të vazhdonin 
bashkëpunimin me redaksinë e revistës 

edhe në të ardhmen drejt ndërtimit të një 
shoqërie demokratike.

Pas fjalimeve, radhën e kishte 
momenti i shumëpritur i shpalljes së 
emrave të fituesve të kuizit “15 Vite For 
You”. Tre fituesit e biçikletave ishin Jora 
Kursani, Blerona Cakaj dhe Enkela Ymeri. 
Dy fituesit e laptopëve ishin Arbenita 
Gecaj dhe Edon Ramadani. Kurse çmimin 
e parë “smartfon” e fitoi Nazmi Latifi. 
Ky i fundit pati kënaqësinë që të priste 
ëmbëlsirën e ditëlindjes së revistës ‘For 
You’ së bashku me Komandantin e KFOR-
it dhe redaktoren e revistës ‘For You’. 

Kjo edhe shënoi fundin e pjesës 
zyrtare të kësaj ceremonie. Programi më 
pas vazhdoi nën tingujt e muzikës dhe 
të gjithë mysafirët u ftuan në koktejin e 
përgatitur për këtë rast. Krahas shijimit 
të ushqimeve dhe pijeve të gjithë të 
pranishmit patën mundësinë që të takonin 
edhe pjesëtarët e ekipeve për ndërlidhje 
dhe monitorim (Liaison and Monitoring 
Teams) të KFOR-it, ose shkurt LMT-ve. 

Kur je në shoqëri të mirë koha 
fluturon, dhe momenti për largimin e 
mysafirëve erdhi shpejt mirëpo, befasitë 
për mysafirët nuk përfunduan me kaq. 
Para se të largoheshin lexuesit e rinj 
të revistës pranuan edhe disa dhurata 
modeste lamtumire në shenjë mirënjohjeje 
dhe falënderimi për mbështetjen e treguar 
ndaj revistës gjatë këtyre pesëmbëdhjetë 
viteve. Në fund, e tëra që ne na mbetet 
është që të caktojmë datën tjetër për 
festimin e përvjetorit të 20-të. 

Deri atëherë, vazhdoni lexoni 
revistën tuaj, revistën ‘For You’!

REVISTA ‘FOR YOU’ E FESTON 
DITËLINDJEN E 15-TË
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On Saturday, 5th of May, 2018, 
‘For You’ magazine successfully 
concluded the celebration of its 

15th Anniversary, which was finalized 
with the “15 Years for You” quiz game. In 
honor of this event, a ceremony with the 
participation of around 400 guests was 
organized. The majority of the guests 
were girls and boys from all over Kosovo 
with their parents. In addition to the 
guests, this ceremony was honored by 
the presence of many other personnel 
starting with KFOR Commander Major 
General Salvatore Cuoci, Deputy KFOR 
Commander János Csombók, Minister 
of Education, Science, and Technology 
Mr. Shyqiri Bytyqi, Deputy Minister of 
Culture, Youth, and Sports Mrs. Burbuqe 
Bakija-Deva, Mayor of Prishtina Mr. 
Shpend Ahmeti, Mayor of Hani i Elezit 
Mr. Rufki Suma, representatives of 

Kosovo Police, OSCE, school directors, 
singers, athletes, and many other KFOR 
representatives. Moreover, it was KFOR 
Commander Major General Cuoci 
himself that handed over the prizes to the 
winners of our quiz.

The ceremony started with an 
opening remark from the editor of ‘For 
You’ Magazine, Mrs. Leonora Shabanaj-
Nikshiq. After welcoming all the guests, 
she went on thanking all the young girls 

and boys for 
participating in 
the quiz and 
congratulating 
them on their 
results. She 
also thanked 
the readers, 
for reading 
the magazine 
every month 
and sending 
letters to our 
editorial office. 

She concluded by promising them 
that the ‘For You’ magazine staff 
would continue reflecting the 
interests of the Kosovo youth in 
the pages of this magazine.

The next speaker was the KFOR 
Commander, who among others 
highlighted: “The past fifteen years 
have marked continuous growth 
for this magazine dedicated to the 
young, who, I am certain you all agree 
with me when I say, are the future of 
Kosovo. At the same time, through this 
publication KFOR shows its willingness 
to support with concrete actions the goals 
of building a democratic and multi-ethnic 
society where tolerance, cooperation 
and equality are implemented in 
practice in everyday life.”

After Commander Cuoci spoke 

he was followed by the Minister of 
Education, Deputy Minister of Culture, 
Mr. Mentor Cakolli from Kosovo Police, 
Mr. Gazmend Preteni from OSCE, 
director of “Dëshmorët 1921” school in 
Prishtina Mr. Fatmir Zhdrella and the 
representative of “Desanka Maksimovic” 
school in Kamenica Mr. Dragan Krstic. All 
of them expressed their satisfaction with 
the work of ‘For You’ magazine. They 
also promised that they would continue 

their cooperation with the editorial office 
towards building a democratic society.

After the speeches it was time for the 
most anticipated moment of announcing 
the names of the winners of the “15 Years 
for You” quiz game. The winners of the 
three bicycles were Jora Kursani, Blerona 
Cakaj and Enkela Ymeri. The winners of 
the two laptops were Arbenita Gecaj and 
Edon Ramadani. The first prize winner, 
Nazmi Latifi, took home a smartphone. 
The winners later had the pleasure of 
cutting the ‘For You’ magazine birthday 
cake with the KFOR Commander and the 
editor of ‘For You’ magazine.

This marked the end of the official 
part of the ceremony. The program 
continued with music and the guests 
were invited to a cocktail party. In 
addition to enjoying food and drinks, 
all the guests had the chance to also 
meet the members of the Liaison and 
Monitoring Teams or LMT’s for short.

When you are in good company time 
flies, and soon enough it was time for the 
guests to leave but the surprises for them 
were not over yet. Before leaving all the 
young readers of the magazine received 
some modest farewell gifts as a sign 
of gratitude for the support they have 
shown during these past fifteen years. 
In the end the only thing that remains 
is to organize and look forward to the 
celebration of our 20th Anniversary.

Until then, keep reading your 
magazine, the ‘For You’ 
magazine!

‘FOR YOU’ MAGAZINE 
CELEBRATES ITS 
15th BIRTHDAY

Na vizitoni në:
Visit us at:



mbretëria e kafshëve

ZOGU MADHËSHTOR I PARAJSËS 

Është një harabel i vogël, përafërsisht 26 cm i gjatë nga 
familja Paradisaeidae. Ky zog është anëtari i vetëm i 
klasës Lophorina. Zogu madhështor i parajsës shtrihet 

përgjatë pyjeve të dendura të Guineas së Re. Specia 
ka një popullatë të pazakontë të ulët 
të femrave, kështu që gara në 
mes të meshkujve për çiftim 

është shumë e ashpër. Kjo ka shpier që specia të ketë një të 
ardhur rrotull më bizare dhe më të përfolur në botën e shpezëve. 
Përkundër paraqitjes së përfolur, një femër mesatarisht refuzon 
nga 15-20 shoqërues potencalë të cilët dëshirojnë të çiftohen.

(botuar në numrin 100)

SUPERB BIRD of PARADISE

Is a small, approximately 26 cm long, passerine bird of the 
Paradisaeidae family. It is the only member in the genus 
Lophorina. The Superb Bird-of-paradise is distributed 

throughout rainforests of New Guinea. The species has an 
unusually low population of females, and competition amongst 
males for mates is intensely fierce. This has led the species to 
have one of the most bizarre and elaborate courtship displays 
in the avian world. Even despite the elaborate 
display, the average female rejects 15-20 
potential suitors before consenting to mate.

(published in issue 100)

ELEFANTI

T ruri i elefantit është truri më i madh 
nga të gjithë gjitarët tokësor, me një 
masë prej mbi 5 kg. Ka një strukturë 

të ngjashme me atë të trurit të njeriut. 

Fakte për elefantët 
• Elefantët janë shumë shoqëror dhe jetonjë 
në grupe familjare matriarkale. 
Femra matriarkale është udhëheqëse e gru-
pit dhe ndiqet nga kopeja e saj kudo. 
• Truri i elefantit është truri më i madh nga 
të gjithë gjitarët tokësor, me një masë prej 
mbi 5 kg. Ka një strukturë të ngjashme me 
atë të trurit të njeriut. Sikurse edhe njerëzit, 
elefantët duhet të mësojnë sjellje të rëndë-

sishme gjatë rritjes 
së tyre.

• Ata kanë memorje të hatashme. 
Matriarku dhe femrat e rritura të 
tyre mbajnë mend informata vitale 
sikurse është vendndodhja e burimeve 
të ujit që u mundëson atyre të mbije-
tojnë periudhat e gjata të thatësisë në 
rrafshira

(botuar në numrin 125)
.

 ELEPHANT

The elephant brain is the largest of all 
land mammals, with a mass of over 5 
kg. It is similar in structure to 

the human brain.

Facts about elephants
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DOLPHINS

Dolphins are often considered 
the most amazing and popular 
of all sea animals. These ador-

able marine mammals are famous for 
their superior intelligence and cheerful 

disposition. But there are many 
more interesting dolphin facts that 
you might not know. For example, 
did you know that dolphins only 
use half of their brains while sleeping? 
Or did you know that Dolphins can eat 
about 30 pounds of fish a day? These are 
just a couple of dolphin facts. So if you are a 
dolphin fan (the animal), or simply like to learn 

about nature in general, check out these cool and 
extraordinary dolphin facts (you wont be sorry).

(published in issue 115)

DELFINËT

Delfinët shpesh konsiderohen si gji-
tarët më të mrekullueshëm dhe më të 
popullarizuar. Këta gjitarë të lezetshëm 

detarë janë të njohur për inteligjencën e tyre superiore 
dhe natyrën e tyre gazmore. Sidoqoftë ekzistojnë edhe 

shumë fakte më interesante për delfinët që ju mund edhe 
t’i dini. Për shembull a keni ditur se delfinët përdorin 

vetëm gjysmën e trurit të tyre kur janë në gjumë? Apo 
a e keni ditur se delfinët mund të hanë peshk deri 

në 27 kilogramë në ditë? Këto janë vetëm disa nga faktet 
për delfinët. Pra nëse jeni një adhurues i delfinëve (për 

kafshën), apo vetëm keni dëshirë që të mësoni për 
natyrën në përgjithësi, lexoni këto fakte intere-

sante dhe të jashtëzakonshme për delfinët 
(nuk do të pendoheni).

(botuar në numrin 115)



animal kingdom

DHELPRA ARKTIKE

Njëra ndër kafshët më të bukura të Arktikut që në 
mënyrë të mahnitëshme përshtatet është dhelpra 
arktike. Ato mund t’u mbijetojnë temperaturave të 

akullta deri në -50 gradë celzius. Gëzofi i tyre i trashë është 
karakteristika kryesore e tyre që i bënë ato lehtë t’i përshtat-
en jetës në klimën e akullt të Arktikut. Forma rrumbullake e 
trupit dhe këmbët dhe veshët e shkurtër gjithashtu u ndih-
mojnë atyre të ruajnë nxehtësinë. Përgjatë dimrit, dhelprat e 
Arktiut kanë mbulesë të bukur të bardhë. Kjo u ndihmon atyre 
të shkrihen me borën në tundrat e 
Arktikut. Kështu ato lehtë mund 
të kapin prenë e tyre, sikurse 
lepuj dhe peshq. Në stinën e 
verës ngjyra e tyre ndryshon 
në të kaftë. Kjo u mundëson 
atyre të kamuflohen nëpër 
shkëmbinj dhe tundrën e 
Arktikut sipas stinës. 

Fakte për dhelprën arktike 
•Ka një gjatësi rreth 46-68 cm dhe 
peshojnë deri në 7 kg.
•Jetojnë në strofulla të bëra në borën e 
trashë.
•Kanë një ndjeshmëri të shkëlqyeshme të 

dëgjimit, që i bënë gjuetarë të suksesshëm në 
kushte ekstreme të Arktikut. 
•Kanë gëzof nën putra. Kjo u ndihmon atyre të 
ecin pa vështirësi nëpër borë dhe akull. 

(botuar në numrin 134)

ARCTIC FOX

One of the most beautiful and amaz-
ingly adaptive Arctic animals is 
Arctic Fox. They can even survive 

freezing temperature as low as -50 degree 
Celsius. The thick fur is one of the main 
features of Arctic foxes that make them well 
adapted to live in frigid Arctic climate. Their 
rounded body shape and short legs and ears 
also let them conserve heat. Throughout the 
winter, the Arctic foxes have beautiful white coats. 
It allows them to blend in with the snow of Arctic tundra. So 
that the Arctic foxes can effectively catch the preys like hares 

and fishes. In next summer season, their colour 
will change to brown. It provides excel-

lent camouflage against the rocks of 
Arctic tundra that time.

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

(published in issue 134)

PESHKU 
PAPAGALL
Ekzistojnë 95 specie të ndry-
shme të peshqve papagallë, të 
cilat gjenden në shkëmbinjtë ko-
ralorë, përgjatë brigjeve shkëm-
bore dhe afër shtretërve të detit. 
Ata quhen kështu, sepse dhëm-
bët e tyre formojnë një sqep që i 
gjason atij të papagallit.

(botuar në numrin 146)

PARROT FISH
There are 95 different species of 
parrot fish found in coral reefs, 
along rocky coasts, and near 
seagrass beds. They are so 
named because their teeth form 
a parrot-like beak.

(published in issue 146)

•Elephants are highly social and live in 
family groups which are matriarchal. The 
female matriarch is the leader and the 
herd follows her everywhere.
•The elephant brain is the largest of all 
land mammals, with a mass of over 5 kg. 
It is similar in structure to the human brain. 
Like humans elephants must learn important 

behaviors as they grow up.
•Elephants have amazing memories. The 

matriarch and 
fellow senior 
females re-
member vital 
information 
such as the 
whereabouts 
of waterholes 
which allows 
elephants 
to survive in 
the long dry 
periods in the 
plains.
(published in 

issue 125
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Dolphins are often considered 
the most amazing and popular 
of all sea animals. These ador-

able marine mammals are famous for 
their superior intelligence and cheerful 

disposition. But there are many 
more interesting dolphin facts that 
you might not know. For example, 
did you know that dolphins only 
use half of their brains while sleeping? 
Or did you know that Dolphins can eat 
about 30 pounds of fish a day? These are 
just a couple of dolphin facts. So if you are a 
dolphin fan (the animal), or simply like to learn 

about nature in general, check out these cool and 
extraordinary dolphin facts (you wont be sorry).

(published in issue 115)







Përmbajtja

Në botën antike të 
Oqeanit Pacifik 
jugor të Oqeanisë, Moana, një 

navigatore e lindur, vendos të lundorjë në kërkim 
të ujëdhesës së famshme. Gjatë udhëtimit të saj të 

pabesueshëm, ajo bashkohet me heroin e saj, gjysmë-
zotin legjendar Maui, për të përshkuar oqanin e hapur në 
një rrugëtim me shumë aksion, me ballafaqime të shumta me 
krijesa detare, botë që të lënë pa frymë dhe folklor antik.

Synopsis

I n the ancient 
South Pacific 
world of Ocea-

nia, Moana, a born 
navigator, sets sail 
in search of a fabled 
island. During her 

incredible journey, 
she teams up with 
her hero, the legendary 
demi-god Maui, to tra-
verse the open ocean on 
an action-packed voyage, 
encountering enormous 
sea creatures, breath-
taking underworlds and 
ancient folklore.

moviemania

MOANA

Rolet: Dwayne Johnson
Regjia: Ron Cle-
ments, John Musker
Zhanri: Animacion

Studio: Disney

MOANA

Cast: Dwayne Johnson
Director: Ron Clements, 
John Musker
Genre: 
Animation
Studio: 
Disney

Përmbajtja

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

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

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

Synopsis

Gina is a blind 
woman 
dependent on 

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

ALL I SEE IS 
YOU  

Rolet: Blake Lively, 
Jason Clarke, Ahna 
O’Reilly, Miguel 
Rernandez , Xavi 
Sanchez,  Yvonne 

Strahovski
Regjia: Marc Forster  

Skenari: Marc 
Forster  

Zhanri: 
Dramë

ALL I SEE IS YOU
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ALL I SEE
IS YOU  

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

Screenwriter: Marc 
Forster  
Genre: Drama

(botuar në numrin 130)  /  (published in issue 130)

(botuar në numrin 140)  /  (published in issue 140)



Përmbajtja

Franshiza Spiderman e 
Marvel-it, rikthehet me 
vazhdim tjetër dhe sjell 

karakterin e famshëm të Marvel-
it në ekipin e Hakmarrësve (Aveng-
ers). Paraqitjen e parë të Spiderman-it 
të ri e kemi parë në Kaptien Amerika: Lufta 
Civile (Civil War) dhe ai aty i kishte dy kos-
tume të ndryshme. Përse dy kostume? 

Arsyeja - në fillim të filimit Peter Parker e kishte kostumin e punuar nga ai vet. 
Në fund të filimit Tony Stark do t’i japte atij kostumin e 

famshëm kuq e kaltër që e duan të gjithë.

Synopsis

Marvel’s Spiderman movie is 
set to reboot the franchise and 
bring the iconic Marvel char-

acter into The Avengers team. We will 
see the first appearance of Spider-man 
in Captain America: Civil War and he’ll 
be wearing two suits. Why two suits? 
Rumor has it, in the beginning of the 
movie Peter Parker is supposed to be 

dawning a homemade suit, and by 
the end of the film Tony Stark will 
be handing him the iconic red and 
blue suit we all know and love.

Përmbajtja

Vazhdimi i 
tretë i 
serisë 

së popu-
llarizuar 
të Cars 
(veturat).

CARS 3

Rolet: Owen Wilson, 
Larry The Cable Guy, 
Bonnie Hunt
Regjia: John Las-
seter
Skenari: John 
Lasseter
Zhanri: Ani-
macion

Synopsis

The third 
install-
ment of 
the popu-

lar Cars 
series.

CARS 3

Cast: Owen 
Wilson, Larry 
The Cable Guy, 
Bonnie Hunt
Director: John 
Lasseter
Writer: John 
Lasseter
Genre: 
Animation

SPIDER-MAN: 
HOMECOMING 

Cast: Tom Holland, Marisa Tomei, Ze-
ndaya Coleman, Laura Harrier, Tony 
Revolori, Michael Keaton
Director: Jon Watts
Writers: Steve Ditko, Stan Lee, 
Drew Goddard
Genre: Action
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SPIDER-MAN: 
HOMECOMING 

Rolet: Tom Holland, 
Marisa Tomei, Zendaya 

Coleman, Laura Harrier, 
Tony Revolori, Michael Keaton
Regjia: Jon Watts
Skenari: Steve Ditko, Stan 
Lee, Drew Goddard
Zhanri: Aksion

moviemania

(botuar në numrin 138) 
(published in issue 138)



këndi sportiv

FUTBOLLI NUK 
ËSHTË VETËM 
LOJË BU-
RRASH 

“Është 
lojë 
bu-

rrash”, është një thënie që mund ta 
dëgjoni posa të filloni të flisni për sportin 
e futbollit. Në fakt futbolli i femrave është 
luajtur për dekada të tëra, por zakonisht 
është luajtur për qëllime bamirësie 
dhe miqësore. Kampionati i parë 
i Futbollit për Femra është 
mbajtur në vitin 1991, 61 vjet 
më vonë sesa Kampionati 
Botëror i Futbollit për meshkuj i 
organizuar nga FIFA (1930). Edhe pse 
me një vonesë kaq të madhe, prapëse-
prapë futbollistet e talentuara vit pas viti 
janë duke pushtuar fushat e gjelbra dhe 
duke bërë adhurues anekëndë botës.

Pasioni për tu bërë një futbolliste 
e zonja nuk mungon as këtu tek ne në 

Kosovë. Tani do të ndalemi tek një 
prej emrave më të përfolur të ekipit 

te futbollit të femrave “Prishtina”, 
ajo është Qëndresa Krasniqi, 19 
vjeçare nga Prishtina. Puna dhe 
pasioni për futbollin, nuk shkoi 
huq për Qëndresën, sepse 
gjatë vitit të kaluar ajo është 

shpallur si futbollistja më 
e mirë e vitit.

(botuar në 
numrin 101)

FOOT-
BALL IS 

NOT ONLY A 
MAN GAME 

“It is a man’s game” 
is a saying that you 
can hear as soon 

as you start talking about the sport of 
football. In fact, women’s football has 
been played for decades, but it is usually 
played for charity and friendly purposes. 
The first Women’s Football Champion-

ship was held in 1991, respec-
tively 61 years later than the 
Men’s World Championship, 
organised 
by FIFA 
(1930). 
Although 
with such a 
great delay, the talented female 
footballers year after year and con-
quering green fields and making fans all 
over the world.

Passion to become a good foot-
baller is not lacking either here in 
Kosovo. We will now talk about one 
of the most controversial name of 
women’s football team “Prishtina,” 
the 19-year-old from 
Prishtina Qëndresa 
Krasniqi. Work and 
passion for football 
was not wasted for 
Qëndresa because 
last year she was 
proclaimed the most valuable 
player of the year.

(published in issue 101)

TË ZONJAT NË TIMON

Në ditët e sotme mirëmbajtja e veturës, 
kujdesi dhe shpejtësia nuk iu takojnë vetëm 
meshkujve. Këtë gjë më së miri e dëshmuan 

Eurogoma Racing Team në bashkëpunim me Fed-
eratën e Auto Sportit të Kosovës, duke organizuar 
garën automobilistike për femra. Kjo garë e para 
e këtij lloji në Kosovë, u mbajt më 12 korrik, në 
rrugën “Tirana”, në Prishtinë.

Shtegu i garës ishte i gjatë 500 metra me tri shi-
kan (pengesa) dhe i përkiste disiplinës Slalom. Kjo 
disiplinë i përket sportit amator, që është gjithashtu 
e përballueshme për cilindo individ, prandaj gëzon 
popullaritet të madh.

Për të qenë pjesë e garës përveç dëshirës dhe 
shpirtit garues ishin edhe disa kritere që duhej të 
përmbusheshin, si: posedimi i patentë shoferit, ve-
tura private, gomat dhe frenat në gjendje të rregullt. 

23 garuese të moshave dhe përkatësive të 
ndryshme ishin të gatshme që me veturat e tyre të 

hynin në garë. Meqë veturat ishin të ndryshme, pas 
kontrollimit teknik gara ishte ndarë në tri kategori 
(1. 1100 cc - 1300 cc, 2. 1300 cc- 1600 cc dhe 3. 
1600 cc - 2000 cc).

(botuar në numrin 119)

GOOD AT THE WHEEL

Nowadays, vehicle maintenance, care and 
speed do not belong only to men (males). 
This is best proven by Eurogoma Racing 

Team in collaboration with the Kosovo Auto Sports 
Federation, who organized the Female Car Race. 
This race, a first of its kind in Kosovo, was held on 
July 12, at “Tirana” street, in Pristina.

 The racing track was 500 meters long contain-
ing three “schicane” (hurdles) and belonged to 
the “downhill” discipline. This discipline belongs to 
the amateur sport, which is manageable by every 
individual; therefore it has gained an enormous 
popularity.

In order to be eligible for the race, apart from 
containing the desire and competitive spirit, some 
other criteria to meet were also possession of a 
driver’s license, and for the private owned vehicle, 
tires and brakes to function properly. 

23 competitors of different age and ethnicities 
were ready to enter the race with their vehicles. 
Given that the vehicles were different, after the 
technical check the competition was divided into 
three categories (1. 1100 cc - 1300 cc, 2. 1300 cc- 
1600 cc and 3. 1600 cc - 2000 cc).

(published in issue 119)

20 for you

MAJLINDA
KELMENDI
“Unë nuk kam 
asgjë të veçantë. 
Unë thjesht punoj 
shumë për t’i 
realizuar ëndër-
rat e mia, dhe kjo 
nuk më ndryshon 
nga vajzat e tjera 
të Pejës. Kushdo 
që punon me 
zell mund të ketë 
sukses.” Majlinda 
Kelmendi

Që nga 
paraqitja e 
saj e parë 

më 7 maj 2006 në 
turneun ndërkom-
bëtar “Sarajevo 
Open” ku doli e 
para, xhudistja 
nga Peja Majlinda 
Kelmendi nuk ka 
të ndalur. Në këtë 
udhëtim të saj sa 
të vështirë aq edhe 
frymëzues, Majlinda 
e ka dëshmuar va-
zhdimisht se është 
e pa konkurrencë 
në kategorinë e saj 



sports corner

PUNONI FORT PËR 
T’I REALIZUAR 
ËNDRRAT E JUAJA! 

Një ndër hapat e parë 
drejt suksesit për 
të gjithë ne është 

që të zbulojmë se çfarë na 
pëlqen që të bëjmë dhe më 
pas të angazhohemi dhe të 
punojmë maksimalisht drejt 
këtij qëllimi. Olt Kondi-
rolli është vetëm 15 
vjeçar, mirëpo mo-
sha e tij e re nuk 
e ka penguar 
atë aspak 
që ta gjejë 
se çfarë 
dëshiron të 
bëhet. Pasi 
ushtroi disa 
vjet basket-
boll, Olti ven-
dosi që të pro-
vonte veten në 

not. Shumë shpejt nën udhëheqjen 
e trajneres së tij, ish notares dhe 
kampiones znjsh.Daulina Osmani, 
Olti filloi të zbulonte talentin e tij në 
këtë sport. Që atëherë kanë kaluar 
pak më shumë se dy vite, kurse Olti 
tashmë ka filluar të shijoj suksese 
edhe në arenën kombëtare dhe 
ndërkombëtare të notit. 

(botuar në numrin 147)

WORK HARD TO 
MAKE YOUR 

DREAMS 
COME 
TRUE!

One of 
the first 
steps to-

wards success for all of 
us is to find out what 
we like to do and 
then engage and 
work hard towards 
that goal. Olt Kondi-
rolli is only 15 years 
old, but his young 
age has not prevented 
him at to find out what 
he wants to be. After training 
several years basketball Olti decided 
to try himself in swimming. Soon 
enough, under the guidance of his 
coach, former swimmer and cham-
pion Ms. Daulina Osmani, Olti started 
discovering his talent in this sport. It 
has been just over two years since 
then but Olti has already started 
enjoying success in the national and 
international swimming arena. 

(published in issue 147)

KLUBI I 
SHIGJE-
TARISË 
LUZHNICA 

Gjurmët e 
para të 
doku-

mentuara dësh-
mojnë se harku ka 
filluar të përdoret 
para 5000 vitesh 
nga egjiptianët 
e lashtë. Që 
atëherë, përdorimi 
i harkut dhe roli 
i tij në shoqëri 
ka ndryshuar 
rrënjësisht. Sot 
mjeshtëria e gjuajtjes me hark dhe shigjetë është një sport 
mjaft tërheqës por, edhe i vështirë. Se sa e vështirë është 
që të bëhesh harkëtar i zoti e konfirmon edhe z. Atdhe 
Luzhnica nga komuna e Suharekës, i cili është një prej 
harkëtarëve më të suksesshëm të Kosovës.

(botuar në numrin 145)

“ARCHERY CLUB LUZHNICA”

The first documented traces prove that the ancient 
Egyptians were the first to use the bow and arrow 
5000 years ago. Since then, the use and role of the 

bow and arrow has changed radically. Nowadays the art of 
throwing an arrow with a bow has become a quite attractive 
but also difficult sport. Mr. Atdhe Luzhnica from Suhareka 
Municipality, one of the best archers in Kosovo, confirms 
that it is very difficult to become a successful archer.

(published in issue 145)
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MAJLINDA
KELMENDI
“Unë nuk kam 
asgjë të veçantë. 
Unë thjesht punoj 
shumë për t’i 
realizuar ëndër-
rat e mia, dhe kjo 
nuk më ndryshon 
nga vajzat e tjera 
të Pejës. Kushdo 
që punon me 
zell mund të ketë 
sukses.” Majlinda 
Kelmendi

Që nga 
paraqitja e 
saj e parë 

më 7 maj 2006 në 
turneun ndërkom-
bëtar “Sarajevo 
Open” ku doli e 
para, xhudistja 
nga Peja Majlinda 
Kelmendi nuk ka 
të ndalur. Në këtë 
udhëtim të saj sa 
të vështirë aq edhe 
frymëzues, Majlinda 
e ka dëshmuar va-
zhdimisht se është 
e pa konkurrencë 
në kategorinë e saj 

gjë që e 
dëshmon 
edhe fakti 
se aktu-
alisht ajo 
radhitet si 
xhudistja 
numër një 
në botë. 
Për një 
dekadë 
Majlinda 
ka arritur 
të sigurojë 
gjithsej 35 
medalje 
të arta, 8 

medalje të argjendta dhe 
10 medalje të bronzta 
në gara të niveleve të 
ndryshme. . Në mesin 
e tyre janë dy titujt e 
kampiones së botës dhe 
dy tituj të kampiones së 
Evropës (për senior), si 
dhe 13 titujt e kampio-
nes në turnetë zyrtare 
të Federatës Ndërkom-
bëtare të Xhudos të 
njohura ndryshe edhe si 
“IJF World Tour” (Mas-
ters, Grand Slam apo 
Grand Prix).

(botuar në numrin 129)

MAJLINDA 
KELMENDI
“I have nothing special. I just 
work hard and I just have to 
make my dreams come true, 
and it doesn’t make me dif-
ferent to other girls in Peja. 
Everybody who works hard 
can be successful.” Majlinda 
Kelmendi

Since her first representa-
tion on May 7 2006 in the 
international tournament 

“Sarajevo Open,” when she won 
first place, judoka from Peja, 
Majlinda Kelmendi is unstop-
pable. In her journey, difficult 
and inspiring too, Majlinda has 
continuously proved to be undis-
puted in her category, being cur-
rently number one judoka in the 
world. Within a decade, Majlinda 
won 35 gold, 8 silver and 10 
bronze medals in total in different 
competition levels. She holds two 
World champion titles and two 
European champion titles (for 
seniors), as well as 13 champion 
titles in official International Judo 
Federation tournaments, also 
known as “IJF World Tour” (Mas-
ters, Grand Slam or Grand Prix).

(published in issue 129)
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AEROPLANI I LETRËS 3.0 I KON-
TROLLUAR ME SMARTPHONE 
NGA POWERUP
Grupmosha: së paku 8 vjet

Fëmijët gjtihmonë magjepsen me gjërat që fluturojnë. 
Në vend se tu japim dron me katër 
helika, dron me teledirigjim 

dhe të ngjashme, pse mos tu 
japim thjeshtë një aeroplan të 
letrës PowerUp 3.0 që kon-
trollohet me smartphone? 
Paramendoni një areo-
plan të zakonshëm prej 
letre por të lidhur me një 
smart modul. Pra, krejt 
çka duhet të bëjë fëmija 
është të ndërtojë aero-
planin e vet të letrës, ta lidh 
me Bluetooth të smart modulit, të 
shkarkojë aplikacionin në pajisjen e vet mobile dhe lëshojë në 
fluturim PowerUp 3.0. pajisja mobile vepron si një kontrol-
lues me teledirigjim për aeroplanin e letrës. Me një mbushje 
të plotë, ai apo ajo do ta drejton në ajër PowerUp 3.0 deri 
në 10 minuta në një rreze të plotë prej 55 metrash. Sinqer-
isht, kjo është pajisja më e mirë për fëmijë që nuk rreshtin 
së magjepsuri me teknologjitë fluturuese. Fundja, nuk keni 
pse të merakoseni për trupin e aeroplanit. Lehtë mund ta 
ndërtoni një tjetër nëse rrëzohet i pari. 

(botuar në numrin 137)

POWERUP 3.0 SMARTPHONE 
CONTROLLED PAPER AIRPLANE 
BY POWERUP
Age Range: At least 8 years old

Children are always fascinated with things that fly. 
Rather than getting them quadcopters, remote 
controlled drones, and the like, why not just get them 
the PowerUp 3.0 smartphone Controlled Paper 
Airplane? Just imagine an ordinary looking paper 

airplane but attached with a Smart Module. So, 
all a child has to do is to build his or her very 

own paper airplane, attach the Blue-
tooth Smart Module, download the 
app into his or her mobile device, 

and let the PowerUp 3.0 fly. The 
mobile device acts as the remote 

controller for the paper airplane. On 
a full charge, he/she will be flying the 
PowerUp 3.0 for up to 10 minutes with an 
effective radius of 180 feet. Honestly, this 

is one of the best gadgets for children 
who have an unquenched fascination 

for technologies that fly. At the very 
least, you are also not going to 

worry about the fuselage of the 
plane. You can easily construct 
another one should it get 
crumpled. 

(published in issue 137)

AMAZON FIRE HD 
KIDS EDITION

Fëmijët janë shumë të sofistikuar 
kur vjen puna te teknologjia. Ata 
po ashtu janë të prirë për t’i thyer 

gjërat. Ky tablet i 
kompletuar ka 
fuqinë e një 
Fire HD të vër-
tetë, por vjen 
me shtëpizë “të 
rezistueshme 
nga fëmijët” 
dhe kontroll 
prindëror. 

(botuar në 
numrin 129)

AMAZON FIRE HD 
KIDS EDITION

Children are pretty sophisticated 
when it comes to technology. 
They also tend to break things. 

This full-featured tablet has the power of 
a grown-up Fire HD, but comes with a 
“kid-proof” case and parental controls.

(published in issue 129)

PËRPUTHSHMËRIA 
ME OS: 
LOJË PRITJEJE

Për t’u siguruar 
se gjithmonë 
keni versionin 

e fundit dhe më të 
mirin të sistemit tuaj 
operativ të tele-
fonave të mençur, 
atëherë duhet të 
bleni një iPhone. 
Kjo ndodh për shkak 
se disa prodhues 
të Android-it janë 
të ngadalshëm 
në përditësimin 

e telefonave të 
tyre me versionin e fundit të 
Android OS dhe nganjëherë, ata nuk 
i përditësojnë fare telefonat e tyre. 
Ndërsa është e pritshme që telefo-
nat më të vjetër eventualisht do të 
humbasin mbështetjen për versionin 
e fundit OS, mbështetja e “Apple” 
për telefonat e vjetër është përgjithë-
sisht më e mirë se e Android-it.

(botuar në numrin 146)

OS CCOMPATIBILITY: 
A WAITING GAME  

T o make sure you always have 
the latest and greatest ver-
sion of your smartphone op-

erating system, you have to get an 
iPhone. That’s because some An-
droid makers are slow at updating 
their phones to the latest version of 
the Android OS version, and some-
times don’t update their phones at 
all. While it’s to be expected that 
older phones will eventually lose 
support for the latest OS, Apple’s 
support for older phones is gener-
ally better than Android’s.  

(published in issue 146)
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LANSOHET NOKIA 
LUMIA 525

Nokia i ri Lumia 525 i rangut të 
mesëm tani është zyrtarizuar. E 
mira e këtij modeli është se smart-

phone-i përmban 1GB RAM, që është dy 
herë me shumë 512MB RAM që ishte në 
smartphone tjerë të Lumia-s të buxhetit 
të ulët (Nokia Lumia 520, Nokia Lumia 
620 dhe Nokia Lumia 625). Karakteristikat 
e tjera të Lumia 525 janë identike 

me Lumia 520. Nokia 
Lumia 
525 vjen 

me Windows Phone 8 me përditësimin 
Lumia black. Përmban ekran WVGA SPI 
LCD 4 inç (480×800) në 235 ppi, posedon 
procesorë 2-bërthamor 1GHz Qualcomm 
Snapdragon S4 së bashku me 1GB 
RAM. Gjithashtu vjen me 8GB hapësirë 
të brendshme për ruajtje, e cila mund të 
zgjerohet deri në 64GB nëpërmes slotës 
microSD dhe si të gjitha modelet tjera 
Lumia vjen me 7GB hapësirë plus pa pag-
esë në SkyDrive. Kamera e pasme është 
5 megapikselë, nuk posedon blic dhe 
kamerë frontale. Fuqia e baterisë është 
1430 mAh ku sipas kompanisë mund të 
qëndroj deri në 17 orë bisedë. Lidhjet që 

posedon kjo pajisje janë Bluetooth, Wi-
Fi, A-GPS, A-GLONASS dhe 3G.

(botuar në numrin 103)

NOKIA LAUNCHES
LUMIA 525

Nokia Lumia 
525 new 
middle 

ranking is now 

official. The benefit of this 
model is that the Smart-
phone includes 1GB 
of RAM, which is 
twice as much RAM 
of 512MB included 
in other Lumia 
low budget Smart-
phone’s (Nokia Lumia 
520, Nokia Lumia 620 
and Nokia Lumia 625).  
Other features of Lumia 525 
are identical to the Lumia 520. Nokia 
Lumia 525 comes with Windows Phone 
8 with Lumia black update. It includes 
WVGA SPI LCD 4-inch display (480 × 
800) at 235 ppi; it is powered by dual-
core 1GHz Qualcomm Snapdragon S4 
processor with 1GB of RAM. It is fitted 
with 8GB of internal storage, which 
can be extended up to 64GB through 
microSD slot, and all Lumia models 
come with 7GB free space on SkyDrive 
plus. The rear camera is 5 megapixels, 
no flash or frontal camera. It has a 
1430 mAh battery, which according to 
the company, supports up to 17 hrs of 
talk time. It is fitted with Bluetooth, 
Wi-Fi, A-GPS, A-GLONASS and 3G 
connectivity.

(published in issue 103)

LANSO-
HET ACER 
LIQUID JADE S 
64-BIT SMART-
PHONE-i 

SmartphoneAcer ka 
njoftuar për nisjen e parë 
të smartphone-ve të saj 

64-Bit, me modelin Jade S Acer 
Liquid. Pajisja është e përkrahur 
nga procesori 8-bërthamor 64 Bit 
Mediatek MT6752M me shpejtë-
si prej 1.5GHz si dhe 2GB RAM 
memorie.
Karakteristikat të tjera të pajisjes 
Acer Liquid Jade S përfshijnë 
ekranin e plotë HD 5 inç me 
rezolucion prej 1280x720 pik-
selëve, 16GB hapësira e brend-
shme për ruajtje të shënimeve 
dhe instalim të aplikacioneve, kamera frontale 5 megapik-
selë, kamera e pasme 13 megapikselë, bateria 2,300 mAh, 
si dhe përkrahja e teknologjive WiFi, Bluetooth dhe 4G LTE. 
Modeli Acer Liquid Jade S pritet të vije me versionin e siste-
mit operativ Android 4.4 Kitkat.

(botuar në numrin 114)

ACER LIQUID 
JADE 
S 64-BIT 
SMARTPHONE 
IS LAUNCHED

SmartphoneAcer has 
informed about the 
first launch of its 

64-Bit smartphones, with 
the Jade S Acer Liquid 
model. The equipment 
is supported by a 64 Bit 
Mediatek MT6752M 8-Core 
processor with a 1.5GHz 
speed and by a 2GB RAM 
memory. Other features 
of the Acer Liquid Jade S 
equipment include a full 
5-inch HD with a 1280x720 
pixel resolution, 16GB 

internal storage for storing notes and installing apps, as 
well as a 5 MP front camera and a 13 MP rear one, a 2,300 
mAh battery, as well as supports the WiFi, Bluetooth and 
4G LTE. The Acer Liquid Jade S Model is expected to come 
with Android 4.4 Kitkat platform.

(published in issue 114)
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Siç mund ta dinë shumica prej 
jush, më 5 maj 2018 Revista 
‘For You’ e festoi ditëlindjen e 

saj të 15-të. Në mesin e urimeve të 
shumta që i erdhën redaksisë sonë, 
ne e patëm rastin që të bisedonim 
edhe me Ministrin e Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit z. Kujtim Gashi. Ne ju 
ftojmë që të lexoni në vijim se çka 
kishte të thoshte Ministri Gashi për 
Revistën ‘For You’ dhe rëndësinë e 
saj për rininë e Kosovës.

Me 5 Maj 2018, Revista ‘For You”’e 
festoi 15 vjetorin e saj. Sa e njihni ju 
këtë revistë?

Fillimisht më lejoni që t’ju falënderoj 
për mundësinë që më keni dhënë që 
t’iu drejtohem lexuesve të revistës ‘For 
You’ dhe në të njëjtën kohë më lejoni që 
në emrin e ministrisë dhe në emrin tim 
personal të uroj redaksinë dhe të gjithë 
lexuesit për këtë 15 vjetor të themelimit 
të Revistës ‘For You’. Pa dyshim që 
kam njohuri sa i përket kësaj reviste 
sepse më ka rastisur shpeshherë 
që të lexoj artikuj të ndryshëm dhe 
shumë atraktiv që i ofron kjo revistë 
. Njëkohësisht, unë i përgëzoj edhe 
të gjithë ata që punojnë rreth kësaj 
reviste, dhe veçanërisht lexuesit dhe 
të rinjtë të cilët në një formë apo tjetër 
janë shumë të lidhur me këtë revistë 
sepse kam pasur rastin që të bisedoj 
me shumë të rinjë të cilët e përcjellin në 
vazhdimësi këtë revistë. 

Sa është i rëndësishëm për rininë 
e Kosovës një publikim si revista 
‘For You’?

Duke pasur parasysh që tashmë 
në Kosovë por edhe në krejt botën ka 
filluar një dinamikë e shpejtë e zhvillimit 
të rrjeteve sociale, mendoj se ato nuk 
kontribuojnë në afrimin e të rinjve të 
komuniteteve të ndryshme qofshin ata 
shqiptarë, serbë, boshnjakë, turq, rom, 
ashkalinj, goran apo egjiptian. Mendoj 
se kjo revistë e luan një rol shumë të 
rëndësishëm sepse ajo i afron të rinjtë 
përmes promovimit të aktiviteteve të 
përbashkëta që i zhvillojnë komunitetet e 
ndryshme nëpër shkolla apo kudo tjetër.

Revista ‘For You’ ka bashkëpunim 
shumë të mirë me shumë institucione 
të Kosovës, duke përfshirë edhe 
Ministrinë që ju e drejtoni. Shembulli 
i fundit është seria e artikujve për 
Trashëgiminë Kulturore e punuar 
në bazë të informacionit të marrë 
nga Departamenti për Trashëgimi 
Kulturore. Si do ta vlerësonit këtë 
lloj të bashkëpunimit deri tani si dhe 
në të ardhmen?

Pa asnjë dyshim e vlerësoj 
jashtëzakonisht lart bashkëpunimin 
që revista ‘For You’ e ka me Ministrinë 
e Kulturës dhe veçanërisht me 
Departamentin për Trashëgimi Kulturore. 
Mendoj që është një bashkëpunim i mirë 
dhe i përzgjedhur me këtë departament 
sepse të rinjtë nuk e njohin edhe aq mirë 

trashëgiminë kulturore. Sidoqoftë, 
ata që e lexojnë revistën kanë 
një mundësi të mirë që të marrin 
informata shtesë për sa i përket 
zhvillimeve në trashëgiminë kulturore. 
Prandaj, pa dyshim kjo revistë na 
bën të ndihemi mirë neve si ministri 
për faktin se i trajton këto tema. 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit është njëra ndër ministritë më 
të mëdha në Kosovë dhe mbulon 
fusha shumë të rëndësishme siç 
është trashëgimia kulturore, kultura, 
rinia dhe sporti. Prandaj unë mendoj 
se mbase kjo revistë e ka një rol 
ndihmës edhe për ministrinë tonë 
ashtu si edhe për të gjithë lexuesit 
e saj. Në njëfarë mënyre kjo revistë 
është si një urë komunikimi në mes 
të ministrisë dhe të rinjve.

Çka do të sugjeronit për ta 
përmirësuar Revistën ‘For You’?
Duke pasur parasysh që të rinjtë 

zakonisht i tërheqin rezultatet që ndodhin 
në fushën e sportit, Kosova ka fat që ka 
shumë sportistë që po sjellin rezultate 
dhe medalje. E veçanta e kësaj, është 
se të gjithë ata sportistë janë në moshë 
të re dhe mendoj se do të ishte shumë 
atraktive që revista të ketë një pjesë 
të dedikuar për rezultatet e të rinjve 
tanë, qoftë në xhudo, boks, karate apo 
edhe në sportet e tjera. Sepse, tashmë 
Kosova ka medalje të arta, të argjendta, 
të bronzta në shumë disiplina sportive 
dhe ndoshta kjo i motivon të rinjtë të cilët 
nuk janë përcaktuar ende se çfarë do të 
studiojnë apo se cili do të jetë hobi i tyre 
në të ardhmen. Mendoj se kjo revistë 
mund të nxis të gjithë të rinjtë dhe 
të rejat të bëhen pjesë e aktiviteteve 
sportive duke i pasqyruar rezultatet që 
i kanë arritur të rinjtë tanë. Mirëpo, pa i 
anashkaluar edhe aktivitetet kulturore 
që janë ngjarje shumë të rëndësishme 
që i bashkojnë të rinjtë mes vete. 

Cila është porosia juaj për 
Revistën ‘For You’ dhe lexuesit e saj?

Së pari më lejoni që të përgëzoj tërë 
redaksinë për punën e tyre të shkëlqyer 
dhe të madhe që po bëjnë. Unë besoj 
se bashkëpunimi ynë me këtë revistë 
do të jetë edhe më i fuqishëm se sa deri 
tani. Në të njëjtën kohë, i ftoj të gjithë 
lexuesit, të gjithë të rinjtë, të gjithë ata që 
janë pjesë përbërëse e jetës në Kosovë 
që të bëhen pjesë e pandashme e kësaj 
reviste sepse përmes kësaj reviste 
ata do të mund të mësojnë shumë për 
ngjarjet që ndodhin në Kosovë, për 
bashkëjetesën dhe zhvillimet në shumë 
fusha të jetës në Kosovë.

z. KUJTIM GASHI - MINISTËR I 
KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT
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As most of you probably 
know, on May 5th, 2018 ‘For 
You’ Magazine celebrated 

its 15th Anniversary. Among many 
congratulations that our editorial 
office received on this occasion 
we also had the opportunity to talk 
to Mr. Kujtim Gashi - Minister of 
Culture, Youth and Sports. We invite 
you to read below what Minister 
Gashi had to say about ‘For You’ 
Magazine and its importance to the 
youth of Kosovo.

On May 5th, 2018 ‘For You’ 
magazine celebrated its 15th 
Anniversary. How much do you 
know about this magazine?

“First of all let me thank you for this 
opportunity to address the readers of 
the ‘For You’ magazine and at the same 
time on behalf of the ministry and me 
personally, allow me to congratulate the 
editorial office and all the readers for 
the 15th Anniversary of the creation of 
‘For You’ Magazine. Of course I know 
of this magazine because I often had 
the chance to read various and very 
interesting articles that are provided 
by this magazine. At the same time, I 
also want to congratulate all those that 
are working on this magazine and in 
particular its readers and youth who are 
very connected to this magazine in one 
way or another. I’ve had the opportunity 

to talk to many young people who 
continuously read this magazine.”

How important is a publication 
like ‘For You’ Magazine to the youth 
of Kosovo?

“Considering that nowadays in 
Kosovo, and in the rest of the world, 
we have a growing trend of using 
social media. In my opinion, I think 
that they do not contribute in getting 
the youth of various ethnicities 
together (Albanians, Serbs, Bosnian, 
Turkish, Roma, Ashkali, Gorani and 
Egyptians.) I think that this magazine 
plays a very important role because 
it gathers the youth through the 
promotion of joint activities that 
various communities develop in 
schools and everywhere else.”

‘For You’ magazine has good 
cooperation with many institutions 
in Kosovo including your Ministry. 
The latest example is the series 
of articles on cultural heritage, 
which was prepared based on 
the information acquired from the 
Department for Cultural Heritage. 
How would you assess this type of 
cooperation now and in the future?

“Without a doubt I extremely 
appreciate the cooperation of ‘For You’ 
Magazine with the Ministry of Culture 
and in particular the Department for 

Cultural Heritage. I believe this is a 
good and very valuable cooperation 
with this department because the 
youth are not so well acquainted with 
cultural heritage. The readers of this 
magazine have a good opportunity to 
get additional information about cultural 
heritage. Therefore, without a doubt 
this magazine is very informative to our 
ministry because it covers these topics. 
The Ministry of Culture, Youth and 
Sports is one of the biggest ministries 
in Kosovo and it covers very important 
fields such as: cultural heritage, culture, 
youth and sports. Therefore, I believe 
that this magazine has an auxiliary 
role for our ministry as well as for all its 
readers. In a way this magazine is like 
a communication bridge between this 
ministry and the youth.”

What would you suggest to 
improve ‘For You’ magazine?

“The youth are very attracted to 
sports and results in sports. Kosovo 
has many sportsmen that achieve 
results and win medals. The most 
interesting thing is that they are young 
and I believe that it would bring more 
readers if the magazine would have 
a part dedicated to the results of our 
youth in sports no matter if they are 
in judo, boxing, karate or any other 
sport. Because, Kosovo now has 
gold, silver and bronze medals in 
many sport competitions. This may 
motivate and help guide the young 
people who have not yet decided 
what they will study or what their 
hobby is. I believe that by reporting 
these results this magazine may 
encourage the young girls and boys to 
be active in sports, without forgetting 
the cultural activities, which are very 
important in connecting the youth.”

What is your message to ‘For 
You’ magazine and its readers?

“First allow me to congratulate the 
entire editorial office for their great 
work. I believe that our cooperation with 
this magazine will get even stronger in 
the future. At the same time, I invite all 
the readers, all the young people and 
all those living in Kosovo to become 
an inseparable part of this magazine, 
because through it we can learn about 
what is happening in Kosovo, about 
cohabitation, and developments in 
many fields of life in 
Kosovo.”

Mr. KUJTIM GASHI - 
MINISTER OF CULTURE, YOUTH 
AND SPORTS

Na vizitoni në:
Visit us at:
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QËLLIMI I JETËS SONË ËSHTË 
QË TË GJEJMË GJËRAT QË 
NA BËJNË TË LUMTURÇka do të thotë të jesh i lumtur? Duket se 

kjo është njëra nga ato pyetje që askush nuk 

ia di përgjigjen, por unë jam i vendosur ta gjejë 

atë. Pra, çka është lumturia? Çka është ajo që 

na bën të kapemi te ajo ndjenjë e caktuar që 

askush nga ne nuk mundet ta shënjestrojë dhe 

të thotë: në rregull, kjo është ajo!?Për të kuptuar se pse jemi të lumtur dhe çka 
me të vërtetë do të thotë lumturi, ne duhet 
të marrim një vështrim të asaj se çka na 

bën që të ndjejmë këtë emocion. Për mua, kjo e 

ka kuptimin se lumturia mund të jetë çdo gjë. Mund 

të jetë një aktivitet i caktuar në të cilin unë kënaqem, 

ose edhe një kujtim i ndonjë ngjarjeje në jetën 
time, apo ndoshta edhe një person i veçantë, i 
cili sjell ndryshime rrënjësore në jetën time. Do të 

thotë, mund të jetë çdo gjë që të bën të ndihesh 

i lumtur. Por, ende nuk mund ta kuptojmë përse. 
Për të kuptuar se çka na bën të lumtur, 

na vë të paktën pak më afër të të 
kuptuarit pse dhe çfarë në të vërtetë 
do të thotë lumturi.Cila është ndjenja e lum-turisë? “I lumtur” është vetëm një fjalë. Kjo fjalë s’do të thotë asgjë më shumë sesa një grumbull i shkronjave që përbëjnë një fjalë. Lumturia është një ndjenjë nxitimi. Ajo është gjithashtu një djegie e ngadalshme. Është një ndjenjë që ngërthen në vete të gjitha këto që u thanë, por ajo është edhe ndjenjë që ndërtohet ngadalë, si një tregim me një pasiguri intensive. 

Çdo 

gjë ndërtohet në një pikë të vetme. Kjo për faktin se 

ndoshta nuk mund të shihni hapat që gradualisht punojnë 

së bashku për të të bërë të lumtur, megjithatë ata patjetër 

që janë të pranishëm. Lumturia është gjallërim dhe një 

ndjenjë e mrekullueshme dhe ndryshe nga çdo gjë tjetër, 

është diçka që është shumë e vështirë për ta përshkruar 

apo kuptuar. Kur të ndjeheni të lumtur, atëherë keni arritur 

çdo gjë. Kjo do të thotë se nuk keni stres apo ankth, nuk 

merakoseni për asgjë, nuk ka shqetësim për diçka tjetër 

që mund të ndodh në të njëjtën kohë. Lumturia kontrollon 

çdo gjë tjetër. Lumturia është një emocion i fuqishëm dhe 

nuk e besoj se mund të thuhet diçka më shumë për këtë 

ndjenjë përveç ajo që u tha.Më duket se qëllimi i jetës sonë është të gjejmë ato 

gjëra që do të na bëjnë të lumtur dhe pastaj t’i bëjmë ato. 

Nëse kemi të bëjmë me një person të caktuar në jetën 

tonë, i cili na bën të lumtur, ne duhet të gjejmë formën 

që të kalojmë më shumë kohë me të sepse në qoftë 

se keni gjetur diçka që ju bën të lumtur, me të vërtetë të 

lumtur, atëherë jeta për ty do të jetë shumë më e mirë. 

Nuk mund të jetë diçka sipërfaqësore ose diçka që zgjat 

vetëm një ose dy ditë. Lumturia është diçka që ndikon 

jetën tënde përgjithmonë. Është një ndjenjë që zgjatë. 

Është një ndjenjë që të djegë përbrenda dhe që nuk 

mund të largohet kollaj. Kjo është lumturia.
Përderisa unë dhe ndoshta edhe të tjerët po 

kërkojmë përgjigje dhe po mundohemi të kuptojmë se 

pse jemi të lumtur, mendoj se ekziston vetëm një mënyrë 

për të kuptuar atë. Duhet ta ndjeni vetë atë. Duhet të 

dilni dhe të mësoni vetë. Duhet ta kuptoni vetë atë, në 

formën tuaj dhe të mos ia lejoni 
askujt që t’ju tregojë se çka është lumturia. Nëse kërkoni përgjigje për këtë, cilado qoftë ajo, atëherë ju duhet vetë t’i gjeni ato. Prandaj, dilni, dilni dhe gjeni dhe kuptoni se çka ju bën të lumtur dhe nëse e kuptoni këtë ndjenjë, atëherë ndoshta mund t’ma tregosh edhe mua sepse kisha pasur shumë dëshirë të dijë se çka është. Unë i përkas atij grupi të 

njerëzve që nuk e dinë këtë. Dua 
të jetoj dhe dua që jeta ime të jetë e lumtur. Ndoshta mund ta zbulojmë së 

bashku. Hajde të hapim derën dhe të dalim 
jashtë dhe të shikojmë botën prej kësaj 

pikëpamjeje. Hajde të vendosim se çfarë dëshirojmë të bëhemi dhe ta bëjmë saktësisht në atë formë.
Flatrim DreshajPrishtinë
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THE PURPOSE OF OUR 

LIVES IS TO FIND THOSE 

THINGS THAT DO MAKE 

US HAPPY

What does it mean to be happy? It 

seems that this is one of those questions 

that no one knows the answer to, yet I am 

determined to find it. So what is happiness? 

What makes us feel that certain feeling that 

none of us can really put our finger on?

To find out why we are happy and what 

it really means we have to take a look 

at what gives us this emotion. To me, 

it would appear that it could be anything. 

It could be a certain activity I enjoy, or a 

memory of some event in my life, or even 

maybe a specific person can make all the 

difference in my life. Anything can make you 

feel happy. So it still doesn’t tell us why. 

Knowing what makes us happy puts us at 

least a little bit closer to knowing why, and 

what happiness really means.

What does happiness feel like? “Happy” 

is just a word. It doesn’t mean anything more 

than a random jumble of letters that I decide 

makes up a word. Happi-

ness is a rush. It is also 

a slow burn. It comes all 

at once but also builds 

up, like a plotline with 

intense suspense.

 Everything builds to 

one point. You might 

not see the steps that 

are slowly working togeth-

er to make you happy, but 

they’re definitely there. 

Happiness is exhilarating 

and wonderful and unlike 

anything else, which is 

what makes it so hard to 

describe or understand. When you feel happy, 

that’s all there is. There’s no stress or anxiety. 

There’s no worry. There’s no concern for 

something else that might be 

happening at the same 

time. Happiness 

takes control of 

everything else. 

It is a powerful emotion, and there’s not much 

more that can be said about it besides that.

It seems to me that the purpose of our 

lives is to find those things that do make us 

happy, and then do them. If there’s a certain 

person in our lives that makes us happy, we 

need to find a way to spend more time with 

him or her. Because if you can find something 

that makes you happy, truly happy, then life 

will be a lot better for you. It can’t be some-

thing superficial, or something that only lasts 

for a day or two. It’s something that affects 

your entire life. It lasts. It burns inside you and 

it doesn’t go out. That is happiness.

While I, and probably others, look for 

answers and try to know why we are 

happy, there’s really only one way to find 

out. You have to feel it for yourself. You 

need to go out and learn for yourself. You 

need to figure it out in your own 

way, and not let anybody else 

tell you what it is. If you want 

any kind of answer, you have 

to find it for yourself. So go out. 

Go find what makes you happy. 

And maybe if you understand 

it, you could come back and 

tell me. I’d like to know. I’m 

in the exact same boat as 

everybody else. I want to 

live, and I want my life 

to be happy. We can all 

go together. Let’s open 

our doors, step outside, 

and take a good look at 

the world. Let’s decide 

what we want it to be, 

and let’s go make it 

just that.

Flatrim Dreshaj

Prishtinë
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Tung, tung!
Përshëndetje të përzemërta për 
stafin editorial të revistës më të mirë 
në Kosovë. Jeni të mrekullueshëm. 
Këngëtari im i preferuar është Justin 
Bieber kurse kënga të cilën me ëndje 
e dëgjoj është “Sytë e Zi”. Aktorja ime 
e preferuar është Lusiana Lopilato. 
Më pëlqejnë posterat dhe çdo gjë 
që ka të bëj me muzikën, filmat, 
teknologjinë, Kosovën. Jeni më të 
mirët. Vetëm vazhdoni.
Erza Suma
Shkolla fillore “Ilaz Thaqi” 
- Hani i Elezit

Tung,
Përshëndetje të përzemërta. Unë 
jam Leotrimi. Revista juaj më 
pëlqen shumë. Kisha pas dëshirë 
që të shkruani për këngëtaren më 
të bukur shqiptare Elvana Gjata 
dhe për jetën e saj. Do të doja të 
shkruanit diçka për Tom Cruise dhe 
filmat e tij. Poashtu kishte me qenë 
mirë nëse do të publikonit posterin 
e tij. Ju falenderoj qëtani.
Leotrim Hetemi

Shkolla e fillore “Kadri Bistrica” 
- Mitrovicë

Përshëndetje,
Kam pasur fatin që revistën For You 
ta kem në duart e mia rregullisht. 
Ju përgëzoj për punën e mirë që 
po bëni. Uroj që revista juaj t”i kaloj 
kufijtë e Kosovës dhe të gjendet 
në duart e secilit tinejxherë anë e 
mbanë botës. Jeni shumë të mirë. 
Kjo ishte e tëra nga unë.
Edona Aliu
Shkolla fillore “Kadri Bistrica” - 
Mitrovicë

Përshëndetje nga Arditi,
Quhem Ardit Mustafa dhe jam 
nga Mitrovica. Revista juaj më 
pëlqen shumë e sidomos rubrika 
e enigmës. Do të doja që të 
shkruanit për jetën dhe punën e 
Michael Schumacher. Ëndrra ime 
është që një ditë të bëhem si ai. 
Të gjitha të mirat.
Ardit Mustafa
Shkolla fillore “Kadri Bistrica” - 
Mitrovicë 

Tung,
Unë jam Arbresha dhe vij nga 
Mitrovica. Revistën tuaj e lexoj 
rregullisht dhe më së shumti më 
pëlqen rubrika e pabesueshme por 
e vërtetë. Do të doja që në numrin 
e ardhshëm të shkruani për jetën e 
këngëtares Genta Ismajli dhe poashtu 
të publikoni një poster nga ajo. Hobi im 
është tenisi. Ju dua shumë.
Arbresha Hetemi
Shkolla fillore “Kadri Bistrica” - 
Mitrovicë

Tung!
Vërtet më pëlqen revista juaj dhe 
kisha pasur dëshirë të shkruani 
më shumë për volejboll. Bendi im i 
preferuar është “Winx”. Sa i përket 
aktoreve, aktorja ime e preferuar 
është Teuta Krasniqi kurse sporti 
im i preferuar është volejbolli. 
Kisha pasur dëshirë që ta botoni 
një poster të Cristiano Ronaldo-s. 
Gjithë të mirat për ju. 
Qëndresa Bekteshi
Shkolla fillore “Kadri Bistrica” - 
Mitrovicë 

Tung, 
tung!
Po ju 
shkruaj për herë të parë. Revista 
juaj është shumë interesante, 
por unë kisha dashur të ketë më 
shumë fjalëkryqe dhe enigma të 
tjera. Këngëtarja ime e preferuar 
është Rita Ora por më pëlqen edhe 
muzika e bendit “Winx”. Aktorët e 
mi të preferuar janë Angelina Jolie 
dhe Brad Pitt. Kisha pasur dëshirë të 
botoni një poster të Shakirës në një 
nga numrat e ardhshëm të revistës 
suaj. Përshëndetje nga Dhurata!
Dhurata Hetemi
Shkolla fillore “Kadri Bistrica” - 
Mitrovicë 
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Hello,
I would like to extend my warmest 
greetings to the editorial office of 
Kosovo’s best magazine. You guys 
are wonderful. My favourite singer 
is Justin Bieber and the song that I 
gladly listen to is “Black Eyes”. My 
favourite actress is Luisana Lopilato. 
I love posters and everything about 
music, movies, technology, Kosovo. 
You rock. Keep up the good work.
Erza Suma
Elementary School “Ilaz Thaqi” - 
Hani i Elezit

Hi,
My warmest greetings; my name 
is Leotrim. I love your magazine 
so much. I would kindly ask you 
to write something about the life 
of the prettiest Albanian singer 
Elvana Gjata. I would also ask 
you to write something about 
Tom Cruise and his movies. I 
would be grateful if you could 
publish his poster. Thank you in 
advance.
Leotrim Hetemi

Elementary School “Kadri 
Bistrica” - Mitrovica

Greetings,
I have had the opportunity to read 
the For You magazine on a regular 
basis. I congratulate you for the 
good work you perform. I hope your 
magazine passes Kosovo’s borders 
and lies in the hands of every 
teenager across the world. You are 
really good. That’s all from me
Edona Aliu
Elementary School “Kadri 
Bistrica” - Mitrovica

Greetings from Ardit,
My name is Ardit Mustafa and 
I’m from Mitrovica. I love your 
magazine, especially the puzzle 
corner. I would ask you to write 
about the life and work of Michael 
Schumacher. My dream is to 
become like him one day. All the 
best from:
Ardit Mustafa
Elementary School “Kadri 
Bistrica” - Mitrovica

Hello,
I am Arbresha and I come from 
Mitrovica. I read your magazine 
regularly and I mostly like the 
column: incredible but true. I would 
like if in the next edition you could 
write something about the life of 
singer Genta Ismajli and also publish 
a poster of her. My hobby is tennis. I 
like you very much.
Arbresha Hetemi
Elementary School “Kadri 
Bistrica” - Mitrovica

Hi!
I really like your magazine and 
I would like if you could write 
a bit more about volleyball. 
My favourite band is “Winx”. 
When it comes to actors and 
actresses, my favourite one is 
Teuta Krasniqi and my favourite 
sport is volleyball. I would ask you 
to publish a poster of Cristiano 
Ronaldo. All the best to you!
Qëndresa Bekteshi
Elementary School “Kadri 
Bistrica” - Mitrovica

What’s up!
This is the first time I am writing 
to you. Your magazine is very 
interesting, but I would like it if you 
could include more crosswords and 
other puzzles. My favourite singer 
is Rita Ora, but I also like the music 
of “Winx” band. My favourite actors 
are Angelina Jolie and Brad Pitt. I 
would ask you to publish a poster 
of Shakira in one of the following 
editions of your magazine. Greetings 
from Dhurata!
Dhurata Hetemi
Elementary School “Kadri 
Bistrica” - Mitrovica

Readers’ letters
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