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EDITORIAL
Fëmijët e sotëm, nesër do të jenë të rritur. Cilësia dhe 

personaliteti i tyre do të përcaktojë llojin e fatit që e pret një 
shoqëri. Prandaj, është bërë obligative për çdo shoqëri që të 

edukojë dhe të rris një rini të fortë, të shëndetshme dhe inteligjente. 
Është përgjegjësi e të rriturve që të çojnë rininë në drejtimin 

e duhur. Rinia e një shoqërie është burimi i fuqisë së saj. Ata 
kanë burim të pafund të energjisë, vullnetit, aftësisë, zellit dhe 
entuziazmit dhe kanë fuqi të modelojnë fatin e shoqërisë. Kjo 
depo e pashtershme e energjisë duhet të formësohet drejt dhe të 
drejtohet sipas nevojave. Rinia duhet të trajnohet për të shfrytëzuar 
talentin dhe aftësitë në mënyrë konstruktive që të ndihmojë në 
ndërtimin e shoqërisë dhe forcimit të saj. Pa shfrytëzim të këtij 
burimi të madh të energjisë, shoqëria nuk mund të mendojë të 
zhvillohet ekonomikisht, politikisht, në aspektin shoqëror dhe 
intelektual. Mënyra më e mirë për të angazhuar rininë në rolin e 
tillë konstruktiv është që ta edukojmë atë. 

Nëse shoqëria është e pakujdesshme dhe e pavëmendshme 
për rininë dhe dështon në edukimin e tyre në mënyrë produktive, 
atëherë ajo shoqëri është në rrezik të përballet me rini shkatërruese 
dhe të dhunshme. Drunjtë dhe pemët duhet të krasiten në mënyrë 
që të duken bukur dhe të jenë tërheqëse. Në të kundërtën, bimët 
dhe kaçubat do të bëhen si therra dhe do të prishin bukurinë e 
kopshtit dhe nuk do të lulëzojnë si duhet. Ngjashëm me këtë, një 
fëmijë duhet të krasitet nga veset dhe instinktet e tij të këqija dhe 
ushtrohet në mënyrë të duhur ashtu që shoqëria të përfitojë nga ai. 
Nëse nuk i kushtohet vëmendje e duhur me kohë rritjes së rinisë, ajo 
mund të bëhet therrë dhe jo produktive. 

Shpesh dëgjojmë që fëmijë të goditur nga varfëria apo me 
prejardhje të varfërisë ekstreme kanë arritje shembullore në provimet 
e tyre në shkolla të mesme dhe larta. Kjo edhe një herë dëshmon 
se rinia është në gjendje të arritjeve të jashtëzakonshme. E tëra që 
kanë nevojë është kanalizimi i drejtë i aftësive të tyre, udhëzime dhe 
trajnime të duhura dhe një ambient të përshtatshëm. Duke pasur 
këtë parasysh, brezat e ardhshëm sigurt do të udhëheqin shoqërinë 
drejt majave dhe një bote të re. Nuk është për t’u çuditur që shpesh e 
kemi dëgjuar thënien: FËMIJËT JANË E ARDHMJA!

Leonora
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EDITORIAL
The Children of today will be the adults of tomorrow. Their 

quality and personality will determine the kind of destiny that 
beacons the society. It has, therefore, become mandatory 

for every society to nurture a strong, healthy and intellectual youth.
It is the responsibility of the adults to direct the youth in the 

desired direction. The youth of a society is its power-house. 
They have boundless stores of energy, will, capability, zeal, 
and enthusiasm and have the power to mould the destiny 
of the society. This infinite storehouse of energy has to be 
properly moulded and needs to be given appropriate direction. 
The youth has to be trained to use their talents and abilities in 
constructive ways and help in society-building and strengthening 
of it. Without harnessing this vast store of energy, a society 
cannot think of developing economically, politically, socially and 
intellectually. The best way to engage the youth into playing such 
a constructive role is to educate them.

If a society is careless and carefree about its youth and 
fails to educate them in a productive manner, then the society 
is in danger of facing a destructive and violent youth. The 
trees and flowers of a garden have to be trimmed in order to 
make it look beautiful and appealing. Otherwise, the plants 
and bushes will go haywire and spoil the beauty of the garden 
and will not reap proper blossoms. Similarly, a child has to be 
pruned of its baser instincts and trained in a proper manner in 
order to be beneficial to society. If proper and timely attention 
is not paid to the grooming of the youth, it can turn haywire 
and become unproductive.

We often hear of children from poverty-stricken or extremely 
poor backgrounds achieving outstanding performances in 
secondary and senior secondary examinations. This just 
proves once again that the youth is capable of many feats and 
accomplishments. All they need is proper channelization of 
abilities, right guidance and training and a desired environment. 
Given this, the posterity is sure to lead the society to greater 
heights and newer worlds. No wonder that we have so often 
heard: CHILDREN – THE FUTURE OF TOMORROW!

Leonora

SHKOLLA E MUAJIT

MBRETËRIA
E KAFSHËVE

POSTERI
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“Si fëmijët 
ashtu edhe 
prindërit 

e tyre por, edhe 
mësimdhënësit tonë 
janë shembull konkret 
se bashkëjetesa në 
mes të komuniteteve 
të ndryshme është 
e mundur kur 
ekziston respekti i 
ndërsjellë dhe kur 
nuk shikohen dallimet 
por, gjërat që i kemi 
të përbashkëta”. Më 
këto fjalë fillon të 
përshkruajë Shkollën Fillore dhe të Mesme 
të Ulët (SHFMU) “Ndre Mjeda” drejtori i saj 
z. Musa Murati. Ai vazhdoi më tutje duke 
theksuar se fshati Kabash në komunën 
e Vitisë është njohur tradicionalisht për 
diversitetin kulturor, etnik dhe fetar të 
banorëve të tij pasi që aty jetojnë në 
harmoni shqiptarët dhe kroatët. Për më 
tepër, pjesa e popullatës shqiptare i 
përkasin dy besimeve të ndryshme fetare, 
gjegjësisht fesë myslimane dhe katolike.

Fillet e para të kësaj shkolle datojnë 
diku rreth Luftës së Dytë Botërore. Kurse 
në vitin 1982 u ndërtua objekti në të cilin 
kjo shkollë gjendet sot e kësaj dite. Falë 
investimeve dhe meremetimeve të shumta 
ky objekt, ndonëse mjaft i vjetër, është 
më se i përshtatshëm për të zhvilluar 
procesin edukativo-arsimor. Mirëpo, 
sipas drejtorit Murati shkolla ka nevojë 

urgjente për renovimin e tualeteve 
si dhe për ndërrimin e kulmit të një 
depoje. Aktualisht, kjo depo është e 
mbuluar me ‘salonit’ një material ky 
kancerogjen dhe jo i shëndetshëm 
për fëmijët si dhe për tërë fshatin.

Gjatë bisedës me drejtorin 
Murati, ne mësuam se sikurse shumë 
shkolla të tjera në zonat rurale të 
Kosovës edhe shkolla “Ndre Mjeda” 
është duke u përballur me rënien 
e numrit të nxënësve. Kështu gjatë 
njëzet viteve të fundit numri i tyre 
pothuajse është përgjysmuar dhe 
sot aty e vijojnë mësimin vetëm 375 
fëmijë. Zvogëlimi i numrit të nxënësve 

është problematik sidomos në dy paralelet 
e ndara fizike të kësaj shkolle në fshatin 
Binçë dhe në Debëllde. “Unë kam qenë 
drejtor i kësaj shkolle edhe në periudhën 
1996-2001 dhe që atëherë rënia e numrit të 
nxënësve ka qenë e vazhdueshme. Për 
shembull në Binçë i kemi vetëm 19 fëmijë 
që i vijojnë mësimet nga klasa e parë deri 
në të katërtën. Kurse nga klasa e pestë 
ata i vijojnë mësimet këtu në shkollën 
amë. Vitin e kaluar atje nuk e kemi pasur 
asnjë nxënës për ta regjistruar në klasë 
të parë. Situata nuk është aspak më e 
mirë as në Debëllde ku i vijojnë mësimet 
vetëm 32 nxënës nga klasa e parë e deri 
në të nëntën,” theksoi z. Murati.

Shkolla i ka gjithsejtë 37 
mësimdhënës, të cilët sipas drejtorit 
të saj, janë të kualifikuar për zhvillimin 
e procesit mësimor në lëndët e tyre 

përkatëse. Mirëpo, mbetet problematik 
procesi i ri-licencimit të tyre pasi që, një 
numër konsiderueshëm i mësimdhënësve 
ende nuk e kanë përmbush kuotën e pikëve 
që kërkohet për t’u licencuar nga Ministria 
e Arsimit. Në lidhje me këtë, drejtori Murati 
theksoi se situata aktuale deri diku është 
edhe pasqyrim i shpërputhjes që ekziston 
në mes të kushteve reale në terren, duke 
filluar nga tekstet shkollore, dhe kërkesave 
për zhvillimin e mësimit bashkëkohor.

Përkundër të gjitha vështirësive me të 
cilat përballet kjo shkollë, drejtori Murati 
u shpreh optimist për të ardhmen pasi që 
i tërë stafi i tij janë të përkushtuar që të 
punojnë dhe angazhohen maksimalisht për 
të mirën e fëmijëve. Kurse, të gjithë rinjtë, ai 
i porositi se nuk ka shok më të mirë se libri. 
Sipas tij, fëmijët sot duhet ta përdorin sa më 
pak internetin për qëllime jo edukative si 
dhe të lexojnë sa më shumë. Këta të fundit, 
po ashtu, duhet t’i kushtojnë më shumë 
rëndësi socializimit me bashkëmoshatarët e 
tyre dhe me rrethin e tyre në përgjithësi.

z. Musa Murati

Eljesa Sallahu (14)
Unë do të zgjidhja të mos 
shikoja më kurrë filma apo 
TV sepse me rrjete sociale 
unë mund të informohem 
për çdo gjë që ndodh rreth 
meje. Po ashtu rrjetet sociale po na mundë-
sojnë që ne të komunikojmë lirshëm me 
shoqërinë dhe të afërmit tanë. Gjithashtu 
mendoj se duhet të kemi kujdes gjatë 
përdorimit të tyre sepse përdorimi pa limit i 
tyre mund të na shkaktojë dëme.

Eljesa Sallahu (14)
I would choose not to watch movies ever 
again or TV, because with social media I 
can get informed on anything happening 
around. Also, social media are enabling 
us to freely communicate with our friends 
and other relatives. But, I also consider 
that we have to be careful when using 
social media because unlimited use could 
cause damages. 

Natyra Zenuni (12)
Arsyeja pse unë 
zgjedh të mos shikoj 
filma apo TV por të 
përdor më shumë 
rrjetet sociale si 
Instagram dhe Facebook është se 
përmes këtyre të fundit unë marr 
vesh shumë gjëra të reja si dhe 
rri në kontakt me shoqërinë time. 
Me ata konsultohem për çdo gjë 
rreth shkollës dhe po ashtu shfletoj 
shumë faqe të modës. 

Natyra Zenuni (12)
Reason why I choose not to watch 
movies or TV but only social net-
works, like Instagram and Facebook 
is because through them I can be 
informed on many new things and 
stay in touch with my friends. I can 
get consulted about school as well as 
list many fashion pages.

CILËN DO TË ZGJIDHJE: TË MOS PËRDORËSH MË KURRË MEDIAT 
SOCIALE APO TË MOS SHIKOSH MË KURRË FILMA APO TV?Pyetësor

Blediona Aliu (12)
Unë do të lija anash 
filmat dhe TV sepse 
në ditët e sotme ne 
po mund të infor-
mohemi për gjithçka 
nga rrjetet sociale. Aty po marrim 
vesh se çka po ndodh në Kosovë dhe 
jashtë saj, po ashtu përmes rrjeteve 
sociale ne po komunikojmë me të 
afërmit tanë që ndodhen jashtë e po 
ashtu edhe shoqërinë e shkollës. 

Blediona Aliu (12)
I would leave aside movies and TV 
because nowadays we are being 
informed on everything we want 
from social media. We are get-
ting informed on what is going on 
in Kosovo and abroad, as well as 
through social network we commu-
nicate with our relatives abroad and 
with our school friends. 

4 for you

SHFMU “NDRE MJEDA” NË KABASH
shkolla e muajit
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“Both children and parents alike, 
including teachers, are a concrete 
example that coexistence 

between different communities is possible 
when there is mutual respect, and when 
we do not look at the differences but the 
things we have in common.” These are 
the words that Musa Murati, director of the 
“Ndre Mjeda” Elementary and Junior High 
School, used initially in order to describe 
his school. He continued by pointing out 
that village Kabash in the municipality of 
Viti has traditionally been recognized for 
the cultural, ethnic and religious diversity 
of its inhabitants, since Albanians 
and Croats live there in harmony. 
Furthermore, the Albanian population 
belongs to two different religions, Muslim 
and Catholic respectively.

The origin of this school dates around 
the World War II. Whereas in 1982 the 
facility in which this school is located 
today was built. Thanks to numerous 
investments and repairs, this facility, 

though quite 
old, is more than 
adequate to carry 
out the educational 

and schooling process. 
However, according 
to Director Murati, the 
school is in urgent need 
of the renovation of 
toilets and changing the 
roof of a warehouse. 
Currently, this warehouse 
is covered with ‘salonit’ 
a carcinogenic and 
not healthy material for 
children and the whole 
village.

During the conversation with Director 
Murati, we learned that, like most other 
schools in Kosovo’s rural areas, “Ndre 
Mjeda” school is also facing a decline of the 
number of pupils. So over the last twenty 
years their number has almost dropped in 
half and today there are only 375 children 
attending it. Reduction of the number of 
pupils is problematic, especially in the two 
satellite schools of this school in the villages 
of Binçë and Debëllde. “I was the director 
of this school also in the period 1996-2001 
and since then the number of pupils has 
been steadily declining. For example, in 
Binçë we have only 19 children attending 
classes from the first to fourth grade. And 
from the fifth grade pupils attend classes at 
the main school. Last year we did not have 
any students to enroll in first class there. 
The situation is no better either in Debëllde, 
where only 32 pupils attend the first to the 
ninth grade,” Murati emphasized.

The school has a total of 37 teachers, 

who according to its director, are qualified 
to develop the teaching process in their 
respective subjects. However, their 
relicensing process remains problematic, 
since a large number of teachers have not 
yet met the points’ quota, which is required 
for licensing by the Ministry of Education. 
In this regard, director Murati stressed that 
the current situation to some extent is also 
a reflection of the inconsistency existing 
between the real conditions on the ground, 
starting from the school books, and the 
requirements for the development of 
contemporary teaching.  

Despite all the difficulties faced by 
this school, Director Murati expressed 
optimistic about the future as all his staff 
are committed to working and engaging 
in maximum for the benefit of the 
children. While, he advised all the young 
people that there is no better companion 
than the book. According to him, children 
today should use as little as possible the 
internet for non-educational reasons and 
read as much as possible. The latter, 
additionally, should pay more attention 
to socialization with their peers and the 
people in their surrounding in general.

Vlerona 
Mehmeti (14)
Zgjidhja imë është 
që të mos shikoj më 
kurrë filma dhe TV. 
Unë zgjedh mediat 
sociale sepse të gjitha informacionet 
e nevojshme për ne tani mund ti 
gjesh aty. Po ashtu përmes rrjeteve 
sociale ne komunikojmë shumë më 
lehtë si dhe po na ndihmon edhe në 
mësimin e gjuhëve të huaja.

Vlerona Mehmeti (14)
I would choose not to watch movies 
and TV ever. For me social media 
are enough because all necessary 
information you need you can find 
there. Also, through social network 
we communicate easily with each 
other and help on lessons and even 
can learn a foreign language. 

WHICH WOULD YOU CHOOSE: TO NEVER AGAIN USE 
SOCIAL MEDIA OR NEVER WATCH MOVIES OR TV?

Erolinda Sallahu (14)
Kësaj radhe unë 
zgjedh të mos shikoj 
filma dhe TV por që 
ti kem në dispozicion 
gjatë gjithë kohës 
rrjetet sociale. Arsyeja për një gjë të 
tillë është se rrjetet sociale po ma 
mundësojnë komunikimin më të lehtë 
me të gjithë njerëzit rreth meje si dhe 
po e lehtësojnë çasjen në informa-
cione të shumta. 

Erolinda Sallahu (14)
This time I choose not to watch mov-
ies and TV but to have available at 
all times social network access. The 
reason is because the social networks 
are enabling us easier communica-
tion with people around us as well as 
very easy access to any information 
we need. 

for you 5

Art Haxhiu (14)
Unë do të zgjidhja që të 
mos shikoja më kurrë filma 
dhe TV sepse kohët e fundit 
me rrjetet sociale ne po 
mund të komunikojmë më 
lehtë me shokët dhe shoqet 
tona, me rrethin familjar dhe të tjerët. Po 
ashtu rrjetet sociale po na ndihmojnë shumë 
edhe për detyra shkollore si dhe aktiv-
itete jashtë saj. Rrjetet sociale kanë gjetur 
përdorim të madh jo vetëm tek të rinjtë por 
mendoj tek të gjitha moshat.

Art Haxhiu (14)
I would choose not to watch movies and TV 
because lately with social network we can 
easily communicate with friends, with other 
family members, etc. Social media are also 
helping us a lot on home works and other 
activities. Social media are not being used 
only by youth, but by all group ages. 

Questionnaire

EJHS  “NDRE MJEDA”  -  KABASH
school of the month
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Më 29 shtator, Grupi 
Shumëkombësh 
Luftarak Lindje 

(GSHLL) i KFOR-it organizoi 
për herë të parë një aktivitet 
tejet të veçantë të titulluar 
“Touch the Truck” (Preke 
Kamionin). Ky aktivitet 
u organizua në lagjen 
‘Dardania’ dhe gjatë tij. të 
gjithë qytetarët e Gjilanit 
dhe në veçanti të rinjtë 
patën rastin që të njihen 
me profesionet e ndryshme 
të cilat për realizimin e 
punëve të tyre të përditshme 
shfrytëzojnë mjete të 
mëdha motorike si furgonë, 
kamionë, vinça e madje 
edhe helikopterë.

Në një prononcim për 
revistën ‘For You’, nikoqiri i 
këtij aktiviteti, komandanti i 
GSHLL, koloneli Nick Ducich 
theksoi se qëllimi i këtij 
organizimi është që fëmijët 
të shohin për së afërmi 

mjetet dhe të bisedojnë me 
profesionistët për profesionet 
e ndryshme për të cilat 
ata mund të orientohen në 
të ardhmen. Ai u shpreh i 
gëzuar edhe për faktin se 
aty kishin ardhur fëmijë të 
kombësive të ndryshme. “Ne 
duhet ta kuptojmë se duhet 
të punojmë së bashku dhe 
se dallimet nuk janë 
pengesë por, burim i 
forcës.”

Në anën tjetër 
komandanti i KFOR-
it, Gjeneral Major 
Salvatore Cuoci, me 
këtë rast i falënderoi 
organizatorët duke 
theksuar rëndësinë e 
këtij aktiviteti multietnik: 
“Jam i lumtur që jam 
këtu duke i parë të 
gjithë këta fëmijë duke 
luajtur bashkë. Është 
shumë me rëndësi që 
të kemi kontakte me 

fëmijët dhe të rinjtë. Është 
shumë e rëndësishme që 
të tregojmë se KFOR-i i 
qëndron afër popullatës 
së Kosovës. Po ashtu, kjo 
ditë na jep mundësinë që të 
njihemi me njëri-tjetrin dhe 
që të mësojmë se çka mund 
të bëjmë për të ndihmuar 
Kosovën. Kjo është e 
rëndësishme sidomos për 
fëmijët të cilët duhet të fillojnë 
të punojnë për ta ndërtuar të 
ardhmen e tyre dhe ne jemi 
këtu për t’i ndihmuar ata”, tha 
ndër të tjera gjenerali Cuoci.

“Touch the Truck” 
u vizitua nga shumë të 
rinj të cilët ishin mjaft të 
entuziazmuar që të shihnin 
për së afërmi këto mjete. Në 
mesin e tyre ne biseduam 
edhe me Bleona Rexhepin 
dhe Nikola Stanojkovic. 
Këta dy të rinj ndonëse me 
prejardhje të ndryshme u 

shprehën të kënaqur me 
organizimin e këtij aktiviteti 
pasi që aty patën mundësi 
që të krijonin miqësi të reja 
por edhe të mësonin gjëra 
të rëndësishme si kujdesin 
ndaj minave. Nga ana e saj, 
Bleona i porositi të gjithë 
bashkëmoshatarët e saj që 
të tregohen të kujdesshëm 
me objektet e dyshimta dhe 
të mos i prekin ato sepse 
kërcënimi nga minat është 
ende shumë i pranishëm në 
Kosovë. Kurse, Nikola i ftoi 
të gjithë të rinjtë që të mos 
hezitojnë të bëhen pjesë e 
organizimeve të tilla.

Krahas ekspozitës së 
automjeteve të ndryshme me 
këtë rast kryetari i komunës 
së Gjilanit, z. Lutfi Haziri së 
bashku me Gjeneral Majorin 
Cuoci dhe kolonelin Ducich 
në mënyrë simbolike e 
mbollën një pemë në oborrin 
e institucionit parashkollor 
‘Dardania’. Me këtë rast z. 
Haziri e falënderoi KFOR-
in për të gjitha përpjekjet 
e tyre për t’i ndihmuar të 
gjithë njerëzit në Kosovë 
dhe të rinjtë në veçanti. Ai 
po ashtu e theksoi rolin jetik 
që KFOR-i e ka luajtur në 
ndërtimin e paqes, sigurisë 
dhe bashkëjetesës në 
komunën e Gjilanit.

Në fund Gjeneral Major 
Cuoci i porositi të gjithë të 
rinjtë që ta kuptojnë se u 
takon atyre që të fillojnë të 
ndërtojnë të ardhmen dhe 
se detyra jonë si shoqëri 
është që t’i ndihmojmë ata 
për ta bërë këtë.

“TOUCH THE TRUCK”
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On September 29th, 
KFOR’s Multinational 
Battle Group East 

(MNBGE) organized the 
inaugural edition of a very 
special activity titled “Touch 
the Truck”. This activity was 
organized in the “Dardania” 
neighborhood and during this 
event people living in Gjilan, 
young people in particular 
had the opportunity to get 
acquainted with various 
occupations that require 
heavy vehicles and equipment 
such as Emergency Vehicles, 
Military trucks, cranes and 
even a helicopter, which are 
used to perform daily tasks.

In statement given to ‘For 
You’ Magazine the host of this 
activity, MNBGE Commander, 
Colonel Nick Ducich stressed 
that the purpose of this event 

was to enable young people 
get an up-close experience 
with these vehicles and talk to 
the professionals of various 
occupations, which they 
might take up in the future. 
He expressed his satisfaction 
that the participants from 
various ethnicities 
had visited this 
activity. “We must 
understand that 
we must work 
together and that 
diversity is not 
an obstacle but 
rather a source of 
strength.”

On the other 
hand the KFOR 
Commander, 
Major General 
Salvatore Cuoci, 
thanked the 

organizers and emphasized 
the importance of this 
multiethnic event. “I am 
happy to be here and see 
all these children playing 
together. It is very important 
that we maintain contact 
with the children and the 
youth. It is very important 
that we show that KFOR 
stands by the population 
of Kosovo. This day also 
gave us the opportunity to 
get to know each other and 
that we learn what we can 
do to assist Kosovo. This 
is important especially for 
the youth who must start 
working in building their 
future and we are here to 

help them,” MG Cuoci said.
“Touch the Truck” was 

visited by many young people 
who were very enthusiastic 
to see this equipment. 
Among them we spoke to 
Bleona Rexhepi and Nikola 

Stanojkovic. Both these 
youngsters, although from 
different backgrounds, 
expressed their satisfaction 
for this event because it gave 
them the opportunity to make 
new friendships but to also 
learn new important things 
such as awareness from 
mines. Bleona appealed to 
all her peers to be careful 
with any suspicious objects 
and not to touch them as the 
risks associated with mines is 
still very present in Kosovo. 
Nikola invited all young people 
to join such future activities 
and displays.

In addition to the 
exhibition of various vehicles 
the Mayor of Gjilan/Gnjilane, 
Mr. Lutfi Haziri together with 
MG Cuoci and Colonel Ducich 
planted a tree symbolically 
in the yard of the “Dardania” 
preschool institution. 

In his address Mr. Haziri 
thanked KFOR for all their 
efforts to help the people in 
Kosovo and especially the 
youth. He also emphasized 
the vital role KFOR has 
played in building peace, 
security and cohabitation in 
Gjilan/Gnjilane municipality.

In the end MG Cuoci 
appealed to all the young 
people that they must 
understand that it is their 
responsibility to build the 
future and our duty as 
society to help them in this 
endeavor.

“TOUCH THE TRUCK”

Na vizitoni në:
Visit us at:



Trendet e sezonit vjeshtë/dimër 2018-2019 janë shumë të ndryshme për nga estetika nga ato të sezoneve të mëparshme. 
Sa i përket aksesorëve të vitit 2018, shumë pak gjëra janë aq praktike sa kapela, por ne nuk jetojmë në një ditë ku 
duhet të sakrifikojmë modën për funksionin. Ka nga një kapelë për çdo sezon, dhe sezonet e reja vjeshtë dhe dimër 

do të jenë të mbushura me mundësi falë disenjatorëve që angazhohen të mbajnë çdo kokë të ngrohtë dhe të zbukuruar. Për 
ata të cilët nuk kanë njohuri, një kapelë mund të jetë vetëm një kapelë, por për ata që e duan modën, ringjallja e opsioneve 
si  kapelat verore të ngushta dhe opsionet interesante me dantella dhe kapelat klasike dimërore do të mund të bëjnë më 
tepër sesa të mbajnë kokën të ngrohtë dhe të mbrojtur. Në vend të kësaj, trendet e kapelave për vjeshtë 2018 me siguri 
që do të ringjallin gardërobën tuaj për një sezon, ku shumë mund të fillojnë të humben nëpër shtresat e shumta të tyre.

TRENDET E KAPELAVE PËR SEZONIN VJESHTË/DIMËR 2018-2019 
fashion

Kapelat me forma
Disa njerëz preferojnë një pamje 
që kërkon shumë vëmendje, dhe 
kapelat me formë interesante 
janë një nga trendet më të 
shumëpritura të sezonit vjeshtë/
dimër 2018-2019. Disenjatori 
Elie Saab shfaqi një kapelë që 

dukej të ishte një hibrid mes një kapele cilindrike burrash por më të 
shkurtër dhe një kapele republikë me një hark më të thyer me kujdes, 
një stil i ri për stilet klasike të kapelave.

Shaped Hats
Some people prefer a look that gains a lot of attention, and 
interestingly shaped hats are one of the most anticipated fall/ 
winter 2018-2019 hat trends. Elie Saab showed a hat that 
looked to be a hybrid between a shorter top hat and a bowler 

hat with a cleverly curved brim, a whole new take 
on the classic styles of hats. 8 for you

Vellot dhe 
kapelat me 
vello
Kapelat me vello 
patën një shfaqje të 
rëndësishme në disa 
pasarela të ndryshme. 
Opsionet shumë elegante të disenjatorit 
John Galliano ishin tërheqëse dhe plot 
elegancë me një grimcë të stilit mushqetar 
falë xhufkave të mëdha prej puplave. 
Disenjatori Michael Kors shfaqi një kapelë 
me dezen skocez, zebër dhe me vello 
bardhë e zi. Kapelat me vello nga Nina Ricci 
për sezonin vjeshtë 2018 gjithashtu ishin të 
këndshme, duke krijuar një pasuri të opsioneve të përsosura për një 
pamje misterioze.

Veils and Veiled Hats
Veiled hats made a significant showing across several different 
runways. John Galliano’s very gallant options were eye-catching 
and chic with a bit of musketeer-style flair thanks to huge plumes of 
feathers. Michael Kors showed a plaid, zebra print and veiled black 
and white hat. Nina Ricci’s veiled hats for fall 2018 were also dreamy, 
creating an asset of options perfect for that mysterious look.

Kapelat prej dantelle
Dantella, e mbështjellur dhe e mbajtur 
në mënyrë strategjike, ishte befasia 
për  trendin e kapelave për vjeshtën 
2018. Edhe pse të vësh diçka në kokë 
është në modë, kapelat me dantellë 
ofrojnë mbrojtje minimale. Si e tillë, 
është një kapelë më e përshtatshme 
për vjeshtë sesa për dimër, por 
megjithatë 
e bukur.

Lace 
Hats
Lace, 
wrapped 
around 
and strategically worn was the 
surprise fall 2018 hat trend. Though 
the coverage is fashionable, the 
protection from the elements is 
minimal. As such, it is a feature more 
suited for fall than winter, but beautiful 
nonetheless.

Kapelë e 
thurura 
Kapelat me bisht të 
lëshuar janë kapela 
klasike për mot të 
ftohtë, kështu që 
nuk është për tu 
befasuar nëse i shohim opsionet e reja në modë që 
prekin pasarelën, të cilat tashmë kanë fituar statusin 
e trendit të kapelave për vjeshtë/dimër 2018. Nga 
të gjitha trendet e kapelave të sezonit vjeshtë 2018, 
kjo është më e nevojshmja dhe më funksionalja 
për stinën e ardhshme të ftohtë dhe vjen me një 
llojllojshmëri opsionesh. Ato mund të barten në 
cilëndo mënyrë që ju e pëlqeni falë disenjatorëve të 
cilët janë siguruar që adhuruesit e modës dhe njerëzit 
që duan ta mbajnë kokën e tyre të ngrohtë kanë 
shumë opsione për të zgjedhur.

Knit Beanies
Beanies are a cold-weather classic, so it is no surprise 
to see new fashionable options hit the runway and 
already gain status as a fall/ winter 2018 hat trend. Of 
all the fall 2018 headwear trends, this is the most must 
have, and the most functional for the upcoming cold 
seasons, and it comes in the most varied of options. 
They can be dressed up however you like thanks 
to the designers who wanted to make sure fashion 
lovers, and people who just want to keep their heads 
warm, had plenty of options to choose from. 

Kapelat e 
stolisura 
dhe me 
rruaza
Shtëpia e 
modës “Gucci” 
mbanë titullin e kapelave më të bukura me 

rruaza dhe të stolisura për vjeshtën 2018. 
Disa janë modele aq të ndërlikuara me 
rruaza sa që ato paraqesin një model në 
lëvizje, gjersa bartësi është duke ecur. Të 
tjerat janë rrjeta që shkëlqejnë në kurorën 
e kokës me opsione të gjata e të lëshuara 
që varen rreth fytyrës si balluke, ose edhe 
poshtë veshëve si vathë, që ngjasojnë 
shumë me kapelat e dikurshme me 
rruaza të lëshuara anash.

Bejewelled and Beaded 
Hats
Gucci holds the title for the best of the 
beaded and bejewelled fall 2018 hats. Some 
are so intricately beaded that they show a 
moving pattern as the wearer walks. Others 
are sparkling nets on the crown of the head 
with long draping options that hung around 
the face like bangs, or down past the ears 
like earrings very reminiscent of an updated 
flapper era beaded cap.

(Burimi/Source: https://glowsly.com)



The fall/ winter 2018-2019 hat trends are aesthetically very different from those of the previous seasons. As 
far as the fall 2018 accessories go, very few things are as practical as a hat, but we do not live in a day where we 
must sacrifice fashion for function. There is a hat for every season, and the new fall and winter seasons will be 

packed with options thanks to designers committing to keeping every head warm and adorned. For the unknowing, a 
hat could just be a hat but for those in love with fashion, the resurgence of options like the cloche and the interesting 
avenues taken with lace and beanies will do much more than keep your head warm and shielded. Instead, the fall 2018 
hat trends are sure to reinvigorate your wardrobe for a season where many can begin to get lost in their layers.

FALL/WINTER 2018-2019 HAT TRENDS
fashion

Kapelat e peshkatarëve
Shtëpia e modës “Dolce & Gabbana” prezantoi në 
pasarelë kapela të zbukuruara peshkatarësh, të cilat 
ishin të zbukuruara me kristale prej një skaji në skajin 
tjetër të pjesës së jashtme. Shtëpia e modës “Prada” 
paraqiti në pasarelë një bollëk kapela peshkatarësh 
me ngjyra, dizajne dhe materiale të ndryshme.

Bucket Hats
Dolce & Gabbana sent embellished bucket hats down the 
runway that were covered from brim to brim on the outside 
with crystals. Prada sent a plethora of bucket hats down 
the runway in various colors, designs, and materials.

Kapela me rreth të gjerë
Kapelat mahnitëse me rreth të gjerë, të cilat u paraqitën në pasarelë kanë qenë të 
jashtëzakonshme, duke i vulosur si trendi i kapelave për vjeshtë 2018. Madje edhe 
kapelat e shfaqura Panama me rreth të zgjeruar, mbetën nën hije për shkak të trendit të 
kapelës me rreth të gjerë. Ekzistojnë kapela të tilla me materiale dhe ngjyra të shumta, 
për t’iu përshtatur çdo estetike dhe veshjeje.

Wide Brimmed Hats
The stunning wide-brimmed hats that have been sent 
down the runway have been exceptional, solidifying 
these as a fall 2018 hat trend. Even Panama hats with 
extended brims were shown, nudging them under the 
shade of the wide-brimmed hat trend. The materials 
and colors range to suit every aesthetic and wardrobe.

Borsalinat
Do të jetë e vështirë të gjesh një sezon 
të vjeshtës apo të dimrit, që nuk mund 
të përmirësohej në mënyrë të përkryer 
duke mbajtur borsalinën e përkryer. 

Fatmirësisht, trendet e kapelave për sezonin vjeshtë/
dimër 2018-2019 përfshijnë borsalinat duke iu 
falënderuar opsioneve 
të tilla si borsalinat e 
zbukuruara me markën e 
shtëpisë së modës “Dolce 
& Gabbana”. Shtëpia e 
modës “Michael Kors” lozi 
me stile të borsalinës dhe 
me dezenë të ndryshëm 
në secilin prej tyre.

Fedora Hats
It will be hard to find a fall or winter season that could 
not be fashionably improved by wearing the perfect 
fedora. Thankfully, the fall/ winter 2018-2019 hat 
trends include fedoras thanks to options like Dolce & 
Gabbana’s label-embellished fedora. Michael Kors 
played with fedora styles as well as 
different patterns on each.

Kapelat e kaubojve
Kur flasim për pëlqimin e kapelave të 
kaubojve atëherë ajo është një shije që 
fitohet me kohë, por shtëpitë e modës si 
“Naeem Khan”, “Vaquera” dhe “Alberta 
Ferretti” duken të sigurt në aftësinë e tyre 
për t’i sjellë ato në trendet e kapelave për 
sezonin vjeshtë/dimër 2018-2019. Ky trend 
i kapelës padyshim do t’ju mbrojë nga të 
ftohtit dhe vjen me opsione si zbukurime 
me dantella 
prej shtëpisë 
së modës 
“Naeem 
Khan”.

Cowboy 
Hats
Cowboy hats 
are known to be an acquired taste, but 
Naeem Khan, Vaquera, and Alberta Ferretti 
seem confident in their ability to bring them 
into the fall/ winter 2018-2019 hat trends. 
This hat trend will certainly shield you from 
the cold and comes with options like lace 
embellishments from Naeem Khan.

Kaçketa e bejsbollit
Kaçketat e bejsbollit gjithmonë janë 
pranuar si aksesorë jashtëzakonisht 
të përdorshëm, sportive dhe elegante, 
ashtu siç edhe janë. Ato janë të lehta, 
mund të mbahen me një bisht të lidhur 
lart dhe të mbahen praktikisht me çdo 
veshje. Shtëpitë e modës si “Gabriela 
Hearst” do të ndryshojnë mënyrën 
se si kaçketat shihen këtë vit, pasi 

që të gjitha 
stilet e tyre 
të kaçketave 
janë futur 
në trendet e 
ardhshme të 
kaçketave 
për sezonin 
vjeshtë 2018. 

Baseball Caps
Baseball caps have always been 
accepted as the incredibly versatile, 
sporty-chic accessory as they are. 
They are lightweight, can be worn 
with a high ponytail and practically 

any outfit. Fashion houses like Gabriela 
Hearst are going to change the way caps 
are viewed this year, as their all styles 
of caps have made the cut as one of the 
upcoming fall 2018 hat trends.

Kapelat 
shapka
Kapelat shapka 
gjithmonë kanë 
pasur një tërheqje 
të veçantë që kanë 
filluar të mbizotërojnë 
si një nga trendet e ardhshme të kapelave për sezonin 
vjeshtë/dimër 2018-2019. Ky stil i kapelës, i cili njihet 
edhe si kapela “Gatsby”, paraqet një tjetër version me 
një pullë në maje dhe një formë të sheshtë 
lart. Shtëpia e modës “Dolce & Gabbana” ka 
paraqitur në pasarelë versionin me ngjyrë të zezë 
të këtij lloji të kapelave shapkë.

Newsboy and Sailor Caps
Newsboy caps have always had a certain 
appeal to them that has begun to run rampant 
as one of the upcoming fall/ winter 2018-2019 
hat trends. This style of hat is also known as a Gatsby 
cap and features another version with a button on top 
and a flatter upper form. Dolce & Gabbana sent a black 
version of this type of newsboy cap down the runway.
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• Eliza, zgjidhi tre per-
sona të famshëm që kanë 
ndikuar në formimin tënd?

Një prej tyre është Meril 
Streep, më ka pëlqyer edhe 
kur kam qenë fëmijë, atëherë 
më ka pëlqyer vetëm si ak-
tore. Kur u rrita e kuptova se 
përtej asaj që kam parë nëpër 
filma dhe transformimit të saj 
drastik në role të ndryshme 
ajo nuk e ka humbur veten, 
kjo më bën shumë përshtypje 
tek Meril. Person tjetër që më 
ka ndikuar, ka qenë Ma-
donna. Këngët e saj “Papa 
don’t preach”, “Like a virgin”, 
mbesin të preferuarat e mia 
nga Madonna. Kujtoj se nuk 
më ka kaluar pushim veror 
që unë nuk kam udhëtuar pa 
pasur edhe një fanellë me 
fytyrën e saj. Personaliteti 
i tretë është Nëna Terezë, 
e vetmja pyetje që do t’ia 
kisha bërë do të ishte: “A ia 
vlente”? E di se do të më 
thoshte po, por unë ende 
nuk e di pse e ka vendosur 
ta pranojë atë thirrje për t’ia 
përkushtuar jetën të tjerëve.

• Cila është nofka jote 
më interesante dhe cila 
është historia prapa saj?

Mua të gjithë më thërra-
sin Lizë, Liza, por e kam 
një “nofkë” që është shumë 
interesante dhe e mbaj me 
dëshirë sepse ma ka lënë 
shoqja ime Agata Çetta, të 
cilën e kam shumë për zemër. 
Kjo nofkë është “bambi”. Në 
një moment që ishim bashkë 

ajo më pyeti se pse jam e 
pikëlluar ngase sipas saj sytë 
e mi janë si sytë e bambit nga 
të cilët mund të vëresh gjend-
jen time të brendshme. 

• Nëse do të zgjidhje ta 
dëgjoje një këngë dhe ta 
shikoje një film gjatë gjithë 
pjesës së mbetur të jetës, 
cilët do të ishin ata?

Kënga “Dance me to the 
end of love” dhe filmi “Annie”. 

• Nëse do të zgjidhje një 
ushqim dhe një ëmbëlsirë 
ta haje gjatë gjithë pjesës 
së mbetur të jetës, cili do të 
ishte ai?

Pa menduar hiq, janë të 
gjitha llojet e pastave dhe 
tiramisu. 

• Na trego ndonjë kujtim 
nga fëmijëria dhe ndjenjat 
që ti sjell ai kujtim sa 
herë të bie në mend?

Unë e kam një 
shenjë të qepjes në 
fytyrën time, si fëmijë 
kam qenë shumë e 
lidhur me babin, dhe 
kudo ka shkuar ai, unë 
i jam qepur pas. Gjatë 
një vizite tek xhaxhai 
në Podujevë dolëm të 
luajmë në oborr dhe 
hipëm mbi disa gjëra që 
ndodheshin aty. Në atë 
moment e kam parë 
babin që është nisur 
për diku dhe u hodha 
nga ku isha por rashë 
me fytyrë në tokë 

mbi një copë xhami. Kjo 
ngjarje më sjell emocione 
të dyfishta, fëmijërinë dhe 
ngarendjen time pas babit 
dhe dhimbjen që më ka 
sjell qepja e gërvishtjes.

• Çfarë do të bëjë po 
qe se në këtë moment 
do të fitoje 1 milionë 
euro?

Gjëja e parë që do të bëja 
është të blej një shtëpi në 
bregdet dhe me një pjesë të 
parave do të hapja një shkollë 
të arkitekturës.

•Nëse për një ditë do të 
qeverisje botën, çka do të 
ndryshoje?

Në këtë rast më bie në 
mend fjala: “Sharing is caring” 
që vlen në mes njeriut dhe 
natyrës.

•Në cilën periudhë të 
historisë do të dëshiroje të 
jetosh?

Në dy periudha: e para 
lidhet më shumë me periud-
hën e zhvillimit arkitektonik 
dhe e dyta është periudha e 
Rilindjes sepse mendoj 
se pas 

një periudhe tepër të zymtë 
të mesjetës, jeta shpërtheu 
në të gjitha dimensionet dhe 
atë mund ta vëresh edhe 
në art, muzikë, arkitekturë, 
jetë shoqërore, marrëdhënie 
ndër-njerëzore. 

•Cila është porosia jote 
për të rinjtë e Kosovës?

Mendoj se secili prej 
të rinjve duhet ta kuptoj se 
paraja nuk është suksesi. Sa 
më herët e kuptojnë këtë do 
të kalojnë ma mirë në jetë. 
Unë e di se paraja na duhet 
për t’i plotësuar nevojat 
bazë por, e vetmja rrugë 
që i dallon njerëzit është 
rruga që ata e zgjedhin për 
të mbërritur deri te paraja. 
E rëndësishme për të rinjtë 
është që të dinë çfarë duan, 
të dëgjojnë veten e tyre 
dhe zërin brenda vetes dhe 
kompromiset t’i bëjnë për 

të mirën e tyre dhe për të 
kontribuuar për të tjerët, 

të mos jenë 
egoistë. 

music box
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Eliza, një vajzë që e konsideron muzikën, foto-
grafinë, arkitekturën, ligjërimin, apo thënë në 
përgjithësi artin si një kauzë dhe një mënyrë për 

të shprehur të gjitha ato që i ka në mendje, gjithmonë 
me mendimin se do të arrij të përmirësoj diçka, ishte 
mysafire në redaksinë tonë. Ajo ndau me ne përvojat 
e saj të shumta në katër profesionet që ka provuar 
t’i bëjë në jetë. Për ne, ishte një kënaqësi e veçantë 
biseda me të, kurse juve lexues të dashur, ju ftoj të 
lexoni ngjarje interesante nga jeta e Elizës.

ELIZA HOXHA – KËNGËTARE, 
FOTOGRAFE, ARKITEKTE, LIGJËRUESE



• Eliza, please choose 
three famous people who 
have had an impact on 
your shaping?

One of them is Meril 
Streep, I also liked her when 
I was a kid, and back then I 
only liked her as an actress. 
But, when I grew up I real-
ized that apart from what I’ve 
seen in movies and her dras-
tic transformation in different 
roles she has managed not 
to lose herself, and because 

of this I am re-
ally impressed 
with Meril. 
Another per-
son who has 
had an impact 
on me was 
Madonna. Her 
songs “Papa 
don’t Preach”, 
“Like a Virgin”, 
remain my 
favorites by 
Madonna. I 
remember 
that not a 
single sum-
mer vacation 
journey went 
by without 
having a 
T-shirt with 
her printed 

face on it. The third personal-
ity is Mother Theresa; the 
only question I would have 
asked her would have been 
“Was it worth it”? I know she 
would have responded with 
a yes, but I still do not know 
why she decided to accept 
the call to dedicate her life to 
others.

• What is your most 
interesting nickname and 
what is the story behind 
it?

Everyone calls me 
Lizë, Liza, but I do have a 
“nickname”, which is very 
interesting and I keep it with 

much pleasure because it 
was my friend Agata Çetta, 
who I adore, that gave it 
to me. This nickname is 
“Bambi”. Once when we were 
together she asked me why 
I’m sad, because, according 
to her, my eyes are like the 
eyes of Bambi, which portray 
my inner state. 

• If you would choose to 
listen to a song and watch 
a movie for the rest of your 
life, what would they be?

The song “Dance Me 
to the End of Love” and the 
movie “Annie”.

• If you would choose 
a food and dessert to eat 
it for the rest of your life, 
what would it be?

Without even thinking, 
there are all kinds of pastries 
and then there is tiramisu.

• Tell us about a memo-
ry from your childhood and 
the feelings accompanying 
that memory every time 
you remember?

I have a scar from stiches 
on my face. As a child I was 
very close to my dad, and 
wherever he went, I went 
along. During a visit to my 
uncle in Podujeva, we went 
out to play in the yard and 
we climbed some things that 
were there. At that moment I 
saw my dad leaving some-

where and I jumped from 
where I was, but I fell on my 
face and on a piece of glass. 
This event brings me mixed 
emotions, my childhood and 
me running after my dad, 
as well as the pain that the 
stitching caused me.

• What would you do if 
at this very moment you 
would win €1 million?

The first thing I would do 
is buy a house on the coast 
and with some of the money 
I would open a school for 
architecture. 

• If you would govern 
the world for a day, what 
would you change?

In this case I remember 
the words “Sharing is caring” 
that applies between man 
and nature. 

• In what period of his-
tory would you like to live?

In two periods: the first 
relates more to the period of 
architectural development 
and the second is the Re-
naissance period, because I 
think that after a very bleak 
period of the Middle Ages, life 
exploded in all dimensions 
and you can see it in art, mu-
sic, architecture, social life, 
inter-human relations.  

• What is your message 
to the young people of 
Kosovo?

I think that each of the 
young people must under-
stand that money is not an 
accomplishment. The sooner 
they realize this they will 
have a better life. I know 
that we need money to meet 

the basic needs, but 
the only path that dif-
ferentiates people is 
the path they choose 
to reach the money. It 
is important for young 
people to know what 
they want, to listen to 
themselves and their 
inner voice, and to 
make compromises 
for their own good and 
contribute for others, 
and not to be selfish.

music box
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ELIZA HOXHA – SINGER, 
PHOTOGRAPHER, ARCHITECT, LECTURER

Eliza, a girl who 
considers music, 
photography, 

architecture, lecturing, 
or generally saying art 
as a cause and a way of 
expressing all that she 
has in her mind, always 
aiming in improving 
something, was a guest 
in our editorial office. 
She shared with us 
many experiences of 
hers in the four profes-
sions she has practiced 
in life. For us, it was a 
great pleasure to talk to 
her, while, dear read-
ers, I invite you to read 
interesting events from 
Eliza’s life.
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Pas shumë planifikimesh 
dhe përgatitjesh më 
15 shtator 2018 në 

Ditën Botërore të Pastrimit 
në Kosovë filloi aksioni i 
shumëpritur për pastrimin e 
mbeturinave. Dallimi i vetëm 
nga pjesa tjetër e botës se 
në Kosovë ky aksion do të 
vazhdojë për tre muaj rresht, 
gjegjësisht deri më 15 dhjetor 
2018. Fakti se ky aksion do të 
vazhdojë kaq gjatë mund të 
shikohet nga dy këndvështrime 
të kundërta. Në njërën anë, 
kjo është një nismë tejet 
pozitive dhe e rëndësishme për 
mbrojtjen e ambientit. Mirëpo, 
në anën tjetër ky aksion e 
tregon se sa e rëndë është 
ndotja aktuale e mjedisit nga 
mbeturinat e hedhura pa asnjë 
kriter në Kosovë.

Lajmi më i mirë në lidhje 
me këtë aksion të pastrimit 
është se ai filloi përnjëherësh 
në të gjitha komunat e 
Kosovës. Sipas të dhënave 
nga Ministria e Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor mbi 
100.000 vullnetarë iu përgjigjën 
thirrjes për të marr pjesë në 
pastrimin e Kosovës. Në 
Prishtinë, aksioni filloi me 
pastrimin e deponisë ilegale 
të materialeve ndërtimore 
pranë zyrave kryesore të 
Kompanisë së Ujësjellësit 
Rajonal të Prishtinës. Në këtë 
pikë, e cila gjatë 20 viteve 
të fundit përpos pamjes së 
shëmtuar edhe kundërmonte 
tej mase, krahas makinerive 

të rënda që nevojiteshin për 
të pastruar u mblodhën edhe 
shumë vullnetarë në krye 
me Kryeministrin e Kosovës 
z. Ramush Haradinaj si dhe 
me ushtruesin e detyrës 
se Ministrit të Mjedisit dhe 
Planifikimit Hapësinor z. Fatmir 
Matoshi.

Në një prononcim për 
mediat e shumta që e 
mbuluan fillimin e këtij aktiviteti 
Kryeministri Haradinaj së 
pari i falënderoi të gjithë të 
pranishmit për pjesëmarrjen e 
tyre për pastrimin e Kosovës. 
Më tutje ai theksoi “Sot po 
fillojmë ta pastrojmë Kosovën 
të gjithë së bashku pa asnjë 
dallim të moshës, gjinisë, fesë, 
apo përkatësisë etnike. Për dy 
dekada janë hedhur mbeturina 
dhe mbetje të ndryshme pa 
kurrfarë kontrolli dhe ne sot po 
e fillojmë një aksion që nuk do 
të ndërpritet deri sa të mos i 
pastrojmë ato. Ç’ është edhe 
më e rëndësishme më nuk 
do të lejojmë që mbeturinat 
të hedhen më këtu. Vendi ku 
jemi sot do të kthehet në park i 
cili do të jetë në dispozicion të 
banorëve të Prishtinës.”

Edhe z. Matoshi i 
falënderoi të gjithë banorët 
e Kosovës që iu përgjigjën 
këtij aksioni dhe që dolën 
për të pastruar në të gjitha 
komunat e Kosovës. Duhet 
theksuar se në mbështetje të 
kësaj nisme për të pastruar 
Kosovën kishte ardhur edhe 
z. Blendi Klosi nga Ministria 

për Turizëm dhe Mjedis 
e Shqipërisë së bashku 
me një grup vullnetarësh. 
Ky i fundit theksoi se ata 
kishin ardhur këtu për 
të mbështetur lëvizjen 
vullnetare të të rinjve dhe të 
shoqërisë civile të cilët edhe 
njëherë po e dëshmojnë jo 
vetëm në Kosovë por, në 
tërë botën se janë për një 
mjedis të pastër dhe në 
radhë të parë për një jetë të 
qëndrueshme.

Këtij aksioni iu 
bashkëngjit edhe Kryetari 
i Komunës së Prishtinës 
z. Shpend Ahemti, i cili tha 
për mediat se në kuadër të 
këtij aksioni synohet që të 
pastrohen të gjitha deponitë 
ilegale në Prishtinë. Sipas 
tij vërtetë është vështirë 

që mbeturinat e grumbulluara 
për 20 vjet të pastrohen për 
pak kohë. Mirëpo , duke e 
parë angazhimin e të gjitha 
institucioneve ai ishte i bindur 
se do të punojmë të gjithë 
pa kurrfarë dallimesh për t’i 
pastruar mbeturinat pasi që ato 
janë problem i të gjithë neve 
dhe të ardhmes tonë.

Kryeministri Haradinaj dhe 
Kryetari i Komunës Ahmeti 
premtuan se pas përfundimit 
të këtij projekti do t’i kushtohet 
më shumë kujdes dhe burime 
parandalimit të hedhjes së 
paligjshme të mbeturinave 
përmes zbatimit të masave 
ndëshkuese për të gjithë 

ndotësit e mjedisit. Për hir të 
efikasitetit në këtë drejtim që 
të dy e paralajmëruan edhe 
krijimin e njësisë së gjelbër të 
Policisë së Kosovës.

Pa dyshim një aksion 
i tillë u mbështet edhe nga 
KFOR-i dhe në shenjë të kësaj 
mbështetjeje në këtë aksion 
doli edhe Shefi i Shtabit të 
KFOR-it Gjeneral Brigade 
John C. Boyd. Me këtë rast 
Gjenerali Boyd theksoi se 
KFOR-i e ka mbështetur 
këtë aksion duke ndihmuar 
në shpërndarjen e mesazhit 
për fushatën e pastrimit të 
Kosovës. Ai po ashtu shtoi se: 
“Kosova është një vend shumë 
i bukur. Mirëpo, ajo mund të 
jetë edhe më e bukur dhe sa 
më e bukur që të jetë aq më 
shumë turizëm do të ketë. Ne 
e kemi kaluar në këtë proces 
në SHBA rreth 45 vjet më parë. 
Andaj, ne ju kuptojmë dhe ju 
mbështesim për këtë që po e 
bëni si me veprime ashtu edhe 
me mendimet tona.”

Në fund Gjenerali Boyd 
i porositi të gjithë rinjtë 
e Kosovës se ata janë e 
ardhmja dhe kjo është një 
mundësi shumë e mirë për 
të ndihmuar në formësimin e 
të ardhmes duke i mbledhur 
mbeturinat. Sipas tij, kjo është 
diçka tejet e rëndësishme pasi 
që është një pikënisje që ua 
krijon ndjenjën e kënaqësisë 
me vetveten me lagjen dhe 
vendin e tyre.

TA PASTROJMË KOSOVËN!
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After a lot of planning 
and preparation on 
September 15th, 2018, 

the World Cleaning Day, 
Kosovo started the much 
anticipated garbage cleaning 
action. The only difference 
from the rest of the world is 
that in Kosovo this action 
will go on for three months, 
namely until December 15th, 
2018. The fact that this action 
will continue for so long 
may be looked at from two 
opposing points of view. On 
one side this is a very positive 
initiative for the protection 
of the environment. On the 
other hand, however, this 
action shows the severity of 
the current environmental 
pollution from the garbage 
being illegally disposed of in 

Kosovo.
The best news about 

this cleaning action is that it 
started at the same time in all 
the municipalities in Kosovo. 
According to the data from 
the Ministry of Environment 
and Spatial Planning (MESP), 
over 100,000 volunteers 
responded to the call to take 
part in cleaning Kosovo. In 
Prishtina, the action started 
with the cleaning of the 
illegal landfill of construction 
materials next to the main 
offices of the Regional Water 
Company. In addition to the 
use of heavy machinery 
many volunteers, led by the 
Prime Minister of Kosovo Mr. 
Ramush Haradinaj and the 
Minister of the (MESP) Mr. 
Fatmir Matoshi, gathered to 

clean up this area, 
which for the last 20 
years was an eyesore 
and emitted a terrible 
stench 

In a statement 
for numerous media 
outlets that covered 
this action, Prime 
Minister Haradinaj 
thanked all the 
participants for taking 
part in cleaning 
Kosovo. He stated 
“Today we are starting 
to clean-up Kosovo 
together regardless 
of our age, gender, 
religion or ethnicity. For 
two decades various 
waste materials have 
been thrown without 
any control. So today 
we are commencing an 
action that will not be 
stopped until we have 
cleaned them all. More 
importantly we will no 
longer permit garbage 
to be thrown here. This 
place will be turned 
into a park that will be 
for the benefit of the 
people in Prishtina.”

Mr. Matoshi 
also thanked all the 
people of Kosovo for 
responding to this 

action and for participating in 
cleaning all the municipalities 
in Kosovo. It should be 
emphasized that Mr. Blendi 
Klosi, Minister of Tourism 
and Environment of Albania 
and a group of volunteers 
from Albania also came 
to support this initiative. 
Mr. Klosi highlighted that 
they came to support the 
voluntary movement of 
the youth and civil society 
who once more proved not 
only in Kosovo, but in the 
entire world that they want 
a clean environment with 
sustainable living.

This action was also 
supported by the Mayor of 
Prishtina Mr. Shpend Ahmeti, 
who stated to the media that 
the aim of this action is to 
clean all illegal landfills in 
Prishtina. According to him it 
is difficult to clean garbage 
that has been accumulated 
for 20 years in a short space 
of time, however seeing 
the engagement of all the 
institutions he remained 
convinced that everybody 
without any exemption would 
work to clean up the garbage 
because this is a problem 
that concerns all citizens and 
their future.

Both Prime Minister 
Haradinaj and Mayor Ahmeti 
promised that upon the 
conclusion of this project 
more efforts and resources 
would be put into the 
prevention of the illegal 
disposal of garbage with 
more emphasis of punishing 

all the environment polluters. 
In order to be more efficient 
in this sense they both 
announced the creation 
of green units within the 
Kosovo Police.

Undoubtedly this action 
was also supported by KFOR 
and supported by Brigadier 
General John C. Boyd, Chief 
of Staff of HQ KFOR, who 
was also present at this event.  
General Boyd emphasized 
that KFOR supported this 
action by helping in portraying 
the messaging on the “Clean 
Kosovo campaign”. 

He also added: “Kosovo 
is beautiful, but it can be 
even more beautiful. The 
more beautiful it gets the 
more tourists will come. 
We have gone through this 
process in the USA some 
45 years ago. Therefore, we 
understand and we support 
your efforts both with actions 
and in our thoughts.”

In conclusion General 
Boyd reminded all young 
people in Kosovo that they 
are the future and this is a 
great opportunity for them 
to help shape that future 
by collecting garbage. 
According to him, this is 
something very important 
because it is a starting 
point that makes them feel 
better with who they are and 
makes them proud in their 
neighborhoods 
and country.

LET’S CLEAN KOSOVO!

Na vizitoni në:
Visit us at:
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Të jesh baba është një nga punët më të vështira në botë. Puna dhe dashuria që duhet për të qenë një baba i mirë 
mund të dërrmojë cilindo, madje edhe baballarët e kafshëve. Natyra është e mbushur me baballarë mahnitës të kaf-
shëve të cilët janë shëmbëlltyrë e atësisë me sakrificën, angazhimin dhe përkushtimin e tyre të jashtëzakonshëm për 

të vegjlit e tyre. Disa nga këta baballarë krenarë qëndrojnë me partnerët e tyre gjatë gjithë jetës, duke ushqyer dhe rritur të 
vegjlit e tyre si familje të lezetshme kafshësh. Disa baballarë të tjerë marrin timonin tërësisht, duke jetuar jetën e tyre si ba-
ballarë të vetëm, prioriteti kryesor i të cilëve është siguria e fëmijëve të tyre. Pa marrë parasysh se ku ju shikoni në natyrë, 
qoftë tokë, ajër, apo det, ju do të gjeni krijesa kudo që përfaqësojnë baballarët e mëdhenj të mbretërisë së kafshëve.

Baballarët e mbretërisë së kafshëve që 
vërtet janë më të mirët

Baballarët e 
pinguinëve pe-
randorë kalojnë 
nëpër ferr për të 
vegjëlit e tyre

Pinguinët perandorë jeto-
jnë në një nga mjediset 
më armiqësore në Tokë, 

dhe baballarët e pinguinëve 
duhet të durojnë të gjitha llojet 
e sfidave kur është fjala për 
rritjen e të vegjëlve të tyre. Me 
asnjë furnizim për të ndërtuar 
folenë, ata duhet të përdorin 
trupat e tyre për t’i mbajtur 
ngrohtë të vegjlit e tyre. Pasi 
femra lëshon një vezë, ajo 
e lë atë me babanë për ta 
ngrohur, gjersa ajo ushqehet. 
Për më shumë se një muaj, 
meshkujt nuk bëjnë asgjë, por 
rrinë klloçkë për vezët e tyre, 
duke u grumbulluar së bashku 
në numër të madh për t’u 
ngrohur. Ata qëndrojnë kështu 
derisa të çelin vezët, gjë që 
mund të zgjas deri në 75 ditë. 
Gjatë gjithë kësaj kohe ata nuk 
hanë asgjë, duke mbijetuar 
vetëm me rezervat e grumbul-
luara të yndyrërave. Derisa 
femrat të kthehen tek familjet e 
tyre, baballarët mund të kenë 
agjëruar deri në katër muaj. 
Megjithëse baballarët humbin 
rreth gjysmën e peshës 
trupore, nënat shpesh e kanë 

të vështirë t’i ndajnë 
fëmijët e tyre nga ba-
ballarët. Së bashku, 
të dy sigurohen që 
t’i mbajnë fëmijët e 
tyre të ngrohtë deri 
sa të rriten mjaft për 
të mbijetuar jashtë 
xhepit të tyre.

Emperor Penguin 
Dads Go Through 
Hell For Their 
Babies

Emperor penguins live 
in one of the most 
hostile environments on 

Earth, and penguin dads must 
endure all sorts of challenges 
when it comes to raising their 
young. With no supplies to 
build a nest, they must use 
their own bodies to keep their 
young warm. After the female 
lays an egg, she leaves it with 
the father to incubate while 
she feeds. For over a month, 
the males do nothing but 
incubate their eggs, huddling 
together in huge numbers to 
keep warm. They stay like this 
until the eggs hatch, which 
can take up to 75 days. They 
don’t eat during this entire 
time, surviving only on built-up 
fat stores. By the time the 
females return to their families, 
the dads may have been fast-
ing for up to four months. Even 
though the fathers lose about 
half of their bodyweight, the 
mothers often find it difficult to 
pry their babies away from the 
dads. Together, the two make 
sure to keep their baby warm 
until they grow big enough to 
survive outside the pouch. 

Baballarët e kuajve të detit lindin 
foshnjat e tyre

Kuajt e detit janë të njohur për shtatzënitë e tyre unike, një 
nga rastet e vetme në mbretërinë e kafshëve ku mesh-
kujt lindin të vegjlit e tyre. Këta etër të mrekullueshëm 

peshqish kanë një qese ose xhep të veçantë në barkun e tyre,  
të cilën ata e përdorin për të ngrohur deri në 2000 vezë në 
të njëjtën kohë. Pas shumë orëve të vallëzimit çiftues, femrat 
fusin vezët e tyre në meshkuj. Pastaj, i takon tërësisht mashk-
ullit që të kujdeset për të vegjlit e tyre. Të vegjlit do të jenë gati 
të çelin pas afërsisht 10 deri në 25 ditë. Gjatë asaj periudhe, 
babai me kujdes do të rregullojë sasinë e ujit të kripur ndaj së 
cilës mund të ekspozohen të vegjlit e tij. Foshnjat do të çelin 
brenda barkut të babait dhe pasi të lindin duhet të kujdesen 
vetë për vetën, duke ia mundësuar kështu babait që të marrë 
një pushim tejet të nevojshëm.

Seahorse Dads Give Birth To 
Their Babies

Seahorses are famously known for their unique 
pregnancies, one of the only instances in the 
animal kingdom where males give birth to their 

young. These incredible fish-fathers have a special-
ized pouch on their bellies which they use to incubate 
up to 2000 eggs at once. After hours of mating 
dances, female seahorses insert their eggs into the 
males. Then, it’s entirely up to the males to take care 
of their young. About 10 to 25 days will pass before 
the hatchlings are ready to emerge. During that time, 
the father will carefully regulate how much salt water 
they are exposed to. The babies will hatch inside the 
father’s belly and are on their own after they are deliv-
ered, allowing dad to take a much needed break. 

Baballarët e 
strucave Emu 
vuajnë nga uria 
për zogjtë e tyre

Emuset janë vendase 
të Australisë dhe 
praktikojnë poliandri, 

që do të thotë se ato mund 
të çiftohen me shumë individë të ndryshëm në një periudhë relativisht 
të shkurtër kohore. Meshkujt janë të ngarkuar me inkubacionin ose 
ngrohjen e vezëve, ndërsa femrat kërkojnë më shumë meshkuj për të 
lëshuar më shumë vezë. Foletë zakonisht janë të mbushura me vezë 
të emuseve të ndryshme mashkullore dhe babai i cili është përgjegjës 
për fole do të rri klloçkë për të gjitha vezët, pa diskriminim. Etërit 
humbin më shumë se një të tretën e peshës së trupit ndërsa ngrohin 
vezët pa pushim, ushqim ose pije deri në afro dy muaj dhe mbrojnë 
me shumë agresivitet të vegjlit e tyre pasi ata të çelin.

Emu Dads Starve For Their Chicks

Emus are endemic to Australia and practice polyandry, mean-
ing that they may mate with many different individuals in a 
relatively short period of time. Males are tasked with incubat-

ing the eggs, while females seek more males to lay more eggs. The 
nests are usually filled with eggs of various male emus, and the 
father responsible for the nest will incubate all the eggs regardless. 
Fathers lose over a third of their body weight as they incubate the 
eggs without rest, food, or drink for up to nearly two months, and will 
aggressively defend their young after hatching. 

(Burimi: www.ranker.com)



animal kingdom

Being a dad is one of the toughest jobs in the world. The amount of work and love it takes to be a good father can 
exhaust anyone, including animal fathers. Nature is full of amazing animal dads who exemplify the meaning of 
fatherhood with their tremendous sacrifice, commitment, and devotion to their young. Some of these proud fa-

thers stay with their partners for life, nurturing and raising their babies as cute animal families. Others take the wheel 
completely, living their lives as single fathers whose top priority is the safety of their children. No matter where you look 
in nature, be it land, air, or sea, you will find creatures everywhere that represent the great dads of the animal kingdom.

Dads of the animal kingdom who 
are truly the best

Seahorse Dads Give Birth To 
Their Babies

Seahorses are famously known for their unique 
pregnancies, one of the only instances in the 
animal kingdom where males give birth to their 

young. These incredible fish-fathers have a special-
ized pouch on their bellies which they use to incubate 
up to 2000 eggs at once. After hours of mating 
dances, female seahorses insert their eggs into the 
males. Then, it’s entirely up to the males to take care 
of their young. About 10 to 25 days will pass before 
the hatchlings are ready to emerge. During that time, 
the father will carefully regulate how much salt water 
they are exposed to. The babies will hatch inside the 
father’s belly and are on their own after they are deliv-
ered, allowing dad to take a much needed break. 

Gorillat kanë 
shumë dëshirë të 
luajnë me babanë

Në kulturën e popullari-
zuar moderne gorillat 
shpesh marrin një rep-

utacion të keq nga portretizimi 
i tyre si kafshë të frikshme, 
por në realitet, gorillat janë një 
specie relativisht e butë e ma-
jmunit. Kjo shtrihet edhe në të 
qenit prindër, e cila është një 
pjesë e rëndësishme e jetës 
së çdo gorille. Ndërsa etërit 
nuk ndihmojnë drejtpërdrejt 
me foshnjat e tyre, në moshën 
e re të gorillës, baballarët 
fillojnë të kenë një interes më 
aktiv në socializimin e tyre. 
Gëzof-argjendi vepron si një 
shembull për të riun e tij dhe 
shpesh ndërhyn në grindjet 

familjare nëse mendon se 
dikush po trajtohet padre-
jtësisht. Ai gjithashtu luan 
shpesh me të vegjlit, duke 
krijuar lidhje të forta mes 
babait dhe të voglit.

Gorillas Love To 
Play With Dad

Gorillas often get a bad 
reputation from their 
portrayal as fearsome 

beasts in pop culture, but in 
reality, gorillas are a relatively 
gentle species of ape. This 
extends into parenting, which 
is an important part of every 
gorilla’s life. While fathers 
don’t directly help out with 
their infants, at the young 
gorilla’s age, the dads begin 
to take an active interest in 
their socialization. The silver-
back acts like a role model 
for his young, and he often 
interjects in family squabbles 
if he thinks someone is being 
treated unfairly. He also plays 
with the children often, 
creating strong bonds 
between father and child. 

Majmunët e artë 
luanorë i qepen ba-
ballarëve të tyre

Majmunët Tamarinë të artë 
luanorë janë primatët e 
Amerikës së Jugut të njohur 

për krifat e tyre të bukura dhe grupet 
e shoqërueshme familjare. Në këto 
grupe, të quajtura trupa, çdo anëtar 
ndan përgjegjësinë kur është fjala 
për rritjen e të vegjëlve. Pas javëve 
të para të jetës së një të vogli, etërit 
angazhohen shumë më shumë, duke 
mbajtur foshnjat kudo që shkojnë dhe 
duke u siguruar që të gjithë janë të 
ushqyer mirë. Baballarët Tamarinë 

do të vazhdojnë të mbajnë 
të vegjlit e tyre për muaj 
të tërë, gjersa nënat dhe 
të gjithë anëtarët e tjerë 
të familjes heqin dorë nga 
përgjegjësia e transportit 
vetëm pas pak javësh.

Golden Lion 
Tamarins Cling 

To Their Dads

Golden lion tamarins are South 
American primates known for 
their beautiful manes and so-

ciable family groups. In these groups, 
called troops, every member shares 
the responsibility when it comes to 
raising the young. After the first weeks 
of a new-born’s life, the fathers step up 
in a big way, carrying the babies wher-
ever they go and making sure they are 
well fed. Tamarin dads will continue 
to carry their young for months, while 
mothers and all other family members 
give up transport responsibility after 
only a few weeks. 

Gjemborët janë ba-
ballarë peshqish të 
shkëlqyeshëm

Gjemborët janë lloj i pesh-
kut i njohur për krijimin e 
foleve në përgatitje për 
çiftëzim, të cilët përdorin 

trupat e tyre për të formësuar dhe 
lidhur gjithçka së bashku. Kur vezët 
lëshohen, ai qëndron në fole dhe 
kujdeset për pasardhësit e tij derisa 
ata të çelin. Ai përdor bishtin e tij për 
të përzier ujin rreth vezëve, duke u 
siguruar që ata gjithmonë të kenë 

qasje në oksigjen të freskët. Pasi të 
çelin të vegjëlit, ai do t’i mbrojë ata 
nga kërcënimet deri në kohën kur 
ata të jenë mjaft të mëdhenj për të 
mbledhur vetë ushqimin e tyre. 

Stickleback Are Ex-
cellent Fish Fathers

Sticklebacks are type of fish 
known to create nests in prep-
aration for mating, using their 

bodies to shape and bind everything 
together. When the eggs are laid, he 
stays with the nest and looks after 
his offspring until they hatch. He uses 
his tail to stir up the water around 
the eggs, making sure they always 
have access to fresh oxygen. After 
the hatchlings emerge, he will protect 
them from threats until they are old 
enough to gather food 
on their own.

(Source: www.ranker.com)
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Përmbajtja

Kjo është një his-
tori për famëkeqin 
Grinch, i cili jeton një 

jetë të vetmuar brenda një 
shpelle në Malin Crumpet, 
vetëm në shoqërinë e qenit 
të tij besnik, Max. Gjersa 
jeton në një shpellë të 
rregulluar me shpikje dhe 
makineri që përmbushin 
nevojat e tij të përditshme, 
Grinçi i takon fqinjët e tij 
në Who-ville vetëm kur ai 
mbetet pa ushqim. Çdo 
vit, gjatë Krishtlindjes, 
ata prishin vetminë e tij 
të qetë me festimet e tyre 
gjithnjë e më të mëdha, 
më të ndritura dhe më 
të zhurmshme. Kur Hutë 
deklarojnë se këtë vit do 
ta bëjnë Krishtlindjen tri 
herë më të madhe, Grinçi e 
kupton se ekziston vetëm 

një mënyrë për të fituar 
paqe dhe qetësi: ai duhet 
ta prishë Krishtlindjen. 
Për ta bërë këtë, ai 
vendos që në prag të 
Krishtlindjes të paraqitet 
si Baba Dimër, madje 
duke shkuar aq larg sa të 
zë një dre të painteresuar 
dhe të padëgjueshëm 
për të tërhequr sajën e 

tij. Ndërkohë, poshtë në 
Huvill, Cindy-Lou Who - një 
vajzë e re e stërmbushur 
me hare festive - komplo-
ton me bandën e saj të 
miqve që ta zënë Baba 
Dimrin ndërsa ai bën 
xhirot e tij të Vigjiljes së 
Krishtlindjes, në mënyrë që 
ajo të mund ta falënderojë 
atë për ndihmën e dhuruar 
nënës së saj të vetme dhe 
të mbingarkuar me punë. 
Sidoqoftë, përderisa af-
rohet Krishtlindja, plani i saj 
i mirë rrezikon të përplaset 
me planin edhe më të ligë 
të Grinçit. A do të arrijë 
Sindi Llu qëllimin e saj për 
ta takuar më në fund  Baba 
Dimrin? A do të arrijë 
Grinçi që të prish gëzimin 
e Huve për festë njëherë e 
përgjithmonë?

Synopsis

This is 
a story 
about the infamous Grinch, who 

lives a solitary life inside a cave on Mt. 
Crumpet with only his loyal dog, Max, for 
company. With a cave rigged with inven-
tions and contraptions for his day-to-day 
needs, the Grinch only sees his neigh-
bours in Who-ville when he runs out of 
food. Each year at Christmas they disrupt 
his tranquil solitude with their increas-
ingly bigger, brighter and louder celebra-
tions. When the Whos declare they are 
going to make Christmas three times big-
ger this year, the Grinch realizes there is 
only one way for him to gain some peace 
and quiet: he must steal Christmas. To 
do so, he decides he will pose as Santa 
Claus on Christmas Eve, even going 
so far as to trap a lackadaisical misfit 
reindeer to pull his sleigh. Meanwhile, 
down in Who-ville, Cindy-Lou Who - a 
young girl overflowing with holiday cheer 
- plots with her gang of friends to trap 
Santa Claus as he makes his Christmas 
Eve rounds so that she can thank him for 
help for her overworked single mother. 
As Christmas approaches, however, her 
good-natured scheme threatens to collide 
with the Grinch’s more nefarious one. 
Will Cindy-Lou achieve her goal of finally 
meeting Santa Claus? Will the Grinch 
succeed in silencing the Whos’ holiday 
cheer once and for all?

DR.SEUSS’ 
THE GRINCH

Cast: Benedict Cum-
berbatch 
Director: Scott 
Mosier & Yarrow 
Cheney  
Scenario: Michael 
LeSieur & Tommy 
Swerdlow 

DR.SEUSS’ THE 
GRINCH

Rolet: Benedict Cumber-
batch 
Regjia: Scott Mosier & Yar-
row Cheney  
Skenari: Michael LeSieur & 
Tommy Swerdlow 

Përmbajtja

V azhdimi i këtij filmi ndodh 
në Paris, në vitin 1920, 
menjëherë pas kapjes së 

Grindelwald nga Newt Scamander 
në fund të filmit të parë. Persona-
zhet të cilat kthehen në këtë pjese 
të filmit janë Tina, Queenie dhe 
Jacob.

Synopsis

The sequel takes 
place in 1920s 
Paris, shortly after Newt Scamander’s cap-

ture of Grindelwald at the end of the first instal-
ment. Returning for the sequel are the characters 
Tina, Queenie, and Jacob.

FANTASTIC BEASTS: THE 
CRIMES OF GRINDENWALD 

Rolet: Eddie Redmayne, Zoe Kravitz, Johnny 
Depp, Ezra Miller, Jude Law, Callum Turner 
Regjia: David Yates  
Skenari: J.K. Rowling 

FANTASTIC 
BEASTS: THE 
CRIMES OF 
GRINDEN-
WALD 

Cast: Eddie Redmayne, 
Zoe Kravitz, Johnny 
Depp, Ezra Miller, Jude 
Law, Callum Turner 
Director: David Yates  
Scenario: J.K. Rowling  
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Përmbajtja

Në qendër të tregimit 
është vetë Mbretëre-
sha, marrëdhënia e së 

cilës me të besueshmen e saj, 
këshilltaren dhe dashnoren 
e fshehtë, Sarah Churchill, 
dukeshë e Marlborough 
kthehet mbrapsht me ardhjen 
e Abigail, kushërira e vogël e 
Dukeshës. Së shpejti, bilanci 
i fuqisë midis grave ndryshon, 
ndërsa ato garojnë për të 
pasur ndikim tek Mbretëresha 
dhe oborri mbretëror.

Synopsis

A t the centre 
of the story 
is the Queen 

herself, whose 
relationship with 
her confidante, 
adviser and 
clandestine lover 
Sarah Churchill, 
Duchess of Marl-
borough is turned 
upside down by 
the arrival of the 
Duchess’s younger 
cousin Abigail. Soon 
the balance of power 

shifts between the 
women as they jockey 
for influence with the 
Queen and the court.

THE NUTSCRACKER AND 
THE FOUR REALMS 

Rolet: Misty Copeland, Mackenzie Foy, Mor-
gan Freeman, Keira Knightley, Helen Mirren, 
Matthew Macfadyen 
Regjia: Lasse Hallstrom & Joe Johnston  
Skenari: Ashleigh Powell  

moviemania

THE 
FAVOURITE

Cast: Emma Stone, 
Olivia Colman, Nicholas 
Hoult, Joe Alwyn, Ra-
chel Weisz, Mark Gatiss 
Director: Yorgos Lan-
thimos  
Scenario: Deborah Da-
vis & Tony McNamara  

Përmbajtja

E gjitha që Clara dëshiron është një çelës - 
çelësi i vetëm që do të hap kutinë që mban 
një dhuratë të çmueshme nga nëna e saj 

e ndjerë. Një pe i artë, që i është dhuruar asaj në 
festën vjetore te pushimeve të nunit të saj Dros-
selmeyer, e çon atë tek çelësi i shumë lakmuar 
- i cili menjëherë zhduket në një botë paralele të 
çuditshme dhe misterioze. Mu atje Klara takon 
një ushtar me emrin Phillip, një bandë minjsh dhe 
administratorë që kryesojnë tri toka: Toka e Fjollave 
të dëborës, Toka e Luleve dhe Toka e Ëmbëlsirave. 
Klara dhe Filipi duhet me guxim të përballen me 
Tokën e Katërt ogurzezë, që është shtëpia e tiranit 
Mother Ginger, për të rimarrë çelësin e Klarës dhe 
me shpresë të kthejnë harmoni në botën jo stabile.

Synopsis

All Clara wants is a 
key - a one-of-a-kind 
key that will unlock a 

box that holds a priceless 
gift from her late mother. 
A golden thread, pre-
sented to her at godfather 
Drosselmeyer’s annual 
holiday party, leads her to 
the coveted key - which 
promptly disappears into 
a strange and mysterious 
parallel world. It’s there that 

Clara encounters a soldier named Phillip, a 
gang of mice and the regents who preside 
over three Realms: Land of Snowflakes, 
Land of Flowers and Land of Sweets. Clara 
and Phillip must brave the ominous Fourth 
Realm, home to the tyrant Mother Ginger, 
to retrieve Clara’s key and hopefully return 
harmony to the unstable world.

THE FAVOURITE

Rolet: Emma Stone, Olivia 
Colman, Nicholas Hoult, Joe 
Alwyn, Rachel Weisz, Mark 
Gatiss 
Regjia: Yorgos Lanthimos  
Skenari: Deborah Davis & 
Tony McNamara  

THE NUTSCRACKER 
AND THE FOUR 
REALMS 

Cast: Misty Copeland, Macken-
zie Foy, Morgan Freeman, Keira 
Knightley, Helen Mirren, Matthew 
Macfadyen 
Director: Lasse Hallstrom & Joe 
Johnston  
Scenario: Ashleigh Powell  
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Me paraqitjet e tij për kombëtaren e Kosovës i riu Edon Zhegrova i ka bërë për 
vete tifozët kosovar të futbollit. Në vijim ju ftojmë të lexoni se si e ka prezantuar 
Edon Zhegrovën portali i famshëm i futbollit Goal.com, edicioni në gjermanisht.

PORTRETI

Duket qartë se xha-
keta ngjyrë kaltër 
të errët është tepër 

e madhe për të. Në siklet, pothuajse i torturuar, ai buzëqesh para kamerës 
një trofe në dorën e djathtë, një certifikatë në të majtën. Më pas, Edon 

Zhegrova duhet t’i përgjigjet edhe pyetjeve, nëse është krenar për atë që e ka arritur. Patjetër, 
mendon ai. Por, të flasë për këtë është disi e pakëndshme.

Fakti se ky çunak është vetëm dymbëdhjetë vjeç e shpjegon se pse nuk i 
pëlqen që të jap intervista për një të panjohur. Kanë kaluar gjashtë vjet të mira 

që atëherë; djaloshi i vogël i turpshëm i atyre ditëve ka kohë që është 
kthyer në një të rritur të ri me shumë më shumë vetëbesim. Ai është i 

bekuar me talent të pabesueshëm sot.
Ai asokohe, ishte veçse një çilimi 12 vjeçar i cili mundohej që të 

kënaqte kameramanin e mërzitshëm sa më mirë që mundte, pasi që 
sapo ishte shpallur lojtari më i mirë i një kampi për të rinj të skuadrës së madhe AC Milan në Kosovë. 
Ai i kishte bërë me radhë të gjithë kundërshtarët e tij që të dukeshin të vjetër, kishte shënuar gola dhe 
kishte vendosur ndeshje. Ishte hera e parë që i kushtohej kaq shumë vëmendje një lojtari tejet të talen-
tuar, karriera e të cilit ka qenë e mrekullueshme deri tani.

 “EDHE BARCA INTERESOHET 
PËR TË”

“Edhe Barcelona interesohet për të,” tha babai i Zhe-
grovës në mars të vitit 2017, pas konfirmimit të trans-
ferimit të të birit nga St. Truiden tek Genku.

Në Genk, qytetin e qetë me 65,000 banorë në mes të 
Flandrës, Zhegrova tani do të duhet të hedh hapin e radhës. Në 
fillim ai kishte probleme për t’u paraqitur në ekipin i cili radhitej 
i 12-ti në tabelë. Që nga fillimi i Ligës Belge e deri në nëntor ai 
nuk arriti thuajse fare që të hynte në ekip. Por, pastaj, në Dhjetor, 
sulmuesi anësor 18 vjeçar, i cili mund të luaj edhe si dhjetësh, e 

festoi depërtimin e tij në fushën 
profesioniste. Pesë paraqitje në 
ligë, katër prej tyre si titullar, janë 
bërë normë. Në barazimin 1:1 
kundër KAS Eupen, Zhegrova ia 
doli të shënonte golin e tij të parë 
në stilin më të mirë të Robben.

Djaloshi dikur i turpshëm 
tani është bërë një adoleshent 
me aspirata i cili është gati për 
suksese të dukshme për të cilat 
bota e futbollit është gati.

NJË YLL I HERSHËM NË 
PRISHTINË

Ai u rrit në kryeqytetin e Kosovës, në Prishtinë, 
dhe ka mësuar të luajë me top në rrugët dhe 
fushat e saj të futbollit. Ai është i mirë, shumë 

i mirë. Aq i mirë sa Milani e kishte nën vëzhgim duke e për-
cjellë qëkur ishte ngritur aq shumë mbi të tjerët në kampin e 
juniorëve të Rossoneri (kuqezinjve). Sidoqoftë, kontakti me 
Italinë kurrë nuk u materializua. Në vend të kësaj, ai kaloi 

nga klubi i vogël FK Flamurtari tek FC 
Prishtina e madhe. Aty ishte 

gjithmonë ndër më të mirët – 
dhe vazhdoi të tërhiqte gjith-
një e më shumë vëmendjen 

e gjigandëve të huaj.
Zhegrova, nuk i përngjan 

Messit  edhe aq por, në stilin e tij të lojës ai është një kombinim i Mesut 
Özil dhe Arjen Robben. Këmba e majtë e ka dellin dhe prekjen e filigra-
nit të kampionit gjerman të botës, njëkohësisht edhe shpejtësinë dhe 
dhuntinë  për gjuajtje eksplozive të super yllit holandez të Bayern-it.

Në mes të tjerëve, Barcelona, PSG apo Arsenali është dashur që 
ta vërejnë në këtë moshë kaq të re. Sidoqoftë, në moshën pesëmbëd-
hjetë vjeçare, Zhegrova u transferua jo tek ndonjëri prej klubeve më 
të mëdha, por tek Standard Liege. Me sa duket, sepse belgët kanë 
lidhje të mira me Prishtinën apo sepse Luan Ahmetaj me prejardhje 
shqiptare, asokohe këshilltar i ish sulmuesit të Standardit, Imoh Eze-
kiel, e bindi Zhegrovën dhe prindërit e tij që të kalonte në Liege.

Sidoqoftë, Zhegrova në fakt nuk arriti kurrë te Standardi. Ai 
iu dhurua menjëherë klubit të tyre partner VV St. Truiden, po 
ashtu në ligën e parë belge. Ai qëndroi atje dhe po përmirëso-
hej. Milan vazhdoi ta përcillte, 
por fituesi ishte Genk, një klub i 
madh në këtë vend.
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këndi sportiv

I lindur në Gjermani, i rritur 
në Kosovë, duke lulëzuar 
në Belgjikë; Edon Zhegro-

va është një prej talenteve 
më të mëdha në Evropë dhe 
“Goal” e prezanton atë.

EDON ZHEGROVA: 
MAGNETI I SUPERLATIVAVE    
             NGA KOSOVA



With his performances for the Kosovo national team the young Edon Zhegrova has become the fan fa-
vorite in Kosovo. Below we invite you to read how Edon Zhegrova was introduced by the famous football 
portal Goal.com, German edition.

PORTRAIT

The dark blue rain jacket is obviously too big for him. 
Embarrassed, almost tormented, he smiles into 
the camera, a trophy in his right hand, a certificate 

in his left hand. Then Edon Zhegrova has to answer 
questions as well. Whether he is proud of what he has achieved. Of course, he thinks. But, to talk about it, 
somehow it is unpleasant.

That this boy is only twelve years old explains why he does not enjoy giving an interview to a stranger. A 
good six years have passed since then; the shy little boy of those days has long since become a much more 

self-confident, young adult. He is blessed with unbelievable talent today.
He was then a 12-year-old rascal that tried to satisfy the annoying cameraman as well as possible, having 

just been named the best player of a junior camp of the great AC Milan in Kosovo. In rows he had let his op-
ponents look old, scored goals, decided games. It was the first great attention for a highly gifted player, 

whose career has been remarkable so far.

“BARCA ALSO HAS HIM ON THE 
SCREEN”

“Even Barcelona has him on the screen,” said Zhe-
grova’s father in March 2017, as the transfer of his 
offspring from St. Truiden to Genk was just confirmed. 

In Genk, the quiet 65,000-inhabitant city in the 
middle of Flanders, Zhegrova should now take the next step. At first 
he had problems making it in the team that ranked 12th. From the 
start of the Belgium’s League until the end of November he didn’t 
have a single appearance. But then, in December, the 18 -year-old 
winger, who can also play as a ten, celebrated his breakthrough 
in the professional field. Five league appearances, four of them in 
the starting lineup, have since become the norm. In the 1-1 draw 
against KAS Eupen Zhegrova he also succeeded to score is first 
goal in the best Robben-like manner.

The timid boy of that time has become an aspiring teen-
ager who is about to make a notable achievement to which the 
football world is open.

EARLY IN PRISTINA A STAR

He grew up in Kosovo’s capital, Pristina, and learned kicking the ball in its 
streets and football fields. He is good, really good. So good, that Milan 
had him on the screen following him closely since he had towered over 

so much at the Rossoneri junior camp. However, contact with Italy never 
becomes more specific. Instead, he soon moved from the smaller club FK 
Flamurtari to the big FC Pristina, and was there always among the best - 
and raised even more the interest of giants from abroad.

Rather than Messi, Zhegrova resembles in his playing style a mix of 
Mesut Özil and Arjen Robben. The left foot has the eye and the filigree ball 

treatment of the German world champion, at the same time the speed and the gift for explosive 
hooks of the Bayern’s Dutch superstar.

Among others, Barca, PSG or Arsenal should have noticed him at such a young age. Yet, at 
the age of 15 Zhegrova was transferred not to an absolute top club, but to Standard Liege. Pre-
sumably, because the Belgians have good connections to Pristina or because the Albanian-born 
Luan Ahmetaj, then adviser to the former standard striker Imoh Ezekiel, convinced Zhegrova 
and his parents to move to Liege.

However, Zhegrova would never really arrive at Standard. He was immediately awarded to 
the partner club VV St. Truiden, also Belgian first division, stayed there - and was getting bet-
ter. Milan followed on, but the winner was Genk, a local heavyweight.
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sports corner

Born in Germany, raised in Kosovo, thriving in Bel-
gium; Edon Zhegrova is one of the greatest talents 
in Europe and Goal introduces him.

EDON ZHEGROVA: 
THE SUPERLATIVE MAGNET     
                       FROM KOSOVO



hi - tech

Google Home - Android, iOS (Falas) 
E njohur më parë si aplikacioni i Chromecast, Google Home është aplikacion i gjithan-
shëm për vendosjen e pajisjeve Google në ..., qe në shtëpi. Do t’ju nevojitet që të krijoni 
pajisjen tuaj Chromecast, si dhe pajisjet Chromecast Audio dhe Google Home. Me 
Chromecast, mund ta përdorni për të shfletuar përmbajtjet që janë në trend, rregulloni 
ekranin e televizorit dhe të luani ose edhe ta ndaloni përmbajtjen. Është aplikacioni kyç 
nëse dëshironi ta instaloni, veçanërisht nëse mendoni të instaloni më shumë Chromecasts për shtëpinë tënde.

Google Home - Android, iOS (Free) 
Previously known as the Chromecast app, Google Home is a versatile app for setting up Google devices in your…well, home. You’ll 
need it to set up your Chromecast, as well as Chromecast Audio and Google Home devices. With the Chromecast, you can use it to 
browse trending content, customise your TV screen and play or pause content. It’s a key app to have installed, especially if you’re 
considering multiple Chromecasts for your home. 

Netflix - Android, 
iOS & Online 
(Falas; nevojitet 
regjistrimi)
Netflix është ëndërr e atyre 
të varur nga filmat dhe TV-ja. 
Pas çdo episode në kutinë 
tuaj, mundohet të ju mbajë 
lidhur për tjetrën – uleni për t’u 

kënaqur me katër sezona seriale dhe Netflix është i gatshëm që t’ua 
mbushë venat me to. Është varësi të cilën secili që ka parapagim 
në Netflix mund ta dëshmojë, por s’ka më keq se të paguani Netflix 
dhe të jeni në gjendje që të kënaqeni vetëm duke përdorë llaptopin e 

vogël, tabletin apo smartfonin. Tani, duke falënderuar Chromecast, ka 
mundësi që me wireless të kallni dëshirat tuaja me Netflix në ekran të 
madh dhe rehatoheni për qëndrim të gjatë. 

Netflix - Android, iOS & Online (Free; 
sub required)
Netflix is a film and TV junkie’s dream. After every episode in a box 
set, it tries to hook you into the next one - sit down for a four-season 
binge session and Netflix is ready to pump it straight into your veins. 
It’s addictive, as anyone who has a Netflix subscription can attest, 
but there’s nothing worse than paying for Netflix and only being able 
to enjoy it on a tinny laptop, tablet or smartphone. Now, thanks to 
Chromecast, you can wirelessly fire your Netflix desires onto the big 
screen and get comfy for the long-haul.

BBC iPlayer - 
Android, iOS & 
Online (Falas)
Ju ka ikur episodi i fundit i 
Doctor Who? Nuk ka nevojë 
të shqetësoheni, mund të 
shkoni në BBC iPlayer app 
në telefonin apo tabletin 
tuaj dhe ta vërviteni në TV. 

Nuk do të jeni më të izoluar me shikim të lodhur përderisa i tendosni sytë për 
të shikuar në ekranin e vogël dhe të shndritshëm për të parë Eastenders. 
Tani është i lirë, pa pagesë,  shfrytëzojeni TV-në! 

BBC iPlayer - Android, iOS & Online (Free)
Missed the latest episode of Doctor Who? No need to worry, you can head 
to the BBC iPlayer app on your phone or tablet and fling it across to the TV. 
No longer will you be confined to squinty-vision as you strain your eyes try-
ing to watch a small and bright screen just to catch up on Eastenders. Let it 
be free, embrace the TV!

Spotify - Android & iOS (Falas)
Ardhja e tij është pritur qe një kohë, por Spotify 
më në fund tani mbështetë Chromecast – mund 
të ngjiteni pas atyre pjesëve klasike dhe të lidheni 
përmes zmadhuesve të zërit të TV suaj. Spotify 
është një shkarkim i domosdoshëm për secilin që 
posedon një Chromecast. 

Spotify - Android & iOS (Free)
It’s been a long time coming, but Spotify finally 
now supports Chromecast - you can stick on those 
party classics and have them belt out through your 
TV’s speakers. Spotify is an essential download for 
anyone who owns a Chromecast.

APLIKACIONET MË TË MIRA TË CHROMECAST PËR VITIN 2018
Chromecast i vetëm është i pavlerë pa aplikacionin e vet të njohur për ta futur në punë. Pajisja me memorie e Google është një 
mjet shumë i mirëseardhur që nuk ka smart TV apo konzollë të fuqishme për lojëra. Duke i falënderuar dizajnit të ri të vitit 2018, 
tani Chromcast është njëra nga mënyrat më të mira, mos të themi edhe më e lira, për të shikuar të gjitha llojet e përmbajtjeve në 
TV tuaj. Ka një mori aplikacionesh Chromecast për t’i shkarkuar dhe telefoni juaj, tableti apo llaptopi do të kenë prapë hapësirë 
të mjaftueshme. Ja disa nga aplikacionet më të thelbësore, nga ato më themeloret mediale deri te aplikacionet më speciale. 

 (Marrë nga: www.alphr.com)22 for you



hi - tech

YouTube - Android, iOS & Online (Falas)
Nëse ende pyeteni se çka është YouTube në 2015, atëherë na vjen keq të themi 
se Chromecast nuk është për ju. YouTube është aplikacion i përsosur për çdo 
posedues të Chromecast, që ju lejon të futeni në përzierjen absolute të videove 
në shtëpi, muzikës së ndryshme të pafundme dhe dokumentarëve intrigues që janë vetëm në web. Fatmirësisht që YouTube është 
shërbim i Google, integrimi i tij me Chromecast është po aq i shkëlqyeshëm dhe i pandryshueshëm sa edhe mund të prisni.

YouTube - Android, iOS & Online (Free)
If you’re still asking what a YouTube is in 2015, we’re sorry to say Chromecast just isn’t for you. YouTube is the perfect app for any Chro-
mecast owner, letting you stream its mix of absolute absurd home videos, never-ending music mashups and intriguing web-only docu-
mentaries. Thankfully, as YouTube is a Google-owned service, its integration with Chromecast is as slick and seamless as you’d expect.

Big Web Quiz - Android, iOS & Online (Falas)
Lojërat në Chromecast janë mjaftë të kufizuara, por Big Web Quiz e rregullon këtë. 
Pjesë të barabarta absurde dhe sfiduese, Big Web Quiz ju mundëson juve dhe tre 
tjerëve që kokë më kokë të luani kuisin me dhjetë pyetje për të parë se kush fiton 
më së shumti pikë. Pyetjet mund të jenë mrekullisht të drejtpërdrejta, por mund të 
keni edhe pyetje se sa i gjatë del Matt Damon në filmin Great Danes (meqë ra fjala. 
2m).

Big Web Quiz - Android, iOS & Online (Free)
Games on Chromecast are pretty limited, but Big Web Quiz has you covered. 
Equal parts absurd and challenging, Big Web Quiz lets you and three others go 

head to head in a ten-question quiz to see who can get the most points. While some questions are wonderfully straightforward, 
you may be asked how tall Matt Damon is measured in Great Danes (it’s two by the way).

Udemy On-
line Cours-
es - Android 
(Falas)
Doni të mësoni 
diçka të re? Udemy 
është përgjigja dhe 
me Chromecast 
nuk do të duhet të 
shikoni për planet tuaja të mësimit dhe videot në ekran të vogël 
të telefonit tuaj. Përkundër që Udemy është plotë me kurse të 
paguara, ka mjaftë të tilla edhe pa pagesë për zgjedhur ashtu që 
mund të shtriheni rehatshëm dhe të mësoni diçka të re. 

Udemy Online Courses - Android 
(Free)
Want to learn something new? Udemy is the answer, and with 
Chromecast you won’t be looking up your lesson plans and 
videos on the small screen of your phone. While Udemy is full of 
paid courses, there’s plenty of free ones to choose from too, so 
you can really just sit back and learn something new.

YouTube Kids - 
Android, iOS and 
Online (Falas)
YouTube është mënyra më 
e mirë për shkyçur trurin 
tuaj dhe gëlltitni video përmbajtje. E mbushur me miliona orë 
përmbajtje të ndryshme, është e përsosur për ato kohë kur keni 
nevojë që të voglin tuaj ta ulni përpara diçka që juve ju jep kohë 
të rregulloni diçka jetësore për vetëm pesë minuta. Këtu kemi 
YouTube Kids (për fëmijë) që vije i veçantë në vetë vete.  Nuk 
ka përmbajtje të papërshtatshme, nuk ka mundësi për qasje të 
aspektit të pahijshëm në internet dhe është tërësisht pa pagesë! 

YouTube Kids - Android, iOS and 
Online (Free)
YouTube is the best way to turn your brain off and ingest video 
content. Packed with millions of hours of content, it’s perfect 
for those times where you need to put your little one down in 
front of something so you can get on with putting your life in or-
der for five minutes. It is here YouTube Kids really comes into 
its own. No unsuitable content, no way to access unsavoury 
aspects of the internet and it’s all totally free!

BEST CHROMECAST APPS 2018
A Chromecast is nothing without great Chromecast apps to get it to run. Google’s streaming dongle is a useful tool that doesn’t 
have a smart TV or all-powerful gaming console. Thanks to the new 2018 design, a Chromecast is one of the best - not to mention 
cheapest - ways to watch all kinds of content on your TV. There are loads of Chromecast apps out there to download, but your 
phone, tablet or laptop only has so much space. Here are the essential apps, from home media basics to more specialist apps.
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Sporti dhe aktiviteti 
fizik janë faktorë që 
ndikojnë pozitivisht 

në cilësinë e jetës, 
shëndetin, stabilitetin 
mendor, motivimin dhe 
vetëbesimin. Se sporti është 
më shumë se vetëm një 
lojë, u dëshmua së fundi 
në Vushtrri, ku u mbajt 
“Mini Paraolimpiada” për të 
gjithë personat dhe fëmijët 
me nevoja të veçanta, në 
kuadër të Javës Evropiane 
të Sporteve. Atë ditë, në 

Akademinë e Sigurisë 
Publike në këtë qytet, qindra 
Paraolimpianë nga të gjitha 
komunitetet në Kosovë 
u mblodhën nën moton 
“Bëhu aktiv”. Dëshira e tyre 
ishte të dërgonin mesazh, 
nëpërmjet pjesëmarrjes së 
tyre, që institucionet dhe 
shoqëria janë të detyruara 
t’u sigurojnë atyre siguri dhe 
kushte të barabarta jetese. 

Në një bisedë me ta, 
Revista For You zbuloi se 
ata ishin më së shumti të 

lumtur që u është dhënë 
mundësia për t’i treguar 
shkathtësitë dhe aftësitë e 
tyre. Fituesi i disiplinës së 
vrapimit, Ali Zeqiri, ka marrë 
pjesë aktive në garat e 
tilla. Ai i falënderoi të gjitha 
organizatat vendore dhe 
ndërkombëtare, KFOR-in, 
OSBE-në dhe FSK-në, 
të cilët ofruan ndihmë të 
vlefshme duke mbështetur 
organizimin e një ngjarjeje 
të tillë. “Kam fituar 13 herë. 
Madje kam triumfuar në 
Amerikë, ku kam qenë më i 
miri nga 800 konkurrentët”, 
shpjegon me krenari Zeqiri. 

Ushtarët e KFOR-it 
dhanë mbështetje të madhe 
në organizimin e Lojërave 
Mini Paraolimpike në 
Vushtrri. Komandanti i Grupit 
Luftarak Shumëkombësh 
Perëndim, Koloneli Ruggero 
Cucchini, theksoi se KFOR-i 
është i përkushtuar për 
ruajtjen e një ambienti të 
qetë dhe të sigurtë, duke 
përfshirë edhe mbështetjen 
e organizatave të cilat 
ndihmojnë fëmijët me nevoja 
të veçanta që të kenë të 
njëjtat mundësi si të gjithë 
fëmijët e tjerë. “Buzëqeshjet 
e tyre tregojnë se sa të 
rëndësishme janë këto 
ngjarje. Ne jemi veçanërisht 
të lumtur që kemi kontribuar 
në gëzimin e këtyre fëmijëve 
sot,” përfundoi ai. 

Në mesin e 10 grave, 
Vjollca Hoxha fitoi garën me 
karroca me rrota. Për të, kjo 
fitore është e një rëndësie të 
veçantë. Ajo thotë se përveç 
kënaqësisë për të fituar 
çmimin e parë, kjo ngjarje 
i mundësoi asaj të takojë 
miq të rinj, me të cilët do të 
vazhdojë të shoqërohet. 

Fituesja e vendit të tretë 
në disiplinën e mundjes, 
Pranvera Musaj, shtoi se 
këto lojëra kanë një rëndësi 
të veçantë për të gjithë 
pjesëmarrësit. “Këto lojëra 
dëshmojnë se ne mund 
të bëjmë një paraqitje dhe 
të jemi pjesë e barabartë 
e shoqërisë, që mund të 

angazhohemi në gara 
sportive, por gjithashtu që 
duhet të krijohen kushtet dhe 
mundësitë për pjesëmarrjen 
tonë”, tha Musaj. 

Punonjësit e Shtëpisë 
për Personat me Aftësi 
të Kufizuara “Shtëpia për 
të Rinj” nga Graçanica 
gjithashtu morën pjesë 
në këtë ngjarje. Vesna 
Jovanoviq, një infermiere në 
“Shtëpinë për të Rinj”, është 
në kontakt të përditshëm 
me personat dhe fëmijët me 
nevoja të veçanta. “Është 
shumë e rëndësishme 
që ata të paraqiten në 
shoqëri, t’i tregojnë aftësitë 
dhe cilësitë që posedojnë. 
Shoqëria duhet t’i pranojë 
ashtu siç janë, por edhe të 
vlerësojë gjithçka që ata 
arrijnë përmes përpjekjeve 
të tyre, t’i bëjë ata të 
vetëdijshëm se mund të 
jenë të dobishëm”, theksoi 
Jovanoviq. 

Nënkryetari i komunës 
së Graçanicës, Sasha 
Daniq, falënderoi 
veçanërisht organizatorët 
e këtyre Lojërave 
Paraolimpike, të cilët 
dhuruan pesë karroca 
me rrota për komunën e 
Graçanicës, duke theksuar 
se është e nevojshme që 
të krijohen mundësi të reja 
pune për personat me 
nevoja të veçanta. 

Presidentja e Komitetit 
Paraolimpik, Njomza Emini, 
tha se në fund, sporti i 
bashkon të gjithë njerëzit, 
se ky manifestim ka treguar 
se ne duhet të mobilizohemi 
dhe si shoqëri, duhet të 
ndihmojmë njerëzit me 
nevoja të veçanta. Ajo 
vazhdoi më tutje duke i ftuar 
të gjithë njerëzit e vullnetit 
të mirë të ndjekin ngjarje të 
tilla. Ne do ta bëjmë këtë 
në të ardhmen, meqë sporti 
u ofron të gjithë njerëzve, 
pa dallime, mundësinë 
për të mësuar, zhvilluar 
shkathtësi, ndërmarrë risqe, 
për të zvogëluar rrezikun 
e sëmundjeve dhe për të 
ndihmuar në ndërtimin dhe 
ruajtjen e marrëdhënieve të 
shëndosha shoqërore.

MINI PARAOLIMPIADA – BËHU AKTIV! 
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Sports and physical 
activity constitute 
the elements that 

positively impact people’s 
quality of life, health, mental 
stability, motivation and 
confidence. Sports are more 
than games which was 
recently proven in Vushtrri/
Vucitrn, where as part of 
the European Sports Week 
a “Mini Paralympics” was 
organized for all persons and 
children with special needs. 
On this day, at the Academy 
for Public Safety, under the 
motto “Be Active”, several 
hundred Paralympians from 
all communities in Kosovo 
got together. Their wish 
was to transmit a message 
through their participation 
that institutions and society 
owe it to provide them safe 

and equal life conditions.
Through conversation 

with them, “For You” 
magazine found out that 
they were happy with this 
opportunity to show their 
capabilities and skills.

 Ali Zeqiri, the winner in 
the running discipline has 
been actively participating 
in competitions like this. He 
thanked all the local and 
international organizations 
such as KFOR, OSCE, and 
KSF who provided valuable 
assistance in supporting 
this activity. “I have won 13 
times. I have triumphed even 
in America, where I was the 
best among 800 competitors” 
Zeqiri explained with pride.

KFOR soldiers 
provided invaluable help 
in the organization of 

the Paralympic games 
in Vushtrri/Vucitrn. The 
Commander of KFOR’s  
Multinational Battle Group 
West (MNBGW), Colonel 
Ruggero Cucchini highlighted 
that KFOR remains dedicated 
to preserving a safe and 
secure environment, which 
implies supporting the 
organizations that assist 
children with special needs 
to have equal opportunities 
as all other children. 
“Their laughter shows the 
importance of these events. 
I am particularly happy that 
we have contributed to the 
rejoicing of these children,” 
he concluded.

Among 10 female 
participants, Vjollca Hoxha 
won the wheelchair race. 
For her this victory was of 
special importance. She 
said that besides her 
satisfaction for coming 
in first place, this event 
enabled her to meet new 
friends with whom she will 
continue her friendship. 
Pranera Musaj came third 
in the wrestling discipline; 
he added that these 
games are very special to 
all the participants.

“These games are proof 
that we can participate 
and be equal members 
of society, that we 
can engage in sport 
competitions, but that we 
also need the conditions 
and opportunities for 
our participation,” Musaj 
believes.

Students from the 
center for people with 
special needs “Youth 
Home” in Gracanica/
Gracanice were also part of 
this event.

Vesna Jovanovic, a 
nurse at the “Youth Home” 
is in contact with people 
and children with special 
needs every day. “It is very 
important that these people 
are introduced to society, that 
they can show their abilities 
and qualities. Society must 

accept them as they are, but 
also appreciate everything 
they achieve through their 
efforts, to let them know that 
they can be an equal part of 
society,” Jovanovic stressed.

Deputy Mayor of 
Gracanica/Gracanice 
Municipality, Sasa Danic 
had special thanks for 
the organizers of these 
Paralympic Games, who also 
donated five wheelchairs 
to Gracanica/Gracanice 
Municipality, adding that it 
is necessary to create   new 
jobs and opportunities for 
people with special needs.

In the end, Njomza 
Emini, the President of the 
Paralympic Committee, 
reminded all that sports 
unify people, and that this 
manifestation proved that 
we need to mobilize as a 
society to strive to help 
people with special needs. 
She also added: “We invite 
all  people of goodwill to 
follow these activities, we 
shall continue to do so in 
the future as well, because 
sports provide all  people 
without any discrimination 
opportunities to learn, 
develop skills, undertake 
challenges, reduce health 
risks and help in building 
and maintaining healthy 
social relationships.”

MINI PARALYMPICS – BE ACTIVE!

Na vizitoni në:
Visit us at:
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Këndi juaj

I dashur shok 
I ngushtë,
Unë mendoj se ti e meriton botën, por disi nuk men-

doj që ti gjithmonë e kupton këtë gjë. Por, dua që 

ta dish, unë shpesh e gjej veten time duke men-

duar se çfarë kam bërë në jetë për të të merituar. Më ke 

mësuar se çfarë vërtet është shpirti binjak dhe unë nuk 

do të isha në gjendje të mbijetoj pa të pasur ty në jetën 

time. Ti futesh në jetën e njerëzve me një qëllim dhe i 

ndryshon ata. Çdo person përreth teje e shndërron në 

një person më të mirë, madje pa qenë fare në dijeni për 

këtë. Ti je personi që dikush mund të jetojë pa të, vetëm 

nëse nuk kanë jetuar kurrë më parë me ty. Kurdo që 

futesh në dhomë ti rrezaton dritë dhe e disponon secilin 

person përreth teje. Njerëzit kanë nevojë për ty, sepse ti i 

ngushëllon ata gjersa qajnë dhe pas dhjetë minutash je i 

gatshëm ta mposhtësh personin që i bëri ata të qajnë.

Ti i bën ata të qeshin edhe kur ata janë të pikël-

luar dhe ti i falë ata për atë që kanë thënë kur ishin të 

zemëruar. Ti beson në ata edhe kur ata nuk besojnë 

në vetvete. Ti iu gjendesh atyre edhe pse ata nuk kanë 

qenë gjithnjë aty për ty. Gjithashtu, çdoherë kujde-

sesh për ata duke vendosur veten në vend të dytë. I 

njeh ata deri 
në brendinë 
e shpirtit të tyre, 
madje edhe kur është 
vështirë të njihesh me 
ta. Për njerëzit që i dashu-
ron ti shkon deri në fund të botës, e këtë e bënë pa u 

menduar fare. Dashuria për ty nuk është alternativë. 

Ajo është thjesht brenda teje dhe të bën njeriun me 

shpirtin më të bukur që kam njohur ndonjëherë, sepse 

dashuria jote nuk është e frikshme ose e dobët; është 

fuqia më e madhe që kam ndier ndonjëherë – e pash-

katërrueshme dhe e pa kusht.
Ti je i sinqertë dhe i dashur. Je gazmor dhe in-

teligjent. Je i fortë dhe i mëshirshëm. Je i bukur dhe 

i fuqishëm. Ti i ndryshon njerëzit, mirëpo nuk i lejon 

njerëzit që të të ndryshojnë ty dhe kurrë mos i lejo që 

të të ndryshojnë. Mos lejo asnjë person të vetëm kurrë 

të të futet në jetën tënde dhe të të bëjë të besosh që 

duhesh të bëhesh diçka më shumë, sepse ti tanimë je 

shumë më shumë se të gjithë ne së bashku.

Dhe e di që kurrë nuk do ta shohësh veten në këtë 

mënyrë që unë kam shkruar këtu për ty, mirëpo duhet ta 

dish që unë çdo ditë e shoh këtë brenda teje. Kjo është 

sepse ti e meriton botën, sepse ti e ndryshon atë.



for you 29

Your corner
Dear Best 

Friend,
I think you deserve the world, yet 

somehow I don’t think you always 

see that. But I want you to know, I of-

ten find my own self wondering what 

I did to deserve you. You taught 
me what a soulmate really is, 

and I wouldn’t be able to 
survive without having 

you in my life. You 
come in to people’s 

lives with a pur-
pose and you 

change 

them. You make every single person around you 

better, without even realizing it. You’re the person 

that someone can only live without, if they’ve 

never lived with them before. You light up every 

room, and lift up every single person around you. 

People need you. Because you’ll hold them while 

they cry, and then be ready to beat down the 

person that made them cry ten minutes later. 

You’ll make them laugh even when they’re 

sad and you’ll forgive them for what they said 

when they were mad. You believe in them 

even when they don’t believe in themselves. 

You’re there for them even when they haven’t 

always been there for you. And you care for 

them before you even care for yourself. You 

get to know them down to their very core, even 

when they’re hard to get to know. You go to 

the middle of nowhere for the people that you 

love, and do it without even thinking. Love isn’t 

an option for you. It’s just who you are and it 
makes you the most beautiful 
soul I have ever known. Be-
cause your love isn’t fearful, or 
weak. It’s the most powerful 
force that I have ever felt—
indestructible and uncondi-
tional.

You’re honest and car-
ing. You’re hilarious and 

intelligent. You’re strong 
and compassionate. 

You’re beautiful, and 
you’re powerful. You 
change people, but 
you don’t let people 

change you. And 
don’t ever let them. 

Never let any single 
person come in to your 

life and make you believe 
that you ever have to be 

more of anything because 
you’re already more than all 
of us combined.

And I know you will nev-
er see yourself in the way 
that I have written here, but 
just know that I see it in you 
every single day. It’s why 
you deserve the world. 
Because you change it.
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Përshëndetje!
Revista juaj më pëlqen 
shumë, e lexoj rregullisht 
dhe shpresoj se edhe 
në të ardhmen do të jeni 
po kaq të suksesshëm 
sa edhe sot. Këngëtarët 
e mi të preferuar janë 
Ledri Vula dhe Tayna 
kurse hobi im është 
gjimnastika. Ndër aktorë 
do të veçoja Dwayne “The 
Rock” Johnson. Pranoni 
përshëndetjet e përzemërta 
nga unë dhe gjithë të mirat 
në të ardhmen.
Suela Kabashi
SHFMU “Faik Konica”- 
Prishtinë

Tung!
Revista juaj më pëlqen 
shumë ngase ka shumë 
gjëra interesante për të 
lexuar. Do të doja shumë 
që në njërin nga numrat e 
ardhshëm të shkruani për 
këngëtaren më të mirë të 

muzikës Rap, Rina Balaj. 
Po ashtu do të doja të kem 
posterin e Edon Zhegrovës. 
Hobi im është këndimi. Jeni 
më të mirët. Suksese. 
Elsa Llullaku
SHFMU “Bajram Curri”- 
Istog

Përshëndetje,
Revista juaj më pëlqen 
shumë ngase në të mund 
të gjej informacione të 
shumta rreth teknologjisë, 
të reja nga skena muzikore 
dhe sporti. Këngëtari im i 
preferuar është Yll Limani 
dhe do të kisha pasur 
shumë dëshirë që të bëni 
një intervistë me të. Aktori 
më i dashur për mua është 
Naser Rafuna kurse sporti 
që unë dua më shumë 
është basketbolli. Juve 
suksese në të ardhmen.
Diona Hakaj
SHFMU “Bajram Curri”- 
Istog

Tung tung!
Nuk do të them se 
jeni më të mirët ngase 
ju këtë tashmë e dini. 
Unë së bashku me shoqet 
e mia e lexojmë më 
kënaqësi revistën “For 
You” e cila gjithmonë na 
sjell lajmet më të reja nga 
bota e filmit dhe muzikës. 
Ju lutem shkruani për 
këngëtaren e preferuar për 
ne këtyre ditëve Rina Balaj 
në ndonjërin nga numrat 
tuaj të ardhshëm, do t’ua 
dinim shumë për nder. Do 
të donim që të kemi një 
poster të Edon Zhegrovës. 
Veq vazhdoni kështu, 
shumë mirë është.
Dea Blakaj
SHFMU “Bajram Curri”- 
Istog

Tung, tung!
Më pëlqen revista e juaj 
dhe faqja e filmave dhe 
e muzikës. Kisha pasur 

dëshirë 
që 
revista juaj të përmbajë 
më shumë postera dhe 
më së shumti do të më 
pëlqente ai i Rina Balaj-t. 
Përndryshe këngëtarja 
ime e preferuar është 
Rina Balaj. Mua më 
pëlqen shumë muzika, 
por gjithashtu edhe 
sporti, sidomos volejbolli. 
Përshëndetje të gjithëve!
Erona Nimanaj
SHFMU “Bajram Curri”- 
Istog
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Greetings!
I like your magazine very 
much. I read it on regular 
basis and I hope that you 
will be equally successful 
also in the future. My 
favourite singers are Ledri 
Vula and Tayna, while 
my hobby is gymnastics. 
Among the actors I would 
like to distinguish Dwayne 
“The Rock” Johnson. 
Please accept my earnest 
greetings from me and I 
wish you all the best in the 
future. 
Suela Kabashi
EJH “Faik Konica”- 
Prishtinë

Hello!
I like your magazine very 
much, because there are 
many interesting things 
to read. I would really like 
if in one of your future 
numbers you would write 
about the best rap singer, 

Rina Balaj. I would also 
like to have a poster 
of Edon Zhegrova. My 
hobby is singing. You are 
the best. Wish you much 
success. 
Elsa Llullaku
EJH “Bajram Curri”- 
Istog

Greetings,
I like your magazine 
very much, because one 
can find there various 
information on technology, 
novelties in the music 
stage and sports. My 
favourite singer is Yll 
Limani and I would like 
very much if you could 
obtain an interview with 
him. The most beloved 
actor to me is Naser 
Rafuna, while the sport 
that I love is basketball. I 
wish you much success in 
the future. 
Diona Hakaj

EJH “Bajram 
Curri”- Istog

Hi!
I will not say that you 
are the best, because 
you already know that. I, 
together with my friends, 
read the For You Magazine 
with much pleasure, which 
brings us always the latest 
news from the world of film 
and music. Please, in one 
of your future numbers, 
write something about our 
recent favourite singer 
Rina Balaj. We would 
really be grateful about 
this. Moreover, we would 
like to have a poster of 
Edon Zhegrova. Just keep 
it up, it is going very well. 
Dea Blakaj
EJH “Bajram Curri”- 
Istog

Hi there!
I like your magazine and 

the movie and music 
pages. I would really love 
it if your magazine could 
contain more posters and 
I would rather like that of 
Rina Balaj. Otherwise, my 
favourite singer is Rina 
Balaj. I love music, but 
also sports, especially 
volleyball. Best regards to 
everyone!
Erona Nimanaj
EJH “Bajram Curri”- 
Istog
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