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EDITORIAL
V iti i Ri gjithmonë ka qenë kohë e shpresës së re, 

e aspiratave të reja, e përpjekjeve të reja dhe e 
mundësive të reja, një vit tjetër për t’i realizuar 

ëndrrat dhe për të krijuar ide të freskëta, të mbushura 
me vizion. Ne i bëjmë premtime vetes, njëri-tjetrit për 
atë që do të bëjmë, për gjërat që do t’i ndryshojmë, për 
të gjitha mënyrat se si ta bëjmë jetën tonë më të lumtur, 
më të begatshme dhe më produktive. Shumica prej nesh 
e din se premtimet do të thyhen, madje do të harrohen, 
sepse joshemi prapa në rutinat tona. Por, megjithatë, ne 
vazhdojmë, vit pa  s viti, që ta bëjmë një lloj deklarimi se, 
po, mund të ndryshojmë, mund t’i bëjmë gjërat më mirë.

Mund të jemi forca që e sheh vetëm paqen, që e mishëron 
vetëm dashurinë, duke e mbajtur njëri-tjetrin afër në zemrat 
tona teksa arrijmë në veten tonë që ta përqafojmë vetëm të 
vërtetën ndërsa fluturojmë së bashku në sferat ku mbizotëron 
dashuria, ku qëndron paqja - E dimë se kush jemi. E dimë se 
kush mund të jemi.

Pra, në vend se ta bëjmë një premtim që në fund do të 
thyhet, ne përkushtohemi që thjesht të jemi vigjilentë, të jemi 
të vetëdijshëm, të zgjohemi çdo ditë për çdo mundësi të re 
për të bashkëndarë, për të dashur, për të qenë tempulli i 
paqes në jetën tonë. Sepse, kur rreshtohemi me frymën e 
paqes dhe vullnetit të mirë ndaj vetes dhe të tjerëve, ne e 
kemi ndërmarrë hapin e parë drejt arritjes së këtij qëllimi. 
Dhe mund ta zbulojmë atë tas prej ari brenda së cilit mund të 
ripërtërihemi vazhdimisht ku jemi gjithnjë të ndërgjegjshëm 
dhe zemër-ngrohtë, duke qëndruar në dritën e së vërtetës 
tonë kolektive - se paqja është thelbi ynë - dhe se mund 
të zgjedhim që të jemi të patrembur përballë dhunës dhe 
vështirësive, dhe të frymëzohemi nga dashuria përballë 
urrejtjes dhe pabarazisë.

Ky është vizioni i Vitit të Ri për të gjithë ne. Dije se je një 
qenie e çmuar, një mishërim perfekt i dashurisë, që e rrezaton 
unikësinë tënde dhe unë të nderoj.

Ju uroj të gjithëve Gëzuar Vitin e Ri 2019!
Leonora
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EDITORIAL
N ew Year has always been a time of new hope, 

new aspirations, new endeavours, and new 
possibilities; another year to fulfil dreams and 

engender fresh ideas, filled with vision. We make 
promises to ourselves, to one another, of what we will 
do, the things we will change, all the ways we can 
make our lives happier, more enriched and productive. 
Most of us know the promises will be broken, even 
forgotten, as we are drawn back into our routines. But, 
nonetheless, we continue, year after year, to bring in 
the next one with some kind of declaration that, yes, 
we can change, we can make things better. 

We can be the force that sees only peace, that 
embodies only love, holding each other close in our 
hearts as we reach into ourselves embracing only what is 
truth as we fly together in the realms where love prevails, 
where peace resides - We know who we are. We know 
who we can be.

So, instead of making a promise that will ultimately 
be broken, we commit ourselves to simply be vigilant, 
to be aware, to be awakened every day to each new 
opportunity to share, to love, to be the temple of peace 
in our lives. Because, when we align ourselves with the 
spirit of peace and goodwill toward ourselves and others, 
we have taken the first step to achieving this goal. And 
we can discover that pot of gold inside which we can 
renew over and over as we are ever mindful and heart-
full, standing in the light of our collective truth - that 
peace is our essence - and that we can choose to be 
fearless in the face of violence and hardship and love-
inspired in the face of hatred and inequity.

This is my New Year’s vision for all of us. Know, you 
are a precious being, a perfect embodiment of love, 
radiating your own uniqueness, and I honour you.

I wish you all a Happy New Year 2019!
Leonora
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Me vetëm 
228 
nxënës 

Shkolla Fillore 
dhe e Mesme e 
Ulët (SHFMU) 
“Hajrullah Shala” 
është një ndër 
shkollat më të 
vogla në Kosovë. 
Mirëpo, ky fakt 
nuk i ka penguar 
nxënësit e saj 
që të jenë ndër 
më të mirët në 
komunën e Vushtrrisë.

Shkolla e vogël me suksese të mëdha
“Falë sukseseve të shumta të nxënësve 

tonë në garat e ndryshme ku ata marrin 
pjesë, shkolla jonë njihet nga të gjithë si 
shkolla e vogël me suksese të mëdha,” 
kështu e fillon prezantimin e kësaj shkolle 
drejtori i saj z. Hajdin Islami. “Nxënësit i 
kemi mjaft të suksesshëm në nivel komunal 
dhe kombëtar. Pothuajse në çdo garë 
që organizohet nxënësit tanë janë ndër 
vendet e para. Në sport jemi posaçërisht 
të suksesshëm në futboll, volejboll e deri 
diku edhe në hendboll. Madje, sivjet me 
kontributin tim dhe të arsimtarit të edukatës 
fizike në kuadër të shkollës e kemi krijuar 
edhe një klub të futbollit për vajzat.” tha mes 
të tjerash drejtori Islami. Ai vazhdoi më tutje 
duke i numëruar disa prej sukseseve që i 
kanë arritur nxënësit e tij sivjet dhe vitin e 
kaluar. “Sivjet nxënësja jonë Gresa Paci ka 
dalë e para në garën për esenë më të mirë 
për klasat e pesta në Kosovë. Vjet nxënësit 

tanë kanë qenë më të suksesshmit 
në komunën e Vushtrrisë në Testin 
e Arritshmërisë. Pjesëmarrje të 
suksesshme kemi shënuar edhe në 
garat e tjera të diturisë si në kimi, 
fizikë dhe lëndët e tjera. Sivjet kemi 

marrë pjesë edhe në Garat e Letrarëve në 
Skënderaj ku nxënësit tanë dolën të tretët 
në nivel kombëtar. Një tjetër sukses i madh 
për shkollën tonë sivjet ishte pjesëmarrja 
në garën për art figurativ ku nxënësja jonë 
Rinesa Mehana doli e para.” 

Çelësi i suksesit puna dhe disiplina 
Kur e pyetëm se cili ishte çelësi i të 

qenit kaq të suksesshëm, drejtori Islami 
u shpreh se puna dhe disiplina në këtë 
shkollë kanë qenë gjithmonë të pranishme. 
Kjo traditë është kaluar nga gjenerata në 
gjeneratë dhe sot nxënësit e kësaj shkolle 
në çdo garë kanë besim të plotë se ata 
mund të dalin fitues pa marrë parasysh se 
kë kanë përballë. Ky angazhim i fëmijëve 
është gjithmonë i mbështetur edhe nga 
mësimdhënësit të cilët janë të gatshëm që t’i 
ndihmojnë dhe përkrahin ata si për mësimet 
e tyre ashtu edhe në aktivitetet e ndryshme 
shtesë siç janë garat e ndryshme të dijes.

Drejtori Islami po ashtu theksoi se një 
përparësi e madhe e kësaj shkollë është 
se ka staf relativisht të ri në moshë dhe 
të gjithë mësimdhënësit janë të 
kualifikuar për punën që e bëjnë. 
Gjegjësisht, ata të gjithë e kanë 
përfunduar fakultetin për lëndën 
përkatëse që ata e ligjërojnë, e disa 
prej tyre i kanë përfunduar edhe 
studimet në master.

Vëllezërit Shala e ndërtojnë 
shkollën e parë

Një tjetër fakt interesant 
për këtë shkollë, e që mbase 
e shpjegon mjaft mirë punën e 
zellshme të këtyre fëmijëve, lidhet 

me hapjen e saj në vitin 1971. Asokohe 
objekti i vjetër i shkollës u ndërtua 
tërësisht me investim të vëllezërve Shala 
nga fshati Akrashticë. Kjo edhe ishte 
arsyeja pse shkollës iu vu emri i babait 
të këtyre vëllezërve. Ky objekt ekziston 
sot e kësaj dite dhe është në funksion 
falë meremetimeve të nevojshme që 
janë kryer përmes një donacioni nga 
organizata zvicerane ‘Caritas’. Që nga viti 
2009 shkollës i është ndërtuar edhe një 
ndërtesë tjetër me pesë dhoma mësimi 
për të cilën pritet që të zyrtarizohet emri i 
mëparshëm “Hajrullah Shala”.

Arritje të tjera të kësaj shkolle janë 
edhe realizimi i dy projekteve tejet 
të rëndësishme. Projekti i parë është 
mundësuar falë një granti të Bankës 
Botërore përmes të cilit do të krijohet 
një kabinet modern i informatikës me 
pajisje të reja. Kurse, projekti i dytë është 
përgatitja dhe së shpejti edhe realizmi i 
një trajnimi për të gjithë mësimdhënësit 
për shfrytëzimin e teknologjisë 
informative në mësimdhënie.

Në fund të bisedës sonë, z. Islami i 
porositi të gjithë të rinjtë që të vazhdojnë të 
mësojnë dhe që të mos iu ndahen librave. 
Sepse, kjo është mënyra më e mirë për të 
siguruar të ardhmen e tyre.

z. Hajdin Islami

CILA ËSHTË MËNYRA MË E MIRË 
PËR TË FESTUAR VITIN E RI?Pyetësor

shkolla e muajit

SHFMU “HAJRULLAH
SHALA” - AKRASHTICË

Jona Shala (13)
Unë mendoj se mënyra më e 
mirë për të festuar natën e Vitit 
të Ri është në gjirin familjar. 
Unë do të organizoj një gosti të 
vogël, ku do të ketë ushqime 
të ndryshme e gjithashtu edhe 
pije. Gjithashtu këngët dhe disponimi i mirë 
janë shumë të rëndësishme në këtë natë. Me 
këtë rast, dua t’ua uroj Vitin e Ri 2019 të gjithë 
moshatarëve të mi kudo që janë.

Jona Shala (13)
I think the best way to celebrate New Year is 
to be with your family members. I will organize 
a small party, with different foods and drinks.  
Also, songs and good mood is very important for 
this night.  I would take this opportunity to wish 
Happy New Year 2019 to all my peers wherever 
they are. 

Blenda Mehana (12)
Unë Vitin e Ri e 
festoj me familje dhe 
sipas meje kjo është 
mënyra më e mirë për 
ta festuar. Tavolina e 
mbushur me ushq-
ime dhe pije të ndryshme, këngët dhe 
programet e ndryshme televizive janë 
pjesë e pandashme e festës. Urime Viti 
i Ri 2019 të gjithëve.

Blenda Mehana (12)
I celebrate New Year with my family 
and I really think that the best way to 
celebrate it is with the family.  Table 
served with food and different drinks, 
songs and different TV programs are 
part of New Year’s celebration. Happy 
New Year to you all. 

Bleonarda Imeri (13)
Mënyra më e mirë për 
ta festuar natën e Vitit 
të ri për mua është 
me rrethin e ngushtë 
familjar. Kam dëshirë që 
të gjithë të mblidhemi 
së bashku, që orët e para të Vitit të Ri 
të na gjejnë me një disponim të mirë. Si 
zakonisht, as këtë vit nuk do të mungojnë 
ushqimet që i përgatisim enkas për këtë 
mbrëmje, muzika dhe programet e ndry-
shme televizive. 

Bleonarda Imeri (13)
The best way to celebrate New Year for 
me is to stay with family members. I like 
when all family members gather and have 
fun during first hours of the New Year with 
good mood and happy celebration.  As 
usual, lots of food specially prepared for 
this night and drinks will be present as 
well as music and different TV programs. 
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With only 228 students the 
Elementary and Junior High 
School (EJHS) “Hajrullah Shala” 

is one of the smallest schools in Kosovo. 
However, this fact has not prevented its 
students from being among the best in the 
municipality of Vushtrri.

 The small school with great 
successes

“Thanks to the many successes of 
our students in various competitions, our 
school is known by everyone as the small 
school which achieves big successes,” 
this is how the director of EJHS “Hajrullah 
Shala”, Mr. Hajdin Islami, started the 
presentation of this school. “Our students 
are quite successful at the municipal and 
national level. In almost every competition, 
our students are among the best. In 
sports, we are especially successful 
in football, volleyball and somewhat in 
handball. With my contribution, as well 
as that of the gym teacher, we have 
even created, within our school, a girls’ 
football club”, stated, among other things, 
director Islami. He went on mentioning 

a number of successes that his 
students achieved during this 
and the previous year: “This 
year, our student Gresa Paci 
won first place in the competition 
for the best fifth grade essay in 

Kosovo. Last year, our students were 
the most successful in the municipality 
of Vushtrri in the Achievement Test. We 
were also successful in other knowledge 
competitions such as in chemistry, 
physics and other subjects. This year, we 
participated in the Literary Competition 
in Skenderaj, and our students won third 
place at the national level. Another great 
success for our school this year was our 
student Rinesa Mehana winning first place 
in the visual arts competition.”  

Hard work and discipline key to 
success

When we asked him what was the 
key to being so successful, director Islami 
stated that hard work and discipline have 
always been present in the school. This 
tradition has been passed from generation 
to generation and today the students 
of this school fully believe they can win 
every competition regardless whom they 
might face. The children’s’ efforts are 
always supported by the teachers who are 
prepared to help and support them 
in their studies as well as additional 
activities such as various knowledge 
competitions.  

Director Islami also emphasized 
that one of the big advantages of 
the school is the fact that its staff is 
relatively young and all the teachers 
are qualified to do their jobs. 
Respectively, they all have university 
degrees in the subjects that they 
teach, and some of them even have 
master degrees.

Brothers Shala build the first school
Another interesting fact regarding the 

school, and one that perhaps explains well 
the zealous work of the children, is connected 
to the school being established in 1971. At 
that time, the old school building was funded 
entirely by the Shala brothers from the 
Akrashtice village. This is the reason why this 
school carries the name of the father of the 
Shala brothers. This building still exists today 
and it is functional thanks to the refurbishment 
funded by a donation from the Swiss 
organization “Caritas”. Since 2009, another 
building was added to the school, with five 
classrooms, and it is expected to be officially 
named by its previous name “Hajrullah Shala”

This school has other achievements 
as well, such as the completion of two very 
important projects. The first project was 
made possible by a grant from the World 
Bank, and thanks to it a modern IT lab, with 
new equipment, will be created. The second 
project is the preparation and realization of 
training, for all the teachers, in the use of 
information technology during teaching.

At the end of our conversation, Mr. 
Islami’s message to the youth is to continue 
studying and to always keep their books 
close, because this is the best way for them 
to ensure a bright future.

school of the month

EJHS “HAJRULLAH 
SHALA” - AKRASHTICE

WHICH IS THE BEST WAY TO 
CELEBRATE NEW YEAR? 

Anisa Spanca (14)
Këtë vit, si zakonisht, natën e 
Vitit të Ri do ta kaloj e rreth-
uar me më të dashurit e mi, 
familjen time. Në mblidhemi 
të gjithë së bashku, bisedo-
jmë e qeshim dhe flasim për 
dëshirat më të mira që presim të na realizohen 
në vitin që po vjen. Me këtë rast, nga thellësia 
e zemrës, të gjithë lexuesve të revistës tuaj ua 
uroj Vitin e Ri 2019.

Anisa Spanca (14)
This year, as usual, I will be surrounded during 
the New Year’s Eve with my beloved family. 
We always gather and talk, laugh and wish the 
best to each other hopping all wishes will be 
accomplished in next year. On this occasion, 
I would like to cordially wish to all readers of 
your magazine a happy New Year 2019. 

Elsa Behrami (13)
Sipas meje, mënyra më e 
mirë për të festuar natën 
e Vitit të Ri është në 
shtëpi, me të afërmit tanë. 
Ngrohtësia që jep shtëpia 
në ditë festash nuk matet 
me asgjë. Po ashtu pjesë e pandashme e 
kësaj feste janë edhe ushqimet dhe pijet 
e preferuara si dhe emisionet e ndryshme 
televizive që përgatiten enkas për këtë natë.

Elsa Behrami (13)
In my opinion, the best way to celebrate 
the New Year is staying at home with your 
beloved. Warmth that home gives you during 
holidays cannot be compared with anything.  
Also, preferred food and drinks as well as dif-
ferent TV programs made especially for this 
night are always present. 

Gresa Paci (14)
Me kënaqësi e pres 
natën e Vitit të Ri 
sepse si zakonisht e 
gjithë familja mblid-
hemi së bashku dhe 
orët e para të Vitit të 
Ri na gjejnë duke festuar dhe shpresuar 
për më të mirat që do të na sjell viti që 
vjen. Shfrytëzoj rastin që të gjithë juve 
që po i lexoni këta rreshta, t’ua uroj Vitin 
e Ri 2019 dhe të iu uroj shëndet, lumturi 
dhe mbarësi.

Gresa Paci (14)
I can hardly wait the New Year’s Eve 
to come, because as usual the entire 
family comes together and celebrates 
first New Year’s hours together hopping 
for the best in next year. I take this 
opportunity to wish to all those reading 
this a Happy New Year 2019, health and 
prosperity, and happiness. 
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Në kuadër të traditave 
të ndryshme që 
janë trashëguar 

nga gjenerata në gjeneratë 
që nga fillimet e para të 
njerëzimit, festimet janë 
ndër më të rëndësishmet. 
Në mbarë botën sot 
kemi tradita të ndryshme 
festive duke filluar nga 
festat familjare (ditëlindjet, 
diplomimet, fejesat, 
martesat, lindjet, etj.) e 
deri tek festat e ndryshme 
fetare dhe kombëtare.

Sot festimet janë tradita, 
apo rituale të cilat na 
ndihmojnë që të zhvillojmë 
përkrahjen, lidhjet dhe 
kujdesin në familje, lagje, 
shkolla dhe komunitete. 
Krahas asaj se janë 
shprehje e gëzimit festimet 
shpesh kanë edhe tipare 
të tjera. Ato mund të jenë 
të çuditshme, qesharake 
dhe nganjëherë edhe të 
rrezikshme. Në disa raste, 
festimet aktuale mund të 
jenë edhe keqinterpretime 
të një tradite të vjetër. Rasti 
i tillë është edhe ai i festimit 
me armë nëpër ahengjet 
e ndryshme në Kosovë. 
Në fakt, festimi me armë 
është mjaft i pranishëm në 
tërë gadishullin Ballkanik. 

Mirëpo, në Kosovë, për 
shkak të numrit të madh 
të armëve pa leje që janë 
në qarkullim, ky problem 
merr një dimension 
tërësisht tjetër.

PSE SHQIPTARËT 
FESTOJNË ME 
ARMË?

Festimi me armë është 
një traditë e trashëguar 
ndër vite, kjo është 
përgjigjja që më së shpeshti 
jepet kur flasim për arsyen 
pse gëzimi shprehet me 
shkrepjen e armëve.

KJO NUK ËSHTË 
ASPAK E VËRTETË!

Në fakt, mënyra se 
si sot shkrepen armët 
nëpër ahengje është 
një shtrembërim i plotë i 
traditës së cilës shumica i 
referohen. Kur bëhet fjalë 
për traditat shqiptare, të 
gjithë e dimë se ato janë të 
përmbledhura në “Kanunin 
e Lekë Dukagjinit”. Sipas 
Kanunit, shkrepja e armës 
nuk ishte shprehje e 
ndjenjave dhe emocioneve 
por më shumë lajmërim se 
dasmorët kanë mbërritur në 

shtëpi. Kurse, qitja bëhej në 
distanca shumë të sigurta 
për të shmangur çdo lëndim 
apo dëmtim të mundshëm.

Ata që e kanë lexuar 
Kanunin e dinë shumë 
mirë se në fakt shkrepja e 
armëve kuturu, si shprehje 
e emocioneve, ishte jo 
vetëm e ndaluar por, edhe 
e dënueshme. Arsyeja për 
këtë është se jeta e njeriut 
çmohej jashtëzakonisht 
shumë. Andaj, rregullat për 
përdorimin e armëve ishin 
tejet të rrepta. Aq të rrepta 
sa që lëndimi nga shkrepja 
e armëve qoftë aksidentale 
apo e qëllimshme dënohej 
pa përjashtim. Kanuni 
shkon deri aty sa kushdo 
që gjuante me armë, në 
aheng ose në dasmë, 
qoftë ai mik apo edhe vetë 
i zoti i shtëpisë, dënohej 
me 500 grosh dhe pesë 
krerë të dashit.

FESTO HARESHËM 
DHE JO ME ARMË

Rastet e aksidenteve 
nga shkrepjet e armëve në 
gëzim janë të panumërta. 
Në të gjitha këto raste, 
pasojat janë tepër të rënda. 
Aq të rënda sa çdo festim 
kthehet në tragjedi.

Nëse e kërkojmë 
në fjalorë të ndryshëm 
kuptimin e fjalës “festoj” 
përgjigjja më e zakonshme 
që do të gjejmë është 
pjesëmarrja dhe shënimi 
i një dite apo ngjarjeje të 
rëndësishme me aktivitete 
të gëzueshme.

Pa dyshim, theksi 
kryesor në këtë përkufizim 
bie mbi fjalët ‘aktivitete të 
gëzueshme’. Sepse, është 
ky gëzim që e dëshmon 
rëndësinë e asaj dite apo 
aktiviteti. Fundja, të gjithë 
ne e kemi përjetuar atë 
kënaqësinë, lumturinë dhe 
ripërtëritjen e shpresës 
që e sjellin me vete festat 
e ndryshme. Për këtë 
arsye, është obligim i të 
gjithë neve që të veprojmë 
ashtu që të sigurohemi se 
festimi do të mbetet i tillë 
dhe se nuk do të kthehet 
në tragjedi. Mënyra më e 
mirë për ta bërë këtë është 
që të këmbëngulim që çdo 
emocion tonin ta shprehim 
me këngë, me valle dhe me 
zemër dhe jo me armë.

SI MUND TË 
KONTRIBUONI JU

Shumica prej jush që e 
lexoni këtë artikull, mund 
të mendoni se jeni tepër të 
vegjël që të jeni në gjendje 
të keni ndonjë ndikim në 
këtë çështje. Sidoqoftë, 
ju në fakt mund të arrini 
shumë duke biseduar 
me prindërit, familjarët 
dhe miqtë e juaj dhe të 
insistoni se ky është një 
shtrembërim i rrezikshëm 
i një tradite të vjetër dhe 
të panevojshme. Mos 
harroni, sa herë që mund 
të ju duket se jeni tepër 
të vegjël për të pasur 
ndikim, kujtojeni tregimin 
për miushin e vogël që e 
shpëtoi luanin.

FESTO HARESHËM
JO ME ARMË!
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Among the various 
traditions that have 
been passed on from 

generation to generation 
from the beginnings of 
mankind, celebrations 
are amongst the most 
important. All around the 
world we have various 
celebration traditions 
starting from family 
events (births, birthdays, 
graduations, engagements, 
marriages, etc.) to various 
national and religious 
holidays.

Today, celebrations are 
traditions or rituals that 
help us develop support, 
relationships and care in 
the family, neighborhoods, 
schools and communities. 

In addition to being 
expressions of joy, 
celebrations often have 
other features. They 
may be weird, funny 
and sometimes even 
dangerous. 

In some cases, current 
celebrations may even be 
misinterpretations of an 
old tradition. 

One such case is that of 
happy shooting at various 
parties in Kosovo. In fact, 
celebrations with weapons 
are quite common in the 

entire Balkan Peninsula. 
However, in Kosovo, 
due to the large number 
of illegal weapons, this 
problem takes a whole 
new dimension.

WHY DO 
ALBANIANS 
CELEBRATE WITH 
WEAPONS?

“Celebrating with 
weapons is a tradition that 
has been inherited through 
time” is the most common 
answer that is given when 
we speak about the reason 
why joy is expressed with 
weapon shootings.

THIS IS NOT 
TRUE AT ALL!

In fact, the manner in 
which weapons are fired 
at parties is a complete 
distortion of the traditions 
most people refer to.

When speaking of 
Albanian traditions, 
everybody knows they 
are summoned in the 
“Lekë Dukagjini’s Code 
(Kanuni i Lekë Dukagjinit)”. 
According to this Code the 
firing of weapons 

was not 

an expression of feelings 
and emotions but rather 
a notification that the 
wedding party had arrived 
home. Whereas, the 
shooting itself was done 
in very safe distances to 
avoid any possible injury 
or damages.

Those who have read 
this Code know very well 
that the firing of weapons 
without any control, as an 
expression of emotions, 
was not only forbidden 
but also sanctioned. 
The reason for this was 
because human lives 
were considered precious. 
Thus, the rules were very 
strict. So strict, that injuries 
from weapon firings, be it 
accidental or on purpose 
were punished without 
exemption. The Code went 
so far that whoever fired 
a weapon at a party or 
wedding, be it a guest or 
even the organizer of the 
wedding was punished with 
500 ‘grosh’ (stiver - old 
currency) and five rams.

CELEBRATE 
JOYFULLY, NOT 
WITH WEAPONS!

Cases of accidents from 
happy shooting 
are countless. In 
all these cases 
consequences are 
very serious; to 
the extent that any 
celebration can 
turn into a tragedy.

If we look up 
various dictionaries 
for the meaning 
of the word 
“celebrate” the 
most common 
response we will 
find is: participating 
and marking an 
important day or 
event with joyful 
activities.

No doubt, the 
main emphasis in 
these definitions 
falls on the words ‘joyful 
activities’. Because, it is 
this joy that proves the 

importance of that day or 
special activity. After all, 
we have all experienced 
that pleasure, happiness 
and rejuvenation of hope 
that various holidays and 
events carry with them. 
For this reason it is an 
obligation for us all to act 
so that we make sure that 
celebrations remain as 
such and that they are not 
turned into tragedies. The 
best way to do this is to 
insist on expressing all our 
emotions through songs, 
dancing and with our 
hearts - and not with guns.

HOW CAN YOU 
CONTRIBUTE?

Most of you who read 
this article might think 
that you are too young to 
be able to have any kind 
of impact on this issue. 
However, you can actually 
achieve a lot by talking to 
your parents, relatives and 
friends, and insist that this 
is a dangerous distortion 
of an old and unnecessary 
tradition. Remember, 
whenever you feel that you 
are too small to have an 
impact; think of the story 
about “The Little Mouse 
that saved the Lion”.

CELEBRATE JOYFULLY, 
NOT WITH GUNS!

Na vizitoni në:
Visit us at:



Mbrëmja e Vitit të Ri është një nga festimet më të mëdha dhe ngjarjet më të lumtura për shumë 
njerëz në mbarë botën. Gjithkush dëshiron ta bëjë përgatitjen më të mirë duke e dekoruar shtëpinë 
për t’i mirëpritur mysafirët në këtë rast të veçantë. Kur vjen puna te dekorimi i shtëpisë suaj për 

mbrëmjen e Vitit të Ri, mund të zgjidhni nga idetë e poshtme të dekorimit për këtë vit:

Bredhi brilant 
dhe mahnitës 
i Vitit të Ri
Kur vjen puna te 
gjetja e një dizajni 
të përsosur për ta 
dekoruar bredhin tuaj 
të Vitit të Ri, skema 
e shkëlqyer me 
ngjyrë të kaltër do të 
duket elegante dhe 
tërheqëse. Nëse e 
keni temën me ngjyrë 
të bardhë në dhomë, 

bredhi i Vitit të Ri i projektuar me të kaltër do të 
jetë një zgjidhje perfekte e mahnitëse për të. Mund 
t’i përdorni stolitë prej xhami me ngjyrë argjendi 
për t’i shtuar sharmin bredhit tuaj.

Brilliant and stunning blue 
Christmas tree 
When it comes to finding a perfect design to 
decorate your Christmas tree, the brilliant blue 
colour scheme will look elegant and appealing. If 
you have a white coloured theme in your room, 
the blue designed Christmas tree will be a perfect 
stunning choice for it. You can use silver coloured 
glass ornaments to add more charm to your tree.

fashion

IDETË DHE TRENDET E DEKORIMIT PËR MBRËMJEN E VITIT TË RI 

Kombinim elegant i së kaltrës 
dhe arit
Nëse dëshironi diçka tërheqëse dhe të modës, mund 
ta zgjidhni këtë ide të ngrohtë të dekorimit për bredhin 
e Vitit të Ri. Kombinimi i së kaltrës dhe arit jep një 
joshje luksoze dhe të modës për dekorimin e bredhit 
së Vitit të Ri. Përzgjidheni një kombinim të stolive mat 
dhe me shkëlqim për t’i dhënë bredhit të Vitit të Ri një 
pamje të jashtëzakonshme.

Elegant combination of blue 
and gold 
When it comes to finding something attractive and 
trendy, you can choose this hot decoration idea for 
Christmas tree. The combination of blue and gold will provide the luxurious and 
trendy appeal to the decoration of the Christmas tree. Go for a mixture of matte and 
shiny ornaments to provide your Christmas tree with an exceptional look.

Dizajni 
klasik është 
gjithmonë 
elegant
Dizajni klasik i 
stolisjes në prag 
të Vitit të Ri është 
gjithmonë një nga 
idetë më të bukura 
për shtëpinë tuaj. Nëse nuk doni të investoni shumë 
mund në zbukurim, por megjithatë dëshironi ta 
bëni të bukur, ky dizajn klasik do të jetë zgjidhja e 
përkryer për ju. Kombinimi perfekt i dekorimit të kuq 

dhe të bardhë në bredhin e Vitit të Ri gjithmonë do të mbetet në trend.

Classic design is always elegant 
The Classic design of decoration on New Year’s Eve is always one of the 
most beautiful ideas for your home. If you do not want to put many efforts into 
decoration but still want to make it beautiful, this classic design will be the perfect 

choice for you. The perfect combination of red and white decoration 
on the Christmas tree will remain in trend forever. 8 for you

Dizajn me yje i 
bredhit të Vitit të Ri
Këto ditë mund të gjeni yje 
me ngjyrë ari dhe 3D për ta 
dekoruar bukur bredhin e Vitit 
të Ri. Është një nga dizajnet 
e mrekullueshme që mund ta 
zgjidhni për këtë mbrëmje. Për 
t’i dhënë bredhit një pamje më 
të bukur, shtojeni ndriçimin e 
artë dhe disa stoli të bukura të 
xhamit. Nuk do të mund t’i ndani 
sytë nga hijeshia e tij.

Starry design of 
Christmas tree 
These days, you can 
find the golden coloured 
and 3D stars to decorate 
your Christmas tree in a 
beautiful way. It is one 
of the wonderful designs 
that you can choose for 
this evening. To provide 
your tree with a more 
beautiful look, add the 
golden lighting and some 
beautiful glass ornaments. 
It will steal every eye with 
its charm.

Dizajni lulëzues i bredhit
të Vitit të Ri
Kjo është një nga idetë unike me të cilat mund t’i jepni një 
pamje lulëzimi bredhit tuaj të Vitit të Ri. Vetëm duhet t’i 
gjeni disa lule të bukura me ngjyrë për t’i vënë në bredhin 
tuaj. Është ide me të vërtetë elegante dhe në modë. Do të 
duket elegante, nëse shtoni disa stoli mahnitëse, llamba 
qelqi dhe shirita me ngjyrë të artë për t’ia dhënë pamjen 
tërheqëse.

Blooming design of 
Christmas tree 
It is one of the unique ideas with which you can provide a 
blooming look to your Christmas tree. You just need to find 
some beautiful coloured flowers to add to your tree. It is really stylish and trendy idea. 
It will also look elegant, if you add some stunning ornaments, glass bulbs and golden 
coloured ribbons to provide the eye-catching look.



N ew Year’s Eve is one of the biggest celebrations and happy occasions for many people around 
the world. Everyone wants to make the best preparation by decorating the homes to welcome 
the guests on this special occasion. When it comes to decorating your home for New Year’s Eve, 

you can choose from these decoration ideas for this year:

NEW YEAR’S EVE DECORATION IDEAS & TRENDS
fashion

Dizajn i kuq me 
brymë i bredhit të 
Vitit të Ri
Kur e zgjidhni dizajnin e bardhë 
me dëborë për bredhin e Vitit 
të Ri, kontrasti i kuq do të 
duket mrekullueshëm. Merrni 
stolitë e kuqe, manaferrat dhe 
shiritat për ta krijuar pamjen 
mahnitëse. Ky dizajn i ngrohtë 
i stolisjes do t’ua shkëlqejë 
dhomën në prag të Vitit të Ri.

Frosted red design 
of Christmas tree 
When you choose the white snowy design for your 
Christmas tree, the red contrast will look wonderful on 
it. Pick red ornaments, berries and ribbons to create the 
stunning look. This hot design of decoration will shine in 
your place on New Year’s Eve. 

Dizajni tërë i bardhë me 
dëborë
Dekorimi tërësisht i bardhë me dëborë do 
të duket yjor në bredhin e gjelbër të Vitit 
të Ri. Nëse doni t’i uroni mirëseardhje të 
ngrohtë mysafirëve tuaj, ky dizajn ‘cool’ 
do të jetë zgjedhje e shkëlqyer. Shtoni 
stoli të bardha dhe fjolla bore në pemë. 
Është dizajn i thjeshtë por tërheqës i 
bredhit tuaj në vitin 2018.

All white snow design 
The complete white snowy decoration 
will look stellar on your green Christmas 
tree. If you want to give a warm 
welcome to your guests, this cool 
design will be a great choice. Add white 
ornaments and snowflakes on the tree. It is simple yet an attractive 
design to decorate your tree in 2018.

Këta janë disa nga bredhat më në 
trend të Vitit të Ri. Duhet ta mendoni 
temën e brendshme të dhomës para 
se ta zgjidhni ndonjërën nga këto dizajne mahnitëse për dekorimin e bredhit të Vitit të Ri. Cilido nga këta 
bredha ofron ngrohtësi për mysafirët tuaj në këtë festë të veçantë.

These are some of the trendiest Christmas trees. You should consider the theme of your room interior 
before choosing any of these stunning designs as the decoration of the Christmas tree. Any of these trees 
would warmly welcome your guests on this special holiday.
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Dizajn 
tërheqës 
me ngjyra 
drithëruese
Doni të festoni me një 
spërkatje të ngjyrave 
të bukura? Vetëm 
mblidhni stolitë, llambat 
dhe shiritat e ngjyrave 
të preferuara për ta 
dekoruar bredhin e Vitit 
të Ri. Mund të shtoni 
disa ngjyra për ta bërë 
atë më drithërues.

Vibrant coloured attractive design 
Do you want to celebrate with a splash of beautiful 
colours? Just collect the ornaments, bulbs, and ribbons of 
your favourite colours to decorate the Christmas tree. You 
can add several colours to make it vibrant. 

Dizajni glamoroz rozë dhe bardhë
Kur duhet gjetur diçka të hijshme dhe glamoroze për dekorimin e bredhit të 
Vitit të Ri, kombinimi i ngjyrës rozë dhe 
të bardhës do të duket engjëllor. Mund t’i 
shtoni stoli dhe llamba të arta.

The glamorous pink and 
white design 
When it comes to finding something 
gorgeous and glamorous for the Christmas 
tree decoration, the combination of pink and 

white will 
look angelic. 
You can 
add golden 
ornaments 
and bulbs.

Starry design of 
Christmas tree 
These days, you can 
find the golden coloured 
and 3D stars to decorate 
your Christmas tree in a 
beautiful way. It is one 
of the wonderful designs 
that you can choose for 
this evening. To provide 
your tree with a more 
beautiful look, add the 
golden lighting and some 
beautiful glass ornaments. 
It will steal every eye with 
its charm.



Emri i saj i vërtetë 
është Belcalis Almanzar

Edhe pse ne e njohim 
si Cardi B, tifozët e vërtetë 
e dinë se muzikantja e ka 
emrin shumë më të gjatë: 
Belcalis Almanzar. Emri dhe 
mbiemri janë përkthime të 
fjalëve arabe në spanjisht. 
Belcalis mendohet të jetë 
referenca për Mbretëreshën 
e Shebës, ndërsa Almanzari 
- nga arabishtja “al mandhar” 
- me sa duket përkthehet 
në “pikë vrojtimi” ose “kullë 
vrojtimi”.

Ajo u lind dhe u rrit në 
Bronxin e Jugut dhe është 
krenare për rrënjët e saj

Ashtu si shumë reperë 
të lindur në Bronx, Cardi B 
është krenare me lagjen e 
saj dhe i jep merita edu-
katës së saj për suksesin si 
repere. “Është një përvojë 
e mrekullueshme”, i tha ajo 
AM New York lidhur me jetën 
e saj në Bronksin e Jugut. 
“Nuk do të isha në gjendje 
që të bëj ‘rep’ për gjërat që 
bëj ‘rep’ tani [nëse nuk do të 
isha rritur atje]”.

Ajo nuk ka patentë 
shoferi

Edhe pse Cardi B 
mburret me veturën e re 
të paraqitur nëpër mediat 
sociale, ajo pranoi se nuk ka 
patentë dhe nuk di ta ngasë 
veturën. “Unë as edhe nuk 
kam patentë shoferi”, tha 
reperja në një Instagram-live 
selfie pasi e bleu veturën. “Si 
prisni nga unë të di ta ngas 
veturën kur gjithmonë kam 

udhëtuar me tren?” Fëmijët 
e qytetit e dinë ndjenjën.

Emri i saj Cardi B është 
shkurt për Bacardi

Por emri i njohur skenik 
Cardi B nuk e ka origjinën 
nga emri i lindjes së reperes, 
Belcalis Almanzar. Në një 
intervistë me Jimmy Fallon, 
Cardi B shpjegoi se emri i 
saj është në të vërtetë shkur-
tesa për Bacardi (rum). “Emri 
i motrës sime është Hen-
nessy,” i tha Cardi B nikoqirit 
të shfaqjes. “Kështu që të 
gjithë më thërrisnin Bacardi, 
sa që fillova ta quaja veten 
Bacardi”, që përfundimisht u 
shkurtu në Cardi B.

Ajo ishte në ‘Love & 
Hip Hop’ të VH1.

Cardi hyri në kastin e Nju 
Jorkut në ‘Love & Hip Hop’ 
për sezonin 6. Reperja u 
largua nga ‘reality show’ pas 
dy sezonave për ta përqen-
druar tërë vëmendjen e saj 
në muzikë. Dhe pas disa 
muajve largimi nga ekrani 
i vogël, gjërat morën hovin 
për muzikanten: ajo lëshoi 
‘mixtape’ të dytë, e nënsh-
kroi një marrëveshje rekord 
multimilionëshe, dhe më pas 
e lëshoi “Bodak Yellow”.

Reperja bëri histori 
me suksesin e “Bodak 
Yellow”.

“Bodak Yellow”, singli 
kryesor i albumit debutues 
ishte sukses i menjëher-
shëm, duke arritur në krye të 
Billboard Hot 100. Ky sukses 
ishte gjithashtu historik, 
sepse suksesi e bëri Cardi 

B reperen e parë solo femër 
me një hit në vendin e parë 
që nga singli “Doo Wop 
(That Thing)” e Lauryn Hill 
1998, dhe reperen e pestë 
femër në histori me album 
në listat më të larta.

Taylor Swift një herë i 
dërgoi lule urimi

Pas suksesit në krye të 
tabelës me “Bodak Yellow”, 
Cardi B mori një buqetë të 
madhe me lule nga Taylor 
Swift të cilën reperja e postoi 
në Instagram, duke pranuar 
se ajo është fanse e madhe 
e Taylor Swiftit.

Kënga e parë që ajo 
e lëshoi ishte një remix i 
“Boom Boom” nga Shaggy

Karriera muzikore e 
Cardi B tregon se kënga e 
parë e lëshuar nga reperja 
ishte një remix rege i “Boom 
Boom” të Shaggy, me Pop-
caan, që u bë në 2015.

Videoja e saj e parë 
muzikore ishte për “Cheap 
Ass Weave”. Më vonë atë 
vit, Cardi B debutoi me 
videon e saj të parë 
muzikore për singlin 
e saj “Cheap Ass 
Weave”. Videoja e 
paraqiste reperen 
duke i rregulluar thon-
jtë dhe flokët e saj në 
një sallon.

Ajo është 
dashamire e ushq-
imit të shpejtë

Në Instagramin e 
saj, Cardi B e postoi 
një video që doku-
menton dashurinë e 
saj për McDonald’s 
dhe gëzimin e saj 
të çiltër pasi mori 
një kartë-dhuratë në 
arkë për këtë zinxhir 
ushqimi të shpejtë me 
harqe të arta. “Bac, 

kam me ble nagetsa pule 
për ‘iqind dollarë” reperja i 
tha tifozëve të saj.

Ajo e takoi Bruno 
Marsin dhe menjëherë 
vendosën që ta regjistro-
jnë “Finesse”

Bashkëpunimi i fundit 
impresiv i reperes me 
Bruno Mars në remixin 
“Finesse” në të vërtetë 
nuk ishte planifikuar para-
prakisht. Të dy muzikantët 
u takuan pas njërës prej 
shfaqjeve të këngëtares 
“24k Magic” kur vendosën 
që të punojnë bashkë dhe 
filluan të regjistrojnë mu 
atë natë. Marsi madje e 
publikoi një foto të çiftit 
në Instagram me titul-
lin: “E takova Cardi B 
në orën 3 në mëngjesit 
pas shfaqjes sime në 
prapaskenat e LA ku e 
regjistruam strofën e saj 
për Finesse. Ajo u fut në 
dhomë dhe ishte gjithçka 
që prita nga ajo. Kurrë 
mos ndrysho Cardi!”

music box
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Belcalis Almanzar, e njohur si Cardi B, është një 
yll në ngritje e sipër me një histori frymëzuese 
të suksesit. Reperja 26 vjeçare, e lindur në 

Bronx, jo vetëm që po e zë vendin e saj në industrinë 
e muzikës, ajo gjithashtu është njeri i dashur nga 
miliona ndjekës në mediat sociale për komentet e saj 
“pa filtër”, që e bën atë një nga më zbavitëset dhe më 
të kuptueshmet nga A-të-listuarit për momentin. Tash 
po zhytemi thellë në të kaluarën e saj me disa fakte që 
ju ndoshta nuk i dini - por doni t’i dini - për atë se si 
Cardi B me të vërtetë “i bën paratë që të lëvizin”.

GJËRAT QË NUK I DINI 
PËR CARDI B

(Burimi: www.harpersbazaar.com)



Her real name is Belcalis 
Almanzar

Although we know her as 
Cardi B, true fans know that 
the musician has a much lon-
ger moniker: Belcalis Alman-
zar. Both names are Spanish 
translations of Arabic words. 
Belcalis is thought to be a 
reference to the Queen of 
Sheba, while Almanzar - from 
the Arabic “al mandhar” - ap-
parently translates to “lookout 
point” or “watchtower.”

She was born and raised 
in the South Bronx, and is 
proud of her roots

Like many Bronx-born 
rappers, Cardi B is proud 
of her hood and credits her 
upbringing for her success as 
a rapper. “It’s a great experi-
ence,” she told AM New York 
of her life growing up in the 
South Bronx. “I wouldn’t be 
able to rap about the things 
that I rap about now [if I hadn’t 
grown up there].”

She doesn’t have a 
driver’s license

Although Cardi B flaunted 
her new set of wheels on 
social media, she admitted 
she doesn’t have a license 

or know how to drive. “I 
don’t even have a driving 
license,” the rapper said in an 
Instagram-live selfie after she 
bought herself a car. “How do 
you expect me to know how to 
drive when I’ve taken the train 
my whole life?” City kids can 
relate.

Her nickname Cardi B is 
short for Bacardi

But the famed Cardi B 
stage name didn’t actually 
originate from the rapper’s 
birth name, Belcalis Almanzar. 
In an interview with Jimmy 
Fallon, Cardi B explained that 
her title is actually short for 
Bacardi (the rum). “My sister’s 
name is Hennessy,” Cardi B 
explained to the talk show 
host. “So everyone used to 
call me Bacardi, and I started 
calling myself Bacardi,” which 
eventually was shorted to 
Cardi B.

She was on VH1’s ‘Love 
& Hip Hop.’

Cardi joined Love & Hip 
Hop’s New York cast for 
season 6. The rapper left the 
reality show after two seasons 
to focus all her attention on 
music. And within months 

of leaving the small screen, 
things took off for the musi-
cian: she released her second 
mixtape, signed a multimillion-
dollar record deal, then 
released “Bodak Yellow.”

The rapper made history 
with the success of “Bodak 
Yellow.”

“Bodak Yellow,” the rap-
per’s breakout major label 
debut single, was an instant 
success, soaring to the top of 
the Billboard Hot 100. The hit 
was also historic, because the 
success made Cardi B the first 
solo female rapper to have a 
number one hit since Lauryn 
Hill’s 1998 single “Doo Wop 
(That Thing),” and the fifth fe-
male rapper in history to have 
an album top the charts.

Taylor Swift once sent 
her congratulatory flowers.

After the chart-topping 
success of “Bodak Yellow,” 
Cardi B received a huge 
bouquet of flowers from Taylor 
Swift, which the rapper posted 
on her Instagram, admitting 
she’s a big Taylor Swift fan.

The first song she ever 
released was a remix of 
Shaggy’s “Boom Boom.”

A timeline of Cardi B’s 
music career shows that the 
first song the rapper released 
was a Reggae 
remix of Shag-
gy’s “Boom 
Boom,” featur-
ing Popcaan, 
which dropped 
in 2015.

Her first 
music video 
was for “Cheap 
Ass Weave.” 
Later that year, 
Cardi B de-
buted her first 
music video 

for her single “Cheap Ass 
Weave.” The video featured 
the rapper getting her nails 
and hair done at a salon.

She’s a fast food fangirl
On her Instagram, Cardi 

B posted a video document-
ing her love for McDonald’s 
and her pure excitement after 
receiving a gift card to the 
golden arches fast food joint. 
“Imma buy a hunned chicken 
nuggets, bro,” the rapper told 
her fans.

She met Bruno Mars 
and they immediately de-
cided to record “Finesse.”

The rapper’s recent 
killer collaboration with 
Bruno Mars on the “Finesse” 
remix actually was not at 
all planned in advance. The 
two musicians met after one 
of the “24k Magic” singer’s 
shows, when they decided 
to work together and began 
recording that same night. 
Mars even shared a photo 
of the pair on his Instagram 
with the caption: “I met 
Cardi B at 3 am after my 
show in LA backstage where 
we recorded her verse for 
Finesse. She walked in the 
room and she was every-
thing I’d hope she’d be. 
Never change Cardi!”

music box
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Belcalis Almanzar, aka Cardi B, is a rising 
star with an inspirational success story. The 
26-year-old Bronx-born rapper is not only 

staking her claim in the music industry, she’s also 
beloved by her millions of social media followers 
for her “no filter” commentary, making her one of 
the most entertaining and relatable A-listers of the 
moment. Ahead, a deep dive into her past with some 
facts you probably don’t know - but want to - about 
how Cardi B truly “makes money move.”

THINGS YOU DIDN’T 
KNOW ABOUT CARDI B

(Source: www.harpersbazaar.com)



Që nga viti 1999 
fushata “16 Ditë të 
Aktivizmit” ka shërbyer 

si një platformë për të folur 
kundër dhunës ndaj grave 
dhe vajzave që shpesh i 
referohet si dhunë me bazë 
gjinore (GBV). Përderisa 
dhuna ndaj grave merr forma 
të ndryshme, varësisht nga 
specifikat kulturore, ekonomike 
dhe sociale të vendeve dhe 
kulturave të ndryshme, ky 
problem ekziston gjithandej. 
Për vite me radhë edhe Kosova 
i është bashkangjitur kësaj 
fushate.  Për të mësuar më 
shumë rreth kësaj teme të 
ndjeshme dhe të rëndësishme, 
revista “For You”  ka biseduar 
me Zëvendës Përfaqësuesen 
Residente të Programit 
për Zhvillim të Kombeve 
të Bashkuara në Prishtinë, 
Alessandra Roccasalvo. Ju 
ftojmë që në vazhdim të lexoni 
se çka thotë znj. Roccasalvo në 
lidhje me këtë çështje. 

Çka është fushata 16 Ditë 
të Aktivizmit? 

Është një fushatë gjithë-
botërore për luftën kundër 
dhunës ndaj grave dhe vajzave 
që është ndërmarr që nga 25 
nëntori i “Ditës Ndërkombëtare 
të Eliminimit të Dhunës ndaj 
Grave” deri më 10 dhjetor në 
“Ditën Ndërkombëtare të të 
Drejtave të Njeriut.” 

Kush e ka themeluar 
dhe kur? 

Është iniciuar në vitin 1991 
nga Instituti i Lidershipit Global 
të Grave, i mbajtur nga Qendra 
për Lidership Global të Grave në 
Universitetin Rutgers. 

Cili është qëllimi kryesor i 

fushatës 16 Ditë të Aktivizimit? 
Fushata e rrit vetëdijen e 

ndikimit shkatërrues që dhuna ka 
ndaj grave, vajzave dhe djemve 
si dhe në familje dhe shoqëri. 
Shpesh mbulon edhe një fushë 
më të gjerë të temave të dhunës 
me bazë gjinore. 

 A mund të na e sqaroni se 
çka nënkupton fushata UNiTE-
së me temë “Portokalloje 
Botën: #MëDëgjodheMua”? 

Në vitin 2008, sekretari 
gjeneral i atëhershëm Ban Ki-
moon, kishte lansuar fushatën 
‘UNiTE për t’i dhënë Fund 
Dhunës ndaj Grave’. Ajo kërkon 
të rritë vetëdijen në lidhje me 
dhunën me bazë gjinore ndaj 
grave dhe fëmijëve. Çdo i 
25-ti i muajit njihet si “Dita e 
Portokallt” – një thirrje për të 
gjithë që të përfshihen. Vishni 
diçka të portokallt për të treguar 
përkrahjen dhe të përfshini edhe 
të tjerët! Ekziston edhe hashtagu, 
‘#MëDëgjodheMua’ i cili ka për 
qëllim të shfaqë solidaritet dhe 
mbështetje për të gjitha gratë dhe 
vajzat të cilat janë ballafaquar me 
ngacmime dhe të theksojë sa e 
zakonshme është kjo sjellje. 

Cilat janë qëllimet/
objektivat e fushatës së 
këtij viti? 

Tema e fushatës së këtij viti 
është “Fund Dhunës me Bazë 
Gjinore në vend të punës’. Çdo 
vit ne mundohemi të vazhdojmë 
momentumin e fushatave të 
mëparshme dhe qëllimi ynë këtë 
vit është të shënjestrojmë vendet 
e punës ku dhuna me bazë 
gjinore dhe ngacmimet ndodhin.  
Ne po kërkojmë përgjegjësi 
dhe ndëshkim të kryerësve të 
veprave, përderisa fuqizojmë 
gratë dhe burrat të thonë, mjaftë 
më. 

Cilat janë parimet kryesore 
të avokimit UNiTE? 

Disa na parimet kryesore që 
ja vlen të theksohen janë: 

• Përshtatja dhe forcimi  
i  ligjeve kombëtare për të 
adresuar dhe ndëshkuar të 
gjitha format e dhunës ndaj 
grave dhe vajzave, sipas 
standardeve ndërkombëtare të 
të drejtave të njeriut. 

• Të mbledhë informata dhe 

shfrytëzojë ato informata për të 
parandaluar dhunën ndaj grave 
dhe vajzave.

• Të punojë në krijimin 
e fushatave kombëtare dhe 
vendore në bashkëpunim me 
partner lokal për të përçuar 
porosinë për parandalim të 
dhunës dhe mbështetje të grave 
dhe vajzave të cilat kanë qenë 
pjesë e dhunës. 

Cilat aktivitete janë 
paraparë për këtë viti?

Në Kosovë, Grupi për Siguri 
dhe Gjini, është koordinatori i 
aktiviteteve.  Qëllimi i tij është 
të arrij sa më shumë njerëz që 
është e mundur. 

Mënyrat kryesore për të 
provuar që të gjithë në Kosovë të 
jenë të vetëdijshëm për rëndësinë 
e kësaj çështjeje është duke 
organizuar ngjarje sensibilizuese, 
punëtori dhe konferenca të 
ndryshme. Ata gjithashtu 
bëjnë shëti me njësie mobile 
për informata, duke shfaqur 
dokumentar dhe video porosi 
njerëzve nëpër Kosovë. 

Angazhimi i burrave është 
pa ashtu i rëndësishëm, ne 
duhet të gjithë t’i bëjmë me dije 
se dhuna na prekë të gjithëve, 
si  familje ashtu edhe si shoqëri. 
Po ashtu duhet të rrisim vetëdijen 
që dhuna asnjëherë nuk është 
përgjigje ndaj problemeve 
tona. Edhe këtë vit Federata e 
Futbollit të Kosovës është duke 
kontribuuar duke reklamuar 16 
Ditë të Aktivizmit në ndeshjet 
e ligës së kombeve të UEFA-
së. Mund ta keni parë porosinë 
tonë gjatë lojës së fundit kundër 
Azerbajxhanit! 

Si mund të kontribuojnë 
të rinjtë? 

Kosova ka popullatë të re 
– dhe ju mund të jeni ndryshimi 
në familjen tuaj, në shkolla apo 
komunitetin lokal! Bisedoni me 
shokët tuaj për këto çështje, 
përse është e rëndësishme duke 
ua bërë të gjithëve me dije se 

asnjëherë nuk është në rregull të 
përdoret dhuna ndaj grave dhe 
vajzave. Si të rijnë, përdorni zërin 
tuaj, madje shpesh!

Cila është porosia juaj 
për rininë? 

Besoni në vetë vete dhe në të 
tjerët, së bashku mund të bëjmë 
gjëra të mrekullueshme! Punoni 
shumë, vlerësoni edukimin tuaj 
dhe mundohuni të ndihmoni këdo 
kurdo që mundeni. Gjërat e vogla 
mund të bëjnë shumë!

Bëhuni aktiv!

Si zëvendës përfaqësuese 
residente, znj. Roccasalvo 
punon me njerëzit lokal, 
komunat, ministritë e qeverisë 
dhe partnerët ndërkombëtarë 
për të përmirësuar jetën e 
përditshme të kosovarëve. Ajo 
është e pasionuar pas edukimit 
dhe ndalimit të dhunës

Dita Ndërkombëtare e të 
Drejtave të Njeriut shënohet 
çdo vit më 10 dhjetor. Përkujton 
ditën kur në vitin 1948, 
Asambleja e Përgjithshme e 
Kombeve të Bashkuara ka 
aprovuar Deklaratën Universale 
të të Drejtave të Njeriut.

Asambleja e Përgjithshme e 
Kombeve të Bashkuara ka 
caktuar 25 nëntorin si Ditë 
Ndërkombëtare për Eliminim 
të Dhunës ndaj Grave.  Qëllimi 
i kësaj dite është që të rritet 
vetëdija ndaj faktit që gratë në 
botë janë pjesë e formave të 
ndryshme të dhunës.

E lansuar në vitin 2008, 
fushata e sekretarit të 
përgjithshëm të KB-ve, Ban 
Ki-moon, UNiTe për t’i dhënë 
fund dhunës ndaj grave është 
përpjekje shumë vjeçare që ka 
për qëllim parandalimin dhe 
eliminimin e dhunës ndaj grave 
dhe vajzave në të gjithë botën.

16 DITË TË AKTIVIZMIT
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Since 1991 the “16 Days 
of Activism” campaign 
has served as a global 

platform to speak up against 
violence against women 
and girls often referred to 
as gender-based violence 
(GBV). While violence against 
women takes different forms 
depending on the cultural, 
economic and social specifics 
of various countries and 
cultures, the problem exists 
everywhere. For several 
years now, Kosovo has 
also joined this campaign. 
To find out more about this 
sensitive and important 
topic ‘For You’ Magazine 
spoke to Ms. Alessandra 
Roccasalvo, Deputy Resident 
Representative of the United 
Nations Development 
Programme in Prishtina. 
Below, we invite you to read 
what Ms. Roccasalvo had to 
say on this matter.

What is the 16 days of 
activism campaign?

It is a worldwide campaign 
to fight violence against women 
and girls that is conducted from 
November 25th the ‘International 
Day of Elimination of Violence 
against Women’ through 
December 10th the ‘International 
Human Rights Day’. 

Who established it and 
when?

It was initiated in 1991 by the 
first Women’s Global Leadership 
Institute, held by the Centre for 
Women’s Global Leadership at 
Rutgers University.

What is the main goal 
of the 16 Days of Activism 
campaign?

The campaign raises 
awareness of the devastating 
impact that violence has on 

women, girls and boys, as well 
as on families and society. Often, 
it also covers a wider range of 
gender-based violence topics.

Could you explain to us 
what does UNiTE’s campaign 
theme “Orange the World: 
#HearMeToo” mean?

In 2008, the then Secretary-
General, Ban Ki-Moon, launched 
the ‘UNiTE to End Violence 
Against Women’ campaign. It 
seeks to raise awareness about 
gender-based violence, and to 
call upon all people to dedicate 
themselves to preventing and 
ending all forms of violence 
against women and children. 
Every 25th day of the month 
is known as “Orange Day” – a 
call to arms for everybody to 
get involved. Wear something 
orange to show your support and 
get others involved too! There 
is also a hashtag, ‘#HearMeToo’ 
which is to show solidarity and 
support for all women and girls 
who have faced harassment and 
to highlight how common this 
behaviour is. 

What are the aims/
objectives of this year’s 
campaign?

The theme of this year’s 
campaign is ‘End Gender-Based 
Violence in the Workplace.’ 
Each year we try to continue 
the momentum of the previous 
campaign, and our goal this 
year is to target the workplaces 
where gender-based violence 
and harassment occur. We are 
pushing for accountability and 
to punish perpetrators, whilst 
empowering women and men 
to say no more. 

What are the main 
principles of UNiTE advocacy?

Some of the main principles 
worth highlighting are:

• Adoption and enforcement 
of national laws to address and 
punish all forms of violence 
against women and girls, in 
accordance with international 
human rights standards.

• Collect information 
and use that information to 
prevent violence against 
women and girls.

• Work on creating national 
and local campaigns in 
cooperation with local partners to 
spread the message of violence 
prevention and in supporting 
women and girls who have been 
subjected to violence.

What activities are planned 
this year?

In Kosovo, the Security and 
Gender Group, is the coordinator 
of activities. Its aim is to reach as 
many people as possible. 

The main ways to try to 
get everybody in Kosovo get 
aware of this important issue 
is by organizing awareness 
raising events, workshops, and 
some conferences. They will 
also tour around the country 
with mobile information units, 
showing of documentaries, 
and video messages to people 
around Kosovo. 

Engaging men is also very 
important, we should let everyone 
know that violence affects us all, 
as families and as a society. We 
also must raise awareness that 
violence is never an answer to 
our problems. Also this year the 
Kosovo football Federation is 
contributing by advertising the 16 
Days of Activism at UEFA Nations 
League matches. You may have 
seen our message at the last 
game against Azerbaijan!

How can young people 
contribute?

Kosovo has a young 
population – and you can be 
the change in your family, 
school or local community! Talk 
to your friends about these 
issues, why they are important 
and letting everybody know that 
it’s never okay to use violence 
against women and girls. As a 
young person use your voice 
and use it often!

What is your message to 

the youth?
Believe in yourselves and 

believe in others, together we can 
do amazing things! Always work 
hard, value your education and 
try to help someone whenever 
you can. The little things count! 

Be active!
As the Deputy Resident 
Representative, Ms. Roccasalvo 
works with local people, 
municipalities, government 
ministries and international 
partners to improve the everyday 
lives of Kosovans. She is 
passionate about education and 
stopping violence.

Human Rights Day is observed 
every year on December 10th. 
It commemorates the day on 
which, in 1948, the United 
Nations General Assembly 
adopted the Universal 
Declaration of Human Rights.

The United Nations General 
Assembly has designated 
November 25th as the 
International Day for the 
Elimination of Violence Against 
Women. The aim of this day is to 
raise the awareness of the fact 
that women around the world 
are subject to various forms of 
violence.

Launched in 2008, United 
Nations Secretary-General 
Ban Ki-moon’s UNiTE to End 
Violence against Women 
campaign is a multi-year 
effort aimed at preventing and 
eliminating violence against 
women and girls around the 
world.

16 DAYS OF ACTIVISM

Na vizitoni në:
Visit us at:



mbretëria e kafshëve

Fakte të mrekullueshme për drerin verior

Sa këlyshë kanë drerët veriorë?
Drerët veriorë çiftëzojnë midis shtatorit dhe 
nëntorit, kur dreri mashkull do të garojë me 
drerët e tjerë meshkuj për të fituar të drejtën për 
çiftëzim me femra të shumta. Ngjizja zgjat për 
rreth 234 ditë, në të cilën pikë femra do të pjellë 
një këlyshë në një zonë relativisht të izoluar dhe 
pa predatorë.

How many calves do Reindeers 
have?
Reindeer mate between September and Novem-
ber, when males will compete with other males 
to win the right to mate with multiple females. 
Gestation lasts for around 234 days, at which 
point the female will give birth to one calf in a 
relatively isolated and predator-free area.

A migrojnë drerët veriorë?
Po! Drerët veriorë janë vazhdimisht në lëvizje. Por sa larg udhëtojnë, 
kjo varet nga vendndodhja dhe nga speciet e tjera. Drerët pyjorë mund 
të jenë më të shpërndarë në shtëpitë e tyre të pyllit dhe të udhëtojnë në 
distanca më të shkurtra se dreri arktik që bashkohen pastaj në tufa të 
mëdha dhe mund të udhëtojnë me mijëra kilometra në mes të tokave të 
pyjeve dimërore kah ato të tokave arktikte veriore. Femrat, ose lopët, e 
parapëlqejnë të kenë një nisje më të hershme dhe largohen disa javë 
para meshkujve, të cilët udhëtojnë më vonë.

Do Reindeer migrate?
Yes! Reindeer are constantly on the move. But how far they travel 
depends on the location and sub-species. Forest Reindeer may be more 
dispersed in their woodland homes and travel shorter distances than 
Tundra Reindeer that come together in large herds and can travel thou-
sands of kilometres between forest wintering grounds in summer tundra. 
Females, or cows, like to get a head start and leave several weeks 
before the males, who set off later.

Ku jetojnë drerët veriorë?
Drerët verirorë e kalojnë kohën e tyre në të ftohtë, duke 
banuar në rajonet arktike dhe nënarktike të hemisferës 
veriore, duke përfshirë Amerikën Veriore, Alaskën, Kana-
danë, Grenlandën, Norvegjinë, Finlandën, Rusinë dhe 
Mongolinë.

Where do Reindeers live?
Reindeer spend their life in the cold, inhabiting the arctic 
and subarctic regions of the northern hemisphere includ-
ing North America, Alaska, Canada, Greenland, Norway, 
Finland, Russia and Mongolia.

14 for you
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Çka hanë drerët veriorë?
Drerët veriorë janë barëngrënës, prandaj hanë vetëm 
bimë, duke e kënaqur veten edhe me një përzierje të kul-
losës, filizëve, gjetheve, kërpudhave dhe myshqeve.

What do Reindeers eat?
Reindeer are herbivores, so eat only plants feasting on a 
mix of grasses, shoots, leaves, fungi and mosses.

I njour edhe si dreri i Amerikës Veriore, drerin verior ndoshta më së miri mund ta njohim për rolin e tij 
që ka në tërheqjen e sajës së babadimrit në Krishtlindje. Ashtu si të gjitha speciet e tjera të drerëve, 
dreri verior ka brirë mbresëlënës, por në të vërtetë ai është e vetmja specie e drerëve ku edhe dre-

ri mashkull edhe femër ka brirë. Në përgjithësi, dreri mashkull ka brirë më të gjatë dhe ka mundësi 
t’i humbasë ato gjatë kohës së dimrit, që do të thotë se dreri verior i babadimrit mund të jetë femër!



animal kingdom

Nga kush e morën emrin drerët e babadimirt?
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen. Drerët e babadimrit u 
emëruan për herë të parë në poezinë e vitit 1823: “Një vizitë nga Shën Nikolla”. Edhe pse 
emrat origjinalë ishin pak më ndryshe; Donner dhe Blitzer fillimisht njiheshin si Dunder dhe 
Blixem, por ata evolulan me kalimin e kohës në emrat që ne i njohim dhe i duam. Në fakt, 
Rudolph nuk ishte pjesë e ekupiazhit origjinal, por u shtua nga Robert L. May në vitin 1939, 
si “Rudolph, dreri verior me hundë të kuqe”.

Where did Santa’s Reindeer get their names?
Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen. Santa’s Reindeer were first 
named in the 1823 poem “A Visit from St. Nicholas”. The original names were a bit different 
though; with Donner and Blitzen first known as Dunder and Blixem, but the names evolved 
over time into the names we know and love. Rudolph was not actually a part of the original 
crew, but was added by Robert L. May in 1939 as “Rudolph the Red-Nosed Reindeer”.

Si ngrohen drerët veriorë?
Drerët veriorë i kanë dy shtresa të leshit. Shtresa e përfundshme përbëhet nga qime të 
holla dhe të dendura, gjersa shtresa e jashtme përbëhet nga qime të zbrazëta që ndihmojnë 
në izolimin dhe i mbajnë ata të ngrohtë. Edhe hunda e tyre ka një sistem të shkëmbimit të 
nxehtësisë që e ngroh ajrin në kanalet e tij në mushkëri dhe e ftohë atë në dalje e sipër.

How do Reindeer keep warm?
Reindeer have two layers of fur. The under layer consists of fine, dense hairs while the outer 
shaggier layer consists of hollow hairs that help insulate and keep them warm. Their nose also 
has a heat-exchange system that warms air on its way into the lungs and cools it on its way out.

Sa janë përshtatur me temperaturat e ftohta drerët 
veriorë?
Drerët veriorë lulëzojnë në kilmat e ftohta, por kjo është për shkak se ata 
përshtaten mjaft mirë me habitatin e tyre.

How are Reindeer adapted to the cold?
Reindeer thrive in cold climates, but that’s because they are well adapted 
to their habitat.

A shohin drerët veriorë në terr?
Sytë tanë nuk janë të përshtatur për të jetuar në errësirë, por sytë e 
drerëve veriorë janë. Ata mund të shohin dritën ultravjollcë, që do të thotë 
se ata janë në gjendje të shohin edhe gjatë muajve të dimrit, gjegjësisht 
kur dielli nuk shkëlqen.

Can Reindeer see in the dark?
Our eyes are not adapted to living in darkness, but Reindeer eyes are. They can see ultra-

violet light, which means they are still able to see even 
during the winter months when the sun doesn’t shine.

Amazing facts about the Reindeer
Also known as Caribou, Reindeer are probably most famous for the role in pulling Santa’s sleigh 

at Christmas. Like all deer species, Reindeer have impressive antlers, but they are actually the 
only deer species in which both males and females have them. Males generally have larger ant-

lers and will likely lose them during the winter time, which means Santa’s Reindeer may be female!

for you 15
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          Përmbajtja

Aquaman është 
mbreti i Atlantisit, i lindur 
gjysmë njeri si Arthur 

Curry dhe gjysmë Atlantian. 
Filmi do të përqendrohet 
në një botë sipërfaqësore 

që vazhdimisht torturon 
detin dhe atlantikanët 
nëndetës, të cilët janë 
të gatshëm që të 

ngriten në revoltë.

Synopsis

Aquaman is the king of Atlan-
tis, born half-human as Arthur Curry and half-Atlantean. The film 
will focus on a surface world constantly ravaging the sea and the 

undersea Atlanteans, who are ready to lash out in revolt.

Përmbajtja

I vendosur në Epokën e Depresionit në Londrën e viteve 
30-të, Mary Poppins Returns i sheh Michael dhe Jane Banks tani 
të rritur. Pasi Michael pëson një humbje personale, Mary Pop-

pins ri-hyn në jetën e familjes Banks dhe, së bashku me Jack i 
cili i ndez llambat në rrugë, i shfrytëzon aftësitë e saj unike 
magjike për ta ndihmuar familjen në rizbulimin e gëzimit 
dhe të lumturisë që mungonte në jetën e tyre.

AQUAMAN

Rolet: Jason Momoa, Am-
ber Heard, Willem Dafoe, 
Patrick Wilson, Dolph Lund-
gren, Temuera Morrison 
Regjia: James Wan  
Skenari: Will Beall, Kurt 
Johnstad & David Leslie 
Johnson  

AQUAMAN

Cast: Jason Momoa, Amber 
Heard, Willem Dafoe, Patrick 
Wilson, Dolph Lundgren, Temuera 

Morrison 
Director: James Wan  
Screenwriter: Will Beall, Kurt 
Johnstad & David Leslie Johnson 

moviemania

MARY 
POPPINS 
RETURNS

Rolet: Emily Blunt, Lin-
Manuel Miranda, Meryl 
Streep, Ben Whishaw, 

Emily 
Mortimer, 
Colin 
Firth 
Regjia: 
Rob 
Marshall
Skenari: 
David 
Magee  
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Përmbajtja

Spider-Man: 
‘Into the Spider-
Verse’ e prezanton një 

tinejxher nga Brooklyn i quajtur Miles Mo-
rales, dhe mundësitë e pakufishme të 
Spider-Verse, ku më shumë per-
sona mund ta bartin maskën.

      Synopsis

Spider-
Man: 
Into the 

Spider-Verse in-
troduces Brook-

lyn teen Miles 
Morales, and the 
limitless possibili-
ties of the Spider-
Verse, where more 
than one can wear 

the mask.

                                  Synopsis

Set in Depression-
era London of 
the 1930s, Mary 

Poppins Returns sees 
Michael and Jane 
Banks now grown up. 
After Michael suffers 

a personal loss, 
Mary Poppins re-
enters the lives of 
the Banks family 
and, along with the 
street lamplighter Jack, uses her unique magical skills to help 
the family rediscover the joy and wonder missing in their lives.

moviemania

SPIDER-MAN:  INTO THE 
SPIDER-VERSE

Cast: Shameik Moore, Liev Schreiber, Ma-
hershala Ali, Brian Tyree Henry, Jake 

Johnson, Luna Lauren Velez 
Director: Bob Persichetti 

& Peter Ramsey  
Screenwriter: Chris Miller & Phil Lord  

            SPIDER-MAN:  INTO THE 
SPIDER-VERSE

Rolet: Shameik Moore, Liev 
Schreiber, Mahershala Ali, Brian 
Tyree Henry, Jake Johnson, Luna 
Lauren Velez 

Regjia: Bob Persichetti & Peter 
Ramsey  

Skenari: Chris Miller & 
Phil Lord  

  

MARY 
POPPINS 
RETURNS

Cast: Emily Blunt, Lin-Man-
uel Miranda, Meryl Streep, 
Ben Whishaw, Emily 
Mortimer, Colin Firth 
Director: Rob Marshall  
Screenwriter: David 
Magee  
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“Si fëmijë ne të gjithë kemi ëndrra. Ëndrra ime ishte të luaja për një klub të madh 
dhe të fitojë trofe të rëndësishme. Topi i Artë ishte më shumë se vetëm një ëndërr 
për mua dhe është vërtet një nderë dhe privilegj që të mbajë këtë trofe”

Luka Modric - Fitues i Topit të Artë për vitin 2018 

Lavdia e Ligës së Kampionëve të Real Madridit dhe ndeshja finale e Kupës së Botës në Kroaci i vendosën kurorën e 
një karriere të shkëqyer Luka Modric-it. Topi i Artë është shpërblimi i tij. Lionel Messi dhe Cristiano Ronaldo e bënë 
Topin e Artë pronën e tyre personale gjatë dekadës së kaluar. Në fund, ishte mesfushori i Real Madridit dhe Kroacisë 

Luka Modric, i cili është një performues i shkëlqyer e i qetë që theu duopolin e tyre.

këndi sportiv

TOPI I ARTË 2018: TREGIMI PËR KARRIERËN 
MADHËSHTORE TË LUKA MODRIC-IT

MBAJTJA E PREMTIMIT PËR KROACINË
Rusia 2018 përfaqësonte shansin e fundit për këtë brez që të 

përsërisnin paraqitjen në gjysmëfinale të Davor Suker, Zvonimir Boban 
dhe heronjve të tjerë të rinisë së Modric-it nga Franca 98.

Nga ndeshja e parë kundër Nigerisë, Modric luajti si një njeri që nuk 
e pranonte humbjen. Ai shënoi një penallti me të cilën “Super Shqipon-
jat” u shtypën 2 me 0 dhe më pas shënoi me një goditje të shkëlqyer nga 
distanca për ta shkatërruar 3 me 0 Argjentina e Lionel Messi.

Gjatë raundeve eliminuese, ky ekip me lojtarë 
në moshë vazhdoi t’i befasonte të gjithë. Modric 

dhe Kroacia e kaluan Danimarkën përpara se të mundnin vendasit 
në mënyrë të ngjashme. Djemtë e Zlatko 
Daliçc duhej të rikthenin rezultatin për të 
mundur Anglinë në kohën shtesë.

Kjo do të thoshte një finale dhe një 
hap të pamundur pasi që Franca fitoi 4 
me 2. Por vendi i Modric-it në mesin e të 
mëdhenjve - i theksuar nga fitimi i Topit të 
Artë - u sigurua përgjithmonë.

20 for you (Marr nga: https://www.fourfourtwo.com)

TRE TITUJ RRESHT 
- HERA E PARË

Modric i zhvilloi aftësitë e tij si 
i ri në Zadar. Prova me Hajdukun 
e Splitit ishte e pasuksesshme për 
shkak të fizikut të vogël, por humbja 
e klubit të fëmijërisë së Modric doli të 
ishte fitim për Dinamon e Zagrebit.

Në mes të viteve 2005-06 
dhe 2007-08, Dinamo fitoi një 
pas një tre tituj të ligës dhe në 
dy stinorë mori tituj të dyfishtë (Ligën dhe Kupën Kombëtare). 
Stili i butë i Modric-it ishte tashmë i dukshëm. Ai ishte një nga 
talentet më të kërkuar në Evropë.

MBRETËRIT E EVROPËS
Përballja me disa prej skuadrave më të mira në historinë e Bar-

celonës, nuk ka qenë aspak e thjeshtë për Modric-in dhe shokët e tij 
të shquar të Madridit. Ai e ka vetëm një titull të LaLiga të fituar gjatë 
gjashtë sezoneve të plota në kryeqytetin spanjoll.

Në Evropë, ka qenë një tregim tjetër. Duke luajtur nën Carlo An-
celottin dhe i ribashkuar me Bale, Modric luajti 120 minuta teksa Real 
Madrid e mposhti Atleticon 4 me 1 në kohë shtesë në finalen e Ligës 
së Kampionëve në vitin 2014. Ishte një detyrë rraskapitëse me kundër-
shtarët e njëjtë në vitin 2016, ku në San Siro u nevojitën penaltitë.

Ky ishte fillimi i suksesit të lavdishëm të Zidane. Në finalen 
e vitit 2017-së u pa performanca më e mirë e Madridit në këtë 
epokë, me shkatërrimin e Juventust 4 me1 në Cardiff pavarësisht 
nga ai goli mahnitës i Mario Manxhukic, shokut të ekipit kombëtar 
të Modric-it. Fitorja 3 m1 e këtij viti kundër Liverpulit në Kiev 
përfundoi me Modric-in që luajti çdo sekondë të katër fitoreve 
përfundimtare të Madridit në pesë sezone.

GJENERATA E 
ARTË 
E KROACISË

Pas përparimit në radhët e 
të rinjve të kombëtares, Modric 
bëri debutimin e tij ndërkom-
bëtar kundër Argjentinës në 
mars të vitit 2006 dhe ai u 
paraqit dy herë në Kupën e 
Botës të atij viti si zëvendësues.

Nën udhëheqjen e trajnerit 
kryesor Slaven Biliç, Kroacia fitoi 
një vend në Euro 2008, duke 
penguar Anglinë që të bënte këtë 
gjatë fazës së kualifikimit. Ndësh-
kimi i hershëm i Modric-it siguroi 
një fitore që hapte rrugë kundër 
Austrisë dhe ai shkëlqeu me fitore 
2-1 ndaj Gjermanisë. Një penalti e 
humbur kundër Turqisë në çerek-
finale ishte e dhimbshme. Mirëpo 

Modric-in, Ivan Rakitic-in, Darijo 
Srnan dhe të tjerët padyshim i 
priste një e ardhme e artë.

ARRITJA E SUKSESEVE
Barcelona ishte ndër klubet e 

interesuara në shërbimet e Modric-
it para se ai të shonte në Totten-
ham në vitin 2008. Përkundër një 
fillimi relativisht të ngadaltë të jetës 
në Angli dhe dyshimeve të njohura 
në lidhje me fizikun e tij, ai filloi 
të lulëzojë pasi Harry Redknapp 
erdhi në vend të Juande Ramos si 
trajner i Spurs.

Krahas Rafael van der Vaart 
dhe Gareth Bale, Modric ishte 
pjesë integrale kur Spurs arriti 
në Ligën e Kampionëve në vitin 
2010-11 dhe gëzoi rrugëtim të 
paharrueshëm për në çerek-
finale. Modric shkëlqeu mjaft 
gjatë stinorit të tij të fundit në 
White Hart Lane gjë që e zgjoi 
interesimin e Madridit për të.



“As a kid we all have dreams. My dream was to play for a big club 
and win important trophies. The Ballon d’Or was more than just a dream 
for me and it is really an honor and a privilege to hold this trophy.”

Luka Modric - 2018 Ballon d’Or Winner

Real Madrid’s Champions League glory and Croatia’s World Cup final run saw Luka Modric crown a superb ca-
reer. The Ballon d’Or is his reward. Lionel Messi and Cristiano Ronaldo made the Ballon d’Or their own personal 
property over the past decade. In the end, it was the Real Madrid and Croatia midfielder Luka Modric, who is a 

performer of quiet brilliance that broke their duopoly.

THREE IN A ROW – 
THE FIRST TIME

Modric honed his skills as a 
youngster in Zadar. A trial with 
Hajduk Split was unsuccessful due 
to concerns over his size, but the 
loss of Modric’s boyhood club was 
to be Dinamo Zagreb’s gain.

Between 2005-06 and 2007-08, 
Dinamo won three consecutive 
league titles and the domestic 
double in two of those campaigns. 
Modric’s velvet style was already 

apparent. He was one of the most sought-after talents in Europe.

MAKING GOOD ON CROATIA’S PROMISE
Russia 2018 represented the final chance for this generation to 

emulate the semi-final showing of Davor Suker, Zvonimir Boban and other 
heroes of Modric’s youth at France 98.

From the first match against Nigeria, Modric played like a man 
who would not be denied. He scored a penalty as the Super Eagles 
were swatted aside 2-0 and crashed in a brilliant long-range strike as 
Lionel Messi’s Argentina were demolished 3-0.

During the knockout rounds, 
an aging side kept surprising 
everyone again and again. Modric 
and Croatia edged past Denmark 
before defeating the hosts via similar means. Zlatko Dalic’s men had to come 
from behind to sink England in extra-time.

That meant a final and a bridge too far as France ran out 4-2 
winners. But Modric’s place among the greats – underscored by this 
Ballon d’Or triumph - was secured forever.

KINGS OF EUROPE
Facing up to some of the most imposing Barcelona sides in their history 

has not proved a simple task for Modric and his esteemed Madrid team-
mates. He only has a solitary LaLiga title to his name over the course of six 
full seasons in the Spanish capital.

In Europe, it has been a different story. Playing under 
Carlo Ancelotti and reunited with Bale, Modric completed 
120 minutes as Madrid overcame Atletico 4-1 in extra 
time in the 2014 Champions League final. It was a simi-
larly grueling task against the same opponents in 2016, 
with penalties needed at San Siro.

That was the start of Zidane’s glorious spell of suc-
cess. The 2017 final featured Madrid’s finest performance 
of the era, with Juventus demolished 4-1 in Cardiff 
despite a stunning goal from Modric’s international team-
mate Mario Mandzukic. This year’s 3-1 victory against 
Liverpool in Kiev ended with Modric having played every 
second of Madrid’s four final wins in five seasons.

CROATIA’S GOLD-
EN GENERATION

After progressing through 
his nation’s youth ranks, Modric 
made his international debut 
against Argentina in March 2006 
and he featured twice at that 
year’s World Cup as a substitute.

Under head coach Slaven 
Bilic, Croatia won a place at 
Euro 2008, preventing England 
from doing so during qualification 
in the process. Modric’s early 
penalty secured an opening win 
against co-hosts Austria and 
he dazzled in a 2-1 victory over 
Germany. A penalty shoot-out 
defeat to Turkey in the quarter-
finals stung, but a golden future 
surely awaited Modric, Ivan 

Rakitic, Darijo Srna and the rest.
EARNING HIS SPURS
Barcelona was among 

the clubs linked with Modric’s 
services before he plumped 
for Tottenham in 2008. Despite 
a relatively slow start to life in 
England and familiar questions 
about his physique, he began 
to flourish after Harry Redknapp 
replaced Juande Ramos as 
Spurs boss.

Alongside the likes of Rafael 
van der Vaart and Gareth Bale, 
Modric was integral as Spurs 
reached the Champions League 
in 2010-11 and enjoyed a memo-
rable run to the quarter-finals. 
Modric shone enough during 
his final campaign at White Hart 
Lane to bring Madrid to the table.
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BALLON D’OR 2018: THE STORY OF 
LUKA MODRIC’S MAGNIFICENT CAREER

(Source: https://www.fourfourtwo.com)
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Festat e fundvitit kanë për qëllim të sjellin hare, lumturi dhe të gjitha ato ndjenja të përzemërta e të ngrohta, kurse në anën 
tjetër të dhuruarit mund padyshim të sjellin ndjenja tërësisht të kundërta në jetën tuaj. Me gjithë ato dhurata që duhet blerë 
për aq shumë njerëz dhe nga aq shumë produkte që duhet zgjedhur, ju keni mbetur duke pyetur veten se si ju mund të gjeni 

dhuratat e duhura për t’iu dhuruar të gjithëve në listën tuaj. Për fat të mirë, disa gjëra thjesht kanë një tërheqje universale, si pajisjet 
teknologjike. Ato janë të dobishme, mund ta bëjnë jetën më efikase dhe 
të themi të drejtën ato janë vërtet “cool”. Më poshtë mund të gjeni disa 
dhurata teknologjike për shtëpi për të gjithë personat në listën tuaj.

Projektori i mbart-
shëm që e shndër-
ron çdo hapësirë 
në një mini teatër 
për shtëpi
Kjo pajisje ka madhësinë e 
një kanaqeje lëngu, por mos 
lejoni që pamja e saj t’ju 
mashtrojë, çuditërisht është 
një projektues i fuqishëm që 

lëshon tingull në 360 shkallë, përmban një softuer “Android 7.1” dhe nuk 
ka kabllo për ndezje. Nëse jeni duke udhëtuar apo zbavitur në shtëpi, 
ky projektues portativ ose i mbartshëm do të iu ndihmojë të ktheni çdo 
pajisje në një përvojë me ekran të madh.

A portable projector that turns any space into a 
mini home theatre
This device is about the size of a soda can, but don’t let its looks deceive 
you - it’s a surprisingly powerful projector that boasts 360 degree sound, 
Android 7.1 software, and is wire-free to boot. Whether you’re traveling 
or relaxing at home, this portable projector will help you turn any device 
into a big screen experience. 

Kamera e sigurisë për shtëpi që mund të ruajë incizime
Në treg mund të gjeni me bollëk kamera të sigurisë për shtëpi, mirëpo kamera “Cloud Cam” nga “Amazon” 
është një opsion i shkëlqyeshëm për këdo që preferon pajisje elektronike të mundësuara nga “Alexa”. Kjo 
kamerë përmes aplikacionit të saj mobil me lehtësi mundëson ruajtjen e lidhjes 
24/7 (24 orë në ditë e shtatë ditë në javë) dhe kurdo që ajo vëren ndonjë 
aktivitet lajmëron dhe përmes komunikimit të dyanshëm me zë mundëson 
komunikimin me këdo që është në anën tjetër. Gjithashtu përmban një 
varg planesh të ndryshme që ata mund të zgjedhni për t’ia shtuar, nëse 
vendosni që dëshironi të ruani video incizime në “Cloud”.

A home security camera that 
can store footage
There are plenty of home security cameras on the market, but Amazon’s 
Cloud Cam is a great option for anyone who prefers Alexa-enabled hard-
ware. This camera makes it easy to stay connected 24/7 with its mobile 
app, notifications whenever the cam sees activity and two-way audio 
so they can communicate with whoever is on the other end. There are 
also a variety of different plans you can choose to add if you decide 
you want to store video footage in the cloud. 

Porti për mbushje - i përshtatshëm 
dhe pa 
kabllo
Natyrisht se mund 
t’ia vendosni edhe 
një kabllo të rën-
domtë për mbushje 
për të mbushur 
telefonin, mirëpo një 
shilte “wireless” (pa 
kabllo) për mbushje 
është padyshim më 
e mrekullueshme. 
Kjo është një nga pajisjet tona të parapëlqyera për nga 
përputhshmëria me shumë modele “iPhone” dhe “Android””, 
për nga aftësia e shpejtë për tu mbushur dhe për nga dizajni i 
vogël që do të duket bukur në vendin e tyre. 

A convenient, wireless charging dock 
Sure, you could give them a regular charging cord to juice up 
their phone, but a wireless charging pad is undeniably cooler. 
This is one of our favorites for its compatibility with many 
iPhone and Android 
models, speedy charging 
abilities, and minimalist 
design that looks nice in 
their space. 

Qendra me shumë 
porte për “USB” për 
të mbushur disa 
pajisje njëkohësisht

Me këtë port karikues, ju i 
ndihmoni atyre që të kursejnë 
vende për priza dhe të kenë sa 
më pak kabllo nëpër këmbë. Me 
katër porte standarde për “USB” 
dhe një port për “USB-C”, kjo 
pajisje është një dhuratë praktike 

për çdo person që 
i adhuron pajisjet 
teknologjike. 

A multi-
port USB 
hub that 
charges 
multiple 
devices at 
once
Help them save 
outlet space 
and minimize 
cord clutter with 
this charging 
port. With four 
standard USB 
ports and one 
USB-C port, it’s 
a practical gift for 
any gadget-loving 
person. 

(Burimi: https://www.businessinsider.com)
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DHURATA TË BUKURA TEKNOLOGJIKE E TË 
PËRSHTATSHME PËR ÇDO LLOJ BUXHETI



The holiday season is meant to bring joy, happiness, and all of those warm fuzzy feelings, but gifting can inevi-
tably bring the exact opposite feelings into your life. With so many people to shop for, and so many products 
you could buy, you’re left to wonder how you could possibly find the right gifts to give everyone on your list. 

Luckily, some things just have a universal appeal, like tech gadgets. They’re useful, can make life more efficient, 
and let’s face it, they’re straight-up cool. Here are some cool home tech gifts for everyone on your list.

për çdo person që 
i adhuron pajisjet 
teknologjike. 

A multi-
port USB 
hub that 
charges 
multiple 
devices at 
once
Help them save 
outlet space 
and minimize 
cord clutter with 
this charging 
port. With four 
standard USB 
ports and one 
USB-C port, it’s 
a practical gift for 
any gadget-loving 
person. 

Llamba që aktivizohet me prekje dhe përdorë dritë për 
të komunikuar me të dashurit që jetojnë larg 
Me këtë llambë si dhuratë që shfaq kujdesin tuaj, tregoni anëtarëve të familjes ose miqve tuaj që 
jetojnë larg jush se jeni duke menduar për ta. Blini një komplet, pra dy llamba, pastaj dërgojani një 
llambë prindit, gjyshit ose gjyshes, mikut, etj., ndërsa tjetrën mbajeni për vete. Pasi ta vendosni, e 
tëra që duhet bërë është ta prekni llambën lehtë në maje, kështu të dyja llambat e kompletit do të 
ndezin të njëjtën ngjyrë, pavarësisht se sa larg janë ato nga njëra-tjetra. Mund të vendosni edhe 
më shumë se dy llamba dhe për secilin person të caktoni nga një ngjyrë të veçantë, në mënyrë që 
çdo kohë ta dini se kush po e prekë atë. Kjo është një dhuratë paksa e vogël, por e këndshme që 
ju mundëson t’i tregoni të dashurve tuaj se po mendoni për ata kur nuk keni kohë për të folur dhe 
më e mira edhe ju gjithashtu fitoni një dhuratë të bukur.

A touch lamp that uses light to communicate with loved ones who live far away
Show your family members or friends from out of town that you’re thinking of them with this thoughtful lamp. Purchase a set, then send one to said parent, 
grandparent, friend, etc. and keep one for yourself. Once set up, all you have to do it tap the top of your lamp and both lamps in the set will light up the same 
colour, no matter how far apart they are. You can even set up multiple lamps and assign everyone a specific colour, so you know who’s tapping at all times. 
It’s a small but sweet 
way to let your loved 
ones know you’re think-
ing of them when you 
don’t have time to talk, 
plus you get a nice gift 
out of it too. 

Kornizë digjitale fotografish për të shfaqur të 
gjitha fotografitë e preferuara
Një foto në kornizë është një nga mënyrat më të veçanta për të dekoruar një 
hapësirë. Në ditët e sotme, është shumë lehtë që të bëhen fotografi cilësore 
përmes telefonave të mençur, por shumica e këtyre fotografive qëndrojnë në 
bibliotekat telefonike, ose ndoshta edhe mund të arrijnë deri tek një album në 
“Facebook” ose në një postim në “Instagram”. Përmes kësaj kornize digjitale 
jepni miqve dhe familjes mundësinë për t’i shfaqur të gjitha fotografitë e tyre të 
preferuara në një kornizë të vetme, ku fotografitë e tyre të preferuara ndërro-
hen përmes një sllajdshou të vazhdueshëm.

A digital photo frame to display all 
your favourite pictures
A framed photo is one of the most special ways to decorate a space. Nowadays, it’s easy to take quality photos with 
smartphones, but most of these photos stay in phone libraries, or maybe make it to a Facebook album or Instagram post. 
Give friends and family the opportunity to show off all of their favourite shots in one frame with this digital frame, which 

cycles through their favourite shots in a constant slideshow. 
(Source: https://www.businessinsider.com)
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Oborri i mençur që rritë bimë dhe barishte
në ambient të mbyllur
Kush nuk i do bimët dhe perimet e freskëta? Ky kopsht i brendshëm vetë-ujitës 
lehtëson rritjen e bimëve brenda komoditetit të kuzhinës suaj, kështu që gjatë 
gjithë vitit ju mund të shijoni borzilokun dhe domatet e freskëta, apo çfarëdo tjetër 
që ju zgjedhni të rrisni.

A smart garden that grows plants 
and herbs indoors
Who doesn’t love fresh herbs and vegetables? This self-watering indoor garden 
makes growing herbs from the comfort of your own kitchen easy, so you can enjoy 

fresh basil and tomatoes, or whatever else you choose to grow, all year long. 

COOL TECH GIFTS THAT SUIT EVERY KIND OF BUDGET

hi - tech



24 for you

MUZIKA ËSHTË 
GJUHË UNIVERSALE 
NË VETËVETE.

Pavarësisht se a e 
preferoni Justin Bieber apo 
Ed Sheeran, Ariana Grande 
apo Mozart, muzika mund të 
ju ndez ndjenjat si pak gjëra 
tjera. Muzika i mundëson 
njerëzit që të gjejnë terren 
të përbashkët. Udhëheqësit 
e Kampit Bondsteel janë 
angazhuar tej mase për 
t’’i bashkuar njerëzit duke 
përdorur gjuhën universale 
të muzikës në Koncertin e 
KFOR-it për Kosovën në 
mbrëmjen e 27 tetorit 2018.

Rreth 200 njerëz: 
ushtarë, civilë, kosovarë të 
etnive të ndryshme, mësues 
dhe nxënës, janë mbledhur 
rreth platformës kryesore 
të Kampit Bondsteel për të 
kontribuuar në Koncertin e 
KFOR-it për Kosovën.

GRUPI TROCADERO 
E THYEN AKULLIN

Grupi Trocadero ishte i 
pari që shfaqi talentin e tij në 
skenë. Ata gjithashtu ishin 
konkurrentët më të ri në garën 
për “Grupin më të mirë”.

Grupi Trocadero, i 
përbërë nga tre nxënës të 
guximshëm nga Shillova, 
performuan për audiencën, 
duke shfaqur aftësitë e tyre 
muzikore dhe duke mbajtur 

emocionet nën kontroll, 
përderisa audienca ishte 
mjaft pjesëmarrëse dhe u 
impresionua nga karizma 
e tyre. Ata krijuan një 
atmosferë unike argëtuese, 
e cila shpejtë u shpërnda 
edhe ndër konkurrentët tjerë 
dhe audiencën.

Pas performancës së 
tyre, këngëtarja kryesore 
Sladana Stojanovic, 
16-vjeçare, tha se ajo 
ka marrë pjesë në këtë 
koncert për të kënduar dhe 
për të kaluar mirë.

Ajo gjithashtu theksoi që 
kjo ishte një eksperiencë e 
re për të, “ne këndojmë në 
stile të ndryshme muzikore, 
edhe ritme të shpejta edhe 
të ngadalta. Gjëja më e mirë 
është që ne jemi të gjithë këtu 
duke u shoqëruar me njëri 
tjetrin dhe mesazhi im për 
bashkëmoshatarët e mi në 
tërë Kosovën është: këndoni, 
argëtohuni dhe kënaquni!”

TEMPERATURA 
NGRITET ME 
JEHONA LUMIN

Jehona Lumi, një 
interpretuese tjetër në koncert, 
theksoi  që “Muzika është 
diqka që është me mua qëkur 
kam lindur,” dhe vazhdoi: 
“Është diqka që më bën të 
ndihem shumë mirë dhe 
dëshiroj ta shpreh atë ndjenjë. 
Muzika më bën emocionale 
dhe kam dëshirë që të gjithë 
që më dëgjojnë ta kenë atë 
ndjenjë,” ajo përfundoi pas 
një performance fantastike në 
skenë.

Njëri prej planifikuesve 
të koncertit, kapiteni Andrew, 
theksoi që “Kjo ishte një ngjarje 
e rëndësishme për të gjithë 
ne, sepse muzika ka një gjuhë 
ndëretnike universale” dhe me një 
buzëqeshje të madhe ai vazhdoi 
“Unë besoj që koncerti ishte një 
sukses i madh dhe tregoi që 
muzika i bashkon njerëzit”.

AUDIENCA 
PJESËMARRËSE

Moderatorja Pranvera 
Behrami, anëtare e 
stafit të Radio KFOR-it, 
udhëhoqi ngjarjen me 
eksitim gjatë prezantimit të 
secilit grup muzikor, dhe 
inkurajoi audiencën që të i 
mbështetë ata.

Grupet e talentuara 
që u bënë së bashku për 
të ndihmuar bashkimin e 
Kosovës nëpërmes muzikës 
gjithashtu përfshinin:  
grupet Funky Guru dhe 
Friction nga Prishtina, dhe 
KontraBAND nga Shtërpce.

Këngët ishin të stileve të 
ndryshme, nga rock n’ roll e 
deri te këngët moderne që 
mund të këndohen së bashku.

THYERJA E 
BARRIERAVE

Koncerti i lejoi të gjitha 
grupet muzikore që të 
ndajnë eksperiencat e tyra 
muzikore por ata gjithashtu 
kishin disa biseda shumë të 
mira në lidhje me jetën në 
përgjithësi dhe disa barriera 
u hoqën gjatë ditës.

Përkrahësi më i madh 
i koncertit ishte koloneli 
Nick Ducich, Komandant i 
MNBG-E: “Ishte një ngjarje 
madhështore dhe një natë 
fenomenale”, tha Ducich. Ai 
vazhdoi duke theksuar që 
është i lumtur me mënyrën se 
si koncerti arriti të prekë aq 
shumë njerëz jashtë portave 
të Kampit Bondsteel. “Është 
e jashtëzakonshme, çdo 
herë që kemi ndonjë ngjarje, 
ne shohim talentin unik që 
tashmë ekziston këtu në 
Kosovë, dhe ne thjeshtë 
jemi duke tentuar që ta 
vëmë atë në pah.”

Koloneli Ducich gjithastu 
theksoi që ai shpreson që të 
mbahen edhe ngjarje të tjera 
sikur kjo, që të ndërtohen 
ura besimi në mes të 
komuniteteve të ndryshme, 
dhe që të lejohen gjeneratat 
e ardhshme që të kujdesen 
për njëri tjetrin dhe të rriten 
së bashku. “Në muzikë, si 
në sporte, dallimet vihen 
mënjanë”, tha Ducich.

KAMPI BONDSTEEL ISHTE NIKOQIR 
I KONCERTIT TË KFOR-it PËR KOSOVËN
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MUSIC IS A 
UNIVERSAL 
LANGUAGE IN 
ITSELF.

Whether you love Justin 
Bieber or Ed Sheeran, 
Ariana Grande or Mozart, 
music can engage your 
senses in a way that few 
other things can. It can allow 
people to connect and find 
common ground. Camp 
Bondsteel’s leaders put forth 
an immense effort to bring 
people together using the 
universal language of music 
at the KFOR Concert for 
Kosovo in the evening of 
Oct. 27 2018.

Approximately 200 
people: Soldiers, civilians, 
Kosovans of different 
ethnicities, teachers and 
students, came together 
around Camp Bondsteel’s 
main stage to contribute in the 
KFOR Concert for Kosovo.

TROCADERO BAND 
BREAK THE ICE

The Trocadero band 
was the first on stage to 
display their talent. They 
were also the youngest 
competitors in the “Best 
Band” competition.

The Trocadero band, 
comprised of three 
courageous students 
from Shillovë/Šilovo, 
performed for the audience, 
showcasing their musical 
skills and mastering their 
nerves, as the audience 
became very engaged 
and impressed by their 
charisma. They created 
a unique atmosphere 
of fun, which quickly 
spread among the other 
competitors and audience.

After their performance 
the lead singer, 16 year 
old Slađana Stojanović, 
expressed that she had 
joined this concert to sing 

and have a good time.
She also highlighted 

that this was a new 
experience for her, “we 
play various genres of 
music both of fast and 
slow rhythms. The best 
thing is that we are all 
here hanging out together 
and my message to my 
peers throughout Kosovo 
is sing, have fun and enjoy 
yourselves!”

TEMPERATURE 
RISES WITH 
JEHONA LUMI

Jehona Lumi, another 
of the performers at the 
concert emphasized that 
“Music is something that 
has been with me, since I 
was born,” and continued: 
“It’s something that makes 
me feel very good and 
I want to express that 
feeling. Music makes me 
emotional and I would like 
that everyone who listens 
to me have that feeling.” 
She concluded after a 
fantastic performance on 
stage.

One of the planners 
of the concert, Captain 
Andrew, stressed that “This 
was a significant event for 
all of us, because music 
has an interethnic universal 
language” and with a 
big smile he continued “I 
believe the concert was a 
great success and showed 
that music unites people.”. 

ENGAGED 
AUDIENCE 

The emcee, Pranvera 
Behrami, a Radio KFOR 
staff member, hosted the 
event with excitement as she 
introduced each band and 
encouraged the audience to 
support them. 

The talented bands who 
came together to help unite 
Kosovo through music also 
included: Funky Guru and 
Friction bands from Pristina, 
and KontraBAND from 
Shtërpcë/Štrpce.

The songs ranged across 
different genres, from rock n’ 
roll to modern sing along.

BREAK DOWN OF 
BARRIERS

The concert allowed all the 
bands to share their musical 
experiences but they also had 
some really good talks about 
life in general and several 
barriers were removed during 
the day.

The biggest advocate for 
the concert was Colonel Nick 
Ducich MNBG-E Commander: 
“It was a tremendous event 
and a phenomenal night”, 
Ducich said. He went on 
stressing that he was happy 
with the way the concert was 
able to reach so many people 
outside the gates of Camp 
Bondsteel. “It’s incredible 
every time we have an event 
that we see the unique 
talent that already exists 
here in Kosovo, and we are 
just trying to do our best to 
spotlight that.”

Colonel Ducich also 
emphasized that his hope is 
to have further events like this, 
build bridges of trust between 
different communities, and 
allow the future generations to 
foster one another and grow 
together. “In music, like sports, 
differences are 
put aside,” said 
Ducich.

Na vizitoni në:
Visit us at:

CAMP BONDSTEEL HOSTS KFOR CONCERT FOR KOSOVO
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Një ndër përshkrimet, 
apo më mirë të themi 
përshtypjet e para, 

që më shpesh i kam dëgjuar 
nga kushdo me të cilin kam 
folur për RADIO K4 është se 
ajo është radioja me muzikën 
më të mirë. Pa dyshim, ky 
është një ndër komplimentet 
më të mira që një dëgjues 
mund t’i jep një radio stacioni. 
Ky pohim menjëherë pasohet 
me komente tjera si: më 
pëlqejnë informacionet që i 
japin, janë shumë në trend 
me kohën, i përshtaten 
shijeve dhe dëshirave të 
dëgjuesve, etj. Nuk ka dyshim 
se komentet e tilla vijnë falë 
punës së zellshme nga ana 
e të gjithë punonjësve të 
kësaj radioje e posaçërisht 
nikoqirëve të emisioneve.

Duhet theksuar se 
gjithçka bëhet edhe më e 
gjallë në këtë radio nga fakti 
se ndërveprimi me dëgjuesit 
është një ndër aspektet kyçe 
të punës së përditshme. 
Në këtë frymë viti 2018 në 
Radio K4 përmbyllet me “K4 
Like Photo Competition”. 
Kjo lojë, apo më mirë të 
themi kjo fushatë i fton të 
gjithë njerëzit pa dallim 
etnie, feje, moshe apo 
gjinie që të konkurrojnë për 
ndonjërin prej shpërblimeve 
të mrekullueshme që do t’iu 
ndahen fituesve të kësaj 
gare. Për ta bërë këtë e tëra 

që duhet ta bëni është që 
të dërgoni një foto e cila e 
paraqet më së miri tolerancën.

Konkursi do të jetë i 
hapur deri më 16 dhjetor. 
Pastaj i mbetet një javë 
jurisë profesionale që të bëj 
përzgjedhjen e njëzet fotove 
më të mira (dhjetë shqiptar 
dhe dhjetë serb). Pas kësaj 
këto njëzet fotografi do të 
publikohen në faqet e Radio 
K4 në rrjetet sociale dhe 
nga data 20 dhjetor deri 
më 13 janar publiku do të 
ketë mundësi që të votojë 
fotografitë më të bukura.

Gjithçka do të kurorëzohet 
me ceremoninë festive për 
ndarjen e shpërblimeve për 
fotot më të mira. Me fjalë 
të tjera, si çdo herë, edhe 
kësaj radhe Viti i Ri 2019 në 
Radio K4 fillon me një festë 
të mrekullueshme e cila do të 
organizohet diku mes datave 
21 dhe 26 janar 2019.

Sa i përket sukseseve që 
kjo radio i ka arritur gjatë këtij 
viti që po e lëmë pas, duhet 
veçuar garën “K4 LIKE Video 
Competition”. Në kuadër të 
saj dëgjuesit e radio K4 dhe 
ndjekësit e saj në mediat 
sociale e patën për detyrë që 
të dërgonin video argëtuese 
muzikore, kurse fituesit u 
shpërblyen me dhurata të 
mrekullueshme si telefona 
të mençur, tabletë etj. Vetë 
ceremonia e shpërblimeve 

dha një mesazh të veçantë 
pasi përmes saj Radio K4 arriti 
që të mblidhte në një vend 
të rinj dhe të reja shqiptare 
dhe serbe për të festuar dhe 
pranuar shpërblimet.

Viti 2018 për radio K4 
do të mbahet në mend edhe 
për lansimin e LOGOS 
së re si dhe plasimin e 
disa emisioneve të reja. 
Rezultati i tërë kësaj pune 
dhe angazhimi është se 
gjatë vitit 2018, Radio K4 
e ka rritur dukshëm numrin 
e ndjekësve në mediat 
sociale, gjë kjo e cila lë 
të kuptohet se bëhet fjalë 
për një medium shumë të 
besueshëm dhe argëtues 
për të gjitha komunitetet në 
Kosovë, posaçërisht për 
rininë. Një sukses tjetër 
që duhet përmendur është 
lansimi i frekuencave të reja: 
në Kaçanik 97 FM (shqip) 

dhe 103.7 (serbisht), në 
Zatriq (për herë të pare 
këtë vit jemi duke u dëgjuar 
në Gjakovë) 93.4 (shqip) 
dhe 89.7 (serbisht). Me 
këto frekuenca, të kërkuara 
shumë gjatë nga dëgjuesit, 
Radio K4 e ka zgjeruar 
mbulueshmërinë e tij me të 
vetmin qellim: që të jetë më 
pranë dëgjuesve të vet!

Në vitin 2019, Radio K4 
do të shënoj 20 vjetorin (2 
dekada) të ekzistencës. Për 
ta kuptuar se si do ta festojë 
dhe çfarë ka përgatitur për 
dëgjuesit e vet… ju mbetet 
të dëgjoni Radio K4 dhe ta 
lexoni revistën 4U në muajt e 
ardhshëm!

Pasi që është muaji festiv, 
Radio K4 e ka një urim për të 
gjithë dëgjuesit e vet:

“Ju falënderojmë nga 
zemra që jeni pjesë e çdo 
rrugëtimi tonë. Ne në Radio 
K4 kemi shumë plane të 
ëmbla për ju në vitin 2019 
dhe ju premtojmë se do të 
mbetemi pranë jush në çdo 
kohë, dhe do të vazhdojmë 
t’ju sjellim vetëm argëtim 
dhe risi. Stafi i Radio K4 nga 
zemra ju uron shëndet të mirë, 
gëzime, suksese dhe shumë 
dashuri! Ju falënderojmë 
për të gjitha momentet e 
bukura që i keni ndarë me 
ne. Shpresojmë të kemi më 
shumë edhe gjatë këtij Viti të 
Ri të mrekullueshëm! Gëzuar 
Viti i Ri nga Radio K4”.

RADIO K4 - ZËRI 
JUAJ NË KOSOVË!
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One of the descriptions, 
or rather the first 
impressions I’ve ever 

heard from anyone I’ve talked 
with about RADIO K4 is that 
it’s the radio with the best 
music. Undoubtedly, this is 
one of the best compliments 
a listener can give to a radio 
station. This assertion is 
immediately followed by 
other comments like: I like 
the information they give, 
are very trendy with time, fit 
the tastes and wishes of the 
listeners, etc. There is no 
doubt that such comments 
come from the tireless work 
done by all the employees of 
this radio and especially the 
hosts of the show.

It should be emphasized 
that everything becomes 
even more alive on this radio 
because of the interaction with 
listeners as one of the key 
aspects of everyday work. In 
this spirit 2018 on Radio K4 
concludes with “K4 Like Photo 
Competition”. This game, 
or rather, this campaign 
invites all people regardless 
of ethnicity, religion, age or 
gender to compete for one 
of the wonderful awards 
that will be presented to the 
winners of this competition. 
To do this all you have to do 
is send a picture that best 

represents tolerance.
The competition will be 

open until 16 December. 
Then it remains a week 
for the professional jury to 
make the selection of twenty 
best pictures (ten Albanian 
and ten Serb). After that 
these twenty photos will be 
published on Radio K4 sites 
on social networks and from 
December 20 to January 
13 the public will have the 
opportunity to vote the most 
beautiful pictures.

Everything will be crowned 
with the festive ceremony for 
awarding prizes for the best 
photos. In other words, as 
always, this time New Year 
2019 on Radio K4 begins 
with a wonderful celebration 
that will be organized 
somewhere between 21 and 
26 January 2019.

Regarding the success 
that this radio has achieved 
during this year we are 
leaving behind, we should 
emphasise the competition, 
“K4 LIKE Video Competition”. 
Within it, listeners of the K4 
radio and its followers on 
social media had the task of 
sending music video, while 
the winners were awarded 
with wonderful gifts like smart 
phones, tablets, and so on. 
The award ceremony itself 

gave a special message 
because through it, Radio 
K4 managed to gather 
in one location young 
people, Albanians and 
Serbs to celebrate and 
receive the prizes.

The year 2018 for the K4 
radio will also be remembered 
for the launch of the new 
LOGOS and the launch of 
some new shows. The result 
of this work and commitment 
is that during 2018, Radio K4 
has considerably increased 
the number of followers on 
social media, which implies 
that it is a very reliable and fun 
medium for all communities 
in Kosovo, especially for 
youth. Another success to be 
mentioned is the launch of 
new frequencies: in Kacanik 
97 FM (Albanian) and 103.7 

(Serbian) in Zatriq (for the 
first time this year we are 
being heard in Gjakova) 93.4 
(Albanian) and 89.7 (Serbian). 
With these frequencies, 
requested by listeners for 
long time, the Radio K4 has 
expanded its coverage with 
the only purpose: to be closer 
to its listeners!

In 2019, Radio K4 will 
mark the 20th anniversary 
(2 decades) of existence. 
To understand how it will be 
celebrated and what has 
been prepared for its listeners 
... you still have to listen to 
Radio K4 and read the 4U 
magazine in the coming 
months!

Since it is the festive 
month, Radio K4 has a 
congratulatory message to all 
its listeners:

“Thank you heartily 
for being part of our every 
journey. We, at Radio K4, 
have lots of sweet plans for 
you in 2019 and we promise 
you that we will stay close 
to you anytime, and we will 
continue to bring you fun 
and innovation. The Radio 
K4 staff from the heart 
wishes you good health, 
joy, success and lots of 
love! We thank you for all 
the beautiful moments you 
shared with us. We hope to 
have even more during this 
wonderful New Year! Happy 
New Year by Radio K4.”

RADIO K4 - YOUR 
VOICE IN KOSOVO!
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VENDIMI IM 
PËR 
VITIN E RI
Viti i Ri është koha kur shumë njerëz në 

mbarë botën bëjnë premtime megjithatë, 

shumë nga premtimet e bëra nga 

njerëzit rrallëherë realizohen. Planifikoj që të 

ricikloj dhe t’i përmirësoj notat. Vendimi im i 

parë i Vitit të Ri – të ricikloj. Para së gjithash 

me të vërtetë duhet të ricikloj më shumë për 

ta mbrojtur shtresën e ozonit. Kam bërë një 

hulumtim të vogël dhe kam hasur në disa infor-

macione të çmueshme se nëse nuk reciklojë, 

do të ketë pasoja. Plastika nuk shpërbëhet për 

shekuj e shekuj. Kam hulumtuar se plastika 

që qëndron në deponi për një periudhë kohore 

mund të kthehet në një lloj mbeturine kimike. 

Helmi e shkatërron dhe e ndotë tokën. Kur nuk 

ricikloj, bëj dëme në mjedis.
Vendimi im i dytë i Vitit të Ri është që 

të përmirësohem në shkollë sidomos në 

lëndën e matematikës, sepse kjo është 

lënda më e vështirë që e kam. Dua t’i për-

mirësoj të gjitha notat në testet e matema-

tikës, t’i bëj të gjitha detyrat e shtëpisë dhe 

të përmirësohem në çdo gjë, siç janë testet 

e projekteve, detyrat e shtëpisë, puna në 

klasë dhe sjellja ime në klasë.
Dua t’i përmirësoj të gjitha notat në teste 

duke i bërë detyrat e shtëpisë, duke bërë 

pyetje në klasë, duke i kushtuar vëmendje dhe 

duke i kontrolluar detyrat para se t’i dorëzoj, 

dhe me të gjitha këto unë do të përmirësohem, 

dhe kjo është çka do të më përmirësojë këtë 

vit. Unë do t’i bëj të gjitha këto gjëra për ta re-

alizuar ëndrrën, që të jem nxënës i shkëlqye-

shëm dhe t’i bëj prindërit krenarë.
Gjithashtu dua t’i bëj të gjitha detyrat e 

shtëpisë dhe kjo ndonjëherë është e vështirë 

sepse nganjëherë kam shumë detyra shtëpie 

nga lëndët e ndryshme kështu që ngarkohem 

shumë dhe lodhem me detyrat e shtëpisë. 

Më duhet që ta shtyj veten që t’i bëj të gjitha 

detyrat e shtëpisë e kjo më bën që të kaloj me 

nota të mira. Më duhet t’i bëj të gjitha detyrat 

e shtëpisë duke e futur çdo detyrë shtëpie në 

kalendar, duke u përqendruar në klasë ashtu 

që ta kuptoj lëndën dhe kjo ma lehtëson pu-

nën gjatë detyrave të shtëpisë dhe bën që të 

fokusohen më shumë.
Thënë shkurt, dua që të përmirësohem 

në çdo gjë: në projekte, notat e testimeve, 

detyrat e shtëpisë etj. Më duhet të punoj sa 

më shumë që mundem për ta kaluar matema-

tikën me nota të mira. Gjithashtu sjellja ime 

në klasë nuk është aq e mirë, sepse kam folur 

shumë në klasë dhe nuk jam përqendruar, 

prandaj do të përqendrohem dhe do të për-

piqem më shumë.
Përvojat e mia të kaluara më kanë më-

suar se shpresat dhe ëndrrat janë humbje 

të padobishme e energjisë sepse ato za-

konisht nuk realizohen.
Për këtë kam vendosur që të shpenzoj 

më pak kohë duke folur dhe më shumë kohë 

duke punuar. Vitin e kaluar kam kaluar kaq 

shumë kohë duke u marrë me thashetheme 

dhe duke folur pa kuptim. Këtë vit nuk e kam 

këtë luks. Kam shumë detyra, prandaj është 

koha për të vepruar.
Më duhet të shpenzoj më pak kohë 

para televizorit dhe kompjuterit. Aty ka 

gjëra zbavitëse, por ato gjithashtu marrin 

shumë kohë. Koha ime shpenzohet më 

mirë me librat e mi.

FALEMINDERIT ….
Amra Demiri

Dragash

Këndi juaj
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Your corner
MY NEW 
YEAR 
RESOLUTION
New Year is a time when many 

people around the world make 
promises however; many of the 

promises made by people are rarely 

completed. I plan to recycle and im-

prove my grade. My first resolution of 

the New Year - recycle. I really need 

to recycle more to protect the ozone 

layer. I did a little research and I 

came across some valuable informa-

tion that if I do not recycle there are 

consequences. Plastic stays there for 

centuries and centuries. I researched 

that plastic that has sat in landfills for 

a period of time can turn into a sort of 

chemical waste. The poison pollutes 

and ruins the soil. When I don’t recycle 

I am damaging the environment.
My second resolution of the New 

Year is to get better in school especially 

in math, because that’s the hardest 

subject I have. I want to pass all of my 

test grades in math, do all homework 

and do better in everything, such as 

projects tests, homework, class work 

and my behaviour in class.
I want to pass all of my test grades 

by doing homework asking questions 

in class, paying attention and checking 

my work before I hand it in. By doing all 

that I will improve and this will make me 

better this year. I have to do all these 

things to make my dream come true, 

to be an excellent student and mak my 

parents proud of me.
I also want to do all my homework, 

sometimes this is very hard because 

I have a lot of homework from various 

classes and I get so overloaded and 

tiered doing my homework. But I have 

to force myself to do all my homework 

and doing homework will help me get 

good grades. I have to do all my home-

work by noting them in my planner, con-

centrating in class so I can understand 

the subject, which will make the home-

work easier and I can be more focused.

Finally I want to do better in ev-

erything: in projects, tests grades, 

homework etc. I have to work as 

hard as I can to pass math with good 

grades. Also my behaviour in class 

is not that good because I have been 

talking too much in class and I am 

not concentrating so I have to focus 

more and try harder.
 My past experiences have taught 

me that hoping and dreams are useless 

waste of energy for they usually do not 

come true.
 For that I have resolved to spend 

less time talking and more time do-

ing. Last year I spent so much time 

gossiping and talking nonsense. This 

year I cannot afford such a luxury. 

There are many assignments to be 

done so it is action time.
 I have to spend less time in front 

of the television set and the computer. 

There are fun things but they are also 

very time consuming. The time is better 

spent with in my books.
 
THANK U ….

Amra Demiri
Dragash
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Përshëndetje,
Revista juaj më pëlqen 
shumë. Hobi im është muzika. 
Kam një dëshirë, ju lutem 
nëse keni mundësi shkruani 
për grupin tim të preferuar 
NRG Band. Po ashtu do të 
doja që në njërin nga numrat 
tuaj të ardhshëm të shkruani 
për serinë e re televizive 
Vajzat e Diellit. Jeni shumë të 
mirë. Vetëm vazhdoni kështu.
Arta Rrahmani
Prishtinë

Tung tung,
Revista For You më pëlqen 
shumë. Jeni revista më e mirë 
në Kosovë, shumë shumë 
revistë edukative ku gjithmonë 
gjejmë lajme interesante rreth 
muzikës, sportit, kulturës. 
Kam një dëshirë, do të doja 
të shkruanit për bendin tim të 
preferuar muzikor, The Magic 
Gand. Aktori im i preferuar 
është Robert Pattinson 

ndërsa ndër sporte do të 
veçoja volejbollin. 
Jeton Zejnullahu
Prishtinë

Tung,
Së pari dua të përshëndes 
stafin editorial të kësaj 
reviste të mrekullueshme 
e cila gjithmonë ka diçka 
interesante për secilin nga 
lexuesit e saj. Këngëtari 
im i preferuar është Seven 
Saraçi ndërsa ndër aktorë 
do të veçoja Fatmir Spahiun. 
Ju lutem shkruani për lojërat 
më të reja kompjuterike. 
Suksese.
Flora Spahiu
Prishtinë

Përshëndetje,
Jeni shumë të mirë, por këtë 
e dini edhe vet sigurisht. E 
tëra që doja të ju thoja kësaj 
rradhe është t’ju lus që më 
shpesh të organizoni kuize 

shpërblyese. Herën e 
fundit kam marr pjesë 
mirëpo s’kam pasur fatin 
të jem fitues andaj shpresoj 
se në njërën nga kuizet e 
ardhshme do të kem fatin të 
jem pjesë e fituesve. Vetëm 
vazhdoni dhe suksese në të 
ardhmen.
Artan Gashi
Prishtinë

Tung,
“I Love For You”, jeni më të 
mirët, ju falenderoj shumë 
për të gjitha që na ofron kjo 
revistë e mrekullueshme. Mua 
më pëlqen shumë këngëtarja 
e famshme Rita Ora. E di 
se njëherë ka qenë në faqet 
e revistës suaj mirëpo do 
të doja që edhe njëherë të 
shkruani për më të rejat nga 
jeta e saj si dhe të publikoni 
një poster të sajin. Suksese.
Gresa Llumnica
Prishtinë

Tung,
Jam Ylli nga Prishtina dhe 
revista juaj më pëlqen 
shumë. Këngëtarja ime e 
preferuar është Dua Lipa 
dhe po ashtu do të doja 
të kem një poster nga ajo. 
Aktorja ime e preferuar 
është Teuta Krasniqi. 
Kohën time të lirë e kaloj 
duke luajtur basketboll. 
Gjithë të mirat.
Ylli Berisha
Prishtinë
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Hello,
I like your magazine 
very much. My hobby 
is music. I have a wish, 
please if you can write 
about my favourite band, 
NRG Band. Also, in one 
of the next editions I 
would like you to write 
about the new TV soap, 
Sun’s Girls.  You are very 
good, keep going. 
Arta Rrahmani
Prishtinë

Hi,
I like very much For 
You magazine. You are 
the best magazine in 
Kosovo, very educational 
magazine in which we 
can find many interesting 
news on music, sports, 
culture. I have a request, 
I would like you to write 
about my preferred music 
band, The Magic Gand. 
My preferred actor is 

Robert Pattinson while 
volleyball is my preferred 
sports. 
Jeton Zejnullahu
Prishtinë

Hi,
Let me first say hello to 
the editorial staff of this 
wonderful magazine, 
which always has 
something interesting 
for every reader. My 
favourite singer is Seven 
Saraci, while among 
actors I would mention 
Fatmir Spahiu. Please 
write something about 
new computer games. 
Successes. 
Flora Spahiu
Prishtinë

Hello,
You are the best, but you 
know this for sure. All I 
wanted to say this time 
is to ask you to organize 

more quizzes with 
awards. Last time 
I took part but I was 
not lucky enough to 
win so I hope next time 
in other award quizzes 
I will be among the 
lucky winners. Keep 
going this way and 
many successes in the 
future. 
Artan Gashi
Prishtinë

Hi,
“I Love For You”, I 
thank you very much for 
everything this wonderful 
magazine is publishing. I 
like very much Rita Ora. 
I know she was in your 
magazine’s pages once, 
but I would like you to 
publish news from her 
life and her poster. Wish 
you success. 
Gresa Llumnica
Prishtinë

Hi,
I am Ylli from Prishtina 
and I like very much your 
magazine. My preferred 
singer is Dua Lipa and I 
would also like to have 
her poster. My preferred 
actress is Teuta Krasniqi. 
I spend my free time 
playing basketball. 
Cheers. 
Ylli Berisha
Prishtinë
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