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editorial/indeksi

Të dashur lexues,

Dita e fundit e shkollës është 
një nga kujtimet më të gjalla 
që i mbaj edhe sot. Ishte një 

nga ato ditët e mbara, ku u gjeta 
duke hyrë në një botë të re me një 
horizont të ri. Po dilja nga korridoret 
e sigurta të shkollës sime ku i kisha 
kaluar dymbëdhjetë vite të hareshme 
të jetës. Koha kishte fluturuar! 
Dukej pothuajse sapo kisha hyrë në 
shkollë dje dhe tani ishte koha që 
përfundimisht të largohem nga jeta 
shkollore. Largimi nga shkolla ishte 
ndjenjë pikëllimi, por njëkohësisht 
me ngazëllim prisja ballafaqimin me 
sfidat e reja të jetës. Imazhet e gjalla 
të drejtorit, të mësimdhënësve, të 
shokëve, të klasës, të provimeve, 
të sallës së sportit, thjesht po më 
kalonin nëpër mendje. Jeta do më 
ndryshonte një herë e përgjithmonë!

Dita e fundit e shkollës ishte një 
nga ditët më të paharrueshme të 
jetës sime. Ishte një pikë kthese në 
jetën time me plot gëzim e pikëllim. 
Pikëllohesha sepse po i leja miqtë 
dhe mësimdhënësit me të cilët 
isha shoqëruar dhe kisha ndarë 
momente të mrekullueshme të jetës 
sime. Isha e lumtur që shkolla më 
kishte formësuar dhe mësuar që 
të pranoj sfida të reja në jetë. Me 
pikëllim u largova nga shkolla, por 
dita e fundit e shkollës shënoi një 
fillim të ri në jetën time - tani do të 
futem në univesitet.

Në ditën e fundit të shkollës 
të gjithë ishim të zënë duke u 
përshëndetur dhe duke uruar njëri-
tjetrin. Kamerat vazhdimisht po 
shkrepnin dhe dukej se do ta kishim 
klikuar çdo moment, po të ishte e 
mundur! Pastaj filluam të bëjmë 
autografe në uniformat e njëri-tjetrit 
për herë të fundit. Ende e kam 
uniformën me të gjitha komentet 
dhe nënshkrimet e miqve mbi të. 
Pastaj u përqafuam me një ulërimë 
të madhe për herë të fundit përgjatë 
korridoreve të shkollës dhe u larguam 
nga korridoret aq të dashura.

Duke i pasur parasysh të 
gjitha këto, të gjithë atyre që e 
mbarojnë shkollën e mesme, 
redaksia jonë u dëshiron suksese 
në të gjitha përpjekjet tuaja të 
ardhshme çfarëdo që të jenë ato. 
Të tjerëve ju dëshirojmë një verë të 
mrekullueshme deri sa të takohemi 
përsëri më 1 shtator 2019.

Leonora

NUK MUND TË KET PRO-
SPERITET PA SIGURI
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Dear readers,

My last day at school is one 
of the most refreshing 
memories that I cherish 

till today. It was one of those 
auspicious days, where I found 
myself stepping into a new 
world with a new horizon. I was 
leaving the secure portals of my 
school where I had spent twelve 
cherishing years of my life. Time 
has just flown! It seemed that I 
had just joined school the other 
day and now it was time to finally 
say good-bye to my school life. 
I was sad to leave school, but 
at the same time was excited 
to meet new challenges in life 
ahead of me. The vivid pictures 
of my Principal, teachers, friends, 
classroom, the examinations, 
sports hall, was all just flashing 
through my mind. Life was going 
to change once and for all!

The last day of school was one 
of the most cherished days of my 
life. It was a turning point in my 
life which was filled with both joy 
and grief. I was sad to leave my 
friends and teachers with whom I 
had associated and shared some 
wonderful moments of my life. I 
was happy that my school had 
formed me and taught to me accept 
new challenges in life. I was sad 
to leave school; but the last day of 
school marked a new beginning in 
my life - I would now enter College.

In the last day of school all 
of us were busy greeting and 
wishing each other. Cameras 
were continuously flashing and it 
seemed we would have clicked 
every moment, if only it were 
possible! Then we started putting 
our autographs on each other’s 
uniforms for the last time. I still 
have my uniform with all my friends’ 
comments and signatures on it. 
We then hugged each other with 
a loud uproar for the last and final 
time along the school corridors and 
stepped out of the portals so dear.

Having all this in mind, to 
all those graduating from high 
school, our editorial office 
wishes success in all your future 
endeavours whatever they may 
be. To the rest of you we wish a 
great summer until we meet again 
on September 1st, 2019.

Leonora
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shkolla e muajit

Të gjithë ne jemi dëshmitarë të zgjerimit 
të jashtëzakonshëm të qytetit të Prishti-
nës gjatë viteve të fundit. Lagje të tëra 

janë ndërtuar dhe rindërtuar për të pranuar 
me dhjetëra mijëra banorë të rinj. Një lagje e 
tillë është ajo e Arbërisë ku në dhjetë vitet e 
fundit janë ndërtuar komplekse banesore të 
cilat e kanë kthyer këtë pjesë të qytetit në një 
mini-qendër të Prishtinës. Zhvillimi i tillë pa 
dyshim kërkon edhe ndërtimin e infrastruk-
turës përcjellëse dhe sidomos shkollave. Duke 
filluar nga 1 shtatori i vitit të kaluar në Lagjen 

Arbëria e ka filluar veprimtarinë e saj edhe 
shkolla e re fillore dhe e mesme e ulët, e cila 
për momentin e bart emrin “Mehmet Gjevori”, 

pishtarit të arsimit në Kosovë. 
Themi për momentin pasi që ende 
nuk është marrë konfirmimi për-
fundimtar nga të gjitha institucio-
net përkatëse vendimmarrëse në 
lidhje me emrin e saj.

Shkolla e re, fillim i ri
Koordinatorja aktuale e kësaj 
shkolle në formim e sipër, znj. 
Valbona Kastrati, theksoi se 
përkundër vështirësive që e 
përcjellin procesin e krijimit të një 
shkolle të re në përgjithësi i tërë 
procesi ka ecur shumë mirë. “Nor-
malisht vështirësi ka por, përparë-
sia e kësaj shkolle është se këtu 
punohet me një ndërrim të vetëm 
dhe e tërë puna në shkollë është 
e bazuar në standardet maksimale 
evropiane,” theksoi znj. Kastrati.

Një prej sfidave kryesore të 
kësaj shkolle ndërlidhet pikërisht 
me nxënësit e saj pasi që 70 për 
qind e tyre kanë kaluar aty nga 
shkolla “Meto Bajraktari”, e cila 
është ndër shkollat më të prekura 
nga zhvillimi i lagjes Arbëria. 
Prandaj, znj. Kastrati tha se 
ndërtimi i shkollës së re ka qenë 
domosdoshmëri dhe prindërit janë 
të kënaqur që fëmijët tani e kanë 

shkollën më afër shtëpive të tyre. 
Mirëpo, sipas saj, ka pasur edhe rea-
gime sidomos nga fëmijët e klasave 7, 
8 dhe 9 pasi që ata nuk kanë dashur të 
shkëputen nga shoqëria e tyre. Pastaj, 
nuk duhet harruar se shkolla ‘Meto 
Bajraktari’ e gëzon një reputacion dhe 
normalisht prindërit e kanë dilemën se 
si do të jetë kuadri në shkollën e re. 
Sa i përket kuadrit znj. Kastrati me 
entuziazëm në zërin e saj theksoi se 
kuadri i ri janë plotësisht të kualifi-
kuar ndonëse, u mungon përvoja e 
punës. Sidoqoftë, atë që u mungon në 
përvojë ata e kompensojnë me vullnet 
jashtëzakonisht të fortë për t’i çuar 
gjërat përpara dhe për të zotëruar 
punën e tyre në mënyrën më të mirë 
të mundshme. 

Planifikimi i mirë dhe 
bashkëpunimi - burim 
i suksesit që nga 
dita e parë
“Unë vet kam qenë drejtoreshë në 
shkollën ‘Meto Bajraktari’ dhe nga atje 
nuk kemi marrë vetëm nxënës por, 
edhe disa mësimdhënës me përvojë 
në lëndët kryesore (matematikë, 
fizikë, histori, gjeografi) në mënyrë 
që të kemi një lloj vazhdimësie për 
fëmijët por, edhe për t’iu ndihmuar 
kolegëve të tyre pa përvojë,” deklaroi 

Koordinatorja e shkollës,
Valbona Kastrati

Kjo fotografi e këtyre fëmijëve në njërën prej orëve të mësimit e vërteton fjalën e urtë        popullore “Dita e mirë shihet në mëngjes”.

Edhe nxënësit janë të gatshëm që me punë vullnetare të 
kontribuojnë në përmirësimin e shkollës së tyre.

‘DITA E MIRË SHI-
HET NË MËNGJES’
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school of the month

znj. Kastrati. Ajo me mjaft kënaqësi shtoi se pikërisht mënyra 
se si janë përgatitur për t’u përballur me vitin e ri shkollor ka 
ndihmuar që gjithçka të shkojë shumë më mirë se sa edhe që e 
kanë pritur ata vet. Kurse infrastruktura e shkollës, e cila është 
e pajisur me sallë të edukatës fizike, atelie të artit figurativ si 
dhe kabinetet për muzikë, fizikë-biologji-kimi, informatikë etj., 
vetëm sa e ka lehtësuar punën edhe më tej. Një fjalë e urtë 
popullore thotë se “dita e mirë shihet në mëngjes” andaj duke e 
parë fillimin jashtëzakonisht të suksesshëm të një prej shkol-
lave më të reja në Kosovë mund të themi lirisht se atë dhe 
nxënësit e saj i pret një e ardhme e ndritur.

Në fund znj. Kastrati i pati dy porosi për të gjithë të rinjtë në 
Kosovë: “Së pari do të dëshiroja që të gjithë të rinjtë që janë në atë 
moshën kur e zgjedhin profesionin e tyre që të zgjedhin atë profe-
sion që ata e duan me shpirt. Kurse gjeneratat më të reja i porosis 
që të duan librin më shumë se sa që janë duke e dashur sot.”

We are all witnessing 
the extraordinary 
expansion of Prishtina 

in recent years. Entire neigh-
bourhoods have been built and 
rebuilt to accommodate tens 
of thousands of new residents. 
Such a neighbourhood is 
Arbëria, where in the last ten 
years residential complexes 
have been built that have 
turned this part of the city into 
a mini-centre of Prishtina. Such 
development undoubtedly 
requires the construction of the 
necessary infrastructure and 
especially schools. Since Sep 1 
last year in this neighbourhood 
a new elementary and junior 
high school, which for the mo-
ment is named after “Mehmet 
Gjevori”, the pioneer of educa-
tion in Kosovo, has started its 
activity. We say for the moment 
since the final confirmation from 
all relevant decision-making 
institutions regarding the name 
has not yet been received.

New school,
new start
The current coordinator of this 
school, which is under estab-
lishment, Mrs. Valbona Kastrati, 
stressed that despite the dif-
ficulties that follow the process 
of creating a new school in 
general, the whole process has 
gone very well. “Normally there 
are difficulties, but the priority of 
this school is that it is work-
ing here with one shift and the 
whole school work is based on 
the maximum European stan-
dards,” Mrs. Kastrati said.

One of the main challenges 
of this school is especially with 
its students, since 70% of them 
have moved from “Meto Bajrak-
tari” school, which is one of the 
most affected schools by the 
development of the neighbour-
hood Arberia. Therefore, Mrs. 
Kastrati said the construction 
of a new school was a neces-
sity and parents are happy that 
children now have their school 
close to their homes. However, 
according to her, there were 
also reactions, especially from 
children in grades 7, 8 and 9 

since they did not want to break 
away from their friends. Then, it 
should not be forgotten that the 
school ‘Meto Bajraktari’ enjoys 
a reputation and normally the 
parents had doubts about the 
professional level of teachers 
in the new school. As far as 
staff is concerned, Kastrati with 
enthusiasm emphasized that 
they are fully qualified, but lack-
ing work experience. However, 
what they lack in experience 
they compensate with extraordi-
narily strong will to move things 
forward and master their work in 
the best possible way.

Good planning 
and cooperation a 
source of success 
from day one

“I was a director in the 
‘Meto Bajraktari’ school and 
from there we did not only 
take students but also some 
experienced teachers for the 
main subjects (math, physics, 
history, geography) in order to 
have a kind of continuity for the 
children but, even to help their 
unexperienced colleagues,” 
Mrs. Kastrati said. She gladly 
added that their preparations 
for the new school year has 
helped make everything go 
much better than they expect-
ed. The school infrastructure, 
with physical education gym, 
arts, music, physics, biology, 
computing laboratories etc., 
have made the work much 
easier in the school. A pro-
verbial word says that “early 
morning dreams come true” so 
seeing the extremely successful 
beginning of one of the newest 
schools in Kosovo it can be 
freely said that the school and 
its students have a bright future.

Finally, Mrs. Kastrati had 
two messages for all young-
sters in Kosovo: “First, I would 
like all young people, who are 
at that age when choosing 
their profession to choose the 
profession they love with their 
heart. And the younger genera-
tions I tell them to love books 
more they love them now.”

Kjo fotografi e këtyre fëmijëve në njërën prej orëve të mësimit e vërteton fjalën e urtë        popullore “Dita e mirë shihet në mëngjes”.

Arsimtarja e artit figurativ ndihmon me përgatitjen e ngjyrave 
për zbukurimin e ambienteve të shkollës.

‘EARLY MORNING 
DREAMS COME TRUE’ 
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Kanë kaluar 20 vite që kur pjesëtarët e parë të trupave 
paqeruajtëse të KFOR-it erdhën në Kosovë. Kjo do të thotë 
se ata që kanë sado pak kujtesë të ngjarjeve që kanë çuar 

në zbarkimin e kësaj force në Kosovë janë mbi 20 vjeç. Sipas 
statistikave kjo do të thotë se rreth 30% (ndoshta edhe më shumë) 
e popullsisë aktuale të Kosovës ka lindur dhe po rritet në paqe. Pa 
dyshim, KFOR-i ka qenë një nga arsyet kryesore që i ka mundë-
suar Kosovës të gëzojë përparimin dhe zhvillimin që kemi parë 
gjatë këtyre dy dekadave. Gjatë kësaj kohe qindra mijëra ushtarë 
nga vende të ndryshme kontribuuese kanë ardhur në Kosovë 
për të ndihmuar në ndërtimin e një të ardhmeje paqësore dhe 
të begatë, për të gjithë ne. Disa prej tyre madje edhe përsëritën 
misionet e tyre dhe Komandanti aktual i KFOR-it, gjeneralmajor 
Lorenzo D’Addario, është njëri prej tyre. Para se të arrijë vitin e 
kaluar si komandant i XXIII i KFOR-it, ai kishte dy zbarkime të tjera 
në Kosovë. Misioni i tij i parë ishte në vitin 1999, menjëherë pas 
përfundimit të konfliktit, gjersa misioni i dytë ishte në vitin 2004.

Kaq shumë ka ndryshuar! 
Kur u pyet për të bërë një krahasim të përshtypjeve të tij për Kosovën 
gjatë tre misioneve të tij, gjeneralmajor D’Addario shpjegoi me qetësinë 
e tij unike: “Herën e parë ishte një situatë e jashtëzakonshme, shumë 
pikëllim, njerëzit ishin të dëshpëruar, të pasigurt. Gjersa në vitin 2004 
mund të vërehej se ka pasur shumë ndryshime, megjithatë kishte ende 
shumë tensione. Tani, e kam gjetur një Kosovë që është në rrugën e saj 
për të marrë të ardhmen e saj në duart e veta dhe është duke vazhduar 
me progresin. Kaq shumë ka ndryshuar!” Sipas tij, këto ndryshime mund 
të shihen kudo. “Njerëzit po shijojnë jetën e tyre, shkojnë në shkollë, 
me të vërtetë po vazhdojnë me jetën e tyre. Pra, kjo është shumë, 
shumë më mirë dhe kjo më jep një ndjenjë shumë të ngrohtë se kur 
njerëzit duan, atëherë mund të ketë përparim”, shtoi gjeneralmajor 
D’Addario. Më tej, ai theksoi se ai beson se KFOR-i ka luajtur një rol të 
rëndësishëm në të gjithë këtë, në kuptimin që gjithmonë ka synuar të 
veprojë në mënyrë të paanshme për të ofruar siguri për të gjithë njerëzit. 

Megjithatë, në retrospektivë, ai theksoi se gjithçka që është bërë dhe 
arritur, është bërë vërtetë në bashkëpunim me popullin dhe të gjitha 
organizatat ndërkombëtare dhe me institucionet vendore. Pra, në sytë e 
tij kjo ka qenë me të vërtetë një përpjekje e përbashkët.

“Nëse dëshiron të kesh hijen e një 
peme pas 20 viteve, atëherë atë duhet 
ta mbjellësh tani!”
Kur është pyetur për pengesat ekzistuese që ai vëren në lëvizjen e 
Kosovës përpara, komandanti D’Addario përmend në mënyrë specifike 
retorikën. Sipas tij, është një pengesë e zakonshme, pasi që ajo mund 
të bëhet si një kurth për njerëzit, ndërsa udhëheqësit bien peng të saj. 
Sidoqoftë, komandanti ishte shumë optimist kur fliste për të rinjtë në 

Kryeredaktorja e revistës ‘For You’, Leonora Shabanaj-Nikshiq gjatë intervistës me Komandantin e KFOR-it gjeneralmajor Lorenzo D’Addario.

20 VITE TË 
KFOR-it

Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Lorenzo D’Addario, është      optimist për të ardhmen pasi që të rinjtë me 
padurim janë duke pritur që të bëhen pjesë e familjes së madhe      evropiane.
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It is now 20 years since the first 
members of KFOR’s peacekeep-
ing troops came to Kosovo. This 

means that those who have even the 
slightest recollection of the events 
that led to the deployment of this 
force in Kosovo are over 20 years 
old. According to statistics, this 
means that some 30% (maybe even 
more) of the current population of 
Kosovo was born after their arrival 
and is growing up in peace. With-
out a doubt, KFOR has been one of 
the main reasons that have allowed 
Kosovo to enjoy the prosperity and 
development we have witnessed 
during these two decades. During 
this time, hundreds of thousands of 
soldiers from various contributing 
nations have come to Kosovo to help 
build a peaceful and prosperous fu-
ture for all of us. Some of them even 
repeated their missions and KFOR’s 
current Commander Major General 
Lorenzo D’Addario, is one of them. 
Prior to arriving last year as the XXIII 
KFOR Commander, he had two previ-
ous deployments to Kosovo. His first 
mission was in 1999 right after the 
conflict had ended and the second 
took place in 2004.

So much has changed!
When asked to make a comparison 
of his impressions of Kosovo during 
his three missions, Major General 
D’Addario explained with his unique 
calmness “The first time it was an emer-
gency situation, a lot of grief, people 
were desperate, uncertain. In 2004 you 
could see there were already many 
changes, although there were still many 
tensions. Now, I have found a Kosovo 
that is on its way to take its future in its 
own hands and continue with progress. 
So much has changed!” According 
to him, these changes can be seen 
everywhere. “People are just enjoying 
their lives, going to school, really get-
ting on with their lives. So it is a lot, lot 
better and this gives me a very warm 
feeling that when people want there can 
be progress” Major General D’Addario 
added. He went on highlighting that 
he believes that KFOR has played an 
important role in all this, in the sense it 
has always strived to act impartially to 

provide security for all the people. 
However, in retrospective, he did 
emphasize that whatever has 
been done and achieved, was 
really done in cooperation with the 
people and all the international 
organizations and domestic institu-
tions. So in his eyes, this has really 
been a joint effort.

“If you want to have 
the shade from a tree in 
20 years, you need to 
plant it now!”
When asked about the prevailing ob-
stacles to Kosovo’s movement forward, 
Commander D’Addario mentioned 
specifically the rhetoric. According to 
him, it is a common stumbling block 
as it may become a trap for the people 
and their leaders will be hostage to it. 
However, the Commander was very op-
timistic when speaking about the youth 
in Kosovo. He stated “The source of this 
optimism is the fact that the youth are 
increasingly looking forward to all that 
being part of Europe and all that moving 
towards progress can offer them.” In oth-
er words, their viewpoints have widened 
and this is great because they have in 
front of them so many opportunities they 
can exploit to their advantage. This is 
why it is the Commander’s belief that the 
youth should always do more and they 
should always be very vocal, because 
this world belongs more to them than to 
the older generations. “People should 
understand that if they want to have 
the shade from a tree in 20 years from 
now, they need to plant it now. So they 
should look to their future and determine 
to shape it from the very beginning, from 
now on” Major General D’Addario said.
KFOR Commander also had words 
of praise for all the Nations that have 
contributed to the KFOR mission, as 
well as the individual soldiers and civil-
ian personnel, who really give their all to 
ensure that their mission was properly 
carried out. A special note of gratitude 
was also reserved to the families of all 
the servicemen and women as their im-
mense support provides the foundation 
for all their good work.

Shape your life!
In the end Major General D’Addario had 
this simple message for the youth of 
Kosovo, “Just take charge and don’t ex-
pect somebody to create your life. Your 
life will be created by you! You have 
enormous opportunities, much more 
than your fathers and mothers had, so 
crack-on and shape your life!”Na vizitoni në:

Visit us at:

20 YEARS 
OF KFOR

Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Lorenzo D’Addario, është      optimist për të ardhmen pasi që të rinjtë me 
padurim janë duke pritur që të bëhen pjesë e familjes së madhe      evropiane.

Kosovë. Ai deklaroi: “Burimi i këtij optimizmi është 
fakti se të rinjtë me padurim gjithnjë e më të madh 
presin të jenë pjesë e Evropës dhe atë se çfarë 
mund t’iu ofrojë atyre lëvizja drejt përparimit”. Me 
fjalë të tjera, kjo do të thotë se pikëpamjet e tyre janë 
zgjeruar dhe kjo është e mrekullueshme, sepse ata 
kanë përpara tyre kaq shumë mundësi që ata mund 
t’i shfrytëzojnë në të mirën e tyre. Kjo është arsyeja 
pse komandanti beson që të rinjtë duhet gjithmonë 
të bëjnë më shumë, ata gjithnjë duhet të jenë shumë 
të zëshëm, sepse, kjo botë iu përket më shumë 
atyre se sa gjeneratave të vjetra. “Njerëzit duhet të 
kuptojnë se nëse duan të kenë hijen e një peme pas 
20 viteve, atëherë duhet ta mbjellin atë tani. Pra, ata 
duhet të shikojnë drejt së ardhmes së tyre dhe të 
vendosin ta formësojnë atë që nga fillimi, tani e tutje,” 
tha gjeneralmajor D’Addario. Komandanti i KFOR-it 
gjithashtu kishte fjalë falënderimi për të gjitha kombet 
që kanë kontribuar në misionin e KFOR-it si dhe për 
ushtarët individualë dhe personelin civil të cilët me 
të vërtetë e japin më të mirën e tyre për t’u siguruar 
që misioni i tyre të kryhet siç duhet. Një falënderim 
i veçantë iu adresua edhe familjeve të të gjithë bur-
rave dhe grave që shërbejnë, pasi mbështetja e tyre 
e madhe përbën themelet e tërë punës së mirë.

Formëso jetën tënde!
Në fund, gjeneralmajor D’Addario e kishte këtë me-
sazh të thjeshtë për rininë e Kosovës: “Merreni jetën 
tuaj në duart tuaja dhe mos prisni që dikush ta krijojë 
jetën tuaj. Jeta e juaj do të krijohet 
nga ju. Ju keni mundësi të mëdha, 
shumë më tepër sesa baballarët dhe 
nënat tuaja, kështu 
që filloni dhe for-
mësoni jetën tuaj!”



Me pak mot të mirë, miq, dhe pijen tuaj  të preferuar, plazhi është përvoja e përsosur e ëndrrave, apo jo? Epo, çka nëse ju 
themi se ekziston një mënyrë për ta përmirësuar atë edhe më shumë? Çfarë nëse ka disa pajisje të këndshme që mund 
t’i përdorni për udhëtimet e plazhit gjatë këtij viti, që mund të rrisin dukshëm përvojën tuaj, duke ju lejuar të keni edhe më 

shumë argëtim dhe relaksim? Në vazhdim mund t’i gjen disa sugjerime.

fashion

ARTIKUJ PËR PLAZH 
DHE AKSESORË PËR 
PUSHIMET TUAJA VERORE
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Seti i lojës “Spikeball 3 Ball Set”

Nëse nuk e keni luajtur ndonjëherë lojën “Spikeball”, atëherë 
duhet të dini që është tejet argëtuese me një grup miqsh. Jo 
vetëm që është garuese, por e bën ditën të mrekullueshme 

si në plazh apo edhe në park, madje kudo me bar apo rërë. Kjo 
lojë është si volejbolli, por rrjeti është i vendosur në tokë dhe ju 
duhet ta bëni topin që të kërcejë nga rrjeta në drejtim të skuadrës 
kundërshtare. Prisni të merrni disa dëmtime gjersa hidheni për toke! 

Spikeball 3 Ball Set

If you’ve never played a game of Spikeball, it’s super fun 
with a group of friends. Not only competitive, but makes a 
great day at the beach, park, anywhere with grass or sand 

really. It’s like volleyball, but the net is on the ground and 
you got to bounce the ball of the net to the opposing team. 
Expect to take some fall damage!

Aparati “Akaso 4k Waterproof Sports 
Action Camera”

Nuk ka mënyrë më të mirë për të evidentuar aventurat tuaja sesa një aparat 
sportiv. Aparati “Akaso” është njëra prej atyre me rezolucion 4k dhe me 
video prej 2.7k 30fps. Vjen me një mori aksesorësh dhe pjesa më e mirë 

është se aparati sportiv “Akaso” është shumë më i lirë sesa të themi një “GoPro”. 
Kjo është e sigurt! Gjithashtu ka të inkuadruar brenda Wi-Fi dhe HDMI për t’i 
ndarë lehtësisht me të tjerët të gjitha momentet tuaja të preferuara. Ky aparat vjen 
me një mbështjellës të qëndrueshëm dhe të papërshkueshëm nga uji, patjetër një 
domosdoshmëri kur e marrim elektronikën pranë ujit, e lëre më në plazh. Mund ta 
merrni me vete poshtë në oqean deri nën 30 metra!

Akaso 4k Waterproof Sports Action Camera

No better way to keep track of your adventures than a sports action 
camera. The Akaso camera is one of them with 4k resolution and 
2.7k 30fps video. Comes with a load of accessories and the best part 

is, the Akaso sports camera is a lot more budget friendly than say a GoPro, that’s for sure. It also has built-in Wi-Fi and 
HDMI to easily share all your favourite moments. It comes with a durable waterproof case, definitely a necessity when 
taking electronics near the water, let alone the beach. Take it down with you up to 30m into the ocean!

Çadra “Sportbrella XL Vented Canopy”

Nuk ka asgjë më mirë se të relaksoheni nën hije gjersa jeni në 
plazh! Çadra “Sportbrella Canopy” është si një tendë e prerë 
në gjysmë dhe me strukturë si një çadër masive. Ju mban 

të freskët gjatë atyre ditëve të ngrohta të verës dhe ka ventilim të 
shkëlqyeshëm ndryshe nga një tendë. Gjithashtu ju mbron nga të 
gjitha rrezet e diellit përmes “SPF 50+”. Kjo e bën atë një aksesor të 
mrekullueshëm për plazh.

Sportbrella XL Vented Canopy

Nothing better than relaxing in the shade on the beach! The 
Sportbrella Canopy is like a tent cut up and fused with 
a massive umbrella. Keeps you cool during those warm 

summer days and great ventilation unlike a tent. It’s also SPF 50+ to 
protect you from all the rays. Makes a great beach accessory!



With some nice weather, friends, and your favourite drink, the beach is the perfect dreamy experience isn’t it? Well, what if we 
tell you there’s a way to upgrade it? What if there are some nice gadgets that you could use for this year’s beach trips that 
could greatly enhance the experience, allowing you to have even more fun and relaxation? Here are some proposals.

BEACH GADGETS AND 
ACCESSORIES FOR YOUR 
SUMMER VACATION
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Shputa 
“Vifuur Water 
Sports Shoes 
Barefoot 
(White)”

Vera duket se po 
bëhet gjithnjë e 
më e nxehtë. Por 

në ato ditë kur mendoni 
se këmbët mund të 
digjen të gjalla, do të 
doni të keni mbrojtje. Shputat sportive për ujë “Vifuur Water 
Sport Shoes” janë një shembull i shkëlqyer, ashtu si të tjerat 
që thjesht mund t’i rrëshqisni në këmbë dhe të dilni! Ato shputa 
gjithashtu do të jenë këpucë të mrekullueshme për lumenj pasi 
këmbët tuaja nuk do të mavijosen nga gurët.

Vifuur Water Sports Shoes 
Barefoot (White)

The summers seem to only be getting hotter. But on 
those days when you think your feet might burn alive, 
you’ll want some protection. The Vifuur Water Sport 

Shoes are a great example, just like others that you can 
simply slip on and go! They’d also make great river shoes; 
your feet won’t get bruised up from the rocks. 

Mbajtëse për 
gota “Sand 
Coasters”

Në një ditë të 
nxehtë të verës, 
këto mbajtëse 

gotash për në rërë 
funksionojnë shumë 
mirë, nëse nuk jeni duke 
u përpjekur që ta valoni ujin tuaj në rërë ose të futni rërë në të. Jo 
vetëm që këto mbajtëse do ta mbajnë pijen, por edhe do ta mbajnë 
atë të ftohtë pak më gjatë, duke mos e lëshuar direkt në rërë. Kjo 
kohë e mbajtjes ftohtë mund të zgjasë më shumë nëse pija juaj 
është duke u freskuar nën hije me një mbajtëse rëre.

Sand Coasters

On a hot summer’s day, these sand coasters work great! If 
you’re not trying to boil your water in the sand or get sand 
in it that is. They’ll not only hold your drink but also keep it 

cool a little longer, not being directly in the sand. Extend that time 
even more if your drink is cooling in the shade with a sand coaster.

Sefi portativ 
“Safego Portable 
Safe”
A keni qenë ndonjëherë 
paranojak kur i lini gjërat e juaja 
në plazh apo pishinë për të 
shkuar për not? E pra dikush i 
dha fund asaj brenge përmes 
sefit “Safego”. Ky është një 
sef portativ që mund ta merrni 
me vete kudo në plazh ose në 
pishinë. Vjen me një dry dhe 
numra që duhet kombinuar, është 
rezistent ndaj ndryshkut dhe ujit, 
si dhe mund të mbajë disa artikuj që zakonisht njerëzit i mbajnë 
në xhep. Ndoshta gjithashtu mund të mbajë dhe një aparat të 
vogël. Vetëm sigurohuni që ta lidhni për ndonjë objekti. 

Safego Portable Safe

Ever get really paranoid when you leave your stuff on the 
beach or poolside to go swimming? Well someone put 
an end to it with the Safego. It’s a portable safe you can 

tote anywhere on the beach or poolside. Comes with a key lock 
and combo, rust + water-resistant exterior, and could hold a 
couple peoples pocket items. Possibly a small camera as well! 
Just be sure to attach it to something.

Frizi “Coolest 
Cooler”

Ky duhet të jetë 
një nga frizat më 
interesant në treg, 

pothuajse është një festë në 
rrota. Frizi “Coolest Cooler” 
zë 56.78 litra të çdo gjëje 
që dëshironi ta mbani të 
ftohtë dhe gjithashtu ka 
një altoparlant ‘Bluetooth’ 
që nuk është i inkuadruar 
brenda. Për ta bërë këtë 
pajisje edhe më shumë të çmendur, gjërat shtesë që vijnë me të 
janë një panel diellor për tu vetë-mbushur ose për ti mbushur disa 
telefona të mençur dhe një blender prej 20W.

Coolest Cooler

This has got to be one of the dopiest coolers out there, 
pretty much a party on wheels. The Coolest Cooler fits 60 
quarts of anything you want to keep cold and it also has 

a decked out Bluetooth speaker. To make this even more of a 
crazy gadget, the add-ons include a solar panel to charge itself 
or some smartphones and a 20W blender.

fashion



Kush është 
Kendrick Lamar?

Kendrick Lamar Duckworth, 
i cili shfaqet si Kendrick 
Lamar, lindi në Compton të 

Kalifornisë më 17 qershor 1987. 
Pasi shkroi tregime si fëmijë, ai i 
vuri muzikën disa teksteve rreth 
rrugëve të ashpra të Compton 
ku ai u rrit. Ai bëri rep me emrin 
K-Dot, duke lëshuar një sërë ka-
setash gjithnjë e më të popullari-
zuara, gjë që e solli në vëmendjen 
e producentit të hip-hopit Dr. Dre.

Who Is Kendrick 
Lamar?

Kendrick Lamar Duckworth, 
who performs as Kendrick 
Lamar, was born in Comp-

ton, California, on June 17, 1987. 
After writing stories as a child, he 
put to music some lyrics about 
the rough Compton streets he 
grew up on. He rapped under the 
name K-Dot, releasing a series 
of increasingly popular mix tapes, 
which brought him to the attention 
of hip-hop super-producer Dr. Dre.

‘djalë i mirë, qytet 
i çmendur’

Në tetor të vitit 2012, al-
bumi debutues i madh 
me etiketë të Lamar, 

‘djalë i mirë, qytet i çmendur’, 
u publikua për tu brohoritur 
me të madhe. Hit singllet si 
“Swimming Pools (Drinked)” 
dhe “ Poetic Justice “, dhe 
shfaqja e reperit si talent për 
tu parë, i hapi rrugën që ai 
të bënte shfaqje të mëdha 
televizive amerikane duke 
promovuar albumin, përfshirë 
shfaqjen te ‘Saturday Night 
Live’, me David Letterman 
dhe ‘Late Night’ me Jimmy 
Fallon.

Njohja me Dr. Dre

Në vitin 2010 Lamar 
hoqi nofkën K-Dot 
dhe filloi të përdorte 

emrin e tij. Ai po ashtu nxori 
kasetën e katërt mix, “Overly 
Dedicated”. Në të njëjtin vit, 
Lamar lëshoi albumin e tij të 

parë të pavarur nën “Top 
Dawg Entertainment”, i 
titulluar Seksioni 80. Lamar 
vazhdoi të shkruajë muzikë 
dhe tekste dhe vazhdoi 
turneun dhe bashkëpunimin 
me artistë më të njohur të in-
cizimit, si Young Jeezy, The 
Game, Talib Kweli, Busta 
Rhymes dhe Lil Wayne. Dr. 
Dre, një nga prodhuesit më 
të respektuar dhe me ndikim 
të hip-hopit, mori artistin e 
ri nën krahë të tij, duke u 
bërë mentor i tij si në muzikë 
ashtu edhe në biznes. 
Ndërsa zhurma për Lamar 
vazhdoi të rritej, Dr. Dre i 
dha kontratë me kompaninë 
e tij të pavarur, Aftermath 

Entertainment, së bashku me 
yjet më të fuqishëm të repit 
si Eminem dhe 50 Cent (në 
një sipërmarrje të përbashkët 
me Top Dawg). Aftermath u 
distribuua nga gjiganti Inter-
scope (Universal Music), e 
cila mund të merrte përsipër 
marketingun, shitjen dhe 
shpërndarjen e muzikës për 
të çuar karrierën e Lamarit në 
nivelin më të lartë.

Meeting Dr. Dre

In 2010 Lamar dropped 
the K-Dot tag and began 
using his own name. He 

also put out a fourth mix tape, 

Overly Dedicated. That same 
year, Lamar released his first 
full-length independent album 
under Top Dawg Entertain-
ment, titled Section.80. Lamar 
continued writing music and 
lyrics, and continued touring 
and collaborating with more 
popular recording artists such 
as Young Jeezy, The Game, 
Talib Kweli, Busta Rhymes 
and Lil Wayne. Dr. Dre, one 
of hip-hop’s most respected 
and influential producers, took 
the young artist under his 
wing, becoming his mentor in 
both music and business. As 
the buzz on Lamar continued 
to build, Dr. Dre signed him to 
his independent record label, 
Aftermath Entertainment, 
alongside more established 
rap stars Eminem and 50 
Cent (in a joint venture with 
Top Dawg). Aftermath was 
distributed by major label 
Interscope (Universal Music), 

Qartësia, kompleksiteti dhe ndershmëria e tekstit të tij 
meritojnë çmimin më të lartë për yllin e hip-hopit dhe 
‘rapperit më të madhe të gjallë’

PREJ DJALOSHIT TË RRUGËS TE 
PULICERI: KENDRICK LAMAR

music box

Vitin e klauar Lamar u bë rep artisti i parë në botë i cili 
u nderua me çmimin Pulicer për muzikë. Që nga krijimi 
i tij ky çmim iu është dhënë ekskluzivisht autorëve të 
muzikës klasike apo xhaz.
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which would have the mar-
keting, sales and distribution 
muscle to take Lamar’s career 
to the next level. 



‘To Pimp a 
Butterfly’ and 
‘DAMN.’
Në vitin 2015, Lamar publikoi 
albumin e tij të ardhshëm, To 
Pimp a Butterfly, me bashkë-
punime me artistë të tjerë si 
Bilal, Snoop Dogg dhe Pharrell 
Williams. Lamar u nominua për 
gjithsejtë 11 Grammy, dhe më 
vonë atë vit e fitoi çmimin e parë 
të shfaqjes 2016, veçanër-
isht për Best Rap Album. (Ai i 
kishte fituar katër Grammy para 
transmetimeve televizive, duke 
e bërë atë fituesin më të madh 
të natës). Në mars të vitit 2016, 
Lamar nxori një përmbledhje 
të këngëve që ishin demo të 
papërfunduara për To Pimp a 
Butterfly. Publikimi shkoi deri në 
krye të “Billboard 200” të SHBA-
ve. Artisti vazhdoi të mahnitë 
tifozët me publikimin e DAMN-it 
të prillit 2017. Së bashku me ar-
ritjen e statusit të dyfishtë platin, 
DAMN u emërua nga BBC si 
albumi i preferuar i kritikëve të 
vitit 2017, bazuar në përpilimin 
e sondazheve të fundvitit. I 
nominuar për shtatë Grammy, 
Lamar vazhdoi të dominonte 

kategorinë rap, duke e marrë 
çmimin “Best Rap Album” për 
DAMN dhe “Best Rap Song” 
për “Humble”, për një fitore 
mbresëlënëse të pesë Grammy-
ve atë natë.

‘To Pimp a 
Butterfly’ and 
‘DAMN.’
In 2015, Lamar released his 
next album, To Pimp a Butter-
fly, featuring artists like Bilal, 
Snoop Dogg and Pharrell Wil-
liams, among others. Lamar 
was nominated for a whop-
ping 11 Grammys later that 
year and won the first award 
of the 2016 show, specifical-
ly for Best Rap Album. (He’d 
already received four other 
Grammys pre-telecast, mak-
ing him the biggest winner 
of the night). In March 2016, 
Lamar released a compilation 
of tracks that were unfin-
ished demos for To Pimp a 
Butterfly. The release went to 
the top of the U.S. Billboard 

200. The artist continued to 
wow fans with the April 2017 
release of DAMN. Along with 
achieving double-platinum 
status, DAMN. was named 
by BBC news as the critics’ 
favourite album of 2017, 
based on the compilation of 

year-end polls. Nominated for 
seven Grammys, Lamar went 
on to sweep the rap catego-
ries, claiming Best Rap Album 
for DAMN. and Best Rap 
Song for “Humble,” en route 
to an impressive five Grammy 
wins for the night.

‘good kid, 
m.A.A.d city’

In October 2012, La-
mar’s highly anticipated 
major-label debut album, 

good kid, m.A.A.d city, was 
released to wide acclaim. 
Hit singles like “Swimming 
Pools (Drank)” and “Poetic 
Justice,” and the rapper’s 
emergence as a talent to 
watch, cleared the way for 
him to make major American 
television appearances 
while promoting the album, 
including Saturday Night 
Live, Late Night With David 
Letterman and Late Night 
With Jimmy Fallon.

Fitues i çmimit
Pulicer

Lamar hyri në histori në 
prill të vitit 2018, kur fitoi 
çmimin Pulicer për muzikë 

për DAMN, duke e bërë atë jo 
vetëm personin e parë që fitoi 
një Pulicer për një album hip-
hop, por edhe artistin e parë që 
fitoi çmimin për muzikë që nuk 
është klasike apo jazz. Bordi 
i Pulicer e quajti albumin “një 
koleksion virtuoz të këngëve të 
unifikuara nga autenticiteti i tyre 
i të folurit dhe dinamizëm ritmik 
që ofron ndjenjë me shenja që 
kapin kompleksitetin e jetës 
moderne afrikano-amerikane”. 
Duke nënvizuar ndikimin e tij në 
zgjerim, Lamar në qershor të vitit 
2018 u ftua për t’u bashkuar me 
degën e muzikës të Akademisë 
së Arteve dhe Shkencave të 

Filmit, për punën e tij në zërat e 
muzikës “Black Panther” dhe “Di-
vergjent”. Muajin e ardhshëm, ai 
bëri debutimin e tij në aktrim në 
krim-dramë të 50 Cent, në rolin e 
një njeriu të pastrehë.

Pulitzer Prize 
Winner

Lamar made history in 
April 2018 when he won 
a Pulitzer Prize for music 

for DAMN., making him not 
only the first person to win a 
Pulitzer for a hip-hop album, 
but also the first artist to win 
the prize for music that isn’t 
classical or jazz. The Pulitzer 
board called the album “a 
virtuosic song collection 
unified by its vernacular 
authenticity and rhythmic 
dynamism that offers affect-

ing vignettes capturing the 
complexity of modern African-
American life.” Underscoring 
his expanding influence, La-
mar in June 2018 was invited 
to join the Academy of Motion 
Picture Arts & Sciences’ music 
branch, for his work on the 
Black Panther and Divergent 
soundtracks. The following 
month, he made his acting de-
but in 50 Cent’s crime drama 
Power, as a homeless man.
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The clarity, complexity and honesty of his lyrics alone 
merit the highest award for the hip-hop star and 
‘greatest rapper alive’

FROM STREET KID TO PULITZER: 
KENDRICK LAMAR

music box

(Source: https://www.biography.com/musician/kendrick-lamar)

Shumë shpejt pas ngritjes në skenën e muzikës Lamar 
ka realizuar bashkëpunime me emrat më të mëdhenjë të 
muzikës duke e përfshirë edhe Beyonce.
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Nuk ka dyshim se njëzet vjet pas konfliktit, situata 
në Kosovë është përmirësuar ndjeshëm. Pikw sw 
pari kemi njw liri tw lwvizjes tw qwndrueshme, 

nw bazw tw kwsaj autostradat e reja moderne iu mund-
wsojnw njerëzve qw të udhëtojnë në çdo destinacion 
në Kosovë në më pak se dy orë. Njw shembull tjetwr i 
pwrparimit wshtw rimëkëmbja e sistemit arsimor. Këta 
janë vetëm disa nga treguesit që na përkujtojnë se sa 
larg kemi ardhur. Kjo, megjithatë, nuk do të thotë se çdo 
gjë ka qenë e thjeshtë dhe se çdo gjë është e përsosur. 
Ashtu sikurse çdo shoqëri tjetër që sapo ka dalë nga 
konflikti, ende mbeten tensione dhe shumë pak nevojitet 
për ta zhbërë tërë punën e mirë.

Çdo monedhë i ka dy anë
Në fakt, disa njerëz janë të mendimit se gjërat nuk janë 

vërtet aq mirë. Disa madje mund të 
thonë se si rezultat, KFOR-i në fakt e ka 
shtuar praninë e vet në kohët e fundit. 
Në lidhje me këtë, ne folëm me kolonelin 
zviceran Dominique Saudan, komandant 
i Detashmentit të Bashkuar Rajonal në 
Veri. “Njëzet vjet më parë, në Kosovë 
ishin mbi 50.000 trupa të KFOR-it. Sot 
kemi më pak se 4000, sepse situata 
tani është shumë më ndryshe”, theksoi 
koloneli Saudan me një ton shumë miqë-
sor. Megjithatë, ai theksoi se duke e ditur 
se sa shpejt situata mund të përkeqëso-
het, KFOR-it pëlqen që të jetë aktiv në 
qasjen e vet duke e ruajtur paansh-
mërinë dhe profesionalizmin. “Kudo që 
shkojmë, shumica e njerëzve janë shumë 
të lumtur të na shohin, duke përfshirë 
edhe veriun, sepse e dinë se ne jemi 
këtu për t’i mbrojtur të gjithë pa dallim 
etnie”, tha koloneli Saudan. Ai vazhdoi 
duke theksuar se falë përpjekjeve të për-
bashkëta të të gjithë njerëzve që jetojnë 
në Kosovë, me ndihmën e bashkësisë 
ndërkombëtare, sot pjesa më e madhe e 
punës së KFOR-it lidhet me parandalimin 
e situatave potencialisht kërcënuese. 

Kjo është arsyeja pse trupat më të dukshme të KFOR-it nuk 
janë më trupat luftarake, por përkundrazi ato të LMT-ve dhe 
të njësive të tjera të ngjashme. Këta të fundit përqendrohen 
më shumë në takimin, dëgjimin dhe bisedat me njerëzit për 
jetën, familjet, shpresat dhe ëndrrat e tyre.

Rinia kosovare - një potencial 
i jashtëzakonshëm
Gjatë bisedës sonë, koloneli Saudan ndau mendimet e 
tij lidhur me të rinjtë e Kosovës duke theksuar se janë 
mjaft të mahnitshëm. Sipas tij, Kosova e ka popullsinë 
më të re në Evropë, e cila është një potencial i vërtetë 
fantastik për të ardhmen. “Tani është koha që të rinjtë të 
fillojnë ta investojnë potencialin e tyre këtu në ndërtimin 
e një të ardhmeje më të mirë për veten dhe për brezat e 
ardhshëm. Pa ta nuk ka të ardhme për Kosovën,” shtoi 
koloneli Saudan.

Siguria – themeli 
i prosperitetit
Koloneli Saudan gjithashtu theksoi se siguria 
është një çështje e madhe dhe shumë e rëndë-
sishme. Nuk mund të ketë prosperitet pa siguri 
dhe për këtë arsye KFOR-i po bën përpjekje që të 
bëjë çmos për ta garantuar një mjedis të qetë dhe 
të sigurt. Natyrisht, ata nuk mund ta bëjnë këtë 
vetëm. Prandaj, ata kanë nevojë për përkrahjen 
e autoriteteve dhe organizatave të tjera vendore 
dhe ndërkombëtare, por mbi të gjitha ata kanë 
nevojë për ndihmën e të gjithë njerëzve që jetojnë 
në Kosovë, veçanërisht të brezave të ri.

Në fund, z. Saudan i bëri thirrje të gjithë 
popullit në Kosovë: “Mos harroni se sa e rëndë-
sishme është rinia, dhe vazhdoni të investoni 
në arsimin dhe sportin e tyre. Sportet janë të 
rëndësishme sepse i bashkojnë njerëzit, veça-
nërisht të rinjtë. Kjo nga ana tjetër është mënyra 
më e mirë për ta përmirësuar 
stabilitetin dhe për t’ia sigu-
ruar një të ardhme më të mirë 
gjithë njerëzve 
që jetojnë në 
Kosovë”.

NUK MUND TË KETË 
PROSPERITET PA SIGURI

Falë punës profesionale dhe angazhimit të tyre për t’iu dalë në ndihmë 
qytetarëve të Kosovës ushtarët e KFOR-it janë të mirëpritur.

Larmia kombëtare e pjesëtarëve të KFOR-it është shem-
bulli më i mirë se bashkimi bën fuqinë.

Ushtarët e KFOR-it janë gjithmonë të gatshëm që të bisedojnë    me të gjithë banorët e Kosovës.
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Siguria – themeli 
i prosperitetit
Koloneli Saudan gjithashtu theksoi se siguria 
është një çështje e madhe dhe shumë e rëndë-
sishme. Nuk mund të ketë prosperitet pa siguri 
dhe për këtë arsye KFOR-i po bën përpjekje që të 
bëjë çmos për ta garantuar një mjedis të qetë dhe 
të sigurt. Natyrisht, ata nuk mund ta bëjnë këtë 
vetëm. Prandaj, ata kanë nevojë për përkrahjen 
e autoriteteve dhe organizatave të tjera vendore 
dhe ndërkombëtare, por mbi të gjitha ata kanë 
nevojë për ndihmën e të gjithë njerëzve që jetojnë 
në Kosovë, veçanërisht të brezave të ri.

Në fund, z. Saudan i bëri thirrje të gjithë 
popullit në Kosovë: “Mos harroni se sa e rëndë-
sishme është rinia, dhe vazhdoni të investoni 
në arsimin dhe sportin e tyre. Sportet janë të 
rëndësishme sepse i bashkojnë njerëzit, veça-
nërisht të rinjtë. Kjo nga ana tjetër është mënyra 
më e mirë për ta përmirësuar 
stabilitetin dhe për t’ia sigu-
ruar një të ardhme më të mirë 
gjithë njerëzve 
që jetojnë në 
Kosovë”.

There is no doubt that 
twenty years after the 
conflict, the situation in 

Kosovo has improved sig-
nificantly. First and foremost, 
there is reliable freedom of 
movement. Based on that, 
new modern highways enable 
people to travel to any desti-
nation in Kosovo in less than 
two hours. Another example of 
progress is the recovery of the 
educational system. These are 
just some of the many indica-
tors that serve as a reminder 
of how far we have come. Of 
course, this does not mean that 
everything has been smooth 
sailing and that everything is 
perfect. As in any society that 
has come out of a conflict, 
some tensions still remain and 
it takes very little to undo all 
the good work.

Every coin has 
two sides
In fact, some people are of the 
opinion that things are not really 
so good. Some might even argue 
that as a result, KFOR has actu-
ally increased its presence lately. 
In relation to this, we spoke to 
Swiss Colonel Dominique Sau-
dan, Commander of Joint Region-
al Detachment North. “Twenty 
years ago, there were over 
50.000 KFOR troops in Kosovo. 
Today we have less than 4,000 
because the situation now is 
much more different” highlighted 
Colonel Saudan, in a very friend-
ly tone. However, he did empha-
size that knowing how fast the 
situation may deteriorate, KFOR 
likes to be active in its approach 
while maintaining impartiality and 
professionalism. “Wherever we 
go, most people are very happy 
to see us, including the North, 
because they know we are here 
to protect all of them without any 
ethnic difference” Colonel Sau-
dan added. He went on stressing 
that thanks to the joint efforts of 
all the people living in Kosovo 

and the help of the 
International Commu-
nity, nowadays most 
of KFOR’s work is 
related to preventing 
potentially threaten-
ing situations. This is 
why the most visible 
troops of KFOR are 
no longer combat 
ready troops but 

rather Liaison Monitoring Teams 
and other similar units. The latter 
are more concentrated in meet-
ing, listening and talking to people 
about their lives, families, hopes 
and expectations.

Kosovo youth - 
an extraordinary 
potential
During our conversation Colonel 
Saudan shared his thoughts on 
the Kosovo youth highlighting 
that they are quite amazing. Ac-
cording to him, Kosovo has the 
youngest population in Europe, 
which is really fantastic potential 
for the future. “Now is the time for 
the young people, to start invest-
ing their potential here in building 
a better future for themselves 
and the future generations. With-
out them there is no future for 
Kosovo” Colonel Saudan added.

Security - the 
cornerstone of 
prosperity
Colonel Saudan also highlighted 
that security is a big and very 
important issue. There cannot be 
any prosperity without security 
and that is why KFOR is trying to 
do its best to provide a safe and 
secure environment. Of course 
they cannot do it alone. That is 
why they need the support of 
other domestic and international 
organizations. Above all they 
need the help of all the people 
living in Kosovo, especially the 
young generations.

In the end Colonel Saudan 
appealed to all the people in 
Kosovo stating “Don’t forget how 
important youth is and continue 
investing in their education and 
sports. Sports are important be-
cause they unite people, espe-
cially the youth. This in turn is the 
best way to improve the stability 
and to give a better future to all 
the people living in Kosovo.”

THERE CANNOT BE 
ANY PROSPERITY 
WITHOUT SECURITY

Na vizitoni në:
Visit us at:

“Mos harroni se sa e rëndësishme është rinia 
dhe vazhdoni të investoni në arsimimin e tyre...”

Kolonel Dominique Saudan

Ushtarët e KFOR-it janë gjithmonë të gatshëm që të bisedojnë    me të gjithë banorët e Kosovës.



Çka është dragoi?

Dragonjtë. Kanë magjepsur njerëzimin për mijëra vite dhe 
ende vazhdojnë të shfaqen në vepra moderne të fanta-
zisë, duke përfshirë literaturën, lojërat, filmat dhe shfaqjet 

televizive. Pothuajse secila kulturë në botë ka një lloj dragoi apo 
një lloj përbindëshi të ngjashëm me dragoin në folklorin e tyre, 
duke e bërë të vështirë të përcaktohet se ku apo kur miti ka 
fillimet e veta. Llogaritë ndryshojnë nga kultura në kulturë, por 
zakonisht termi “dragua” përdoret për një kafshë të madhe zvar-
ranike që shpesh posedon një nivel të caktuar fuqish ose aftësish 

fantastike që nuk mund të shihen te 
krijesat aktuale në natyrë. Në kul-
turën perëndimore, Dragoit shpesh 
përshkruhen si qenie të këqija 
që qesin flakë nga goja dhe kanë 
krahë të mëdhenj, të ngjashëm 
me lakuriqët. Në kulturat lindore 
ata janë shpesh pa krahë dhe 
janë të lidhur me ujë, por edhe 
shpesh duken më dashamirës 
dhe më pak zullumqar.

What is a Dragon?

Dragons. They have fascinated 
mankind for thousands of 
years, and continue to show 

up in modern works of fantasy 
including literature, games, movies 

and TV shows. Almost every culture in the world has some type 
of dragon or dragon-like monster in their folklore, making it dif-
ficult to determine where or when the myth got its beginnings. Ac-
counts differ from culture to culture, but usually the term “dragon” 
is applied to a large reptilian beast that often possesses some de-
gree of fantastical powers or abilities not seen by actual creatures 
in nature. Dragons in Western culture are often depicted as evil 
beings that breathe fire and have huge, bat-like wings. In Eastern 
cultures they are often wingless and are associated with water, 
and often appear more benevolent and less villainous.

Sa është i vjetër miti 
për Dragonjtë?

Vizatimet dhe pikturat e krije-
save që i ngjajnë dragonjve 
datojnë në mbi 4000 vjet më 

parë. Dragoit më të vjetër dukeshin 
shumë më ndryshe nga pamjet e 
zakonshme moderne. Ata shpesh 
janë shfaqë si krijesa gjarpri pa 
krahë dhe fjala “dragua” rrjedh nga 
fjala latine “draco”, që do të thotë 
“gjarpër i madh”. Shumë kultura 
të lashta kanë mite për gjarpërin-
jtë gjigantë ose gjarpërinjtë, duke 
përfshirë Tiamat e Babilonisë, Apep 
të Egjiptit të vjetër dhe Gjarprin 
Midgard të mitologjisë norvegjeze, 
që thuhet se janë aq i madh sa që 
mund të mbështjell gjithë botën. 
Është e mundur që këta gjarpërinj 
gjigant mitik të kenë evoluar në dra-
goit e legjendave të mëvonshme.

How Old is the 
Dragon Myth?

Drawings and paintings of crea-
tures that resemble dragons 
date back to over 4000 years 

ago. The oldest dragons appeared 
quite different from the more common 
modern depictions. They were often 
shown as wingless, legless serpentine 
creatures, and the word “dragon” even 

originates from the Latin word “draco” 
which means “large serpent”. Many 
ancient cultures have myths about giant 
serpents or snakes, including Tiamat 
of Babylon, Apep of Ancient Egypt, and 

the Midgard Serpent of Norse Mythol-
ogy, said to be so large that it could wrap 
around the entire world. It’s possible that 
these giant mythical snakes evolved into 
the dragons of later legends.
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animal kingdom

Prej nga vjen miti për Dragoit?

Krijesat dhe përbindëshat me ngjashmëri me dragon-
jtë shfaqen në shkrime dhe imazhe nga kulturat e 
lashta. Ndryshe nga shumica e dragonjve të tjerë, të 

cilët përshkruhen si krijesa të liga dhe të zemëruara, dragoi 
kinez lidhet me pasuri dhe fat. Antropologu David E. Jones 
ka propozuar që koncepti i dragonjve të ketë dalë nga frika e 

natyrshme e njerëzimit nga gjarpërin-
jtë. Siç e thamë, vizatimet e hershme 
të dragonjve zakonisht ngjanin me 
gjarpërinjtë gjigant dhe është e mun-
dur që këto kultura të kenë krijuar 
përbindësha  të përqendruar në gjëra 
të përbashkëta që qeniet njerëzore i 
marrin natyrshëm si të frikshme.

Where Does the Dragon 
Myth Come From?

Creatures and monsters with 
similarities to dragons show up 
in writings and imagery from 

ancient cultures. Unlike most other 
dragons, which are depicted as evil 
and angry creatures, the Chinese 

dragon is associated with good fortune and luck. Anthro-
pologist David E. Jones has proposed that the concept of 
dragons may have stemmed from humanity’s inherent fear 
of snakes. As we mentioned, earlier designs of dragons 
usually resembled serpents, and it’s possible that these 
cultures created monsters centred on common things that 
human beings just find naturally frightening.

Dragonjtë e mesjetës

Dragonjtë u shfaqën në folklorin popullor gjatë mesjetës. Imazhi perëndimor i 
dragoit që vazhdon sot u përhap në Evropën mesjetare. Duke kombinuar shumë 
pamje të ndryshme të përbindëshave mitik nga burime dhe kultura të ndryshme, 

dragoi u ri-përfytyrua si një kafshë me krahë, me brirë, me luspa, që frynë zjarr nga 
goja. Shpesh në tregime, kalorësit trima duhej të vrisnin dragoin për të provuar vlerën e 
tyre dhe për të shpëtuar fshatarët e vendit (ose një vajzë në ankth) nga bisha.

Medieval Dragons

Dragons were featured in popular folklore that arose during the Middle Ages. The 
Western image of the dragon that endures today was popularized in medieval 
Europe. Combining many different depictions of mythical monsters from different 

sources and cultures, the dragon was re-imagined as a winged, horned, scaly, fire-
breathing beast. Often in tales a brave knight was expected to slay the dragon to prove 
their worth and save local villagers (or a damsel in distress) from the beast.

Dragonjtë e kohës moderne

Në ditët e sotme, paraqitjet e dragonjve janë të zakonshme 
në fantazinë moderne dhe trillimet, shpesh me krijesa 
që i ngjajnë formave të tyre mesjetare. Dragonjtë janë 

shfaqur në veprat e njohura të J.R.R. Romani i Tolkien Hobbit, 
si dhe franshiza e Harry Potter me libra dhe filma, pastaj edhe 
në serinë “How to train 
your dragon”. Dragonjtë 
gjithashtu shfaqen në TV 
shoun botërorë “Game 
of Thrones”. Lojërat me 
tema të fantazisë po ashtu 
shpesh shfaqin dragonjë. 
Franshiza më e popullari-
zuar dhe e qëndrueshme, 
Dungeons & Dragons, 
i përmend që në emër! 
Dragonjtë modernë 
shpesh shoqërohen me 
një dashuri për grumbul-
limin e arit dhe thesarit.

Dragons in Modern Times

These days, depic-
tions of dragons are 
common in modern 

fantasy and fiction, often 
with the creatures re-

sembling their medieval 
forms. Dragons have ap-
peared in popular works 
like J.R.R. Tolkien’s 
novel The Hobbit, as 
well as the Harry Potter 
franchise of books and 
movies and the How 
to Train Your Dragon 
series. Dragons also feature prominently in the world wide ac-
claimed Game of Thrones TV show. Role-playing games with 
fantasy themes also often heavily feature dragons. The most 
popular and enduring franchise, Dungeons & Dragons, puts it 
right there in the name! Modern dragons are often associated 
with a love of hoarding gold and treasure. 

ALL ABOUT DRAGONS!
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moviemania

MANIA E GAME OF 
THRONES

“Game of Thrones (Loja e Froneve)” është një 
shembull tipik i pushtetit të mediave vizuale. 
Kushdo që i ka lexuar librat “Game of Thrones” 

të autorit amerikan G. R. R. Martin (George Raymond 
Richard Martin), e di se këto janë libra të mrekullueshëm të 
zhanrit epiko-fantastik për t’i lexuar. Sidoqoftë, është seriali 
televiziv ai që e ka shndërruar këtë histori në një fenomen 
vërtetë unik mbarë botëror. Duke e pasur parasysh se 
mund të ketë shumë prej jush që nuk e kanë parë ende tërë 
serialin ne nuk do të japim detaje të ngjarjeve. Gjithsesi, ne 
do t’ua sjellim disa fakte tejet interesante për serialin. 

EKZISTON NJË EPISOD PILOT 
I PA SHFAQUR

Episodi i parë pilot me regji të autorit dhe regjisorit të filmit 
Spotlight - Tom McCarthy, ishte aq i dobët sa që u desh që 
të ripunohej në tërësi. “Ne dështuam shumë me gjërat më të 

thjeshta gjatë përgatitjes së tij”, the për revistën Variety bashkë-krijue-
si i serialit David Benioff.
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SOPHIE TURNER
E ADOPTOI 
UJKUN E SANSA 
STARK

Sophie Turner, e cila 
e luan personazhin 
e Sansa Stark e ka 

adoptuar Zunni, qenin inuit 
verior i cili e luajti ujkun e saj 
(Lady) në sezonin e parë. 
“Kur isha fëmijë gjithmonë 
kam dashur që të kem një 
qen por, prindërit e mi nuk 
donin që ta kenë një të tillë,” 
tha Turner për Coventry 
Telegraph në vitin 2013. 
“Në serial Lady vdes dhe 
ishte gati për t’u dërguar për 
adoptim. Nëna ime i bindi 
që të na lejonin ne që ta 
adoptonim,” shtoi ajo.

HARINGTON SHPËTOI NGA NJË GJOBË 
TRAFIKU

Pasi u betua për ruajtjen e fshehtësisë për personazhin e tij, 
Harington u detyrua që të tregonte përgjigjen pasi u ndalua për 
tejkalim shpejtësie. Polici, i cili ishte adhurues i serialit, ia dha 

atij dy opsione: ose të përballej me dënimin për tejkalim shpejtësie apo 
t’i tregonte atij nëse do të jetonte apo vdiste në sezonin e radhës. Fil-
limisht, Harington mendoi se polici po tallej por, pas pak i tha atij “Unë 
jam gjallë në sezonin e ardhshëm”. Kurse, polici iu përgjigj “Mund të 
vazhdoni Lordi Komandant (On your way, Lord Commander)”.



PETER DINKLAGE MENDOI SE 
SERIALI ËSHTË ANULUAR 

Pas miratimit të pilot episodit, David Benioff  
bëri shaka me Peter Dinklage duke e 
thirrur në telefon për t’i thënë së seriali 

ishte anuluar. Dinklage iu deshën gjashtë orë 
derisa nuk e kuptoi të vërtetën.
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GAME OF 
THRONES 
MANIA
“Game of Thrones” is a typical ex-
ample of how powerful visual media 
are. Whoever has read the “Game of 
Thrones” books, of American author 
G. R. R. Martin (George Raymond 
Richard Martin), knows that these 
are excellent epic fantasy books to 
read. However, it is the TV series 
that turned this story into a truly 
unique worldwide phenomenon. 
Keeping in mind the fact that there 
might still be many of you who 
haven’t seen the entire series we will 

not give any spoilers. Still we will 
bring to you some very interesting 
facts about the show.

THERE’S AN 
UNAIRED PILOT
The first pilot, directed by Spotlight writer-
director Tom McCarthy, was so terrible 
that it had to be shelved and reshot. “We 
got everything wrong on a very basic 
level with the writing of it,” show co-
creator David Benioff told Variety. 

PETER DINKLAGE 
THOUGHT THE SHOW HAD 
BEEN CANCELED
After the pilot was picked up, David 
Benioff pranked Peter Dinklage by call-
ing him and telling him the show had 
been canceled. It was six hours before 
Dinklage learned the truth.

SOPHIE TURNER 
ADOPTED SANSA 
STARK’S  DIREWOLF
Sophie Turner, who plays Sansa Stark, 
adopted Zunni, the Northern Inuit dog 
that played her pet direwolf (Lady) on 

the series’ first season. “Growing up I 
always wanted a dog, but my parents 
never wanted one,” Turner told Cov-
entry Telegraph in 2013. Lady died in 
the shoe and they wanted to re-home 
her. My mum persuaded them to let us 
adopt her,” she said.

HARINGTON GOT OUT OF 
A SPEEDING TICKET
After being sworn to secrecy about his 
fate in the sixth season, Harington was 
forced to give up the answer after being 
pulled over for speeding. The officer, a 
fan of the show, gave him two options: 
either deal with the punishment for 
speeding or tell him whether Jon Snow 
would live or die in the next season. 
Harington initially thought the man was 
joking, but after a second look he told 

him: “I am alive next season.” To which 
the officer responded, “On your way, 
Lord Commander.”

REAL PEOPLE ARE 
NAMING THEIR KIDS 
AFTER GAME OF 
THRONES CHARACTERS
In the year 2014, per the Social Secu-
rity Administration, “Khaleesi” was the 
United States’s 755th most popular baby 
name for girls, up from 1021th place in 
2013. In England, Khaleesi, Arya, Tyrion, 
Brienne, Sansa, Bran, Sandor, and 
Theon also saw a rise in popularity after 
Game of Thrones began airing.

A LOT OF PETS HAVE 
BEEN GIVEN GAME OF 
THRONES-RELATED 
NAMES, TOO
Pet owners have not been immune to 
the Game of Thrones naming trend. 
Banfield Pet Hospital, the largest gen-
eral veterinary practice in the U.S., ana-
lyzed its records database and found 
that Khaleesi and Arya have been 
popular pet names, too, but Lady and 
Ghost top the list in terms of popularity.

NJERËZIT NË JETËN REALE 
JANË DUKE UA VËNË FËMI-
JËVE EMRAT SIPAS PERSONA-
ZHEVE Të GAME OF THRONES

Në vitin 2014 sipas Administratës për Siguri 
Sociale “Khaleesi” ishte në vendin e 755-të në 
mesin e emrave më të popullarizuar për vajzat 

në Amerikë. Në Angli popullariteti i emrave Khaleesi, 
Arya, Tyrion, Brienne, Sansa, Bran, Sandor, dhe 
Theon po ashtu është rritur pas shfaqjes së serialit 
Game of Thrones.

SHUMË MANARËVE U JANË 
DHËNË EMRA NGA GAME OF 
THRONES PO ASHTU

Pronarët e kafshëve nuk janë imun ndaj 
trendëve të Game of Thrones. Spitali Banfield 
për Manarë (Banfield Pet Hospital), që është 

qendra më e madhe veterinere në SHBA e ka anali-
zuar  bazën e tyre të të dhënave dhe ka zbuluar se 
Khaleesi dhe Arya janë bërë emra shumë të popul-
larizuar për manarët por, Lady dhe Ghost po ashtu e 
kryesojnë listën e emrave më të popullarizuar.

moviemania



AJAX E ZË VENDIN QË I TAKON
NË MESIN E ELITËS EVROPIANE

këndi sportiv

Ajax “vrasësit e gjigandëve”

Sidoqoftë, për shumicën e tifozëve neutral ishte 
një skuadër tjetër e cila doli si fituese morale 
e këtij edicioni. Po pra, e keni kuptuar se po 

flasim për Ajax-in nga Amsterdami. Askush nuk do të 
mund ta parashikonte se Ajax-i do të arrinte deri në 
gjysmëfinale për t’u eliminuar nga një gol i shënuar 
në sekondën e fundit. Në fakt, në të tetën e finales të 
gjithë menduan se Real Madridi ishin skuadra më me 
fat e shortit dhe ndeshja mes tyre nuk ishte ndonjë 
sfidë e veçantë. Mirëpo, të gjithë u befasuan – pasi 
humbi 2:1 në shtëpi Ajax-i shkoi në Madrid ku fitoi 4:1. 
Përkundër heroizmit të tyre shumëkush e vlerësoi këtë 
rezultat si pasojë të problemeve të Real Madridit.

Pas Realit ishte radha e Juves që t’iu tregonin 
këtyre djelmoshave të rinj se çka do të thotë të luash 
në Ligën e Kampionëve. Fundja, Juve e kishin Cris-
tiano Ronaldo-në, pjesën që mungonte në mozaikun 
e tyre që më në fund ta fitonin trofeun me veshët e 
mëdhenj. Ajax-i i mundi edhe ata, dhe pas kësaj e 
tërë bota e futbollit filloi t’iu kushtonte vëmendje.

Në gjysmëfinale ata e vazhduan punën e 
tyre, ata shkuan në Tottenham dhe fituan 1:0. 
Në ndeshjen e kthimit në Amsterdam, në fund të 
pjesës së parë ata ishin duke udhëhequr 2:0. Këtu 
gjërat u çmendën fare. Tottenham e filluan pjesën e 
dytë duke luftuar për çdo top dhe disi arritën që të 
barazonin rezultatin 2:2 falë Lucas Moura. Ajax-i i 
pati disa raste që të shënonte golin e tretë i cili do ta 
kishte përfunduar këtë sfidë por, nuk ishte e thënë. 

Në sekondat e fundit të lojës, Lucas Moura bëri një 
gjuajtje drejt golit. Ajo gjuajtje i theu zemrat e ekipit 
të ri të Ajax-it pasi që Tottenhami vazhdoi më tutje në 
bazë të rregullit të golave si mysafir.

Ajax the “giant killers”

However, for most of neutral fans it was another 
team that became the moral winners of their 
edition. Yes, you guessed it right we are 

talking about Ajax from Amsterdam. Nobody would 
have thought that Ajax could come all the way to the 
semifinal only to be denied by a last second goal. 
Actually in the round of sixteen everybody thought that 
Real Madrid was the luckiest team in the draw and this 
game was not a contest. Then came the surprise - af-
ter losing 2:1 at home Ajax went to Madrid to win 4:1. 
Despite their heroics many people saw this outcome 
more as a result of Real Madrid’s problems.

After Real Madrid it was Juve’s turn to show to 
these young kids what it means to play in the Champi-
ons League. After all Juve had Cristiano Ronaldo, the 
missing piece of their puzzle to finally win the big ears 
trophy. Ajax beat them too, and now the football world 
started taking notice. 

In the semifinal they kept doing their thing; they 
went to Tottenham and won 1:0. In the reverse fixture 
in Amsterdam by the end of first half they were leading 
2:0. This is where things went really crazy. Tottenham 
came out in the second half pushing and chasing 
every ball and somehow they managed to level the 
score 2:2 courtesy of Lucas Moura. Ajax had several 
chances to score that third elusive goal that would 
have put this tie to bed but it wasn’t meant to be. An 
inspired Lucas Moura fired a shot at goal at the dying 
seconds of the game. That shot proved to be the 
heart breaker for Ajax’s young team as Tottenham got 
through to the final on the away goals rule.
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Edicioni 2018-2019 i Ligës së Kampionëve do të shënohet në histori si një prej 
edicioneve më të mira të të gjitha kohërave. Juventus-Atletico Madrid, Man-
chester City-Tottenham Hotspur, Liverpool-Barcelona dhe Ajax-Tottenham janë 

ndeshje që mund të përshkruhen vetëm si “të çmendura”, dhe të gjitha ato u zhvilluan 
gjatë një edicioni të vetëm. Pas mungesës disavjeçare finalja u vendos në mes të dy ekipeve angleze, 
Liverpool dhe Tottenham. Që të dyja ato e merituan që të fitonin por, në fund ishte skuadra e Liverpool 
nën udhëheqjen e Jürgen Klopp ajo që e meritoi titullin e më të mirës në Evropë.

Kështu dukej Ajax-i në vitin 1995 kur u shpallën kampionë të Evropës

Djepi i futbollit 
modern

Shumë prej 
tifozëve të 
rinj mund 

të mos e dinë por në 
mesin e viteve të ’90-ta 
Ajax-i ishte një superfuqi 
e futbollit. Mbase liga 
holandeze e futbollit nuk 
mund t’i tërhiqte lojtarët 
më të mëdhenj por, ajo që 
mungonte nga importi u 
kompensua nga aka-
demitë e saj të famshme 
të futbollit ku kryesorja në 
mes tyre ishte Akademia 
e Ajax-it.

Për ta kuptuar si 
duhet historinë e Ajax-it 
duhet të kthehemi prapa 
në kohë në fillimet e të 
ashtuquajturës teorisë 
taktike të “Futbollit total”. 
Themelet e saj u vunë nga 
Jack Reynolds, i cili ishte 
menaxher i Ajax-it në vitet 
1915–1925, 1928–1940, 
dhe 1945–1947. Kjo teori 
u përparua më tej nga 
disa trajner dhe skuadra 
duke e përfshirë edhe 
Real Madridin. Mirëpo, 
ishte Rinus Michels, i 
cili luajti nën Reynoldsin 
dhe më pas në vitin 1965 
u bë menaxher i Ajax-



AJAX TAKE THEIR RIGHTFUL PLACE 
AMONG THE EUROPEAN ELITE

Një ndër akademitë më të 
mira të futbollit në botë

Krahas teorisë së “Futbollit Total” Akademia 
e Ajax-it ishte edhe vendlindja e legjendave 
të futbollit si Johan Cruyff, Edwin van der 

Sar, Gerald Vanenburg, Frank Rijkaard, Dennis 
Bergkamp, Rafael van der Vaart, Patrick Kluivert, 
Marco van Basten, Wesley Sneijder, Maarten 
Stekelenburg, dhe Nigel de Jong. Lojtarë të tjerë 
të cilët e kanë bartur fanellën e famshme të Ajax-
it në fillim të karrierave të tyre dhe më pas u bënë 
legjenda ishin vëllezërit Frank dhe Ronald de 
Boer, Edgar Davids, Robert Witschge, Clarence 
Seedorf, Marc Overmars dhe më rishtas Zlatan 
Ibrahimoviq dhe Christian Eriksen.

One of the best football 
academies in the world

In addition to the ‘Total Football’ theory the 
Ajax academy was the birth place of football 
greats such as Johan Cruyff, Edwin van der 

Sar, Gerald Vanenburg, Frank Rijkaard, Den-
nis Bergkamp, Rafael van der Vaart, Patrick 
Kluivert, Marco van Basten, Wesley Sneijder, 
Maarten Stekelenburg, and Nigel de Jong. Oth-
er football legends that donned the famous Ajax 
shirt at the start of their carriers and developed 
into football legends were Frank and Ronald de 
Boer, Edgar Davids, Robert Witschge, Clarence 
Seedorf, Marc Overmars and in more recent 
times Zlatan Ibrahimovic and Christian Eriksen.

The 2018-2019 edition of the Champions League will go down in history as one of 
the best editions of all times. Juventus-Atletico Madrid, Manchester City-Tottenham 
Hotspur, Liverpool-Barcelona, and Ajax-Tottenham are games that can only be de-

scribed as ‘crazy’, and they all took place during one single edition. After many years of 
absence the final was discussed between two English teams Liverpool and Tottenham. 
They both deserved to win but in the end it was Liverpool under the guidance of Jürgen 
Klopp that managed to win the right to be called the best in Europe.

sports corner

Ky është Ajax-i i artë i viteve 1970 i cili u shpall tri vjet radhazi kampion i Evropës. 21

it, ai që e ripërpunoi këtë teori me 
përdorimin e tij të sulmuesit Johan 
Cruyff, i cili mbase është eksponenti 
më i famshëm i këtij sistemi. Ndonëse 
Cruyff ishte qendërsulmues, Michels e 
nxiste atë që të lëvizte lirshëm përreth 
fushës, që të përdorte aftësitë e tij 
teknike dhe inteligjencën për të për-
fituar nga dobësitë e kundërshtarëve 
për të krijuar raste. Edhe shokët e 
tjerë të skuadrës së Cruyff punonin që 
të përshtateshin sipas nevojës, duke 
i ndërruar pozitat rregullisht për t’u 
siguruar që rolet taktike në skuadër të 
ishin vazhdimisht të plotësuara.

The cradle of 
modern football

Many young football fans may 
not know but until the mid-
nineties Ajax were a football 

superpower. The Dutch league maybe 
couldn’t attract the world’s greatest 
players but what it lacked in import 
was compensated by its famous 
football academies chief among them 
being the Ajax Academy. 

To fully understand Ajax’s history 
we must go back in time to the begin-
nings of the so called ‘Total Football’ 
tactical theory. Its foundations were 
laid by Jack Reynolds, who was the 
manager of Ajax from 1915–1925, 
1928–1940, and 1945–1947. This the-
ory was further advanced by several 
coaches and teams including Real 
Madrid. It was though Rinus Michels, 
who played under Reynolds, and later 
became manager of Ajax in 1965 who 
reworked the theory, with his introduc-
tion of forward Johan Cruyff, perhaps 
the system’s most famous exponent. 
Although Cruyff was fielded as center 
forward, Michels encouraged Cruyff 
to roam freely around the pitch, using 
technical ability and intelligence to ex-
ploit the weaknesses in the opposition 
and create chances. Cruyff’s team-
mates also worked to adapt them-
selves accordingly, regularly switching 
positions to ensure tactical roles in the 
team were consistently filled.



Sistemi “TyrePal Solar”

Në mënyrë që karburanti juaj të jetë ekonomikisht i përshtatshëm, 
ju keni nevojë që gomat tuaja të kenë presionin e duhur. Dhe për 
të shmangur dëmtimin e mëtutjeshëm të gomës së shpuar duke 

e përdorur atë edhe pasi të jetë shfryer, ju keni nevojë për një sistem 
paralajmërimi. Sistemi diellor “TyrePal Solar” e bën pikërisht këtë, duke 
ju mundësuar të instaloni në automjetin tuaj sistemin për monitorimin e 
presionin të gomës (TPMS). Hiqni kapakun ekzistues për parandalimin e 
pluhurit dhe instaloni monitorët pa tel që vijnë në kuti. Ata vijnë me mbule-
sa prej gome dhe kundërvidhë që i mbronë ato dhe nuk i lë të lëvizin, si 
dhe ka një port të vogël të USB-së, si dhe një karikues të lidhur për veture.

TyrePal Solar

For the best fuel economy you need to keep your tyres at the right 
pressure. And to avoid ruining a punctured tyre by driving after 
it deflates, you need a warning system. TyrePal’s Solar does 

exactly this, allowing you to retro-fit a TPMS (Tyre Pressure Monitor-
ing System) to your car. You remove your existing dust caps and fit the 
wireless monitors supplied in the kit. They come with rubber covers and 
nuts to keep them firmly in place and protected it also has a microUSB 
port and a bundled car charger as well.

Pajisja “Pure Highway 400”

Gjendet në shumicën e makinave të reja, por nuk ngjanë shumë me 
modelet e vjetra siç është DAB radioja. Ky është ekuivalenti digjital i 
FM-së dhe nuk sjell thjesht përmirësime të cilësisë së zërit për edhe një 
përzgjedhje më të madhe të stacioneve dhe disa veçori shtesë, të cilat 

janë mjaft të dobishme. Pajisja përshtatëse për audio “Pure Highway 400” ofron një 
mënyrë të lehtë për të shtuar DAB radion në stereon tuaj ekzistuese të veturës, edhe 
nëse nuk ka një hyjre “aux”. kjo pajisje ka edhe sistemin “Bluetooth”, kështu që ju 
mund të lëshoni muzikë nga telefoni juaj përmes steros tuaj të veturës.

Pure Highway 400

Found in a lot of new cars, but likely lacking from older models is DAB radio. 
This is the digital equivalent of FM and brings not simply audio quality im-
provements but also a much wider choice of stations and some handy extra 

features. Pure’s Highway 400 offers an easy way to add DAB radio to your existing 
car stereo, even if it doesn’t have an aux input. It also has Bluetooth so you can 
play music from your phone through your car stereo.

Pajisja “Nextbase 312GW”

Një kamerë e kroskotit që vazhdimisht inçizon 
gjersa ju jeni duke e ngarë automjetin dhe mund 
të përdoret edhe si dëshimi nëse pësoni ndonjë 

aksident ndonjëherë. Pajisja “Nextbase 312GW” kombi-
non cilësi të mirë të imazhit me konfigurim të lehtë, shumë 
karakteristika dhe ka një çmim të arsyeshëm.
 

Nextbase 312GW

A dash cam records video constantly while you drive 
which can be used evidence if you’re ever in-
volved in an accident. Nextbase 312GW combines 

good image quality with easy setup, lots of features and 
a sensible price. 

Automjetet moderne janë të mbushura me teknologji. Prodhuesit madje e përdorin teknologjinë për të shitur modelet e 
reja dhe për t’i dalluar ato nga automjetet e tjera. Por, nëse deshironi që automjeti e juaj aktual të jetë në hap me kohën, 
ka shumë pajisje të bukura që ju mundësojnë atë.

PAJISJET MË TË MIRA PËR AUTOMJETIN TUAJ
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Pajisja “Endo Kam USB 2”

Ky endoskop rezistent ndaj ujit me diameter prej vetëm 8 mm ju 
mundëson të kërkoni objekte që kanë rënë në vende të vështira 
për t’u arritur si: pas kroskotit, në motor ose thjesht në atë 

zbrazëtinë kokëçarëse ne mes të ulësve dhe konsolës së qendrës. Me 
vetëm një prekje ju mund të rregulloni ndriçimin e LED-it që ju mund të 
shihni në të çara të errëta, gjersa butoni ju mundësoni të bëni fotografi 
të çastit, të cilat mund të ruhen si një dosje në programin “Windows”. 
Shtojcat janë të përfshira: një pasqyrë për të parë prapa kamerës dhe 
një magnet për të kapur vidhat dhe objekte të tjera magnetike.

Endo Kam USB 2

This waterproof endoscope with a diameter of just 8mm lets you 
look for dropped objects in hard-to-reach places behind the dash-
board, in the engine or simply in that silly gap between the seats 

and the centre console. A dial allows you to adjust the brightness of 
the LEDs so you can see in dark crevices, and a button takes a snapshot which is saved as a file in Windows. Attachments are 
included: a mirror for seeing behind the camera and a magnet for picking up screws or other magnetic objects.

Pajisja “iClever 800A Portable Jump Starter”

Starterët e veturës janë tradicionalisht bateri të mëdha që ju i mbani në garazhin 
tuaj, por bateritë moderne me litium – jon nënkuptojnë që ju tani keni mundësinë 
të mbani një në kuptin tuaj të dorës për emergjenca, gjegjësisht kur bateria e 

veturës suaj është harxhuar dhe nuk i jep kontakt motorit. Pajisja “iClever’s 800A Jump 
Starter” ësht një pajisje e mrekullueshme. Ajo ofron 800 amperë për t’i lidhur dhe fiksuar 
ato mbi motorë, si dhe një “power bank” prej 20000mAh me dy porta të USB-së që 
mbështesin “Quick Charge 3.0”. kjo paisje ka edhe portin USB-C, që ofron shpërndarje 
të energjisë, duke ofruar karikim të shpejtë prej 30W për telefona dhe laptopë.

iClever 800A Portable Jump Starter

Car jump starters are traditionally large batteries that you keep in your garage, 
but modern lithium-ion batteries mean you can now keep one in your glove-
box for emergencies when your car’s battery has drained too much to start 

the engine. iClever’s 800A Jump Starter is a superb gadget. It provides 800 amps 
for cranking over engines and it’s also a 20000mAh power bank with two USB ports 
that support Quick Charge 3.0. There’s also a USB-C port which supports Power 
Delivery, offering 30W fast charging for phones and laptops.

Pajisja “Nonda Zus”

Nëse dëshironi të gjeni se ku e keni parkuar 
automjetin tuaj, atëherë pajisja “Nonda Zus” 
është për ju. Në shikim të parë, është një 

karikues i zakonshëm USB për veturë. Kjo pajisje 
edhe karikon telefonin tuaj, por në të njëjtën kohë 
ka edhe rol dytësor. Por ekzistojnë edhe pajisje 
të tjera të mençura dhe të fshehta që ofrojnë një 
numër të karakteristikave të dobishme. Nëse jeni 
person që harroni shumë, atëherë ju mund ta 
përdorni aplikacionin tuaj për të gjetur makinën tuaj 
– për shembull, lokacioni mund të përdoret edhe 
nëse keni për ta marr dike me veturë. Gjithashtu 
mund të vendosni alarmin kohor për vendparking, 
që ju ndihmon që papritmas të mos vonoheni dhe 
të merrni një gjobë të madhe. Përveç kësaj, pajisja 
“Nonda Zus” mund të monitorojë edhe gjendjen 
e baterisë së veturës suaj dhe t’ju tregojë nëse 
dicka nuk është në rregull. Gjithashtu, nëse 

keni nevojë ju mund të gjurmoni udhëtimet 
tuaja, përfshirë edhe kilometrazhin.

Nonda Zus

If you want to find your car wherever you 
parked it then check out the Nonda Zus. At 
a glance, it’s just a regular USB car charger. 

It can charge your phone and a second device 
simultaneously. But there are hidden smarts 
providing a number of handy features. You can 
use the app to locate your car if you’re the for-
getful type – the location can be shared if you’re 
picking someone up, for example. You can 
also set up parking meter alerts so you don’t 
accidentally run out of time and get a hefty fine. 
Furthermore, the Zus can monitor the health 
of your car’s battery and let you know if there’s 
something wrong. You can also track journeys 
including mileage if you need to.

Modern cars are packed with technology. Manufacturers even use the tech to sell new models and differentiate them from 
other cars. But if you want to bring your existing car up to date, there are plenty of great gadgets around to do just that.

23(Source: https://www.techadvisor.co.uk)

TOP GADGETS FOR YOUR CAR
hi-tech
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A keni menduar ndonjëherë se çfarë na pret në të ardh-
men? Ndoshta shumica prej jush që lexoni këtë arti-
kull jeni shumë të rinj për të menduar për tema të tilla 

serioze, por jam shumë i sigurt se në rrethanat e duhura, 
ju së paku e keni imagjinuar se si do të jetë ajo. Pa marrë 
parasysh se si e imagjinoni të ardhmen tuaj, një gjë është 
e sigurt, ju gjithmonë do të dëshironi të jeni të rrethuar 
nga njerëzit që ju duan. Kjo nuk është gjë tjetër veçse një 
rezultat i faktit se njerëzit janë qenie shoqërore që kanë 
nevojë për miqësi, besim, besnikëri dhe dashuri. Ne duhet 
të komunikojmë me njerëz të tjerë ashtu siç kemi nevojë 
për pranim nga të tjerët. Megjithatë, përkundër kësaj, sot 
ne të gjithë jemi të përqendruar 
kryesisht tek vetja. Zhvillimi i 
teknologjisë bashkëkohore dhe 
i mediave sociale në veçanti, e 
kanë forcuar këtë përqendrim në 
vetvete duke na bërë të ndihemi 
gjithnjë e më të izoluar. Kjo frikë 
është një nga frikët më të vjetra të 
qenieve njerëzore! Kjo na çon në 
pyetjen: Si mund ta përballojmë të 
ardhmen pa frikë?

Larmia është çelësi
Është mjaft e qartë se përgjigjja 
për këtë pyetje është se ne duhet 
të përqendrohemi më pak te “unë” 
dhe më shumë te “ne”. Për ta 
shpjeguar më mirë këtë do të për-
dorim shembullin e larmisë. Duke 
qenë afër njerëzve që janë ndryshe 
nga ne na bën më krijues, më të 
zellshëm dhe më punëtorë. Larmia 
e rrit krijimtarinë, ajo e nxit kërki-
min e informacioneve dhe pikë-

pamjeve të reja, duke çuar në vendimmarrje dhe zgjidhje 
më të mira të problemeve. Çelësi për të kuptuar ndikimin 
pozitiv të larmisë është  koncepti i larmisë së informa-
cionit. Kur njerëzit bashkohen për të zgjidhur probleme në 
grup ata sjellin informacione, mendime dhe pikëpamje të 
ndryshme. Logjika e njëjtë vlen edhe për larminë sociale. 
Njerëzit që dallojnë nga njëri-tjetri për shkak të racës, 
gjinisë dhe dimensioneve të tjera sjellin informacion dhe 
përvojë unike për t’u përballur me detyrën përballë tyre. 
Ne na duhet larmia – në ekipe, organizata dhe në mbarë 
shoqërinë – nëse ne duam të ndryshojmë, të rritemi dhe të 
përballemi me të ardhmen pa frikë.

Identiteti i dobët 
- burim i frikës 
Një çështje tjetër që del nga ky izolim i vetëven-
dosur është se ne fillojmë të kemi frikë nga të 
“huajt”. Për të kapërcyer këtë frikë të pabazuar ne 
duhet të fillojmë të ndajmë historinë tonë, besimet 
tona dhe vlerat tona me të tjerët. Duke e bërë 
këtë, ne do të fillojmë të forcojmë identitetin tonë. 
Nga ana tjetër, kjo do të na ndihmojë të përqafo-
jmë dhe t’i mirëpresim ata “të huaj” në jetën tonë.

Të menduarit magjik 
kundrejt realitetit
Kur i ndajmë idetë tona vetëm me njerëz që 
mendojnë si ne, është shumë e lehtë të biem 
në kurthin e shmangies së përgjegjësive tona. 
Një shembull i tillë është besimi modern se duke 
zgjedhur një udhëheqës të fortë do të zgjidhen 
problemet tona. Është koha që të kuptojmë se 
njerëzit e vetëm që do të na shpëtojnë nga vetja 
jemi vet ne - njerëzit së bashku. Pra, si e menax-
hojmë këtë? Një trik shumë i thjeshtë është që 
sa herë që hasim fjalën “vetë” të provojmë ta 
zëvendësojmë atë me fjalën “tjetër”. Pra, në 
vend të vetë-ndihmës të marrim ndihmë nga të 
tjerët, në vend të vetëbesimit të marrim besim 
nga të tjerët. Në fund të fundit, një gjë është e 
sigurt: ne mund të përballojmë 
çdo të ardhme pa frikë për sa 
kohë që e dimë se nuk do të 
përballemi të 
vetëm me të.

SI MUND TË PËRBALLEMI ME TË ARDHMEN PA FRIKË? 

Pa marrë parasysh se si e imagjinoni të ardhmen tuaj, një gjë është e sigurt, ju gjithmonë 
do të dëshironi të jeni të rrethuar nga njerëzit që ju duan.         
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Identiteti i dobët 
- burim i frikës 
Një çështje tjetër që del nga ky izolim i vetëven-
dosur është se ne fillojmë të kemi frikë nga të 
“huajt”. Për të kapërcyer këtë frikë të pabazuar ne 
duhet të fillojmë të ndajmë historinë tonë, besimet 
tona dhe vlerat tona me të tjerët. Duke e bërë 
këtë, ne do të fillojmë të forcojmë identitetin tonë. 
Nga ana tjetër, kjo do të na ndihmojë të përqafo-
jmë dhe t’i mirëpresim ata “të huaj” në jetën tonë.

Të menduarit magjik 
kundrejt realitetit
Kur i ndajmë idetë tona vetëm me njerëz që 
mendojnë si ne, është shumë e lehtë të biem 
në kurthin e shmangies së përgjegjësive tona. 
Një shembull i tillë është besimi modern se duke 
zgjedhur një udhëheqës të fortë do të zgjidhen 
problemet tona. Është koha që të kuptojmë se 
njerëzit e vetëm që do të na shpëtojnë nga vetja 
jemi vet ne - njerëzit së bashku. Pra, si e menax-
hojmë këtë? Një trik shumë i thjeshtë është që 
sa herë që hasim fjalën “vetë” të provojmë ta 
zëvendësojmë atë me fjalën “tjetër”. Pra, në 
vend të vetë-ndihmës të marrim ndihmë nga të 
tjerët, në vend të vetëbesimit të marrim besim 
nga të tjerët. Në fund të fundit, një gjë është e 
sigurt: ne mund të përballojmë 
çdo të ardhme pa frikë për sa 
kohë që e dimë se nuk do të 
përballemi të 
vetëm me të.

Have you ever wondered 
what the future holds 
for us? Maybe most of 

you reading this article are too 
young to think about such seri-
ous topics but I am pretty sure 
that in the right circumstances, 
you have at least imagined 
how it will be. No matter how 
you imagine your future, one 
thing is for certain, you will 
always want to be surrounded 
by people who love you. This is 
nothing else but a result of the 
fact that humans are social be-
ings who need friendship, trust, 
loyalty and love. We need to 
communicate with other people, 
just as we need to be acknowl-
edged by others. Yet, despite 
this, nowadays we are all 
focused mainly on ourselves. 
The development of modern 
technology and social media in 
particular, has only reinforced 
this self-focus leading us to 
feel increasingly isolated. This 
fear is one of the oldest fears of 
human beings! This leads us to 
the question “How can we face 
future without fear?”

Diversity is the key
It is quite obvious that the answer 
to this question is that we must 
focus less on “I” and more on “us.” 
To better explain this we will use 
the example of diversity. Being 
around people who are different 
from us makes us more creative, 

more diligent and harder-working. 
Diversity enhances creativity. It 
encourages the search for new 
information and perspectives, 
leading to better decision making 
and problem solving. The key to 
understanding the positive influ-
ence of diversity is the concept 
of informational diversity. When 
people are brought together to 
solve problems in groups, they 
bring different information, opin-
ions and perspectives. The same 
logic applies to social diversity. 
People that are different from 
one another in race, gender and 
other dimensions bring unique 
information and experiences 
to handle the task at hand. We 
need diversity – in teams, orga-
nizations and society as a whole 
– if we are to change, grow and 

face the future without fear.

Weak identity - 
source of fear
Another issue that arises from this 
self-imposed isolation is that we 
start fearing “strangers.” To over-
come this unfounded fear we must 
start sharing our story, our beliefs 
and our values. By doing this we 
will start strengthening our identity. 
In turn this will help us embrace 
and welcome those “strangers” 
into our lives.

Magical thinking 
vs. reality
When we share our ideas only 
with people that think like us, it is 
very easy to fall into the trap of 
avoiding our responsibilities. One 
such example is the modern belief 
that electing a strong leader will 
solve our problems. It is time we 
realize that the only people that 
will save us from ourselves is us 
– the people together. So how do 
we manage this? One very simple 
trick is whenever we encoun-
ter the word “self” is to try and 
replace it with the word “other.” So 
instead self-help we get other-
help, instead of self-esteem we 
get other-esteem. After all, one 
thing is for sure: we can face any 
future without fear as long as we 
know that we won’t face it alone.

HOW CAN WE FACE 
FUTURE WITHOUT FEAR?

Na vizitoni në:
Visit us at:

E ardhmja duket shumë më pak frikësuese 
kur nuk jemi vetëm
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Dren Sallteku (15)

Në këtë botë njerëzit dallojnë nga 
njëri-tjetri në shumë aspekte si 
gjuha, gjinia, kultura, raca etj. 

Mirëpo, ajo që ka rëndësi është se njerëzit 
nuk duhet t’i vlerësojmë në bazë të këtyre 
dallimeve. Nuk do të thotë që për shembull, 
kultura gjermane nuk duhet çmuar dhe respektu- ar 
vetëm sepse ndryshon nga ajo shqiptare ose anasjelltas. Apo, 
se ne nuk mund të shoqërohemi me dikë vetëm për shkak të 
racës apo përkatësisë së tyre etnike.

In this world people differ from each other in many aspects, 
such as language, gender, culture, race, etc. But, the im-
portant thing is that people should not be valued by these 

differences. It does not mean, for example, that German culture 
should not be cherished and respected only because it differs 
from the Albanian one or vice versa. Or, that we should not so-
cialize with someone just because of their race or ethnicity.

Lorena Zena (15)

Diversiteti është i rëndë-
sishëm që ta pranojmë 
pasi që në asnjë vend të 

gjithë njerëzit nuk janë njësoj. 
Duke e pranuar njëri-tjetrin ashtu 
si jemi ne e sigurojmë zhvillimin e 
shoqërisë njerëzore, tolerancës dhe 
mirëkuptimit. Të gjithë ne duhet të kemi të 
drejta të barabarta, për këtë arsye diversitetin duhet 
ta shohim si pasuri dhe jo si pengesë.

It is important to accept diversity, since people are 
not the same in any country. By accepting each-
other as we are, we secure the development of the 

human society, tolerance and understanding. All of us 
must have equal rights. Therefore, we must see diver-
sity as a wealth and not as an obstacle.

Fatdona Morina (14)

Kur diversiteti është i pranuar 
në një shoqëri kjo do të 
thotë se aty ka tolerancë 

dhe barazi shoqërore. Të gjithë 
njerëzit duhet të respektohen njëlloj 
pa marrë parasysh përkatësinë e 
tyre gjinore, fetare, etnike, racore, etj. 
Për ta kuptuar rëndësinë e pranimit të diversitetit duhet 
ta mendojmë se si dëshirojmë ne që të na trajtojnë të 
tjerët dhe më pas t’i trajtojmë të tjerët në atë mënyrë.

When diversity is accepted in a society, this 
means that there is tolerance and social 
equality. All people should be equally re-

spected, regardless of their gender, religion, eth-
nicity, race, etc. To understand the significance of 
accepting or recognizing diversity we must think of 
how we would like to be treated by others and then 
treat others in that way.

Gerta Ukaj (14) 

Është me rëndësi që ta 
pranojmë se në thelb të 
gjithë ne jemi të barabartë 

dhe të njëjtë. Nuk është e drejtë 
që dikë ta trajtojmë ndryshe ose 
si më pak të vlefshëm vetëm sepse 
i takon një race, etnie, feje, kulture, apo 
gjinie tjetër. Me pranimin e diversitetit njerëzor ne 
përparojmë më shpejt.

It is important to accept that essentially we are all 
equal and the same. It is not right to treat someone 
different or as less worthy only because it belongs to 

another race, ethnicity, religion, culture or gender. By ac-
cepting human diversity we prosper very fast.

Muharrem Zena (15)

Diversitetin kulturor, gjuhësor, etnik, 
gjinor apo racor duhet ta pranojmë 
dhe ne duhet t’i respektojmë të tjerët 

pa marrë parasysh se nga vijnë. Tek e 
fundit të gjithë ne jemi qenie njerëzore dhe 
duhet ta kuptojmë se ne jemi të barabartë 
dhe të gjithë kemi ndjenja. Prandaj, nuk duhet t’i 
përqeshim apo ngacmojmë të tjerët në baza të tilla.

Cultural, language, ethnic, gender or racial diversity 
must be accepted and we should respect others, 
regardless of their background. Ultimately, we are all 

human beings and we must understand that we are equal 
and we all have feelings. Therefore, we should not mock or 
harass others on such bases. 

Blertë Morina (15)

Është me rëndësi që ta pranojmë 
diversitetin sepse kështu zhvillohet 
shoqëria njerëzore. Si rezultat do të 

kemi tolerancë shoqërore dhe do të jemi 
të barabartë pa marrë parasysh fenë, racë, 
gjuhën, etj. Me pranimin e diversitetit kul-
turor, gjuhësor, etnik, gjinor, racor çdo vend do të 
përparojë për mirë shumë shpejt. Para se ta ofendojmë dikë në 
baza të tilla, së pari duhet të mendojmë se si do të ndiheshim ne 
po të na ofendonte dikush.

It is important to accept diversity, because the human soci-
ety is developed this way. As a result of this, we would have 
social tolerance and be equal regardless of religion, race, lan-

guage, etc. By accepting cultural, language, ethnic, gender and 
racial diversity, every country would prosper very rapidly. Prior to 
offending someone on such bases, we should think of how we 
would feel if someone would be offending us. 

pyetësor

PSE ËSHTË ME RËNDËSI QË TA PRANOJMË 
DIVERSITETIN (KULTUROR, GJUHËSOR, 
ETNIK, GJINOR, RACOR, etj.)?
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Marko Spasiq (14)

Unë nuk kam pasur shumë mundësi 
për të takuar shumë njerëz që 
janë ndryshe nga unë. Por jam 

duke planifikuar që në të ardhmen të ud-
hëtoj shumë dhe të takoj njerëz. Mendoj 
se në këtë mënyrë do të mësoj t’i pranoj të 
gjithë ata që janë të ndryshëm nga unë.

I didn’t have a lot of opportunities to meet so many 
who are different than me. But I’m planning to travel 
a lot in the future and meet people. I think that on 

such way I’m going to learn to accept all of those who 
are different than me.

Irena Vujadinoviq (14)

Unë jam krejtësisht ndryshe nga 
motra ime, por kjo nuk më pen-
gon që ta pëlqej atë, edhe pse 

ne gjithmonë fjalosemi. Nëse rregullisht 
mësojmë t’i pranojmë njerëzit e ndry-
shëm rreth nesh, ne do të bëhemi më të 
mirë. Ne të gjithë kemi shumë virtyte si dhe 
mangësi dhe çdo qenie njerëzore është e veçantë. Me ta 
kuptuar këtë, do të jetë e lehtë t’i pranojmë të gjithë njerëzit 
që kanë kulturë, religjion ose gjuhë tjetër nga e jona.

I’m completely different from my sister, but that doesn’t 
bother me to like her, although we are always arguing. 
If we are regularly learning to accept different people 

around us we are going to become better. We all have a lot 
of virtues as well as flaws, and every human being is special. 
Once we realise that it will be easy to accept all the people 
who have different culture, religion or language. 

Marijana Rudinac (14)

Së pari duhet të kuptojmë se sa njerëz 
jetojnë në planetin Tokë në mënyrë 
që t’i kuptojmë njerëzit e tjerë që 

janë ndryshe nga ne në çfarëdo mënyre. 
Ekziston shumëllojshmëria tek ne, të zi, të 
bardhë, të verdhë, të kuq, ne të gjithë flasim 
gjuhë të ndryshme, por më e rëndësishme është 
ta kuptojmë se së pari të gjithë jemi njerëz dhe kjo duhet të jetë ajo 
që na bashkon e jo ajo që na ndanë.

We first need to realize how many people live on the planet 
Earth in order to understand other people who are dif-
ferent from us in any way. There is variety of us, black, 

white, yellow, red, we are all speaking different languages but it is 
the most important to understand that we are all primarily humans 
and that should be what connects us and not separate us. 

Lana Vujadinoviq (14)

Në klasën time të gjithë jemi të 
ndryshëm. Për shembull, ne 
kemi karaktere të ndryshme, por 

kjo nuk na pengon të jemi miq të mirë. 
Mendoj se ne duhet t’i pranojmë të gjithë 
njerëzit e tjerë ashtu si janë. Shpresoj që 
në të ardhmen do të takoj shumë nga ata që 
janë ndryshe nga unë dhe që një gjë e tillë nuk do të më 
pengojë t’i pranoj ata ashtu siç janë.

We are all different in my class. For example, we have 
different characters but that doesn’t prevent us to be 
good friends. I think that we need to accept all the 

other people on that way. I hope that in the future I’m going to 
meet a lot of those who are different than me, and that such a 
thing is not going to bother me accept them as they are.

Jovan Deniq (14)

Ne duhet të shikojmë përrreth vetes. 
Secili prej nesh është një qenie 
e veçantë që dallon nga të tjerët. 

Askush nuk ka të njëjtën fytyrë, zë ose 
lëvizje. Dikush është i gjatë, dikush është i 
shkurtë dhe ne dëgjojmë muzikë të ndryshme 
ose merremi me sporte të ndryshme. Gjithsesi të 
gjithë njerëzit janë të lidhur me të njëjtën natyrë, prandaj është e 
rëndësishme që të jemi tolerantë ndaj të tjerëve dhe të pranojmë 
edhe ato gjëra që nuk i kuptojmë tek të tjerët.

We should look around ourselves. Each of us is a special being 
different than others. No one has the same face, voice or 
movements. Someone is tall, someone is short, and we are 

listening to different music or do different sports. Still all people are con-
nected by same nature, therefore it is important to be tolerant to others 
and to accept even the things that we don’t understand at others.  

Dragan Saviq (14)

Diversiteti është çdokund përreth 
nesh. Dikush është i pasur, di-
kush është i varfër, dikush është 

i sëmurë dhe dikush është i shëndet-
shëm. Djemtë dhe vajzat në klasën time 
ndonjëherë diskutojnë se kush është më 
i mençur. Por kjo është qesharake, sepse ne 
të gjithë shoqërohemi së bashku. Duhet të jetë kështu edhe 
me njerëzit e tjerë që kanë fe tjetër ose flasin gjuhë të tjera. 
Unë shpresoj që do të takoj shumë njerëz të ndryshëm nga 
vende të tjera dhe të miqësohem me ta.

Diversity is all around us. Someone is rich, someone is 
poor, someone is sick and someone is healthy. Boys 
and girls in my class are sometimes discussing who 

is smarter. But that is ridiculous because after that we are all 
hanging out together. It should be like that with other people 
who are different religion or speak other languages. I’m 
hopping to meet a lot of different people from other countries 
and to become friend with them.

questionnaire

WHY IS IT IMPORTANT TO ACCEPT 
DIVERSITY (CULTURAL, LANGUAGE, 
ETHNIC, GENDER, RACIAL, ETC.)? 



“ËNDRRA 
IME E 
ËMBËL 
FILLON”
Qershori dhe korriku vijnë dhe 

moti fillon të pësojë ndry-
shime. Vjen vera. Nuk gjej 

arsye që të shtrihem në shtrat në një 
pasdite të së dielës. 

Dëgjoj thirrjen e natyrës dhe 
vrapoj drejt detit. Me të shkelur në 
rërën e imët e të ngrohtë, i ndiej grim-
cat e rërës që depërtojnë ngadalë 
nëpër gishtat e mi të këmbës. Shumë 
lehtë mund ta gjej vetën në mes të 
valëve të bardha që përplasen. Ato 
kërcejnë dhe vallëzojnë me ritme 
dhe forma të bukura. Unë rrëshqas 
në rërën ngjitëse i rrethuar nga uji i 
kripët, duke bërë që shkuma e detit 
të spërkasë fytyrën time. Shenjat 
pluskuese përreth meje janë duke 

luajtur kolovajzë me njëra-tjetrën, 
duke pluskuar lart-poshtë rrymës 
së ujit. Qielli i kaltër mbi kokën time 
nuk ka as edhe një re të vetme për 
të bllokuar rrezet e diellit entuziast. 
Madje edhe përmes syzeve të diellit 
rrezja e diellit gudulisë kapakët e 
mi të syrit, gjersa unë buzëqesh në 
falënderim të natyrës së fuqishme.  

Ndalem dhe pushoj pak në shteg-
un e gjatë të gurëve të mbuluar me 
njolla kripe, që çon drejt brendësisë 
së detit. Nuk është e vështirë të gjesh 
gaforre të vockla që zvarriten ngadalë 
nëpër vrima të gurëve. Ngrohtësia 
depërtuese që vjen nga qielli më 
mbështjellë lëkurën si një qebe e 
ngrohtë në një natë të ftohtë dimri. 
Me të kaluar era e ftohtë, ajo avullon 
pikat në lëkurën time të valë. Era fryn 
fustanin tim të mrekullueshëm si një 
princeshë elegante. Ajo me butësi 
largon nxehtësinë e fortë të diellit dhe 
trupi im përshkohet nga freskia.  

Njerëzit e të gjitha sferave të jetës 
kënaqen me verën e tyre në mënyrën 
e tyre në plazh. Gjurmë këmbësh të 
të gjitha madhësive, disa të vogla e 
disa të mëdha, të gjitha të shpërndara 
nëpër rërë. Padyshim është një vend 
magjepsës për një ditë familjare. 

Tendat shumëngjyrëshe verore të 
përhapura qëndrojnë në secilin cep 
të plazhit për argëtim të familjeve. 
Fëmijët përballë meje luajnë me 
shumë gëzim dhe bëjnë më të mirën 
e tyre të mundshme për të grumbul-
luar rërën vezulluese dhe për  të 
ndërtuar kështjellën e vetë unike prej 
rëre, botën e tyre magjike. Tinguj të 
qeshurash kumbojnë në veshët e 
mi. Një aromë e kremit për mbrojtje 
nga dielli mbizotëron atmosferën; 
përzihet me djersën avulluese 
dhe shndërrohet në një aromë të 
jashtëzakonshme në plazh. Një 
varkë e mprehtë shpëtimi me ngjyrë 
të kuqe qëndron në fund të kullës 
vrojtuese të bardhë, në gatishmëri 
për t’i ndihmuar shpëtimtarët që ta 
përmbushin misionin e tyre.  

Dielli perëndon dhe zogjtë flu-
turojnë në horizont. Tingulli i valës 
këndon si nëna ime duke gumëzhirë 
ninullën për mua, me butësi dhe re-
hati. Të gjitha këto sjellin një ndjejnë 
të paqes dhe harmonisë. Kapakët e 
syrit fillojnë të më rëndohen dhe fun-
det e qiellit të kaltër turbullohen me 
detin përplot valë xixëlluese. Ëndrra 
ime e ëmbël fillon.
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këndi juaj

Qielli i kaltër mbi kokën time nuk ka as edhe një re të vetme për të bllokuar rrezet e diellit entuziast.

Edona Muja, Vushtrri



“MY 
SWEET 
DREAM 
STARTS”
June and July roll around and 

the season begins to change. 
Summer comes! There’s no 

reason for me to lay on bed on 
Sunday afternoon. 

Hearing the call of the nature, 
I run towards the sea. When I 
step on the tiny warm sand, I feel 
the grains of sand squish slowly 
through my toes. I can easily find 
myself along the crashing white 
waves. They jump and dance with 
beautiful states and rhythms. I 
slump down the sticky sand sur-
rounded with salty water, allowing 
the foamy mist from the sea spray 

on my face. The buoys around me 
are playing seesaw with each and 
other, floating up and down along 
the current. The clear blue sky 
above me doesn’t have a single 
cloud to block the rays of the enthu-
siastic sun. The sunshine tickles my 
eyelids through the sunglasses and 
I smile in appreciation of the power-
ful nature.  

I take a little break on the long 
rows of salt-stained rocks extending 
far out into the sea. It’s not difficult 
to find tiny crabs crawling slowly 
across the gaps. The penetrating 
heat emanated from the sky wraps 
around my skin like a warm blanket 
on a cold winter’s night. Once the 
cool breeze passes by, it evapo-
rates the droplets on my boiling 
skin. My brilliant dress blows in the 
wind like an elegant princess. She 
eases away the sun’s intense heat 
which makes me feel much cooler. 

People from all walks of life 
enjoy their summer in their own 
way on the beach. Footprints in all 
sizes, some are small and some 
are huge, spread over the sand. 

It is undoubtedly a fantastic place 
for a family day. The outstretched 
colorful canopies are standing at 
each corner of the beach for family 
to have fun. Children in front of 
me play happily and they try their 
very best to pile up the shimmer-
ing sand so as to build their unique 
sand castle, their own wonderland. 
Sounds of laughter run into my 
ears. There is a smell of sunscreen 
pervading the atmosphere; it mixes 
with the evaporating sweat to be an 
extraordinary odor on the beach. A 
sharp red lifeboat is left at the bot-
tom of the white observation tower, 
standing by to help the lifeguards 
complete their mission.  

The sun is setting and the 
birds are flying by the skyline. The 
sound of wave sings like my mum 
humming the lullaby to me, soft 
and cozy. All these bring into a 
sense of peace and harmony. My 
eyelids begin to feel heavy, and 
the edges of the blue sky blurred 
with the sea full of glittering waves. 
My sweet dream starts.
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your corner

Me të shkelur në rërën e imët e të ngrohtë, i ndiej grimcat e rërës që depërtojnë ngadalë nëpër gishtat e mi të këmbës.

Edona Muja, Vushtrri



fjalëkryq skandinav/crossword
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Tung!
Revista juaj më pëlqen 
shumë. Jeni të mrekul-
lueshëm, jeni revista më 
e qëlluar
për tinejxherët në Kosovë. 
Hobi im është leximi, 
ndër këngëtarët e mi të 
preferuar do të veçoja 
Tayna-n kurse aktorja 
ime e preferuar është 
Teuta Krasniqi. Unë do 
të kërkoja nga ju që të 
shkruani më shumë për 
tenisin dhe notin. Të 
gjitha të mirat.
Edita Rama
Rahovec

Përshëndetje!
Unë jam Rroni nga Ra-
hoveci. Ju jeni shumë 
të mirë vetëm vazhdoni 
kështu. Unë do
të doja që ju të shkruani 
më shumë për basketbol-
lin e po ashtu edhe diçka 

mbi jetën e aktorit Nëntor 
Fetiu. Suksese.
Rron Meta
Rahovec

Tung!
Tung, tung nga Jeta Muni-
shi. Unë jam nga Prishti-
na dhe revista juaj më 
pëlqen shumë, është fan-
tastike. Kam një kërkesë 
për ju. Do të doja të kem 
një poster nga Zanfina 
Ismajli e po ashtu do të 
doja të lexoja diçka mbi 
jetën e kësaj këngëtareje. 
Ju përshëndes.
Jeta Munishi
Prishtinë

Përshëndetje!
Tung. Unë jam Albi nga 
Peja. Revista juaj më 
pëlqen shumë edhe pse 
jam ende i vogel dhe nuk 
arrij ta lexoj të tërën pa 
ndihmën e motrës sime të 
madhe. Besoj se shumë 
shpejt këtë nuk do ta kem 
më problem andaj unë iu 
kisha lutur që të shk-
ruani diçka për skuadrën 
e futbollit “Liverpool”. 

Suksese.
Albi Zekaj
Pejë 

Tung tung!
Hobi im është 
gazetaria. Shpresoj 
që një ditë të bëhem 
gazetare e famshme 
dhe të shëtisë nëpër 
vende të ndryshme të 
botës. Revista juaj është 
e mrekullueshme, me këtë 
rast do të veçoja rubrikën 
“Moviemania”. Nuk më 
mbetet gjë tjetër vetëm të 
ju përshëndes dhe të iu 
uroj punë të mbarë në të 
ardhmen.
Semra Gjinolli
Prishtinë

Përshëndetje të 
gjithëve!
Këngëtarja ime e preferu-
ar është Rina Balaj, kurse 
këngëtari i cili më pëlqen 
më së shumti është Lumi 
B. Aktori im i preferuar 
është Berk Atan, kurse 
sa i përket posterëve, do 
të kisha pasur dëshirë të 
kem një poster të Burak 

Deniz. Do të kisha pasur 
dëshirë të shtoja që jam 
adhurues i flaktë i automo-
bilave dhe makinave dhe 
dëshira ime është që një 
ditë të bëhem vozitës i ga-
rave automobilistike (Rali)! 
Kur kam kohë të lirë, më 
së shumti më pëlqen të 
ngas automobila, kurse 
sporti im i preferuar është 
gara automobilistike.
Mal Morina
Prishtinë

Letrat e 
lexuesve
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Hi!
I like your Magazine a 
lot. You are wonderful, 
the best magazine for 
teenagers in Kosovo. 
My hobby is reading, 
and among my favou-
rite singers I will dis-
tinguish Tayna, while 
my favourite actress is 
Teuta Krasniqi. I would 
ask you to write more 
about tennis and swim-
ming. All the best.
Edita Rama
Rahovec

Hello!
I am Rroni from Ra-
hovec. You are very 
good and just keep 
going this way. I would 
ask you to write more 
on basketball as well 

as about the life of ac-
tor Nentor Fetiu. Wish 
you success. 
Rron Meta
Rahovec

Hi!
Hello hello form Jeta 
Munishi. I am from 
Prishtina and I like your 
magazine very much, it 
is fantastic one. I have 
a request for you. I 
would like to have Zan-
fina Ismaili’s poster as 
well as to read some-
thing on her life. Bye. 
Jeta Munishi
Prishtinë

Hello!
Hi, I am Albi from Peja. 
I like your magazine 
very much, despite be-
ing still a little kid and 
cannot read it without 
the help of my older 
sister. But, soon I will 
not have this problem, 
so I kindly ask you to 

write something on 
“Liverpool” football 
club. Wish you 
successes. 
Albi Zekaj
Pejë 

Hi!
My hobby is journal-
ism. I hope one day I 
will become a famous 
journalist and travel the 
world. Your magazine 
is fantastic, and I would 
point out “Moviemania” 
column. I have nothing 
more to say, but to wish 
you good luck in the 
future. 
Semra Gjinolli
Prishtinë

Hello all!
My preferred female 
singer is Rina Balaj, 
while Lumi B is my 
favourite singer. My 
preferred actor is Berk 
Atan, and regarding 
posters, I would like to 

have a poster of Burak 
Deniz. Also, I would like 
to add that I adore cars 
and my wish is to one 
day become racing cars 
driver (Rally)! In my 
free time, I like driving 
cars and my favourite 
sports is car racing. 
Mal Morina
Prishtinë
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