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editorial/indeksi

Koha është shumë e çmuar!

Koha është ndër ato pak gjëra 
që kur humben nuk mund të 
kthehen kurrë më. Paratë e 

humbura mund të fitohen; besimi i 
humbur mund të kthehet; mundësia 
e humbur mund të zëvendësohet 
me një mundësi tjetër. Sidoqoftë, 
kur koha ka humbur, ajo ka 
shkuar përgjithmonë.
A keni dëgjuar ndonjëherë frazën se 
“koha nuk ndalet për asnjë njeri”? Epo, 
është e qartë pra. Koha gjithmonë 
ecë. Nuk ndalet për askënd, i pasur 
apo i varfër, i famshëm ose i i thjeshtë, 
burrë apo grua. Secilit person i jepen 
24 orë në ditë, ose t’i shfrytëzojë ose 
t’i harxhojë. Koha nuk pret askënd, 
por na jep një kohëzgjatje të barabartë 
për të ndjekur ëndrrat tona ose për t’i 
harxhuar ato. Meqenëse nuk mund 
të përmbahet, ne kemi vetëm atë 
mundësi që me fuqinë e kujtesës të 
kapim të gjitha momentet e shkëlqyera 
që e bëjnë jetën tonë të vlefshme.
Së dyti, koha nuk ka çmim. Ndoshta 
e keni dëgjuar thënien se “gjërat më 
të mira në jetë janë falas”. E njëjta 
gjë shkon me kohën - është dhurata 
më e mirë që jeta na ka ofruar. Nuk 
mund të vendosni një vlerë monetare 
për kohën. Nuk mund ta paguani atë 
me para ose të mira materiale. Nëse 
do të ishte kështu, atëherë shumë 
njerëz të pasur do të kishin tregtuar 
miliarda dollarë për të shijuar më 
shumë kohë në këtë tokë të bukur.
Për më tepër, koha nuk mund të 
rikrijohet kurrë; pasi të ketë shkuar 
ajo ka shkuar. Po sikur koha të 
rikrijohej? Koncepti i rrezikut do të 
ishte jo-ekzistent. Pas një dështimi, 
humbjeje ose gabimi, njerëzit thjesht 
do të rimodelonin kohën e tyre në një 
kohë udhëtimi dhe do të ktheheshin 
përsëri për të ndryshuar gabimet e 
tyre. Koha do të ishte në pushim.
Dhe kurrë mos thuaj që nuk ke 
kohë sepse ka kohë për gjithçka. 
Ka kohë për punë, studim, 
ushqim, gjumë, relaksim, lojëra, 
lutje, pushime etj. Mosarritja e 
planifikimit të jetës tonë e bën atë 
të duket e pakët, kur në të vërtetë 
është e mjaftueshme të bëjmë 
gjithçka që duam të bëjmë. Kështu 
që miqtë e mi të dashur, planifikoni 
kohën tuaj në mënyrën më të mirë 
të mundshme, shijojeni sa më 
shumë dhe mos harroni që të jeni 
me ne edhe muajin tjetër.
Deri atëherë, kaloni mirë.

Leonora
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Time is Precious!

Time is among the very 
few things that once lost 
can never be recovered. 

Money lost can be recovered; 
trust broken can be amended; 
opportunity lost can be replaced 
by another opportunity. 
However, when time is lost it 
has gone forever. 
Ever heard the phrase that “time 
stands still for no man”? Well, it 
is as clear as that. Time is always 
in motion. It does not stop for 
no one, rich or poor, famous or 
ordinary, man or woman. Each 
person is given 24 hours a day to 
either utilize it or waste it away. 
Time waits for nobody, but it gives 
us equal duration to follow our 
dreams or waste them. Since it 
cannot be contained, we are only 
gifted with the power of memory 
to capture all the great moments 
that made our lives worthwhile.
Secondly, time is priceless. 
You have probably heard the 
saying that “the best things in 
life are for free”. Same goes 
with time - it is the best gift that 
life has to offer us. You cannot 
put a monetary value to time. 
You cannot redeem it with any 
form of money or property. If 
that were the case, then many 
wealthy men would have traded 
their billions of dollars to enjoy 
more time on this lovely earth.
Furthermore, time can never 
be recreated; once it is gone it 
is gone. What if time could be 
recreated? The concept of risk 
would be non-existent. After a 
failure, loss or mistake, people 
would just remodel their time in a 
time travel fashion and go back to 
amend their mistakes. Time would 
be at a standstill.
And never say that you don’t 
have time because there is time 
for everything. There is time for 
work, study, eating, sleeping, 
relaxing, playing, praying, 
vacations etc. Failure to plan our 
life makes it seem scarce, when it 
is actually enough to do whatever 
we want to do. So my dear 
friends, plan your time in the best 
possible way, enjoy it as much 
as you can and don’t forget to be 
with us as well next month.
Until then, stay well my friends.

Leonora
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shkolla e muajit

Shipoli është ndër lagjet më të mëdha 
në Komunën e Mitrovicës andaj nuk 
është për t’u habitur që edhe Shkolla 

Fillore dhe e Mesme e Ulët (SHFMU) “Fazli Gra-
jçevci” në këtë lagje është ndër më të mëdhatë 
e këtij qyteti. Krahas të qenit ndër më të mëdhatë 
kjo shkollë mund të krenohet se është edhe ndër 

më të vjetrat. Fillimet e saj të para datojnë që nga 
viti 1906 kur mësimi zhvillohej nëpër shtëpi pri-
vate. Deri në vitin 1940 shkolla u mbyll disa herë 

si pasojë e ngjarjeve historike dhe 
politike të kohës. Mirëpo, pas përfun-
dimit të Luftës së Dytë Botërore ajo u 
rihap për të mos u mbyllur më kurrë.

“Synim i rëndësishëm 
- promovimi i vlerave 
demokratike”
“Historikisht numri i nxënësve në 
shkollën tonë ka pasur një rritje të 
vazhdueshme. Kështu, sot në këtë 
shkollë e vijojnë mësimin 850 nxënës 
në shkollën amë dhe 200 nxënës në 
aneksin në fshatin Vërnicë,” tregon 
drejtori i shkollës z.Arben Fejza. Ai 
vazhdoi duke theksuar se mësimi si 
në objektin amë ashtu edhe në aneks 
zhvillohet në kushte të mira. Çka 
është edhe më e rëndësishme, sipas 
tij kjo është ndër shkollat e pakta ku i 
tërë stafi i shkollës janë të kualifikuar. 
“Ne punojmë me metodat e reja 
të mësimdhënies me nxënësin në 
qendër të cilat e nxisin zhvillimin 
e mendimit kritik dhe hulumtimin 
e informacionit. Një synim tjetër i 
joni tejet i rëndësishëm është që 
të promovojmë vlerat demokra-
tike si tolerancën, mirëkuptimin, 
respektimin e të drejtave dhe 
diversitetin,” shtoi z.Fejza.

Gjatë vizitës sonë në këtë shkollë 
ne mësuam se objekti aktual i shkollës 
është ndërtuar në vitin 2009 dhe se 
ai ka hapësirë të mjaftueshme për sa 
kohë që mësimi vazhdon të zhvillohet 
në dy ndërrime. Mirëpo, puna në një 
ndërrim do të ishte e pamundur. Një 
lajm tjetër i mirë për këtë shkollë është 
se sivjet ka filluar edhe ndërtimi i sallës 
së edukatës fizike e cila pas përfun-
dimit do të jetë ndër më modernet 
në Mitrovicë. Po ashtu është duke u 
bërë edhe riparimi i fushës së hapur 
të sportit ku do të ndërrohen koshat e 
basketbollit, do të rregullohet rrethoja 
si dhe do të ngjyrosen vijat e fushave.

Sa i përket sukseseve të nxënësve, 
drejtori Fejza theksoi se janë me fat që në 
këtë shkollë stafi është i kualifikuar dhe 
ata punojnë me zell. Vitin e kaluar shkolla 
i ka përzgjedhur 34 nxënës për pjesëmar-
rje në garat e ndryshme komunale dhe 
nacionale të dijes. Prej tyre shtatë kanë 
të dalë të parët në nivel komunal. Vlen 
të theksohet se nxënësit e kësaj shkolle 
kanë marrë pjesë edhe në garat nacio-
nale të robotikës ku kanë arritur të dalin 
në mesin e tri shkollave më të mira.

“Leximi e ushqen me-
ndjen dhe hap horizonte 
të reja të dijes”
Krahas punës, një arsye tjetër për arritjen 
e sukseseve të sipërpërmendura është 

Drejtori i shkollës, Arben Fejza

Biblioteka e shkollës është një thesar i çmuar 
me vepra të shumta letrare

SHFMU “FAZLI 
GRAJÇEVCI” 
- MITROVICË

“Ne punojmë me metodat e reja të mësimdhënies me nxënësin në qendër të 
cilat e nxisin mendimin kritik dhe hulumtimin e informacionit”
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school of the month

edhe bashkëpunimi tejet i mirë me prindërit. Sivjet ky bashkëpunim 
pritet që të përmirësohet edhe më tej. “Duke filluar nga muaji tetor se-
cili mësimdhënës një herë në javë do të jetë në dispozicion për kon-
sultime me prindërit,” shtoi z.Fejza, i cili është bindur se kjo praktikë 
do të krijojë një platformë për zhvillimin e mëtejmë të bashkëpunimit 
me prindërit. Vlen të theksohet se për këtë qëllim janë funksionalizuar 
edhe dy salla në mënyrë që këto konsultime të zhvillohen në kushte 
sa më të përshtatshme. Kurse orari i këtyre konsultimeve do të pub-
likohet ne faqen e shkollës në ‘Facebook’. 

Në fund z.Fejza i porositi të gjithë të rinjtë që të lexojnë më 
shumë, sepse leximi e ushqen mendjen dhe hap horizonte të reja 
të dijes. Sipas tij sa më shumë që lexojmë aq më të përgatitur jemi 
për jetën dhe sfidat e saj. Ai po ashtu, iu bëri thirrje atyre që ta 
shfrytëzojnë teknologjinë për zhvillimin e dijes dhe që të tregojnë 
tolerancë, mirëkuptim dhe të jenë paqësor ndaj njëri-tjetrit.

Shipol is one of the big-
gest neighborhoods in 
Mitrovica Municipality, 

therefore it is no surprise that 
Elementary and Junior High 
School (EJHS) “Fazli Grajçevci” 
in this neighborhood is one of 
the biggest of the city. Besides 
being one of the biggest, this 
school can also take pride 
that it is among the oldest. Its 
beginnings date since 1906 
when classes where conducted 
in private homes. Until 1940 
the school was closed several 
times as a result of the political 
and historical developments at 
the time. However, after World 
War II the school reopened to 
never be closed again.

“Important goal - 
promotion of dem-
ocratic values”
“Historically the number of our 
students has registered a con-
tinuous growth. Consequently, 
today our main school is 
attended by 850 students and 
another 200 students attend 
our satellite school in village 
Vernice,” school Principal Mr. 
Arben Fejza told us. He went 
on emphasizing that both at the 
main and satellite school class-
es are conducted in optimum 
conditions. More importantly, 
according to him this is one of 
the few schools that have a 
completely qualified staff. “We 
work with the new teaching 
methods which focus on the 
students and encourage the 
development of critical thinking 
and information research. An-
other important goal we have is 
to promote democratic values 
such as: tolerance, understand-
ing, respect for human rights 
and diversity,” Mr. Fejza added.

During our visit to this 
school we learned that the 
current school building was 
constructed in 2009 and it is 
spacious enough while classes 
are conducted in two shifts. 
However, working in one shift 
would be impossible. Good 

news for this school is that the 
construction of the new physi-
cal education hall has started 
this year and upon comple-
tion it will be among the most 
modern in Mitrovica. The open 
air sport field is also being 
reconstructed wherein basket-

ball hoops will be replaced, the 
fence fixed and the field lines 
will be drawn.

In relation to student 
achievements, Principal Fejza 
stressed that they are lucky 
that the entire school staff is 
fully qualified and very hard 
working. Last year the school 
selected 34 students to partici-
pate in various municipal and 
national competitions. Seven 
of them came first on municipal 
level. It is worth mentioning 
that students of this school 
also participated in the national 
robotics competition and they 
managed to be among the top 
three schools.

“Reading feeds the 
mind and broad-
ens our knowledge 
horizon”
Besides the hard work, another 
reason for such successes is 
the very good cooperation with 
parents. This year the coop-
eration is expected to further 
improve. “Starting from October 
each teacher will once a week 
be available for consultations 
with parents,” Mr. Fejza added, 
while expressing his conviction 
that this practice will provide 
a platform to further advance 
the cooperation with parents. 
It is worth mentioning that two 
rooms have been prepared so 
that these consultations are 
conducted in the best possible 
conditions. The consultation 
schedule will be posted on the 
school’s Facebook page.

In the end Mr. Fejza ap-
pealed to all the children to 
read more, because reading 
feeds the mind and broadens 
our knowledge horizon. Accord-
ing to him the more we read 
the better prepared we are for 
life and its challenges. He also 
invited them to use technology 
to advance their knowledge and 
to be tolerant, understanding 
and peaceful to each other.

Këndi i leximit është një oazë ku nxënësit mund të lexo-
jnë, pushojnë por edhe të shoqërohen me njëri-tjetrin.

EJHS “FAZLI 
GRAJÇEVCI” 
-MITROVICË

Kabineti i informatikës është i pajisur mjaft mirë.
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Shkrepja e armëve në ahengje dhe 
lëndimet si pasojë e përdorimit të 
pakujdesshëm të armëve të zjarrit 

janë tema për të cilat është shkruar dhe folur 
gjerë e gjatë në Kosovë. Mirëpo, ajo që shpesh 
nuk përmendet kur diskutohet për këto armë 
është fakti se për fat të keq pjesa e tyre më e 
madhe janë armë ilegale të cilat janë në duar të 
qytetarëve. Sipas një studimi të UNDP të vitit 
2016 në Kosovë ekzistojnë rreth 250 mijë armë 
ilegale. Lajmi i mirë në lidhje me këtë është 
se në krahasim me 10 vjet më parë ky numër 
është zvogëluar për rreth 100 mijë armë të tilla.

Ngjarjet e së kaluarës nuk 
i arsyetojnë veprimet e 
papërgjegjshme sot
Prania kaq e lartë e armëve të paligjshme është pa-
sojë e viteve të ’90-ta. Gjithsesi, ngjarjet e së kalu-
arës nuk i arsyetojnë veprimet e papërgjegjshme 
sot. Për t’u përballur me këtë çështje tejet të 
rëndësishme Ministria e Punëve të Brendshme e 
Kosovës (MPB) me mbështetjen e UNDP Zyrës 
në Kosovë si dhe aktorëve të tjerë relevant duke 
filluar nga 17 dhjetori 2018 deri më 17 shta-
tor 2019 organizoi një fushatë për legalizimin e 
armëve nën moton “Me Letra”. Në kuadër të kësaj fushate të gjithë 
personat e interesuar patën mundësinë që pa kurrfarë problemi 
t’i paraqisnin armët e tyre të paregjistruara për regjistrim si dhe të 
pajiseshin me lejen përkatëse për armë.

Sipas z. Burim Kadriu, zyrtar i lartë për gjurmimin, shënimin 
dhe shkatërrimin e armëve, municioneve dhe pjesëve të tyre në 
MPB, rëndësia e regjistrimit të armëve pa leje është e shumëfish-
të. Pikë së pari, çdo arme të regjistruar i njihet pronari andaj, gja-
sat për përdorimin e saj të paautorizuar dhe të papërgjegjshëm 
apo edhe për ndonjë krim janë dukshëm më të vogla. Nuk dihet 

nëse pronarët ilegal të armëve kanë pasur ndonjë lloj trajnimi për 
përdorimin e armëve. Mirëpo, të gjithë personat që pajisjen me 
leje për armë janë të obliguar që të kryejnë trajnimet përkatëse 
të sigurisë. Kjo, rrjedhimisht rezulton në vetëdijesimin më të mirë 
për rrezikun nga armët dhe i ul gjasat e keqpërdorimit, aksiden-
teve dhe lëndimeve me armë. Në anën tjetër, pajisja me leje për 
armë ua mundëson pronarëve të ligjshëm zhvillimin e aktiviteteve 
të shenjëtarisë si sport apo hobi. Kjo mbase mund të çoj edhe në 
zbulimin e shenjëtarëve të cilët mund ta zhvillojnë talentin e tyre 
dhe të përfaqësojnë Kosovën edhe në gara ndërkombëtare.

1600 kërkesa për regjistrimin 
e armëve pa leje
Në lidhje me suksesin e fushatës z. Kadriu thek-
soi: “Gjatë kësaj fushate u paraqitën rreth 1600 
kërkesa për regjistrimin e armëve pa leje. Sikur, 
rezultati i kësaj fushate të ishte edhe një armë e 
vetme e legalizuar, ky proces do të mund të quhej 
i mirë.” Këtë qëndrim të z. Kadriu e mbështeti 
edhe z. Mentor Cakolli, menaxher i projektit të 
UNDP-së për Siguri në Kosovë, i cili shtoi: “Ky 
mund të quhet proces i suksesshëm në krahasim 
me shtetet në rajon si Kroacia, Serbia, Maqedonia 
Veriore, Shqipëria, etj. Për shembull në Kroaci nuk 
është ndaluar fare procesi i legalizimit dhe ne jemi 
në nivelin e njëjtë me këto vende të rajonit.”

Si z. Kadriu edhe z. Cakolli theksuan se përpjek-
jet për zvogëlimin e numrit të armëve ilegale do të 
vazhdojnë edhe në të ardhmen. Prandaj, kjo fushatë 
do të pasohet me organizimin e një fushate tjetër për 
dorëzimin e armëve në kuadër të së cilës të gjithë 
qytetarët do të kenë mundësi që t’i dorëzojnë armët 
e tyre ilegale pa dhënë asnjë lloj llogarie për armën e 
tyre. Mirëpo, me këtë rast ata nuk do të aplikojnë për z.Burim Kadriu dhe z.Mentor Cakolli

“ME LETRA”

Në foto nga e majta: Markus Faetsch, Leonora Shabanaj Nikshiq, Mentor Cakolli         Merita Gjoni Çibukçiu, Burim Kadriu dhe Ali Rexha
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Happy shooting and injuries as 
a consequence of the care-
less use of firearms are topics 

which have been widely discussed 
and written about in Kosovo. How-
ever, what is not often mentioned in 
discussions about these weapons 
is the fact that most of them are still 
unlicensed in the hands of people. 
According to a 2016 United Nations 
Development Program (UNDP) study 
in Kosovo, there are currently about 
250,000 illegally possessed weapons. 
The good news is that compared to 
10 years ago this number has been 
reduced by about 100,000. 

Events of the past do 
not justify irresponsible 
actions today
Such a high presence of illegal weapons 
is a consequence of the 1990s. How-
ever, events of the past do not justify 
irresponsible actions today. To tackle 
this crucial issue, the Ministry of Internal 
Affairs of Kosovo (MIA) with the support 
of the UNDP Office in Kosovo and other 
relevant stakeholders, as of 17 December 
2018 to 17 September 2019 organized 
a weapons legalization campaign under 
the motto “With Papers”(with permit). The 
objective of this campaign was to allow 
all persons with unregistered weapons to 
present them for registration and for them 
to obtain the appropriate weapons permit.

According to Mr. Burim Kadriu, a 
senior officer for the tracking, marking, 
destruction of weapons, ammunition and 
their parts at the MIA, the importance of 
registering illegal weapons is immense. 
First of all, the owner of every registered 
weapon is known, so the chances of it be-
ing used without authorization, posing a 
dangerous threat to one’s safety, or even 
being used in a crime are significantly 
lower. It’s not known if illegal owners of 
weapons have undergone any firearms 
safety training. However, all persons who 
obtain a firearm permit are obliged to 
undergo appropriate safety training. This, 
in turn, results in better awareness of the 
dangers of weapons and reduces the 
likelihood of misuse, accidents and injury 
with weapons. On the other hand,  a gun 
permit enables legitimate owners to carry 
out shooting activities as a sport or hobby.
This may perhaps even lead to discover-
ing shooters who can develop their skills 
and represent Kosovo in international 
competitions as well.

1,600 applications 
for registering illegal 
weapons
Relating to the success of the campaign Mr. 
Kadriu emphasized: “During this campaign 
around 1,600 applications for the registra-
tion of illegal weapons were submitted. Had 
the result of this campaign been even a 
single legalized weapon, this process would 
still be a success”. Mr. Kadriu’s stance 
was also supported by Mr. Mentor Cakolli, 
manager of the UNDP Security in Kosovo 
Project, who added: “This can be called a 
successful process compared to countries 
in the region, such as Croatia, Serbia, 
Northern Macedonia and Albania. In Croa-
tia, for example, the legalization process 
has not stopped at all, while we are at the 
same level as these countries in the region.”

Both Mr. Kadriu and Mr. Cakolli 
stressed that efforts to reduce the number 
of illegal weapons will continue in the 
future, too. Therefore, this campaign will 
be followed by the organization of another 
“firearms surrendering” campaign, where 
all citizens will be able to surrender their 
illegal weapons without giving any account 
for them. However, in this case they can-
not apply for a firearms permit. Whereas, 
Mr. Kadriu emphasized that in his opinion 
a new legalization campaign should be 
organized after two years, based on the 
experiences gained in the past months. 
According to Mr. Kadriu, one of the most 
significant aspects that should be taken 
into account is the increased efficiency of 
procedures where institutions may have to 
assume all procedural and financial liabili-
ties and citizens are only required to bring 
their personal documentation. 

Choose words not wea-
pons to solve problems
At the end, Mr. Kadriu urged all youth to 
beware of guns wherever they see them. 
“If a young person thinks that the weapons 
are his sporting passion, then the law does 
not infringe his right to be trained on how to 
use them. However, this training should be 
conducted in full compliance with the law 
and regulations.  Mr. Cakolli, in his part, 
urged young people to view guns as a tool 
for developing the sport of shooting but 
never as a problem-solving tool. Accord-
ing to him, the only means of solving any 
disagreement we may have is through 
communication and dialogue. By choos-
ing words over weapons we contribute to 
building a peaceful society.

“WITH PAPERS”

Në foto nga e majta: Markus Faetsch, Leonora Shabanaj Nikshiq, Mentor Cakolli         Merita Gjoni Çibukçiu, Burim Kadriu dhe Ali Rexha

leje për armëmbajtje. Kurse, z. Kadriu theksoi 
se sipas mendimit të tij pas dy vjetësh do të 
duhej të organizohej një fushatë e re për legal-
izimin e cila do të bazohet në përvojat e fituara 
gjatë muajve të kaluar. Një ndër aspektet më 
të rëndësishme që sipas z. Kadriu duhet të 
merret parasysh është rritja e efikasitetit të 
procedurave ku institucionet ndoshta do të 
duhej të marrin përsipër të gjitha obligimet 
financiare dhe procedurale kurse qytetarët 
të jenë të obliguar vetëm të sjellin doku-
mentacionet personale përkatëse.

Zgjidhni fjalët dhe jo armët 
për të zgjidhur problemet
Në fund z. Kadriu i porositi të gjithë të rinjtë 
që të kenë kujdes nga armët kudo që i 
shohin ato. “Nëse një i ri mendon se i ka pa-
sion armët si sport atëherë ligji nuk ia cenon 
atij të drejtën që të trajnohet në përdorimin 
e tyre. Mirëpo, ky trajnim duhet të kryhet në 
përputhje të plotë me ligjin dhe rregulloret,” 
shtoi ai. Nga ana e tij, z. Cakolli i porositi të 
rinjtë që armët t’i shohin si një mjet për zhvil-
limin e sportit të shenjëtarisë por, asnjëherë 
si mjet për zgjidhjen e problemeve. Sipas 
tij aftësitë tona komunikuese duhet të jenë 
mjeti i vetëm për zgjidhjen e çfarëdo mos-
marrëveshjeje që mund të 
kemi. Duke i zgjedhur fjalët 
dhe jo armët ne kontribuojmë 
në ngritjen e 
një shoqërie 
paqësore.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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Xhaketë 
vjeshte 
prej mate-
rialit të 
xhinseve
Për këtë 
vjeshtë, 
xhaketat e 
modeleve të 
ndryshme, të 
përshtatura 
nga materialet 
edhe më të 
ndryshme, 
janë në modë. 
Sidoqoftë, 
është 
interesante 
që kjo veshje 
nga materiali 
i xhinseve 
është rikthyer 
në modë. Dhe 
nëse tashmë 
synoni që 

të bleni xhaketë deri te beli, xhaketë të ngushtë, 
me mëngë të ngushta - harrojeni këtë. Shikoni për 
modelet e xhaketave të materialit të xhinseve që 
nuk janë klasike. Le të jetë zgjedhja juaj një xhaketë 
shumë e madhe, ose me ngjyrë të shpërlarë, me 
detaje të grumbulluara, me dizajne më ndryshe në 
shpinë, të zbukuruara me detaje që bien në sy. Mos 
u turpëroni as me ngjyra dhe zgjedhja e juaj mund të 
jetë ose një xhaketë krejtësisht e zezë ose e bardhë 
me ngjyrë të shpërlarë.

Autumn denim jacket
For this autumn, jackets of different models, tailored 
from even more different materials, are in fashion. It 
is interesting, though, that this denim outfit is back 
in fashion. And if you are already shopping with the 
intention of buying a waistcoat, tight jacket, tight 
sleeves – forget it. Look for models of non-classic 
denim jackets. Let your choice be an oversized jacket, 
or a washed out one, with checkered details, unusual 
print on the back, embellished with striking details. 
Don’t be shy with colours either, and your choice can 
be either a completely black or washed white jacket.

Shall? 
Zgjidhni 
një shumë-
ngjyrësh!
Për ata që i duan 
shamitë, pak a 
shumë ato janë 
gjithmonë në 
mode. Por këtë 
vjeshtë zgjidhni 
shalle të mëdha, 
shumëngjyrëshe, 
të ndritshme dhe të 
ngrohta, me ngjyra të 
kundërta ose thjeshtë 
që bien në sy. Ky në veçanti duhet të jetë rregulli nëse 
rrobat tuaja janë me ngjyra të njëtrajtshme. Do t’ju mbajnë 
ngrohtë në rast se moti është me shi dhe ka erë dhe do 
të përmirësojnë jashtëzakonisht shumë kombinimin tuaj 
të veshjeve. E mbi të gjitha, kombinohet lehtë me xhinse, 
pantollona, funda dhe pantollona të gjera.

Scarf? Pick the colourful one!
For those who love scarves, they are more or less 
always in fashion. But this autumn choose large 
scarves, colourful and bright and warm, contrasting, or 
simply striking. This in particular should be the rule if 
your clothes are uniform in colour. It will keep you warm 
in case it is windy and rainy and will further improve 
your clothing combination. Best of all, it combines 
easily with jeans, pants, skirt, wide pants.

Syzet e mëdha 
të diellit janë në 
modë
Kur flasim për syzet, rregulli 
që duhet ta ndiqni është: 
më pak është më shumë. 
Shikoni diellin e vjeshtës 
përmes kornizave të mëdha 
të syzeve tuaja të diellit. 
Nga e zeza, të tejdukshme, 
tek e bardha - çfarëdo që 
të zgjidhni nga këto tri opsione - nuk do të gaboni. Gjëja më 
e rëndësishme është që ato t’i përshtaten formës së fytyrës 
suaj dhe nuk do të duken se janë shumë të mëdha ose shumë 
të vogla. Sidoqoftë, kornizat e tejdukshme janë veçanërisht 
tërheqëse, nën të cilat tiparet e fytyrës dhe ngjyra e syve janë 
qartë të dukshme, të cilat japin një pamje më natyrore dhe rinore.

Oversized sunglasses are trending
Less is more - is a rule you should follow when it comes to 
glasses. Look at the autumn sun through the large frames of 
your sunglasses. From black, transparent, to white - whatever 
you choose from these three options - you will make no 
mistake. The most important thing is that they suit your face 
shape and do not appear to be too big or too small. However, 
translucent frames are particularly appealing, under which the 
features of the face and the colour of the eyes are clearly visible 
and which contribute to a natural, youthful appearance.

Tetori duhet të shënohet nga moti i vjeshtës. Sipas 
një rregulli të pashkruar, do të ketë një ndërthurje të 
diellit dhe shiut, me temperatura pak më të ulëta, por 

mjaftueshëm të larta për t’u kënaqur edhe pak me diellin pa 
patur nevojë për shumë shtresa të rrobave. Kjo është arsyeja 
pse ne po e paraqesim në këtë numër një ndërthurje të disa 
artikujve të veshjes dhe detajeve të modës. Për diellin e 
vjeshtës - syze të mëdha të diellit; për ditë me shi - një shami 
për kokë dhe një xhaketë, modele të atleteve që akoma janë 
në mode dhe për ta bërë tërë kombinimin edhe më interesant 
- çanta dore të njohura si çanta picërrake.
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E vogël, më e vogël, shumë e vogël
Vërtetë çanta të vogla! Për të vënë në pah madhësinë - çanta 
është e një madhësie të tillë sa që mund ta futni në pëllëmbë 
të dorës. Janë aq të vogla sa që mund t’i zë vetëm çelësat ose 
mp3 player-in tuaj. Vetëm kaq. Por prapë është diçka që po 
fiton popullaritet në tërë botën. “Çantat jashtëzakonisht të vogla 
janë sigurisht një fantazi e modës - më së paku që mund të 
themi është se ato nuk janë saktësisht të bazuara në realitetin 
e përditshëm. Megjithatë, kjo është pikërisht ajo që e bën këtë 
aksesor të madhësisë së lodrës aq tërheqës”, e ka përshkruar 
“Vogue” këtë detaj të modës. Për disa, madhësia e kësaj çante 
mund të jetë qesharake, por dantella, ngjyrat dhe modelet e këtij 
artikulli të modës janë gjithnjë e më të larmishme, që do të thotë 
se interesi për këtë model po shkon duke u rritur.

Small, smaller, the smallest
Truly small handbags! To evoke the size - the handbag is of 
such size that it can fit into the palm of your hand. They are so 
small that your keys or mp3 player can fit inside. And that is that. 
But it is still something that is gaining more and more fans in 
the world. „Ridiculously little handbags are certainly a thing of 
fashion fantasy - the least we could say is that they aren’t exactly 
grounded in everyday reality. Yet, this is exactly what makes this 
toy size accessory so appealing,” Vogue described this fashion 
detail. For some, the size of this purse might be funny, but the 
lace, colours and models of this fashion item are increasingly 
diverse, which means that interest in this model is growing.

Atlete për të gjithë
“Adidas Superstar”, “Vans”, “Nike Air Force One” 
dhe “Chuck Taylor All Star”. Të gjitha modelet janë të 
njohura prej kohësh dhe janë në shitje, dhe emëruesi 
i tyre i përbashkët është - që nuk dalin kurrë nga 
moda. Pra, cilatdo që i përzgjedhni, ato do të jenë 
kombinim i shkëlqyeshëm me çfarëdo veshje. “All 
Star” dhe “Vans” janë, për sa i përket materialit, 
identikë në faktin se ato janë modele kanavacë, pra 
si modele të nivelit shumë të lartë ashtu edhe të 
atij të ultë. Për nga pamja, “Adidas Superstar” dhe 
“Nike Air Force One” janë më sportive. Sidoqoftë, 
nëse përzgjedhja e juaj është ngjyra e zezë, e 
bardhë, teget ose e hirit, pa asnjë problem mund t’i 
kombinoni me një xhaketë, shall, xhinse, pantollona, 
këmishë të çfarëdo ngjyreje. Ky nuk është një 
rekomandim vetëm për lexueset tona, pasi që 
modelet e lartpërmendura iu përshtaten të gjithëve.

Sneakers for everyone
Adidas Superstar, Vans, Nike Air Force One and 
Chuck Taylor All Star. All models have long been 
known and on sale, and their common denominator 
is – a classic. So whatever pair you choose, it will go 
great with any outfit. All Star and Vans are, in terms of 
material, identical in that they are canvas models, both 
low and high top models. The Adidas superstar and 
the Nike Air Force One are sportier in appearance. 
However, if your choice is black, white, navy or grey 
colour, you can easily combine them with a jacket, 
scarf, jeans, pants, shirt of any colour. This is not a 
recommendation for our female readers only, as all of 
the above stated models are for everyone.

October should be marked by autumnal weather. 
According to an unwritten rule, there will be a 
combination of sun and rain, with slightly lower 

temperatures, but high enough to enjoy the sunshine 
a little longer without many layers of clothing. That is 
why we present in this issue a combination of several 
clothing items and fashion details. For the autumn sun 
- oversized sunglasses; for rainy days - a headscarf 
and a jacket, sneaker models that are still not out of 
style, and to make the whole combination even more 
interesting - handbags known as itty bitty bags.

fashion
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U rrit në Kubë dhe Meksikë
Cabello u lind më 3 mars 1997, 
në Cijimar, Havanë Lindore, 
Kubë. Si një fëmijë i vogël, ajo 
dhe familja e saj lëvizën poshtë 
dhe lartë ne mes të Havanës dhe 
Meksikos para se të vendoseshin 
përfundimisht në Miami, Florida, 
kur ajo ishte pesë vjeçe.

Emri i saj i vërtetë është Karla
Shumica e njerëzve kanë ten-
denca të pëlqejnë emrin e jo emrin 
e mesëm; Camila në të vërtetë 
quhet Karla Camila Cabello Estra-
bao, që do të thotë se ajo paraqitet 
me emrin e saj të mesëm!

Camila ishte në “Fifth 
Harmony”
Në vitin 2012, Camila dhe koleget 
e saj Ally Brooke, Normani, Lauren 
Jauregui dhe Dinah Jane u paraq-
itën si anëtare të grupit të vajzave 
“Fifth Harmony” në formatin 
televiziv “The X Factor”, të cilat u 
renditën në top 3. Debutimi i “Fifth 
Harmony” në vitin 2013 me këngën 
“Movin’ On” u certifikua i artë.

Është e frymëzuar nga muzi-
kantë latinë
Cabello ka thënë se gjatë fëmi-
jërisë së saj, ajo ishte e ndikuar 
nga muzika latine dhe u rrit duke 
dëgjuar artistë si Celia Cruz dhe 
Alejandro Fernández.

Është vegjetariane
Cabello zbuloi në intervistën e 
gazetës “The New York Times” të 
dhënë në vitin 2018, gjegjësisht 
pasi porositi sallatë kale, se 
është vegjetariane.

Cabello përpiloi hitin ‘Havana’ 
gjersa ishte duke ngrënë sushi
Cabello dhe producenti Frank 
Dunes ishin duke ngrënë sushi 
kur i ekzekutoi asaj një pjesë 
instrumentale me të cilën ishte 
duke punuar. Melodia, që 
përmbante një rifol të veçantë të 
pianos, i kujtoi Cabello-s qytetin 
e saj të lindjes dhe ajo e përpiloi 
menjëherë refrenin e këngës e 
cila u bë “Havana”.

‘Havana’ kryesoi toplistën e 
muzikës pop “Billboard” më 
gjatë se çdo artiste tjetër solo 
në pesë vitet e fundit
Hiti i madh i Cabello-s kryesoi 
toplistën e këngëve pop “Billboard” 
për shtatë javë - mbretërimi më i 
gjatë i një artisteje në pesë vitet e 
fundit. Herën e fundit kur ndodhi 
kjo ishte Taylor Swift në vitin 2013 
me këngën ‘I Knew You Were 
Trouble’, që gjithashtu kryesoi 
toplistën për shtatë javë.

Është bamirëse
Që kur u bë e fahmshme, Cabello 
është përfshirë në shumë aktivitete 

bamirësie. Në vitin 2016, ajo bash-
këpunoi me “Save the Children” për 
të prodhuar një numër të kufizuar 
të bluzave me mbishkrim “Love 
Only”, që ndihmuan në rritjen e 
ndërgjegjësimit për çështjet që 
kanë të bëjnë me qasje të barab-
artë të vajzave në arsim, kujdes 
shëndetësor dhe mundësi, si dhe 
të paturit sukses. Në qershor të 
vitit 2016, Cabello dhe producenti 
Benny Blanko, bashkë me anëtarët 
e grupit të arteve jo-fitimprurëse 
“OMG Everywhere”, bashkë-
punuan për të plasuar një këngë 
bamirësie të quajtur “Power in Me”. 
Ajo gjithashtu ka bashkëpunuar me 
Fondin e Shëndetit të Fëmijëve, i 
cili ofron kujdes shëndetësor për 
familjet me të ardhura të vogla dhe 
në vitin 2017 ka punuar me Lin-
Manuel Miranda dhe artistë të tjerë 
latinë për të plasuar këngën “Al-
most Like Praying” për të mbledhur 
fonde për ata që ishin prekur nga 
Uragani “Maria” në Porto Riko.

Pharrell Williams është vokali 
mbështetës në ‘Havana’
Pharrell Williams mund të keni 
dëgjuar duke kënduar si vokal 
mbështetës në këngën hit të 
Cabello-s “Havana” dhe vlerëso-
het se kontribuoi në tekstin e 
këngës. Cabello bashkëpunoi 
me Williams edhe për këngë të 
tjera, por nuk arritën të bëhen 

pjesë e albumit të saj.

Edhe Skrillex kontribuoi në 
‘Camila’
Edhe Skrillex besohet të ketë 
kontribuar në albumin e Cabello-s 
“Camila”, dhe këtë e ka bërë si 
producent i ‘She Loves Control’.

Albumi i saj debutues në fillim u 
quajt ‘The Healing. The Hurting. 
The Loving’
Para se të titullohej “Camila”, 
këngët fillimisht ishin menduar për 
albumin e saj debutues, të cilin ajo 
e kishte menduar ta titullonte ‘The 
Healing. The Hurting. The Loving.’, 
por me drejtimin e saj të ri, edhe 
emri ndryshoi.

Bashkëpunimi me Ed Sheeran
“Me siguri është një ëndërr 
nga e cila nuk dua të zgjohem. 
Është gjëja më e mirë që më ka 
ndodhur. Në fakt ia plasa të qarit 
kur e takova për herë të parë 
dhe isha veç 16 vjeçe. Thjesht e 
adhuroj muzikën e tij. Ai ka qenë 
kolona zanore e jetës sime. Deri 
kur erdhi koha të bashkëpunonim 
për këtë album, ne veç ishim 
bërë miq dhe bisedonim për jetën 
time dhe e përpiluam një këngë 
që me të vërtetë u përputhë me 
këtë. Isha shumë e ndieshme, 
por seancat e përpilimit të 
këngëve ta japin këtë ndjesi”.

CAMILA 
CABELLO - 
DASHURIA 
PËR “HAVANA”

music box

Ka shumë mënyra se si mund të përshkruani 
jetën e Camila Cabello gjatë vitit të fundit, 
por “e zakonshme” nuk është njëra prej 

tyre. Që nga ngritja që e pati me radio hitin e vitit 
2017, “Havana”, ajo është bërë artistja e dytë më 
e transmetuar në Spotify. Ajo e hapi turneun e 
yllit të popit Taylor Swift-it në “Reputation”dhe 
filloi turneun e saj botëror të titulluar “Never Be 
the Same”. Ajo ishte e nominuar për dy çmime 
Grammy; albumi i saj me vetë emrin e këngëtares 
u bë “platinum” dhe ajo u bë zëdhënëse e “L’Oréal 
Paris” dhe bashkëpunoi me një markë të kolek-
sionit të grimit. Dhe, kohëve e fundit, bleu një vilë 
në “Hollywood Hills”, që mendohet të ketë vlerën 
e 3,38 milion dollarë. Më poshtë janë disa fakte 
interesante për vajzën nga “Havana”.



CAMILA 
CABELLO - 
LOVE FOR 
“HAVANA”
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She was brought up in Cuba and Mexico
Cabello was born in Cojimar, Eastern Ha-
vana, Cuba on March 3rd, 1997. As a small 
child, she moved back and forth between 
Havana and Mexico City with her family 
before they settled in Miami, Florida, when 
she was aged five.

Her real name is Karla
Most people tend to like their first names and 
not their middle names; Camila is actually 
named Karla Camila Cabello Estrabao. 
Therefore, she goes by her middle name!

Camila in “Fifth Harmony”
“Camila appeared as a member of the girl 
group Fifth Harmony with fellow con-
testants Ally Brooke, Normani, Lauren 
Jauregui, and Dinah Jane on the second 
season of The X Factor in 2012, finishing 
in the top 3. Fifth Harmony’s debut 2013 
single “Miss Movin’ On” was certified gold.

She is inspired by Latin musicians
Cabello has said she was influenced by 
Latin music during her childhood, and 
grew up listening to artists like Celia Cruz 
and Alejandro Fernández.

She’s a vegan
Cabello revealed in a 2018 interview with 
The New York Times – after ordering a kale 
salad – that she’s a vegan.

Cabello wrote hit ‘Havana’ while eating 
sushi
Cabello was eating sushi with producer 
Frank Dunes when he played her an 
instrumental piece he had been working 
on. The track, which featured a distinctive 
piano riff, reminded Cabello of her home 
city and she wrote the chorus of what 
became ‘Havana’ straight away.

‘Havana’ topped the Billboard pop chart 
for longer than any other female solo art-
ist has in 5 years
Cabello’s huge hit ‘Havana’ topped the 
Billboard’s Pop Songs for seven weeks – 
the longest reign for a lead female artist 
in five years. The last time this was done 
was with Taylor Swift’s ‘I Knew You Were 
Trouble’ in 2013, which also topped the 
chart for seven weeks.

She’s charitable
Since her rise to fame, Cabello has been 
involved with a number of charities. In 2016, 
she partnered with Save the Children to 
design a limited edition “Love Only” T-shirt, 
which helped raise awareness of issues 
regarding girls’ equal access to education, 
health care and opportunities to succeed. 
In June 2016, Cabello and producer Benny 
Blanco, alongside members of not-for-profit 
arts group OMG Everywhere, collaborated to 
release a charity single called ‘Power in Me’. 
She has also partnered with the Children’s 

Health Fund, which provides healthcare to 
low-income families, and in 2017 she worked 
with Lin-Manuel Miranda and other Latin art-
ists to release the track ‘Almost Like Praying’ 
to raise funds for those affected by Hurricane 
Maria in Puerto Rico.

‘Havana’ features Pharrell Williams on 
backing vocals
Pharrell Williams can be heard singing 
backing vocals on Cabello’s hit single ‘Ha-
vana’, and is credited as contributing to the 
songwriting of the track. Cabello collaborated 
with Williams on other songs, but they didn’t 
make the final cut for her album.

Skrillex also contributed to ‘Camila’
Skrillex, too, is credited on Cabello’s 
album ‘Camila’ – as a producer for ‘She 
Loves Control’.

Her debut album was originally called 
‘The Healing. The Hurting. The Loving’
Before Camila scrapped the songs 
initially intended for her debut album, she 
had been planning to call the record ‘The 
Healing. The Hurting. The Loving.’ – but, 
with her new direction, this name went 
out the window too.

Working with Ed Sheeran
“It’s probably one of the most surreal 
things that’s ever happened. I actually 
cried the first time I met him, when I was 
about 16. I just love his music; he’s been 
the soundtrack for my life. By the time we 
worked together for this album, we were al-
ready friends, so we were just talking about 
my life, and we wrote a song that really 
captured it. I felt very vulnerable, but that’s 
what writing sessions are all about”.

There are many ways you could de-
scribe Camila Cabello’s life over the 
past year, but “regular” isn’t one of 

them. Since the rise of 2017’s radio smash 
“Havana,” she’s become Spotify’s second-
most-streamed artist. She opened for Taylor 
Swift on the pop star’s Reputation tour, and 
headlined her own ‘Never Be the Same’ world 
tour. She was nominated for two Grammy 
awards; her self-titled album went platinum; 
and she became a L’Oréal Paris spokes-
woman and collaborated with the brand on 
a makeup collection. And, more recently, 
she purchased a villa reportedly worth $3.38 
million in the Hollywood Hills. Here are some 
interesting facts about Havana girl.

music box
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Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit 
është i vendosur në dy objekte, 
në dy brigjet e lumit Ibër, në 

Mitrovicën Veriore dhe Jugore.
Përveç faktit se studentët e tyre 

vijnë nga komunitete të ndryshme, 
studiojnë programe atraktive, kanë 
ligjërata dhe projekte të përbashkëta, 
ekziston gjithashtu një histori më pak 
e dukshme për publikun. Historia, se 
qëllimi i përbashkët – më shumë dije – 
është urë që i lidhë të rinjtë pa dallim 
kombësie. Stafi i SHP KFOR-it e vizitoi 
IBCM-në. Gresa, Aleksandra dhe Fl-
amuri janë tre të rinj që studiojnë dhe 
punojnë në këtë kolegj. Edhe pse kanë 
prejardhje të ndryshme, me përvoja të 
ndryshme, kur flisnin për veten, për 
IBCM-në, kolegët dhe arsimimin e tyre, 
ata kishin mesazhe identike. 

Si duket të studiosh me 
kolegë të komuniteteve 
të tjera?
“Në fillim ishte sfiduese, e çuditshme 
sepse mezi flisnim me njëri-tjetrin”, 
thotë Aleksandra Lazareviç, studente 
e programit të shitjeve dhe market-
ingut ndërkombëtar, duke iu referuar 
momenteve fillestare të bashkëpunimit 
me kolegët shqiptarë. Por në aktivitetet 
e para të përbashkëta, shton ajo, “i 
rrënuam barrierat”. Aleksandra rrëfen 
me buzëqeshje dhe elan se sa të suk-
sesshëm ishin në këtë përpjekje, me një 

mesazh që e kujton mirë. “Ishte shk-
ruar - ‘të gjithë të ndryshëm – të gjithë 
të barabartë’. Dhe kjo është vërtet e 
vërtetë. Të gjithë jemi të ndryshëm por të 
barabartë në nevojën tonë për dashuri, 
respekt dhe lumturi”, tha ajo. 

“Shpesh më pyesin se si kalojmë 
dhe si është të jesh në ligjëratë me 
kolegë nga komunitetet tjera. Për mua, 
kjo është pyetje e çuditshme. Unë as 
nuk e mendoj fare. Ne thjesht punojmë 
së bashku, bashkëpunojmë në pro-
jekte...” - shpjegoi ish studentja Gresa 
Feri, e cila tani punon në departamen-
tin e biznesit në kolegj. 

IBCM një ‘pako arsimore 
dhe kulturore’ e plotë
Përveç se është një ‘pako arsimore e 
plotë’, IBCM është gjithashtu një ‘pako 
kulturore e plotë’, shton kolegu i saj, 
Flamur Abazaj. “Kemi komunitete të 
ndryshme në Kosovë dhe zakonisht nuk 
takohemi me njëri-tjetrin. Lagjet dhe 
qytetet janë përgjithësisht homogjene. 
Ajo që mund të vërehet te studentët tanë 
është se kur regjistrohen në semestrin e 
parë, janë pak të frikësuar dhe hezitues. 
Por më pas bëhen më kureshtar, të 
hapur, të angazhuar dhe të lidhur me 
komunitetet tjera, gjë që u ndihmon të 
komunikojnë, t’i kuptojnë nevojat e të 
tjerëve dhe t’i zgjerojnë perspektivat e 
tyre për njerëz të ndryshëm që mund 
t’i takojnë më vonë në karrierën e tyre. 
Mendoj se ekspozimi ndaj komuniteteve 
të tjera u mundëson që të përmirësohen, 
jo vetëm në nivel profesional, por edhe 
në atë personal”, përfundoi ai.

“Mendoj se diversiteti është çelësi, 
për shembull, secili person është një 
individ, nga i cili mund të mësoni shumë”, 
shton Aleksandra. Kjo është pikërisht ku 
ajo e sheh vlerën e studimit në IBCM: 
“Ne e kemi mundësinë që të mësojmë 
nga njëri-tjetri me përvoja dhe religjione 
të ndryshme. Mendoj se pasurohemi sa 
herë që takojmë dikë të ri këtu”. 

Përveç punës në projekte të përbash-
këta, dhe kalimit të kohës së 
bashku në klasa, studentët 
vizitohen nga partnerët 
ndërkombëtarë të IBCM-së. 
“Ne i përziejmë studentët, 
stafin akademik, stafin 
tonë dhe i dërgojmë ata 
jashtë për të fituar përvojë 
ndërkombëtare. Kur të kthe-
hen, ata mund t’i përhapin 
njohuritë dhe aftësitë që i 
kanë fituar. Meqenëse jemi 
bashkë çdo ditë, jemi sh-
embull për studentët tanë”, 
tha zyrtarja e IBCM për 
bashkëpunim ndërkombëtar, 
Mirjana Kërsmanoviq-Vllajiq.

Ajo shton se duan t’i tregojnë 
studentëve se bashkëpunimi është 
i mundur dhe se është pikërisht ajo 
që duan ta arrijnë. 

Si e sheh një finlandez 
bashkëpunimin dhe 
Mitrovicën?
Harry Tuomala, Drejtor i IBCM-së, i 
ndau përvojat e tij. “Kur e sheh nga 
jashtë, Mitrovica duket si një vend 
i çuditshëm, mbase edhe i frikshëm 
për dikë. Por kur jeni këtu duke 
punuar me studentë dhe studentët 
janë duke punuar me njëri-tjetrin, 
është normale për ta. Kam punuar 
në vitin 2016 me grupe të përziera 
të studentëve dhe nuk kishte asnjë 
telashe. Kur e bëjnë për çdo ditë, 
është normale për ta. Kur largo-
hen nga këtu, ata vazhdojnë, dhe 
kështu situata bëhet më normale, 
më e qetë, më e përparuar, që çon 
në stabilitetin ekonomik dhe poli-
tik”, shpjegoi ai. 

Studentët e IBCM-së gjithashtu 

pajtohen se ekzistojnë situata 
që e mbajnë rininë e Kosovës 
të përçarë. Këta faktorë 
nuk janë në vullnetin i tyre. 
Megjithatë, rimarrja e kon-
trollit në këto situata është 
thelbësore për të vazhduar 
që të rrisin diturinë dhe të 
mësojnë nga njëri-tjetri. Dija 
duhet të jetë 
forca jonë!

KUR TAKOHEN 
DËSHIRA, 
VULLNETI 
DHE DIJA

Gresa Feri dhe Aleksandra Lazare-
viç, dy të reja që kanë përfituar nga 
programi unik i IBCM

Aleksandra (në këmbë), Flamuri dhe Gresa i 
ndanë përvojat e tyre me mysafirët nga KFOR-i
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pajtohen se ekzistojnë situata 
që e mbajnë rininë e Kosovës 
të përçarë. Këta faktorë 
nuk janë në vullnetin i tyre. 
Megjithatë, rimarrja e kon-
trollit në këto situata është 
thelbësore për të vazhduar 
që të rrisin diturinë dhe të 
mësojnë nga njëri-tjetri. Dija 
duhet të jetë 
forca jonë!

The International Business College in 
Mitrovica (IBC-M) is located in two 
facilities in North and South Mitrovica 

on the banks of the Ibar river.
Along with the fact that the students of 

IBC-M come from different communities, are 
studying attractive programs, and attend 
joint lectures and projects, there is also a 
less visible story to the public. The story, 
that their common goal - more knowledge 
- is a bridge that connects young people 
regardless of ethnicity. KFOR HQ staff 
visited the IBC-M. Gresa, Aleksandra and 
Flamur are three young people who study 
and work at this college. Although they have 
different backgrounds, and different experi-
ences, when speaking of themselves, IBC-M, 
their colleagues and education, they shared 
identical messages during the discussion.

 

What it looks like to study 
with colleagues from other 
communities?
“It was challenging at the beginning, weird, 
because we barely talked to each other,” says 
Aleksandra Lazarevic student of the Interna-
tional Sales and Marketing study program, 
referring to the initial moments of coopera-
tion with Albanian colleagues. In the first joint 
activities she adds, “they broke down barriers”. 
Aleksandra narrates with a smile how suc-
cessful they were in coming together with a 
message she remembers well, “It was written, 
‘all different – all equal’. And that’s really true. 
We are all different but equal in our need to be 
loved, respected and happy,” she said. 

“They ask me, how we get along and what 
it looks like to be in a lecture with colleagues 
from other communities. To me, that’s a weird 
question. I don’t even think about it. We just 
work together and collaborate on projects”, 
explained former student Gresa Feri, who now 
works in the college’s business department. 

IBC-M a full ‘educational and 
cultural package’
In addition to being a ‘full education package’, 
IBC-M is also a full ‘cultural package’, adds her 
colleague, Flamur Abazaj. “We have different 
communities in Kosovo and we don’t ordinar-
ily get to meet each other. Neighborhoods and 

cities are generally homogeneous. What can 
be noticed is that when our students enroll in 
the first semester, they are a little scared and 
hesitant. But then they become more curious, 
open, engaged and connected with other com-
munities, which helps them to communicate and 
understand other people’s needs. Plus, it broad-
ens their perspectives of the different people 
they may meet later in their careers. I think that 
exposure to other communities allows them to 
improve, not just on a professional level but also 
on a personal level,” he concluded.

“I think diversity is the key. For example, 
each person is  an individual from whom you 
can learn a lot” adds Aleksandra. This is exactly 
where she sees the value of studying at IBC-M: 
“You get the opportunity to learn from each 
other with different experiences, from differ-
ent religions. I think we’re getting personally 
enriched with every person we meet here”. 

In addition to working on joint projects, 
spending time together in classes, the students 
are visiting IBC-M’s international partners. “We 
mix students, academic staff, our staff, and we 
are sending them abroad to gain international 
experience. When they return, they can spread 
the knowledge and skills they have acquired. 
Since we are together every day we are an ex-
ample to our students,” said IBC-M International 
Cooperation Officer Mirjana Krsmanovic-Vlajic.

She adds, that they want to show their stu-
dents, that cooperation is possible and that it is 
exactly what they should really want to achieve. 

How does one Finn look at 
cooperation and Mitrovica?
Harry Tuomala, IBC-M Director shared his experi-
ences. “When you look from the outside, Mitrovica 
looks like a strange place, maybe even a scary 
place to someone. But when you’re here working 
with students and these students are working with 
each other, it’s normal for them. I worked in 2016 
with mixed groups of students and there were no 
issues. When they do it every day, it’s normal for 
them. When they graduate, they continue with 
it, and so the situation becomes more normal, 
calmer, more advanced, leading to economic and 
political stability,” he explained. 

IBC-M students have also agreed there 
can be situations that keep Kosovo’s youth 
separated. These situations are beyond their 
control. Yet gaining control of these situa-
tions is crucial for them to continue to build 
knowledge and learn from each other. Knowl-
edge is what should be our strength.

WHEN DESIRE, 
WILL, AND 
KNOWLEDGE 
MEET

Na vizitoni në:
Visit us at:

Harry Tuomala, Drejtor
i IBCM, është krenar me 
arritjet e IBCM



Kobra më e madhe e Afrikës është në 
pesë specie, jo një, konstatojnë studimet

Kobra pyjore, kobra më e madhe e Afrikës, e cila për 
kohë të gjatë konsiderohej të ishte një specie e vetme, 
në të vërtetë është në pesë specie të dallueshme, 

konstatoi një studim i publikuar këtë vit. Dy prej këtyre 
specieve, kobra pyjore e zezë (Naja guineensis) dhe kobra 
me shirita e Afrikës Perëndimore (N. Savannula), në fakt 
janë të reja për shkencën. Si një specie e vetme, kobrat py-
jore nuk konsideroheshin të kërcënuara sepse humbja e disa 
popullsive nuk shihej si shkak për shqetësim. Por me ndarjen 
e kobrës në pesë specie, disa specie mund të jenë më të 
prekshme ndaj humbjeve dhe zhdukjes së pyjeve sesa të 
tjerat. Kobra pyjore e Afrikës Qendrore (N. melanoleuca) dhe 
kobra pyjore e kaftë (N. subfulva) kanë shpërndarje të gjerë, 
por kobra pyjore e zezë është nën kërcënim më të madh, 
thonë studiuesit, pasi që shpërndarja e saj është e kufizuar 
në pyjet e Guinesë së Epërme të Afrikës Perëndimore që 
kanë pësuar shpyllëzime të rënda. Kobra me shirita e Afrikës 
Perëndimore dhe kobra pyjore e São Tomé (N. peroescobari) 
gjithashtu përballen me shqetësim të konsiderueshëm.

Africa’s biggest cobra is five species, 
not one, study finds

The forest cobra, Africa’s biggest true cobra, which was 
considered to be a single species for a long time, is 
actually five distinct species, a study published this year 

found. Two of these species, the black forest cobra (Naja 
guineensis) and the West African banded cobra (N. savannula), 
are in fact new to science. As a single species, forest cobras 
were not considered threatened because the loss of a few pop-
ulations wasn’t seen as a major cause for concern. But with the 
splitting of the cobra into five species, some species could be 
more vulnerable to forest loss and extinction than others. The 
Central African forest cobra (N. melanoleuca) and the brown 
forest cobra (N. subfulva) have wide distributions, for example, 
but the black forest cobra is under greater threat, researchers 
say, since its distribution is limited to the Upper Guinean forests 
of West Africa that have suffered severe deforestation. The 
West African banded cobra and the São Tomé forest cobra (N. 
peroescobari) are also of considerable concern.

Familjes së lemurit i shtohet 
një anëtar i ri

Lemuri xhuxh i Grove i përshkruar rishtas (Cheirogaleus 
grovesi), i cili është më i vogël sesa ketri, u zbulua në të dy 
parqet kombëtare, Ranomafana dhe Andringitra, në Mada-

gaskar. Studiuesit i emëruan speciet sipas antropologut biologjik 
britaniko-australian dhe taksonomit primat Colin Groves, i cili vdiq 
vitin e kaluar. Meqenëse specia njihet nga dy parqe që janë të 
lidhura me një korridor të mbrojtur të kafshëve të egra, studiuesit 
besojnë se mund të mos jetë aq e kërcënuar sa disa specie të 
tjera të lemurit që ndodhen jashtë zonave të mbrojtura. Por shpyl-
lëzimi, i cili është i përhapur në të gjithë Madagaskarin, mund ta 
kërcënojë statusin e specieve të reja. Për më tepër, studiuesit nuk 
janë të sigurt nëse specia e re e lemurit po gjuhet nga komu-
nitetet lokale për mish, por thonë se ka gjasa të mëdha.

There’s a new member of the 
lemur family

The newly described Groves’s dwarf lemur (Cheirogaleus 
grovesi), which is smaller than a squirrel, was discovered 
in both Ranomafana and Andringitra national parks in 

Madagascar. Researchers have named the species after British-
Australian biological anthropologist and primate taxonomist Colin 
Groves, who died last year. Since the species is known from 
two parks that are connected by a protected wildlife corridor, 
researchers believe it may not be as threatened as some other 
lemur species that occur outside of protected areas. But defores-
tation, which is widespread across Madagascar, could threaten 
the new species’ status. Moreover, the researchers are unsure 
if the new lemur species is hunted by the local communities for 
bushmeat, but say “this is certainly a possibility.”
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mbretëria e kafshëve

SPECIE TË REJA
NË MBRETËRINË
E KAFSHËVE

Çdo vit, studiuesit përshkruajnë specie të reja të kafshëve 
dhe të bimëve, nga pyjet dhe oqeanet, pas muaj apo edhe 
vite të provave dhe tentimeve. Përsëri këtë vit, studiuesit i 
përshkruan disa specie të reja të kafshëve dhe të bimëve, 
disa ishin të vockla, si derri i Japonisë, një kal xhuxh që 
është më i vogël se një thua, dhe disa ishin raste të iden-
titeteve të gabuara, siç është kobra më e madhe e Afrikës 
që doli të mos jetë një por pesë specie. Për disa, si speciet 
e reja të sallamanderit gjigand, u deshën gati një dekadë 
për t’i kapur dhe përshkruar. Speciet tjera, megjithëse të 
reja për shkencën, siç është kolibri fyt-kaltër, tashmë janë të 
kërcënuara dhe mund të zhduken para se ta kapim mundësi-
në për të mësuar më shumë rreth tyre. Këtu janë disa nga 
zbulimet më të fundit në “Mbretërinë e kafshëve”.



Brejtësi që gjendet në një mal të vetëm 
në Filipine, dhe askund tjetër

Brejtësi hundëgjatë i përshkruar rishtazi – Palavan, ose 
‘Palawanosorex muscorum’, dihet se jeton vetëm afër 
majës së malit Mantalingajan, malit më të lartë në ishullin 

Palavan në Filipinet jugore. Në fakt, brejtësi i vockël dhe gri është 
vërejtur vetëm në pyjet afër majës në afro 2.086 metra lartësi, 
dhe është një nga tre speciet gjitarë që dihet se gjenden vetëm në 
Mantalingajan. Pjesa më e madhe e habitatit të brejtësit Palavan 
është aktualisht e paprekur nga aktiviteti njerëzor, dhe studiuesit 
shpresojnë se do të qëndrojë në këtë mënyrë.

The shrew found on a single Philippine 
mountain, and nowhere else

The newly described Palawan moss shrew, or Palawanosorex 
muscorum, is known to live only near the top of Mount Mantalin-
gajan, the highest mountain on Palawan Island in the southern 

Philippines. In fact, the tiny, gray shrew has been spotted only in 
forests close to the peak of the 2,086-meter (6,844-foot) mountain, and 
is one of three mammal species known to occur only on Mantalingajan. 
Much of the Palawan moss shrew’s habitat is currently undisturbed by 
human activity, and the researchers hope it will stay this way.

Ky kolibër fyt-kaltër 
është i ri për shkencën 
- por edhe i rrezikuar

Ornitologët e përshkruan këtë 
specie të bukur, të re për 
shkencën, të kolibrit nga 

malësitë jug-perëndimore të Ekuadorit. 
I quajtur kolibri fyt-kaltër, ose ‘Oreo-
trochilus cyanolaemus’, për shkak të 
pendëve të tij të shkëlqyera ultrama-
rine-blu në fyt, ai jeton në kullota në 
Andet e Ekuadorit, një habitat që po 
humbet me shpejtësi nga tokat bujqë-
sore, kullotat, plantacionet e pishave dhe minierat e arit. Studiuesit 
besojnë se zogu me gjasë tanimë rrezikohet në mënyrë kritike dhe po 
punojnë me komunitetet lokale për ta mbrojtur specien.

This blue-throated hummingbird is new 
to science - but already endangered

Ornithologists described this stunning new-to-science species of 
hummingbird from Ecuador’s southwestern highlands. Named 
the blue-throated hillstar, or Oreotrochilus cyanolaemus, after 

its glittering ultramarine-blue chin and throat feathers, the hummingbird 
lives on grasslands on the Ecuadoran Andes, a habitat that’s being 
rapidly lost to farmlands, pasture, pine plantations and gold mining. 
Researchers believe the bird is likely already critically endangered and 
they are working with local communities to protect the species.
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animal kingdom

NEW SPECIES IN 
ANIMAL KINGDOM

Every year, researchers describe new species of animals 
and plants, from forests and oceans, after months, or even 
several years, of trials and tribulations. Once again this year, 
researchers described several new species of animals and 
plants, some were tiny, like the Japan pig, a colourful pygmy 
horse that’s smaller than a fingernail, and some were cases 
of mistaken identities, such as Africa’s biggest cobra that 
turned out to be not one but five species. Some, like the new 
species of giant salamander, took nearly a decade to capture 
and describe. Other species, although new to science, such 
as the stunning blue-throated hill star, are already severely 
threatened and could become extinct before we get the 
chance to learn more about them. Here is the last of the lat-
est discoveries in Animal Kingdom.

U nevojitën dekada për ta përshkruar 
këtë sallamandër gjigand

Kjo specie e re e sallamanderit, 60 centimetra e gjatë, u përshkrua 
pas më shumë se një dekade të studimeve dhe eksplorimeve. 
E emëruar si sirena e retikuluar (Siren reticulata) për shkak të 

njollave të errëta që shtrihen në model të retikuluar mbi trupin e kafshës, 
nga gusha e deri te bishti, ky sallamander më herët quhej (joformalisht 
dhe pasaktësisht) “ngjala e leopardit”. Ekologu David A Steen e kapi 
sirenën e parë të retikuluar në kurth të destinuar për breshka në Florida 
në 2009. Por vetëm në vitin 2014 ai me një koleg arriti që t’i kapë edhe 

katër individë të tjerë. Më pas u deshën edhe katër vite të tjera që dyshja 
ta analizojë dhe ta përshkruajë sallamanderin si një specie të re të sire-
nave, një grup sallamanderësh me pamje si ngjala që kanë vetëm gjym-
tyrë të përparme dhe gusha të mëdha që dalin nga trupi, prapa kokës.

This mystery giant salamander took 
decades to describe

This new species of salamander, 60 centimeters (2 feet) long, 
was described after more than a decade of surveys and explo-
rations. Named the reticulated siren (Siren reticulata) after the 

dark spots that run in a reticulated pattern on the animal’s body, ex-
tending from the gills to the tail, the salamander was earlier (informal-
ly and incorrectly) called the “leopard eel.” Ecologist David A. Steen 
caught his first reticulated siren in a trap meant for turtles in Florida 
in 2009. But it was only in 2014 when, with a colleague, he managed 
to collect four more individuals. It then took another four years for the 
pair to analyze and describe the salamander as a new species of 
siren, a group of eel-like salamanders that have only front limbs and 
large, frilled gills poking out of their bodies, behind their heads.
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ABOMINABLE
Cast: Albert Tsai, Tenzing Norgay Trainor, Tsai Chin, 
Chloe Bennet, Eddie Izzard, Sarah Paulson 
Director: Todd Wilderman  
Scenario: William Davies  
____________________________________________  

Synopsis

A n epic 2,000-mile adventure from the streets 
of Shanghai to the breath-taking Himalayan 
snows capes.

CAN YOU KEEP A SECRET?
Rolet: Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, 
Kimiko Glenn, Laverne Cox, Sunita Mani
Regjia: Elise Duran  
Skenari: Peter Hutchings 
________________________________ 

Përmbajtja

Filmi “A mund t’a mbani një 
fshehtësi?” trajton ngjarjen e një 
menaxhereje të re marketingu, e 

cila i rrëfehet një pasagjeri të pashëm 
gjatë një fluturimi afarist e turbulent me 
aeroplan. Më vonë ajo kupton që per-
soni të cilit i ka treguar për të fshehtat 
më të mëdha të saj është njeriu i cili 
udhëheqë kompaninë e saj.

CAN YOU KEEP 
A SECRET?
Cast: Alexandra 
Daddario, Tyler Hoechlin, 
Kimiko Glenn, Laverne 
Cox, Sunita Mani
Director: Elise Duran  
Screenwriter: Peter 
Hutchings  
____________________

Synopsis

C an you keep 
a secret? is a 
story about a 

junior marketing ex-
ecutive who spills her 
guts to a handsome 
airplane passenger 
during a turbulent 
business flight. Later 
she learns that the 
person she was tell-
ing all of her deepest 
secrets to is the man 
running her company.
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ABOMINABLE
Rolet: Albert Tsai, Tenzing Norgay 
Trainor, Tsai Chin, Chloe Bennet, 
Eddie Izzard, Sarah Paulson 
Regjia: Todd Wilderman  
Skenari: William Davies
___________________________

Përmbajtja

Nj ë rrugëtim aven-
turesk dhe epik prej 
2.000 miljeve, që 

fillon nga rrugët e Shangait 
deri tek kepet mahnitëse me 
dëborë të Himalajës.

moviemania



THE ADDAMS 
FAMILY
Rolet: Oscar Isaac, 
Charlize Theron, Allison 
Janney, Bette Midler, 

Chloë Grace 
Moretz, Finn 
Ëolfhard 
Regjia: Con-
rad Vernon & 
Greg Tiernan  
Skenari: Pa-
mela Pettler & 
Matt Lieber-
man 
__________ 

Përmbajtja

Filmi 
“The 
Addams 

Family” për-
cjellë familjen 
Addams duke 
u përballur 
me një mod-
erator dinak 
të një “reality” 

shout televiziv, gjersa 
njëkohësisht përgatiten 
për mikpritjen e famil-
jarëve më të largët për 
një kremtim familjar.  

THE WEDDING YEAR
Cast: Sarah Hyland, Tyler James Wil-
liams, Keith David, Patrick Warburton, 
Tom Connolly, Grace Helbig
Director: Robert Luketic  
Scenario: Donald Diego  
_______________  

Synopsis

M eet Mara. 
She’s a 
carefree 

aspiring photographer who just 
started dating Jake, an aspiring chef. 
After wedding invitations pour in, 
Mara and Jake embark on a year-
long adventure that puts their new 
relationship to the test.

THE WEDDING YEAR
Rolet: Sarah Hyland, Tyler James 
Williams, Keith David, Patrick War-
burton, Tom Connolly, Grace Helbig
Regjia: Robert Luketic  
Skenari: Donald Diego
_____________________________  

Përmbajtja

Takohuni me Marën. Ajo 
është në vajzë e shkujdesur 
që aspiron të bëhet foto-

grafe dhe e cila sapo 
ka filluar të takohet 
me Xhejkun, një djalë 
që aspiron të bëhet 
kryekuzhinier. Pas 
pranimit të ftesave të 
shumta për të marrë 
pjesë në dasma, Mara 
dhe Xhejk nisin një 
aventurë njëvjeçare, e 
cila vë në sprovë mar-
rëdhënien e tyre të re.

moviemania

THE ADDAMS FAMILY
Cast: Oscar Isaac, Charlize Theron, Allison Janney, Bette Midler, 
Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard 
Director: Conrad Vernon & Greg Tiernan  
Scenario: Pamela Pettler & Matt Lieberman  
______________________________________________________

Synopsis

Follows the Addams family as they face-off against a crafty 
reality-TV host while also preparing for their extended 
family to arrive for a major celebration.
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Falë Kupës së Botës FIBA 2019, dy javët e para të shtatorit u mbizotëruan nga lojërat e bukura 
të basketbollit. Jam i sigurt që të gjithë keni pasur ekipin tuaj të preferuar që keni dashur të fitojë. 

Sidoqoftë, në fund mund të kishte vetëm një fitues dhe ishte Spanja ajo që e fitoi edhe një herë të drejtën për t’u quajtur 
Kampione Botërore e Basketbollit. Pa dyshim ka pasur shumë lojëra interesante dhe lojtarë për të cilët mund të shkru-
ajmë, por këtë herë ne kemi vendosur të dalim me disa fakte interesante që nuk i keni ditur rreth Kupës së Botës FIBA.
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Jugosllavia është 
fituesja me më së 
shumti tituj, pesë
Përderisa vendi mund të mos 
ekzistojë më, Jugosllavia ende 
mban namin me pesë kam-

pionate të fituara. Me katër 
fitore SHBA-ja është në 
vendin e dytë dhe ish-
Bashkimi Sovjetik është në 
vendin e tretë me tri fitore.

Yugoslavia has 
won the most 
titles with five
While the country may 

not exist anymore, Yugoslavia 
still holds the belt with five 
championships. With four wins 
the USA is in second place 
and the former Soviet Union is 
in third with three wins.

Ekipi i parë amerikan 
ishte i përbërë vetëm 
nga punëtorët e fab-
rikës Chevy në Denver
Kjo është ajo që ndodh kur vërtet 
nuk ju intereson se si luani në një 
garë. Me sa duket, dikush e njihte 
një djalë që luante basketboll dhe 
gjithashtu ndodhi që ishte punëtor i 
automjeteve, kështu që ai rrëmbeu miqtë e tij dhe të gjithë u nisën drejt Argjenti-
nës. Ata në fakt luajtën mjaft mirë, u plasuan në vendin e dytë pas nikoqirit.

The first U.S. team was made up solely of factory 
workers from a Chevy plant in Denver
This is what happens when you really don’t care about how you do in 
a competition. Apparently, someone knew a guy who played basketball 
and also happened to be an auto worker, so he grabbed his buddies 
and they all headed down to Argentina. They actually did pretty well, 
finishing second to the host nation.

FAKTE QË NUK I KENI DITUR PËR 
KUPËN BOTËRORE TË FIBA-s

këndi sportiv

Finalja e parë u 
mbajt në ambient të 
hapur, para 25,000 
njerëzve
Është shumë mbresëlë-
nëse që aq shumë njerëz 
në vitet e 50-ta në Argjen-
tinë e pëlqyen basketbol-
lin sa të mblidheshin në 
Parkun Luna të Buenos 

Aires për të parë ndeshjen, dhe madje edhe më mbresëlënëse 
është që ata dolën në krye të tabelës. Argjentina fitoi ndeshjen 
dhe mbetet e vetmja herë kur ata e ngritën trofeun.

The first final was held outdoors in front 
of 25,000 people
It’s pretty impressive that so many people in 1950s Argentina 
liked basketball enough to actually congregate in Buenos Aires’ 
Luna Park to watch the game, and even more impressive that 
they could take an accurate head count. Argentina won the game 
and it remains the only time they’ve lifted the trophy.

Brazili mban rekor-
din për shumicën e 
pikëve të shënuara 
në një ndeshje me 
154 në 1978
E gjithë ajo që bie në sy 
është se Brazili e bëri këtë 

pa shënim nga vija prej tri pikësh. Ai ekip i Kinës duhet të 
ketë qenë mjaft i keq.

Brazil holds the record for most points scored 
in a game with 154 in 1978
All the more remarkable is that Brazil did this without the benefit of a 
three point line. That China team must have been pretty damn bad.

Rekordi për pjesë-
marrjen më të lartë u 
vendos në Finalen e 
vitit 1954, ku SHBA 
mposhtën Brazilin para 
34,000 njerëzve në Ma-
racanãzinho
Ndërsa stadiumi Maracanã mund 
të jetë më i famshmi i Brazilit, 
ekziston edhe vëllai i tij i vogël Maracanãzinho. Dhe, ashtu si homologu i tij 
edhe ai mund të pranojë mijëra njerëz.

The record for highest attendance was set at the 1954 
Final, where USA defeated Brazil in front of 34,000 
people at the Maracanãzinho
While the Maracanã stadium may be Brazil’s most famous, there’s also its little 
brother the Maracanãzinho. And, much like its counterpart, it holds a ton of people.

(Burimi: https://www.complex.com)



Thanks to the 2019 FIBA World Cup the first two weeks of September were dominated by 
the beautiful games of basketball. I am sure you all had your favorite team that you wanted to win. 

However, in the end there could be only one and it was Spain who once more earned the right to be called World 
Basketball Champions. Without a doubt there were many interesting games and players we could write about, but 
this time we have decided to come up with some interesting facts you didn’t know about the FIBA World Cup.

Asnjë lojtar nuk është emëru-
ar kurrë MVP i turneut më 
shumë se një herë
Pau Gasol pati fatin të ndryshojë 
gjithçka at vit, por në fund tradita kaloi 
te shoku i tij i skuadrës Ricky Rubio që 
u bë MVP i vitit 2019.

No player has ever been 
named the MVP of the tour-
nament more than once
Pau Gasol had the chance to change all 
that this year, but in the end the tradition 
went on as it was his teammate Ricky 
Rubio who became the 2019 MVP.

Në vitin 2002, Ar-
gjentina rrëmbeu 
fitoren e 58-të të 
SHBA-së në lojëra 
të luajtura me lojtarë 
profesionistë
Rënia e Basketbollit në 
SHBA filloi në Kupën 
Botërore FIBA 2002, kur ata 
humbën për herë të parë 
ndonjëherë në një turne me 

lojtarë profesionistë. 
Ata më pas gjithashtu 
humbën nga Jugosl-
lavia dhe Spanja, 
duke përfunduar në 
vendin e gjashtë në 
përgjithësi.

In 2002, Argen-
tina snapped 
USA’s 58-game 

winning streak in 
games played with 
professional players
The downfall of USA Basket-
ball began at the 2002 FIBA 
World Cup, where they lost 
for the first time ever at the 
tournament with professional 
players. They also lost to 
Yugoslavia and Spain after-
wards, finishing sixth overall.

Turneu i vitit 1994 
ishte hera e parë 
që profesionistët u 
lejuan të marrin pjesë
Pasi që profesionalistët u 
përfshinë, gjithçka ishte për 
pjesën tjetër të botës. Ekipi i 
II-të Amerikan i ëndrrave i ud-
hëhequr nga Reggie Miller dhe 
MVP i turneut Shaquille O’Neal 
morën në shtëpi trofeun me një diferencë mesatare fitore prej 37.7 pikë.

The 1994 tournament was the first time profession-
als were allowed to participate
Once the pros got involved, it was all over for the rest of the 
world. The U.S. Dream Team II led by Reggie Miller and tourna-
ment MVP Shaquille O’Neal took home the trophy with an aver-
age margin of victory of 37.7 points.

Meqenëse lojtarët pro-
fesionistë u lejuan në 
turne, i vetmi lojtar jo-
NBA që fitoi MVP ishte 
Dejan Bodiroga i Jugosl-
lavisë në 1998
Padyshim që ky është një çmim 
pak me fat; asnjë lojtar i NBA nuk 
u lejua në atë turne për shkak të 
bllokimit të NBA. Kjo nuk la shumë 
kandidatë të vlefshëm në mesin e 
profesionistëve të vendosur.

Since professional players were allowed into the 
tournament, the only non-NBA player to win MVP 
was Yugoslavia’s Dejan Bodiroga in 1998
Admittedly, this is a bit of a lucky award; no NBA players were allowed 
in that tournament due to the NBA lockout. That didn’t leave many 
viable candidates among the established pros.
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FACTS YOU DIDN’T KNOW
ABOUT THE FIBA WORLD CUP

sports corner

Shënuesi kryesor i të 
gjitha kohërave është Os-
car Schmidt i Brazilit, i cili 
kishte mesatarisht 24.1 PPG 
në mbi 35 ndeshje totale
I paraqitur në Sallën e Famshme të 
Basketbollit në vitin 2013, Schmidt 

kishte një admirues shumë të njohur: Kobe Bryant.

The leading all-time scorer is Oscar 
Schmidt of Brazil, who averaged 24.1 PPG 
over 35 total games
Inducted into the Basketball Hall of Fame in 2013, Schmidt has 
one very famous admirer: Kobe Bryant.

(Source: https://www.complex.com)



Xioami MI A2 64GB

Ndoshta marka nuk është e njohur për ju por ka 261 milion për-
dorues të ndërfaqes së tyre në botë. Për shkak të memories së 
punës prej 4 GB dhe procesorit me shumë bërthama, përdorimi i 

më shumë aplikacioneve nuk do të ngadalësojë telefonin fare. Ai pose-
don një kamerë të përparme dhe dy në pjesën e pasme. Fotografitë 
e bëra nga kamerat mbrapa gjatë ditës janë të qarta me ngjyra të 
këndshme. Është e mundur të regjistroni videoklipe në rezolucion prej 
4K. Telefoni ka dy të meta sa i përket fotove në errësirë, ato nuk janë 
aq të qarta dhe gjithashtu disa përdorues po ankohen se pajisja gjatë 
përdorimit të zgjatur dhe mbushjes së baterisë nxehet.

Xiaomi MI A2 64GB

Maybe the brand is not familiar to you but there are 261 millions 
of users of their interface in the world. Due to its working mem-
ory of 4 GB and multicore processor the using of application is 

not going to slow down phone. It possesses one front camera and two in the back. The photos made by 
back cameras during the day are clear with nice colors. It is possible to record video clips in 4K resolution. 
The phone has two flaws: photos in the dark are not so clear and also some users are complaining about 
heating of the device during extended usage and charging of the battery. 

Samsung Galaxy J5 Pro (2017) 32GB 

Sigurisht se Samsung është një nga markat më të famshme të telefo-
nave celular. Shumica e modeleve karakterizohen nga shpejtësia e 
punës së telefonave. Modeli i lartpërmendur është nga viti 2017, por 

i ashtuquajturi versioni Pro ka 3GB memorie pune. Bateria 3000 mAh dhe 
ekrani 5-inç duhet të garantojnë përdorimin e telefonit gjatë gjithë ditës pa e 
mbushur baterinë, që është avantazh i madh në krahasim me modelet tjera 
edhe më të shtrenjta të telefonave të  mençur. Po ashtu duke e krahasuar 
me telefonat e tjerë Samsung, ky do të jetë shumë më i përshtatshëm 
për xhepin tuaj. Samsung seria J u zëvendësua ndërkohë me serinë A, 
kështu që rifreskimi i fundit i madh i këtij modeli ka ndodhur në korrik.

Samsung Galaxy J5 Pro (2017) 32GB 

Samsung is of course one of the most famous brands of 
mobile phones.  Most of the models are characterized by the 
speed of work of phones. The abovementioned model is from year 2017 but so called Pro ver-

sion has 3GB of working memory. 3000 mAh battery and 5-inch screen should guarantee the usage of 
the phone during entire day without charging the battery, which is the great advantage in comparison 
to other even more expensive models of the smartphones. Also comparing to other Samsung phones 
this one will definitely be able to fit in your pocket. Samsung J Series was in the meantime replaced 
by A Series, so the last big update for this model happened in July. 

Ulefone Power 3S 

Kjo markë gjithashtu nuk është veçanërisht e njohur në 
tregun vendor, por është në botë. Memoria e punës dhe 
procesori janë të ngjashme me modelin e mëparshëm. 

Ajo ka dy kamera të përparme dhe dy prapa, por përdoruesit nuk 
janë aq të entuziazmuar me cilësinë e fotografive. Avantazhi më 
i madh i këtij telefoni është bateria që ka 6350 mAh që duhet të 
garantojë që telefoni mund të përdoret më shumë se 24 orë pa 
mbushur baterinë. Përveç kamerës, madhësia e prej 6 inç mund 
të jetë një nga disavantazhet për përdoruesit e caktuar

Ulefone Power 3S 

This brand is also not particularly known in the local 
market but it is in the world. Working memory and 
the processor are similar to the previous model. It 

has two front and two back cameras, but the users are not 
particularly thrilled with the quality of the photos. The biggest 
advantage of this phone is the battery that has 6350 mAh that 
should guarantee that the phone can be used more than 24 hours without charging the battery. 
Except camera, its 6-inch size can be one of the disadvantages for certain users. 

TELE-
FONAT 
E MEN-
ÇUR 
PËR 
SECILIN 
XHEP
Me siguri se keni 
blerë shumë 
gjëra të reja 
në fillim të vitit 
të ri shkollor. 
Disa prej jush 
ndoshta po 
mendojnë edhe 
për telefonin e 
ri. Meqenëse 
tani keni më pak 
para në buxhe-
tin e shtëpisë 
sesa para fillimit 
të vitit shkollor 
atëherë telefoni 
i ri do të duhej 
të jetë pak më 
i lirë. Ne po 
ju paraqesim 
gjashtë telefona 
të mençur me një 
nivel çmimesh të 
ulëta. Patjetër se 
ju do të jeni në 
gjendje të për-
dorni rrjetet so-
ciale, të shfletoni 
internetin dhe 
të shikoni klipet 
në YouTube për 
këta telefona pa 
të ashtuquajturat 
“viruse”. Se-
cila prej tyre ka 
avantazhet dhe 
disavantazhet 
e veta që ne do 
t’i zbulojmë në 
mënyrë që të 
bëni një zgjedhje 
sa më të mirë. 
Telefonat ren-
diten nga më të 
lirët deri tek më 
të shtrenjtët.
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Tesla Smartphone 6.2 

Duke gjykuar nga specifikat teknike, ky model është i 
përsosur në punën e tij. Ai ka memorien e punës 3GB 
dhe procesor me shumë bërthama. Përdoruesit nuk 

ankohen për shpejtësinë, por ata ankohen për baterinë që është 
disavantazhi më i madh i këtij modeli. Edhe pse ka 2850 mAh 
ajo zbrazet shpejt gjatë përdorimit të telefonit dhe vjen deri te 
mbinxehja gjatë mbushjes së telefonit. Secili përdorues i telefonit 
të mençur gjithashtu e di se ky problem me baterinë përkeqëso-
het gjithashtu kur telefoni përdoret për një kohë të gjatë.

Tesla Smartphone 6.2 

Judging by the technical specifications this model is flaw-
less in its work. It has the working memory of 3GB and 
multicore processor. The users are not complaining on 

the speed but they do complain about the battery that is the 
biggest disadvantage of this model. Although it has 2850 mAh it gets empty fast during the usage of the 
phone and it comes to overheating during the charging of the phone. Every user of the smartphone also 
knows that this problem with the battery is additionally worsening when the phone is used for a long time.

Nokia 5.1 32GB 

Po, Nokia ka modelin e vet me sistemin operativ Android. 
Por meqenëse kjo markë humbi luftën në treg, publiku i 
gjerë nuk e di se si funksionojnë telefonat e Nokia-s kur 

përdoren. Nokia 5.1 është sigurisht më e mira në këtë gamë 
çmimesh në krahasim me të gjithë telefonat që ju kemi paraqi-
tur. Ai po përshkruhet si “i lirë” me modelin “premium”. Befasi 
shtesë është rezolucioni i ekranit prej 439 ppi. Kamera që ka 
16MP është duke bërë fotografi të qarta me kontrast të mirë të 
ngjyrave. Ato janë të cilësisë pak më të dobët kur ka më pak 
dritë por jo aq shumë për të hequr dorë nga ky model. Nëse 
mërziteni nga memoria e brendshme prej 32GB, mund ta rritni 
lehtësisht me memori kartelë deri në 256GB.

Nokia 5.1 32GB 

Yes, Nokia has its own model with Android operative 
system. But since this brand lost the fight on the market, 
the wider public doesn’t know how their phones perform when being used. Nokia 5.1 

is for sure the best in this price range compared to all the phones we have presented to you. It is being 
described as ‘’cheap’’ with ‘’premium’’ design. The additional surprise is the screen resolution of 439 ppi. 
Camera that has 16 MP is making clear photos with good contrast of colors. They are little bit worse qual-
ity when there is less light but not so much to give up from this model. If you are bothered by the internal 
memory of 32 GB you could easily extend it with memory card up to 256 GB.

SMART 
PHONES 
FOR 
EVERY-
ONE’S 
POCKET
You have prob-
ably acquired a 
lot of new things 
at the begin-
ning of the new 
school year. 
Some of you are 
probably think-
ing about the 
new phone as 
well. Since there 
is less money in 
the house bud-
get than before 
the beginning 
of the school 
year than a new 
phone should be 
little bit cheaper. 
We are present-
ing you six 
smart phones 
of lower price 
range. You will 
definitely going 
to be able to use 
social networks, 
browse internet 
and watch the 
clips on You-
Tube on these 
phones with-
out so called 
‘’glitches’’. 
Each of those 
has its own 
advantages and 
disadvantages 
that we are go-
ing to reveal so 
that you make 
a good choice. 
The phones 
are listed from 
cheapest to the 
most expensive.
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Huawei Y7 (2019)

Huawei është gjithashtu markë kineze që po bëhet gjithnjë 
e më popullore. Gjithashtu edhe ky model me siguri se ka 
kontribuar në popullaritet të tij. Së bashku duke qenë i lirë 

në krahasim me telefonat e tjerë me specifikime teknike identike, 
përdoruesit vlerësojnë shpejtësinë e tij të punës, me fjalë të tjera 
optimizimin por edhe dizajnin. Bateria prej 4000 mAh paraqet avan-
tazhin. Nëse nuk jeni të pasionuar pas ekraneve të mëdha, ky model 
nuk është për ju pasi që sikurse modeli i mëparshëm ka 6, 26 inç.

Huawei Y7 (2019)

Huawei is also Chinese brand that is getting more and 
more popular. Also this model contributed to popular-
ity for sure. Along being cheap in comparison to other 

phones with identical technical specifications, the users praise 
its speed of work, in other words optimization but a design as 
well. The battery of 4000 mAh represents the advantage. If you 
are not a lover of big screens this model is not for you since like 
the previous model it has 6, 26 inches. 
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Në prani të përfaqësuesve të 
Qeverisë së Kosovës, Policisë së 
Kosovës, partnerëve ndërkom-

bëtarë, mediave dhe familjeve të tyre, 
u mbajt ceremonia e diplomimit të 
gjeneratës së 54-të të kadetëve të Aka-
demisë së Sigurisë Publike të Kosovës. 
Kadetëve të kësaj gjenerate iu dhanë 
diplomat dhe 416 prej tyre u betuan për 
t’i shërbyer dhe për ta mbrojtur dre-
jtësinë, sundimin e ligjit dhe qytetarët 
e Kosovës. Menjëherë pas diplomimit, 
ata filluan shërbimin në Policinë e 
Kosovës, nën mbikëqyrjen e kolegëve 
të tyre të vjetër. Në disa botime të 
mëparshme, revista ‘For You’ ka shk-
ruar për përvojat e Fjollës, Kristinës 
Visarit dhe Ivanit. Ne ju kemi informuar 
për dëshirat e tyre që një ditë të bëhen 
oficerë policie. Këtë herë, Revista ‘For 
You’ pati rastin që të ishte e pranishme 
kur dëshirat e tyre u realizuan.

Krenar dhe të lumtur që 
u bënë pjesë e Policisë 
së Kosovës
Salla ceremoniale në të cilën kadetët edhe 
zyrtarisht u bënë oficerë të rinj të policisë 
ishte tepër e vogël atë ditë për të zënë 
një numër kaq të madh të të ftuarve. Me 
duartrokitje u mirëpritën 416 oficerë të 
ardhshëm të Policisë së Kosovës ndërsa 
ata marshuan në. Fytyrat e lumtura të 
prindërve ishin në kontrast me fytyrat 
serioze të kadetëve të rinj, të cilët në 
këtë mënyrë donin të tregonin se ishin të 
gatshëm për sfidat e ardhshme. Pas thirrjes 
individuale dhe ceremonisë së diplomimit, 
kapelat e kadetëve u hodhën në ajër në 
mënyrë solemne në fund të ceremonisë, 

dhe më pas, në turmën me fytyra të 
gëzuara, u përpoqëm që t’i takonim disa 
prej kadetëve tanë hero për të cilët kishim 
shkruar më herët.  Së pari e pamë Fjollën, 
e cila me entuziazëm festonte suksesin e 
saj në prani të prindërve dhe familjes së 
saj. Kujtojmë ditën kur e takuam në oborrin 
e Akademisë në Vushtrri, ku nga agimi i 
hershëm me entuziazëm bënte ushtrime 
fizike me shokët e saj të klasës. Kur e 
pyetëm se si ndihet pas diplomimit, ajo 
e ngazëllyer u përgjigj se është shumë e 
lumtur, plot emocione dhe shumë krenare. 
“Na u desh që të kalojmë shumë sfida ku 
më e rëndësishmja ishte ndarja nga familja 
për tetë muaj të plotë. Nuk ishte e lehtë, 
por ndjehem e privilegjuar të jem një nga 
kadetet vajza. Nga të gjithë kadetët që 
janë diplomuar këtu, 30% janë gra, dhe kjo 
është arsyeja pse jam shumë e lumtur. Nga 
sot, unë do ta bëj këtë punë me përkushtim 
të plotë, me kënaqësi dhe me lumturi. Jam 
shumë e kënaqur që jam pjesë e Policisë 
së Kosovës dhe mezi pres që ta filloj punën 
e re në stacionin e Prishtinës duke filluar 
nga e hëna”, shpjegoi Fjolla.

“Qëllimi më i madh në 
jetë arrihet me këmbë-
ngulje dhe me mund”
Bashkë me Fjollën, edhe Kristina do 
t’i kryejë detyrat e saj në stacionin e 
njëjtë të policisë në Prishtinë. E gjetëm 
Kristinën duke pritur me padurim që 
t’i përqafonte prindërit e saj, të cilët 
kishin ardhur në Prishtinë për ta 
festuar suksesin e vajzës së tyre. Ata 
i kishin ofruar asaj gjithë mbështetjen 
e tyre gjatë muajve të ngarkuar në 
Akademinë e Policisë. E kujtojmë kur 
Kristina na tha në fillim të trajnimit 
se qëllimi i saj ishte që të bëhej një 
oficer i mirë i policisë, t’u shërbente 
qytetarëve të Kosovës, pavarësisht 
nga përkatësia etnike dhe kombë-
sia. Po me atë entuziazëm Kristina 
u shpreh ngjashëm sërish. Tani, ajo 
është e lumtur sepse është e gatshme 
që të fillojë përmbushjen e detyrave e 
saj që nga e hëna: “Qëllimi më i madh 
në jetë arrihet me këmbëngulje dhe 
me mund, dhe unë e arrita qëllimin. 
Mbi të gjitha, e dua këtë punë. Më 
pëlqen profesioni i oficerit të policisë 
sepse detyra jonë është vendosja e 
paqes midis qytetarëve, të siguro-
jmë barazi dhe ta ruajmë sigurinë e 
qytetarëve dhe pronën e tyre”. Këshilla 
e saj për rininë e Kosovës është që 
mos të heqin dorë kurrë, t’i ndjekin ën-
drrat e tyre dhe të luftojnë për qëllimet 
e tyre. I lamë Kristinën dhe Fjollën, dy 
koleget dhe oficeret e reja të policisë, 
në përqafim ndërsa po ia uronin njëra-
tjetrës diplomimin. Revista ‘For You’ 
u uron të gjithë kadetëve me të cilët 
kemi qëndruar gjatë muajve të kaluar 
u thotë atyre se kjo punë nuk është 
thjesht një punë, por është një thirrje e 
përjetshme për karrierë.

Pas përgatitjes teorike dhe stërvitjes fizike, këta kadetë janë të gatshëm për punë 
në terren si pjesëtarë të Policisë së Kosovës

NGA ËNDRRA NË REALITET – DIPLOMIMI I GJENERATËS 
54-të TË KADETËVE TË POLICISË SË KOSOVËS
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The graduation ceremony of the 54th 
generation of cadets of the Kosovo 
Academy of Public Safety was held in 

the presence of the representatives of the 
Government of Kosovo, the Kosovo Police, 
international partners, media and their 
families. The cadets of this generation were 
awarded their diplomas and 416 of them took 
the oath to serve and protect the justice, rule 
of law and citizens of Kosovo. After gradu-
ation, they will begin service in the Kosovo 
Police under the supervision of their senior 
colleagues. In previous issues ‘For You 
Magazine’ has written about the experiences 
of Cadets Visar, Ivan, Kristina and Fjolla. We 
informed you about their wishes to one day 
become Kosovo police officers. This time, 
‘For You Magazine’ had the opportunity to be 
present when their dream came true.

Proud and happy to 
become part of the 
Kosovo Police
The ceremonial room in which cadets officially 
became junior police officers was too small on 
the day to receive the number of guests attend-
ing. A warm applause welcomed the 416 new 
Kosovo Police officers as they marched into the 
hall. The glowing faces of the parents con-
trasted with the serious expression of the young 
cadets, who by their professionalism wanted to 
show that they were ready for the future chal-
lenges that await them. After the individual sum-
mons and the graduation ceremony, the cadets’ 
caps were solemnly lifted up to reveal a crowd 
of cheerful faces. We spoke to some of our 
hero cadets we had written about earlier.  We 
first saw Fjolla, who enthusiastically celebrated 
her success in the presence of her parents and 
family. We remember the day when we found 
her in the backyard of the Academy in Vucitrn, 
where from the early dawn she enthusiastically 
practiced gymnastics with her classmates. We 
asked her how she feels after graduation, she 
excitedly replied that she is very happy; full of 
emotion and proud of her achievement. “We 
had to go through many challenges, the most 
important of which was separation from our 
families for the full eight months. It was not 
easy, but I feel privileged to have been one 
of the female cadets. Of all the cadets who 
graduated here today, 30% are women, which 
is why I’m very happy. From today, I will do 
this job with complete dedication, satisfaction 
and happiness. I am very pleased to be part 
of the Kosovo Police and I cannot wait to start 

my new police job at the Pristina station on 
Monday,” Fjolla explained.

“The Greatest goal in life is 
achieved with persistence 
and effort”
Her classmate Kristina will also perform her 
new duties together with Fjolla in Pristina police 
station. We found Kristina eagerly waiting to 
hug her parents, who had come to Pristina to 
celebrate their daughter’s success. They had 
provided her with all the support she needed 
during the busy months at the Police academy. 
We remember when Kristina told ‘For You 
Magazine’ at the beginning of her training, that 
her goal was to be a good police officer and 
to serve the citizens of Kosovo regardless of 
their ethnicity. Kristina enthusiastically told us a 
similar story. Now, she’s happy to start fulfilling 
her duties on Monday; she said, “The greatest 
goal in life is achieved with persistence and 
effort, and I have succeeded in achieving that 
goal. Above all, I already love this job. I like 
the profession of a police officer because our 
job is to establish peace among citizens, to 
ensure equality and to preserve the safety 
of citizens and their property”. Her advice to 
the youth of Kosovo is to never give up, to 
follow their dreams and to fight for their goals. 
We left the two classmates and new police 
officers, Kristina and Fjolla, in an embrace 
while they were congratulating each other on 
graduation. ‘For You Magazine’ congratulates 
and tells all the cadets we’ve been hanging 
out with in the past months that this job is not 
just a job, it’s a lifelong call and career.

Fjolla dhe Aleksandra urojnë njëra-
tjetrën për diplomimin me sukses

FROM DREAMS TO REALITY - 
GRADUATION OF THE 54TH GENERA-
TION OF KOSOVO POLICE CADETS

Përmbledhje 
Më shumë se 17,000 aplikacione mbër-
ritën në Akademinë e Sigurisë Publike 
të Kosovës për konkursin e fundit për 
kadetë të rinj të policisë. Ata gjithashtu 
ishin gjenerata e parë që filluan punën 
në kuadër të programit të ri të akredi-
tuar të Agjencisë në Ministrinë e Arsimit 
të Kosovës. Programi përbëhet nga 
trajnimi dyvjeçar i ndarë në pjesën teor-
ike për shtatë muaj, të pasuar me punë 
praktike dhe provimin përfundimtar. 
Kadetët do të pranohen si polic vetëm 
pasi t’i kenë kaluar të gjitha fazat e tra-
jnimit. Karakteristikat morale dhe etike, 
shëndeti dhe aftësia fizike e shkëlqyer 
janë disa nga fushat në të cilat kan-
didati i Akademisë duhet të jetë ndër 
më të mirët, dhe vetëm ata me vullnet 
dhe angazhim të madh mund t’i kalojnë 
trajnimet e rënda dhe të 
bëhen oficerë policie.

Summary
More than 17,000 applications were received 
at the Kosovo Academy of Public Safety for 
the latest competition for police cadets. They 
were also the first generation to start training 
under the agency’s newly accredited Ministry 
of Education of Kosovo program. The pro-
gram consists of two years of training, divided 
into seven months theory, followed by on 
the job training and a final examination. The 
cadets will only graduate to become police 
officers after passing all parts of the training. 
Moral and ethical characteristics, excellent 
health and physical fitness are some of the 
areas in which an Academy candidate must 
be among the best, and only those with great 
will and commitment can undergo the intense 
training and become police officers.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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Haris Lahu (14)

Është një serial ‘Stranger 
Things’ i cili më pëlqen 
shumë sepse i ka aktorët 

e moshës sime. Heroina e këtij 
seriali Eleven-Jane (Millie Boby 
Brown) e ka një superfuqi të 
jashtëzakonshme me të cilën i luf-
ton të këqijtë dhe mbron familjen 
dhe shokët e saj. Për këtë arsye do të doja që për një 
ditë të vetme të jem sikur personazhi i Eleven-Jane për 
t’i mbrojtur shokët dhe familjen time.

There is a TV series “Stranger Things,” which I like a 
lot because main actors are of my age. The hero of 
TV series, Eleven-Jane (Millie Boby Brown) has an 

extraordinary superpower, which she uses to fight evil and 
protect her family and friends. For this reason I would like 
for a single day to be like the character of Eleven-Jane to 
protect my friends and family.

Mihajlo Arsić

Do të dëshiroja të isha 
Nikola Tesla për një 
ditë, gjegjësisht ta shi-

koja atë mendje të përsosur të 
një gjeniu që është i famshëm 
për intelektin e tij dhe shpik-
jet, të cilat edhe sot e kësaj 
dite janë shumë të dobishme. 
Dikush të cilit nuk ia pranuan 
arritjet, në një periudhë ko-
hore që ishte përtej tij. E çmoj shumë faktin se ai ishte 
ndryshe nga të tjerët dhe se ishte e mbetet unik.

I would like to be Nikola Tesla for one day, to take 
a peek into that perfect mind of a genius who is 
famous for his intellect and inventions that are 

of great help to us today. A man who lived unac-
counted for, in a time that was far behind him. I 
love how he was different from others and that he 
was and remains unique.

Dafina Hajrizi (14)

Ndonëse jam vajzë, nëse do 
të mundesha do të dëshiroja 
që të jetoja një ditë të vetme 

jetën e aktorit Ozgur Ege Nalci nga 
seriali për fëmijë Tozkoparan. Ai më 
pëlqen për mënyrën se si aktron. 
Madje do të mjaftohesha sikur edhe 
të mund të aktroja përkrah tij.

Although I’m a girl, if I could, I’d like to live a single day 
of Ozgur Ege Nalci’s life, actor from the children’s 
series Tozkoparan. I love him for the way he acts. I 

would even be happy if I could act alongside him.

Katja Marković

Me shumë dëshirë do të 
ndërrohesha me një 
person të famshëm, 

pra të shoh se si është të kesh 
mijëra ndjekës në “Instagram” 
ose abonues në “YouTube” 
dhe njerëzit të njohin në rrugë 
dhe të kërkojnë autografin. 
Por prapë, kjo do të ishte vetëm për një ditë.

I would love to switch with a celebrity, to see what 
it’s like to have thousands of followers on Insta-
gram or subscribers on YouTube, when people 

recognize you on the street, looking for your auto-
graph. But still, only for one day.

Kaltrina Thaqi (14)

Nëse do të jetoja jetën e 
dikujt për një ditë të vetme 
do të doja të ishte jeta e 

ndonjë bamirësi si Halil Kastrati. Ai 
së bashku me stafin e tij kanë ndi-
hmuar dhe ndihmojnë kaq shumë 
njerëz dhe puna e tyre i prek zem-
rat e çdo njeriu dhe unë do të doja 
ta përjetoja kënaqësinë që të jep 
një veprimtari e tillë bamirëse.

If I were to live one’s life for a single day I’d like to be the 
life of a humanitarian, like Halil Kastrati. He and his staff 
have helped and help so many people and their work 

touches everyone’s hearts and I would love to experience 
such a charitable activity.

Hana Bektešević

E adhuroj sportin dhe 
jam mjaft aktive dhe 
përgjigja ime në këtë 

pyetje është: Ivana Spanovic. 
Me shumë dëshirë do të kthe-
hesha prapa për ta përjetuar 
suksesin e saj, lavdinë e saj 
që mbështetet me punë dhe 
përpjekje të palodhshme.

I love sports and I am a very 
active person, so I have one answer to this ques-
tion: Ivana Spanovic. I wish I could feel her suc-

cess, her glory backed by hard work and effort.

NËSE DO TË MUND TË JETONIT JETËN 
E DIKUJT TJETËR PËR NJË DITË TË 
VETME, KUSH DO TË ISHTE AI/AJO??

pyetësor
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Natalija Ilić

Do të dëshiroja të 
ndërroja jetën 
për një ditë me 

fenomenin e “YouTube” 
Nadja sepse është një 
fenomen shumë i mirë; 
ka shumë abonues dhe 
më pëlqejnë sfidat e 
saj, prandaj do të kisha 
dëshirë ta provoja këtë për një ditë.
 

I would switch my life for a day with YouTuber 
Nadja because she is a good YouTuber, she 
has a lot of subscribers and I like her challeng-

es, so I would like to try that one for a day.

Laorent 
Shabani (13)

Nëse do të mund të isha dikush 
tjetër për një ditë atëherë ai 
do të ishte Keanu Reeves. Për 

mendimin tim, ai është aktori më i mirë 
dhe më i sjellshëm. Me punën e tij ai 
ka sjellë shumë lumturi tek njerëzit si 
me rolet e tij ashtu edhe me aktivitete 
bamirëse. Prandaj, dua të bëhem si ai një ditë që të sjellë 
lumturi tek njerëzit kudo në botë.

If I could be someone else for a day then it would be 
Keanu Reeves. In my opinion, he is the best and kindest 
actor. With his work he has brought a lot of happiness 

to people both through his roles and charitable activities. 
Therefore, I want to become like him one day in order to 
bring happiness to people everywhere in the world.

Nikola 
Gvozdić

Do të dëshiroja ta 
ndërroja jetën time 
për një ditë me 

babanë tim sepse ka qenë 
shumë i talentuar; ka kën-
duar kudo, në qytete të 
ndryshme dhe ishte pjesë 
e skenave. Më pëlqen muzika e tij.

I would switch my life for a day with my dad 
because he is talented, he sang every-
where, in different cities and he was on the 

stages. I like his music.

Aurora Fazliu (13) 

Nëse do të mund të jetoja jetën 
e dikujt tjetër për një ditë ajo do 
të ishte aktorja Emilia Clarke 

nga seriali ‘Game of Thrones’. Do të 
doja të jem ajo sepse ajo është shumë 
e dashur për publikun dhe po ashtu 
do të dëshiroja të përjetojë ndjenjën 
e të qenit aktore filmash pasi që jam 
adhuruese e madhe e kinemasë.

I f I could live someone else’s life for a day, it would be 
Emilia Clarke from the Game of Thrones series. I would 
like to be her, because she is very dear to the public 

and I would also like to experience the feeling of being a 
movie actress since I am a big fan of cinema.

Viktor 
Marković 

Nëse do të kisha 
mundësi të ndër-
roja jetën, do të 

ishte me Michael Jack-
son. Për shkak të tij kam 
mësuar të vallëzoj dhe 
të këndoj. Ai ka qenë një 
vallëtar i shkëlqyeshëm; 
ai shpiku hapat e veçantë të vallëzimit dhe u dha 
emra, të cilët i adhuroj. Ai ishte shumë i talentuar.

If I could do it, I would switch my life with Mi-
chael Jackson. I learned from him to dance and 
sing. He knew how to dance well; he invented 

special dance steps and gave them names, which 
I liked a lot. He was very talented.

Bleona Hasani (14)

Nëse do të mund të jetoja jetën 
e dikujt tjetër për një ditë ajo 
do të ishte Rita Ora sepse ajo 

është e famshme në tërë botën por, 
edhe e adhuruar nga të gjithë shq-
iptarët. Do të doja të përjetoja se si 
është të kesh famë të tillë por edhe 
si ndihesh kur je simboli i krenarisë 
për të gjithë shqiptarët.

If I could live someone else’s life for one day it would be 
Rita Ora because she is famous all over the world, but 
also adored by all Albanians. I would like to experience 

what it is like to have such fame as well as to know how you 
feel when you are a symbol of pride for all Albanians.

questionnaire

IF YOU COULD LIVE SOMEONE 
ELSE’S LIFE FOR A SINGLE DAY, 
WHO WOULD HE/SHE BE??



Më kujtohet momenti kur jemi bërë shoqe të 
ngushta në klasë të parë. Nuk të njihja, por 
ne u afruam shumë falë bankës shkollore. Të 

jem e sinqertë nuk e prisja që ti të bëheshe personi 
që unë do ta quaja shoqja ime e ngushtë dhe motër. 
Nuk e prisja që ti do të bëheshe personi që unë e 
thërras në ora dy të mëngjesit, gjersa derdh lot për 

shkak të testeve ose për të kërkuar 
këshillë nga ti. Miqësisë sonë iu 
nevojit disa vite për të lulëzuar, por 
megjithatë ia vlejti.  

Dëshiroj të të tregoj ty, shoqja 
ime e ngushtë dhe motra ime, se sa 
shumë jam mirënjohëse që të kam 
në jetën time. Nuk e di se çfarë do të 
bëja pa ty. Dëshiroj që ta kuptosh se 
sa krenare jam për ty, për suksesin 
dhe rezultatet tuaja. Të mbështes çdo 
ditë. Kurrë mos e harro këtë! Fale-
minderit që çdoherë je pranë meje, 
edhe atëherë kur jemi me kilometra 
larg njëra-tjetrës. 

Faleminderit për bisedat e natës 
dhe mësimet “online” në ora tre të 
mëngjesit! Faleminderit që më ngrije 
humorin çdoherë kur unë isha duke u 
ndier keq! Faleminderit që jam aq e 
vlefshme për ty! Faleminderit që më 
nxjerrë nga shtëpia gjatë vikendeve! 
Faleminderit që nuk heq dorë nga unë! 
Faleminderit që thjesht je vetvetja! 

Kurrë nuk do ta harroj që i adhu-
ron picat, si dhe faktin që nuk mund 
të mbijetosh pa muzikë. Kurrë nuk 
do t’i harroj momentet kur unë qaja 
rrëke dhe as ato momente kur ne 
qeshnim së bashku si të çmendura. 
Kurrë nuk do t’i harroj momentet që 
ne i kemi ndarë.

Më vjen keq që ndonjëherë jam 
egoiste. Më vjen keq që më ndryshon 
disponimi. Më vjen keq që ndonjëherë 
them diçka të gabueshme. Dëshiroj që 
ti ta dish që do të bëjë gjithçka që kjo 
miqësi të zgjasë. Kurrë nuk do t’i harroj 
planet tona që një ditë të udhëtojmë 
nëpër Evropë dhe Amerikë. Dëshiroj 
që të jesh pranë meje edhe në ditën e 
martesës, të mbash një fjalim për mua 
dhe bashkëshortin tim. Dëshiroj të jesh 
prezente edhe atë ditë kur të më lind 
fëmija. Dëshiroj që ti të frysh qirinjtë në 
ditëlindjen time të pesëdhjetë. 

Ti je një në një milion dhe jam 
e lumtur që kam miqësinë tonë të 
mrekullueshme. Jam krenare për 

personin që je bërë. Faleminderit për çdo gjë. Ti je 
shoqja ime, motra ime, këshilltarja ime, partnerja ime 
në “shejtanllëqe”, engjëlli im mbrojtës dhe bashkud-
hëtarja ime në këtë jetë. Të gjitha në një. 

E tëra çka mund të them është se jam shumë e 
lumtur që të kam në jetën time.      
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këndi juaj

Lea Nikshiq, Prishtinë

PËR SHOQEN TIME TË NGUSHTË - 
MOS HARRO QË JE NJË NË NJË MILION

Ti je shoqja ime, motra ime, këshilltarja ime, partnerja ime 
në “shejtanllëqe”, engjëlli im mbrojtës dhe bashkudhëtarja 
ime në këtë jetë



I remember the moment when we became best 
friends in the first grade. I didn’t know you but 
we became very close thanks to the school 

bench. To be honest I didn’t expect you to be-
come the person I would call best friend and 
sister. I didn’t expect you to be the one that I will 
call at 2 AM during the night while I cry due to 
tests or to ask for advice. Our friendship needed 
a few years to blossom but it was worth it.  

I just wish to tell you my best friend and sister 
how much I’m thankful that you are in my life. I 
don’t know what I would do without you. I wish 
you to know how much I’m proud of you, of your 
success and results. I’m rooting for you every 
day. Never forget that. Thanks for always stand-
ing by my side even when we are kilometers 
away from each other. 

Thank you for night talks and online studying 
at 3 AM. Thank you for cheering me up every 
time I was feeling bad. Thank you for feeling 
worthwhile. Thank you for dragging me out of the 
house on weekends. Thank you for not giving up 
on me. Thank you for being simply you. 

I will never forget that you adore pizza as well 
as the fact that you cannot survive without music. 
I will never forget the moments when I cried my 
eyes out. I will never forget the moments when 
we laughed as fools. I will never forget the mo-
ments that we shared together. 

I’m sorry for being selfish sometimes. I’m 
sorry that I’m changing moods. I’m sorry for say-
ing something wrong sometimes. I wish you to 
know that I will do all in my power so that this 
friendship lasts. I will never forget our plans to 
take a tour of Europe and America one day. I 
wish you to be along me on my wedding day, to 
hold a speech about me and my husband. I want 
you to be at the birth of my child. I want you to 
blow candles for my fiftieth birthday. 

You are one in a million and I’m glad that I 
have our beautiful friendship. I’m proud of every-
thing you became. Thank you for everything. You 
are my best friend, my sister, advisor, partner in 
crime, guardian angel and companion. All in one. 

All I can say is that I’m happy to have you in my life.       
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your corner

I just wish to tell you my best friend and sister how much I’m thankful that you are in my life. I don’t know what I 
would do without you. I wish you to know how much I’m proud of you, of your success and results

Lea Nikshiq, Prishtinë

TO MY BEST FRIEND - DON’T FORGET 
THAT YOU ARE ONE IN A MILLION
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Përshëndetje!
Revista juaj For You më 
pëlqen shumë. Dëshira ime 
është të kem një poster 
nga këngëtari i famshëm 
shqiptar Blero dhe grupi 
muzikor NRG Band dhe po 
ashtu të shkruani diçka për 
ta. Ju lutem. Faleminderit. 
Jeni më të mirët.
Lirjeta Musliu
Rahovec

Tung!
Hobi im është volejbolli 
dhe kohën e lirë e kaloj 
duke mësuar. Këngëtarët e 
mi të preferuar janë Bebe 
Rexha dhe One Direction. 
Ndër aktoret do të veçoja 
aktoren më të bukur në 
botë, Angelina Jolie. Ju 
lutem publikoni postera 
nga këta që i përmenda 
më lart. Suksese.
Eda Gashi
Rahovec

Tung, tung!
Revista juaj më pëlqen 
shumë. E lexoj me kujdes 
por më shumë jam i 
interesuar për tenisin. Në 
njërin nga numrat e ar-
dhshëm ju do të mund të 
shkruanit më shumë për 
këngëtaren më të mirë në 
botë, Beyonce si dhe të 
publikoni një poster nga 
Blero dhe Afrona. Gjatë 
kohës së lirë lexoj kurse 
hobi im është kompjuteri. 
Ju vetëm vazhdoni me pu-
nën tuaj ngase jeni duke 
bërë një punë të mrekul-
lueshme.
Adonis Shala
Rahovec

Tung!
Unë jam Dea nga Podu-
jeva. Revista juaj është e 
mrekullueshme. Unë dhe 
shoqet e mia e lexojmë 
me kënaqësi sidomos 
faqet e modës ku gjith-
monë gjejmë diçka inte-
resante. Këngëtari im i 
preferuar është Ledri Vula 
ndërsa ndër aktorë do të 
doja të shkruani diçka për 

Fatos Kryeziun. Ju vetëm 
vazhdoni dhe unë ju 
uroj që puna juaj të 
zgjasë përgjith-
monë.
Dea Demiri
Podujevë 

Tung të gjithëve!
Revista juaj është me të 
vërtetë “cool”! Më pëlqen 
përmbajtja e revistës suaj. 
Aktorja ime e preferuar 
është Selena Gomez, 
kurse CD e imja e preferu-
ar është nga Justin Bieber. 
Nga këngëtaret më pëlqen 
Beyonce dhe do të kisha 
pasur dëshirë që ta botoni 
posterin e këngëtarit Jay 
Z! Shpresoj që dëshira 
ime do të plotësohet!
Nesa Demiri
Prishtinë

Përshëndetje!
Ja letërnjoftimi im i 
shkurtër: nga këngëtaret 
më së shumti më pëlqen 
Dafina Zeqiri, kurse nga 
aktoret më pëlqen Teuta 
Krasniqi. Kohën e lirë e 
kaloj me shoqe, dhe duke 

lexuar kurse nga sportet 
më së shumti më pëlqen 
tenisi. Më pëlqen revista 
juaj por do të kisha pasur 
dëshirë që të shkruani 
diçka për muzikën R’nB 
dhe për shembull të 
botoni një poster të 
BabaStars. Posaçërisht 
më pëlqen rubrika “Mov-
iemania”. Vetëm vazhdoni 
kështu!!!
Era Jupolli
Prishtinë
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Greetings!
I like For You magazine 
very much. My wish is to 
have a poster of famous 
Albanian singer Blero 
and NRG Band, and 
please write something 
about them. Please. 
Thank you. You are the 
best.
Lirjeta Musliu
Rahovec/Orahovac

Hi!
My hobby is volleyball 
and I spend my free time 
learning. My favorite 
singers are Bebe Rexha 
and One Direction. Of the 
actresses, I would single 
out the most beauti-
ful actress in the world, 
Angelina Jolie. Please 
publish posters of the 
ones I mentioned above. 

Good luck.
Eda Gashi
Rahovec/Orahovac

Hello!
I like your magazine a lot. 
I read it joyfully, however 
I am more into tennis. 
In one of the upcoming 
issues, please write more 
about the best singer in 
the world, Beyonce, and 
publish a poster of Blero 
and Afrona. In my free 
time I read, and comput-
ers are my hobby. Keep 
up the great job.
Adonis Shala
Rahovec/Orahovac

Hi!
I’m Dea from Podujeva. 
Your magazine is great. 
Me and my friends enjoy 
reading it, especially the 
fashion pages where we 
always find something 
interesting. My favor-
ite singer is Ledri Vula, 
while among the actors 
I would like you to write 

something about Fatos 
Kryeziu. You keep up 
the good work and 
I wish your maga-
zine never ceases 
to exist.
Dea Demiri
Podujeva/Podujevo 

Hi to everyone!
Your magazine is really 
“cool”! I like the content 
of your magazine. My 
favorite actress is Selena 
Gomez, and my favorite 
CD is by Justin Bieber. 
Of the singers I love 
Beyonce and I would like 
you to publish a poster 
of Jay Z! Hope my wish 
comes true!
Nesa Demiri
Prishtinë/Pristina

Greetings!
Here’s my background: 
Of singers I like Dafina 
Zeqiri the most, and of 
actresses I like Teuta 
Krasniqi. I spend my free 
time with friends, and 

reading, and my favorite 
sport is tennis. I like your 
magazine but I would 
love you to write some-
thing about R’nB music 
and publish a BabaStars 
poster. I especially like 
the “Moviemania” column. 
Just keep up!!!
Era Jupolli
Prishtinë/Pristina
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