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editorial/indeksi

Të nderuar lexues,

Dashuria është padyshim 
një nga ndjenjat më të 
fuqishme që njerëzit mund 

të përjetojnë ndonjëherë në jetën e 
tyre. Edhe pse njerëz të ndryshëm 
e perceptojnë dashurinë ndryshe, 
ajo ka qenë frymëzuese për të 
gjithë, duke i dhënë shpresë dhe 
kuptim jetës. Dhjetëra mijëra 
vepra letrare janë shkruar për 
nder të saj dhe ajo ende mbetet 
burim frymëzimi për njerëzit e të 
gjitha moshave dhe prejardhjeve. 
Prandaj, nuk është për t’u habitur 
kur dëgjojmë fjalët “dashuria është 
gjithçka që ju nevojitet”.

Bota është vend më i mirë kur 
ka dashuri. Ajo mund të të bëjë 
personin më të lumtur dhe të të 
mësojë se si të bëhesh dikushi. Unë 
besoj se dashuria është gjithçka 
që na nevojitet sepse na nxit që të 
bëhemi më të mirë, na e bënë jetën 
më të mirë dhe na mëson të jemi më 
të fortë dhe më optimist.

Njerëzit ndikohen nga 
personi me të cilin kalojnë më së 
shumti kohë. Në ditët e sotme, 
adoleshentët kalojnë pjesën më 
të madhe të kohës me të dashurit 
e tyre. Qëndrimi me të dashurit 
e tyre i bën ata të ndjehen të 
veçantë. Për shkak të kësaj, i 
frymëzon dhe i motivon ata të 
jenë më të mirët që mund të jenë. 
Dashuria gjithashtu i jep ngjyrë 
jetës sonë. Kjo na bën personin 
më të lumtur në tokë. Të jesh i 
dashur nga dikush është ndjenja 
më e fuqishme që një person mund 
të përjetojë në tërë jetën e tij/saj. 
Në fund, dashuria na mëson të 
jemi më të fortë dhe më optimist. 
Dashuria ju jep shpresë kur jeni pa 
disponim. Ju jep dritë, kur gjithçka 
që shihni është errësirë.

Si përfundim, dashuria është 
gjithçka që na nevojitet sepse i 
jep jetës kuptim. Ajo na jep shumë 
mësime që mund të na ndihmojnë 
në jetë. Dashuria mund të na 
ndryshojë ne dhe jetën tonë për të 
mirë. Ndonjëherë, mund të duket 
e ndërlikuar, por kurrë mos harroni 
se heqja dorë nuk është zgjidhja. 
Dashuria ju jep një qëndrim pozitiv 
dhe kjo ju bën versionin më të mirë 
të vetvetes suaj. Ju gjithmonë mund 
të jepni pa dashuri, por nuk mund të 
dashuroni kurrë pa dhënë.

Deri në takimin tonë të radhës, 
qëndroni të dashur miqtë e mi.

Leonora
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shtypur në Kosovë 
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pa pagesë. Përm-
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i mirëpret opinionet 
tuaja dhe i publikon 
ato, por në formë 
të përmbledhur. 
Nëse kërkohet emri 
i shkrimtarit të mos 
tregohet, kjo mund 
të bëhet, por nuk do 
të publikohen letra 
anonime, shpifëse 
apo me qëllim të keq.
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Dear readers,

Love is definitely one 
of the most powerful 
feelings that people can 

ever experience in their lives. 
Although different people 
perceive love differently, it has 
been inspiring for everybody, 
giving hope and a sense of life. 
Dozens of thousands of literary 
works have been written in its 
honor, and it still is a source of 
inspiration for people of all ages 
and backgrounds. Thus, it is 
not surprising for us to hear the 
words “Love is all you need”.

The world will be a better 
place if there is love. It can make 
you the happiest person and it 
teaches you how to be someone. 
I believe that love is all we need 
because it encourages us to be 
the greatest, it makes our life 
better, and it teaches us to be 
stronger and more optimistic.

People are influenced by 
the person they spend the most 
time with. Nowadays, teenagers 
spend most of their time with 
their loved ones. Being with 
their loved ones makes them 
feel special. Because of this, it 
inspires and motivates them to 
be the best they can be. Love 
also adds color to our life. It 
makes us the happiest person on 
earth. Being loved by someone is 
the greatest feeling a person can 
experience in his or her entire 
life. Finally, love teaches us to 
be stronger and more optimistic. 
Love gives you hope when you’re 
down. It gives you light when all 
you can see is darkness. 

In conclusion, love is all 
we need because it gives your 
life a meaning. It teaches you 
a lot of lessons that can help 
you in your life. Love can 
change you and your life to a 
better one. Sometimes, it may 
seem complicated but always 
remember that giving up is not 
an option. Love gives you a 
positive attitude and it makes 
you the best version of yourself. 
You could always give without 
loving, but you can never love 
without giving.

Until our next meeting, stay 
loved my friends.

Leonora
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shkolla e muajit

Në kuadër të sistemit arsimor në 
Kosovë funksionojnë edhe një 
sërë institucionesh të cilat dikur 

quheshin shkolla speciale kurse sot 
njihen si qendra burimore. Njëra prej tyre 
është Qendra Burimore për Mësim dhe 
Këshillim “Nëna Terezë” në Prizren. Kjo 
qendër është e specializuar për fëmijët 
me probleme me dëgjim dhe të folur 
mirëpo, sipas drejtorit të saj, z.Yrmet 
Shabani, aty regjistrohen edhe fëmijët 
me nevoja të veçanta të natyrave të tjera. 

Për Revistën ‘For You’, z.Shabani  
theksoi se kjo është e vetmja shkollë e 
këtij niveli në Kosovë, e tipit konviktor. 
Me fjalë të tjera nxënësit e kësaj shkolle 
qëndrojnë aty 24 orë në ditë dhe janë 

nën kujdesin e personelit të qendrës. Një 
tjetër aspekt i rëndësishëm është se të 
gjitha shpenzimet e qëndrimit për fëmijët 
si dhe transporti mbulohen nga institu-
cionet komunale. Përndryshe sikurse 
edhe në shkollat e rregullta, edhe në 
këtë qendër mësimi zhvillohet në ciklin e 
çerdhes integruese, ciklin fillor, të mesëm 
të ulët dhe të mesëm të lartë. 

“Në kuadër të qendrës tonë ne i kemi 
ekipet vlerësuese të cilat e vlerësojnë 
gjendjen e secilit fëmijë dhe nevojat e tij 
specifike. Më pas varësisht nga gjendja 
e tyre mund të vendoset që fëmija të 
punojë në fushat e aktivitetit, të cilat janë 
për fëmijët me dëmtime të shumëfishta, 
apo me plan individual. Nëse fëmija 

ka përparim të mjaftueshëm dhe nuk 
ka nevojë për plan individual, atëherë 
ekipi vlerësues e jep rekomandimin që 
fëmija në fjalë të bëhet pjesë e mësimit të 
rregullt,” tha z.Shabani.

Një tjetër aspekt i veçantë i kësaj 
qendre është se në ciklin e mesëm të 
lartë mësimi zhvillohet në katër dre-
jtime profesionale për metalpunues, 
zdrukthëtar, rrobaqepës dhe kuzhinier. 
Aktualisht, për shkak të pensionimit të dy 
mësimdhënësve të drejtimeve metal-
punues dhe zdrukthëtar këto dy drejtime 
janë në pauzë deri në përfundimin e 
procedurave për punësimin e punëtorëve 
të rinj. Njëkohësisht, shkolla është duke 
punuar që në bashkëpunim me shkollën 
teknike në Prizren, në objektin e kësaj të 
fundit të organizohet një kurs për floktari. 
Kështu, fëmijët nga qendra burimore do 
ta zhvillojnë pjesën praktike në shkollën 
teknike kurse pjesën teorike në qendër. 
“Një fakt tejet pozitiv është se kemi 
kërkesa të jashtëzakonshme nga fabrikat 
vendore për punësimin e fëmijëve të 
shkollës tonë, sidomos në profilin e 
zdrukthëtarisë,” shtoi z.Shabani.

Krahas shërbimeve të brendshme 
të cilat ofrohen 24 orë në ditë, qendra 
është e njohur edhe për punën e saj 
në terren përmes mësuesve udhëtues. 
Këta të fundit dalin në terren dhe 
i mbështesin fëmijët me nevoja të 
veçanta, që i vijojnë shkollat e rregullta, 
duke i orientuar, udhëzuar dhe pajisur 
ata me plane individuale.

“Në çerdhen integruese i kemi 30 
nxënës kurse 52 nxënës i kemi të tipit 
konviktor. Gjithsejtë, stafi ynë përbëhet Kreativiteti dhe punëdore janë pjesë e rëndësishme e procesit mësimor në QBMK

QENDRA BURIMORE PËR 
MËSIM DHE KËSHILLIM 
“NËNA TEREZË” NË PRIZREN

Drejtori i shkollës, z. Yrmet Shabani QBMK “Nëna Terezë” është e pajisur me laborator modern për             teknologji informative



nga 50 punëtorë ku përfshihen 
motrat medicinale që qëndro-
jnë 24 orë, rojet, kuzhinierët, 
mësimdhënësit, interpretuesit 
e gjuhës së shenjave, instruk-
torët, edukatorët në çerdhe, 
shërbyesit si dhe administrata 
e shkollës,” tha z.Shabani. 
Ai më tej theksoi se ndonëse 
qendra është e kompletuar 
mirë për sa i përket personelit 
ata, kanë nevojë edhe për disa 
punonjës të tjerë si psikologu, 
pedagogu dhe logopedi. Po 
ashtu, ai bëri të ditur se është 
duke u punuar që në të ardh-
men personeli mjekësor nga 
spitali i qytetit, i cili është afër 
qendrës burimore, të vijnë në 
qendër një apo dy herë në javë 
për vizita të rregullta.

Sa i përket bashkëpunimit 
me prindërit, z.Shabani theksoi 
se ndonëse ai është i kënaqur 
gjithmonë ka vend për për-
mirësim. Njëkohësisht ai rikujtoi 
se problem më vete mbetet 
gjendja e rëndë financiare e 
familjeve të këtyre fëmijëve gjë 
që i pengon prindërit e tyre për 
të mbështetur dhe ndihmuar 
aktivitetet e qendrës. Për këtë 
arsye ai i bëri thirrje të gjithëve 
që si shoqëri të angazhohemi 
për t’i dhënë më shumë hapë-
sirë dhe rëndësi kësaj kategorie 
të nxënësve dhe për t’iu krijuar 
kushte më të mira në të gjitha 
fushat e jetës së përditshme.

QBMK “Nëna Terezë” është e pajisur me laborator modern për             teknologji informative
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Within the education system in Kosovo 
operate also a number of institutions 
that at one point used to be called 

special schools, while today are known as 
resource centers. One of them is the Mother 
Teresa Learning and Counseling Resource 
Center in Prizren. This center is specialized 
for children with hearing and speaking prob-
lems, but according to its director, Mr. Yrmet 
Shabani, children with special needs of other 
natures are also enrolled there. 

For the ‘For You’ Magazine, Mr. Shabani 
emphasized that this is the only board-
ing school of this level in Kosovo. In other 
words, the students of this school stay there 
24/7 and are under the care of the center’s 
staff. Another important aspect is that all 
subsistence costs for children, as well as 
transportation, are covered by municipal in-
stitutions. Otherwise, as in regular schools, 
this center provides lessons in the integra-
tion kindergarten, elementary, lower second-
ary and upper secondary schools.

“Within our center we have evaluation 
teams that evaluate the state of each child 
and his or her specific needs. Then, de-
pending on their situation, the child can be 
appointed to work in activity areas, which are 
dedicated for children with multiple impair-
ments, or set to work with an individual plan. 
If the child undergoes sufficient progress and 
does not need an individual plan, then the 
evaluation team recommends that the child 
in question becomes part of regular teaching 
process,” said Mr. Shabani

Another special aspect of this center is 
that in upper secondary education teaching is 

conducted in four voca-
tional orientations for metal 
worker, carpenter, tailor 
and chef. Currently, due 
to the retirement of both 
metalworking and carpen-
try teachers, these two 
orientations are pending 
until the recruitment pro-
cedures for new employ-
ees are completed. At the 
same time, the school 
is working in organizing 
a hairdressing course 
in cooperation with the 
technical school in Priz-
ren, in the latter’s prem-
ises. Thus, the children 
from the resource center 
will attend the practi-
cal part at the technical 
school and the theoreti-
cal part in the center. “A 
very positive fact is that 
we have a tremendous 

demand from local factories for the em-
ployment of our school children, especially 
in carpentry,” Mr. Shabani added.

In addition to the in-house services that 
are provided 24 hours a day, the center is also 
known for its outreach work through traveling 
teachers. The latter go out into the field and 
provide support to children with special needs 
who attend regular schools, by orienting, guid-
ing and equipping them with individual plans.

“There are 30 students in the integra-
tion kindergarten, and 52 boarders. In total, 
our staff consists of 50 employees, including 
the nurses who stay 24/7, guards, cooks, 
teachers, sign language interpreters, instruc-
tors, kindergarten teachers, servants and the 
school administration staff,” said Mr. Shabani. 
Furthermore, he noted that while the center 
is well staffed, they also need some more 
people such as psychologists, pedagogues 
and speech therapists. He also informed that 
they are working on bringing at the center, 
once or twice a week for regular visits in the 
future, the medical staff from the city hospital, 
which is near the resource center.

Regarding the cooperation with parents, 
Mr. Shabani emphasized that although he is 
satisfied, there is always room for improve-
ment. At the same time, he reminded that the 
main problem is the difficult financial situa-
tion of the families of these children, which 
hinders their parents to support and help the 
activities of the center. Therefore, he urged 
everyone, to commit as a society in giving 
more room and significance to this category 
of students and to create better conditions for 
them in all the areas of daily life.

MOTHER TERESA LEARNING AND COUN-
SELING RESOURCE CENTER IN PRIZREN

school of the month

 Hearing tests are conducted by the school personnel
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N ë fund të janarit, gati 
pesëdhjetë nxënës të 
shkollës fillore “Qamil 

Batalli” kaluan një ditë në Kampin 
e KFOR-it “Kosovafilm”. Pasi që 
treguan në shkollën e tyre se çka 
dëshirojnë të bëhen kur të rriten, 
ata që deklaruan se dëshirojnë të 
bëhen ushtarë, e patën mundësi-
në për të parë nga afër se çka do 
të thotë në të vërtetë të jesh një 
ushtarak – duke u shoqëruar me 
pjesëtarët e KFOR-it dhe duke e 
vizituar bazën ushtarake.

Të gjitha fytyrat 
e një ushtaraku
“Sot do të shihni shumë aspekte (fy-
tyra) të asaj se çka do të thotë të jesh 
ushtarak dhe pjesë e ushtrisë sepse 
mund të bëhesh edhe mjek, pilot, 
infermier, komandant ose edhe avo-
kat. Më në fund, ju duhet të zotëroni 
një sërë vlerash që kanë të gjithë 
qytetarët, por në ushtri ka shumë më 
shumë gjëra të tjera, siç janë - res-
pekti për kolegët tuaj dhe qytetarët 
dhe të jeni krenarë dhe gjithmonë të 
gatshëm të kujdeseni për nevojat e 
qytetarëve” tha oficeri Eros Baggio. 
Ai ishte njëri një nga ushtarët në ekip 
që mirëpriti nxënësit e shkollës fillore 
dhe e kaloi ditën me ta.

Vizita dhe socializimi: 
xhiroja me kamion të 
zjarrfikësve, automjetet 
ushtarake amerikane 
“Humvees”, aterimi i 
helikopterit ushtarak
Kapiteni Mark Reid, kapiteni Eros Baggio 
dhe tetari Annamaria Santilo e orga-
nizuan vizitwn sw bashku me drejtorin 
e shkollws “Qamil Batalli”, z. Liridon 
Krasniqi. “Ju faleminderit për mikpritjen 
tuaj. Unë besoj se të gjithë ju që jeni 
këtu dhe po punoni për Kosovën jeni si 
kapiteni Mark Reid dhe Anamaria dhe 
me të vërtetë dua t’ju falënderoj për 
mundësinë për të vizituar kampin tuaj”, 
tha ai. Ai shtoi se ata përdorin metoda të 
ndryshme të mësimdhënies në shkollën e 
tyre, por që më e rëndësishmja është “të 
mësuarit duke bërë”. Kjo është arsyeja 
pse vizita ishte e rëndësishme.

Ndalesa e parë për nxënësit e shkollës 
fillore ishte palestra sportive. Ata luajtN 
futboll dhe basketboll me ushtarët. Të veg-
jlit nuk ngurruan të shfaqin shkathtësitë e 
tyre sportive. Pastaj i erdhi radha stacionit 
të zjarrfikësve ku ata i vizituan të gjitha 
dhomat e ndërtesës dhe patën mundësi të 
dëgjojnë në detaje se çka ndodh kur ata 
duhet të ndërmarrin ndonjë veprim. Pjesa 
më interesante e vizitës ishte padyshim 

xhiroja me kamion të 
zjarrfikësve.

Pas drekës 
në ambientet e 
kuzhinës ushtarake, 
të vegjlit patën 
mundësinë të bëjnë 
xhiro me automjete 
ushtarake ameri-
kane. Ata ishin veça-
nërisht të befasuar 
që mund të shikonin 
nga afër uljet dhe 
ngritjet e drejtpërdre-
jta të helikopterëve, 
gjersa njëri nga 
pilotët i përshëndeti 
nga dritarja e hapur 

e kabinës së pilotit.

Përvojë e mahnitshme
“Baza është vërtet interesante dhe e 
madhe. Me të vërtetë u kënaqëm me ven-
det që i vizituam: palestrën sportive dhe 
stacionin e zjarrfikësve. Ishte një përvojë 
e mahnitshme. Ajo që më pëlqeu më së 
shumti ishte stacioni i zjarrfikësve sepse u 
familjarizuam me të gjitha pajisjet që i për-
dorin zjarrfikësit dhe palestrën sepse ne 
ishim në gjendje të luanim shumë lojëra, 
siç janë futbolli dhe basketbolli”, rrëfeu 
përshtypjet e tij trembëdhjetë vjeçari Daris 
Shok. Bashkëmoshatares së tij Belina 
Grapcit i pëlqeu fakti që ushtarët e KFOR-
it u kujdesën për ta: “Ata u kujdesën për 
ne dhe na mbështetën. Vërtet më pëlqeu 
kjo gjë. U kënaqa shumë”.

Komandanti Risi: 
Gjithmonë sillni gëzim dhe 
lumturi; ne kujdesemi për 
ju dhe të ardhmen tuaj!
As pjesëtarët e KFOR-it nuk e fshehën 
kënaqësinë e tyre gjatë demonstrimit se 
çka do të thotë të jesh ushtar. Ajo që u 
dëgjua më shumë gjatë bisedave midis 
pjesëtarëve të KFOR-it dhe fëmijëve ishte 
e qeshura dhe shakaja. Në fund të vizitës 
ishte komandanti i KFOR-it, gjeneral 
Michele Risi, i cili iu drejtua nxënësve. “Ne 
nuk jetojmë këtu gjatë gjithë kohës. Ne 
flemë këtu, hamë këtu, por pjesën më të 
madhe të kohës e kalojmë jashtë, me ju. 
Ndoshta jo në shkollat e juaja dhe shu-
micën e kohës ju nuk na shihni, por ne jemi 
afër jush nëse ndodh diçka. Dhe arsyeja 
pse jemi këtu është sepse kujdesemi për 
ju dhe të ardhmen tuaj; dhe kjo nuk bëhet 
vetëm nga ata që i shihni tani në mesin e 
juaj - ushtarë me uniformë, por edhe nga 
gra, burra, fëmijë në Amerikë dhe në të 
gjithë Evropën. Ju urojmë më të mirat në 
të ardhmen sepse kjo është ajo që fëmijët 
tanë duan për ju”, ua sqaroi komandanti i 
KFOR-it. Pas kësaj nxënësit kishin një sërë 
pyetjesh për komandantin, i cili iu përgjigj 
atyre me durim. “Kjo është detyra më e 
mirë që mund të kisha si gjeneral – që t’ju 
ndihmoj ju”, shtoi gjeneral Risi.

ÇKA DO TË THOTË TË JESH 
NJË USHTARAK? KRENAR 
DHE GJITHMONË I GATSHËM 
T’U SHËRBESH QYTETARËVE!

 Kjo foto e përbashkët do të mbetet kujtim i kësaj           vizite të fëmijëve

Komandanti i KFOR-it, gjeneral Michele Risi, iu drejtua 
nxënësve: “Gjithmonë sillni gëzim dhe lumturi”



7

Nearly fifty students of Elementary 
School “Qamil Batalli” spent a day 
at KFOR’s Camp Film City in late 

January. After stating in one of their school 
assignments what they want to be when 
they grow up, those who chose to become 
soldiers were given an opportunity to see 
what this really looks like up close  by so-
cializing with KFOR members and visiting 
KFOR Headquarters in Prishtina/Pristina. 

All faces of a soldier
“Today you will see many facets of what it 
means to be a soldier and part of the military, 
because you can as well become a doctor, a pi-
lot, a nurse, a commander, or a lawyer. Finally, 
you need to possess an array of values that all 
people have, but there are even more in the 
military, such as - respect for your colleagues 
and people and being proud and always ready 
to cater to their needs,” said Officer Eros Bag-
gio. He was just one of the soldiers on the team 
who welcomed the elementary school students 
and spent the day with them. 

Visit and socializing: Ride 
on fire trucks, US Hum-
vees, witness a military 
helicopter landing
Captain Mark Reed, Captain Eros Baggio and 
Corporal Annamaria Santillo arranged the visit 
through the Qamil Batalli school principal, Mr 
Liridon Krasniqi. “Thank you for hosting us. I 
believe that all of you who are here and working 
for Kosovo are like Mark and Annamaria and I 
really want to thank you for the opportunity to 
visit your camp,” he said. He added that they 
use various methods of teaching at their school, 
but that the most important one is “Learning by 
doing”. That is why the visit was important’’.

The first stop for the elementary school 
students was the sports hall. They played 
football and basketball with the soldiers. The 
youngsters did not shy away from show-
ing their sport skills. Next was a visit to the 
fire station where they toured all the facility 
rooms and were given a detailed explanation 
of what happens in case of an emergency. 
One of the most interesting parts of the visit 
was certainly the ride on a fire truck. 

After having lunch in the military dining fa-
cility, the youngsters had a ride in U.S. military 
vehicles. They were particularly surprised when 
they could see from up-close a helicopter land-
ing and take-off while one of the pilots waved to 

them through the cockpit’s open window. 

Amazing Experience
“The base is really cool, and big. The places 
we have visited - the gym and the fire station - 
were really fun. It was an amazing experience. 
What I liked the most were - the fire station, 
because we got to learn about all the tools 
that firefighters use, and the gym, because we 
were able to play many games, such as foot-
ball and basketball,” thirteen-year-old Daris 
Šok recounted his impressions. His peer, Be-
lina Grapci, liked that KFOR soldiers took care 
of them: “They took care of us and supported 
us, and I really liked that. I enjoyed it.”

Commander Risi: Always 
bring joy and happiness; 
we care about you and 
your future
KFOR members also did not hide their 
enthusiasm in demonstrating what it is like to 
be a soldier. Laughter and happiness were 
heard during conversations between KFOR 
members and the participants. In the end it 
was KFOR Commander, General Michele Risi 
that addressed the students. “We do not live 
here all the time. We sleep here, we eat here, 
but we spend most of the time outside, with 
you. Maybe not in your schools and most of 
the time you don’t see us, but we are close in 
case something happens. And the reason why 
we are here is because we care about you 
and your future; and this is not done only by 
those you see amongst yourselves right now 
- uniformed soldiers, but also by women, men, 
children in America and across Europe. We 
wish you all the best for your future, because 
this is what our children want for you,” the 
KFOR Commander explained to them. After 
that the students had a number of questions 
for the Commander, who patiently answered 
them. “This is the best job I could have as a 
General - helping you,” General Risi added. 

WHAT IS IT LIKE BEING A 
SOLDIER? PROUD AND ALWAYS 
READY TO SERVE THE CITIZENS!

Na vizitoni në:
Visit us at:

 Kjo foto e përbashkët do të mbetet kujtim i kësaj           vizite të fëmijëve

Fëmijët patën rastin që tí vizitonin 
edhe ambientet për lojëra dhe argëtim

Tërheqja me litar mbetet një aktivitet i 
jashtëzakonshëm për punën në grup

Që nga zbarkimi i tij në vitin 
1999, KFOR-i dhe bashkësia 
ndërkombëtare kanë mbetur 
të angazhuar që t’u ofrojnë 
të gjithë njerëzve që jetojnë 
në Kosovë mjedis të qetë 
dhe të sigurt. KFOR-i do 
të vazhdojë të veprojë me 
vendosmëri, me kujdes dhe 
i paanshëm për të mbështe-
tur mjedisin e qetë dhe të 
sigurt, lirinë e lëvizjes dhe 
për të parandaluar përsh-
kallëzimin e çdo 
incidenti.

Since its deployment in 1999, KFOR, 
together with the international commu-
nity, has remained committed to mak-
ing all people living in Kosovo feel safe 
and secure. KFOR will continue to act 
resolutely, prudently and impartially, in 
order to support a safe and secure en-
vironment, freedom of movement, and 
to prevent escalation of any incident.
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8 TRENDËT E RRUGËS TË ÇIZMEVE PËR DIMRIN E VITIT 2020
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Të gjithë me padurim e presin ardhjen e vjeshtës dhe dimrit për të nxjerrë çizmet nga dollapi. Trendët dimërorë të 
çizmeve për vitin 2020 na bëjnë që ta kërkojmë edhe më shumë motin e ftoftë. Trendët e çizmeve vijnë e shkojnë, por këtë 
vit gjërat janë bërë mjaft interesante me disa trendë “cool” që janë kthyer dhe disa trendë interesantë të çizmeve klasike.

Trendi i çizmeve deri te gjuri

Ne e dimë që shumë prej jush i adhuroni këto 
çizme, por keni vështirësi t’i kombinoni me 
rroba, përveç me xhinse të ngushta. Megjithatë, 

shfrytëzojeni këtë kohë të motit kalimtar dhe provoni ato 
me fustane të shkurta dhe pallto.

Knee High Boots Trend

We know so many of you love these but struggle 
with styling them, with anything besides skinny 
jeans. However, take this mid-weather opportunity 

and try them on bare legs with short dresses and coats.

Trendi i çizmeve të lëkurës për mot me shi 

Nëse çizmet e shiut dhe çizmet luftarake do të 
kombinoheshin, rezultati do të ishin këto çizme të 
bukura, të cilat keni mundur t’i shihni nëpër pista 

gjatë javës së modës. Yjet e stilit të rrugës krekoseshin 
në to dhe përmes fotografisë së mësipërme demonstruan 
mënyra të ndryshme se si mund t’i mbathni ato.

Leather Rain Boots Trend

If rain boots and combat boots had a baby, you’d get 
these beautiful boots, and they were all over the 
streets at fashion week. Street style stars strutted 

in them and showed us in the picture above, the many 
different ways you can wear them.

Trendi i çizmeve me dezenë të kafshëve

E kush nuk i pëlqen dezenët e kafshëve?! Tani ato 
mund t’i gjejmë në çizme dhe nuk janë dukur kurrë 
më bukur. Ne mendojmë se këtë vit trendi nuk ka të 

bëjë me një dezen të posaçëm, andaj mos e kufizoni veten 
dhe zgjidhni atë që mendoni se do të kombinohet më së 
miri me shumicën e gardërobës dhe stilit tuaj. 

Animal Print Boots Trend

Who doesn’t love a good animal print and now they’re on 
boots and they’ve never looked better. We think this year, 
it’s not about a specific print, don’t limit yourself and pick 

the one you think will go with most of your wardrobe and style. 

Trendi i çizmeve viktoriane me lidhëse 

Po, ashtu është! Lidhëse! Çizmet me lidhëse të gjata 
janë në modë dhe jo vetëm kaq, por çizmet e stilit 
viktorian janë posaçërisht shumë në modë. Mendoni 

për çizme në formë katrore, me take këndore dhe më e 
rëndësishmja mendoni për lidhëset.

Victorian Lace Boots Trend

Yes. Lace, actual lace. Boots with long dramatic lace ups are 
in. Not just that, Victorian style boots are really popular. Think 
squared toes, angular heels and most importantly laces!
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We mean who don’t bite their nails waiting for fall and winter so they can get their boots out. The winter boot trends for 
2020 are making us ache for the chilly weather even more. Boots trends come and go but this year things have gotten 
really interesting with some cool come backs and some interesting takes on classic boots.

fashion

Trendi i çizmeve luftarake  

Çizmet luftarake kanë qenë në trend rreth viteve 2013 
dhe 2014. Ato përsëri janë në modë dhe askush nuk 
po ankohet, sepse janë të lehta për t’u mbathur, janë 

të përkryera për dimër dhe ato që vijnë si rezultat i kombinimit 
të përsosur me çizmet e shiut janë të mahnitshme. 

Combat Boots Trend

Combat boots had their time around 2013 and 
2014. They’re back and no one’s complaining 
because they’re easy to wear, perfect for winter 

and their love child with rain boots are to die for.

Trendi i çizmeve “Cowboy”

Ne mendojmë që këto çizme janë një prej gjërave 
më të nënvlerësuara në modë të këtij shekulli e 
kjo ndoshta ngase ato ndonjëherë duken bukur 

e ndonjëherë jo. Është shumë e vështirë të gjejmë 
çizmet e përsosura “Cowboy”, por këtë vit, nga ajo 
se çka kemi parë nga trendët e rrugës, ato po duken 
vërtet elegante dhe po kryesojnë. 

Cowboy Boots Trend

We think this is one of the most under-appreciated 
fashion pieces of the century and maybe because 
it’s such a hit or miss. It’s a bit hard to find the 

perfect cowboy boots but this year, from what we’ve seen 
from street style trends, they’re looking really chic and edgy.  

Trendi i çizmeve të lirshme dhe të varura

Ne mendojmë që gjatë këtij sezoni ky trend çizmesh 
dimërore ishte më i zakonshmi nga të gjithë. Këto 
çizme janë moderne, sepse ato duken të lëshuara ose 

të varura, si dhe duken bukur pa u munduar fare. Njëkohësisht 
ato vënë në pah bukurinë e ngjyrës dhe materialit të çizmeve, 
qoftë lëkurë ose kamosh (antilop). 

Loose/Slouchy Boots Trend

We think this was the most common winter boot trend that 
we saw this season. These boots are cool because they 
look slouchy and effortless but highlight the beauty of 

the color and material of the boot, whether leather or suede. 

Trendi i çizmeve të lëkurës si çorape

Ky trend çizmesh përbëhet nga çizme të lëkurës, por 
tepër të ngushta, saqë të jep ndjesinë e një çorapeje. 
Duket e dhimbshme? Ndoshta dhe është, por 

paramendo sa bukur duken. Çizmet si çorape nuk janë ndonjë 
trend i ri, por çizmet e lëkurës si çorape, janë dhjetë herë më 
të mira dhe si trend çizmesh do të zgjasin më shumë. 

Leather Sock Boots Trend

Leather boots, but really really tight so that it almost 
feels like socks. Sound painful? Maybe it is, but 
come on, how good do these look? Sock boots are 

not a new trend, but leather sock boots are 10x better and 
will last longer as a boots trend. 



Si filloi gjithçka? 

Pikë kthese ishte viti 
2015, kur Billie e 
publikoi këngën e saj 

“Ocean Eyes” në Soundcloud. 
Kjo ishte në të vërtetë një 
këngë në bashkautorësi me 
vëllain e saj, për detyrat e 
shtëpisë. Albumin e saj të parë 
“When We All Fall Asleep, 
Where Do We Go?” ajo e 
regjistroi në shtëpi, gjithashtu 
me vëllain e saj të madh, 
Finneas O’Connell. Katër 
vjet më vonë, ajo performon 
në një nga festivalet më të 
mëdha muzikore - Coachella, 
duke u bërë performuesja më 
e re që është nominuar dhe 
e ka fituar çmimin prestigjioz 
Grammy, në katër kategoritë 
më të rëndësishme. Vitin e 
kaluar, gazeta “The Guardian” 
e kishte shpallur artisten e 
vitit. Përkundër se suksesi i saj 
dukej i papritur për publikun, 
ajo shpjegoi për këtë gazetë 

se sipas saj gjithçka 
po shkonte “gradu-
alisht”. “Të gjithë 
mendojnë se unë 
papritmas jam bërë 
e famshme, por, 
unë isha 13 vjeç kur 
u publikua ‘Ocean 
Eyes’. Prapë, ishte 
shumë më shpejt 
sesa për të tjerët. 
Atyre, ju deshën 20 
vjet, e për mua kjo 
ndodhi për tri vite. 
Mirëpo, çdo moment 
i vitit 2019 më bëri 
të mendoj - çfarë po 
ndodh?”

Shifra të pa-
besueshme 
suksesi

Billie Eilish i 
ka pothuajse 
50 milionë 

ndjekës në Insta-
gram, pothuajse 25 milionë 
në YouTube, dhe kënga e 
saj “Bad Guy” është dëgjuar 
712 milionë herë në këtë rrjet 
social. Shkalla e popullaritetit 
është jashtëzakonisht e mad-
he. Ajo u thotë fansave të saj 
se ata “ja ruajnë shpinën” dhe 
se ajo i do ata, por gjithashtu 
se është një përgjegjësi e 
madhe për të. Me një numër 
kaq të pabesueshëm në rrjetet 
sociale, popullariteti jashtë tyre 
është edhe më i madh. Billie 
Eilish, pa dyshim, nuk pati  një 
adoleshencë të zakonshme. 
“Një jetë normale - kurrë nuk 
e kam dashur atë. Nuk është 
se kjo lloj jete ishte ajo që 
ëndërroja, por të gjitha gjërat 
që konsideroheshin normale 
për të rriturit kurrë nuk kam 
dashur t’i bëja ... Nuk mund 
ta shpjegoj pa tingëlluar si 
monotone! Jam shumë OK 
me situatën e tanishme. Nuk 
do të doja asgjë tjetër.”

Bashkëpunimi 
me yjet e tjera 
të muzikës

Se sa lartë është ajo 
në nivelin muzikor 
tregon edhe 

fakti që ajo dhe vëllai i saj 
bashkëpunuan me Selena 
Gomes, Camila Ca-
bello, pastaj asaj iu ofruan 
bashkëpunime edhe me 
Alisa Cays, dhe grupin 
BTS. Por, kur u pyet se 
me kë dëshiron më shumë 
të bashkëpunon, ajo 
thotë se nuk është “fort e 
interesuar” për bashkë-
punim. “Kjo është pyetje 
e vazhdueshme dhe 
sinqerisht nuk e dua. Nuk 
është se kam diçka kundër 
dikujt, thjesht nuk e ndiej 
atë nevojë. Unë e dua 
muzikën, i dua interpre-
tuesit e tjerë, por e urrej 
faktin që sapo takohem 
me ndonjë interpretues, të 
gjithë fillojnë të thonë - ‘Billie 
Eilish dhe filani tash janë duke 
bërë këngë së bashku!’ Pse 
mos të jem thjesht mike me ta? 
Unë nuk po them që nuk do të 
ndodhë kurrë, por nuk është 
diçka që e kërkoj”.

Çmimi i famës 

Fama, siç e pranon vetë 
Billie, ka ndikuar në 
shëndetin e saj 

mendor. Më parë, e kishte 
të vështirë të përballej me 
atë që fama sjell. Në një 
intervistë për revistën kult 
“Vanity Fair”, të dhënë për 
tri vite me radhë - 2017, 
2018 dhe 2019, ajo kishte 
thënë: “Arsyeja që pati 
aq ndikim vitin e kaluar 
(2018) ishte sepse e tëra 
që doja të bëja ishte që të 
dilja. Tani, as që mendoj 
të dalë. Më pëlqen jeta 

që e kam. Më pëlqen të jem 
e famshme. Është shumë e 
çuditshme, por edhe e mirë. 
Ndjehem sikur mund ta them 
këtë tani sepse më parë e 
urreja”. Billie Eilish hyri në 
moshë madhore në mes të 
dhjetorit të vitit 2019, prandaj, 
ajo është personi më i ri që 
ka shkruar këngë për James 
Bond. Fama e saj vazhdon të 
rritet. Sa kohë do të vazhdojë 
kështu mbetet të shihet. 
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Billie Eilish është një vajzë tetëmbëdhjetë vjeçare, e cila si interpretuese dallon me stilin e veshjes, ngjyrën e flokëve dhe 
paraqitjet e saj. Ajo pati një ngritje të jashtëzakonshme në karrierën e saj muzikore gjatë vitit 2019. Ngritja po vazhdon 
edhe sivjet - ajo është interpretuesja më e re që ka bërë këngë për James Bond. Ajo. po ashtu, i ka fituar edhe pesë çmime 
Grammy! Por, çka fshihet me të vërtetë nën rrobat e çuditshme dhe ngjyrat e larmishme të flokëve të saj?

NGA NJË ADOLESHENTE E PAZAKONTË DERI TE 
FAMA BOTËRORE: BILLIE EILISH! 

music box



How it started? 

The turning point was 
2015, when Billy re-
leased her song “Ocean 

eyes” on Soundcloud. This 
song has been actually co-writ-
ten with her brother, for home-
work.Her debut album “When 
We All Fall Asleep, Where 
Do We Go?” she recorded 
at home, also with her older 
brother, Finneas O’Connell. 
Four years later, she performs 
at one of the biggest music 
festivals - Coachella, she is the 
youngest artist to be nomi-
nated and win the prestigious 
Grammy Award, in the four 
most important categories. 
Last year, newspaper Guardian 
named her artist of the year. 
As much as it seemed to the 
public that her success was 

abrupt, she 
explained in 
an interview 
for this news-
paper that 
it seemed 
to her that 
everything 
was going 
“gradually”. 
“Everyone 
thinks I’m 
suddenly 
famous, but, 
you know, 
I was 13 
when ‘Ocean 
Eyes’ was 
published. 
Again, this 
was much 
faster than 
it was the 
case with 
others. It 
took them 
20 years, 
and for me it 
happened in 
three years.  
But every 
moment of 
2019 made 

me think - what’s going on? “

Amazing 
success figures

Billie Eilish has almost 
50 million followers on 
Instagram, almost 25 

million on YouTube, and her 
song “Bad guy” on this social 
network has been listened to 
712 million times. The propor-
tion of popularity is enormous. 
She tells her fans that they 
“keep her back” and that she 
loves them, but also that it is 
a big responsibility. With such 
incredible numbers on social 
networks, the popularity out-
side of them is even greater. 
Billie Eilish certainly didn’t 
have a “standard” teenage life. 

“A normal life – I never wanted 
that. It’s not like this life is what 
I was dreaming of growing up, 
but all the things that were 
considered normal growing up 
I never liked doing … I can’t 
explain it without sounding so 
annoying! I’m pretty OK with 
the way things are. I wouldn’t 
want anything else.” 

Collaboration with 
other music stars

How high she is ranked, it 
is evidenced by the fact 
that she and her brother 

collaborated with Selena Go-
mez, Camila Cabello, and she 
was offered collaboration with 
Alicia Keys, and BTS group. 
However, when she was asked 
with whom she would mostly 
like to collaborate with, she 
says collaboration “doesn’t 
really interest me”. “It’s a ques-
tion I get asked all the time 
and I genuinely don’t want to. 
It’s nothing against anyone, 
I just don’t feel the need. I 
love music, I love other art-
ists, but I hate that as soon 
as I meet an artist the entire 
world is like “Billie Eilish and 
so-and-so might be doing a 
song together!” Why can’t I 
just be a friend with them? 
I’m not saying it’s never 
going to happen, but it’s not 
something I’m looking for.”

The price of fame

Glory, as Billie admitted, 
affected her mental 
health. Previously, it 

was difficult to cope with what 
fame brings. In an interview 
with magazine “Vanity Fair” 
which she gave for three con-
secutive years - 2017, 2018 
and 2019, she said: “The 
reason it was affecting me so 
much last year (2018)  was 
because all I wanted to do 

was go out. I don’t even think 
about going out anymore. I 
like this life that I have. I like 
being famous. It’s very weird 
but it’s very cool. I feel like I 
can say that now because I 
used to hate it.” Billie Eilish 
became an adult in mid-
December 2019, thus she 
is the youngest person who 
wrote a theme song about 
James Bond. Her fame con-
tinues to grow, for how long, 
it remains to be seen.
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Billie Eilish is an eighteen-year-old girl who, as a performer, stands out from others in her dress style, hair color, 
and her songs. She experienced an incredible ascent in her music career during 2019. The ascent has continued 
this year too - she is the youngest performer ever who wrote a theme song about James Bond. She won five 
Grammies, also! But what really lies behind the weird clothes and garish hair colors?

FROM AN UNUSUAL TEENAGE GIRL TO 
WORLDWIDE FAME: BILLIE EILISH!

music box



Nga data 23 deri më 
25 janar të vitit 2020 
Akademia e Kosovës 

për Siguri Publike ishte 
nikoqire e Konferencës së 
7-të Ndërkombëtare “Sfidat 
e Qarkullimit në Transport 
dhe Siguria Publike” (Mobil-
ity Challenges in Transport 
and Public Safety). Gjatë 
kësaj konference u disku-
tuan aspekte të ndryshme 
të sigurisë në trafik. Në 
mesin e pjesëmarrësve 
në këtë konferencë ishte 

edhe drejtori i divizionit të 
trafikut rrugor në Policinë 
e Kosovës, nënkolonel 
Jeton Rexhepi. 

Policia e Kosovës 
ka mbajtur ligjërata 
në 159 shkolla
Ne e patëm rastin që të bise-
donim me nënkolonelin Rex-
hepi i cili e theksoi se Policia 
e Kosovës është e angazhuar 
maksimalisht për rritjen e 

sigurisë në trafik për të gjithë 
pjesëmarrësit në komuni-
kacion dhe sidomos për të 
rinjtë nën moshën 18 vjeçare. 
“Vetëm gjatë vitit 2019, Policia 
e Kosovës i ka evidentuar 
159 shkolla në tërë territorin 
e Kosovës, të cilat i kemi kon-
sideruar si më të rrezikuara 
për shkak të mungesës së 
sinjalizimit rrugor, trotuareve, 
nënkalimeve, mbikalimeve apo 
edhe tipareve të tjera të sig-
urisë rrugore,” theksoi nënkol-
oneli Rexhepi. Ai vazhdoi më 

tej duke e theksuar se më 
pas në të gjitha këto shkolla 
njësitet e trafikut rrugor kanë 
zhvilluar ligjërata teorike dhe 
praktike përmes të cilave ua 

kanë shpjeguar fëmijëve se si 
duhet t’i respektojnë rregullat 
e komunikacionit kur nuk ka 
trotuar, si duhet të ecin në 
mbikalime, pranë semaforëve 
dhe shenjave të tjera të komu-
nikacionit apo edhe në rast të 
mungesës së tyre.

Të gjithë duhet
të kontribuojmë 
në sigurinë e 
fëmijëve në trafik
Policia e Kosovës, po ashtu 
janë duke punar me shkol-
lat, komunat dhe sidomos 
prindërit për të siguruar 
ardhjen e sigurt të fëmijëve 
në shkollë, sidomos, kur 
fëmijët duhet të shfrytëzo-
jnë mjete transportuese si 
furgonë, minibusë apo edhe 
autobusë. Sipas nënkolonelit 
Rexhepi, kur bëhet fjalë 
për transportin shkollor për 
fëmijët, është tejet e rëndë-
sishme që vetë prindërit 
të mos pranojnë që fëmija 
i tyre të futet në një mjet 
transporti në kundërshtim me 
rregullat e qarkullimit (numri 
i ulëseve, vendosja e rripave 
të sigurisë etj.). Nga ana e 
saj, Policia e Kosovës u ka 
shqiptuar dënime dhe gjoba 
e madje edhe ua ka ndaluar 
veprimtarinë e transportimit 
të nxënësve të gjithë opera-
torëve që nuk i kanë respe-
ktuar rregullat përkatëse të 
komunikacionit.

Ka ende vend 
për përmirësim
Në lidhje me suksesin e 
angazhimit të Policisë së 
Kosovës për rritjen e sig-
urisë së fëmijëve në trafik, 
nënkoloneli Rexhepi theksoi 
se gjatë vitit 2019, numri i 
viktimave të këmbësorve 
në trafik ka rënë dukshëm. 
Sipas tij, kjo statistikë e 
dëshmon se e tërë puna e 
policisë në edukimin dhe 
vetëdijesimin e fëmijëve si 
pjesëmarrës të komunika-
cionit është treguar mjaft 

SIGURIA NË TRAFIK

TË GJITHË
JEMI

KËMBËSORË

12

Dedikuar

Shiko! Bëhu i dukshëm!
Shofer

Kujdesi juaj, siguri në trafik!

• Prite këmbësorin!
• Bëj kujdes!
• Mos shkruaj përderisa je
  duke drejtuar automjetin!
• Pespekto shpejtësinë e kufizuar!

• Përdor vendkalimin
  e këmbësorëve!
• Respekto semaforin!
• Shiko majtas, shiko djathtas,
   shiko majtas edhe një herë!
• Pos shkruaj përderisa je
   duke kaluar rrugën!

Këmbësor
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From 23rd to 25th January 2020, the 
Kosovo Academy for Public Safety 
hosted the 7th International Confer-

ence on Mobility Challenges in Transport 
and Public Safety. Various aspects of 
traffic safety were discussed during this 
conference. Lieutenant Colonel Jeton 
Rexhepi, Director of Road Traffic Division 
of the Kosovo Police, was one of the key 
speakers in this conference.

Kosovo police have 
delivered lectures at 
159 schools
We had the opportunity to talk to Lieutenant 
Colonel Rexhepi who emphasized that the 
Kosovo Police is committed to maximizing 
traffic safety for all traffic participants and 
especially for youth under 18 years of age. 
“Only during 2019, Kosovo Police identified 
159 schools throughout Kosovo, which we 
considered to be endangered due to lack 
of traffic signs, sidewalks, underpasses, 
overpasses or other road safety features,” 
Lieutenant Colonel Rexhepi said. Further, he 
emphasized the traffic units have continued 
delivering theoretical and practical lectures 
in all these schools. In these lectures they 

explain to the children how to observe 
traffic rules when there is no sidewalk, 
how to walk on overpasses near traffic 
lights and other traffic signs, or in their 
absence.

We all need to 
contribute to the safety 
of children in traffic
Kosovo Police are also engaging with 
schools, municipalities and especially 
parents to ensure the safe arrival of 
children to school, in particular, when 
children have to use transportation 
vehicles such as vans, minibuses or 
even buses. According to Lieutenant 
Colonel Rexhepi, when it comes to 
school transportation for children, it is 
extremely important that parents them-
selves do not allow their children into a 
vehicle that does not adhere to traffic 
rules (number of seats, seat belts, etc.). 

For its part, Kosovo Police have been impos-
ing fines and tickets and even banned the 
transportation of students by any company 
that fails to comply with traffic regulations.

There is still room 
to improve 
Regarding the success of the Kosovo Po-
lice commitment to increase child safety in 
traffic, Lieutenant Colonel Rexhepi stated 
that during 2019, the victims of traffic 
accidents significantly decreased among 
pedestrians. According to him, statistics 
prove that the work of the police in educat-
ing and raising awareness of children as 
participants in traffic has proved very suc-
cessful. However, the real intention of the 
Kosovo Police is to avoid all accidents, es-
pecially involving young people under the 
age of 18. In the end, Lieutenant Colonel 
Rexhepi advised all young people that the 
Kosovo Police is capable and dedicated in 
their work to provide security for all people 
living in Kosovo, regardless of age, gender, 
religion, nationality or ethnicity. Therefore, 
they can and should trust this institution 
but also help it in the common goals of 
ensuring a safe quality of life for all.

TRAFFIC SAFETY 

Na vizitoni në:
Visit us at:

Lieutenant Colonel Jeton Rexhepi

e suksesshme. Sidoqoftë, 
synimi i vërtetë i Policisë 
së Kosovës është që të 
shmangen të gjitha aksiden-
tet e sidoqoftë të të rinjve 
në moshën 18 vjeçare. Në 
fund, nënkoloneli Rexhepi i 
porositi të gjithë të rinjtë se 
Policia e Kosovës është e 
aftë dhe e përkushtuar në 
punën e tyre për të ofruar 
siguri për të gjithë njerëzit që 
jetojnë në Kosovë pa dallim 
moshe, gjinie, feje, kombësie 
apo etnie. Prandaj, ata mun-
den dhe duhet që t’i besojnë 
këtij institucioni por, edhe ta 
ndihmojnë atë në synimet e 
përbashkëta për të siguruar 
jetë cilësore për të gjithë.

EDUKIMI PËR 
SIGURINË NË 
TRAFIK
Një prej folësve në konfer-
encën e sipërpërmendur 
ishte edhe Frank Mutze nga 
Këshilli Evropian për Siguri 
në Trafik. Në adresimin e tij, 
z. Mutze foli për rëndësinë 
e edukimit për sigurinë dhe 
qarkullimin në trafik. Me këtë 
rast, ai ua rikujtoi të gjithë 
pjesëmarrësve se shumica e 
vendeve evropiane tashmë 
janë angazhuar që të sigu-
rojnë edukim për sigurinë 
dhe qarkullimin në trafik në 
të gjitha nivelet e shkollimit. 
Me këtë rast ai e prezantoi 
publikimin e titulluar “Pari-
met Kryesore të edukimit 
për siguri dhe qarkullim në 
trafik”. Ky publikim është 
pjesë e projektit “LEARN!”, 
i cili është i koordinuar nga 
Këshilli Evropian për Siguri 
në Trafik. Në këtë publikim 
krahas argumenteve mbi 
rëndësinë e ofrimit të edu-
kimit për sigurinë në trafik 
nëpër shkolla gjenden edhe 
17 parimet kryesore të këtij 
edukimi për të ardhmen. 
Versioni i plotë i këtij pub-
likimi mund të shkarkohet 
në: https://etsc.eu/learn-key-
principles-for-traffic-safety-
and-mobility-education/.

EDUCATION FOR TRAFFIC SAFETY  
Another keynote speaker in the conference was Mr. Frank Mutze from European 
Council for Traffic Safety. In his addressing, Mr. Mutze spoke about the importance of 
safety education and traffic in general. On this occasion, he reminded all participants 
that most European countries are already committed to providing education on traffic 
safety at all levels of education. He also presented a publication entitled “The Basic 
Principles of Education for Traffic Safety.” This publication is part of the “LEARN!” 
Project, which is coordinated by the European Council for Traffic Safety. In addition 
to arguments about the importance of providing education in traffic safety in schools, 
this publication also contains 17 key principles of this education for the future. The 
full version of this publication can be downloaded at: https://etsc.eu/learn-key-princi-
ples-for-traffic-safety-and-mobility-education/.



Afër gjysmë miliardë 
kafshë janë prekur 
nga zjarret në Aus-

trali, ku miliona ka gjasa të 
kenë vdekur. Kjo shifër përf-
shinë zogj, zvarranikë dhe 
gjitarë, përveç lakuriqëve. 
Aty gjithashtu përjashtohen 
insektet dhe bretkosat, që 
do të thotë se ka të ngjarë 
që numri i vërtetë të jetë 
shumë më i madh. Aq sa 
numri i përgjithshëm i kaf-
shëve të prekura në mbarë 
Australinë, sipas ekologëve 
të Universitetit të Sidneit, 
mund të jetë një miliardë.

Zjarret nuk janë ndonjë 
risi në Australi, por gjatë 
viteve të fundit ato janë rritur 
më shumë dhe janë bërë më 
shkatërruese, një problem 
që është përkeqësuar nga 
ndryshimet klimatike, kurse 
kafshët kanë qenë në vijat e 
para, pra më të rrezikuarat. 
Australia e ka shkallën më të 
lartë të humbjes së specieve 
në krahasim me çdo zonë 
tjetër në botë, gjersa studi-

uesit kanë frikë se me vazh-
dimin e fatkeqësive nga zjarri 
kjo shkallë mund të rritet.

Disa kafshë, si koalat 
dhe kangurët, kryesisht 
vriten drejtpërdrejt nga 
zjarret - për shembull, 
duke u djegur në flakë ose 
duke u asfiksuar nga tymi. 
Gati një e treta e të gjitha 
koalave kanë vdekur dhe 
rreth një e treta e habitatit 
të tyre është shkatërruar. 
Fotografitë nga terreni 
tregojnë koalat me gëzof të 
përcëlluar, pjesë të gjalla e 
të ekspozuara të mishit të 
trupit nga djegia e tij, si dhe 
putra me flluska. Edhe nëse 
ato shpëtohen dhe trajto-
hen, ndonjëherë lëndimet e 
tyre janë thjesht shumë të 
përhapura për të mbijetuar.

Të goditur rëndë nga këto 
zjarre janë edhe gjitarët e 
quajtur “Wombats”. Ata nuk 
mund ta përballojnë nxehtësi-
në ose stresin, andaj kur 
nuhasin tym ata i kap paniku. 
Këta marsupialë (gjitarë) të 

vegjël, me këmbë të shkurta, 
nuk mund të vrapojnë shumë 
shpejt ose larg dhe janë krye-
sisht në mëshirën e flakëve. 
Speciet e tjera nuk vdesin 
nga flakët ose tymi, por nga 
pasojat e zjarrit. Gjitarët e 
vegjël dhe zvarranikët mund 
të shpëtojnë nga flakët duke 
gërmuar nëntokë ose duke 
u fshehur në shkëmbinj - por 
më pas, nuk mbetet asnjë 
ushqim apo strehim, vetëm 
grabitqarë të caktuar që 
tërhiqen nga zjarri, sepse ata 
e dinë se zjarri sjellë pre që 
mund të zihet lehtë.

Zhdukja e kafshëve dhe 
shtëpive të tyre është një 
cikël djallëzor; ashtu siç habi-
tatet iu duhe kafshëve për të 
mbijetuar, edhe habitateve 
iu nevojiten kafshët e tyre. 
Për shembull, një lloj kanguri 
si mi, i quajtur “Potoroo”, 
është thelbësor në mbajtjen e 
shëndetshme të tokës pyjore. 
Nëse kangurët “Potoroo” go-
diten nga zjarri, disa specie 
bimore mund të mos jenë 
në gjendje të rigjenerohen, 
gjë që mund të shkatërrojë 
specie të tjera që ushqehen 
me bimësi. Ekosistemet ndër-
tohen në ekuilibër – kur një 
element del nga sistemi, çdo 
gjë ndikohet nga kjo.

Nuk është se kafshët 
nuk janë të përgatitura për 
fatkeqësi natyrore - ato janë 
përballur me zjarre për mijëra 
vjet - por, ndërhyrja njerëzore 
e ka ndryshuar gjithçka. Me 
qytetet dhe zonat tona të ba-
nimit i kemi copëtuar mjediset 
natyrore, e kemi pastruar 
tokën për përdorimin tonë dhe 
kemi futur specie pushtuese, 
duke e bërë më të vështirë 
për speciet vendase që të 
rikolonizohen pas zjarreve.

Ndoshta faktori njerëzor 
më shkatërrues ka qenë 
kriza e klimës, për të cilën 
ekspertët thonë se i ka 
përkeqësuar edhe më shumë 
katastrofat natyrore.

MILIONA KAFSHË VDIQËN 
NGA ZJARRET NË AUSTRALI
Zjarret, që për muaj të tërë vazhduan në mbarë Australinë, kanë shkatërruar shtëpi dhe asgjësuar qytete të tëra. Në 
mbarë Australinë, janë djegur rreth 18 milionë hektarë - shumica tokë me shkurre, pyje dhe parqe kombëtare që janë 
shtëpia e kafshëve unike të egra e të adhuruara të vendit. Gjersa mjedisi do të vuajë edhe për shumë vite të ardhshme. 

mbretëria e kafshëve
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Nearly half a billion 
animals have been 
impacted by the fires 

in Australia, with millions 
potentially dead. That figure 
includes birds, reptiles, and 
mammals, except bats. It also 
excludes insects and frogs - 
meaning the true number is 
likely much higher. The total 
number of animals affected 
nationwide could be as high 
as a billion, according the Uni-
versity of Sydney ecologists.

Fires are nothing new in 
Australia, but they have been 
growing more intense and 
becoming more destructive 
in recent years, a problem 
that has been exacerbated 
by climate change. And 
animals have been on the 
front lines - Australia has the 
highest rate of species loss 
of any area in the world, and 
researchers fear that rate 
could increase as the fire 
disaster continues.

Some animals, like koalas 
and kangaroos, are primarily 
killed directly by the fires - for 
instance, by being inciner-
ated in flames or choking 

on smoke. Nearly a third 
of all koalas have died and 
about a third of their habitat 
has been destroyed. Photos 
from the ground show koalas 
with singed fur, raw patches 
of burnt flesh, and blistered 
paws. Even if they are res-
cued and treated, sometimes 
their injuries are simply too 
extensive to survive.

Wombats have also been 
hit hard - they don’t cope well 
with heat or stress, and panic 
at the smell of smoke. The 
small, stubby-legged marsupi-
als can’t run very fast or far, 
and are largely at the mercy 
of the flames. Other species 
don’t die from the flames 
or smoke, but instead from 
the fire’s aftermath. Smaller 
mammals and reptiles can 
escape the blazes by burrow-
ing underground or hiding in 
rocks - but afterwards, there 
is no food or shelter left, only 
certain predators that are 
drawn to fire because they 
know it brings easy prey.

The depletion of animals 
and their homes is a vicious 
cycle; just as animals need 

habitats to survive, so too do 
habitats need their animals. 
For instance, a type of rat 
kangaroo called the potoroo 
is crucial to keeping forest 
soil healthy. If potoroos are 
hit by fire, some plant species 
might be unable to regener-
ate, which could then kill off 
other species that feed on 
vegetation. Ecosystems are 
built on balance - once one 
element is thrown off, every-
thing is affected.

It’s not that animals 
are unprepared for natural 
disasters - they’ve been deal-
ing with fires for millennia. 
But human interference has 
changed everything. We have 
fragmented natural environ-
ments with cities and resi-
dential areas, cleared land 
for our use, and introduced 
invasive species - making it 
harder for native species to 
recolonize after fires.

Perhaps the most 
devastating human factor 
has been the climate crisis, 
which experts say has 
made natural disasters go 
from bad to worse. 

MILLIONS OF ANIMALS DIED 
FROM THE AUSTRALIAN FIRES

animal kingdom

The blazes, which have been burning across Australia for months, have razed homes and wiped out entire towns. 
Across Australia, nearly 18 million acres of land have been burned - much of it bushland, forests and national 
parks, home to the country’s beloved and unique wildlife. The environment will suffer for years to come.
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DOWNHILL
Rolet: Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda 
Otto, Zach Woods, Zoë Chao, Julian Grey
Regjia: Nat Faxon
Skenari: Jesse Armstrong
______________________________________

Përmbajtja

Në Downhill, pasi i shpëton orte-
kut për një fije peri, një familje, në 
dukje e përsosur, me pushime në 

Alpe, çrregullohet pasi që ata detyrohen të 
rivlerësojnë jetën dhe se çfarë ndiejnë në të 
vërtetë për njëri-tjetrin.

DOWNHILL
Cast: Julia Louis-Dreyfus, Will Ferrell, Miranda Otto, Zach 
Woods, Zoë Chao, Julian Grey     
Director: Nat Faxon  
Scenario: Jesse Armstrong  
_________________________________________________

Synopsis

In Downhill, barely escaping an avalanche during a ski 
vacation in the Alps throws a seemingly picture-perfect 
family into disarray as they are forced to reevaluate life, 

and how they truly feel about each other.

moviemania
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THE PHOTOGRAPH
Rolet: Chelsea Peretti Issa 
Rae, Kingsley Ben-Adir, 
Lakeith Stanfield, Lil Rel How-
ery, Teyonah Parris, Courtney 
B. Vance
Regjia: Stella Meghie
Skenari: Stella Meghie
_______________________

Përmbajtja

Kur fotografja e 
famshme Christina 
Eames vdes papritur, 

ajo e lë pas vetes vajzën e 
saj të tëhuajsuar Mae Mor-
ton, të lënduar, të zemëruar 
dhe me plot pyetje. Kur 
gjendet një fotografi e ven-
dosur në një sef të bankës, 
Mae e gjen veten në një 
udhëtim që shkon në jetën 
e hershme të nënës së saj 
dhe i zgjon asaj një romancë 
të fuqishme, të papritur me 
një gazetar në popullaritet e 
sipër, Michael Block.

THE 
PHOTOGRAPH
Cast: Chelsea Peretti 
Issa Rae, Kingsley Ben-
Adir, Lakeith Stanfield, 
Lil Rel Howery, Teyonah 
Parris, Courtney B. Vance     
Director: Stella Meghie  
Scenario: Stella Meghie  
____________________

Synopsis

When famed 
photographer 
Christina Eames 

unexpectedly dies, she 
leaves her estranged 
daughter Mae Morton 
hurt, angry and full of 

questions. When a 
photograph tucked 
away in a safe-
deposit box is found, 
Mae finds herself 
on a journey delving 
into her mother’s 
early life and ignites 
a powerful, unex-
pected romance with 
a rising-star journal-
ist, Michael Block.



FIRST LADY
Rolet: Nancy Stafford, Corbin 
Bernsen, Burgess Jenkins, 
Nico Greetham, Jenn Gotzon 
Chandler, Aaron Maynard     
Regjia: Nina May
Skenari: Nina May
________________________

Përmbajtja

Katherine Morales, 
një grua që nuk 
është e martuar me 

Presidentin, kandidon për 
Zonjën e Parë, por, ajo 
përfundon me një propozim 
shumë më të mirë se që e 
kishte pritur ndonjëherë.

FIRST LADY
Cast: Nancy Staf-
fordm, Corbin Bernsen, 
Burgess Jenkins, Nico 
Greetham, Jenn Got-
zon Chandler, Aaron 
Maynard     
Director: Nina May
Scenario: Nina May
_________________

Synopsis

Katherine Mo-
rales, a woman 
not married to 

the President, runs 
for First Lady, but she 
winds up getting a 
better proposal than 
she ever expected.

TO ALL THE BOYS: 
P.S. I STILL LOVE YOU
Rolet: Lana Condor, Noah 
Centineo, Jordan Fisher, Anna 
Cathcart, Janel Parrish, John 
Corbett
Regjia: Michael Fimognari
Skenari: Sofia Alvarez & 
J. Mills Goodloe
_________________________

Përmbajtja

Është viti i ri dhe Lara Jean 
dhe Peter nuk kanë më 
nevojë të shtiren që janë 

çift. Ata veçse JANË çift, dhe 

teksa Lara Jean i përjeton gjërat 
e para zyrtare me Peter, puthjen 
e saj të parë të vërtetë, takimin e 
saj të parë të vërtetë, festën e saj 
të parë të Shën Valentinit, ajo e 
gjen veten duke u mbështetur më 
shumë e më shumë në Kitty-n 
dhe Margot-ën, Chris-in dhe të 
besuarën e re të papritur Stormy-
n, për t’i ndihmuar asaj që të 
menaxhojë emocionet komplekse 
që vijnë si rezultat i këtij kapitulli 
të ri të balancimit të një marrëd-
hënieje dhe të zbulimit të vetes 
së saj autentike. Por kur John 
Ambrose, një pranues tjetër i një 
prej letrave të vjetra të dashurisë 
të Lara Jean hyn përsëri në jetën 
e saj, ajo duhet të mbështetet 
në vetvete më shumë se kurrë 
sepse i duhet të përballet me 
dilemën e saj të parë të vërtetë: a 
është e mundur që në të njëjtën 
kohë një vajzë të dashurohet në 
dy djem të ndryshëm?

TO ALL THE BOYS: 
P.S. I STILL LOVE YOU
Cast: Lana Condor, Noah 
Centineo, Jordan Fisher, 
Anna Cathcart, Janel Par-
rish, John Corbett     
Director: Michael Fimognari  
Scenario: Sofia Alvarez & 
J. Mills Goodloe  
_____________________

Synopsis

It’s a new year and Lara 
Jean and Peter are no 
longer pretending to be a 

couple. They ARE a couple. 
And, as Lara Jean navigates 
a trove of official firsts with 
Peter, her first real kiss, 

her first real date, her first 
Valentine’s Day, she finds 
herself leaning more on Kitty 
and Margot, Chris, and an 
unexpected new confidant, 
Stormy, to help her manage 
the complex emotions that 
come with this new chapter 
of balancing a relationship 
and figuring out her au-
thentic self. But when John 
Ambrose, another recipient 
of one of Lara Jean’s old 
love letters, enters her life 
again she must rely on her-
self more than ever as she’s 
confronted with her first real 
dilemma: Can a girl be in 
love with two boys at once?

moviemania
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Atij iu dha emri 
sipas mishit 
japonez, Kobe 

Bryant u emërua 
KOBE sipas 
mishit të famshëm 

japonez të gjedhit. Pak 
para lindjes së tij, prindërit 
e Kobe Bryant ishin në një 
restorant në Filadelfia, të 
emëruar sipas mishit me 

cilësi të lartë, Kobe, dhe ata 
vendosën që ai do të ishte 
emri i djalit të tyre.

He was named 
after the Japanese 
meat, Kobe

Bryant was named 
KOBE after the famous 
Japanese beef. Right 

before his birth, Kobe Bryant’s 
parents were at a 
Philadelphia restaurant 
named after the high 
quality beef steak, 
Kobe, and they de-
cided that would be the 
name of their son.

Ëndrra e tij e fëmijërisë ishte të 
luaj basketboll profesionist 

Si foshnjë, Bryant u rrit në Rieti të Italisë kur pas 
daljes në pension të babait të tij nga NBA, ai 
kishte vazhduar të luante basketboll, por në 

një nivel më të ulët. Bryant filloi të luante basketboll 
në moshën tri vjeçare dhe i zhvilloi taktikat e tij duke 
shikuar lojëra basketbolli që ia dërgonte gjyshi i tij. Ai 
përfundimisht u kthye në qytetin e tij të lindjes në vitin 
1991, ku e vijoi shkollën e mesme të ulët Merion dhe 
përparoi me shpejtësi në radhët e ekipit të tij për ta 
udhëhequr drejt katër titujve kampion radhazi dhe 
duke e tërhequr vëmendjen e mediave. 

His childhood 
dream was to play 
pro-basketball

As a toddler, Bryant grew up in Rieti, Italy fol-
lowing his father’s retirement from the NBA 
where his father continued playing basketball 

but at a lower level. Bryant began playing basket-
ball at the age of three, and thus developed his 
tactics by watching basketball games mailed to him 
by his grandfather. He eventually returned to his 
hometown in 1991 where he attended Lower Merion 
High School and quickly progressed through the 
basketball ranks to lift his team to four consecutive 
basketball championships earning several honors as 
well as gathering media attention.

Ai u martua në moshën 23 vjeçare 

Në vitin 2001, në moshën 23 vjeçare, Bryant 
u martua me të dashurën e tij, Vanessa 
Laine. Dyshja u takuan në vitin 1999 kur ai 

ishte 21 vjeçar. Prindërit e Bryant dhe dy motrat 
nuk morën pjesë në dasmën e tij. Ata nuk e 
përkrahën vendimin e tij për t’u martuar aq i ri 
si dhe për t’u martuar me një vajzë jo-afrikano-
amerikane. Atë ditë munguan edhe shokët e tij 
të ekipit të Los Angeles Lakers.

He married at the age of 23

I n 2001, at the age of 23, Bryant married 
his then-girlfriend, Vanessa Laine. The 
duo met in 1999 when he was 21. Bryant’s 

parents as well as his two sisters didn’t attend 
his wedding. They didn’t support his decision 
to marry at such a young age as well as get-
ting married to a non-African American lady. 
His Los Angeles Lakers teammates were also 
absent on that day.

Ai ishte i famshëm edhe 
në shkollë të mesme 

N ë mbrëmjen e maturës së shkol-
lës së mesme, Bryant i  mahnit i 
bashkëmoshatarët  e t i j  kur e sol l i 

këngëtaren R&B Brandy si  shoqëruese 
të t i j .  Për shumë kë kjo nuk ishte befasi 
pasi  që Kobe ishte tashmë një person-
azh i  famshëm që tërhiqte vëmendjen e 
mediave si  rezul tat  i  shkathtësive të t i j 

në basketbol l .

He was a celebrity while in 
high school

During his high school prom, Bryant daz-
zled his peers when he brought R&B 
singer Brandy as his date to his high 

school prom. It was no surprise to many as 
Kobe was already a celebrity garnering media 
attention as a result of his basketball skills.

U PREHSHI NË 
PAQE KOBE 
DHE GIGI!

këndi sportiv
Pas vdekjes tragjike të Kobe Bryant, një nga legjendat më të mëdha të NBA 

dhe lojës së bukur të basketbollit, tifozët, miqtë dhe media në të gjithë botën kanë 
shprehur nderime për të. Lajmet për vdekjen e hershme të Bryant ishin edhe më 
të rënda kur u mësua se bashkë me të në këtë aksident tragjik ishte edhe vajza e 
tij 13 vjeçare, Gianna Maria Onore Bryant. Bota, tani e përgjithmonë, e njeh atë si 
Gigi. Babai i saj, Kobe Bryant, e quajti atë Mambacita. Ai ishte Mamba, natyrisht, 
dhe ajo do të ishte versioni femëror i tij i basketbollit. Ajo do të duhej të luante në 
Connecticut dhe të shkonte drejt WNBA. Ky ishte plani…

Për nder të arritjeve të Kobe Bryant, “Black Mamba” (Mamba e 
Zezë), Revista ‘For You’ sjell për ju disa fakte interesante rreth legjen-
dës së LA Lakers dhe anëtarit të ardhshëm të Hollit të Famës. 
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Ai u fut në 
NBA drejtë e 
nga shkolla 
e mesme 

Përkundër se 
kishte arritur 
1080 në SAT-in e 

ti j , Bryant mori vendi-
min përfundimtar që të 
kapërcente kolegjin dhe 
të kalonte nga shkolla e 
mesme drejt në profe-
sionalizëm. Pas ven-
dimit të ti j  për të hyrë 
në Draft-in (rekrutimin) 
e NBA të vit it 1996, 
Bryant ishte zgjedhja e 

13-të e Charlotte Hornets të cilët 
ua shitën Los Angeles Lakers si-
pas një marrëveshjeje paraprake.

He entered the NBA 
draft straight from 
high school

Despite scoring 1080 in 
his SAT, Bryant made the 
ultimate decision to skip 

college and go pro straight from 
high school. Following his deci-
sion to enter the 1996 NBA Draft, 
Bryant was the Charlotte Hornets 
#13 pick and was thus traded to 
the Los Angeles Lakers following a 
prior agreement.

Loja finale

Ndeshja e fundit e Bryant në NBA në 
vitin 2016 bëri jehonë të madhe në 
botën e sportit, pasi që ai i shënuoi 

60 pikë kundër Utah Jazz për të kaluar në 
epërsi në çerekun e katërt. Ai u bë lojtari 
më i vjetër në historinë e NBA që i shënoi 
60 pikë në moshën 37 vjeçare. Në fjalimin 
e tij lamtumirës për botën e NBA, Bryant i 
tha vetëm dy fjalë: “Mamba Out”.

The Final Game

Bryant’s final NBA game in 2016 took 
the sports world by storm, scoring 
60 points against the Utah Jazz and 

taking over down the stretch of the fourth 
quarter. He became the oldest player in 
NBA history to score 60 points at 37 years 
old. In his goodbye message to the NBA 
world, Bryant had two words: “Mamba Out.”

REST IN 
PEACE KOBE 
AND GIGI!

Following the tragic death of Kobe Bryant, one of the greatest legends of NBA 
and the beautiful game of basketball, fans, friends and media around the world 
have been paying their tributes. News of Bryant’s early demise was even harder 
when it became clear that together with him in this tragic accident was also his 
13 year old daughter Gianna Maria Onore Bryant. The world, now and forever, 
knows her as Gigi. Her dad, Kobe Bryant, called her Mambacita. He was Mamba, 
of course, and she was going to be basketball’s female version of him. She was 
going to play at Connecticut and head to the WNBA. That was the plan…

In honor to Kobe “Black Mamba” Bryant’s achievements, Magazine 
‘For You’ brings to you some interesting facts about the LA Lakers Leg-
end and future Hall of Famer.

sports corner

Legjendë olimpike 

Bartja e uniformës së SHBA-ve gjatë 
Lojërave Olimpike Verore ishte pjesë 
e karrierës së Bryant. Ai është fitues i 

dyfishtë i medaljeve të arit, duke qenë pjesë 
e rëdësishme e fitoreve të SHBA-ve në vitet 
2008 dhe 2012. Mesatarja e Bryant ishte 
13.6 PPG në karrierën e tij olimpike.

Olympic Legend

Donning the USA uniform dur-
ing the Summer Olympics was 
part of Bryant’s career. He is a 

two-time gold medalist, being a big part 
of the USA’s medal runs in 2008 and 
2012. Bryant averaged 13.6 PPG for his 
Olympic career.

Legjendë e shënimeve

Bryant është një nga shënuesit më të mirë 
i të gjitha kohërave të NBA. Aktualisht, 
ai është i 4-ti në listën e shënuesve të 

të gjitha kohërave në NBA me 33.643 pikë të 
shënuara. Një nga shfaqjet më legjendare të 
Bryant ishte ajo e vitit 2006 kur i shënoi 81 pikë 

kundër Toronto Raptors. Ky është rezultati i dytë 
më i lartë në historinë e NBA. Bryant e përfundoi 
karrierën e tij me gjashtë lojë me nga 60 pikë të 
shënuara, 26 lojë me 50 pikë dhe 134 lojë me 
nga 40 pikë. Ai ishte kampion i pikëve të shënu-
ara në NBA për vitet 2006 dhe 2007.

Scoring Legend

Bryant is one of the NBA’s highest 
scorers of all time. He is currently 4th 
on the NBA’s all-time scoring list with 

33,643 points. One of Bryant’s most legend-
ary performances was in 2006 when he 
scored 81 points against the Toronto Rap-
tors. It is the second-highest scoring output 
in NBA history. Bryant finished his career 
with six 60-point games, 26 50-point games, 
and 134 40-point games. He was the NBA 
scoring champion in 2006 and 2007.
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“SAMSUNG BALLIE”

“Samsung Ballie” - ky “top” është një pajisje inteligjente 
interesante shtëpiake në formën e sferës, e pajisur me 
kamera dhe sensorë. Mund të monitorojë, të kontrollojë 

funksione të ndryshme, të fotografojë, të dërgojë njoftime në lid-
hje me shtëpinë tuaj kur jeni jashtë dhe madje mund të funksion-
ojë si asistent për ushtrime në palestër. Ka një “ndërfaqe mobile” 

që, me ndihmën e inteligjencës 
artificiale, kërkon mënyra për tu 
përshtatur me përdoruesit dhe 
ndryshimet e zakoneve të tyre. Bal-
lie është term që Samsung dëshiron 
ta përdorë për robotët me funksione 
të ndryshme, të tilla si pastrimi, 
monitorimi i sigurisë dhe detyrat e 
përditshme të shtëpisë. Sidoqoftë, 
nuk dihet ende se kur kjo pajisje do 
të jetë në gjendje të blihet, e as sa 
do të jetë çmimi i saj.

“SAMSUNG BALLIE”

“Samsung Ballie” – the 
“ball” is an interesting 
ball-shaped smart home 

device, equipped with cameras 
and sensors. It can follow you 
around, can control various 
features, take photos, send you 
updates about your home when 
you’re away, and even function as 
a fitness assistant. It has “mo-

bile interface” which, with the help of artificial intelligence, is 
looking for ways to adapt to users and to the changes of their 
habits. Ballie is the term that Samsung wants to use for robots 
with various functions, such as cleaning, teaching, security 
surveillance and daily chores. However, it is not yet known 
when this device will be available, and how much it will cost.

INSTRUMENTI 
MUZIKOR “JOUÉ”

Instrumenti muzikor i Joue është 
pajisje modulare në kontrolluesin 
MIDI. Zgjedhja e instrumenteve 

shkon nga beatpad, përmes 
tasteve të pianos, deri te qafa e 
kitarës. Gjithashtu ka mbështetje 
për pajisjet e lëvizshme sikurse 
tabletat. Joue e ka mundësin për të 
qenë pajisje për krijimin e muzikës 
për këdo që dëshiron të eksperi-
mentojë me tinguj të ndryshëm, 
pa pasur nevojë bartjeje të kutisë 
gjigande me instrumente.

“JOUÉ” PLAY 
INSTRUMENT 

Joue play instrument is  a 
modular device on the MIDI 
controller. With choices rang-

ing from beatpads to piano keys to 
a guitar neck. It also has  support 
for mobile devices like tablets. Joue has the potential to be the 

music-making device for anyone looking to experiment with dif-
ferent sounds without toting a giant instrument case. 
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RISITË TEKNOLOGJIKE 
NË FILLIM TË VITIT 2020

hi-tech
Fillimi i vitit 2020 ka sjellë shumë 
lajme kur bëhet fjalë për teknologji-
në. Pas nesh është Panairi i 
Teknologjisë dhe Inovacionit (CES), 
i mbajtur në Las Vegas, Shtetet e 
Bashkuara. Në vazhdim lexoni se 
çfarë na solli viti i ri dhe çfarë CES.



“SUUNTO 7”

Sunnto, që është i njohur 
për orët e mençura 
sportive, e ka prezantu-

ar një të orë të re që ka funk-
sione të mençura të sistemit 
operativ të Google Wear. Pa-
jisja e ka një gamë të hartave 
rreth 50+ km, duke ju lejuar të 
gjurmoni vendndodhjen dhe të 
kontrolloni muzikën në dorën 
tuaj. Ky smartphone gjithashtu 
ju mundëson të përcillni 
rrahjet e zemrës suaj, ka GPS 
të integruar, mbi 70 module 
sportive. Rezultatet tuaja 
sportive me këtë orë mund t’i 
ndani përmes Strava, Edo-
mondo dhe TrainingPeaks. 
Gjithashtu, mund të lidhni kuf-
jet tuaja në smartphone dhe ta 
kontrolloni muzikën nga kyçi i 
dorës suaj gjatë stërvitjes.

“SUUNTO 7”

Sunnto-known for its 
smart sports watches 
presented a new one 

that has smart features from 
Google Wear Operation 

System. The device has a map of around 50+ km range letting you follow the location and control music from your wrist. The 
smartwatch also lets you track your heartbeat, has a built-in GPS, over 70 sports mods. Share your results on Strava, Endo-
mondo and TrainingPeaks. You can also connect your headset to your phone and control music from your wrist while exercising.

HARMAN 
KARDON 
CITATION 
OASIS

Kur bëhet 
fjalë për 
altoparlantët 

inteligjentë, Harman 
Kardon Citation Oa-
sis i ri mund të jetë 
më i dobishmi deri 
më tani. I ka të gjitha 
funksionet e një ore 
alarmi të mençur - ai 
jo vetëm që ka një 
orë LED si Amazon 
Dot, së bashku me 
asistent të zërit të 
integruar (Google), 
por edhe teknologji 

wireless (pa tel) për të mbushur baterinë e telefonit. Ka 
një cilësi mbresëlënëse të tingullit, me madhësi të vogël. 
Oasis gjithashtu punon si transmetues me aftësitë Chro-
mecast dhe Apple AirPlay, dhe gjithashtu ka mundësi që 
automatikisht të ndalë Wi-Fi gjatë natës. Bateria e tij është 
ri-mbushëse me mundësi të përdorimit deri në tetë orë.

HARMAN KARDON CITATION 
OASIS

W hen it comes to smart speakers new Har-
man Kardon Citat ion Oasis may be the most 
useful so far. I t  has al l  features of smart 

alarm clock - not only does i t  have an LED clock l ike 
the Amazon Dot, along with a bui l t- in voice assistant 
(Google), but i t  also has wireless charging for your 
phone. I t  has an impressive sound quali ty, and is 
small  in size.The Oasis also works as a streamer 
with Chromecast and Apple AirPlay capabil i t ies, i t 
also has a sleep mode option that automatical ly 
turns off Wi-Fi during the night. I ts battery is re-
chargeable and could last 8 hours.  
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TECH INNOVATIONS AT
THE BEGINNING OF 2020.

hi-tech
The beginning of  2020 brings a lot 
of news when it comes to technol-
ogy. Behind us is a technology and 
innovation fair (CES), which was 
held in Las Vegas, United States. 
What did the new year bring to us, 
and what CES, read below.
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Në fshatin Shushicë, në Kosovë, 
tri kilometra larg Graçanicës, 
serbët dhe shqiptarët jetojnë së 

bashku në paqe dhe në raporte të mira 
fqinjësore. Të dy komunitetet jetojnë 
dhe merren kryesisht me bujqësi, duke 
kultivuar lirshëm fushat e tyre dhe duke 
e ndihmuar njëri-tjetrin. Arsimimi mbetet 
një fushë që është në zhvillim të vazh-
dueshëm në fshat dhe rishtas KFOR-i i 
ka ndihmuar nxënësit dhe mësimdhë-
nësit në lidhje me këtë, duke e ndrërtuar 
një fushë sportive në oborrin e shkollës 
fillore në Shushicë. 

“E kemi ndërtuar një fushë sport-
ive dhe kemi sjellë pajisje shtesë për 
nxënësit e kësaj shkolle. Projekti tregon 
një bashkëpunim të suksesshëm midis 
komuniteteve dhe KFOR-it. Buzëqeshjet 
në fytyrat e këtyre fëmijëve gjithashtu na 
bëjnë të lumtur. Studioni, bëni detyrat e 
shtëpisë, përgatituni sa më mirë që të 
mundeni për të ardhmen. Qëllimi i këtyre 
veprimeve është të ndërtojmë raporte të 
mira në mes të komuniteteve të ndry-
shme, veçanërisht midis fëmijëve, në 
mënyrë që ata të mund të shoqërohen 
dhe të kënaqen së bashku,” tha koman-
danti amerikan i Grupit Rajonal-Lindje, 
kolonel Robert Hughes.

Le të përmirësojmë 
komunikimin tonë duke 
u shoqëruar dhe duke 
mësuar gjuhët së bashku!
Nënkryetari i komunës së Graçanicës, 
Sasha Deniq, tha se është shumë i 
kënaqur që është përuruar një terren 
tjetër sportiv, dhe e ka vlerësuar bash-
këpunimin e mirë midis komunës dhe 
KFOR-it. Sipas tij, kur bëhet fjalë për 

aktivitetet e tyre, ata i japin përparësi 
investimeve në rininë, domethënë në të 
ardhmen e saj. Ai gjithashtu tregoi për 
ndërtimin e një salle sportive dhe një 
poligoni të trajnimit në fshatin Kishnicë, 
të cilat do të përdoren nga të rinjtë që 
jetojnë në komunën e Graçanicës.

Ekzistojnë shembuj të shumtë të 
kapërcimit të barrierave përmes sportit, 
gjegjësisht tejkalimit të pengesave dhe 
bashkimit të njerëzve, prandaj Deniq 
u bëri thirrje të rinjve që të merren me 

Ekzistojnë shembuj të shumtë të kapërcimit të barrierave përmes sportit, 
gjegjësisht tejkalimit të pengesave dhe bashkimit të njerëzve.

KFOR-i NDËRTON FUSHË SPORTIVE PËR NXËNËSIT E      SHUSHICËS



sport sa më shumë që është e 
mundur, por edhe të mësojnë 
gjuhët e fqinjëve të tyre, “Unë 
do t’u rekomandoja të gjithë 
të rinjve të merren me sport, 
të mos e humbin kohë nëpër 
rrugë dhe të jetojnë një jetë 
të shëndetshme. Ne jemi një 
shoqëri shumetinke; ne kemi 
organizuar një numër projek-
tesh shumetnike për të rinjtë 
shqiptarë dhe serbë që jetojnë 
në komunën e Graçanicës. 
Brezat e rinj, si shqiptarët, 
ashtu edhe serbët, nuk janë 
aq të mirë në gjuhë, kështu 
që në të ardhmen, ne do të 
duhet të përmirësojmë ko-
munikimin duke u shoqëruar 
dhe duke mësuar gjuhët 
së bashku sepse e ardh-
mja qëndron në shumetni 
dhe ne duhet të veprojmë 
në mënyrën e duhur”, tha 
nënkryetari i komunës së 
Graçanicës 
Sasha Deniq.

In Susica village in Kosovo, three 
kilometers away from Gracanica, 
Serbs and Albanians live together 

in peace and good neighborly rela-
tions. Both communities live mostly 
off agriculture, freely cultivating their 
fields and helping each other. Educa-
tion remains a field that is in constant 
development in the village and KFOR 
has recently helped children and teach-
ers in this regard, by building a sports 
field in the courtyard of the elementary 
school in Susica.

“We’ve made an athletic field and 
brought additional equipment for the 
students of this school. The project 
demonstrates successful cooperation 
between the communities and KFOR. 
The smiles on the faces of these chil-
dren make us happy too. Study, do your 
homework, and prepare as best as you 
can for the future. The goal of these 
actions is to build good relations be-

tween different communities, especially 
among children, so that they can social-
ize and enjoy time together,” Colonel 
Robert Hughes, US Commander of the 
Regional Group East, said. 

Let us improve our 
communication through 
socializing and learning 
languages together!
Sasa Denic, Deputy Mayor of Gracanica, 
said he is very pleased that another sports 
ground has been inaugurated, praising the 
good cooperation between the Municipality 
and KFOR. According to his words, when 
it comes to their activities, they prioritize 
investing in the youth, that is, in their future. 
He also announced the construction of a 
sports hall and a training ground in Kisnica, 
which will be used by all the youngsters liv-
ing in the municipality of Gracanica.

There are numerous examples of 
sports breaking barriers, overcoming 
obstacles and uniting people, therefore 
Denic urged young people to play sports, 
but also to learn each other language, 
“I would recommend all young people to 
play sports, to spend the least amount of 
time possible on the streets and to live a 
healthy life. We are a multiethnic society; 
we have organized a number of multi-
ethnic projects for the Serb and Albanian 
youth living in the Municipality of Graca-
nica. Young generations, both Albanian 
and Serb are not that good in languages, 
so in the future we will have to improve 
the communication through socializing 
and learning languages together, be-
cause the future lies in multi-ethnicity 
and we must act accordingly,” said Gra-
canica Deputy Mayor Sasa Denic.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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Sasa Denic, Deputy Mayor of Gracanica
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KFOR BUILDS SPORTS FIELD 
FOR STUDENTS IN SUŠICA
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CILI AKTOR/AKTORE DO TË DONIT 
QË T’JU LUAJ JUVE NË NJË FILM 
PËR JETËN TUAJ??

pyetësor

Arta Vogliqi (17)

Pa u menduar dy herë 
do të thosha Ange-
lina Jolie. Ajo thjesht 

është ëndrra ime. Jo vetëm 
se është një nga aktoret 
më të njohura dhe më të 
suksesshme por, edhe 
sepse është një njeri që i 
ka ndihmuar shumë fëmijët 
në Afrikë. Besoj se, Ange-
lina Jolie jo vetëm që do të më luante mua më së 
miri në një film por, do të më shtynte që të bëhesha 
një njeri edhe më i mirë siç është ajo!

Without thinking twice that would be Ange-
lina Jolie. She is simply my dream. Not 
because she is one of the most famous 

and successful actresses, but also because she is 
someone who helped children in Africa. I believe, 
Angelina Jolie would not only play in the best pos-
sible way the role about my life, but she would push 
me to become even a better person, like she is!

Meriton 
Nuhiu (17)

Në një film për jetën 
time rolin tim do 
t’ia besoja Calvin 

Cordozar Broadus jr i njohur 
edhe si Snoop Dogg. Arsye-
ja është sepse më pëlqen 
mënyra e aktrimit të tij dhe 
përvoja e tij. Për filmin për 
jetën time ai është aktori ideal për të më luajtur mua.

The role about my life I would entrust to Calvin 
Cordozar Broadus Jr, known as Snoop Dogg. The 
reason why I would do that is because I like his 

way of acting and his experience. He would be the best 
actor to play the role of my life in a movie about me. 

Nxitim 
Zharku (17)

Rolin tim në filmin për 
jetën time unë do t’ia 
besoja aktorit Daniel 

Radcliffe i cili e ka luajtur 
rolin e Harry Potter. Mendoj 
se ai është aktori që mund 
t’i përshtatet këtij roli.

I would entrust to Daniel Radcliffe the role for the 
movie about my life. He played Harry Potter. I think 
he would be the right one for this role.

Irena Vujadinoviq (15)

Aktorja ime e pëlqyer është 
Marija Karan, kështu që 
definitivisht do ta zgjidhja 

atë si aktore në filmin për jetën 
time. Natyrisht se jam shumë e 
re, kështu që nuk e di saktësisht 
se si do të dukej ai film, por e di 
që më presin shumë sfida dhe 
aventura, por shpresoj që filmi të 
jetë një histori e bukur.

My favorite actress is Marija Karan, so I would 
definitely choose her to play me in a movie about 
my life. Of course I’m very young, so I don’t 

know exactly what that movie would look like, I do know 
though, that a lot of challenges and adventures await me, 
but I hope the movie would be a nice story.

Illija Neshoviq (15)

Nga të gjithë aktorët, më 
së shumti më pëlqen 
Millosh Bikoviq, dhe 

posaçërisht roli i tij në filmin 
“Montevideo, shija e një ën-
drre”. Ashtu si në filmin e tij, 
do të doja që filmi për jetën 
time të ishte tregimi për gjërat 
dytësore më të rëndësishmet 
në botë, p.sh. për futbollin, ku 
edhe stërvitem.

Of all the actors, I like 
Milos Bikovic the most, and especially his role in 
the movie “Montevideo, Taste of a dream”. Like 

in his movie, I would like the movie about my life to be 
the story about “the second most important things in the 
world”- like football that I train for.

Millosh Janjiq (14)

Asnjë aktor nuk më vjen 
në mendje tash, por filmi 
për jetën time do të duhej 

të ishte një histori emocionuese 
e me plot aventura, udhëtime 
dhe ngjarje të bukura. Nga ana 
ime unë do të përpiqem që ta 
bëj jetën time sa më kuptimplotë 
dhe të denjë ashtu që nga ajo të 
bëhet filmi.

No actor comes to my mind, but a movie about my life 
would have to be an exciting story full of adventures, 
travels and all kinds of beautiful events. For my part, I 

will try to make my life as meaningful and worthy as possible, 
so that some movie about my life would be filmed.
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WHICH ACTOR/ACTRESS WOULD YOU 
LIKE TO PLAY THE ROLE IN A MOVE 
ABOUT YOUR LIFE? ?

questionnaire

Blertina Saliu (17)

Kur bie fjala për një personazh 
televiziv, personi i parë që më 
bie ndër mend është Jessica 

Alba. Ka shumë arsye pse ajo është 
një person që më bën kaq shumë 
përshtypje. Duke filluar nga fakti se 
ajo është një aktore shumë e talen-
tuar në punën e saj, ajo është edhe 
një njeri me zemër shumë të madhe 
që e shtyn çdo njeri drejt të mirës 
dhe i mëson që nuk duhet të dorëzohen asnjëherë.

When it comes to a television character, the first 
person that comes to my mind is Jessica Alba. 
There are many reasons why she is a person that 

impresses me so much. Starting from the fact that she is 
a very talented actress in her work, she is also a very big 
hearted person who pushes everybody to the good and 
teaches them to never give up. 

Albin Dardhishta (18)

Do të ishte interesante që 
jetën dhe të bëmat e mia 
deri tani të shfaqeshin si 

një film. Do të ishte privilegj që ro-
lin tim ta luante një aktor me famë 
botërore. Unë mendoj se Tom Hol-
land do të ishte i duhuri për këtë 
punë. Keni dëgjuar me siguri për 
filmat e Spiderman, ku Tom luan 
në rolin kryesor. Ai është një aktor 
i mrekullueshëm dhe mendoj se do t’i paraqiste karakteristi-
kat e mia individuale në mënyrën më të mirë.

It would be interesting for my life and deeds so far to be 
presented in a movie. It would be a privilege for me to 
have my role played by a world-famous actor. I think Tom 

Holland would be the right one for this job. You’ve probably 
heard of Spiderman’s films, where Tom plays the lead role. 
He is a wonderful actor and I think he would present my 
individual characteristics in the best way.

Erdrina Guri (17) 

Nëse do të mund të realizohej 
një film për jetën time atëherë 
si aktore për realizimin e këtij 

projekti do të doja që të ishte Angelina 
Jolie. Arsyeja për këtë është se më 
pëlqen stili dhe personaliteti që ajo e 
shfaq gjatë realizimit të roleve të saj.

If a move about my life would be made, then I would like 
to have Angelina Jolie as the actress for this project. The 
reason for this is that I like the style and personality she 

exhibits when performing her roles.

Marija Rakiq (14)

Nga të gjitha aktoret, më 
së shumti më pëlqen ta 
shoh Penelope Cruz dhe 

filmat e saj, kështu që nëse do ta 
zgjidhja aktoren që do ta luante 
rolin tim, sigurisht se do të ishte 
ajo. Natyrisht se ende nuk e di se 
çka do t’më sjellë jeta, por sigur-
isht shpresoj që ta kem një jetë të 
përmbushur dhe të qetë, me sa 
më pak telashe dhe bezdi.

Of all the actresses, I love watching Penelope Cruz 
and her films the most, so if I could choose who 
would play the role about me, certainly it would be 

her. Of course I do not know yet what life will bring me, but 
I certainly hope to have a fulfilled and peaceful life, with as 
little troubles and inconveniences as possible.

Dushan Joviq (14)

Aktori im i preferuar është 
Vin Diesel, prandaj do të 
doja që ai të më luante në 

filmin për jetën time. Nuk e di se si 
do të dukej ai film, ende nuk kam 
përjetuar shumë, por do të doja që 
filmi të ishte diçka midis komedisë 
dhe aventurës.

My favorite actor is Vin Die-
sel, so I wish he would play me in a movie about 
my life. I don’t know what that movie would look 

like, life is still in front of me, but I would like that movie to 
be something between comedy and adventure.

Vesna Teshiq (14)

Aktorja ime e preferuar 
është Vesna Trivalliq. Më 
pëlqejnë të gjithë filmat 

dhe serialet ku luan ajo sepse 
në të gjitha ka plot humor. Kjo 
është çka pres nga jeta ime, të 
qesh sa më shumë dhe të qaj 
sa më pak. Jeta është e pa-
parashikueshme dhe shpresoj 
se do të jetë mjaft e bukur, 
ashtu që një ditë për të të tregohet një film i bukur. 

My favorite actress is Vesna Trivalić. I love all the 
movies and series that she stars in because there 
is a lot of humor in each. That’s what I expect from 

my life, to laugh as much as possible, and to cry as little as 
possible. Life is unpredictable, and I hope it will be good 
enough to make a beautiful movie about it one day. 



Sa herë na rastis të flasim për pastërtinë në përgjithë-
si, nuk ka tjetër e mos të përmendim shprehjen 
“Pastërtia-Gjysma e Shëndetit”. Mbarëvajtja e 

procesit mësimor në shkollë në masë të madhe varet edhe 
nga pastërtia e ambienteve shkollore, brenda dhe jashtë 
saj. Edhe pse kjo do të duhej të ishte një rregull për të 
cilën më së paku do të duhej të diskutohej për arsyen se 
pastërtia është kusht themeor për një jetë të shëndetshme, 
unë mendoj se edhe në ditët e sotme mungesa e pastërtisë 
është një ndër shqetësimet kryesore të personelit mësimor, 
prindërve e po ashtu edhe ne nxënësve. 

Gjëja e parë që të vie në mend kur flasim për pastërtinë 
janë tualetet shkollore që në të shumtën e rasteve kanë 
mungesë pastërtie: duke filluar nga pllakat brenda dhomave 
të tualetit e deri të guacat që lënë shumë për të dëshiruar 
për nga pastërtia. Vërehet mungesë e qartë e mjeteve higje-
nike si sapunit, letrës e shumë gjërave të tjera.

Po ashtu korridoret e shkollës në pjesën më të madhe 
janë të ngjyrosura e të shkarravitura nga shumë nxënës që 
me këtë rast do ti quaja vërtet të pandërgjegjshëm. 

Unë mendoj se me një plan të mirëfilltë, ku fjalën 
kryesore do ta kishte trëkëndëshi arsimor: nxënës, 
mësues, prind, adresimi i çështjeve të tilla jetike siç 
është çështja e pastërtisë do të kishte shumë sukses. Të 
gjitha shqëtësimet e këtij trekëndëshi mendoj se do të 
duheshin të merreshin parasysh dhe të elaborohen më 
kujdes të veçantë nga institucionet përkatëse në mënyrë 
që të kemi ambient më të pastër dhe më të shëndetshëm 
për ne dhe gjeneratat e ardhshme. 

Driana Peçani
SHFMU “Faik Konica” 

- Prishtinë

Whenever we talk about hygiene in 
general, we are bound to repeat the 
phrase “Hygiene - Half of Health”. The 

normal running of the school process depends 
largely on the hygiene of premises, both in-
side and outside the school. Although this rule 
should be the least discussed topic, because 
hygiene is a prerequisite for a healthy l ife, I 
think that even today lack of hygiene is one of 
the main concerns of the teaching staff, parents 
as well us students.

The first thing that comes to your mind when 
talking about the hygiene are school toilets that are 
often in poor hygiene: ranging from tiles to toilet 
bowls that are of quite poor quality. There is a clear 
lack of hygiene products such as soap, paper and 
many other things.

Also, the school hallways are for the most part 
colored and scribbled by many students which I 
would call really irresponsible.

I think that with a proper plan, wherein the 
main say would come from the education triangle: 
students, teachers, parents, addressing such 
vital issues as the issue of hygiene would be 
very successful. All the concerns of this triangle, 
I think, would need to be taken into account and 
elaborated with special care by the relevant insti-
tutions in order to have a cleaner and healthier 
environment for us and future generations.

Driana Peçani
EJHS “Faik Konica” 

- Prishtinë
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PASTËRTIA E AMBIENTEVE 
SHKOLLORE

SCHOOL PREMISES 
HYGIENE

këndi juaj



Mbarëvajtja e procesit mësimor në shkollë në masë 
të madhe varet edhe nga hapësira që shkolla dis-
ponon. Ekzistojnë standarte të qarta se cila është 

hapësira e mjaftueshme për një shkollë: 2m katror për një 
nxënës. Kjo nuk është as edhe e përafërt me hapësirën që 
nxënësit kosovarë e disponojnë në shkollat tona. 

Shkolla duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme 
si brenda ashtu edhe jashtë saj. Ajo duhet të jetë e 
pajisur me kabinete të ndryshme për lëndë të ndry-
shme, duhet të ketë sallë të edukatës fizike dhe 
fusha sportive të hapura, duhet të posedojë mjete 
didaktike të mjaftueshme për ushtrimet praktike e 
shumë e shumë gjera të tjera të cilat fatkeqesisht 
shkollat në Kosovë nuk i posedojnë. 

Unë shpresoj se në një të ardhme të afërt, të gjithë 
nxënësit do të mund të vijojnë mësimin në një ndrrim 
të vetëm në mënyrë që të mund të organizojnë ditën 
sipas nevojave të tyre. Shpresoj shumë që autoritetet 
përkatëse në vitet që vijnë do të merren më shumë 
me përmirësimin e kushteve për mësim brenda dhe 
jashtë objektit të shkollës.

Anisa Azemi
SHFMU “Faik Konica” 

- Prishtinë

T he normal running of the school pro-
cess depends largely on the avai lable 
school space. There are clear stan-

dards as to what is suff icient space for a 
school: 2 square meters per student. This 
is not even close to the space that Kosovan 
students have in our schools

The school should have sufficient space 
both inside and outside. It should be equipped 
with different laboratories for different sub-
jects, it should have a physical education hall 
and open sport f ields, it should have sufficient 
didactic tools for practical exercises and many 
other things which unfortunately the schools in 
Kosovo do not possess.

I hope that in the near future, al l  students 
wil l  be able to attend classes in a single 
shif t ,  so they can organize the day accord-
ing to their needs. I  very much hope that 
the relevant authorit ies in the coming years 
wil l  be more concerned with improving the 
condit ions for learning inside and outside the 
school premises.

Anisa Azemi
EJHS “Faik Konica” 

- Prishtinë
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your corner

MUNGESA E HAPËSIRËS 
NË SHKOLLË

LACK OF SCHOOL SPACE
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fjalëkryq skandinav/crossword
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Tung tung!
Jam Vezire Gallapeni nga 
Suhareka. Vijoj mësimet në 
shkollën fillore “28 Nëntori” 
në Suharekë. Revista juaj më 
pëlqen shumë, vetëm vazhdo-
ni. Këngëtarët e mi të preferuar 
janë Tayna dhe Butrint Imeri 
andaj do t’ju kisha kërkuar që 
të shkruani më shumë për jetën 
tyre dhe të publikoni posterët e 
tyre. Sporti im i preferuar është 
volejbolli, aktori im i preferuar 
është Brad Pit. Suksese.
Vezire Gallapeni
Shkolla fillore “28 Nëntori” 
- Suharekë

Përtshëndetje!
Jam Bleroni nga fshati Dobër-
dolan, komuna e Suharekës. 
Së pari dua t’ju falenderohem 
shumë për këtë revistë të 
shumëpëlqyer nga ne dhe dua 
t’ju shreh dëshirën që në njërin 
nga numrat e ardhshëm, në 

këndin e shkollës së muajit 
të zërë vend shkolla jonë. 
Me këtë ju do të plotësonit 
dëshirën e të gjithë shoqeve 
dhe shokëve të mi të shkollës. 
Këngëtari im i preferuar është 
Buta andaj ju lus që të shkruani 
diçka për jetën e tij. Suksese.
Bleron Balaj
Shkolla fillore “28 Nëntori” 
- Suharekë

Tung!
Revista juaj është OK! Këngë-
tari im i preferuar është Ed 
Sheeran andaj ju kisha lutur 
që të shkruani diçka për jetën 
e tij e po ashtu edhe të pub-
likoni posterin e tij. Po ashtu 
ju lutem mos i harroni as 
aktorët turq si Can Yaman. Me 
shpresë se kërkesa ime do të 
has në mirëkuptimin e redak-
sisë suaj, unë ju falenderoj që 
tani dhe ju uroj suksese. 
Mirsa Balaj
Shkolla fillore “28 Nëntori”
- Suharekë

Përshëndetje të përzemërta! 
Këngëtari im i preferuar është 
Johnny Orlando, ndërsa ndër 

artiste do të veçoja Teuta Kras-
niqin. Sporti im i preferuar 
është futbolli, dhe kisha 
pasur dëshirë që të 
kem një poster të 
këtyre dyve që i për-
menda më lartë. Revista 
juaj më pëlqen shumë - ju 
vërtetë jeni më të mirët! Më 
pëlqejnë të gjitha rubrikat, por 
kisha pasur dëshirë që të shk-
ruani për filma dhe seriale tele-
vizive turke. Ju dëshiroj sukses 
në punën e mëtutjeshme! 
Elvisa Gallapeni
Shkolla fillore “28 Nëntori” 
- Suharekë

Përshëndetje! 
Më pëlqen këngëtari Mero, 
është shumë i mirë dhe kisha 
dashur që të bëni një interv-
istë me të. Aktori im i prefer-
uar është Naser Rafuna dhe 
do të kisha pasur dëshirë që 
të botoni një poster të tij. Kur 
kam kohë të lirë, më pëlqen 
të lexoj kurse, sportet e mia 
të preferuara janë futbolli dhe 
basketbolli. Jeni të përkryer, 
ju them me sinqertitet se jeni 
më të mirët. Prindërit e mi po 

ashtu ju adhurojnë sepose 
edhe ata gjithmonë e lexojnë 
revistën For You. Do të kishit 
mundur ta rrisnit numrin e 
faqeve dhe të shkruani më 
shumë për sport dhe për 
disa gjëra interesante lidhur 
me jetën e njerëzve në 
Kosovë dhe në botë. 
Arjanit Gallapeni
Shkolla fillore “28 Nëntori” 
- Suharekë
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Hello!
I am Vezire Gallapeni from 
Suhareka. I attend attend 
Elementary School “28 Nën-
tori” in Suhareka. I like your 
magazine very much, just 
keep up with the good work! 
My favorite singers are Tayna 
and Butrint Imeri, therefore I 
would like to ask you to write 
more about their lives and 
publish their posters. My fa-
vorite sport is volleyball, while 
my favorite actor is Brad Pitt. 
I wish you much success!
Vezire Gallapeni
Elementary School 
“28 Nëntori” - Suhareka

Greetings!
I am Bleron and I come from 
the village of Dobërdolan, 
Municipality of Suhareka. 
Firstly, I would like to express 
my enormous gratitude for 
this magazine that is much 

liked by us, and I would like 
to express my wish for our 
school to be in one of your 
future editions, in the School 
of The Month column. This 
would fulfill the wish of all my 
school friends. My favorite 
singer is Buta, therefore I 
ask you to write something 
about his life. Good luck!
Bleron Balaj
Elementary School 
“28 Nëntori” - Suhareka

Hi!
Your magazine is OK! My 
favorite singer is Ed Sheeran, 
so I would like to ask you to 
write something about his life, 
and also publish his poster. 
Moreover, please do not also 
forget Turkish actors, such 
as Can Yaman. Hoping for 
your editorial office’s kind 
consideration of my request, 
I thank you in advance and 
wish you much success! 
Mirsa Balaj
Elementary School 
“28 Nëntori” - Suhareka

Warm greetings! 
My favorite singer is Johnny 

Orlando, while from the 
actresses I would say Teuta 
Krasniqi. My favorite 
sport is football, and 
I would love to have 
the posters of the 
abovementioned. I like 
your magazine very 
much, you are truly the 
best! I like all the columns, 
but I would also like for you 
to write about Turkish movies 
and television series. I wish 
you much success in your 
forthcoming work!
Elvisa Gallapeni
Elementary School 
“28 Nëntori” - Suhareka

Greetings! 
I like singer Mero. He is 
very good and I would love 
if you would do an inter-
view with him. My favorite 
actor is Naser Rafuna and 
I would really like it if you 
would publish his poster. In 
my free time, I like to read, 
while my favorite sports 
are football and basketball. 
You are perfect! Sincerely, 
you are the best! Even my 
parents adore you, because 

they too read the For You 
Magazine all the time. You 
could increase the number 
of pages of the magazine 
and write more about 
sport and some interesting 
matters relating to the life 
of people in Kosovo and 
throughout the world.
Arjanit Gallapeni
Elementary School 
“28 Nëntori” - Suhareka

Reader’s
letters

Lexues tanë të dashur!

Na duhet ndihm
a juaj!

P
ërdoreni këtë pjesë që të na tregoni:

- Ç
ka ju intereson

- Ç
ka ju pëlqen

- Ç
ka dëshironi

Ë
shtë rasti juaj që të m

errni pjesë 
në krijim

in e revistës tone. A
ndaj ju 

lusim
 që të plotësoni këtë pjesë, 

nëse m
undeni dhe t’ia dorëzoni 

një ushtari te K
FO

R
-it.

M
e nderim

e!

Fute këtë pjesë në një 
zarf, vendosi një pullë 
postale dhe dërgoje në 
adresën e m

ëposhtm
e:

H
Q

 K
FO

R
Film

 C
ity

For You m
agazine

S
trasbourg building
10 000 P

ristina

O
se vetëm

 dorëzojani 
cilitdo ushtar të K

FO
R

-it 
m

e kerkesë që ta dërgojë 
m

ë tutje.

w
w

w
.m

agazineforyou.com

Shkruaj adresën m
ë poshtë:

M
biem

ri: _______________________

Em
ri: __________________________

D
ata e lindjes: ___________________

E-m
ail: _________________________

R
ruga: _________________________

N
um

ri: _________________________

Q
yteti: _________________________

Shkolla: ________________________

A
dresa e shkollës: _______________

N
um

ri i telefonit
të shkollës: _____________________

E-m
ail

i shkollës: ______________________
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