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editorial/indeksi

Lexues të dashur,

Gradualisht, në këto rrethana 
të jashtëzakonshme të krijuara 
nga pandemia COVID-19 
erdhëm deri te numri i muajit 
qershor të Revistës ‘For You’. 
Kjo do të thotë se ju tashmë 
e keni përfunduar apo jeni në 
përfundim e sipër të edhe një 
viti të shkollimit tuaj dhe ne ju 
përgëzojmë!

Ju përgëzojmë, sepse ju keni 
bërë diçka që asnjë gjeneratë 
para jush nuk e ka bërë. 
Ju e përfunduat pothuajse 
një gjysmë vjetor të plotë 
përmes mësimit në distancë 
ose online. Kjo nuk është 
arritje e vogël kur merret 
parasysh fakti se askush dhe 
asnjë vend në botë nuk ishte 
përgatitur për një gjë të tillë. 
Kështu, shumë vite më vonë 
kur, kjo situatë të jetë harruar, 
ju do të mund të shikoni me 
krenari mbrapa dhe të thoni: 
Ne ia dolëm! Ne nuk u ndalëm 
dhe as nuk u dorëzuam para 
kësaj pandemie!

Teksa përgatiteni që të shijoni 
ditët e pushimeve tuaja verore, 
më se të merituara, në emër 
të redaksisë sonë unë ju 
uroj pushime sa më të mira. 
Mirëpo, më duhet t’ua rikujtoj 
edhe njëherë se rreziku nuk 
është tejkaluar ende tërësisht. 
Prandaj, kënaquni dhe shijoni 
këto ditë të ngrohta verore 
por, mos harroni edhe që të 
jeni të kujdesshëm. Me fjalë të 
tjera, për asnjë moment mos 
i harroni rregullat e higjienës 
personale: pastroni duart 
shpesh me sapun dhe ujë të 
ngrohtë për 30 sekonda, mos 
e prekni fytyrën, nëse teshtini 
apo kolliteni mbulojeni fytyrën 
me bërryl dhe mbi të gjitha 
mbani distancën.

Me të thënë këtë, unë ju 
dëshiroj gjithë të mirat dhe 
mirupafshim në shtator!

Leonora
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“For You” është pub-
likim zyrtar i KFOR-it, 
prodhuar dhe finan-
cuar nga KFOR-i, i 
shtypur në Kosovë 
dhe shpërndahet 
pa pagesë. Përm-
bajtja nuk reflekton 
qëndrimin zyrtar të 
koalicionit apo të 
shteteve anëtare. 
KFOR-i pranon edhe 
i mirëpret opinionet 
tuaja dhe i publikon 
ato, por në formë të 
përmbledhur. Nëse 
kërkohet emri i auto-
rit të mos tregohet, 
kjo mund të bëhet, 
por nuk do të pub-
likohen letra anon-
ime, shpifëse apo me 
qëllim të keq.
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Dear readers,

Gradually, under these 
extraordinary circumstances 
created by the COVID-19 
pandemic, we have come to 
the June issue of For You 
Magazine. This means that 
you have now finished or are 
about to finish another year 
of your schooling and we 
congratulate you!

We congratulate you, 
because you have managed 
something no other 
generation before you have. 
You have completed almost 
a full semester of distance 
or online learning. This is 
no little feature considering 
the fact that no one and no 
country in the world was 
prepared for something like 
this. So, many years from 
now, when this situation is 
long gone, you will be able 
to proudly look back and say: 
We did it! We did not stop 
or give up in the face of this 
pandemic!

As you prepare to enjoy 
your wel l -deserved summer 
hol idays,  on behal f  of 
our edi tor ia l  off ice I  wish 
you al l  great hol idays.  I 
must,  however,  remind you 
once more that we are not 
completely c lear of  danger. 
Therefore,  have fun and 
enjoy the hot summer 
days but,  do not forget to 
also be careful .  In other 
words do not forget even 
for a moment the rules of 
personal  hygiene: wash your 
hands of ten wi th soap and 
warm water for  30 seconds, 
don’ t  touch your face, i f  you 
sneeze or cough cover your 
face with your elbow and 
above al l  maintain distance.

Having said this, I wish you 
all the best and I will meet 
you again in September!

Leonora
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shkolla e muajit

Rikthimi i nxënësve 
të klasave të nënta 
dhe maturantëve 

në shkolla në fillim të 
muajit qershor, dhe më pas 
rindërprerja e mësimit të 
tyre si pasojë e COVID-19, 

treguan se fitorja ndaj këtij 
armiku të padukshëm nuk 
do të jetë edhe aq e lehtë. 
Njëkohësisht, u bë edhe më 
e qartë se nuk janë pjekur 
ende kushtet që mësimi 
në distancë ose online t’ia 

lëshojë vendin mësimit 
tradicional dhe rikthimit 
të të gjithë nxënësve në 
bankat shkollore. 

Duke i pasur para-
sysh këto rrethana, edhe 
këtë muaj, në rubrikën 
“Shkolla e Muajit” nuk 
do të prezantojmë një 
shkollë por, një klasë 
digjitale. Një klasë, të 
cilën mund ta merrni me 
vete kudo që të shkoni, 
të cilën mund ta bartni 
edhe në xhepin tuaj falë 
teknologjisë së tele-
fonave të mençur. Kjo 
është “Google Clas-
room”, një shërbim i cili 
ofrohet nga Google. Për 
dallim nga Khan Acad-
emy, burim ky të cilin e 
kemi prezantuar muajin 
e kaluar, ku gjenden 
ligjërata, shpjegime dhe 
ushtrime nga lëndë të 
ndryshme, Google Class-
room është më shumë 
një Sistem për Menaxh-
imin e të Mësuarit. Në vi-
jim ju ftojmë që t’i lexoni 
disa prej përparësive të 
përdorimit të këtij burimi 
online.

I lehtë për tu 
përdorur dhe i 
qasshëm nga 
çdo pajisje
Edhe nëse nuk jeni për-
dorues i Google, përdorimi 
i Google Classroom është 
i lehtë sa më s’ka. Për-
pos që ofrohet përmes 
shfletuesit Chrome, gjë 
që e mundëson qasjen 
nga të gjithë kompjuterët, 
telefonat mobil dhe table-
tat, përmes këtij shërbimi 
e keni vërtetë të lehtë që 
të shtoni sa nxënës që të 
doni, që të krijoni doku-
mente në Google (Google 
documents) për të menax-
huar detyrat dhe shpal-
ljet, që të postoni video 
nga YouTube, të shtoni 
linqe (vegza), apo që të 

bashkëngjisni dokumente 
nga Google Drive. Edhe 
nxënësit do ta kenë po aq 
të lehtë që të regjistrohen si 
dhe t’i pranojnë dhe dorëzo-
jnë detyrat e tyre.

Komunikim dhe 
shpërndarje 
efektive
Një nga përparësitë më të 
mëdha të Google Classroom 
janë Google Docs; këto 
dokumente ruhen online dhe 
mund të ndahen me numër 
të pakufizuar të njerëzve. 
Me fjalë të tjera, ju nuk 
keni më nevojë për postën 
elektronike (e-mail) për të 
shkëmbyer informacione. 
Thjesht e krijoni një doku-
ment dhe e ndani atë me sa 
nxënës që doni dhe kaq!

Përshpejtimi i pro-
cesit të detyrave
Procesi i detyrave nuk ka 
qenë kurrë më i shpejtë dhe 
më efektiv se sa në Google 
Classroom, ku fare lehtë 
mund të kontrolloni kush i ka 
dorëzuar detyrat dhe kush 
është duke i punuar ende 
ato, dhe po ashtu, ju mund të 
reagoni menjëherë.

Reagim efektiv
Kur flasim për reagimin, 
përmes Google Classroom 
ju e keni mundësinë që men-
jëherë t’u jepni mbështetje 
online nxënësve tuaj. Kjo do 
të thotë se reagimi është më 
efektiv, pasi që komentet 
dhe vërejtjet e freskëta 
kanë ndikim më të madh në 
mendjet e nxënësve.

Nuk ka nevojë 
për letra
Duke i centralizuar materialet 

GOOGLE CLASSROOM



për mësim elektronik (eLearn-
ing), në një lokacion qendror 
në të ashtuquajturat “cloud”, ju 
e keni mundësinë që të mos 
përdorni më letra dhe të mos 
shqetësoheni më për shtypjen, 
shpërndarjen apo edhe humb-
jen e punës së nxënësve tuaj!

Ndërfaqe e pastër 
dhe miqësore për 
përdoruesin
Në përputhje me standardet e 
paraqitjes së pastër të Google, 
Google Classroom ju ofron një 
mjedis ku çdo detaj i dizajnit 
është i thjeshtë, intuitiv dhe 
miqësor për përdoruesin. S’do 
mend përdoruesit e Google do 
të ndihen shumë rehat.

Është për të gjithë
Edhe mësuesit mund të 
bashkohen përmes Google 
Classroom. Kjo do të thotë se 
ju mund ta krijoni një klasë në 
Google Classroom, për ju dhe 
kolegët e juaj dhe ta shfrytë-
zoni atë për takime, shkëmbim 
të informacioneve apo për 
zhvillim profesional.

Sigurisht, si çdo gjë 
tjetër, edhe Google Class-
room ka mangësi dhe 
hapësirë për përmirësime. 
Tek e fundit, asgjë nuk mund 
ta zëvendësojë komunikimin 
e drejtpërdrejt mësues-nxë-
nës, apo ndërveprimin në 
mes të nxënësve. Sidoqoftë, 
shfrytëzimi i këtij shërbimi 
pa dyshim që do ta lehtësojë 
shumë punën jo vetëm për 
mësuesit dhe nxënësit por, 
edhe për prindërit.

5

The return of nine graders and high 
school graduates to their schools 
in early June, and the subsequent 

reclosing of schools due to COVID-19, 
showed that the victory against this 
invisible enemy will not come easy. At 
the same time it became clear that the 
conditions for distance or online learn-
ing to make way for traditional learning 
and the return of all students to their 
classrooms have still not been met.

Considering these circumstances, also 
this month in our “School of the Month” 
column we will not write about any school 
but rather about a digital classroom; A 
classroom that you can bring with you 
wherever you go, that you can even carry 
in your pocket thanks to your smart-
phones. This is “Google Classroom”, a 
service provided by Google. In comparison 
to Khan Academy, a resource we wrote 
about in our previous issue, where you 
find lectures, explanations and exercises 
for various subjects, Google Classroom is 
more of a Learning Management System. 
Below we invite you to read some of the 
advantages of using this online resource.

Easy to use and 
accessible from all devices
Even if you are not a Google user, using 
Google Classroom is a piece of cake. Apart 
from being delivered through the Chrome 
browser, which makes it accessible from 
all computers, mobile phones, and tablets, 
it makes it really easy for you to add as 
many learners as you like, create Google 
documents to manage assignments and 
announcements, post YouTube videos, 
add links, or attach files from Google Drive. 
Learners will find it equally easy to log in, as 
well as receive and turn in assignments.

Effective communication 
and sharing
One of the greatest advantages of Google 
Classroom is Google Docs; these docu-

ments are saved online and 
shared with a limitless num-
ber of people. In other words, 
you no longer need emails to 
share information; you just 
create a document, share it 
with as many learners as you 
want, and voila!

Speeds up the 
assignment process
Assignment process has never 
been quicker and more effec-
tive, as in Google Classroom 

you can easily check who has submitted their 
assignment and who is still working on it, as 
well as offer your feedback immediately.

Effective feedback
Speaking of feedback, Google Classroom 
gives you the opportunity to offer your online 
support to your learners right away; this 
means that feedback becomes more effec-
tive, as fresh comments and remarks have 
bigger impact on learners’ minds.

No need for paper
By centralizing eLearning materials in 
one cloud-based location, you have the 
ability to go paperless and stop worrying 
about printing, handing out, or even los-
ing your learners’ work!

Clean and user-friendly 
interface
Staying loyal to clean Google layout 
standards, Google Classroom invites you 
to an environment where every single 
design detail is simple, intuitive, and 
user-friendly. Needless to say, Google 
users will feel right at home.

Is for everyone
Educators can also join Google Classroom 
as learners. This means that you can 
create a Google Classroom for you and 
your colleagues and use it for faculty 
meetings, information sharing, or pro-
fessional development.

Off course, as with everything else, also 
Google Classroom has deficiencies and 
room for improvement. After all, nothing can 
replace the direct teacher-student commu-
nication, or peer interaction. However, the 
use of this service will without a doubt make 
the work easier not only for the teachers and 
students but parents as well.

school of the month

GOOGLE CLASSROOM
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Që nga fillimi i pande-
misë COVID-19, për të 
ndihmuar qytetarët e të 

gjitha komuniteteve që jetojnë 
në Kosovë, misioni i KFOR-it 
ka shpërndarë një numër të 
pajisjeve personale sanitare 
mbrojtëse në shumë institu-
cione shëndetësore në Kosovë. 
Mijëra doreza, maska, syze, 
veshje izoluese, termometra 
me rreze infra të kuqe pa kon-
takt dhe materiale antiseptike 
për pastrim të duarëve janë 
siguruar për stafin mjekësor 
për t’i ndihmuar ata që të japin 
trajtimin adekuat për pacientët 
dhe të shmangin përhapjen e 
mëtejshme të virusit.

Kohët e fundit, me një 
donacion tjetër të vlefshëm 
kontigjenti ushtarak polak e 
dëshmoi se dëshiron të sigu-
rojë një mjedis të sigurt për 
të gjithë njerëzit në Kosovë. 
Pjesëtarët e KFOR-it dorëzuan 
në Qendrën Klinike Universi-
tare në Prishtinë dhe Qendrën 
Shëndetësore në Shtërpcë ma-
teriale mjekësore mbrojtëse, të 
cilat janë të domosdoshme për 
këto institucione shëndetësore 
në luftën kundër COVID-19. Ky 
ishte një donacion nga zyra e 
Presidentit të Republikës së 
Polonisë që përfshinte 50.000 
maska për fytyrë dhe 1000 litra 
dezinfektues.

“Ne i jemi shumë 
mirënjohës KFOR-it 
dhe shpresojmë që ta 
vazhdojmë bashkë-
punimin” 
Pas arritjes së aeroplanit me 
ndihma nga Polonia, ushtarët e 
Brigadës së 25-të të Kalorësisë 
Ajrore të këtij vendi, pjesë e Kom-
andës Rajonale Lindje të KFOR-
it, u lidhën me Qendrën Klinike 
Universitare të Prishtinës dhe 
Qendrën Mjekësore në Shtërpcë. 
Që të dyja këto institucione kanë 
rol të rëndësishëm në ofrimin 
e kujdesit shëndetësor parësor 
dhe kanë pasur bashkëpunim të 
shkëlqyeshëm me pjesëtarët e 

KFOR-it për vite me radhë.
Sipas Erblin Elezit, farmako-

logut përgjegjës në farmacinë qen-
drore të Qendrës Klinike Universi-
tare në Prishtinë, ndihma e KFOR-it 
do të thotë shumë për ta, veçanër-
isht për shkak të faktit se maskat 
dhe dezinfektuesit nuk është lehtë 
për t’i gjetur në këtë kohë të pan-
demisë. “Për shkak të pandemisë 
së COVID-19, rrethanat ekonomike 
dhe tregu kanë ndryshuar dhe situ-
ata për importin e materialit mjekë-
sor është më e vështirë. Kjo është 
arsyeja pse donacioni i KFOR-it 
do të thotë shumë për ne, sepse 
tani klinika jonë është e pajisur me 
mjetet e nevojshme mjekësore. Ne 
i jemi shumë mirënjohës KFOR-it 
dhe shpresojmë se do të vazhdo-
jmë të bashkëpunojmë tutje,” tha 
Elezi. Ai gjithashtu shtoi se ndërsa 
masat për mbrojtje nga pandemia 
janë në fuqi, ne të gjithë duhet 
të respektojmë rekomandimet 
e institucioneve dhe të mbajmë 
distancën e caktuar në mënyrë 
që të ruajmë shëndetin tonë dhe 
shëndetin e njerëzve të tjerë.

Solidariteti tregohet 
më së miri në kohë të 
vështira 
Edhe Sasa Krsticic, drejtori i Qen-
drës Shëndetësore në Shtërpcë, 
u bëri thirrje të gjithë banorëve të 
Kosovës që të vazhdojnë të jenë të 
kujdesshëm dhe të mbajnë maska 
mbrojtëse kur janë në hapësira 
të mbyllura ose në shoqëri më të 
gjerë. Edhe pse ai është optimist 
se tashmë e kemi kaluar pjesën 
më të vështirë, ai theksoi se me 
siguri do të duhet të mbajmë 
pajisje mbrojtëse dhe të përdorim 
dezinfektues deri në fund të vitit 
prandaj, ky donacion i KFOR-it 
është më se i mirëpritur.

“Përmes kësaj ndihme, si 
shumë herë më parë, po dëshmo-
het se KFOR-i është i përkushtuar 
ndaj popullatës dhe dëshiron që t’i 
ndihmojë banorët e komunës së 
Shtërpcës. Përmes këtij donacioni 
të madh ne i kemi pranuar rreth 
6.000 maska mbrojtëse dhe rreth 
100 litra dezinfektues,” theksoi 

DONACIONE TË VLEFSHME NGA KFOR-i: VAZHDON 
SHPËRNDARJA E MATERIALEVE TË DOMOSDOSHME 
PËR INSTITUCIONET SHËNDETËSORE NË KOSOVË
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Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, 
KFOR has distributed significant quantities 
of sanitary and personal protection equip-

ment to many health institutions, in order to help 
all the communities living in Kosovo. Thousands 
of gloves, masks, protective clothing, infrared con-
tactless thermometers and antiseptics for cleaning 
hands were provided for the medical staff in order 
to help them to give adequate treatment to patients 
and to stop the spreading of the virus.

Recently, with another valuable donation, the 
Polish military contingent has proven that they 
wish to provide a secure environment for all the 
people in Kosovo. KFOR members donated to the 
University Clinical Centre in Pristina and the Medi-
cal Centre in Strpce protective medical materials, 
which are necessary for these health institutions in 
combating the COVID-19 pandemic. This delivery 
represented a donation from the office of the Presi-
dent of the Republic of Poland and included 50000 
face masks and 1000 liters of disinfectant fluid.

“We are very grateful to KFOR and 
we are hoping that we will continue 
to cooperate”
After the aid arrived by plane from Poland, the Pol-
ish soldiers of the 25th Air Cavalry brigade are part 
of KFOR Regional Command East, subsequently 
liaised with the University Clinical Center of Pristina 
and the Medical Centre in Strpce. Both of these 
institutions play important roles in providing primary 
health protection and for years they have had excel-
lent cooperation with KFOR members.

According to Erblin Elezi, the responsible pharma-
cologist at the central pharmacy of University Clinical 
Centre in Pristina, KFOR’s help means a lot to them; 
Especially, because, due to the pandemic it is not easy to 
procure masks and disinfectants. “Due to COVID-19, the 
economic and market circumstances have changed as 
there are numerous hindering circumstances pertaining 

to the import of medical materials. 
That is why KFOR’s donations mean 
a lot to us, because now our clinic is 
supplied with the necessary medical 
resources. We are grateful to KFOR 
and we are hoping this cooperation 
continues in the future as well,” Elezi 
said. He also added that we all need 
to respect the recommendations 
from the relevant institutions while 
protective measures against the 
pandemic are in force and to main-
tain the prescribed distance in order 
to preserve our own health and the 
health of other people.

Solidarity is shown best 
during difficult times

Sasa Krsticic, director of the Health Centre in Strpce, 
also recommended all people in Kosovo to remain 
careful and wear protective masks while they are in 
closed premises or in crowds. Although he is optimis-
tic that the worst is behind us, he says that we will 
probably have to wear protective equipment and use 
disinfectants until the end of the year. Therefore, this 
donation from KFOR is more than welcome. “Through 
this aid, as many times before, it has been proven 
that KFOR is dedicated to the population and wishes 
to help the people living in Strpce Municipality, and 
through this large donation we got 6000 protective 
masks and 100 liters of disinfectants,” Krsticic pointed 
out. He added that the solidarity is best shown in 
difficult times and the proof for that is the cooperation 
with KFOR that is very successful and has lasted for 
many years. “We have regular cooperation; we oc-
casionally meet in order to exchange experiences and 
speak with their doctors. That is why I can say that the 
cooperation is at a high level”.

I’m happy since it is good to help 
people that need the help
The COVID-19 pandemic has shown that there will 
always be good willed people who are ready to help 
those in need, regardless who they are. According to 
the Commander of the Polish contingent, who recently 
donated medical aid, Lieutenant-Colonel Artur Swiatek, 
these are difficult times both for Kosovo and everyone 
else. “However, do not forget that the Polish people 
think of you, we are with you regardless if the times 
are good or bad. I’m glad, because it is good to help 
people who need the help,” he said.

KFOR has been among the most important 
donors of medical equipment in Kosovo during the 
COVID-19 pandemic. Besides the hospitals in Pristina 
and Strpce, necessary protective equipment and 
medical operating supplies have been donated to the 
hospitals in Gracanica and Mitrovica as well.

KFOR’S VALUABLE DONATIONS: THE DELIVERY 
OF THE NECESSARY MATERIAL TO HEALTH 
INSTITUTIONS IN KOSOVO CONTINUES

Na vizitoni në:
Visit us at:

Krsticic. Ai shtoi se 
solidariteti tregohet më së 
miri në kohë të vështira, 
siç dëshmohet nga bash-
këpunimi me KFOR-in, 
i cili është shumë i suk-
sesshëm dhe ka zgjatur 
ndër vite. “Ne kemi bash-
këpunim të rregullt, tako-
hemi herë pas here për të 
shkëmbyer përvojat dhe 
për të biseduar me mjekët 
e tyre. Kjo është arsyeja 
pse unë mund të them që 
bashkëpunimi është në 
një nivel të lartë”.

“Jam i lumtur, 
sepse është mirë 
të ndihmosh 
njerëzit që kanë 
nevojë për 
ndihmë” 
Pandemia e koronavirusit 
e ka treguar se ka gjith-
monë njerëz të vullnetit 
të mirë, të cilët janë të 
gatshëm t’u dalin në ndi-
hmë atyre që kanë nevojë 
pavarësisht se kush janë 
ata. Sipas komandantit të 
kontigjentit polak, nënkol-
onel Artur Swiatek, i cili 
e dorëzoi donacionin e 
fundit me ndihma mjekë-
sore, këto janë kohë të 
vështira për Kosovën si 
dhe për gjithë të tjerët. 
“Megjithatë, mos harroni 
se polakët mendojnë për 
ju, ne jemi me ju pavarë-
sisht nëse kohërat janë të 
mira apo të këqija. Jam i 
lumtur, sepse është mirë 
të ndihmosh njerëzit që 
kanë nevojë për ndihmë,” 
porositi ai.

Misioni i KFOR-
it vlerësohet si një 
nga donatorët më të 
rëndësishëm të pajis-
jeve shëndetësore në 
Kosovë gjatë pande-
misë COVID-19. Përveç 
spitaleve në Prishtinë 
dhe Shtërpcë, ndihma e 
nevojshme në formën e 
pajisjeve mbrojtëse dhe 
furnizimeve mjekësore 
i është dhuruar edhe 
spitaleve në Graçanicë 
dhe Mitrovicë.



ROSE MILLESIMEE

“Rose Millésimée” është një perlë e vërtetë dhe e fshehur nga “Jovoy”, e lansuar si një edicion 
i kufizuar në vitin 2017, por që disa shishe të kësaj arome ende mund t’i gjejmë përreth. 
Është një aromë e trëndafilit klasik e stilit turk, e mbuluar me miskun e butë së bashku me 

disa veçori të aromave të frutave për të shtuar thellësi të pafund në aromën e pasur dhe të dendur të 
luleve. Provojeni atë në një mbrëmje të lagësht verore dhe shikoni se si do të kaloni.

ROSE MILLESIMEE

Rose Millésimée is a true hidden gem from Jovoy, released as a limited edi-
tion in 2017 but with a few bottles still flying around. It’s a classic Turk-
ish delight-style gourmand rose, coated in velveteen musk and given 

enough fruit facets to add bottomless depth to its super dense, rich floralcy. 
Try it on a humid summer’s evening and see how you get on.

GREEN

Me një temë kryesore prej kafeje dhe 
karameli, ju mund të tundoheni që 
të prisni deri në muajt e ftohtë për 

t’u spërkatur me këtë parfum. Rimendo-
huni! Baza e ngrohtë e drurit është e për-
dredhur dhe e mbështjellur nga bari, nga 
aroma e mprehtë e lajthisë dhe nga raveni 
i athët bashkë me një çikë mangoje, për 

të prodhuar një aromë të përsosur për 
ajër me lagështi të tepruar për rastet 
kur bëni grill dhe shëtitje në oborr.

GREEN

With a central theme of coffee and caramel, you may be tempted to wait until the colder 
months to wear this Perfume. Think again! The warm woody base is twisted and 
warped by furry marijuana, sharp hazelnut, tart rhubarb, and a hint of mango to pro-

duce a humid buzz perfect for sunset barbeques and garden strolls.

SECRETIONS 
MAGNIFIQUES

Parfumi “Sécrétions Mag-
nifiques” është tronditës vetëm 
kur e kuptoni tregimin, historinë 

dhe reagimin e kritikës. Kur e nuhasin 
me sy të mbyllur, shumë nuhatës të 
rinj e ndjejnë qumështin e kokosit, 
zambakun e kripur dhe flladin e detit. 
Qëndrueshmëria e kësaj arome është 
aq mbresëlënëse sa edhe parashiki-
met për të. Në mot të ftohtë, baza e 

ëmbël e aromës më të çuditshme të “Etat Libre d’Orange” 
është e shtypur deri në atë pikë sa që është e heshtur, duke 
theksuar në vend të saj skajin acerbik deri tek notat e larta 
aldehidike. Në verë, e njëjta përzierje freskon, ndërsa përzi-
erjet kremoze përçojnë trille të lehta tek ky koktej laktonesh 
me “lassi” (jogurt indian) dhe ajër të lagësht plazhi.

SECRETIONS MAGNIFIQUES

Sécrétions Magnifiques is only shocking when you 
understand its story, history and critical response. 
When smelt blind, many first timers pick up coco-

nut milk, salted iris, and a sea breeze. Its tenacity is as 

fashion

Shumica e njerëzve do të pajtoheshin që stinët i ndërlidhin me aromat e posaçme të asaj stine - dimrin me 
aromën “dimërore”; verën me aromën “verore”, etj. Nga një vështrim hetues, e kupton që shumë nga idetë 
e nuhatjes të lidhura me blerjen e parfumeve sezonale janë të përqendëruara në aromat që kundërveprojnë, 

kanë kontrast dhe zbusin shqetësimet e pafavorshme shqisore të modeleve të motit të secilës stinë. Pra, erëza e 
vazhdueshme e kungullit, e drurit të zjarrit dhe qelibari ofrojnë një ngrohtësi njohëse, si pushim nga të ftohtit e hidhur të 
aromës së vërtetë të dimrit; dhe lëngu i shtrydhur i frutave, luleshtrydhet e thata dhe spërkatjet nga uji i kripur përdoren 
nga parfumerët për të larguar nxehtësinë e diellit të verës që të merr frymën. Ndonjëherë, është e kënaqshme të marrësh 
qasjen e kundërt dhe të lartësosh pelerinën e disponimeve stinore me aromat që nuk fshehin, por nxjerrin në pah 
personalitetin e përsosur të mikroklimës së çdo tremujori, siç është rasti i verës, ku kemi rëndimin e shkëlqimit të saj të 
“furrës” dhe e zagushisë së gjelbër me aromat e thata dhe marramendëse që e dyfishojnë ngazëllimin e festave dhe të 
netëve të vona në ambient të hapur. Këtu kemi disa nga zgjedhjet e papritura të parfumeve për verën, për ato momente 
kur ndiheni se dëshironi të zhyteni në shkëlqimin e saj të praruar e jo të fikni zjarrin e saj.

ZGJEDHJE TË PAPRITURA PËR VERË 
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FELANILLA 21

Nuk ka asnjë aromë që e vë me më shumë kënaqësi gjatë ditëve më 
të nxehta sesa “Felanilla 21” nga Pierre Guillaume. Sekreti është në 
mungesën e aromës së luleve; në aromën që pluskon afër lëkurës 

dhe në aromën e thatë dhe të ëmbël që asnjëherë nuk të mërzit, duke 
përdorur zambakun, një notë të drurit të bananes dhe shafran për t’ia dhënë 
përshtypjen e aromës së dengjeve të kashtës të kuqe në të kaftë që vërtitet 
mbi argjilën e kuqe të thatë.

FELANILLA 21

There has never been a scent I enjoy wearing more on the hottest of 
days than Pierre Guillaume’s Felanilla 21. The secret is in its lack 
of bloom; the sillage is close to the skin, dry and never cloying, us-

ing iris, a fantasy banana wood note, and saffron to give the impression 
of sepia hay bales spinning on arid red clay.

FALLS

Si një alternativë për “Acqua di Gio”, 
provoni parfumin “Falls” nga “Régime des 
Fleurs”. Ky parfum është i mrekullueshëm 

në ndjelljen ose përjetimin e ujit të rrjedhshëm 
duke goditur shkëmbinj të nxehtë në një xhungël 
të gjelbër të lagur. Notat aromatike ujore janë 
më shumë tokësore, gjethore dhe si të pellgjeve, 
se sa të llojeve të kolonjës së limonit, ato janë më afër ndjenjës së një sere të lagësht me avull të 

dendur me gjethnajë se sa të një batice freskuese të oqeanit të rrahur nga era.

FALLS

As an alternative to Acqua di Gio, try Falls by Régime des Fleurs. Re-
markable in its evocation of rushing water hitting hot rocks in a soggy 
green jungle, the aqueous notes are earthy, leafy and pond-like rather 

than lemony calone types, closer to the feeling of a steamy damp greenhouse 
dense with foliage than a refreshing windswept ocean tide.

ëmbël e aromës më të çuditshme të “Etat Libre d’Orange” 
është e shtypur deri në atë pikë sa që është e heshtur, duke 
theksuar në vend të saj skajin acerbik deri tek notat e larta 
aldehidike. Në verë, e njëjta përzierje freskon, ndërsa përzi-
erjet kremoze përçojnë trille të lehta tek ky koktej laktonesh 
me “lassi” (jogurt indian) dhe ajër të lagësht plazhi.

SECRETIONS MAGNIFIQUES

Sécrétions Magnifiques is only shocking when you 
understand its story, history and critical response. 
When smelt blind, many first timers pick up coco-

nut milk, salted iris, and a sea breeze. Its tenacity is as 

impressive as its projection. 
In colder weather, the sweet 
base of Etat Libre d’Orange’s 
strangest scent is sup-
pressed to the point of being 
mute, emphasizing instead 
the acerbic edge to the alde-
hydic top notes. In summer, 
that same accord refreshes 
whilst the creamy mids 
impart feather-like whimsy 
to this lassi-style cocktail of 
lactones and sour beach air.

Most people would agree that they associate seasons with scents typical for that season - winter with “wintery” smells; 
summer with “summery” smells etc. Under scrutiny, you realize that many of the olfactory ideas tied to seasonal 
perfume buying are centered on aromas that counteract, contrast and alleviate the unfavorable sensorial qualms of 

each season’s weather patterns. So, the hum of pumpkin spice, fire logs, and amber provide a cognitive warmth as respite to 
the bitter cold of the true smell of winter; and juice-drenched lemonade, freeze-dried strawberries and splashes of saltwater 
are used by perfumers to ward off the suffocating heat of summer’s sun. Sometimes, it’s satisfying to take the opposite 
approach and celebrate the seasonal moods cape with fragrances that highlight, not hide, the 
quintessential personality of each quarter’s microclimate. In the case of summer, exacerbating 
its oven glow and sweltering green with dry and sizzling scents that double-down on the 
excitement of holidays and late nights outdoors. Here are some unexpected perfume choices 
for summer, for when you feel like basking in its gilded glow rather than putting out its fire.

fashion

UNEXPECTED CHOICES FOR SUMMER
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Biolog i qelizave 
me doktoraturë në 
Biologjinë Njerëzore, 

bazat molekulare dhe 
qelizore në Universite-
tin e Torinos. I speciali-
zuar në perspektivat e 
reja të Epigjenetikës 
dhe Biologjisë së Re, ai 
mbështetet dhe ndihmohet 
nga biologu dhe autori më 
i shitur Dr. Bruce Lipton 
në krijimin dhe zhvillimin 
e projektit të tij të madh 
“Translational Music®”. 
“Translational Music” e 
promovon gjendjen e relak-
simit, i ul nivelet e stresit 
dhe e rrit përqendrimin dhe 
kreativitetin. Ajo përdoret 
nga shkollat, spitalet më të 
mëdha evropiane, qendrat 
shëndetësore por, edhe 
nga shkencëtarët ndërkom-
bëtar dhe grupet punuese 
në fushat e shëndetësisë, 
arsimit, stërvitjes dhe 
shtatzënisë. Në vijim ju fto-
jmë që të lexoni intervistën 
ekskluzive, të cilën kolegët 
tanë nga Radio K4 e kanë 
zhvilluar me biologun dhe 
muzikantin Emiliano Toso.

Pasi fillove ta krijosh 
këtë muzikë të mrekul-
lueshme, e ndave vetëm 
me miqtë, mirëpo e 
fshehe nga bota, pse?

Arsyeja pse e fsheha 
këtë muzikë për rreth 20 vjet 
dhe kurrë nuk e ndava me 

askënd, qëndron te 
fakti se kjo pjesë e 
imja ishte shumë 
intime. Pasi që isha 
biolog shkencëtar, 
jeta ime ishte vërtet 
e zënë me shkencën 
dhe kërkimet e mia 
për qelizat dhe 
ADN-në, kurse pjesa 
e muzikës ishte 
sekrete. Në ditëlind-
jen time të 40-të 
vendosa ta ndajë 
këtë pjesë me miqtë 
e mi. Më pas, kur i 
mora përshtypjet e 
tyre, fillova të men-
doj se muzika ime 
nuk ishte e rëndë-

sishme vetëm për mua, por 
edhe për të tjerët. 

Emiliano Toso - Muzikan-
ti: Muzika të cilën e kom-
pozojë diktohet nga emo-
cionet e mia dhe ajo luhet 
në instrumente akustike të 
akorduara në 432Hz.

Si arrite ta lidhje bi-
ologjinë dhe muzikën së 
bashku?

Unë e lidh muzikën dhe 
biologjinë së bashku sepse 
këto janë dy pasionet e mia. 
Pasioni i mendjes së biologut 
për ta marrë trupin dhe për ta 
kuptuar secilën prej 50 trilionë 
qelizave, 50 trilionë banorëve 
në trupin tonë. Pastaj, pasioni 
i dytë ishte muzika. Muzika 
sjell zhvendosjen, dashurinë 
dhe ndjenjat në ato qeliza. 

Cili është burimi i 
frymëzimit tënd kur e kom-
pozon muzikën?

Muzika dhe biologjia 
vërtetë janë të ndërthurura 
me njëra-tjetrën. Ne mund 
të shpjegojmë biologjinë, 
përmes lëvizjes së ADN-së, 
arsyes, melodive, harmonisë. 
Këtë mund ta shfrytëzojmë 
edhe për muzikën. Ajo, po 
ashtu përbëhet nga qelizat, 
qelizat muzikore, gjegjësisht, 
instrumentet muzikore, të cilat 
janë sikur organet e trupit 

tonë dhe secila pjesë e kësaj 
orkestre e krijon simfoninë 
e bukur në trupin tonë. Ishte 
shumë bukur ta kuptoja nga 
jeta, dhe jo nga librat, se dy 
nga pasionet e mia mund të 
bëhen bashkë. 

Cilat vlera dëshiron 
t’i transferosh përmes 
muzikës tënde?

“Translational music” 
është një det i qelizave nën 
qiellin e muzikës që do të 
thotë se mund të punojmë në 
dy mënyra. Pjesa e qelizave 
apo pjesa materiale dhe 
pjesa e qiellit, që në këtë 
rast është muzika. Muzika 
gjithmonë është konsideruar 
nga njerëzit si një mundësi 
për t’u zgjeruar në mënyrë 
shpirtërore, përmes diçkaje 
që nuk matet me teknologji. 

Emiliano Toso - Biologu: si 
biolog qelizor unë jam i dhënë 
pas perspektivës së shën-
detit të ri të cilën e ofrojnë 
studinet epigjenetike. Kjo 
është një fjalë komplekse me 
një domethënie të thjeshtë: 
epigjenetika është shkenca 
e cila merret me studimin se 
si besimet tona e formësojnë 
atë se kush jemi ne.

Kosova është ende duke 
u përpjekur që të arrijë 
bashkëjetesë paqësore 
midis komuniteteve, çfarë 

do t’u thoshit lexuesve 
tanë në mënyrë që ata të 
përhapin dashuri dhe bash-
këjetesë?

Jam shumë i kënaqur 
që e bëra këtë intervistë 
në Kosovë. Besimin te 
fqinjët, besimin për të dalë 
jashtë në rrugë, ne duhet 
ta shohim secilin prej nesh 
si qeliza të ndryshme të 
pjesëve të organizmit të 
madh, që quhet njerëzim.

A keni ndonjë muzikë 
specifike për paqen që ne 
mund ta ndajmë me lex-
uesit tanë?

Është e vërtetuar 
shkencërisht se secila qelizë 
në trupin tonë e ka qëlli-
min specifik për ta pranuar 
bio-diversitetin. Qeliza e 
lëkurës sonë është ndryshe 
nga qeliza e gjakut, është 
ndryshe nga qeliza e ashtit. 
Mirëpo, e bukura është se 
ekziston një gjuhë e për-
bashkët, diçka e përbashkët 
mes tyre që e krijon një 
simfoni në trupin tonë. 

Grazie mille!
Faleminderit për intervistën. 
Shpresoj të jap një kon-
cert edhe në Kosovë, deri 
atëherë jeni të mirëseardhur 
në faqen time të internetit 
www.emilianotoso.com për 
ta dëgjuar të gjithë muzikën 
time të bukur dhe për të 
shijuar pikturat me ngjyra 
të ujit të nënës sime, sepse 
nëna ime e përkthen secilin 
kompozim timin në piktura të 
bukura me ngjyra të ujit. Fale-
minderit shumë dhe shihemi!

music box

EMILIANO TOSO - “BIOLOGJIA DHE 
MUZIKA JANË PASIONET E JETË SIME”
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He is a cell biologist 
with a doctorate in 
Human Biology, mo-

lecular and cellular bases 
at the University of Turin. 
Specialized in the new 
perspectives of the Epi-
genetics and the New Biol-
ogy, he’s supported and as-
sisted by the Biologist and 
bestseller author Dr. Bruce 
Lipton in the creation and 
development of his major 
project Translational Mu-
sic®. Translational Music 
promotes states of relax-
ation, reduces stress levels 
and increases attention 
and creativity; it is used by 
schools, major European 
hospitals, health and 
care centers but also by 
international scientists 
and working groups in the 
fields of health, educa-
tion, coaching and preg-
nancy. Below we invite 
you to read the exclusive 
interview our colleagues 
at RADIO K4 conducted 
with biologist and musi-
cian Emiliano Toso.

When you started creat-
ing this wonderful music, 
you shared it with your 
friends, but kept it hidden 
from the world, why?

The reason I hid this mu-
sic for almost 20 years and 
did not share it with anyone 

is because this part of mine 
was very intimate. Because 
I was a biologist and a 
scientist, my life was really 
busy with science and my 
research on cells and DNA, 
whereas the music part was a 
secret. On my 40th birthday, 
I decided to share it with my 
friends. Then, after hearing 
their impressions, I started 
thinking that my music was 
not important only for me, but 
others as well. 

Emiliano Toso – The Musi-
cian: The music I compose is 
dictated by my emotions and 
is played on acoustic instru-
ments tuned to 432Hz.

How did you manage 
to mix biology and music 
together?

I mix music and biology 
together, because these are 
my two passions. The pas-
sion of the mind of a biologist 
to take the body and under-
stand each of its 50 trillion 
cells, 50 trillion inhabitants of 
our body. Then, the second 
passion was music. Music 
brings the movement, love 
and feelings in those cells.

What is the source of 
your inspiration when com-
posing music?

Music and biology are 
really interconnected. We can 

explain biology through DNA 
movement, reason, melodies, 
and harmony. We can do this 
for music too. It is also com-
prised of cells, music cells, 
namely music instruments, 
which are similar to our body 
organs, and each part of this 
orchestra creates the beauti-
ful symphony in our body. It 
was very beautiful to under-
stand from life, and not from 
books, that my two passions 
could be connected.

Which values do you 
want to transfer through 
your music?

“Translational music” is a 
sea of cells under the music 
sky, which means that we 
can work in two ways: The 
cell part or the material part 
and the sky part, which in 
this case is music. Music 
has always been considered 
by people as an opportu-
nity to develop spiritually, 
through something that 
cannot be measured with 
technology.

Emiliano Toso – The 
Biologist: As a cell biologist, 
I am into the new health per-
spective offered by epigenetic 
studies. This is a complex 
word with a simple meaning: 
epigenetics is the science 
that studies how our beliefs 
shape who we are. 

Kosovo is still striv-
ing to achieve peaceful 
coexistence between its 
communities, what would 
you say to our readers so 
that they spread love and 
coexistence?

I am very pleased to 
give this interview in Koso-
vo. The trust in neighbors, 
the trust to go out in the 
streets, we should see each 
and every one of us as dif-
ferent cells of a big organ-
ism called humanity.

Do you have any spe-
cific music for peace that 
we could share with our 
readers?

It is scientifically proven 
that each cell in our body 
has the specific purpose of 
accepting bio-diversity. Our 
skin cell is different from 
the blood cell; it is differ-
ent from the bone cell. The 
beautiful thing, however, is 
that there is a common lan-
guage, something common 
between them that creates 
a symphony in our body.

Grazie mille!
Thank you for this interview. 
I hope that in the future I will 
have a concert in Kosovo 
as well, until then you are 
welcome to visit my webpage 
www.emilianotoso.com to 
listen my beautiful music and 
my mother’s beautiful water-
color paintings, because my 
mother translates each of my 
compositions into beautiful 
aquarelles. Thank you very 
much and see you soon!
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music box

EMILIANO TOSO - “BIOLOGY AND 
MUSIC ARE MY LIFE PASSIONS”



PLATFORMA TRI-GJUHËSORE SI NJË MJET 
DIALOGU NDËRMJET KOMUNITETEVE: ZBULONI 
SE KUSH JANË THEMELUESIT E MIRËBESIMIT!

Diversiteti dhe toleranca 
janë çelësi për ndërtimin 
e mirëbesimit ndërmjet 

komuniteteve. Nga ana tjetër, 
dialogu i vërtetë ndëretnik 
shpesh zhvillohet larg syve të 
publikut dhe mediave. Sido-
qoftë, rrjetet sociale dhe inter-
neti e kanë bërë të mundur që 
të ketë hapësirë për informata 
që janë të rëndësishme, dhe të 
cilat jo gjithnjë arrijnë në titujt 
e mediave. Një hapësirë e tillë 
në internet është Platforma 
e Ndërtimit të Mirëbesimit në 
Kosovë, e cila i promovon ini-
ciativat dhe përpjekjet e orga-
nizatave ndërkombëtare dhe të 
shoqërisë civile, si dhe politikat 
dhe veprimet institucionale për 
ta avancuar ndërtimin e mirëbe-
simit në Kosovë. Platforma 
është në dispozicion në 
shqip, serbisht dhe anglisht, 
dhe e monitoron zbatimin 
e 135 rekomandimeve të 
pjesëmarrësve nga Forumi 
i Ndërtimit të Mirëbesimit të 
Kombeve të Bashkuara, si 
dhe më shumë se 400 nis-
mave dhe 320 aktorëve.

Çka mund të gjeni 
konkretisht në këtë 
platformë? 
Informata të dobishme për thirrjet 
e hapura për financim dhe pu-
nësim, si dhe raporte të rëndë-
sishme, ngjarje të ardhshme në 
Kosovë, lajme, video dhe bllogje, 
dhe ju mund të kontribuoni vetë 
përmes seksionit “Si mund të kon-
tribuoj”, ku qytetarët, organizatat 
ose institucionet mund të ndajnë 
informata lidhur me projektet, 
thirrjet e hapura, ngjarjet kalen-
darike, raportet dhe tregimet për 
ndërtimin e mirëbesimit.

Si filloi e gjithë kjo? 
“Ideja e Platformës së Ndërtimit 
të Mirëbesimit u zhvillua në të 
vërtetë në Forumin e Ndërtimit të 
Mirëbesimit të mbajtur në Lubjanë 
në maj 2018, dhe u jetësua falë 

punës së zellshme të Nismës së Re 
Sociale (NSI), UNMIK, si dhe organizatës 
‘Fundacion Ciudadania Inteligente’ dhe 
‘Mint22’, dhe ideja është që kjo platformë 
të vazhdojë të zhvillohet tutje me kontribu-
tin e të gjithë atyre që punojnë në ndërti-
min e mirëbesimit në Kosovë”, shpjegon 
Drejtoresha Ekzekutive e NSI, Jovana 
Radosavleviq për Revistën “For you”.

Deri sa arritët në këtë pjesë të tekstit me 
siguri se e bëtë një kërkim për platformën 
në internet dhe në rrjetet sociale, ku përveç 
informatave të lartpërmendura, gjetët edhe 
një numër të mesazheve frymëzuese nga 
individë, pra “kampionë të KTB”. Lansimi 
zyrtar i platformës ishte planifikuar për në 
mes të marsit, por u shty për shkak të pan-
demisë së virusit korona. Prandaj zyrtarisht 
u lansua në internet, dhe NSI përgatiti një 
larmi përmbajtjesh që ishte pjesë e kësaj 
fushate. “Kështu vendosëm për fushatën 
‘Zërat e Kampionëve’, e cila kishte për 
qëllim të paraqiste individë që shquhen për 
punën e tyre, dhe që ta tregojmë numrin 
e tyre, diversitetin, por edhe që t’u japim 
mirënjohje”, shton Radosavleviq.

Mesazhet janë publikuar nga mbi njëq-
ind persona frymëzues, me larmi në moshë, 
kombësi, gjini ose sektor në të cilin punojnë 
dhe që janë pjesë e fushatës së përmendur, 
të cilat mund të shihen përmes llogarisë 
@trustbuildingks në mediat sociale.

Për më tepër, disa figura të shquara në 
Kosovë kontribuuan në fushatën e ndërtimit 
të mirëbesimit duke i shprehur pikëpam-
jet e tyre në artikuj. Kjo fushatë ndërkohë 
mbaroi, por NSI më pas filloi një të re – 
Takoni Ndërtuesit e Mirëbesimit të Kosovës 
(Meet Kosovo Trustbuilders), e cila synon 
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ZËRAT E 
KAMPIONËVE
“Vetëm përmes komunikimit të hapur dhe 
të sinqertë mund t’i rrënojmë barrierat dhe 
urat që ekzistojnë midis nesh. Të flasim pa 
shumë arsye! Të flasim hapur për gjithç-
ka!”- mesazhi i gazetares së RTK2, Marija 
Stanojkoviq. “Ndërtimi i besimit është si 
një ndeshje sportive. Ju duhet t’i besoni 
ekipit tuaj për të pasur sukses. Për të fituar, 
duhet të keni besim te bashkëlojtarët. Unë 
besoj fuqishëm se, herët a vonë, ne do t’i 
besojmë njëri-tjetrit dhe ‘do të luajmë’ (jeto-
jmë) bashkë” - është mesazhi i arsimtarit të 
gjuhës serbe dhe shqipe, Lulzim Hakaj.



TRILINGUAL PLATFORM AS A TOOL OF 
DIALOGUE BETWEEN COMMUNITIES: FIND 
OUT WHO ARE THE FOUNDERS OF TRUST!

Na vizitoni në:
Visit us at:

Diversity and tolerance 
are essential to build 
trust between com-

munities. On the other hand, 
true interethnic dialogue often 
takes place far from the eyes 
of the public and the media. 
However, social networks and 
the Internet have enabled that 
important information, which 
does not always reach the 
media headlines, has its own 
site. One of such online sites 
is the Kosovo Trustbuilding 
Platform, which promotes 
initiatives and efforts of 
international organizations 
and civil society, as well as 
institutional policies and ac-
tions to promote trust building 
in Kosovo. The platform is 
available in Albanian, Serbian 
and English language, it moni-
tors the implementation of 135 
recommendations of partici-
pants of the United Nations 
Trust Building Forum, as well 
as more than 400 initiatives 
and 320 actors.

What exactly can 
you find on this 
platform? 
Useful information on open calls 
for funding and employment, as 
well as important reports, up-
coming events in Kosovo, news, 
videos and blogs, and you can 
contribute yourself through the 
section “How can I contribute” 
where citizens, organizations 
or institutions can share project 
information, open calls, events, 
reports, and trust building stories.

How it all started? 
The idea of the Trustbuilding 
Platform was, in fact, developed 
at the Trust-Building Forum 
held in Ljubljana in May 2018, 
and came to life thanks to the 
diligent work of the New Social 
Initiative (NSI), UNMIK, as well 
as the ‘Fundacion Ciudadania 
Inteligente’ and ‘Mint22’, and 

the idea is that the platform 
continues to be developed with 
the contribution of all those 
who work on trust building in 
Kosovo, “NSI Executive Director 
Jovana Radosavljevic explains 
for Magazine “For You”.

By this part of the text, you 
have probably searched for the 
platform on the Internet and 
social networks, where, in ad-
dition to the above-mentioned 
information, you also found a 
number of inspirational mes-
sages from individuals, that is, 
“KTB Champions”. The official 
launch of the platform was 
scheduled for mid-March, but 
it was postponed due to the 
coronavirus pandemic. That is 
why it was officially launched 
online, and NSI prepared a 
variety of content that was part 
of this campaign. “That’s why 
we opted for the Voices of the 
Champions campaign, which 
aimed to present individuals 
who stand out in their work, and 
to show their number, diversity, 
but also to commend them,” 
adds Radosavljevic.   

Messages have been 
published by over a hundred 
inspiring people who differ 
in age, nationality, gender or 
sector in which they work, and 
who are part of the mentioned 
campaign, which can be seen 
via the @trustbuildingks ac-
count on social media.

In addition, some prominent 
figures in Kosovo contributed to 
the Trustbuilding campaign by 
expressing their views in articles. 
This campaign, meanwhile, 
ended, but NSI then launched a 
new one - Meet Kosovo Trust-
builders, which aims to promote 
organizations, institutions and 
associations and to give them 
the recognition they deserve. 
The Trustbuilding platform has 
managed to become a recogniz-
able brand in a short time, with 
a constant presence on social 
media. The Facebook page 
is followed by 1,500 people 

and that number is growing. 
Radosavljevic points out as one 
of the most important successes 
that individuals and organiza-
tions recognize the Platform as 
an important space and a useful 
tool that will inspire, inform and 
help them in their work. “Our 
success is that individuals and 
organizations come to us with 
ideas, information and nomina-
tions that they think should be on 
the Platform,” she says.

At the end of the conver-
sation, we asked our interlocu-
tor what, given her previous 
experience in the work of the 
Platform, is needed for trust 
building? Changing public 
discourse and creating space 
for stories that are not media 
headlines, but deserve to be, 
is only part of her response: 
“We, ourselves, should be the 
initiators of positive change, 
and we should not give up.”
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të promovojë organizata, institu-
cione dhe shoqata dhe t’u japë 
atyre mirënjohjen që e meritojnë. 
Platforma për ndërtimin e mirëbe-
simit ka arritur të bëhet një markë 
e njohur në kohë të shkurtër, me 
prani të vazhdueshme në me-
diat sociale. Faqja në Facebook 
ndiqet nga 1.500 persona dhe 
ky numër po rritet. Radosavleviq 
thekson si një nga sukseset më 
të rëndësishme që individët dhe 
organizatat e njohin Platformën 
si një hapësirë të rëndësishme 
dhe një mjet të dobishëm që do t’i 
frymëzojë, informojë dhe ndihmojë 
ata në punën e tyre. “Suksesi jonë 
është që individët dhe organizatat 
të lajmërohen vet me ide, infor-
mata dhe nominime për të cilat ata 
mendojnë se duhet të gjenden në 
Platformë”, thotë ai.

Në fund të bisedës, e pyetëm 
bashkëbiseduesen tonë, duke 
pasur parasysh përvojën e saj të 
mëparshme në punën e Platfor-
mës, se çka është e nevojshme 
për ta ndërtuar mirëbesimin? Ndry-
shimi i diskursit publik dhe krijimi i 
hapësirës për tregime të cilat nuk 
janë në titujt e mediave, por merito-
jnë të jenë, është vetëm një pjesë e 
përgjigjes së saj: “Ne vetë duhet të 
jemi iniciatorët e ndryshimit pozitiv, 
dhe të mos heqim dorë”.

Ndiqeni 
Platformën në:
https://www.kosovotrust-
building.com 
https://www.facebook.com/
trustbuildingks 
https://www.instagram.
com/trustbuildingks 

Follow the 
platform on:
https://www.kosovotrust-
building.com 
https://www.facebook.com/
trustbuildingks 
https://www.instagram.
com/trustbuildingks 

VOICES OF THE 
CHAMPIONS
“Only through an open and hon-
est communication we can break 
down the barriers and bridges 
that exist between us. Let’s talk 
without much reason! Let’s talk 
openly about everything!” -it’s 
the message of RTK2 journal-
ist Marija Stanojkovic. “Trust 
building is like a match. You have 
to trust your team in order to suc-
ceed. To win, you have to trust 
your teammates. I strongly be-
lieve that sooner or later we will 
trust each other and ‘play’ (live) 
together” it’s the message of 
Serbian and Albanian language 
teacher, Lulzim Hakaj.



EKZISTOJNË 
NË TË GJITHA 
NGJYRAT DHE 
DEZENET

Nga e bardha në të zezë 
portokalli, kemi lakuriqë 
në ngjyra dhe dezene 

të ndryshme. Disa specie në 
Afrikën Qendrore dhe Perëndi-
more, si Chalinolobus dwyeri, 
me dezenet e tyre në mënyrë 
të parezistueshme ngjasojnë 

me pandat ose vjedullat.

THEY COME IN ALL 
COLOURS AND 
PATTERNS

From white to orange-black, 
bats vary in colors and 
patterns. Some species in 

Central and West Africa, such as 
Chalinolobus dwyeri, have pat-
terns that are irresistibly reminis-
cent of pandas or badgers.

LAKURIQËT 
VAMPIRË

Lakuriqët vampirë (Desmo-
dontinae) janë nënfamilje 
e lakuriqëve që pinë gjak. 

Ata janë gjitarët e vetëm të njo-
hur që ushqehen ekskluzivisht 
me gjak. Zakonisht ata zbar-
kojnë në një kafshë shtëpiake 
ose të egër (lopë, kalë, derr, 
pulë, tapir, zogj...). Ata rrallë 
ulen tek njerëzit. Së pari ata e 
lëpijnë lëkurën e kafshës dhe 
më pas e kafshojnë me dhëmbët 
e mprehtë të përparmë duke 

e bërë një prerje të 
vogël nga e cila e lëpi-
jnë gjakun me gjuhë. 
Pështyma e tyre përm-
ban antikoagulant, që e 
mundëson rrjedhjen e 
gjakut pa mpiksje, kësh-
tu që kafshët zakonisht 
nuk e ndiejnë atë. 

VAMPIRE 
BATS

Vampire bats 
(Desmodontinae) 
are a subfamily of 

blood-drinking bats. They 
are the only known mammals 
that feed exclusively on blood. 
They usually land on a domestic 
or a wild animal (cow, horse, 
pig, chicken, tapir, birds...). They 
rarely land on humans. First they 
lick the animal’s skin, and then 
they bite the skin with their sharp 
front teeth and make a small cut 
from which they lick the blood 
with their tongues. Their saliva 
contains an anticoagulant, which 
enables unhindered blood flow 
without clotting, so that animals 
usually do not even feel it. 

NJË SPECIE E 
LAKURIQIT KA 
GJUHË MË TË 
GJATË SE 
TRUPI I TIJ 

Anoura fistulata, i njo-
hur më mirë si lakuriq 
me buzë si tubi, e ka 

një gjuhë tepër të gjatë. Ky 
organ shpesh është deri një 
herë e gjysmë më i gjatë se 
sa trupi i tyre. Ky lakuriq e 
përdor gjuhën e tij jashtëza-
konisht të gjatë për të arritur 
nektarin që fshihet thellë në 
lulet me formë tubore. Kur 
nuk e vë në përdorim, gjuha 
është e vendosur në pjesën 

e gjoksit, afër zemrës.

A BAT WITH A 
TONGUE 
LONGER THAN 
ITS BODY

Anoura fistulata, known 
as the tube-lipped nec-
tar bat, has an incred-

ibly long tongue. Their tongues 
are often one and a half times 
their body length. These bats 
use their monstrously long 
tongue to reach the nectar that 
is hidden deep inside tubular 
flowers. When the tongue is 
not in use, it is stored in the 
bat’s chest, next to its heart.

Pas shpërthimit të epidemisë COVID-19 në provincën kineze 
Vuhan lakuriqët janë identifikuar si burimet kryesore të këtij infeksioni, 
gjersa konsiderohen “fajtorë” edhe për epidemitë e mëparshme të sëmund-

jeve të tilla si SARS, MERS dhe ebola. Pse ekziston ky nam kaq i keq për lakuriqët dhe 
viruset? Vitet e fundit, ka pasur pretendime në rritje se lakuriqët mbajnë viruse zoono-
tike, të cilat mund të infektojnë njerëzit. Mirëpo, ka shkencëtarë që nuk pajtohen me këtë 
dhe pretendojnë se lakuriqët nuk ndryshojnë nga gjitarët e tjerë për nga numri i viruseve që 
i mbartin. Çfarë dimë në të vërtetë për këto kafshë, të cilat na frikësojnë dhe na asociojnë me 
vampirët… Në vazhdim ju sjellim disa fakte interesante për lakuriqët…
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GJËRA INTERESANTE
QË NUK I KENI DITUR 
PËR LAKURIQËT

mbretëria e kafshëve

DISA KANË 
FRIZURA TË 
ÇUDITSHME

Chaerephon chapini, 
specie e lakuriqve 
që mund të gjen-

det në Afrikën nën-Saha-
riane, ka një stil intere-
sant të flokëve. Femrat e 
kësaj specie i zbukurojnë 
flokët e tyre me një tufë 
gëzofi të ashpër e cila 
zgjatet në të gjitha dre-

jtimet, ndërsa meshkujt 
mund të mburren me një 
kreshtë më të madhe.

SOME BETS 
HAVE 
ECCENTRIC 
HAIRSTYLES

Chaerephon chapini, 
a bat species that 
can be found in sub-

Saharan Africa, have an 



• LAKURIQËT 
POLENIZOJNË 
LULET
Ashtu si bletët, të cilat janë pjalmuesit më të famshëm në botën 
e insekteve, edhe disa lakuriqë kontribuojnë në riprodhimin e 
specieve të caktuara bimore. Bima meksikane agave, e njohur për 
prodhimin e pijes alkoolike tequila, i tërheq lakuriqët me gjethet e 
saj specifike që e përhapin natën një erë të pakëndshme.

SOME BATS POLLINATE FLOWERS
Just like bees, the most prominent among insect pollinators, some 
bats also contribute to the reproduction of certain plant species. The 
Mexican plant agave, from which tequila spirit is distilled, attracts 
bats with its specific leaves that release unpleasant odor at night.

• EKZISTOJNË SPECIE QË USHQEHEN 
ME AKREPA
Lakuriqi veshëgjatë i shkretëtirës ushqehet me pre të 
pazakontë - akrepa. Kjo specie e sulmon drejtpërdrejt 
kokën e akrepit, i cili kundërpërgjigjet me gjembin e tij. Ky 
lakuriq nuk zgjedh shumë kur është fjala me cilat specie 
ushqehet, gjersa në menynë e tij përfshihet edhe akrepi 
izraelit i shkretëtirës, një nga speciet e rralla që është 
vdekjeprurëse madje edhe për njerëzit.

SOME SPECIES FEED ON SCORPIONS
The desert long-eared bats feed on an unusual prey - scor-
pions. This species directly attacks the scorpion’s head. The 
scorpions in turn defend themselves by stinging the bat. The 
long-eared bat is not very picky about the species it feeds on. 
On its menu are also the deathstalker scorpion, one of the few 
species that is deadly even to humans.

• DISA SPECIE KËNDOJNË KËNGË DASHURIE
Meshkujt e disa specieve i magjepsin partneret e tyre me melodi 
komplekse që mund të krahasohen me ato që krijohen nga specie 
të caktuara zogjsh. Është interesante të dijmë që kjo aftësi përcil-
let brez pas brezi, të vegjlit i mësojnë këngët nga prindërit e tyre 
dhe më vonë i bartin ato tek pasardhësit e tyre.

SOME BATS SING LOVE SONGS
The males of several bat species woo their mates with tunes 
that are every bit as complex as those of songbirds. It is 
interesting that this skill is passed down through the genera-
tions, with the cubs picking up the songs from their parents 
and then passing them on to their offspring.

LAKURIQ ME KOKË KALI

Një numër i madh i specieve të lakuriqëve kanë një 
pamje shumë të pazakontë. Gjithsesi, Hypsigna-
thus monstrosus është pa dyshim më i çuditshmi. 

Femrat e kësaj specieje e kanë një kokë relativisht normale 
që i ngjan kokës së një dhelpre. Meshkujt, nga ana tjetër, 
kanë kokë pothuajse tre herë më të madhe se sa ajo e fem-
rave, e cila i ngjan kokës së një kali. Ajo u mundëson atyre 
që të lëshojnë një thirrje të veçantë si sirenë.

BAT WITH A HORSE’S HEAD

Many bat species 
have truly bi-
zarre faces. But 

hypsignathus monstro-
sus must be the all-time 
weirdest. Females of 
this species have a 
relatively ordinary head 
resembling a fox. Males, 
on the other hand, have 
heads that are almost 
three times as large as 
a female’s, resembling a 
horse head, something 
that helps them make a 
unique honking call.

After the outbreak of the COVID-19 epidemic 
in the Chinese province of Wuhan, bats 
have been branded as the main sources of the infection, and are 

considered to be the “culprits” for earlier epidemics such as SARS, MERS and Ebola. Why 
is there such a bad association of bats with viruses? In recent years, there have been growing 
claims that bats host zoonotic viruses, which can infect humans. But some scientists disagree 
with this, claiming that bats are not different from other mammals in terms of the number of virus-
es they host. What do we really know about these animals, which most often give us the creeps 
and are associated with vampires… We bring you some interesting facts about bats…
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INTERESTING 
FACTS YOU DIDN’T 

KNOW ABOUT BATS

animal kingdom

interesting hairstyle. Females 
of this species are adorned 
with a shaggy tuft of fur stick-
ing out in all directions, while 
males can boast a larger crest.







Ngjarja dhe 
personazhet
Ngjarja zhvillohet në stacio-
nin policor imagjinar Brook-
lyn 99 të Departamentit të 
Policisë të Nju Jorkut. Seriali 
i përcjell marrëdhëniet e një 
grupi detektivësh policor të 
cilët udhëhiqen nga Kapiteni 
tejet serioz dhe i rreptë Ray-
mond Holt (i luajtur nga Andre 
Braugher), i cili sapo është 
emëruar komandant i këtij 
stacioni. Grupi i detektivëve 
udhëhiqet nga personazhi 
kryesor, Jake Peralta (Andy 
Samberg), i cili e ka një 
shkallë të lartë të arrestimeve 
të suksesshme dhe rasteve 
të zgjidhura, përkundër sjel-
ljes së tij nonshalante dhe 
shpesh fëmijërore. Me kali-
min e kohës ai bie në dashuri 

me partneren e tij, detektiven 
Amy Santiago (Melissa Fum-
ero), e cila po ashtu, është 
shumë e zonja si police por, 
që për dallim nga Peralta 
vepron sipas rregullave.

Në anën tjetër detektivi, tejet 
punëtorë dhe po aq i turp-
shëm dhe i butë, Charles 
Boyle (Joe Lo Truglio) e ka 
për partnere detektiven Rosa 
Diaz (Stephanie Beatriz) e cila 
është një vajzë e fortë dhe e 
ashpër. Detektivët e vjetër Mi-
chael Hitchcock (Dirk Block-
er), dhe Norm Scully (Joel 
McKinnon Miller) shpesh 
duken të paaftë, të trashë 
dhe dembelë por, gjithsesi e 
kanë numrin më të madh të 
rasteve të zgjidhura thjesht 
për shkak se kanë shumë më 
tepër vite në shërbim.

Të gjithë detektivët i raporto-
jnë rreshterit (më vonë togerit) 
Terry Jeffords (Terry Crews) i 
cili është një gjigant i butë dhe 
i përkushtuar ndaj familjes 
së tij dhe i cili fillimisht vuan 
nga fobia e daljes në terren 
për shkak të frikës se mund 
të vritet në detyrë. Këtë grup 
të personazheve e plotëson 
edhe Gina Linetti (Chelsea 
Peretti) administratorja civile 
sarkastike dhe dominuese e 
cila e planifikon jetën e saj 
në bazë të mediave sociale 
dhe e cila e ka vallëzimin si 
qëllimin e jetës së saj.

Sa sezone
i ka seriali?
Ky serial fillimisht u shfaq 
nga Kompania Transmetuese 

FOX. Pas suksesit të sezonit 
të parë kjo kompani e vazh-
doi transmetimin për pesë 
sezone. Në fund të sezonit të 
pestë FOX e anuloi kontratën 
e këtij seriali përkundër kërke-
save të shikuesve. Mirëpo, 
pas vetëm pas pak orësh gji-
gandi tjetër NBC e mori për-
sipër vazhdimin e këtij seriali. 
Deri tani janë zhvilluar shtatë 
sezone mirëpo, flitet se do të 
punohen edhe dy sezone të 
reja. Të gjithë ata që janë të 
abonuar në Netflix mund t’i 
shikojnë gjashtë sezonet e 
para të këtij seriali.

Çka e bën 
këtë serial të 
suksesshëm?
Para së gjithash është larmia 
e personazheve dhe më pas 
padyshim, radhitet humori 
dhe batutat shumë qesharake 
të cilat nuk vijnë në kurriz 
të stereotipave. Seriali, po 
ashtu, është i mbushur me 
referenca në pop-kulturën 
aktuale (librat, filmat, shfaqjet 
dhe artistët). Një plus tjetër 
për këtë serial është se ai 
është tejet i ndërlidhur me 
ngjarjet dhe zhvillimet aktuale 
shoqërore mirëpo, gjithmonë 
duke i prekur ato në mënyrë 
shumë të respektueshme 
dhe të ndershme. Pa dyshim 
tërë këto tipare janë arritur 
falë skenarit të mirë, i cili 
e lejon zhvillimin e vazh-
dueshëm të personazheve.
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moviemania

Kur flasim për filmat apo serialet policore, automa-
tikisht mendja na shkon te personazhet e forta dhe 
serioze të cilat e luftojnë krimin. Seriali Brooklyn 

Nine-Nine, pa dyshim që është përjashtimi nga ky rregull 
pasi që, ai është konceptuar si një komedi dhe fokusi i tij 
nuk është drama apo aksioni i luftës ndaj krimit.



Plot and 
characters
The events take place at 
the imaginary 99th Brooklyn 
Precinct of the New York Po-
lice Department. The show 
presents the relationships of 
a group of police detectives 
led by this precinct’s newly 
appointed, very serious and 
strict Captain Raymond Holt 
(played by Andre Braugher). 
The group of detectives is 
led by the main character, 
Jake Peralta (Andy Sam-
berg), who has a high rate of 
successful solved cases and 
arrests, despite his carefree 
and often childish behavior. 
In time he falls in love with 
his partner, detective Amy 
Santiago (Melissa Fumero), 
who also is a great detective 
but, in comparison to Peralta 
acts by the book.

On the other hand the very 
hard working and equally shy 
and gentle detective Charles 
Boyle (Joe Lo Truglio) is 
partnered with detective Rosa 
Diaz (Stephanie Beatriz), a 
tough and no nonsense girl. 
Old detectives Michael Hitch-
cock (Dirk Blocker) and Norm 
Scully (Joel McKinnon Miller) 
often seem incompetent, 
dumb and lazy but, they still 
have the highest number of 
solved cases simply because 
of their many years in service.

All detectives report to 
sergeant (later lieutenant) 
Terry Jeffords (Terry Crews), 
a gentle giant dedicated to 
his family, who initially has 
a phobia towards field work 
due to his fear of dying in 
duty. This group of characters 
is completed by Gina Linetti 
(Chelsea Peretti) the sarcastic 
and dominant civil administra-
tor who plans her life based 
on social media and has 
dancing as her life goal.

How many 
seasons does 
the show have?
This show was initially 

televised by FOX Broadcast-
ing Company. After the first 
season success, this com-
pany continued airing it for 
five seasons. In the end of 
season five, FOX cancelled 
its contract. However, only a 
few hours later the other giant 
NBC picked the show up and 
continued it. So far, seven 
seasons have been devel-
oped; however, there is talk 
of season eight and season 
nine. All those that have 
Netflix can watch the first six 
seasons of this show.

What makes this 
show successful?
First of all it is its char-

acter diversity and then, 
without a doubt, comes 
its humor and very funny 
jokes that don’t come on 
the expense of stereo-
types. The show is also 
filled with current pop-
culture references (books, 
movies, TV shows and 
artists). Another plus for 
the show is its connection 
to current social develop-
ment and how it always 
addresses them in a very 
respectful and honest 
manner. Without a doubt 
these features have been 
achieved thanks to the 
good script that permits 
the continuous develop-
ment of its characters.

moviemania

When we think of police movies or TV shows we au-
tomatically think of tough and characters that fight 
crime. Brooklyn Nine-Nine is without a doubt the ex-

ception from this rule because it has been designed as a com-
edy, thus, its focus is not the crime fighting drama or action.
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Vendimi për vazhdimin e kampionateve

Kur u ndërprenë të gjitha garat sportive duke e përfshirë edhe futbollin, 
pyetja në mendjen e të gjithëve ishte nëse kampionatet dhe garat e 
tjera ndërkombëtare të futbollit do të vazhdoheshin ku kanë mbetur apo 

jo. Dyshimet u bënë edhe më të mëdha kur, Franca vendosi që Kampionati 
aktual të anulohej dhe PSG u shpall kampion automatikisht.

Për kënaqësinë e tifozëve të futbollit në mbarë botën kjo nuk ndodhi edhe në 
vendet e tjera gjegjësisht në katër ligat më të mëdha të Evropës: Gjermani, Span-
jë, Angli dhe Itali. Në fakt, pikërisht sipas kësaj renditjeje këto katër liga vendosën 
që të vazhdonin kampionatet përkatëse aty ku kanë mbetur mirëpo, gjithmonë 
nën zbatimin e masave të rrepta për parandalimin e përhapjes së COVID-19.

Rregullat e reja

Ndryshimi kryesor në rregullat e futbollit sigurisht ishte lejimi i pesë 
zëvendësimeve gjatë një loje në vend të tri. Ky ndryshim është bërë 
për shkak të kalendarit të ngjeshur ku të gjitha ekipet kanë luajtur çdo 

tri ditë. Po ashtu gjatë lojës për shkak të nxehtësisë u lejuan edhe dy pauza 
(nga një gjatë secilës pjesë) për freskim. 

Këtyre rregullave iu kushtua më pak vëmendje për shkak të rregullave të 
rrepta për mbrojtje nga COVID-19 si: dezinfektimi i topave, shpërndarja e lojtarëve 
rezervë larg njëri-tjetrit në stol, testimet e vazhdueshme (së paku dy teste në javë) 
për secilin lojtar, bartja e detyrueshme e maskave gjatë qëndrimit në stol, etj.

Liga e Kampionëve

Krahas katër kampionateve kombëtare të sipërpërmendura, Liga e 
Kampionëve 2019/20 dhe Kampionati Evropian Euro 2020 janë dy garat 
e tjera për të cilat interesimi i shikuesve është shumë i lartë. Përderisa, 

Euro 2020 është shtyrë për t’u mbajtur në vitin 2021, Liga e Kampionëve do të 
rikthehet në Gusht. 

UEFA, tashmë e ka vendosur që pjesa e mbetur (çerekfinalja, gjysmëfi-
nalja dhe finalja) e garës më të madhe të futbollit për klube do të zhvillohet 
në Portugali në formën e një turneu me eliminim direkt me nga vetëm një 
ndeshje. Pra nuk do të ketë ndeshje të kthimit. Ndeshjet do të zhvillohen në 
stadiumin e Benfikës “Estádio do Sport Lisboa e Benfica” dhe stadiumin “Es-
tádio José Alvalade” të Sportingut. Mbetet që UEFA të vendos nëse ndeshjet 
e kthimit të 1/8 së finales do të mbahen në stadiumet e ekipeve nikoqire apo 
nëse edhe ato do të zhvillohen në Portugali në stadiumet “Estádio do Dragão” 
në Porto dhe “Estádio D. Afonso Henriques” në Gimaraesh (Guimarães).

Orari i Ligës së Kampionëve
7-8 Gusht: Ndeshjet e kthimit të 1/8 së finales (lokacioni duhet të caktohet)
12-15 Gusht: Çerekfinalja (Lisbonë)
18-19 Gusht: Gjysmëfinalja (Lisbonë)
23 Gusht: Finalja (Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbonë)

Të gjitha ndeshjet do të fillojnë nga ora 21:00 kurse, shorti për 
gjysmë finalen dhe finalen do të hedhet më 10 korrik në Nion të Zvicrës.

Fituesit

Duke e pasur parasysh situatën e krijuar nga pandemia e CO-
VID-19, nuk ka asnjë dyshim se fituesit e vërtetë në fund të këtij 
sezoni janë tifozët dhe vet futbolli. Tek e fundit, të gjithë e dimë se 

kur u mbyllën kampionatet në mars pak kush priste që sezoni të vazh-
dohej. Falë angazhimit të të gjitha instancave të futbollit botëror dhe 
federatave përkatëse kombëtare, si asnjëherë më parë, ne do të kemi një 
verë përplot me futboll për ta parë e shijuar.
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këndi sportiv sports corner
Pas më se tre muaj ndërprerje për shkak të pandemisë së COVID-19, futbolli u rikthye. Rikthi-
mi i këtij sporti është një shenjë e kthimit në normalitet ndonëse, më mirë do të ishte të themi 
në normalitetin e ri. Themi kështu, sepse futbolli u rikthye në stadiume por, jo edhe tifozët. 
Gjithsesi, të gjithë ata që i kanë shikuar ndeshjet e transmetuara e dinë se falë teknologjisë, 
ligat e ndryshme kombëtare morën masa që përvoja e shikuesit televiziv të ishte sa më afër 
standardit para pandemisë. Tek e fundit askujt nuk i pëlqen të shikojë një ndeshje futbolli në 
një stadium të zbrazët ku dëgjohen vetëm zërat e futbollistëve dhe trajnerëve.

FUTBOLLI 
U RIKTHYE!



Decision to continue the championships

When all sport activities were stopped football included, 
the question in everyone’s minds was if the champion-
ships and other competitions would be continued where 

they were cut off or not. Suspicions grew even more when France 
decided that the current championship would be cancelled and PSG 
was automatically announced the champion.

To the pleasure of football fans all over the world this did not 
happen in other countries as well, namely, in any of Europe’s four 
major leagues: Germany, Spain, England and Italy. In fact, it was in 
the exact order that the foregoing leagues decided to continue their 
respective championships where they left off, although, under strict 
measures to prevent the spread of COVID-19.

New rules

Without any doubt, the main change in football rules was 
the permission of five substitutes during one game 
instead of three. This was permitted due to the crowded 

schedule as all teams had to play every three days. In addition 
due to the summer heat two refreshment breaks (one in each 
half of the game) were permitted as well.

These rules got less attention due to the strict rules for pro-
tection from COVID-19 such as: disinfection of all balls, players 
sitting in the stands apart from each other, continuous testing (at 
least two tests per week) for each player, mandatory wearing of 
face masks for those on the benches, etc.

Champions League

In addition to the four national leagues above, Champions League 
and European Championship - Euro 2020 are two other competi-
tions that garnered a lot of interest from fans. While Euro 2020 was 

postponed to 2021, the Champions League will return in August.
UEFA has already decided that the remaining part (the quarter-

finals, semifinals and the final) of football’s greatest club competition 
shall be played as a straight knockout tournament with single-leg 
fixtures in Lisbon, Portugal. The games will be played in Benfica’s Es-
tádio do Sport Lisboa e Benfica and Sporting CP’s Estádio José Alva-
lade. UEFA will have to decide if the return legs of the final sixteen will 
take place at the home teams’ stadia or in Portugal at the Estádio do 
Dragão in Porto and the Estádio D. Afonso Henriques in Guimarães.

Champions League schedule
7-8 August: Final sixteen return legs (venues to be confirmed)
12-15 August: Quarterfinals (Lisbon)
18-19 August: Semifinals (Lisbon)
23 August: Final (Estádio do Sport Lisboa e Benfica, Lisbon)

All fixtures will start at 21:00 and the semi-final draw will take on 
July 10th in Nyon, Switzerland.

Winners

Considering the situation created by the COVID-19 pandemic, 
there is no doubt that the true winners at this season’s end 
are the fans and football itself. After all, we all know that 

when all competitions were halted in March very few people expected them to be continued. Thanks to the engagement from world foot-
ball institutions and national football associations, as never before, we will have a summer full of football to watch and enjoy.

sports corner
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After almost three months of absence due the COVID-19 pandemic, football is back. The return 
of this sport is a sign of returning to normality, although, it would be better suited to say to the 
new normality. We say that, because football is back in the stadia bot not also the fans. Still, all 
those that have seen the broadcasted games know that thanks to technology, various na-
tional leagues have made sure that the experience of TV viewers is as close as possible to the 
pre-pandemic standard. After all, nobody likes to watch a football match in an empty stadium 
where the only voices heard are the players and the coaches.

FOOTBALL 
IS BACK!



Fenomeni kapilar 

Përgatitni shtatë gota, ngjyrë për ushqim, ujë dhe peceta 
letre. Radhitni gotat dhe mbushni gotat me numër tek 
me ujë gati plot, do të thotë gotat me numër 1, 3, 5 dhe 

7. Shtojeni njërën ngjyrë në gotat 1 dhe 7, ngjyrën e dytë në 
gotën 3 dhe ngjyrën e tretë në gotën 5. Disa peceta të letrës, 

të cilat janë të lidhura, palosini përgjatë 
gjerësisë për disa herë. Vendoseni 
njërin skaj të pecetës në njërën gotë 
dhe tjetrin skaj në tjetrën gotë. Bëjeni të 
njëjtën gjë me të gjitha gotat. Do të vini 
re se uji ngritët mbi peceta. Ajo që shihni 
para jush quhet fenomen kapilar. Është 
një efekt që ndodh për shkak të forcave 
molekulare, dhe i cili ndodh kur preken 
trupat e ngurtë dhe të lëngshëm dhe 
është rrjedhojë e tensionit sipërfaqësor 
të lëngut. Ajo manifestohet nga aftësia 
e lëngut që të rrjedhë nëpër enë të 
ngushta, sipërfaqe të ngurta, pa vepri-
min e gravitetit ose në drejtim të kundërt 
nga forca e gravitetit.

Capillary Action 

Prepare seven glasses, food 
coloring, water and paper towels. 
Arrange the glasses, and fill the 

odd ones with water almost to the top, 
the glasses number 1, 3, 5 and 7. Add 
one color to glasses 1 and 7, another 
color to cup 3 and a third color to cup 
number 5. Fold several paper towels, 
which are connected, several times 
across the width.  Place one side of the 
paper towel in one glass and the other 
side in another glass. Do the same with 
all the remaining glasses. You will notice 
that the water climbs up the paper towel. 
What you see in front of you is called a 

phenomenon of capillarity. It is an effect that occurs due to mo-
lecular forces, and which occurs when solid and liquid bodies 
touch and is a consequence of the surface tension of the liquid. 
It is manifested by the ability of a liquid to flow through narrow 
vessels, solid surfaces, without the action of gravity or in the 
opposite direction from the force of gravity.

Oqeani në shishe

Për eksperimentin e tretë, përgatiteni një shishe të plastikës, ujë, 
vaj, ngjyra, objekte të imta që mund të futen përmes grykës së 
shishes. Mbushni dy të tretat e shishes me ujë dhe shtoni ngjyrën 

sipas dëshirës. Pastaj shtoni artikujt që i keni zgjedhur më parë. Në 
fund, mbusheni shishen me vaj. Përzierja në shishe do të veprojë sikur 
të jetë në dy pjesë, ajo me ngjyrë dhe ajo që përbëhet nga vaji, kurse 
objektet do të notojnë në ujë kur ta shkundni shishen. Kjo ndodh sepse 
uji dhe vaji nuk përzihen, e as ngjyra dhe vaji.

Ocean in a bottle

For the third experiment, prepare one plastic bottle, water, oil, food color-
ing, small items that can be inserted through the neck of the bottle.
Fill two thirds of the bottle with water and add color as desired. Then add 

the items you previously selected. Finally, fill the bottle with oil. The mixture in 
the bottle will act as if it is in two parts, the one in color and the one that con-
sists of oil, while the items will float in the water when you shake the bottle. This 
happens because water and oil do not mix, nor color and oil.
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Edhe në këtë numër kemi përgatitur eksperimente 
të shkurtra dhe të thjeshta përmes së cilave do të 
mësoni diçka të re nga kimia dhe fizika. Më poshtë 
është paraqitur fenomeni kapilar, si ta bëni oqeanin 
në shishe ose “pastën për dhëmbë për elefantë”.

EKSPERIMENTE NË SHTËPI - 
FITOJMË NJOHURI TË REJA

hi-tech



“Pastë 
dhëmbësh për 
elefantë”

Ju duhet peroksid hi-
drogjeni, sapun i lëng-
shëm, tharmë të bukës, 

ujë, një shishe plastike dhe 
një tabaka. Derdhni gjysmë 
gote peroksid hidrogjeni dhe 
një lugë sapun të lëngshëm në 
shishe të plastikës. Vendoseni 
shishen në mes të tabakasë. 
Pastaj shtoni në shishe 
përzierjen e një lugë të tharmit 
të bukës dhe tre lugë ujë të 
ngrohtë. Në momentin që e 
derdhni këtë përzierje, shku-
ma do të rritet nga shishja, e 
cila është plotësisht e sigurt 
dhe mund ta prekni. Kështu ka 
ardhur deri tek një reaksion ku 
lëshohet një sasi e madhe e 
oksigjenit dhe bëhet sapuni i 
cili del nga shishja me shpe-
jtësi të madhe.

“Elephant 
toothpaste”

You need hydrogen per-
oxide, liquid soap, yeast, 
water, a plastic bottle and 

a tray. Pour half a glass of hydro-
gen peroxide and a tablespoon 
of liquid soap into a plastic bottle.

First, place the bottle in the middle of the tray. Then add a mixture of a tablespoon of yeast and three tablespoons of warm water 
to the bottle. The moment you pour this mixture, foam will grow from the bottle it is completely safe and you can touch it. There 
was a reaction where a large amount of oxygen is released and soap is made which comes out of the bottle at high speed.
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hi-tech
Also in this issue of the magazine, we have prepared 
short and simple experiments through which you 
will learn something new in chemistry and physics. 
Below is a phenomenon of capillarity, how to make 
an ocean in a bottle or “elephant toothpaste”.

HOME EXPERIMENTS - 
MORE NEW KNOWLEDGE



KORONAVIRUSI… 
DREJT BOTËS SË RE
(Vazhdon nga numri paraprak)

Disa veprime konkrete që 
duhet marrë parasysh 
për të zhvilluar gjendjen 

tonë të pranisë janë:

• Dashuria- Kur biem në 
dashuri, truri lëshon kemikate 
si vasopresina, adrenalina, 
dopamina dhe oksitocina që 
i ndezin receptorët nervorë 
dhe e bëjnë njeriun të ndiejë si 
kënaqësi ashtu dhe një sens 
euforik të të pasurit qëllim. 
Dashuria nuk i drejtohet vetëm 
një personi, por mund të ndje-
het edhe kur ne tërhiqemi nga 
diçka që zapton gjithë shqisat 
tona, si një formë arti ose një 
mrekulli e natyrës. 
• Udhëtimi- Udhëtimi është 
një kurë për depresionin dhe 
ankthin. Udhëtimi është diçka 
që, gjatë karantinës, të gjithë 
mund ta bëjnë edhe duke 
lexuar një libër. Mark Twain ka 

thënë: “Pas njëzet viteve do 
të zhgënjeheni më shumë nga 
gjërat që nuk i keni bërë sesa 
nga ato që i keni bërë”.
• Arti- Organizata për Zgjerim 
të Universitetit të Miçiganit 
“Michigan State University 
Extension” pranon që shëndeti 
i përgjithshëm i njeriut përf-
shin shumë aspekte, gjersa 
rezultatet pozitive të shëndetit 
përfshijnë qasje të integruar 
mendore, fizike, sociale/emo-
cionale dhe mjedisore. Pran-
daj, gjithçka që bëjmë ku përf-
shihen emocionet është art. 
Jo vetëm një shumëllojshmëri 
e shprehjeve krijuese, duke 
përfshirë vizatimin, pikturimin 
ose këndimin, por edhe çdo 
aktivitet që plotësisht thith 
vëmendjen tonë, duke e rritur 
kështu gjendjen e pranisë, si 
kopshtaria, gatimi, apo shkrimi 
(siç po e bëj unë tani).

• Dëfrimi- Të qeshurit me miq, 
hedhja e topit një qeni, dëgjimi 
i programit tuaj të preferuar në 
radio (d.m.th. Emiliano Toso 
në “Radio K4” - https://radio-
kfor.com/1/), ose leximi i një 
libri, e ulin nivelin e kortizolit 
dhe e rrisin nivelin e serotoni-
nës. Serotonina është një ke-
mikat që rregullon shumë nga 
proceset tona më themelore - 
përfshirë modelet (strukturën) 
e gjumit, kujtesën, temper-
aturën e trupit dhe gjendjen 
shpirtërore ose disponimin. 
Të kultivosh dhe zbulosh 
fuqinë e heshtjes është një 
veprim tjetër i rëndësishëm 
që njeriu mund ta praktikojë. 
Kemi shumë mundësi për të 
dëgjuar heshtjen. Ekzistojnë 
disa lloje të heshtjes, më 
poshtë mund t’i gjeni dy nga 
më të rëndësishmet:
• Heshtja verbale- Duke 
filluar me heshtjen e trupit 
tonë, konkretisht, gojës sonë, 
mendja do të ndjekë shembul-
lin. Mendja jonë është vazhdi-
misht e angazhuar në bërjen, 
organizimin e gjykimeve dhe 
paragjykimeve dhe proceseve 
mendore. Shoqëria jonë nuk 
edukon të dëgjojmë dhe nuk 
lejon që inteligjenca e zemrës 
të dijë se çfarë të bëjë, kur ta 
bëjë atë dhe veçanërisht si 
ta bëjë atë. Disa shembuj të 
heshtjes verbale që mund të 
praktikojmë gjatë ditës sonë 
janë një shëtitje e vetëdi-
jshme në heshtje, në natyrë, 
vëzhgimi i gjërave të vogla që 
zakonisht nuk ndalemi kurrë t’i 
vëzhgojmë, të hajmë vaktin në 
heshtje duke u përqendruar 
në përfitimet që ushqimi i sjell 
trupit tonë, të ndalemi dhe 
përqendrohemi në frymëmar-
rjen që i rigjeneron qelizat e 
trupit tonë.
• Heshtja mendore- Ekzis-
tojnë hulumtime të shumta 
shkencore që tregojnë se 
heshtja është thelbësore për 
shëndetin dhe mirëqenien 
tonë. Është interesante të 
theksohet se frekuencat 
përgjegjëse që e bëjnë një tin-
gull të pakëndshëm zakonisht 
gjenden në të folurit e njeriut, 
i cili varion nga 150 deri në 
7000 hertz (Hz). Frekuencat 
ofenduese ishin në intervalin 
2000 deri në 4000 Hz. Kështu 
heshtja ka potencialin për të 
rimbushur mendjen tonë dhe 

ka ndikim të thellë në rigjen-
erimin bioqelizor. Ajo ndihmon 
për të qetësuar emocionet, 
për t’u shkëputur nga situata 
dhe për të marrë vendime të 
mençura.
Nga heshtja mendore kalojmë 
tek veprimi pasues - medit-
imi, i cili është një gjendje e 
vetëdijes dhe së bashku me 
ushqimin e shëndetshëm 
dhe ushtrimin e ekuilibruar, 
gjithashtu rekomandohet 
nga Organizata Botërore e 
Shëndetit. Kur meditoni, ju 
jeni plotësisht të zgjuar dhe 
vigjilent, por mendja juaj nuk 
është e përqendruar në botën 
e jashtme ose në ngjarjet që 
ndodhin përreth jush. Meditimi 
është një mjet i fuqishëm, pre-
jardhja e të cilit, si për ilaçin, 
rrjedh nga fjala latine “medire” 
që do të thotë të shërohet. 
Veçoritë e tij shëruese vepro-
jnë në nivele të ndryshme:
• Shëndetësore- lehtëson 
stresin, përmirëson gjendjen 
shpirtërore, lehtëson depre-
sionin, ankthin, përmirëson 
nivelin e të mësuarit, rritë 
aftësitë njohëse dhe është ilaç 
i shkëlqyer anti-inflamator dhe 
kundër plakjes.
• Sociale- ndihmon empatinë, 
dhembshurinë, ndërlidhjen 
me të gjitha format e jetës në 
planet.
• Evolucioni- ndihmon për të 
kuptuar se misioni ynë në jetë 
është të ushqejmë shpirtin 
tonë të përjetshëm dhe ta 
shoqërojmë atë në udhëtimin 
e saj për të qenë në harmoni 
me ligjet universale.
Një veprim tjetër që kombino-
het me dy të parat mund të 
rezultojë në një rrugë kryesore 
për të kontribuuar në mënyrë 
aktive në ndërtimin e “botës 
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Some concrete actions to 
take into consideration to 
develop our state of pres-

ence are the following:

• Love- When falling in love, the 
brain releases chemicals like 
vasopressin, adrenaline, dopa-
mine, and oxytocin that light up 
neural receptors and make one 
feel both pleasure and a euphoric 
sense of purpose. Love is not 
only addressed to a person but 
can be felt when we are attracted 
by something that capture all 
our senses, as a form of art or a 
wonder of nature.
• Travel- Travelling can alleviate 
depression and anxiety. Travel-
ling is something that everybody 
can do even during quarantine 
by reading a book. Mark Twain 
said: “Twenty years from now you 
will be more disappointed by the 
things you didn’t do than by the 
ones you did do.”

• Art- Michigan State Univer-
sity Extension recognizes that 
overall human health encom-
passes many aspects, and posi-
tive health outcomes involve 
integrated mental, physical, 
social/emotional and environ-
mental approaches. Therefore, 
everything we do involving emo-
tions is art. Not only a variety of 
creative expressions including 
drawing, painting, or singing but 
also any activity that completely 
absorbs our attention, thus in-
creasing the state of presence, 

such as gardening, cooking, 
writing (as I’m doing now). 

• Having fun- Laughing with 
friends, throwing a ball for the 
dog, listening your favorite 
Radio show (i.e. Emiliano 
Toso on Radio K4 - https://
radiokfor.com/1/), or reading 
a book reduces cortisol levels 
and increases serotonin levels. 
Serotonin is a chemical that 
regulates many of our most 
basic processes–including 
sleep patterns, memory, body 
temperature, and mood. 
To cultivate and discover the 
power of silence is another 
important action that one can 
practice. We have many oppor-
tunities to perform this. There 

are several types of silence, be-
low are two of the most important: 
• Verbal silence- In starting with 
silencing our body, specifically, 
our mouth, the mind will follow 
suit. Our mind is constantly 
committed in doing, organizing 
judgements and prejudices, and 
mental processing. Our society 
does not educate to listen and 
does not allow the intelligence 
of the heart to know what to do, 
when to do it and especially how 
to do it. Some examples of verbal 
silence that we can practice dur-
ing our day are a conscious walk 
in silence, in nature observing 
the little things that we never stop 
to observe, eat a meal in silence 
focused on the benefits that 
nourishment brings to our body, 
stop and focus on the breath that 
regenerates the cells of our body.
• Mental silence- There is exten-
sive scientific research showing 
that silence is essential to our 
health and well-being. Interesting 
to note is that the frequencies 
responsible for making a sound 
unpleasant were commonly 
found in human speech, which 
ranges from 150 to 7000 hertz 
(Hz). The offending frequencies 
were in the range of 2000 to 4000 
Hz. Silence therefore has the 
potential to recharge our mind 
and has a deep impact on bio 
cellular regeneration. It helps to 
calm the emotions down, detach 
from the situation and make wise 
decisions.

From the men-
tal silence, the 
subsequent action 
is meditation 
which is a state of 
consciousness, 
also recommended, 
together with 
healthy food and 

balanced exercise, by the World 
Health Organization. When you 
meditate, you are fully awake and 
alert, but your mind is not focused 
on the external world or on the 
events taking place around you. 
Meditation is a powerful tool, as 
for medicine, comes from the 
Latin word “medire” which means 
to heal. Its healing properties act 
on different levels:
• Health- it eases the stress, it 
improves the mood, ease depres-
sion, anxiety, improve the level of 
learning, increase cognitive skills, 
excellent anti-inflammatory, and 
anti-aging remedy.
• Social- it facilitates empathy, 
compassion, interconnection with 
all forms of life in the planet.
• Evolution- it helps to under-
stand that our mission in life is to 
nourish our eternal soul and ac-
company her in her travel to be in 
harmony with the universal laws. 
Another action that combined 
with the first two can result in a 
highway to actively contribute to 
the building of the “new world” is 
to build your own Daily journal in 
which you can write: your best 
time, three reasons for which 
you are grateful, and your lesson 
learned. It gets your mind used 
to going in the right direction, 
while living the day, realizing each 
one is unique and special. To con-
clude, this is my daily journal:
• My best time- To have written 
this article, which is not for me 
but for others if they could find 
inspiration
• Reasons to be grateful:
1. I am grateful for I have a 
partner with whom I share my 
feelings of both love and fear.
2. I am grateful for what I do and 
to be in Kosovo in this particular 
time for contributing to the sake 
of the mission and to support the 
COMKFOR who I consider an 
extraordinary person.
3. I am grateful for the friendships 
with which I feel surrounded.
• Lesson learned. Whatever I do, 
is a seed to build the “new world”.

This article was written by: 
Lieutenant Colonel Caiazza Nico

Italian Army, a KFOR member 
and a great friend of Kosovo.
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së re” e që është të krijoni 
ditarin tuaj të përditshëm në 
të cilin mund të shkruani: 
kohën tuaj më të mirë, tri 
arsye për të cilat jeni mirën-
johës dhe mësimin tuaj të 
nxjerrë. Kjo bën që mendja 
e juaj të shkojë në drejtimin 
e duhur, ndërsa jetoni ditën, 
duke e kuptuar që secila 
është unike dhe e veçantë. 
Për ta përmbyllur, ky është 
shkrimi im në ditarin tim të 
përditshëm:
• Koha ime më e mirë- Që 
kam shkruar këtë artikull, i 
cili nuk është për mua por 
për të tjerët, që ata të mund 
të gjejnë frymëzimin e tyre.
• Arsyet për të qenë mirë-
njohës:
1. Unë jam mirënjohës 
që kam një partnere me 
të cilën e ndaj dashurinë 
dhe  frikën.
2. Unë jam mirënjohës për 
atë që bëj në Kosovë dhe 
që jam në Kosovë në këtë 
kohë të veçantë, për të 
kontribuuar në mision dhe 
për të mbështetur Koman-
dantin e KFOR-it, që kon-
sideroj të jetë një person i 
jashtëzakonshëm.
3. Unë jam mirënjohës 
për miqësitë të cilat më 
rrethojnë.
• Mësimet e nxjerra- Çfarë-
do që bëj, është një farë për 
të ndërtuar “botën e re”.

Këtë artikull e shkroi: 
nënkolonel Caiazza Nico
Ushtria Italiane, pjesëtar 

i KFOR-it dhe një mik 
i madh i 

Kosovës.

Na vizitoni në:
Visit us at:

CORONAVIRUS… TOWARDS 
THE NEW WORLD ((Continued from 

previous issue)
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ÇFARË JU KA MUNGUAR MË SË SHUMTI 
GJATË KARANTINIMIT NË SHTËPI??

pyetësor

Anila Leka

Liria është një 
ndër gjërat që më 
mungonte më së 

shumti në kohën e pan-
demisë. Më mungonte 
shumë zhurma e qytetit, 
më mungonin zërat e 
qeshur të fëmijëve duke luajtur të gjithë së 
bashku, më mungonin turistët e shumtë që 
vinin ta vizitonin qytetin e bukur dhe antik të 
Prizrenit. Më mungonte normaliteti!

Freedom is one of the things I missed the 
most during the pandemic. I missed the 
noise of the city a lot; I missed the sound 

of children’s laughter playing together; I missed 
the many tourists that visit the beautiful and 
ancient city of Prizren. I missed normality!

Edona Hodaj 

Gjatë izolimit më 
mungonte të 
shëtisja rrugëve 

me shoqëri dhe përqafi-
met e tyre, më mungonin 
buzëqeshjet e njerëzve 
dhe zhuzhurimat e tyre, 
më mungonin mbledhjet familjare, më mungon-
te të shihja botën të zhveshur nga maskat.

During the isolation, I missed walking 
around with friends and I missed their 
hugs, I missed people’s smiles and the 

noises; I missed family gatherings, I missed 
seeing the world without their masks on.

Enisa Ajazaj 

Gjatë kësaj 
periudhe më 
mungonte 

shumë aroma e shkol-
lës, rrugët e mbushura 
me zëra të fëmijëve, 
shoqëria, mësimdhë-
nësit dhe shumë të afërm. Mirëpo, nga kjo 
mbyllje mësuam edhe se ne kemi nevojë për 
ngrohtësinë e njëri-tjetrin dhe se paraja nuk 
është gjithçka në jetë.

During this time, I missed the scent of 
school, the streets full of children, 
their voices, my friends, teachers, 

and many relatives. However, what we 
have learned from this quarantine time is 
that we need each other’s warmth and that 
money is not everything in life.

Era Kasolli 

Edhe pse karantinimi nuk ishte i lehtë, koha 
që kalova me familjen e ngushtë, përkush-
timi dhe koha që më ofrohej për të mësuar, 

punuar, lexuar më pëlqeu jashtëzakonishtë shumë. 
Mirëpo, gjatë kësaj kohe më së shumti më ka mun-
guar shkolla, arsimtarët dhe shoqëria.

Although the quarantine was not easy at all, the time I spent with my 
family, and the extra time I dedicated to myself to study, to work, and 
to read was something I really enjoyed. However, during this period 

of time I missed school, teachers and friends the most.

Ermira Krasniqi 

Mua më së shumti më ka munguar, vendi ku 
e kam kaluar pjesën më të madhe të jetës 
sime deri tani, ku e kam përfunduar rrugëti-

min nëntë vjeçar të shkollimit. Po flas pra, për 
shkollën time dhe fjalët e bukura të arsimtarëve 
të cilat na udhëzojnë në rrugën e virtytit, moralit, 
shpresës, diturisë dhe edukatës.

What I miss the most is the place where I have spent most of my life 
so far, where I have finished my primary (nine-year) school journey. 
I’m talking about my school and the beautiful words of the teachers 

who guide us on the path of virtue, morality, hope, knowledge and education.

Esra Susuri 

Liria ishte ajo që gjatë kësaj kohe nuk mund të 
zëvëndësohej me asgjë. Qytetit tim, Prizrenit, 
nuk i shkonte të rrinte i zbrazët... Gjatë karantin-

imit më mungoi: mësimi, teatri, takimi me njerëzit që 
në një mënyrë apo tjetrën, janë pjesë e jetës sime e 
rutinës së përgjithshme!

Freedom was something that could not be replaced by anything during 
this time. It did not suit my city, Prizren, to have empty streets ... Dur-
ing the quarantine, I missed studying, theatre, meeting people, who 

in one way or another are part of my life. I also missed the overall routine!

Lidra Rashiti 

Malli për shkollën, për të dalë dhe për t’i takuar më 
të dashurit tanë, e bënte karantinimin në shtëpi 
shumë herë më të vështirë. Megjithëse, ishte 

një sfidë mjaft e madhe, koha e karantinimit në shtëpi i 
kishte edhe ca të mira. Të lexoj libra është një ndër gjërat 
e mia të preferuara për të bërë dhe gjatë karantinimit në 
shtëpi kam pasur kohë të mjaftueshme të lexoj. Pastaj, 
është edhe koha që e kam kaluar me familjen time si asnjëherë më parë.

I really missed school; I missed going out and meeting our loved ones. 
This has made the quarantine at home more difficult. Although it was a 
big challenge, the quarantine time at home was good. Reading books 

is one of my favourite things to do and while in quarantine at home I had 
plenty of time to read. Then, I could also distinguish the time I spent with 
my family, which we haven’t done it for a very long time.
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WHAT DID YOU MISS THE MOST DURING 
THE QUARANTINE??

questionnaire

Jovana Cvetkoviq

Izolimi është një periudhë 
që nuk ishte shumë e 
vështirë për mua. E kisha 

të qartë se gjatë asaj periudhe 
ishte e nevojshme që ta ruaj 
shëndetin tim dhe ta paran-
daloja përhapjen e infeksionit, 
kështu që kalova kohë me familjen time, duke 
parë filma dhe duke iu përkushtuar familjes sime 
sa më shumë që ishte e mundur.

The isolation was not very difficult for me. It was 
clear to me that during that period it was neces-
sary to preserve my health and prevent the 

spread of the infection, so I have been spending time 
with my family, watching movies and devoting myself 
to my family as much as possible.

Katarina Jovanoviq

Më mori malli për 
shumë gjëra, krye-
sisht që të dal dhe 

të rri me shoqe. E di se 
ishte shumë e vështirë për 
të gjithë, por për ta ruajtur 
shëndetin e të gjithëve, ishte 
e nevojshme që të lëviznim sa më pak. Shpresoj 
se situata do të përmirësohet, por mendoj se 
duhet të jemi ende shumë të kujdesshëm. 

I missed a lot of things, mostly hanging out with 
friends and going out. I know that it was very diffi-
cult for everyone, but in order to preserve the health 

of all of us, it was necessary for us to move about as 
little as possible. I hope that the situation will improve, 
but I think we still have to be very careful.

Dusan Niçiq

Koha e karantinës dhe 
qëndrimi pothuajse vazh-
dimisht në shtëpi janë një 

periudhë që dua ta harroj sa më 
shpejt. Më ka marrë malli për 
gjithçka, të dal normalisht të bëj 
pazar ose të rri me shokë. Më 
ka marrë malli për të gjithë ata që i takoja gjatë gjithë 
kohës, dhe gjatë karantinës me ta mund të komu-
nikoja vetëm përmes telefonit ose kompjuterit.

The quarantine and almost constant stay at 
home is a period that I want to forget as soon 
as possible. I missed everything, like going 

shopping in a normal way or hanging out with my 
friends. I missed all those who I used to see all the 
time, and during the quarantine I could only commu-
nicate with them by phone or computer.

Damjan Joksimoviq

Më së shumti më ka marrë malli për 
shokë dhe të shoqërohem me ta 
në shkollë. Më mori malli edhe për 

stërvitjet e rregullta, si dhe për kushërinjtë. 
Sidoqoftë, shpresoj se qëndrimi në shtëpi 
ka kontribuar në parandalimin e përhapjes 
së infeksionit, dhe shpresoj se nuk do të 
përballemi me situatën e kufizimeve të rrepta dhe me pa-
mundësinë për t’u takuar me shokë dhe me familjarë.

I missed my friends and socializing with them at school the 
most. I also missed regular workouts, as well as my rela-
tives. However, I hope that staying at home has contributed 

to preventing the spread of the infection, and I hope that we will 
not face the situation of strict bans and the impossibility of see-
ing our friends and family again.

Katarina Miliq

U përpoqa që sa më shumë ta ruaj dis-
ponimin pozitiv gjatë ditëve të kaluara 
në shtëpi për shkak të pandemisë 

COVID-19. Sigurisht se ndonjëherë e kisha 
të vështirë, sikurse të gjithë të tjerët, më ka 
marrë malli për shoqet dhe kushërinjtë, më 
ka marrë malli të dal dhe të udhëtoj, por 
megjithatë jam munduar ta shfrytëzojë kohën e kaluar në karanti-
në për të mësuar, lexuar dhe për zhvillim personal.

I tried to preserve a positive mood as much as possible during 
the days spent at home due to the COVID-19 pandemic. Of 
course, it was difficult for me sometimes and, like everyone 

else, I missed friends and relatives, I missed going out and travel-
ing, but I still tried to use the time spent in quarantine for learning, 
reading and personal development.

Marina Petkoviq

Nuk dua që situata e izolimit dhe e 
karantinës të ndodhë përsëri. Kjo 
ishte e vështirë për mua sepse 

më pëlqen të dal e të rri me shoqe. 
Pandemia COVID-19 e ndaloi tërë botën 
dhe mua nuk më pëlqeu ajo ndjenjë e 
pafuqisë dhe e frikës nga mundësia se 
ne ose të dashurit tanë mund të infektohen. Shpresoj se sa 
më shpejt të jetë e mundur do të mund t’i harrojmë të gjitha 
këto që lidhen me pandeminë COVID-19 dhe se vaksina do 
të gjendet sa më shpejt.

I would not like the situation with the isolation and quarantine 
to ever happen again. All this was hard for me, because I 
like hanging out with my friends and going out. The COV-

ID-19 pandemic stopped the whole world and I did not like that 
feeling of helplessness and fear of the possibility that we or 
our loved ones could become infected. I hope that we will be 
able to forget everything related to the COVID-19 pandemic 
quickly and that the vaccine will be found as soon as possible.
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këndi juaj

Në vitin 2030 unë do të jem 21 vjeçare, do 
të kem përfunduar shkollën e mesme dhe 
do të jem në Universitet duke studiuar. 

Shpeshherë e mendoj veten të rritur, ndoshta pse 
jam ende e vogël dhe dëshira për të bërë diçka më 
të madhe apo me vlerë për shoqërinë më shtyn 
drejt këtij mendimi. Mendoj se studimet do i përfun-
doj jashtë vendit sepse ka më shumë mundësi për 
të ecur në hap me kohën. 

Imagjinata ime shkon shumë larg kur mendoj 
për jetën studentore, kam projektuar në kokën time 
kampusin universitar të përkryer si për nga pamja 
vizuele ashtu edhe nga niveli arsimor, e shoh 
veten duke studiuar në bibloteka gjigante me libra 
të pafundme si dhe duke i shijuar festat studentore 
me shoqëri të bukur.

Mund të dukem e çuditshme por kjo është e vër-
teta, shoh ëndrra të bukura edhe pse me sy hapur. 
Ndoshta ju do të mendoni se unë kam zgjedhur se 

çfarë do të studioj? Jo, jam konfuze ne këtë as-
pekt. Akoma nuk kam menduar për profesionin të 
clin do e zgjedhja por në mendje kam disa zgjed-
hje si p.sh. të jem gazetare, moderatore apo edhe 
aktore. Këto profesione i kam në mendje, por kush 
e di se çfarë mund të sjellë e ardhmja për mua.

Një nga aventurat që dua të provoj kur të rritem 
është të udhëtoj nëpër vende të ndryshme të 
botës. Do të më pëlqente shumë ta provoja një 
aventurë të tillë pasi që jo vetëm që do shikoja 
qindra bukuri natyrore por edhe do të mësoja nga 
kultura e shumë popujve të tjerë. Disa nga ven-
det që dua të vizitoj kur të rritem janë Franca dhe 
Zelanda e Re.

Pas përfundimit të studimeve do të doja të 
themeloja një fondacion bamirësie për t’i ndihmuar 
njerëzit në nevojë, dhe jo vetëm për ata që kanë 
probleme shëndetësore por edhe për ata që nuk 
arrijnë dot t’i përmbushin nevojat familjare.

Rruga ime pas 10 vitesh do të jete jo dhe aq 
e lehtë por jam e bindur që me mbështetjen e 
familjes sime do t’ia dal

Shpesoj që secili nga bashkëmoshataret e mi t’i 
bëjë ëndrrat realitet.

Driana Peçani

SI DO TË DOJA
TË JETOJA PAS 
DHJETË VITESH?



29

In 2030 I will be 21 years old, will have finished 
high school and will be attending University 
studies. I often think of myself as an adult, per-

haps because I am still young, and the desire to 
do something greater or more valuable to society 
leads me toward such thoughts. I think I will com-
plete my studies abroad because there are more 
opportunities to keep up to date.

My imagination goes a long way when I think 
about student life; I designed in my head the 
perfect university campus both visually and edu-
cationally; I see myself studying in giant libraries 
with endless books and enjoying student holidays 
with great friends.

I may look weird but that’s the truth, I have 
beautiful dreams, although daydreaming. Maybe 
you’ll think I’ve chosen the study major? No, I’m 

confused about that. I still haven’t thought about 
the profession I would choose but, in my mind, 
I have some options such as to be a journalist, 
moderator or even an actress. I have these pro-
fessions in mind, but who knows what the future 
may bring to me!

One of the adventures I want to take when I 
grow up is to travel around the world. I would love 
the experience of such an adventure as I would 
see hundreds of natural beauties and I would 
learn from the culture of many other peoples. 
Some of the places I want to visit when I grow up 
are France and New Zealand.

After graduating, I would like to start a charity 
foundation to help people in need, not only those 
with health problems but also those who are un-
able to meet their family needs.

My journey after 10 years will be not so easy 
but I am convinced that with my family’s support I 
will succeed.

I hope that each and every one of my peers 
will make their dreams come true.

Driana Peçani

HOW WOULD I LIKE 
MY LIFE TO BE IN 
TEN YEARS?

your corner
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Përshendetje!
Revista For U është re-
vistë shumë e mirë dhe më 
pëlqen shumë. Këngëtarja 
ime e preferuar është Ariana 
Grande ndërsa aktorja 
Nicole Kidman. Faleminderit 
që na jepni mundësinë të 
shkruajmë rreth gjërave që 
na pëlqejnë. Tung!
Fjolla Sopa
Prishtinë

Mirëdita!
Së pari dua të them se jeni 
të shkëlqyeshëm dhe revista 
e juaj është mahnitëse. Ru-
brika ime e preferuar është 
posteri. Për sa i përket 
këngëtarit tim të preferuar, 
ai është Ledri Vula ndërsa 
aktorja Angelina Jolie. Po 
ashtu të mos harroj t’ju them 
se jeni shumë inspirues.
Tuana Isenaj
Prishtinë

Tung tung!
Më pëlqen shumë revista For U! 
Me të vërtetë një revistë e kënd-
shme! Mua personalisht më së 
shumti më pëlqen pjesa ku flitet 
për kafshët sepse në këtë pjesë 
ka shumë fakte interesante. 
Mua më pëlqen shumë aktorja 
Lena Kryeziu. Ndërsa këngëtar-
ja ime e preferuar është Jessie 
J sepse muzika e saj është 
shumë e mirë dhe inspiruese. 
Unë kam edhe rrjete sociale si 
Instagrami dhe Tik tok. Revista 
e juaj më pëlqen shumë. Ju 
lutem që në rubrikën ku flitet 
për këngëtarë të shkruani dhe 
për Jessie J. Jeni një revistë e 
mrekullueshme dhe ju lutem të 
vazhdoni kështu!
Jonila Sylaj
Prishtinë

Tung!
Revista e juaj është e mrekul-
lueshme! Çdo herë që e lexoj 
këtë revistë më sjell lumturi dhe 
ndihem mirë! Rubrika ime e 
preferuar është pjesa ku flitet 
për filmat më të rinj. Filmi im i 
preferuar është Harry Potter, 
ndërsa aktori im i preferuar 
është Daniel Radcliffe i cili edhe 

luan në film. Këngëtari im i 
preferuar është Alban Sken-
deraj sepse ka një zë shumë 
të mirë dhe ka tekste fan-
tastike! Jam e lumtur që 
mund të lexoj revistën 
tuaj sepse në të mësoj 
shumë ngjarje dhe fakte 
interesante! Revista është 
fantastike!
Luiza Sylaj
Prishtinë

Përshëndetje!
T’ua them të drejtën mezi pres 
të dal revista e juaj dhe sytë e 
mi të ngulen në të. Gjithmonë 
keni qenë dhe jeni më të mirët 
dhe puna e juaj ka ndritur 
gjithandej. Të gjitha rubrikat 
më pëlqejnë por tani do të 
flas për këngëtaren e cila më 
pëlqen pa fund dhe ajo është 
Dua Lipa ndërsa aktorja ime 
e preferuar është Millie Bobby 
Brown. Kënaqësi të jesh pjesë 
e revistës suaj!
Rina Plakiçi
Prishtinë

Përshëndetje revista For U!
Mua më pëlqen shumë revista 
For U. Faleminderit shumë për 

këtë mundësi. Rubrika ime e 
preferuar është ajo e sportit 
sepse unë e dua shumë spor-
tin. Këngëtarja që më pëlqen 
më së shumti është Kida kurse 
aktori është Judah Lewis, ai ka 
luajtur në njërin nga filmat e mi 
të preferuar “ Demolition”. Unë 
e adhuroj revistën For U dhe 
më pëlqen çdo shkrim në të. 
Gjithë të mirat!
Fjoralba Hyseni
Prishtinë

Letrat e 
lexuesve
Py

et
je

t:
1.

 K
ën

gë
ta

ri/
ja

 d
he

 g
ru

pi
 m

ë 
i p

re
fe

ru
ar

: _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

2.
 C

D-
ja

 e
 p

re
fe

ru
ar

:  
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

3.
 C

ili
 ë

sh
të

 fi
lm

i i
 ju

aj
 i 

pr
ef

er
ua

r: 
 _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

4.
 A

kt
or

i/j
a 

i/e
 p

re
fe

ru
ar

:  
 _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

5.
 K

is
ha

 d
ës

hi
ru

ar
 të

 k
em

 p
os

te
r n

ga
: _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

6.
 S

i e
 k

al
on

i k
oh

ën
 e

 li
rë

:  
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

7.
 S

po
rti

 m
ë 

i p
re

fe
ru

ar
: _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

  _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

Në
se

 d
ës

hi
ro

ni
 të

 s
hk

ru
an

i  
di

ç 
m

ë 
te

pë
r (

pë
r h

ob
in

 tu
aj

, 
sa

 ju
 p

ël
qe

n 
re

vi
st

a 
jo

në
 a

po
 d

iç
 tj

et
ër

) s
hu

m
ë 

th
je

sh
të

,
sh

kr
ua

j m
ë 

po
sh

të
:

Nr
.16

8



Hello!
For U magazine is very 
good and I like it very much. 
My favorite singer is Ariana 
Grande, while Nicole Kid-
man is my favorite actress. 
Thank you for giving us the 
opportunity to write about 
things we like. Bye!
Fjolla Sopa
Prishtinë

Good afternoon!
First, I want to say that you 
are great and your maga-
zine is amazing. My favorite 
column is the poster. As for 
my favorite singer, Ledri 
Vula is the one I like the 
most, while Angelina Jolie is 
my favorite actress. Also let 
me tell you that you are very 
inspiring.
Tuana Isenaj
Prishtinë

Hello!
I really like For U magazine! 
A really nice magazine! Per-
sonally, I like the part where 
you write about animals 
because there are many 
interesting facts. I really like 
actress Lena Kryeziu, while 
my favorite singer is Jessie 
J because her music is very 
good and inspiring. I also 
have social networks like In-
stagram and Tik tok. I really 
like your magazine. Please 
write in the music section 
about Jessie J too. You 
are a great magazine and 
please continue this way!
Jonila Sylaj
Prishtinë

Hi!
Your magazine is wonderful! 
Every time I read this maga-
zine it brings me happiness 
and I feel good! My favorite 
column is the part where 
you write about the newest 
movies. My favorite movie is 
Harry Potter, while my favor-
ite actor is Daniel Radcliffe 
who also plays in the movie. 
My favorite singer is Alban 

Skenderaj because he 
has a very good voice and 
fantastic lyrics! I am happy 
to be able to read your 
magazine because you 
can learn many inter-
esting things and facts 
from it! The magazine 
is fantastic!
Luiza Sylaj
Prishtinë

Greetings!
Frankly speaking I can 
hardly wait until you publish 
For U magazine and fix my 
eyes on it. You were and 
are the best and your work 
shines all around. I like all 
your columns, but let me 
tell you about my favorite 
signer, she is Dua Lipa, 
while my favorite actress is 
Millie Boddy Brown. I am 
so happy to be part of your 
magazine!
Rina Plakiçi
Prishtinë

Hello For U magazine!
I really like For U magazine. 
Thank you so much for this 
opportunity. My favorite 

column is sports because 
I love sports very much. 
The singer I like the most is 
Kida and the actor is Judah 
Lewis, he has starred in 
one of my favorite movies 
“Demolition.” I adore For U 
magazine and I like every 
article on it. All the best!
Fjoralba Hyseni, 
Prishtinë

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:
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biem

ri: _______________________
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ri: __________________________

D
ata e lindjes: ___________________

E-m
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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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