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editorial/indeksi

Viti i Ri sivjet na gjen 
në rrethana tepër të 
pazakonta, për të mos 

thënë të pa përjetuara më 
parë për shkak të gjendjes 
së krijuar nga pandemia 
e COVID-19. Përkundër 
kësaj, nuk ka asnjë dyshim 
se, përkundër të gjitha 
vështirësive që i kemi 
përjetuar gjatë vitit 2020, 
viti 2021 vjen me një dozë 
shprese të lartë falë fillimit të 
shpërndarjes së vaksinave 
të para kundër COVID-19 në 
disa vende të botës.

Për këtë arsye, ky Vit i Ri 
është shumë më kuptimplotë 
se sa ndërrimi i një faqeje 
të kalendarit sepse tani më 
shumë se kurrë ndërrimi 
i moteve duket vërtetë si 
mundësia për një fillim të ri 
dhe të mbarë. Nëse edhe ju 
ndjeheni kështu, atëherë mos 
përtoni, ndaloni dhe kujtojuni 
pak se cilat gjëra ju kanë 
munguar gjatë vitit 2020 dhe 
mundohuni që t’i realizoni 
ato. Siç edhe e ka thënë 
Henry Ward Beecher në vitin 
1882 “Çdo njeri duhet të rilind 
në ditën e parë të janarit.” 

Shumë prej nesh 
tashmë kanë dëgjuar dhe 
mbase edhe i kanë provuar 
vendimet e Vitit të Ri dhe 
shumë të tjerë mbase edhe i 
shohin ato si të pakuptimta, 
pasi që në shumicën e 
rasteve ato mbesin të 
parealizuara. Gjithsesi, 
mos harroni, realizimi i 
vendimeve të Vitit të Ri 
është në dorën tuaj. Ndërsa, 
nëse jeni duke menduar se 
çfarë vendimesh mund të 
merrni për vitin 2021 mbase 
kjo thënie e shkrimtarit 
Neil Gaiman ju ndihmon: 
“Çfarëdo që keni frikë për ta 
bërë, bëjeni.”

Në fund nuk më mbetet 
tjetër përpos që në emër të 
Redaksisë së Revistës “For 
You” t’ju uroj të gjithëve: 
Gëzuar Vitin e Ri 2021!

Leonora

INDEKSIINDEKSI
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3 KONDICIONERË SHOQATËS 
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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. Përmbajtja 
nuk reflekton qëndrim-
in zyrtar të koalicionit 
apo të shteteve 
anëtare. KFOR-i pra-
non edhe i mirëpret 
opinionet tuaja dhe i 
publikon ato, por në 
formë të përmbled-
hur. Nëse kërkohet 
emri i autorit të mos 
tregohet, kjo mund të 
bëhet, por nuk do të 
publikohen letra anon-
ime, shpifëse apo me 
qëllim të keq.
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Violeta Matovic, 
Ana Marija Ivkovic
Fotografitë: Ekipi “4U”
Design & Layout: 
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Stafi editorial mund të 
kontaktohet në telefon: 
038/503-603-2139
Letrat mund të dërgo-
hen në adresën: 
HQ KFOR - Kosova 
Film; Revista “For You”; 
Strasbourg Building;
10000 Prishtinë
E-mail: magazinefory-
ou2003@gmail.com;
http://www.magazine-
foryou.com
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editorial/index

This New Year finds 
us in very unusual 
circumstances, 

or better said, not 
experienced before due to 
the situation created by 
the COVID-19 pandemic. 
Despite this, there is no 
doubt that, even with all the 
difficulties we experienced 
during 2020, the new 2021 
comes with a high dose of 
hope as the distribution of 
the first vaccines against 
COVID-19 has started in 
some countries.

Therefore, this New Year 
is much more meaningful 
than just changing a 
calendar page, because 
now more than ever this 
New Year seems like the 
opportunity for a fresh and 
good start. If you feel this 
way too, then take your 
rime to stop and think 
what things you missed 
during 2020 and try to 
accomplish them. As Henry 
Ward Beecher said in 1882, 
“Every man should be born 
again on the first day of 
January”.

Many of us have 
already heard and 
perhaps even tried New 
Year Resolutions and 
many others may find 
them meaningless, as in 
most cases they remain 
unfulfilled. Anyway, 
do not forget, the 
accomplishement of these 
resolutions is up to you. 
If you’re wondering what 
your 2021 resolutions 
could be, perhaps this 
saying of writer Neil 
Gaiman will help you: 
“Whatever you’re afraid to 
do, do it”.

In the end, I have 
nothing else to add but to 
wish you all on behalf of 
the Editorial Office of “For 
You” Magazine: HAPPY 
NEW YEAR 2021!

Leonora

INDEXINDEX

SHKOLLA E MUAJIT

4

HI-TECH

FASHION

22

8

Cover: 
Anne-MARIE

‘For You’ is an official 
publication of KFOR, 
produced and financed 
by KFOR, printed in 
Kosovo and distributed 
freely.The contents do 
not necessarily reflect 
the official point of view 
of the coalition or that 
of any of its member 
states. KFOR accepts 
and welcomes your 
opinions, it will publish 
some of these, eventu-
ally in a condensed 
form. If requested the 
name of the writer will 
be withheld but no 
anonymous, defamatory 
or malicious letters will 
be printed.

Chief Editor: 
Leonora Shabanaj 
Niksic
Journalists: 
Ali Rexha, Violeta 
Matovic, Ana Marija 
Ivkovic
Photos by: “4U” team
Design & Layout:
Bekim Shabani & 
Leopard Cana

The editorial staff 
can be contacted on: 
038/503-603-2139
Any letters can be 
sent at: 
HQ KFOR - Film City;
For You magazine; 
Strasbourg building; 
10000 Pristina;
E-mail: magazinefory-
ou2003@gmail.com;
http://www.magazine-
foryou.com

KALENDARI 2021

EDITORIAL



shkolla e muajit

Tradicionalisht, Priz-
reni është shquar për 
bashkëjetesën e qetë 

të etnive të ndryshme dhe 
Shkolla Fillore dhe e Mesme 
e Ulët (SHFMU) “GËRNÇAR” 
në fshatin Gërnçar të kësaj 
komune është një shembull 
tipik. Në këtë shkollë procesi 
mësimor zhvillohet në dy 
gjuhë - shqip dhe boshnjak-
isht. Drejtori i shkollës z. 
Miljazim Pajaziti në lidhje me 
këtë çështje tha: “Marrëd-
hëniet midis nxënësve janë 
shumë të mira, ashtu si edhe 
mes mësuesve, pavarësisht 
nga gjuha dhe përkatësia e 
tyre etnike. Lirisht mund të 
themi se procesi i mësimd-
hënies zhvillohet në një har-
moni multietnike, me shumë 
respekt dhe vlerësim.”

Nga një paralele e ndarë 
në shkollë të plotë fillore 
dhe të mesme të ulët
Një tjetër aspekt i veçantë i kësaj 
shkolle është se deri në vitin 

2014 ajo ishte paralele e ndarë e 
shkollës së fshatit fqinj. Mirëpo, 
gjithçka ndryshoi më 4 tetor 
2014, kur Ministria e Arsimit e 
miratoi kërkesën e prindërve dhe 
mësuesve të kësaj shkolle për 
t’ia dhënë asaj statusin e shkol-
lës së plotë fillore dhe të mesme 
të ulët. Menjëherë pas këtij ven-
dimi filloi edhe ndërtimi i objektit 
të ri shkollor i cili u përurua në 
dhjetor të vitit 2019. Kështu tani 
kjo shkollë e ka një ndërtesë të 
re të ndërtuar sipas standardeve 
moderne evropiane.

Në këtë shkollë mësi-
met i vijojnë gjithsejtë 182 
nxënës një pjesë e të cilëve i 
vijojnë mësimet në paralelen 
e ndarë në fshatin Novosellë. 
Kurse për mbarëvajtjen e 
procesit mësimor kujdesen 
27 mësimdhënës. Drejtori 
Pajaziti, theksoi se fakti se 
shkolla e ka një objekt mod-
ern dhe rreth 95 për qind e 
mësuesve janë të kualifikuar 
profesionalisht, e bën atë 
tejet krenar për cilësinë e 
punës në këtë shkollë.

Ku ka punë, ka edhe 
suksese
Optimizmin e tij e arsyetojnë 
edhe arritjet e nxënësve në 
gara të ndryshme të dijes, siç 
ishte Konkursi i organizuar 
nën kujdesin e Koordinatorit 
Kombëtar për Kulturë dhe Ar-
sim. “Ne fituam shumë çmime 
në atë Konkurs, dhe ajo për 
të cilën ne mund të jemi veça-
nërisht krenarë është rezultati 
nga gjuha boshnjake, pasi që 
një nxënës i shkollës sonë 
e fitoi vendin e parë në nivelin 
kombëtar,” shtoi drejtori Pajaziti. 
Ai vazhdoi më tej duke theksuar 
se për çdo lëvdatë është edhe 
puna e klubeve shkollore për 
dramë, muzikë dhe art. Sipas 
tij, edhe në këtë periudhë të 
vështirë ata kanë arritur që t’i 
përkushtohen promovimit të njo-
hurive të fituara dhe të prezanto-
jnë punën e tyre përmes rrjeteve 
sociale, më saktësisht në ueb 
faqen e shkollës.

Një arritje tjetër që drejtori 
Pajaziti e veçoi është edhe bash-
këpunimi me prindërit të cilin ai 
e cilësoi si shumë pozitiv: “Ne 
jemi në kontakt të vazhdueshëm 
me prindërit, përmes rrjeteve 
sociale, grupeve në ‘Viber’. 
Gjithashtu, në këtë situatë të 
prekur nga pandemia ne e kemi 
krijuar edhe të ashtuquajturin - 

Grupi i TASK FORCE - në të cilin 
janë të përfshirë edhe prindërit. 
Ky grup e monitoron situatën në 
shkollë, në mënyrë që të veprojë 
në mënyrë parandaluese dhe të 
marrë të gjitha hapat e nevo-
jshëm për të mbrojtur nxënësit 
dhe mësimdhënësit nga virusi.”

Shkolla ka nevojë për 
pajisje për kabinete
Një problem që drejtori i shkol-
lës e veçoi është mungesa e 
kabineteve, gjegjësisht mjeteve 
të konkretizimit për këto kabi-
nete, pasi që dhomat e dedi-
kuara për kabinete shkolla i ka. 
Më këtë rast drejtori Pajaziti u 
bëri thirrje të gjithë donatorëve 
të mundshëm që të ndihmojnë 
për t’i siguruar pajisjet e nevo-
jshme për kabinete.

Kur është fjala të pandemia 

SHFMU “GËRNÇAR”

Drejtori i shkollës Miljazim Pajaziti
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e COVID-19, me sa 
duket, objekti i ri shkol-
lor ka ndikuar pozitiv-
isht pasi që ekzistojnë 
kushtet që të gjitha 
orët mësimore të zhvil-
lohen në mënyrë rig-
oroze në përputhje me 
udhëzimet e Institutit 
Kombëtar të Shëndetit 
Publik, Ministrisë së 
Shëndetësisë dhe 
Ministrisë së Arsimit. 
Madje, ne mësuam se 
në fund të muajt tetor 
të këtij viti, kjo shkollë 
pati një vizitë inspe-
ktimi për COVID-19, 
dhe pas të gjitha 
kontrolleve, u vlerësua 
publikisht si një shkollë 
që i ndjek me përpikëri 
udhëzimet e auto-
riteteve kompetente 
për pandeminë.

Planet për të 
ardhmen
Përveç projekteve të 
infrastrukturës, plani 
i drejtorit të kësaj 
shkolle është që t’u 
siguroj nxënësve dhe 
mësuesve teknologji 
moderne, të krijojë një 
platformë në internet 
për këtë shkollë, si 
dhe të bëjë digjital-
izimin e ditarëve. 
Kjo do t’ua mundë-
sonte mësuesve dhe 
studentëve që të 
punojnë në distancë. 
Në fund drejtori Pa-
jaziti e dha një porosi 
tejet të thjeshtë për 
të gjithë të rinjtë në 
Kosovë: “Tregohuni 
të përgjegjshëm ndaj 
librit dhe mësoni, 
mësoni dhe vetëm 
mësoni!”

5

Traditionally, Prizren is known for the 
peaceful coexistence of different ethnici-
ties and the Elementary and Junior High 

School (EJHS) “GËRNÇAR” in Gërnçar village 
is a typical example. The teaching process 
of this school takes place in two languages: 
Albanian and Bosnian. In relation to this issue 
the principal of the school, Mr. Miljazim Pajaziti 
said: “relations between students as well as 
between teachers are very good, regardless of 
their language and ethnic background. We can 
freely say that the teaching process takes place 
in a multiethnic harmony, with a lot of respect 
and appreciation.”

From a satellite school 
to a full elementary and 
junior highschool
Another specific aspect of this school is that until 
2014 it was a satellite school of the neighboring 
village school. However, everything changed on 
October 4, 2014, when the Ministry of Education 
endorsed the request of this school’s parents and 
teachers and granted it the status of a full elemen-
tary and junior high school. Immediately after this 
decision, the construction of the new school building 
began, which was inaugurated in December 2019. 
This school now has a new building built according 
to the modern European standards.

A total of 182 students attend classes in this 
school; some of them attend its satellite school in 

the village of Novosellë. 27 teachers take care of 
the teaching process. Principal Pajaziti underlined 
the fact that the school has a modern facility and 
about 95 percent of teachers are professionally 
qualified, which makes him very proud of the qual-
ity of work in this school.

Hard work pays off
His optimism is justified by the achievements of 
students in various knowledge competitions, such 
as the Competition organized under the auspices of 
the National Coordinator for Culture and Education. 
“We won many awards in that Competition, and what 
we can be really proud of is the result in the Bosnian 
language competition, as on of our students won 
the first place,” added principal Pajaziti. He went on 
stressing out the fact that the work of school clubs 
for drama, music and art are to be highly com-
mended. According to him, although going through a 
difficult period of time, they have managed to commit 
to promoting the acquired knowledge and present 
their work through social networks, more precisely 
on the school website.

Another achievement that principal Pajaziti 
singled out is the cooperation with parents, which he 
described as very positive: “We are in constant con-
tact with parents, through social networks, groups 
on ‘Viber’, etc. Additionally, we have created the so-
called - TASK FORCE Group - in which parents are 
also involved. This Task Force Group was created 
because of the situation with the pandemic. This 
group monitors the situation at school in order to act 
preventively and take all necessary steps to protect 
students and teachers from the virus.”

School needs school 
lab equipment
One problem that the school director singled out is 
the lack of school labs, i.e. visual aids for these labs 
given that the school already has rooms dedicated 
for labs. On this occasion, principal Pajaziti called 
on all potential donors to help provide the necessary 
equipment for labs.

When it comes to the COVID-19 pandemic, ap-
parently, the new school building has had a positive 
impact as there are conditions for all classes to be 
conducted in strict accordance with the guidelines of 
the National Institute of Public Health, the Ministry 
of Health and the Ministry of Education. Our team 
even learned that an inspection visit for COVID-19 
took place at the end of October, and following all 
the inspections, it was publicly evaluated as a school 
that strictly follows the instructions of the competent 
authorities for the pandemic.

Future plans
In addition to infrastructure projects, the school 
principal plans to provide students and teachers with 
modern technology, to create an online platform for 
the school, and digitalization of teachers’ diaries. 
This would allow teachers and students to work 
remotely. In the end, principal Pajaziti gave a very 
simple message to all young people in Kosovo: “Be 
responsible, read and study hard!”

school of the month

EJHS 
“GËRNÇAR”
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“Që të jemi në gjen-
dje të krijojmë 
një urë që na 

lidh, ne duhet ta kupto-
jmë njëri-tjetrin. Vetëm në 
këtë mënyrë do të jemi në 
gjendje të flasim për temat 
që na shqetësojnë, si dhe 
ato që na gëzojnë. Besoj 
fuqimisht në brezat e ri, 
se ata do të kenë sukses 
në rindërtimin e urës që u 
shkatërrua,” tha Nora Be-
zera në fillim të intervistës 
për revistën “For You”. Nora 
punon si ligjëruese në De-
partamentin e Albanologjisë 
dhe përkthyese për shqip, 
serbisht dhe anglisht.

Nora pjesën më të 
madhe të jetës së saj e 
kaloi në Beograd, ku u rrit, 
u shkollua dhe studioi. Sot 
punon në Prishtinë si përk-
thyese dhe gjithashtu është 
aktive në shumë organizata 
joqeveritare. Ajo na tregon 
se në moshën 32 vjeçare, 
po përpiqet të krijojë ura që 
duhet të lidhin përsëri popul-
lin serb dhe atë shqiptar, 
dhe sipas saj, për këtë 
arsye është e rëndësishme 
të njohim të dy gjuhët.

Ajo shton se beson 
fuqimisht se vlera e saj më 
e madhe është se ajo mund 
të ketë sot një dialog me 
serbët dhe shqiptarët, për 
t’i kuptuar ata dhe për t’u 
kuptuar me njëri-tjetrin dhe 
njohja e të dy gjuhëve i ka 
hapur asaj shumë dyer dhe 
e ka afruar shumë njerëz të 
mirë me të cilët ajo rri dhe 
bashkëpunon sot. “Njohja 
e dy gjuhëve, shqipes dhe 
serbishtes, më ndihmoi 
shumë në shoqërimin me 
njerëzit në Kosovë, veça-
nërisht me komunitetet 
jo-shumicë. Nuk ka të bëjë 
vetëm me serbët, sepse 
kur dini serbisht mund të 
komunikoni edhe me bosh-
njakë, malazezë dhe kroatë 
… Përmes bisedave me ta, 
mësova shumë për jetën e 
tyre të përditshme, prob-
lemet me të cilat përballen; 
zakonet dhe traditat. I dëg-
jova, ndërsa ata më dëgjuan 
mua. Këto biseda tona 

shërbejnë thjesht si terapi. 
Është e rëndësishme të 
kuptohemi me njëri-tjetrin,” 
thekson Nora.

Të nxisim mësi-
min e gjuhës 
shqipe dhe 
serbe në shkolla
Sipas saj, të rinjtë duhet 
të ndikohen sa më shumë 
që të fillojnë të mësojnë 
gjuhën e fqinjëve, pikër-
isht sepse ata shkojnë në 
shkollë dhe jetojnë pranë 
njëri-tjetrit. Nora beson se 
kjo mund të bëhet duke 
nxitur dhe mbajtur aktivitete 
të përbashkëta, si dhe duke 
theksuar ngjashmëri gjuhë-
sore, kulturore, tradicionale, 
zakonore dhe të tjera midis 
tyre. Ajo gjithashtu thekson 
se nxitja e mësimit të gjuhës 
shqipe dhe serbe në shkol-
lat fillore dhe të mesme, 
si lëndë zgjedhore, është 
një mënyrë e mirë për të 
investuar në të ardhmen në 
çdo aspekt.

“Njerëzit kryesisht më 
drejtohen për t’i mësuar 
serbisht ose shqip për shkak 
të kërkesave për punë. Do 
të doja që ata të fillonin të 
mësojnë gjuhën sepse ne 
jetojmë pranë njëri-tjetrit 
dhe sepse ata me të vërtetë 
e duan këtë dhe jo sepse 
ata duhet ta bëjnë këtë ose 
edhe duhet ta mësojnë atë 
gjuhë. Ne jemi shumë të 
ngjashëm, por jemi shumë 
larg njëri-tjetrit dhe dimë 
shumë pak për njëri-tjetrin”, 
tha Nora, duke shtuar se 
“thuhet se nëse flet me dikë 
në gjuhën që ai e kupton, 
kjo i mbetet në mendje, por 
nëse i flet në gjuhën e tij, kjo 
i mbetet në zemër.”

Në fund të intervistës 
për revistën ‘For You’, ajo u 
dërgoi një mesazh të rinjve 
në të cilin thotë se njohja e 
gjuhës u mundëson atyre të 
njohin pikëpamje të ndry-
shme, të përparojnë vazhdi-
misht, të mos qëndrojnë në 
të njëjtin vend dhe të jenë 
në gjendje të krijonjë miq. 

NORA BEZERA: TA KUPTOJMË NJËRI-TJETRIN MË MIRË!



“In order to be able to create a bridge 
that connects us, we must understand 
each other. Only in this way will we be 

able to talk about the topics that worry us, as 
well as the joyful ones. I strongly believe in 
the new generations, that they will succeed in 
rebuilding the bridge that was demolished,” 
said Nora Bezera, a lecturer at the Depart-
ment of Albanology - University of Belgrade 
in Belgrade and a translator for Albanian, 
Serbian and English, at the beginning of the 
interview for ‘For You’ magazine.

Nora spent most of her life in Belgrade, 
where she grew up, went to school and 
studied. Today, she works in Pristina as a 
translator, and is also active in many non-
governmental organizations. She tells us that 
at the age of 32, she is trying to create bridges 
that should connect the Serbian and Albanian 
people again, and according to her, that is why 
it is important to know both languages.

She adds that she strongly believes her 
greatest value is that today she can have a 
dialogue with both Serbs and Albanians, to 
understand and comprehend them, and the 
knowledge of both languages has opened 
many doors for her and brought her closer 
many good people with whom she hangs out 
and cooperates today. “Knowing two languag-
es, Albanian and Serbian, helped me a lot in 
socializing with people in Kosovo, especially 
with non-majority communities. It is not only 
about Serbs, because when you know Serbian 
you can also communicate with Bosniaks, 
Montenegrins, and Croats… Through conver-
sations with them, I learned a lot about their 
everyday life, problems they face; customs 
and traditions. I listened to them, as they 
listened to me. These conversations of ours 
simply act as therapy. It is important that they 
are understood, as well as that they under-
stand me”, emphasizes Nora.

Promote the learning 
of Albanian and Serbian 
in schools

According to her, young people should be 
encouraged as much as possible to start learn-
ing the language of their neighbors, precisely 
because they go to school and live next to 
each other. Nora believes that this can be done 
by promoting and maintaining joint activities, 
as well as by pointing out linguistic, cultural, 
traditional, customary and other similarities be-
tween them. She also emphasizes that promot-
ing the learning of the Albanian and Serbian 
languages in primary and secondary schools, 
as elective subjects, is a good way to invest in 
the future in every sense.

“Mostly people turn 
to me to learn Serbian or 
Albanian because of job 
requirements. I would like 
them to start learning the 
language because we live 
next to each other and be-
cause they really want to, 

and not because they have to or should learn 
it. We are so similar, but we are far from each 
other and we know very little about each other,” 
Nora pointed out, adding “They say if you talk 
to a man in a language he understands, it 
goes into his head. If you talk to a man in his 
language, it goes to his heart.”

At the end of the interview for ‘For You’ 
Magazine, she sent a message to the young 
people in which she says that knowledge of the 
language enables them to recognize different 
views, to always progress, not to stand in the 
same place, and that they are able to make 
friends. In short - By getting to know different 
customs, we actually see the beauty of our 
own, but we enrich our lives with new knowl-
edge and views, which do not always coincide 
with ours. We understand each other better, in 
difficult and joyful moments!

Nora Bezera 
lindi më 9 tetor 
të vitit 1987 në 

Beograd. Ajo përfun-
doi Gjimnazin e 12-të 
në Beograd në vitin 
2007 dhe në të njëjtin 
vit u regjistrua në 
Fakultetin Filologjik, 
Universiteti i Beo-
gradit – Dega Gjuhë 
Shqipe. Diplomoi në 
vitin 2011. Në të njëj-
tin vit, ajo u regjistrua 
në studime master, 
drejtimi i gjuhës, 
letërsisë, kulturës, në 
Fakultetin Filologjik, 
të cilat i përfundoi 
në vitin 2012 me një 
notë mesatare prej 
10.00. Që nga viti 
2017 e tutje, Nora ka 
punuar si ligjëruese 
në Departamentin e 
Albanologjisë dhe që 
nga viti 2010, është 
përfshirë aktivisht në 
përkthim dhe bash-
këpunon me shumë 
agjenci dhe organi-
zata joqeveritare në 
Kosovë dhe rajon.

Nora Bezera was born on Oc-
tober 9th, 1987 in Belgrade. 
She finished the 12th Belgrade 

Gymnasium in 2007 and in the same 
year enrolled at the Faculty of Philology, 
University of Belgrade - Department of 
Albanian Language. She graduated in 
2011. In the same year, she enrolled in 
master studies, majoring in language, 
literature, culture, at the Faculty of 
Philology, which she completed in 2012 
with an average grade of 10.00. She 
has been working as a lecturer at the 
Department of Albanology - University 
of Belgrade in Belgrade since 2017. She 
has been actively involved in translation 
since 2010 and cooperates with many 
agencies and non-governmental organi-
zations in Kosovo and the region.

NORA BEZERA: TO BETTER 
UNDERSTAND EACH OTHER!

Na vizitoni në:
Visit us at:

Shkurtimisht - duke 
njohur zakone të 
ndryshme, ne në të 
vërtetë shohim buku-
rinë tonë, por edhe 
e pasurojmë jetën 
tonë me njohuri dhe 
pikëpamje të reja, 
të cilat jo gjithmonë 
përkojnë me tonat. 
Ne e kuptojmë njëri-
tjetrin më mirë, në 
momente të vështira 
dhe të gëzueshme!
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Xhempera me përmasa të 
mëdha

Veshjet e gjera janë ende “IN”. Kjo vlen 
edhe për xhemperat. Zgjidhjet janë 

të ndryshme dhe ju gjithmonë mund të 
zgjidhni midis ngjyrave, ngjyrave dimërore 
ose ngjyrave të çelta me dezene shtesë. 
Çfarëdo që të zgjidhni, nuk do të gaboni. 
Të gjitha ngjyrat janë në modë dhe më e 
rëndësishmja, ju do të ta keni ngrohtë.

Kaçketa dimërore

Të gjitha kapelet janë në modë gjatë 
dimrit. Çfarëdo që të vendosni kur 

bëhet fjalë për modelin, nuk mund të gabo-
ni asesi. Gjithsesi më së shumti në modë 
gjatë këtij sezoni janë kaçketat dimërore. 
Këto kaçketa janë bërë nga materiale 
dimërore si lëkura, shtofi i trashë, lesh 
kashmiri, gëzofi e leshi. Zakonisht janë më 
të gjera, por sigurisht që kanë një ballik 
më të gjatë mbi ballë. Zgjidhni modelin 
dhe ngjyrën sipas shijes tuaj dhe sigurisht 
që si modelet për meshkuj ashtu dhe ato 
për femra janë në dispozicion.

Bereta

Beretat janë rikthyer në modë në të gjitha 
ngjyrat, më të mëdha, më të vogla, më 

të gjera, më të ngushta ... Me siguri do t’i 
japin një hije të veçantë stilit tuaj.

Shirita koke

Nëse nuk ju pëlqen të vishni kapele 
e përsëri dëshironi të keni ngrohtë, 

zgjidhni një shirit të thurur të kokës, i cili 
gjithashtu është në modë këtë sezon. Ato 
gjithashtu janë në dispozicion në ngjyra të 
ndryshme, madje edhe për burrat.

Fustane të thurura

Fustanet sigurisht që janë gjithmonë në 
modë dhe dimri nuk është një arsye 

për të mos i veshur ato. Zgjidhni ato 
më të ngrohta, për shembull, fustanet e 
thurura, vishuni me disa shtresa rrobash, 
ose vishni ato me një jelek ose xhaketë. 
Ekzistojnë modele të ndryshme, gjithash-
tu ngjyra të ndryshme, meqë dizajnerët 
u përpoqën t’i bënin ato të larmishme, të 
pëlqyeshme dhe elegante.

Veshje nga lëkura

Këtë sezon, lëkura përfaqësohet në 
pothuajse të gjitha koleksionet, si tek 

markat e dizenjatorëve ashtu tek markat e 
tjera. Fustanet dhe fundet prej lëkure janë 
në modë, ashtu si dhe xhaketat prej lëkure 
dhe aksesorët e modës nga lëkura, të cilët 
gjithsesi nuk dalin kurrë nga moda. Ky ma-
terial është edhe i këndshëm edhe praktik, 
sepse ndihmon në ruajtjen e nxehtësisë.

Xhaketa

Xhaketat janë veshja më e rëndë-
sishme dimërore gjatë stinës së 

dimrit. Xhaketa është një veshje që ne 
zakonisht e veshim kur mbizotërojnë 
temperaturat e ulëta, andaj është edhe më 
e dallueshmja. Këtë sezon janë në trend 

xha-
ketat 
klasike 
me 
pupla, 
me lesh 

ekologjik, si dhe 
xhaketat sportive.

Xhaketa 
klasike me 
pupla 

E zezë, 
neutrale 

ose ndonjë 
ngjyrë 
tjetër. 
Këto xha-
keta nuk dalin kurrë nga moda. E ngrohtë 
dhe e dallueshme, veçanërisht nëse 
zgjidhni një me një ngjyrë të ndezur 
dhe gazmore.

Gëzofi

Gëzofi ekologjik është një trend 
gjithnjë e më i popullari-

zuar nga sezoni në sezon. 
Të gjitha format e xha-
ketave me gëzof janë në 
modë, nga ato të gjatat 
deri tek ato të shkurtrat.

Xhaketa sportive

Stili sportiv po 
bëhet gjithnjë e 

më i popullarizuar në 
të gjitha rastet. Xha-
ketat që janë të ng-
jashme me ato për ski 
ose për ecje në natyrë 
(hiking) janë veçanër-
isht në modë këtë sezon. 
Megjithëse janë sport-
ive, ato tani vishen edhe 
për në punë, për shëtitje, 
praktikisht - për çdo rast.

fashion

Çdo dimër sjell trende të caktuara mode me vete. E njëjta gjë vlen edhe për këtë dimër. Trendet e dimrit janë para jush. Sigurisht për 
shkak të temperaturave të ulëta, këto trende përfshijnë veshje më të ngrohta. Gjithashtu presim temperatura në minus, por edhe borë.

BËRRRR: TRENDE DIMËRORE!
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Oversized sweaters

Oversized garments are still IN. It’s 
the same with sweaters. Solu-

tions are different, and you can always 
choose between one-color, winter colors, 
or light colors with additional patterns. 
Whatever you choose, you will not go 
wrong. All colors are in trend, and more 

importantly, you will be warm.

Winter caps

All hats are in fashion dur-
ing the winter. Whatever 

you decide when it comes 
to the model, you are 
certainly not wrong. 
Still, the absolute hit 
this season are the 
winter caps. These 
caps are made of 
winter materials 
such as leather, 
tweed, cashmere, 
fur, wool. They are 
usually wider, but 
they certainly have 
a longer visor 
above the fore-
head. Choose the 
model and color 
according to 
your own taste, 
and certainly 
both male and 

female models are 
available.

Berets

Berets are back in 
fashion in all col-

ors, bigger, smaller, 
wider, narrower ... 
They will certainly 
give a special note 
to your styling.

Headbands 

And if you don’t 
like wearing 

hats, and you still 
want to keep warm, 
choose a knitted 
headband, which is 
also in fashion this 
season. They are 
also available in 
different colors, even 
for men.

Knitted dresses 

Dresses are certainly always in fash-
ion, and winter is not a reason not to 

wear them. Choose the warmer ones, for 
example, knitted ones and dress yourself 
in layers, or wear it with a vest or jacket. 
There are different models, colors as well, 
the designers made an effort to make 
them diverse, likable and elegant.

Leather pieces

This season, leather is represented in 
almost all collections, both designer 

and other brands. Leather dresses and 
skirts are in trend, as well as leather jack-
ets and fashion accessories, which never 
go out of fashion anyway. This material 
is both pleasant and practical, because it 
helps to retain heat.

Jackets 

Jackets are the most important winter 
garment during the winter. The jacket 

is a garment that we usually wear at low 
temperatures, and that is why it is the 
most striking. Classic feathered jackets, 
eco fur, as well as sports jackets are in 
trend this season.

Classic feather jackets

Black, neutral, or any other color. 
These jackets never go out of fash-

ion. Warm and striking, especially if you 
choose one in a flashy and cheerful color.

Fur

Eco fur is an increasingly popular trend 
from season to season. All forms of 

fur jackets are fashionable, from long 
ones to short ones.

Sports jackets

Sports style is becoming more and 
more popular on all occasions. Jack-

ets that are similar to those for skiing or 
hiking are especially in trend this season. 
Although they are sportive, they are now 
worn to work, for a walk, practically - on 
every occasion.

Every winter brings certain trends with it. The same goes for this one. Winter trends are in front of you. Of course, due to the 
low temperatures, they include warmer garments. Still, we expect temperatures in minus, but also snow.

fashion

BRRRR: WINTER TRENDS!
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Anne-Marie Rose Nicholson (e 
lindur më 7 prill 1991) është 
këngëtare dhe tekstshkruese 

angleze. Ajo bëri disa këngë të cilat 
prekën listat në UK Singles Chart, 
duke përfshirë “Rockabye” të Clean 
Bandit, me Sean Paul, që preku num-
rin një, si dhe “Alarm”, “Ciao Adios”, 
“Friends” dhe “2002”. Albumi i saj 
debutues në studio ‘Speak Your Mind’ 
u lëshua dhe arriti vendin e tretë në 
Listën e Albumeve në Mbretërinë e 
Bashkuar. Ajo u nominua për katër 
çmime në ‘Brit Awards 2019’, duke 
përfshirë Solo Artisten më të Mirë 
Britanike. Faktet që njihen më pak 
rreth Anne-Marie janë se ajo mban 
rripin e zi në karatenë Shotokan, pasi 
ka filluar me mësime në karate që 
në moshën nëntë vjeçare. Ajo fitoi 
dy herë të artën në 2002 dhe të artën 
dhe të argjendtën në Kampionatet 
Botërore të Asociacionit të Karatesë 
Funakoshi Shotokan 2007 dhe të 
artën në Kampionatet Kombëtare të 
Federatës Tradicionale të Karatesë 
të Mbretërisë së Bashkuar. Ajo thotë 
se kjo ia ka mësuar “disiplinën dhe 
fokusin pothuajse në gjithçka që më 
duhet për këtë karrierë”, por tani nuk 
ka kohë për ta praktikuar shpesh, 
për shkak të angazhimeve të saj. Ajo 

gjithashtu ndoqi 
kolegjin Palmer 

në Thurrock si 
adoleshente.

2013-2015: Fillet 
e karrierës dhe Karate
Anne-Marie bëri një solo demo për Rocket 
Records në 2013 të quajtur “Summer 
Girl”. Solo karriera e saj u kufizua ashtu 
që ajo të zhvillohej si artiste, ndërkohë 
ajo ishte mysafire në kolonat zanore nga 
Magnetic Man, Gorgon City dhe Raized 
nga Wolves, pas së cilës ajo tërhoqi 
vëmendjen e Rudimental ku një nga 
vokalistët e tyre u largua dhe kështu ata i 
kërkuan Anne-Marie që ta zëvendësonte. 
Ajo u paraqit në katër këngë në albumin 
e tyre ‘We the Generation’, nga të cilat dy 
ishin bashkë-pjesëmarrje me Dizzee Ras-
cal dhe Will Heard; kjo e fundit, “Rumor 
Mill”, arriti numrin 67 në UK Singles Chart. 
Ajo kaloi dy vjet në turne përkrah tyre. 
Më 10 qershor 2015 Anne-Marie lëshoi 
EP-në debutuese Karate, e cila doli me 
etiketën e re Major Tom’s; u lëshuan dy 
singlle, “Karate” dhe “Gemini”, gjë që çoi 
në shfaqjet e saj të para solo. 

2016-2018: Speak 
Your Mind
Më 2016 Anne-Marie lëshoi këngën 
“Alarm”, singlli i parë nga albumi i saj 
debutues. Clean Bandit atëherë lëshuan 
këngën e tyre “Rockabye” me Anne-
Marie si vokalist kryesor me paraqitjen 
e reperit Xhamajkan Sean Paul. Të dy 
singllet kishin sukses të madh.  

Anne-Marie lëshoi pastaj “Ciao Adios”, 
“Either Way”, “Heavy”, e ndjekur nga 
“Then”. Në 2018 ajo bashkëpunoi me 
Marshmello në “Friends” dhe më pas njoftoi 
se albumi i saj debutues në studio, ‘Speak 
Your Mind’, do të del në treg. 

Para lëshimit të albumit, ajo lëshoi 
singllin “2002” në përgjigje të thirrjeve të 
vazhdueshme nga Ed Sheeran, bashkë-
krijuesi i këngës. Ajo më pas u paraqit 
në një këngë të David Guetta me titull 
“Don’t Leave Me Alone”, e cila arriti kulmin 
në vendin 18 në listat e Mbretërisë së 
Bashkuar. Pastaj Anne-Marie dhe James 
Arthur regjistruan “Rewrite the Stars” nga 
The Greatest Showman për ri-regjistrimin 
e kolonës zanore të saj, ‘The Greatest 
Showman’: Reimagined.

2019-deri më sot: 
Albumi i dytë në studio
Në një intervistë në mars 2019 me Music 
Week, Anne-Marie tregoi për albumin e 
saj të dytë të ardhshëm në studio, duke 
deklaruar: “E dashuroj studion. Arrita që të 
hyj dhe ta bëj një lloj terapie me trurin tim 
për një javë dhe kjo po shkon drejt albumit 
të radhës”. Ajo më tej komentoi se “albumi 
i parë përmbante kaq shumë këngë që 
njerëzit i kishin dëgjuar për vite me radhë 

dhe kjo është e mahnitshme. Por unë si 
person kreativ, jam duke shkruar diçka të re 
gjatë gjithë kohës dhe krejt çka dua është 
që ta nxjerr menjëherë. Kjo nuk është si 
ndodhi me albumin [debutues] kështu që 
për albumin e radhës, shpresoj të jem më 
aktive në shkrim dhe të nxjerr diçka men-
jëherë që është e freskët dhe askush nuk e 
ka dëgjuar më parë”. Anne-Marie u paraqit 
në një singëll nga këngëtari amerikan Lauv 
për kolonën zanore të ‘13 Reasons Why: 
Season 3. Anne-Marie publikoi këngën 
“Birthday” si singllin kryesor të albumit të 
ardhshëm të saj të dytë në studio më 7 
shkurt 2020. Në Ditën e Nënës, “Her” u 
lëshua si singlli i dytë nga albumi i saj i dytë 
i ardhshëm në studio. Singlli i tretë, “To Be 
Young”, u lëshua në korrik të vitit 2020, me 
paraqitjen e reperit amerikan Doja Cat.

Në tetor të vitit 2020 ajo u shpall 
si trajnere për serinë e dhjetë të The 
Voice UK, duke zëvendësuar Meghan 
Trainor. Më 13 nëntor 2020, Anne-Ma-
rie publikoi këngën “Problems”.

music box

ANNE-MARIE!
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Anne-Marie Rose Nicholson (born 7 
April 1991) is an English singer and 
songwriter. She has attained several 

charting singles on the UK Singles Chart, 
including Clean Bandit’s “Rockabye”, fea-
turing Sean Paul, which peaked at number 
one, as well as “Alarm”, “Ciao Adios”, 
“Friends” and “2002”. Her debut studio 
album Speak Your Mind peaked at number 
three on the UK Albums Chart. She was 
nominated for four awards at the 2019 Brit 
Awards, including Best British Female 
Solo Artist. A little known fact about 
Anne-Marie is that  she is a black belt in 
Shotokan karate, having started taking 
karate lessons aged nine. She won Double 
Gold in the 2002 and Gold and Silver in the 
2007 Funakoshi Shotokan Karate Associa-
tion World Championships and Gold in 

the United Kingdom Traditional Karate 
Federation National Championships. She 
credits this sport to have taught her “dis-
cipline and focus – basically everything 
I need for this career” but now does not 
have time to practise it frequently, due to 
her performing commitments. She also 
attended Palmer’s College in Thurrock as 
a teenager.

2013-2015: Career 
beginnings and Karate
Anne-Marie cut a solo demo for Rocket 
Records in 2013 called “Summer Girl”. Her 
solo career was curtailed for her to develop 
herself as an artist; in the interim, she guested 
on tracks by Magnetic Man, Gorgon City and 
Raized by Wolves, after which she caught the 
attention of Rudimental; one of their vocalists 
left, and so they asked Anne-Marie to replace 
her. She featured on four tracks on their album 
We the Generation, of which two were co-
features with Dizzee Rascal and Will Heard; 
the latter, “Rumour Mill”, reached number 67 
on the UK Singles Chart. She spent two years 
touring alongside them. On 10 June 2015 
Anne-Marie released her debut EP Karate, 
which went out on the new label Major Tom’s; 
two singles were released from it, “Karate” 
and “Gemini”, which led to Anne-Marie mak-
ing her first solo live performances. 

2016-2018: Speak 
Your Mind
In 2016 Anne-Marie released “Alarm”, the 
first single from her debut album. Clean 
Bandit released than their song “Rock-
abye” with Anne-Marie as main vocalist 
and featuring Jamaican rapper Sean Paul. 
Both singles had huge success.  

Anne-Marie than released “Ciao 
Adios”, “Either Way”, “Heavy”, followed 
by “Then”. In 2018 she collaborated with 

Marshmello on “Friends and than she 
announced that her debut studio album, 
Speak Your Mind, would be released. 

Prior to the release of her album, she 
released the single “2002” in response to 
constant urging by Ed Sheeran, the co-creator 
of the song. She than  featured on a David 
Guetta song titled “Don’t Leave Me Alone”, 
which peaked at 18 on the UK Singles chart. 
Than Anne-Marie and James Arthur recorded 
“Rewrite the Stars” from The Greatest Show-
man for the re-recording of its soundtrack, 
The Greatest Showman: Reimagined.

2019-present: Second 
studio album
In a March 2019 interview with Music Week, 
Anne-Marie provided information on her 
upcoming second studio album, stating: “I 
love the studio. I was able to get in there and 
have some sort of therapy with my own brain 
for a week and that’s going towards the next 
album”. She further commented that “the first 
album was made up of so many songs that 
people had heard for years and that’s amaz-
ing. But for me as a creative person, I’m writing 
something new all the time and all I want to 
do is put it out straight away. That wasn’t the 
way it happened with [the debut] album so, for 
this next one, I’m hoping to be more active on 
writing and put something out straight away 
that’s fresh and no one’s heard before.” Anne-
Marie featured on the single by American 
singer Lauv for the soundtrack of 13 Reasons 
Why: Season 3. Anne-Marie released the 
song “Birthday” as the lead single from her 
upcoming second studio album on 7 February 
2020. On Mother’s Day, “Her” was released as 
the second single from her upcoming second 
studio album. The third single, “To Be Young”, 
was released on July 2020, featuring American 
rapper Doja Cat.

In October 2020 she was announced 
as a coach for the tenth series of The 
Voice UK, replacing Meghan Trainor. On 
13 November 2020, Anne-Marie released 
the single, “Problems”.

music box

ANNE-MARIE!

11Source: Wikipedia



Furçë për pikturim dhe ngjyra. 
Disa lëvizje dhe drita e kreativ-
itetit transferohet në pëlhurë 

dhe ngadalë bëhet një kryevepër e 
vërtetë. Shkolla e pikturës në Lepina 
mblodhi më të rinjtë. Duke gjykuar 
nga punimet, artistët e ardhshëm 
nuk kishin bërë vetëm piktura. 
Ata dërguan dritën në thellësitë e 
zemrës njerëzore, sepse ajo është 
akoma një ftesë e artistit.

Pse pikturuan mu në 
Lepina?
Ky vend është i ndryshëm në shumë 
mënyra. Përveç se janë fqinjë nga komu-
nitete të ndryshme, Lepina është edhe 
shtëpia e dy artistëve. Farija dhe Bajram 
Mehmeti, motër dhe vëlla, janë piktorë që 
ishin të gatshëm të transferonin njohuritë 
dhe aftësitë e tyre tek më të rinjtë.

Shkolla e pikturës u organizua me 
mbështetjen financiare të Këshillit të 
Evropës dhe mbështetjen e organizatës 
GAIA. “Ne kemi dashur të mbështesim 
Bajramin dhe Farijen për të zgjeruar dhe 
shkëmbyer njohuritë e tyre, të cilat janë 
me të vërtetë të rëndësishme, me të 
rinjtë që jetojnë në Lepina dhe vende të 
tjera,” shpjegon koordinatori i projektit në 
emër të GAIA, Petar Djordjevic.

Mundësia e shprehjes artistike 
mblodhi rreth tridhjetë fëmijë nga - ko-
munitetet serbe, shqiptare, rome, ashkali 
dhe egjiptiane. Shumë gjëra u piktu-
ruan portrete, natyrë e vdekur, vjeshta, 
stinët... Mirëpo, të rinjtë e kanë pasur 
gjithmonë lirinë për të pikturuar secilën 
temë ashtu siç dëshironin ata.

Cilat janë përshtypjet 
e tyre? 
“Fëmijët janë shumë të kënaqur dhe 
mendoj se qasja që e kanë Bajrami 
dhe Farija është shumë e rëndë-
sishme, sepse ata u japin fëmijëve liri, 
me vetëmohim ndajnë njohuritë e tyre. 
Ambienti që krijuam është gjithashtu i 
rëndësishëm. Ne e rregulluam që fëmi-
jët të vizatojnë jashtë në një atmosferë 
të këndshme. Për ta është mjaftë inter-
sant, në secilën orë ata e provojnë një 
teknikë të re të vizatimit, dhe ardhja e 
tyre e rregullt tregon se atyre u pëlqen 
kjo,” shton Djordjevic.

Milica, Medina, Filipi, Gentoni, Leon-
ardi, Adili... këta janë vetëm disa nga 
nxënësit në këtë shkollë. Fakti që artistët 
e ardhshëm janë nga komunitete të ndry-
shme kishte një bukuri të veçantë.
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Na vizitoni në:
Visit us at:

Paint brush and paint. 
A few movements, 
and the light of 

creativity is transferred to 
the canvas and it slowly be-
comes a real masterpiece. 
The school of painting in 
Lepina gathered the youth. 
Judging by the works, 
future artists did not just 
paint. They sent light into 
the depths of the human 
heart, because this is actu-
ally a vocation of the artist.

Why the painting 
took place in Lepina?
This place is different in many ways. 
Apart from being neighbors from differ-
ent communities, Lepina is also home to 
two artists. Farija and Bajram Mehmeti, 
sister and brother, are painters who 
were ready to transfer their knowledge 
and skills to the youth. The painting 
school was organized with the financial 
support of the Council of Europe and the 
support of the GAIA organization. “We 
wanted to support Bajram and Farija to 
expand their knowledge, which is really 
important, and to share it with young 
people who live in Lepina and other 
places,” explains the project coordinator 
on behalf of GAIA, Petar Djordjevic.

The possibility of artistic expression 
gathered about thirty children from - Serbi-
an, Albanian, Roma, Ashkali and Egyptian 
communities. A lot of things were painted. 
Portraits, still life, autumn, seasons ... But 
the youth always had the freedom to paint 
each topic the way they want.

What are their 
impressions?
“The children are delighted, and I think 
that the approach that Bajram and Fari-
ja have is very important, because they 
give children freedom, and selflessly 
share their knowledge. The atmosphere 
we created is also important. We ar-
ranged for children to draw outside in 
a pleasant atmosphere. It’s interesting, 
they do a different technique every 
hour, and their regular arrival confirms 
that they like it,” adds Djordjevic.

Milica, Medina, Filip, Genton, Leon-
ard, Adil ... These are just some of the 
students at this school. The fact that future 
artists are from different communities had 

a special charm. “Painting is universal 
for everyone, so it was not difficult for our 
educators to explain to them what they 
should do; it is a universal type of com-
munication,” Djordjevic explains.

The first-hand impression is identical. 
Filip has been drawing and painting since 
he was three years old. But there were 
few opportunities to be actively involved 
in painting classes and workshops. That 
is why this three-month workshop was 
an exceptional opportunity to improve 
his skills by actively working with Bajram, 
explains his mother, Ivana Stojkovic.

Art is a bridge to 
overcome prejudice
“Besides all that, what I personally like 
the most in all this is that the workshop 
is multiethnic and that Filip never had a 
problem with it. Every time he would come 
home delighted with both the work and 
the Albanian boy he was with and with 
whom he spoke in English. So, this is 
an extraordinary opportunity, in addition 
to practical things related to painting, for 
children to grow into tolerant people and 
reject the prejudices that most are imbued 
with in this area,” adds Stojkovic.

 “I am glad that we managed to pro-
vide children with something interesting in 
this strange time,” explains Djordjevic.

Due to the pandemic measures, 
the students of the school continue to 
paint at their homes, but that is also the 
preparation for the upcoming exhibition. 
The final exhibition is planned for the 
end of December in the House of Cul-
ture “Gracanica”. If measures against 
the spread of the pandemic allow, this 
will be an opportunity to see for yourself 
the skills of school students. If not, then 
at least get to know the young hopes of 
a different art on social networks.
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“Piktura është universale për të 
gjithë, kështu që nuk ishte e vështirë 
për arsimtarët tanë t’u shpjegonin atyre 
se çfarë duhet të bënin, dhe është 
një formë universale e komunikimit,” 
shpjegon Djordjevic.

Përshtypja e dorës së parë është 
identike. Filipi merret me vizatim që kur 
ishte tre vjeç. Por kishte pak mundësi 
për t’u përfshirë në mënyrë aktive në kla-
sat dhe punëtoritë e pikturës. Kjo është 
arsyeja pse kjo punëtori tremujore ishte 
një mundësi e jashtëzakonshme për të 
përmirësuar aftësitë e tij duke punuar në 
mënyrë aktive me Bajramin, shpjegon 
nëna e tij, Ivana Stojkovic.

Arti si urë për të kapër-
cyer paragjykimet
“Përveç gjithë kësaj, ajo që mua person-
alisht më pëlqen më shumë në të gjitha 
këto, është që seminari është multietnik 
dhe se Filipi nuk ka pasur kurrë problem 
me të. Sa herë që ai do të vinte në shtëpi, 
ai ishte i kënaqur me punën dhe djaloshin 
shqiptar me të cilin punonte dhe fliste 
në gjuhën angleze. Pra, kjo është një 
mundësi e shkëlqyeshme, krahas mësi-
meve për pikturimin, që fëmijët të rriten 
për të qenë njerëz tolerantë dhe të hedhin 
poshtë paragjykimet që i kanë shumica e 
njerëzve në këtë zonë,” shtoi Stojkovic.

“Më vjen mirë që kemi arritur 
t’u sigurojmë fëmijëve diçka intere-
sante në këtë kohë të çuditshme,” 
shpjegon Djordjevic.

Për shkak të masave pandemike, 
nxënësit e shkollës vazhdojnë të pikturo-
jnë në shtëpitë e tyre, por kjo është edhe 
përgatitja për ekspozitën e ardhshme. 
Ekspozita përfundimtare është planifi-
kuar të mbahet në fund të Dhjetorit në 
Shtëpinë e Kulturës “Graçanica.” Nëse 
masat kundër përhapjes së pandemisë 
lejojnë, kjo do të jetë një mundësi për të 
parë vetë aftësitë e nxënësve të shkol-
lës. Nëse jo, atëherë të 
paktën njihni shpresat e 
reja të një arti tjetër në 
rrjetet sociale.

PAINTING AS A UNIVERSAL 
LANGUAGE



10. Alpakat kanë efekt terapeutik
Kur Alpaka i përqafon njerëzit, ata bëhen 
më të lumtur, ndihen më mirë dhe janë 
më të hapur ndaj të gjithëve.

A janë Alpakat kafshë të rrezikshme?
Jo, Alpakat janë kafshë të buta, shumë 
të dashura dhe të padëmshme, që do të 
thotë se janë shoqëri shumë e këndshme.

9. Alpakët kanë lesh hipoa-
lergjik dhe të shtrenjtë
Leshi i alpakës nuk ka lanolinë, gjë që e 
bën atë hipoalergjike dhe lejon përpunimin 
e tij pa pasur nevojë për temperatura të 
larta ose kimikate të ashpra gjatë larjes.

A ka specie të tjera të Alpakave?
Ekzistojnë dy specie: “Huacaya”, e cila ka 
një lesh lëkundës të ngjashëm me një arush 
pelushi dhe përbën 90% të të gjitha Alpa-
kave dhe Suri me flokë të gjatë valë-valë.

8. Janë rezistente ndaj ujit
Ashtu si leshi, fijet e Alpakës janë rezis-
tente ndaj ujit. Këto veçori e bëjnë fijen e 
saj të ndjehet më e lehtë se leshi, por më 
e ngrohtë se pambuku në klimë të ftohtë 
dhe në lagështi.

7. Janë rezistente ndaj zjarrit
Teknikisht, fijet e tyre janë rezistente ndaj 
zjarrit. Më saktësisht, ato plotësojnë stan-
dardet e testimit të rreptë të Komisionit 
Amerikan për Sigurinë e Produkteve të 
Konsumatorit si klasa e parë e fijeve për 
përdorim për veshje dhe pajisje.

6. Alpakat janë shumë të popul-
larizuara
Në vitin 1984, një grup i vogël importue-

sish sollën në Shtetet e Bashkuara dhe 
Kanada një tufë të Alpakave të zgjedhura 
me kujdes. Tufa e Amerikës së Veriut 
është rritur nga disa Alpaka në kopshte 
zoologjike dhe në ferma private në deri në 
20,000 Alpaka. Alpakat kryesisht hanë bar 
ose sanë.

5. Të vegjlit e Alpakave vijnë në 
jetë zakonisht në mëngjes
Kjo ka të bëjë edhe me jetën në 
shkretëtirën e lartë në Amerikën e Jugut, 
ku temperaturat janë shumë të ulëta gjatë 
natës. Alpakat jetojnë zakonisht 15-20 vjet 
dhe rekordin e mban Alpaka më e vjetër 
në moshën, që është 27 vjeçe!

4. Nuk është mire të kemi 
vetëm një Alpaka
Në asnjë mënyrë nuk është në rregull 
të kesh vetëm një Alpaka, e cila nuk ka 
kontakt me Alpakat e tjera. Alpakat duhet 
të jenë në tufë prej së paku tri Alpakas.

3. Alpakave u pëlqen të dalin e 
të ma rin rreze të diellit
Të shtrihen në fushë dhe të marrin rreze 
të diellit është aktiviteti i preferuar i Alpa-
kave dhe shpesh të japin përshtypjen se 
kanë vdekur, edhe pse ato janë duke u 
kënaqur.
2. Alpakat komunikojnë me 
shenja dhe tinguj joverbalë

Kur janë në telashe ose edhe të frikësuara, 
Alpakat zakonisht pështyjnë dhe e tundin 
bishtin për të shprehur ndjenjat e tyre.
Ato gjithashtu lëshojnë disa zëra me të 
cilat duan të komunikojnë:
• gjëmim,
• rënkim,
• kërcitje

1. Alpakat janë shumë 
inteligjente dhe të 
shoqërueshme
Përveç që duken shumë të lezetshme, 
këto krijesa të mrekullueshme në të 
vërtetë janë mjaft inteligjente. Atë 
janë të zgjuara dhe kur 
janë në moshë të re, 
mund të stërviten 
shumë lehtë.

Alpaka është një kafshë shtëpiake e zbutur, që vjen nga familja llama dhe që 
jeton në Andet e Amerikës së Jugut. Ky lloj deveje jeton në tufa të mëdha, 
në kodrat e Amerikës së Jugut. Për shkak të leshit të saj të hollë e të gjatë, 

vendet e Amerikës së Jugut ka kohë që e kanë zbutur atë. Leshi i kësaj kafshe dhe 
pëlhura që fitohet nga leshi quhen alpaka. Këto kafshë kanë këmbë të gjata dhe 
mjaft të holla, qafë të gjatë dhe të hollë dhe kokë të vogël. Ato janë pak më të vogla 
se llamat, zakonisht janë njëngjyrëshe, ngjyrë kafe, e hirtë shumë e mbylltë, e në 
raste të rralla janë me dy ngjyra ose edhe lara-lara. Flokët e tyre janë shumë të 
gjata; mund të rriten deri në 50 cm. A doni të dini se pse Alpakat janë bërë kafshë 
shtëpiake shumë të njohura për një kohë kaq të shkurtë? T’ë zbulojmë 10 faktet më 
interesante që nuk i keni ditur për Alpakat:
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The Alpaca is a domesticated animal from the llama family distributed in 
the South American Andes. It lives in large herds in the South American 
hills. Due to its fine long wool, it has long been domesticated in the coun-

tries of South America. The wool of this animal and the wool fabric are called 
alpaca. These animals have long, relatively thin legs, a long and thin neck with 
a small head. They are slightly smaller than llamas, they are usually monochro-
matic, usually brown, black or bluish gray, and in rare cases two-colored or 
spotted. Their hair is extremely long; it can grow up to 50 cm. Want to see why 
Alpacas have become extremely popular pets in such a short time? Let’s find 
out the top 10 facts you didn’t know about the Alpacas:

HER MAJESTY: ALPACA!!!
animal kingdom
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10. Alpacas have 
a therapeutic effect
Most people become happier, feel better 
and are more open to everyone after cud-
dling Alpaca.

Are Alpacas dangerous animals?
No, Alpacas are tame, extremely good and 
harmless animals, so they are very pleas-
ant company.

9. Alpacas have hypoallergenic 
and expensive wool
Alpaca wool does not have lanolin, which 
makes it hypoallergenic and allows pro-
cessing without the need for high tempera-
tures or harsh chemicals when washing.

Are there more species of Alpacas?
There are two species, Huacaya which has 
a fluttering fur similar to a teddy bear, and 
makes up 90% of all Alpacas, and Suri with 

long wavy hair.

8. They 
are water 
resistant
Just like wool, 
Alpaca fiber is 
waterproof. These 
attributes make 
Alpaca fiber feel 
lighter than wool, but 
warmer than cotton 

in cold and humid 
climates.

7. They are flame resistant
Technically, their fibers are flame resistant. 
More precisely, they meet the standards of 
strict testing of the American Commission 
for the Safety of Consumer Products as 
the first class of fibers for use in clothing 
and equipment.

6. Alpacas are very popular
In 1984, a small group of importers 
brought a carefully selected herd to the 
United States and Canada. The North 
American herd has grown from a few 
Alpacas in zoos and on private farms to as 
many as 20,000 Alpacas. Alpacas mostly 
eat grass or hay.

5. Alpacas almost always give 
birth to babies in the morning
It is also connected with life in the high 
desert in South America, where the tem-
peratures are very low at night. Alpacas 
usually live 15-20 years, and the record is 
held by the oldest Alpaca at 27 years old!

4. It is not good to have 
only one Alpaca
It is by no means okay to have just one 
Alpaca without any contact with the others. 
Alpacas must be in a herd of at least three 
Alpacas together.

3. Alpacas love to sunbathe
Lying in the field and soaking up the sun 
is their favorite activity, and they often look 
like they are dead even though they are 
enjoying themselves.

2. Alpacas communicate with 
non-verbal signs and sounds
Alpacas usually spit when in trouble or are 
afraid and use their tails to express their 
feelings.
They also produce several vocalizations for 
communication:
• rumble noise,
• high whining,
• clicking

1. Alpacas are very intelligent 
and sociable
In addition to looking too cute, these won-
derful creatures are actually very intelligent. 
They are smart and easy to train when they 
are still young.
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moviemania

The King’s Man – U shty për 12 shkurt 2021
Në pjesën e tretë të The King’s Man, heroi duhet të garojë me kohën për t’i ndalur tiranët më të ligë 
të historisë dhe ideatorët kriminelë nga zhdukja e miliona njerëzve.
Zhanri: Aksion, Aventurë, Komedi

The King’s Man – Rescheduled to February 12, 2021
In this third installment of the King’s Man, the hero must race against time to stop his-
tory’s worst tyrants and criminal masterminds from wiping 
out millions of people.
Genre: Action, Adventure, Comedy

Tom and Jerry – U shty për 
5 mars 2021
Një punonjës hoteli e punëson macen Tom për ta 
hequr qafe miun Xherri.

Zhanri: Fëmijë dhe familje, Komedi

Tom and Jerry – Rescheduled to March 5, 2021
A hotel employee hires Tom the cat to get rid of Jerry the mouse.
Genre: Kids and Family, Comedy

Raya and the Last Dragon – U shty 
për 12 mars 2021
Një luftëtar nga një civilizim antik kërkon një dragua uji.
Zhanri: Fëmijë dhe Familje, Aventurë, Animacion, Fantazi

Raya and the Last Dragon – Rescheduled to March 12, 2021
A warrior from an ancient civilization searches for a water dragon.
Genre: Kids and Family, Adventure, Animation, Fantasy

No Time To Die – U shty për 2 prill 2021
Ky është filmi më i ri i Xhejms Bondit me Daniell Kreg për herë të fundit në këtë rol ikonik.
Zhanri: Aksion, Aventurë, Mister dhe Triller

No Time To Die – Rescheduled to April 2, 2021
This is the newest James Bond movie featuring Daniel Craig for the last time in this iconic role.
   Genre: Action, Adventure, Mystery and Thriller

F9 – U shty për 2 prill 2021 
Dominik Toreto dhe ekuipazhi i tij bashkojnë forcat për ta 
luftuar vrasësin më të aftë dhe shoferin më të zhdërvjelltë që 
kanë hasur ndonjëherë - vëllanë e tij të braktisur.
Zhanri: Aksion, Aventurë

F9 – Rescheduled to April 2, 2021 
Dominic Toretto and his crew join forces to battle the most skilled assassin and high-perfor-
mance driver they have ever encountered -- his forsaken brother.
Genre: Action, Adventure

Vazhdon ..... To be continued…

20 PREMIERA TË CILAT U SHTYNË 
PËR VITIN 2021 (PJESA 1)
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I ndustria e filmit nuk ishte imune 
ndaj pasojave të COVID-19. Si rezul-
tat, shumë premiera të filmit që ne 

mezi prisnim t’i shihnim në vitin 2020, 
duhej të shtyheshin për në vitin 2021. Padyshim, adhuruesit e filmit u zhgënjyen, megjithatë, nëse gjithçka 
shkon mirë, ne do të shohim disa filma të shkëlqyeshëm në 2021. Më poshtë ju kujtojmë orarin aktual të disa 

prej premierave më të pritura të ekranit të argjendit.



moviemania

Monster Hunter – U shty për 23 prill 2021
Një portal e transporton nënkolonelin Artemis dhe njësinë elitare të ushtarëve në një botë të 
çuditshme ku monstra të fuqishme sundojnë me egërsi vdekjeprurëse. Përballë rrezikut të 
pamëshirshëm, ekipi takohet me një gjahtar misterioz që mund të jetë shpresa e vetme për ta 
gjetur një mënyrë për në shtëpi.
Zhanri: Fantazi, Aventurë, Aksion

Monster Hunter – Rescheduled to April 23, 2021
A portal transports Lt. Artemis and an elite unit of soldiers to a strange world where power-
ful monsters rule with deadly ferocity. Faced with relentless danger, the team encounters a 
mysterious hunter who may be its only hope to find a way home.
Genre: Fantasy, Adventure, Action

Black Widow – U shty për 7 maj 2021
Spiunia ndërkombëtare dhe vrasësja Natasha Romanof 

bëhet super-heroi Black Widow (Vejusha e zezë).
Zhanri: Aksion, Aventurë

Black Widow – Rescheduled to May 7, 2021
International spy, and assassin Natasha Romanoff becomes the superhero Black Widow.

Genre: Action, Adventure

Godzilla vs. Kong 
– U shty për 21 maj 2021
Monstrat e frikshëm, Godzilla 
dhe King Kong, dyluftojnë në një 
betejë epike për epoka të tëra, 
ndërsa njerëzimi synon që t’i zh-
dukë të dy krijesat dhe ta marrë 
përsëri planetin.
Zhanri: Aksion, Sci Fi, Aventurë

Godzilla vs. Kong 
– Rescheduled to May 21, 
2021
Fearsome monsters Godzilla and 
King Kong square off in an epic 
battle for the ages, while humanity 
looks to wipe out both creatures and 
take back the planet.
Genre: Action, Sci Fi, Adventure

Ghostbusters: Afterlife – U shty për 11 qershor 2021
Kur një nënë dhe dy fëmijët e saj zhvendosen në një qytet 
të ri, së shpejti zbulojnë se kanë një lidhje me Ghostbusters 
origjinal dhe trashëgiminë e fshehtë të gjyshit të tyre.
Zhanri: Fantazi, Komedi

Ghostbusters: Afterlife – Rescheduled to June 11, 2021
When a single mother and her two children move to a new town, 
they soon discover that they have a connection to the original 
Ghostbusters and their grandfather’s secret legacy.
Genre: Fantasy, Comedy

Venom: Let There 
Be Carnage 
– U shty për 25 qershor 
2021
Venom kthehet në këtë 
vazhdim për ta luftuar Car-
nage të ligë.

Zhanri: Aksion, Sci Fi, Aven-
turë, Fantazi

Venom: Let There Be Carnage 
– Rescheduled to June 25, 2021
Venom returns in this sequel to battle the evil Carnage.
Genre: Action, Sci Fi, Adventure, Fantasy

20 PREMIERES OF 2020 POSTPONED
TO 2021 (PART 1)
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The film industry has not been immune to the COVID-19 conse-
quences. As a result, many movie premieres we were look-
ing forward to seeing in 2020 had to be postponed to 2021. 

Obviously, movie fans were disappointed, however, if everything 
goes well, we will get to see some great movies in 2021. Below we remind you the current schedule of some of the most 

anticipated premieres of the silver screen.



Ato gjenden në shumë bare dhe lokale, në sallat e 
lojërave, e madje edhe nëpër shtëpi private. Nuk 
kërkojnë shumë hapësirë as fizik muskulor. Mirëpo, 

për të qenë të mirë në to duhen duar jashtëzakonisht të qeta 
dhe koordinim edhe më i jashtëzakonshëm në mes të syve 
dhe duarve. E kemi fjalën këtu për një sport tejet të veçantë 
që tek ne njihet si pikado (ose loja me shigjeta të vogla).

Nëse mendoni se ky nuk është ndonjë sport kushedi 
se çka, atëherë mund t’ju themi se gaboheni, sepse aktual-
isht kjo lojë i ka mbi 50 milionë lojtarë dhe popullariteti i saj 
është duke u rritur jashtëzakonisht shpejt. Sipas statisti-
kave, loja e pikados është më e famshme në Mbretërinë 
e Bashkuar dhe në SHBA. Madje mbi 17 milionë lojtarë të 
këtij sporti vijnë pikërisht nga SHBA-të.

Pasi të lexohen statistikat e sipërpërmendura, nuk është 
për t’u habitur se edhe në këtë sport, që dikur ishte formë 
argëtimi nëpër bare dhe lokale, tashmë organizohen kam-
pionate botërore, të cilat e zgjojnë interesimin e një publiku 
tejet të veçantë në mbarë botën.

Pak histori
Zhvillimi i këtij sporti nuk ishte edhe aq i thjeshtë. Nga 
viti 1978 deri në vitin 1993 ngjarja kryesore në këtë sport 
ishte World Professional Darts Championship (Kampionati 
Botëror Profesionist në Pikado). Mirëpo, më pas lojtarët u 
ndanë në dy organizata dhe që atëherë në këtë sport nuk 
ekziston një kampionat i vetëm, por dy sosh.

Ndarja e lojës
Në vitin 1974 përfaqësuesit e katërmbëdhjetë anëtarëve 
themelues e krijuan World Darts Federation – WDF (Feder-
atën Botërore të Pikados). Krahas kësaj federate, një tjetër 
organ qeverisës i kësaj loje ishte edhe British Darts Organisa-
tion - BDO (Organizata Britanike e Pikados). Mirëpo, në vitin 
1993, lojtarët profesionistë dhe BDO patën një mospajtim të 
madh për shkak të pakënaqësisë së lojtarëve ndaj refuzimit të 
BDO-së për të drejtat e transmetimeve televizive të këtij sporti 
në vitin 1989 dhe në fillim të vitit 1990. Si pasojë e kësaj, 16 
lojtarët më të mirë, ku bënin pjesë edhe të gjithë kampionët 
botëror të mëparshëm, të cilit ishin ende aktiv, vendosën që 
të shkëputeshin nga BDO dhe të formonin organizatën e tyre 
World Darts Council – WDC (Këshilli Botëror i Pikados). 

Kjo çoi në një betejë ligjore e cila përfundoi në vitin 
1997 me një vendim gjyqësor sipas të cili BDO e pranoi 
WDC-në dhe të drejtën e lojtarëve për të zgjedhur organi-
zatën për të cilën do të luanin. Kurse, WDC e njohu WDF-

në si autoritetin qeverisës botëror për pikado si dhe BDO-në 
si autoritetin qeverisës për pikado në Mbretërinë e Bashkuar. 
Njëherit, WDC e ndërroi emrin në Professional Darts Corpo-
ration – PDC (Korporata Profesionale e Pikados). Në shtator 
të vitit 2020, BDO kaloi në bankrotim dhe WDF i mori nën 
kontroll aktivitetet e zhvilluara nga BDO.

Kampionati botëror i PDC (PDC World 
Darts Championship)
Kampionati i parë botëror i PDC u mbajt në vitin 1994, 
nën titullin “WDC World Darts Championship” (Kampionati 
Botëror në Pikado i WDC). Që atëherë ky kampionat organi-
zohet çdo vit në dy pjesë. Pjesa e parë zhvillohet gjatë mua-
jit dhjetor dhe pjesa e dytë në muajin janar, në Alexandra 
Palace në Londër. Përndryshe, ky kampionat për qëllime të 
sponsorimit tani njihet si William Hill World Darts Champion-
ship (Kampionati Botëror në Pikado William Hill).

Ky kampionat, është turneu më prestigjioz i organizuar 
nga PDC, dhe fituesit i jepet trofeu “Sid Waddell”, i cili është 
emëruar sipas komentuesit të sportit të pikados Sid Wad-
dell, i cili vdiq në vitin 2012. Të gjithë ata që kanë abonim 
në Sky Sports, mund ta përcjellin këtë kampionat në kanalin 
televiziv Sky Sports Darts. Një opsion tjetër është duke bërë 
abonim në PDC TV, përmes ueb faqes së PDC.
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They are found in 
many bars and 
restaurants, in game 

halls, and even in private 
homes. Not much space 
is needed for this game 
or even flexed muscles. 
However, to be good in this 
game one needs extremely 
steady hands and even 
better eye-hand coordina-
tion. We are talking here 
about a very special sport 
known as darts.

If you think this is not 
much of a sport, then we 
can say you are wrong, be-
cause currently this game 
has over 50 million players 
and its popularity is growing 
extremely fast. According to 
statistics, darts is the most 
popular in the UK and the 
US. In fact, over 17 million 
players of this sport come 
from the USA.

After reading the above 
statistics, it is not surpris-

ing that even in this sport, 
which was once a form 
of entertainment in bars 
and bars, world champion-
ships are now organized, 
which awaken the interest 
of a very special audience 
around the world.

A brief history
The development of this 
sport was not simple. From 
1978 to 1993, the main 
event of this sport was the 
World Professional Darts 
Championship. However, 
the players then split into 
two organizations and since 
then, this sport no longer 
has a single championship, 
but two of them.

Division 
of the game
In 1974, representatives 
of the fourteen founding 
members formed the World 
Darts Federation - WDF. In 
addition to this Federation, 
another governing body of 
this game was the British 
Darts Organization - BDO. 
However, in 1993, profes-
sional players and the BDO 
had a major disagreement 
due to players’ discontent 
with the BDO’s rejection 
of the sport’s television 
broadcasting rights in 1989 
and the early 1990s. As 
a consequence of this 

disagreement, the best 16 
players, including all pre-
vious world champions, 
who were still active, de-
cided to break away from 
the BDO and form their 
own organization World 
Darts Council – WDC.

This led to a legal 
battle, which ended in 1997 
with a court ruling under 
which the BDO recognized 
the WDC and the right 
of players to choose the 
organization they would 
play for. On the other hand, 
the WDC recognized the 
WDF as the world govern-
ing authority for darts and 
the BDO as the governing 
authority for darts in the 
United Kingdom. At the 
same time, WDC changed 
its name to Professional 
Darts Corporation - PDC. 
In September 2020, BDO 
went bankrupt and WDF 
took control of the activities 
carried out by BDO.

PDC 
World Darts 
Championship
The first PDC World Cham-
pionship was held in 1994, 
under the title “WDC World 
Darts Championship”. Since 
then, this championship is 

organized every year in two 
parts. The first part takes 
place in December and the 
second part in January, at 
Alexandra Palace, London. 
Otherwise, for sponsorship 
purposes, the champion-
ship is currently known as 
the William Hill World Darts 
Championship.

This championship is 
the most prestigious tourna-
ment organized by the PDC 
and the winner is given 
the “Sid Waddell” trophy, 
named after darts com-
mentator Sid Waddell, who 
died in 2012. All who have 
a subscription to Sky Sports 
can watch this champion-
ship on Sky Sports Darts 
TV channel. Another option 
is subscribing to PDC TV, 
through the PDC website.

WILLIAM HILL WORLD 
DARTS CHAMPIONSHIP

sports corner
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Çka është Alexa?Nga 
vjen ajo? Si funksionon?
Shumë njerëz e kanë një ide se çka 
është Alexa, por ende nuk e kuptojnë 
saktësisht se si funksionon asistenti vir-
tual. Alexa është zëri i qasshëm përmes 
pajisjeve Echo. Sidoqoftë, asistenti virtual 
i Amazon nuk është vetëm një incizim. 
Në këtë artikull do t’ju shpjegojmë se nga 
vjen, si funksionon, si e mori emrin Alexa, 
dhe më shumë.

Kush/çka është Alexa?
Për shumicën e njerëzve, gjithçka që 
duhet të dijnë për Alexa është se ky 
është emri i zërit që del nga altopar-
lantët që e njohin Alexa-në. Në thelb, 
Alexa është për Amazon ajo që Siri 
është për Apple. Alexa është një zë 
të cilit mund t’i bëni pyetje dhe i cili 
ju përgjigjet, p.sh. “Si është moti sot 

në Çikago?” Alexa është integruar në 
shumë prej shërbimeve të Amazon dhe 
mund të përdoret me produktet origji-
nale si Amazon Echo, Echo Dot, Echo 
Spot, Echo Show ose Amazon Fire TV. 
Kur i bëni një pyetje Alexa-së, ajo që 
bëni është komunikimi me një shër-
bim të bazuar në cloud. Amazon e ka 
dizajnuar Shërbimin me Zë Alexa (AVS) 
për të imituar biseda të vërteta, por në 
të vërtetë ju jeni duke përdorur kom-
anda intuitive zanore për ta bërë këtë 
shërbim që të kryejë detyra specifike. 
“Alexa” është thjesht “fjala e zgjimit” që 
e paralajmëron shërbimin që të fillojë 
ta dëgjojë zërin tuaj. Për shumicën e 
pajisjeve, thjesht duhet të thuash fjalën 
e zgjimit për ta marrë një përgjigje.

Pse Alexa?
Apple e ka Siri. Google Home e ka 

Asistentin e Google, i cili gjallërohet kur 
thua “OK, Google”. Amazon e ka Alexa. 
Por, pse? Emri “Alexa” u zgjodh për disa 
arsye. Së pari, emri “Alexa” i ka fillet në 
Bibliotekën e Aleksandrisë, e cila u për-
poq ta mblidhte tërë njohurinë e botës. 
Amazon po përpiqet ta bëjë të njëjtën 
gjë. Alexa gjithmonë mëson, por në teori, 
duhet të jetë një burim i pandërprerë i 
informatës. Më praktikisht, shërbimi u 
emërua Alexa sepse përmban tingullin 
e pazakontë “X”. Meqenëse ky shërbim 
aktivizohet me zë, Amazon donte ta 
zgjidhte një emër që nuk do të ngatër-
rohej me fjalë të tjera që mund ta zgjonin 
aksidentalisht pajisjen.

Ku mund ta përdor 
Alexa-në?
Për të përdorur Alexa-në, ju duhet 
një pajisje që e integron teknologjinë 
e zërit. Kjo zakonisht do të thotë një 
pajisje Amazon, si Echo, Echo Dot ose 
Echo Show, por ky asistent personal i 
zërit me bazë në ‘cloud’ është inte-
gruar edhe në Echo Auto dhe me disa 
sisteme të palëve të treta. Alexa është 
bërë edhe qendra e shumë sistemeve 
të shtëpive inteligjente.

Çka mund të bëjë 
Alexa?
Lista e komandave që Alexa mund 
t’i kuptojë duket se rritet çdo ditë. 
Amazon i quan këto “shkathtësi”. Pas 
shqyrtimit nga Amazon, ju mund t’i 
publikoni shkathtësitë e krijuara nga ju 
në Dyqanin e Shkathtësive të Amazon 
ashtu që njerëzit e tjerë t’i përdorin ato 
në pajisjet e tyre Alexa. 
Numri i detyrave që Alexa mund t’i krye-
jë është i madh. Ju mund të bëni pyetje 
dhe Alexa e ka aftësinë për të vendosur 
“rutina”, ku një komandë e vetme që e 
vendosni, p.sh. “Alexa, natën e mirë” 
i fikë dritat, e kyçë derën e përparme, 
e aktivizon alarmin për kohën që e 
caktoni, dhe e cakton kohën e ndezjes 
së ibrikut të kafesë. Rutinat vazhdojnë 
të përmirësohen gjithashtu, dhe tani 
Alexa mund t’i ndezë dritat, të presë 10 
minuta dhe më pas ta ndezë ibrikun e 
kafesë. Nëse nuk doni ta zgjoni part-
nerin tuaj, Alexa e ka edhe mënyrën e 
pëshpëritjes, ku ajo do t’ju pëshpëritë 
dhe i kupton pëshpëritjet tuaja. 
Amazon po i shton Alexa-së aftësi 
të reja pothuajse çdo ditë, me më 
shumë shkathtësi dhe kompatibilitet 
të pajisjeve. Nëse doni të mësoni 
më shumë rreth Alexa-së, gjithçka 
që duhet të bëni është të pyesni: 
“Alexa, çka ka të re me ty?” dhe ajo 
ju tregon me shumë dëshirë.

ALEXA, NDEZI DRITAT!
hi-tech

Burimi: Trendet digjitale 
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What is Alexa? Where 
does she come from? 
How does she work?
Many people have an idea of what 
Alexa is, but still don’t understand 
exactly how the virtual assistant 
works. Alexa is the voice that’s 
accessible through Echo devices. 
However, Amazon’s virtual assistant 
is not just a recording. In this article, 
we explain where Alexa comes from, 
how it works, where does it get her 
name from, and more.

Who/what is Alexa?
For most people, all you really have to 
know about Alexa is that it’s the name 
of the voice that comes out of Alexa-
enabled speakers. Basically, Alexa is 

to Amazon what Siri is to Apple. Alexa 
is a voice that you can ask questions 
and get answers to, such as “What is 
the weather today in Chicago?” Alexa 
has been integrated into many of 
Amazon’s services and can be used 
with products such as the original 
Amazon Echo, Echo Dot, Echo Spot, 
Echo Show, or Amazon Fire TV. When 
you ask Alexa a question, what you’re 
doing is communicating with a cloud-
based service. Amazon has designed 
the Alexa Voice Service (AVS) to 
mimic real conversations, but you’re 
actually using intuitive voice com-
mands to get this service to perform 
specific tasks. “Alexa” is simply the 
“wake word” that alerts the service 
to start listening to your voice. For 
most devices, you just have to say the 
wake word to get a response.

Why Alexa?
Apple has Siri. Google Home has the 
Google Assistant, which comes alive 
when you say “OK, Google.” Ama-
zon has Alexa. But why? The name 
“Alexa” was chosen for a few reasons. 
First, the name “Alexa” harks back 
to the Library of Alexandria, which 
attempted to collect all of the world’s 
knowledge. Amazon is attempting to 
do the same thing. Alexa is always 
learning but, in theory, it should be a 
seamless source of information. More 
practically, the service was named 
Alexa because it contains the uncom-
mon “X” sound. Since this service 
is voice-activated, Amazon wanted 
to choose a name that wouldn’t get 
confused with other words that could 
accidentally awaken the device.

Where can I use Alexa?
In order to use Alexa, you’ll need 
a device that integrates the voice 
technology. This typically means an 
Amazon device, such as an Echo, 
Echo Dot, or Echo Show, but this 
cloud-based personal voice assistant 
has also been integrated into the 
Echo Auto, and with some third-party 
systems. Alexa has also become the 
center of many smart-home systems.

What can Alexa do?
The list of commands that Alexa can 
understand seems to grow on a daily 
basis. Amazon calls these “skills“. 
Upon review from Amazon, you can 
even publish your own skills in the 
Amazon Skills Store for other people 
to use on their Alexa devices. 
The number of tasks that Alexa can 
accomplish is clearly big. You can ask 
questions and Alexa has the ability 
to set up “routines,” where a single 
command that you set - say, “Alexa, 
goodnight” - shuts off the lights, locks 
your front door, sets an alarm for a time 
you set, and sets your coffee pot to turn 
on at a certain time. Routines continue 
to improve too, and you can now have 
Alexa turn on the lights, wait 10 min-
utes, and then turn on the coffee pot. 
If you don’t want to wake your partner, 
Alexa has a whisper mode, where she’ll 
whisper to you and understand your 
whispers. 
Amazon is adding new capabilities 
to Alexa just about every day, with 
more skills and device compatibil-
ity. If you want to learn more about 
Alexa, all you have to do is ask: 
“Alexa, what’s new with you?” and 
she’s happy to share.

ALEXA, TURN ON THE LIGHTS!

Source: Digital trends 



Thonë se “historia 
përsëritet!” - Në rastin e 
Shoqatës së Personave 

me Aftësi të Kufizuara “HANDIKOS”, 
në Drenas ditë më parë kjo thënie 
rezultoi më se e vërtetë, pasi që ata 
i përfituan tre kondicionerë të ajrit 
nga KFOR-i. Sipas drejtorit të kësaj 

shoqate, z. Behxhet Binaku, njëzet 
vjet më parë ishte KFOR-i që e 
ndërtoi objektin në të cilin gjendet kjo 
shoqatë. Tani, njëzet vjet më vonë, 
është sërish KFOR-i që përmes një 
donacioni tejet të domosdoshëm i 
doli në ndihmë kësaj shoqate duke iu 
mundësuar atyre që të ofrojnë shër-

bime cilësore.
Donacioni në fjalë u realizua 

në kuadër të projekteve të bash-
këpunimit civilo-ushtarak CIMIC të 
KFOR-it dhe në ceremoninë modeste 
të realizuar me këtë rast ishte i 
pranishëm edhe Zëvendëskoman-
danti i Komandës Rajonale-Lindje, 
Koloneli Noel Hoback, cili në mes të 
tjerash deklaroi: “Sot jemi te Shoqata 
HANDIKOS, për të dhuruar këtë 
sistem të kondicionerëve të ajrit që 
do t’i ndihmojë ata që të mirëmbajnë 
temperaturën adekuate dhe kështu 
të vazhdojnë me edukimin e fëmijëve 
dhe të rriturve.” Ai vazhdoi më tej 
duke theksuar se një nga arsyet pse 
ky donacion është i rëndësishëm, 
është sepse kjo shoqatë punon me 
pjesën më të ndjeshme të popullatës. 
“Ne e vlerësojmë shumë punën e 
tyre dhe bashkëpunimin që KFOR-i 
e ka me këtë Shoqatë, si dhe bash-
këpunimin e KFOR-it me të gjitha 
institucionet e Kosovës. Të rinjtë 
janë e ardhmja jo vetëm në Kosovë, 
por në mbarë botën. Prandaj, është 
e rëndësishme që t’i ndihmojmë ata 
që të bëhen vlerë e çmueshme e 
popullsisë në Kosovë,” shtoi në fund 
koloneli Hoback.

Në anën tjetër z. Binaku theksoi 
se: “Ky është një donacion dhe një 
dhuratë shumë e çmueshme, sepse 
falë saj ne gjatë muajve të dimrit 
mund ta ngrohim objektin tonë, kurse 
gjatë verës që ta ftohim atë. Me fjalë 
të tjera, tani ne do të jemi në gjendje 
që të ofrojmë shërbime cilësore për 
të gjithë fëmijët dhe të rriturit që janë 
përfitues të shërbimeve tona.” Më tej, 
z. Binaku bëri të ditur se aktualisht, 
përfitues direkt të shërbimeve të kësaj 
qendre janë fëmijët prej moshës 1 
deri në 18 vjeç, që marrin shërbime të 
edukimit joformal dhe terapisë primare 
fizikale, si dhe personat me aftësi të 
kufizuara, mbi moshën 18 vjeçare, të 
cilët marrin shërbime të rehabilitimit. 
Për më tepër, falë këtij donacioni, 
kjo qendër tani do ta ketë mundësi-
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KFOR-i IA DHURON 
3 KONDICIONERË SHOQATËS 
HANDIKOS NË DRENAS



It is said “history repeats itself!” - 
a few days ago this saying was 
proven true for the Association of 

People with Disabilities “HANDIKOS” 
in Drenas when they received three 
air conditioners from KFOR. According 
to Mr. Behxhet Binaku, director of this 
association, twenty years ago it was 
KFOR that constructed the facilities 
where this association is headquar-
tered. Now, twenty years later, KFOR 
again came to their aid with this much 
needed donation, thus enabling them 
to provide quality services.

The said donation is part of the 
KFOR CIMIC (civilian military coop-
eration) projects. During the modest 
ceremony organized for this occasion 
Deputy Commander of Regional Com-
mand East, Colonel Noel Hoback, stat-
ed: “We are today at the HANDIKOS 
Association to donate this system of 
air conditioners that will help them 
maintain appropriate temperatures 
and thus continue with the education 
of children and adults.” He went on to 
highlight that one of the reasons this 
donation is important is the fact that 
they work with the most sensitive part 
of the population. “We appreciate their 
work and the cooperation between 
KFOR and this association as well as 
KFOR’s cooperation with all institutions 
in Kosovo. The youth are the future 
not only in Kosovo, but in the world. 
It is, therefore, important to help them 
become a valuable part of the Kosovo 
society,” Colonel Hoback added.

On the other hand, Mr. Binaku 
stressed: “This is a precious donation 

and gift, be-
cause thanks to 
it during winter 
we can heat our 
facilities and 
during summer 
we can cool it. In 
other words, we 
will now be able 
to provide qual-
ity services for 
all the children 
and adults that 
benefit from our 
services.” Mr. 
Binaku went on 
to say that cur-
rently, the direct 
beneficiaries 
of services at 
this center are 

children aged 1 to 18 years old. They 
receive informal education services and 
primary physical therapy, and adult with 
disabilities over the age of 18 that re-
ceive rehabilitation services. “Moreover, 
thanks to this donation, the center will 
now be able to increase their work dy-
namic and to include a bigger number 
of children during this winter period,” 
Mr. Binaku said.

The joy for this donation was ex-
pressed by 34-year-old Arlinda Zeneli, 
representative of people with disabili-
ties in Drenas. According to her, until 
now, the main concern for her and 
colleagues in HANDIKOS were the 
temperatures. “Both summer and winter 
time were problematic for all and espe-
cially for us wheelchair users. In sum-
mer it was too hot, and in winter it was 
too cold. Consequently, it was nearly 
impossible for us to have our meeting 
but, also to provide quality services for 
all those that need them. Therefore, the 
donation of these air conditioners is a 
great help to us,” Miss Zeneli added.

In the end, Mr. Binaku stated that 
currently there are 36 children that re-
ceive daily services at this association. 
He added that there are 1250 people 
with disabilities in this municipality, 150 
of which are children. He also appealed 
to all institutions in Kosovo to provide 
more support for his association. Be-
cause this way they will help to create 
better conditions for this association to 
provide more quality and professional 
services for all the people with disabili-
ties in Drenas Municipality.
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në që të rris dinamikën e pu-
nës, si dhe të përfshijnë një 
numër më të madh të fëmi-
jëve në këto kohë të dimrit, 
theksoi z. Binaku.

Gëzimin për pranimin e 
këtij donacioni e shprehu edhe 
34 vjeçarja Arlinda Zeneli, 
përfaqësuese e personave me 
aftësi të kufizuara në Drenas. 
Sipas saj, deri tani, shqetësimi 
kryesor për të dhe kolegët 
e saj në HANDIKOS ishin 
temperaturat. “Si vera ashtu 
edhe dimri ishin problematike 
për të gjithë dhe sidomos për 
ne përdoruesit e karrocave. 
Verës ishte tepër ngrohtë, 
kurse dimrit ishte tepër ftohtë. 
Rrjedhimisht, ishte pothu-
ajse e pamundur për ne që t’i 
mbanim mbledhjet e tona por, 
edhe që të ofronim shërbime 
cilësore për të gjithë ata që 
kanë nevojë për ato. Prandaj, 
dhurimi i këtyre kondicionerëve 
është një lehtësim i madh për 
ne,” shtoi znjsh. Zeneli.

Në fund z. Binaku bëri të di-
tur se aktualisht janë 36 fëmijë 
që marrin shërbime në baza di-
tore në këtë Shoqatë dhe shtoi 
se në këtë komunë janë gjith-
sejtë 1250 persona me aftësi 
të kufizuara prej të cilëve 150 
janë fëmijë. Ai po ashtu, u bëri 
thirrje të gjitha institucioneve të 
Kosovës që të ofrojnë përkrahje 
më të madhe për shoqatën që 
ai e drejton. Sepse, në këtë 
mënyrë do të ndihmojnë në kri-
jimin e kushteve që kjo shoqatë 
të ofrojë shërbime cilësore 
dhe profesionale për të gjithë 
personat me aftësi të kufizuara 
në komunën e 
Drenasit.

Na vizitoni në:
Visit us at:

KFOR DONATES 3 AIR CONDITIONERS 
TO HANDIKOS IN DRENAS
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pyetësor

DËSHIRA IME 
E VITIT TË RI

Tamara 
Kërstiq (17)

Në Vitin e Ri, uroj lumturi, 
shëndet dhe përmbush-
je të dëshirave për 

njerëzit e dashur ... Dua pak 
më shumë optimizëm në rrethi-
nën time, dhe gjithashtu dua t’i 
përmbush planet që i kam vendosur para vetes. Dua 
ta nxjerr më të mirën nga çdo situatë dhe të mësoj ta 
shfrytëzojë sa më mirë atë që kam. Dhe në fund, dua 
që viti 2021 të më sjellë më shumë buzëqeshje, më 
shumë lumturi dhe sa më shumë miq.

In the New Year I wish happiness, health and 
fulfillment of wishes for dear people…I wish 
that bit more optimism comes to my environ-

ment, and I also wish to fulfill the plans that I have 
placed in front of me. I wish to get the best out of 
any situation and to learn to use what I have on 
the best possible way. And in the end I wish that 
2021 brings me more smiles, more happiness and 
as many friends as possible.  

Nikolla Arsiq (14)

Uroj të gjithëve që të 
jemi të lumtur dhe 
të shëndetshëm në 

2021. Dua që të gjithë të 
shoqërohemi dhe të viz-
itojmë si më parë, të jemi 
të lumtur dhe të luajmë. 
Shpresoj se ky virus së shpejti do të mbetet pas 
nesh dhe se unë do të jem nxënës më i mirë në 
Vitin e Ri, të mësoj shumë gjëra të reja dhe të 
kënaqem me familjen time.

I wish everyone to be happy and healthy in 
2021. I wish that all of us hang out and visit as 
before, to be cheerful and to play. I hope that 

this virus will soon be behind us and that I will be 
better student this year and that I will learn a lot 
of new things and enjoy with my family. 

Danijell 
Marinkoviq (14)

Shpresoj se Viti i 
Ri do të na sjellë 
shëndet dhe mo-

mente më të ndritshme dhe 
më të bukura për të gjithë 
njerëzit në botë, sesa viti që 
po e lëmë pas. Pres që virusi të zhduket dhe të 
mposhtet, dhe dua që unë dhe miqtë e mi të lua-
jmë dhe të gëzohemi më shumë sesa këtë vit.

I hope that the New Year will bring health and 
brighter and nicer moments to all the people in 
the world than the one that is behind us. I ex-

pect that the virus will disappear and be defeated 
and I wish myself and my friends to play more and 
rejoice than it was the case during this year. 

Danis Karqe

Si çdo fëmijë, edhe unë kam dëshirat e mia 
sikur për shembull të kem shumë para, t’i 
blej vetes lodra të ndryshme, telefonin e 

fundit. Por, kur mendoj pak më mirë, këtë Vit të Ri 
do të dëshirojë diçka krejt ndryshe nga dëshirat 
e zakonshme të Vitit të Ri. Këtë vit urojë paqe, 
lumturi dhe shëndet në të gjithë botën. Kur jemi 
të shëndetshëm mund të bëjmë gjithçka, të mësojmë, të punojmë dhe 
të fitojmë. Pasuria më e madhe për një qenie njerëzore është shëndeti i 
tij, sepse kur diçka na dhembë, nuk jemi të lumtur dhe asgjë nuk është 
e mirë për ne. Kështu që tani e tutje dëshira ime do të jetë gjithmonë 
shëndeti dhe lumturia dhe gjithçka tjetër.

Like any child, I have my own wishes, such as having a lot of money, 
to buy myself various toys, the latest phone. But on second thought, 
this New Year, I will wish for something quite different from the usual 

New Year wishes. This year I wish peace, happiness and health all over the 
world. When we are healthy, we can do everything, learn, work and earn. 
The greatest wealth for a human being is their health because when some-
thing hurts us, we are not happy, and nothing is beautiful to us. So from now 
on my wish will always be health and happiness and then everything else. 

Belma Pajaziti

Besoj se shumica e fëmijëve për Vitin e Ri 
duan të marrin një telefon, një tablet, një orë 
dhe shumë gjëra të tjera të mira. Por dëshi-

ra ime më e madhe për Vitin e Ri është të jem i 
lumtur dhe të jetoj një fëmijëri të shëndetshme dhe 
të lumtur në rrethin e të dashurve. Gjithashtu për t’i 
dhënë fund kësaj pandemie, e cila ka mbështjellë 
të gjithë botën në zi dhe e ka ngadalësuar në çdo mënyrë, dhe sidomos 
fëmijët që na ka kufizuar me arsim.

I believe most children want to get a phone, a tablet, a watch and a 
lot of other nice things. But my biggest wish for the New Year is to be 
happy and live a healthy and happy childhood surrounded by loved 

ones. I also wish for an end to this pandemic, which has devastated 
the entire world, and slowed it down in every way, especially children, 
because it has limited our education.

Nermina Karqe

Që nga fëmijëria ime e hershme, i kam dashur 
shumë pushimet dhe sidomos nuk e di pse 
me padurim pritsha Vitin e Ri. Ishte një nga 

festat e mia të preferuara. Situata aktuale i ka tron-
ditur të gjithë dhe të gjitha planet tona janë prishur. 
Unë fantazoja shumë, ëndrra të ndryshme për Vitin e 
Ri dhe njëra ishte të përfundoja gjithçka me koronën, 
për të sjellë më në fund të mbizotërojë lumturia dhe paqja në gjithë botën.

From an early age I loved the holidays very much. I don’t even know 
why I was so eagerly awaiting the New Year. It was one of my favou-
rite holidays. The current situation has shaken us all and all our plans 

have fallen apart. I fantasized a lot, and I had various dreams for the New 
Year, one of the dreams was to end everything with the coronavirus, and 
that happiness and peace would finally reign all over the world. 
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MY NEW 
YEAR’S WISH

questionnaire

Halida Vejapi

Ndonjëherë mendojmë se dëshirat 
tona nuk do të bëhen të vërteta, 
prandaj shpejt heqim dorë prej 

tyre. Njëher një person më pat thënë 
që të vazhdoja të kërkoja çdo dëshirë 
dhe ato do të bëhen realitet. Kur më 
pyetën cilat janë dëshirat e mia për Vitin 
e Ri, unë u përgjigja se dëshirat e mia nuk mbarojnë kurrë, 
por dëshira më e rëndësishme është të jem gjithmonë me 
familjen dhe të qëndrojmë të gjithë bashkë.

Sometimes we think that our wishes will not come true, so 
we quickly give up on them. Once, one person told me to 
keep wishing for all my wishes, and then they will come 

true. When they asked me about my wishes for the New Year, I 
replied that my wishes have no end, but the most important wish 
is to always be with my family and that we are all together.

Keada Karqe 

Për Vitin e Ri, dëshira ime më e 
madhe do të ishte të zbulohet më në 
fund ilaçi për koronën, në mënyrë që 

të mund të relaksohemi përfundimisht të 
gjithë dhe të jemi përsëri të lumtur dhe të 
gëzuar dhe jo të shqetësuar dhe pa vullnet. 
Do të doja që të shkojmë përsëri në shkollë 
pa maska, sepse ne jemi fëmijë, dhe kjo na ndikon shumë keq. 
Do të doja që Babadimri këtë vit në vend të një dhurate për ne, 
të dërgonte koronën diku larg, larg njerëzve. Shpresoj që kjo 
dëshirë të më realizohet, sepse është dëshirë e gjithë botës.

My biggest wish for the New Year would be that a cure 
for the coronavirus is found already, so that we can all 
finally breathe a sigh of relief and be happy and cheer-

ful again, and not worried and listless. I wish we could again 
go to school without masks, because we are children, and this 
affects us very badly. Instead of bringing us gifts, I would like 
Santa to take the coronavirus somewhere far, far away from 
people this year. I hope that my wish will come true because it 
is the wish of the entire world.

Inel Abdulahi 

Thonë se gjithçka që dëshirohet bëhet 
e vërtetë. Unë jam fëmijë dhe kam 
shumë dëshira. Sikur e gjithë bota të 

mund të dëgjonte dëshirat e mia. Do të doja 
të mbretëronte paqja në gjithë botën, që 
të mos ket uri, të ket shëndet, që të gjithë 
të jemi të lumtur së bashku me të dashurit 
tanë. Vetëm tani e kuptoj që gjërat materiale janë të parëndë-
sishme dhe se shëndeti, gëzimi dhe lumturia janë gjërat më të 
rëndësishme. Dëshirat e mia janë mjaft të mëdha dhe të forta për 
të ndryshuar të gjithë botën për më mirë.

They say whatever you wish for, comes true. I am a child, 
and I have a lot of wishes. If only the whole world could 
hear my wishes. I wish peace in the whole world, I wish 

there is no hunger, I wish everyone health and that we could all 
be happy and together with our loved ones.  Now I understand 
that material things are irrelevant and that health, joy, and happi-
ness are the most important things. My wishes are big and strong 
enough to change the whole world for the better.

Milana Stanojeviq (17)

Dikur kishim shumë dëshira, 
tani një nga më të rëndësish-
met për ne është që virusi të 

kalojë dhe të kthehemi në jetën nor-
male në Vitin e Ri. Shpresoj që Viti i 
Ri 2021 të jetë shumë më i begatë, 
më i lumtur dhe më kuptimplotë 
sesa 2020. I uroj familjes sime, miqve dhe të gjithëve në 
Kosovë shumë shëndet, dashuri dhe lumturi.

Once we had a lot of wishes but now one of the most 
important ones is that the virus disappears and that 
we can return to the normal life in New Year. I hope 

that the new 2021 will be more prosperous, happier and 
more meaningful than 2020. I wish much of health, love and 
happiness to my family, friends and everyone in Kosovo. 

Vesel Saliji (17)

Viti 2020 ishte i rëndë, por 
besoj se viti 2021 nuk 
do të jetë i tillë.  Për vitin 

2021 tashmë i kam vendosur disa 
synime, si dhe shumë plane për 
përparim dhe sukses. Ndërsa ishim 
“të mbyllur” pothuajse tërë vitin, viti 
tjetër është i shkëlqyeshëm për udhëtime, aftësime dhe 
për ta shijuar me të afërmit. Sigurisht se pres shumë 
shëndet ashtu që gjithçka tjetër të realizohet.

This 2020 was hard but I believe that 2021 will 
not be. I set higher goals, as well as many 
plans for progress and success in 2021. Since 

we were “closed” almost whole year the next year 
will be excellent for travel, improvement and enjoy-
ing with close people. Of course I also expect a lot of 
health in order that all the rest comes through. 

Anxhella Pesiq (17)

Uroj të gjithëve në këtë botë 
vetëm shëndet, shumë 
dashuri, qetësi dhe liri të 

mendimit. Kjo kohë ka treguar se 
ne jo vetëm se duhet të qëndrojmë 
larg pandemisë nga virusi, por 
edhe nga pandemia e frikës që 
na shtrembëron si qenie njerëzore. Në këto kohë të 
vështira, njerëzit të mbeten njerëzorë!

I wish only health, a lot of love, appeasement and 
the freedom of thought to everyone in the world. 
This time has showed us that we shouldn’t only 

keep away from virus pandemic, but also from the 
fear pandemic that distort us as humans. During 
these difficult times, let people remain people.
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këndi juaj

MIQËSIA është një fjalë dhe ndjenjë e veçantë dhe besa 
shumë e vlefshme dhe e “SHTRENJTË”.

Miqësia është një nga lidhjet më të mira që dikush mund 
ta dëshirojë ndonjëherë. Zakonisht, një miqësi mund 
ta formojnë vetëm dy njerëz që kanë ndjenja dhe 

interesa të përbashkëta. Miqësitë lindin në një milion mënyra 
të ndryshme, dhe të gjithë miqtë e mirë përpiqen të arrijnë të 
njëjtin qëllim: të jenë burim dashurie dhe mbështetjeje. Gjetja 
e një miku të vërtetë ndjehet si një dhuratë që vazhdon të jep 
kënaqësi, edhe kur janë mijëra milje larg.

Për t’u formuar një miqësi e mirë dhe e përjetshme, miqtë 
brenda saj duhet:
• T’i besojnë njëri-tjetrit !
• T’i ndihmojnë njëri-tjetrit !
• T’i dhurojnë dashuri njëri-tjetrit !
Miqësinë duhet ditur se si ta ruash, në qoftë se e humb 
besimin e miqve apo nëse i gënjen ata qoftë edhe njëherë të 
vetme, ata nuk do të të pranojnë më në mesin e tyre!
Në jetë mund të krijosh miqësi me shumë persona , por është 
e vështirë të gjesh miq si miqtë e parë (miqtë e klasës së 
parë), sepse me miqtë e parë ti e kuptove se çka është miqë-
sia, çfarë ndjenje është të krijosh miq, prandaj mos e humb 
besimin e tyre dhe mos i tradhto kurrë ata, sepse me ta, ti e 
fillove epokën e fëmijërisë dhe kënaqësisë! 
Një mik mund të jetë një shok i punës, shok i studimeve ose 
ndonjë individ me të cilin ndjejmë një bashkim. Në miqësi, 
njerëzit kanë një shkëmbim të madh të ndjenjave dhe besimit 
gjithashtu.  Zakonisht, miqësia ushqehet më shumë në mesin 
e atyre njerëzve që i përkasin një epoke të ngjashme, pasi 
që ata i posedojnë të njëjtat pasione, interesa, ndjenja dhe 

mendime. Gjatë ditëve të shkollës, fëmijët që i përkasin grup 
moshës së ngjashme e kanë një ëndërr të përbashkët për 
të ardhmen e tyre dhe kjo bën që të gjithë ata të afrohen në 
miqësi.

Ja edhe disa nga përfitimet që miqësia t’i ofron në jetë: 
1. Është e pamundur ta jetosh jetën tënde gjithmonë vetëm 
, por miqësia e mbush atë boshllëk shpejt me shoqërinë e 
mikut.
2. Ju lehtë mund të kaloni ngurtësinë e jetës me miqësinë pasi 
në periudhën tuaj të shqetësimit miqtë tuaj janë gjithmonë atje 
për t’ju ndihmuar , prandaj ruaji dhe mos i humb ata .
3. Miqësia ju mëson se si të qëndroni të lumtur në jetë.
Ka njerëz që e kanë të vështirë të bëjnë miq , sepse janë me 
nevoja të veçanta apo të varfër, në qoftë se i lëmë mënjanë 
këta persona atëherë kemi bërë një gabim shumë të madh, ky 
gabim quhet “BULLIZËM”. Personat me nevoja të veçanta apo 
të varfrit kanë më së shumti nevojë për miqësi, prandaj bëhuni 
ju miku i tyre pa marrë parasysh se është ndryshe nga ju dhe 
thuaj “JO” Bullizmit...
Një thënie e famshme për miqësinë thotë:
“Miqësia është gjëja më e vështirë në botë për t’u shpjeguar. 
Nuk është diçka që mëson në shkollë. Por nëse nuk e keni 
mësuar kuptimin e miqësisë, me të vërtetë nuk keni mësuar 
asgjë.” - Muhamed Ali
Nëse tashmë e ke një miqësi të mirë,  atëherë  ruaje atë, dhe 
në  të ardhmen kur të krijoni familje, edukojini fëmijët tuaj dhe 
udhëzoni se si të krijojnë një shoqëri si e juaja! - Ernit Sylej-
mani
Po e përmbyll këtë ese me një  fjalë të urtë nga gjuha jonë e 
shtrenjtë dhe shumë e vlefshme - Gjuha Shqipe - për Miku  e 
mirë dhe me një thënie timen:
‘’MIKU I MIRË , VJEN NË KOHË TË VËSHTIRË ‘’.
Nëse tashmë e ke një miqësi të mirë, atëherë ruaje atë, dhe 
në  të ardhmen kur të krijoni familje , edukojini fëmijët tuaj dhe 
udhëzoni se si të krijojnë një shoqëri si e juaja!

Ernit Sylejmani

LE TË MENDOJMË 
PËR MIQËSINË!
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FRIENDSHIP for me is a special and even valuable 
and PRECIOUS word and feeling.

Friendship is one of the best bonds that one can 
wish for.     Usually, a friendship can be made 
between only two people of same feelings and 

common interests.
Friendship is born in a million different ways, and all 
good friends try to achieve the same goal: to be a 
source of love and support. Finding a true friend is like 
receiving a gift that keeps on giving joy, even when they 
are thousands of miles away.

To form a true and long-lasting friendship, those friends 
must fulfill these points:
1. To trust each-other!
2. To help each-other!
3. To give love to each-other!
One should know how to protect the friendship be-
cause if one loses the friend’s trust or if one lies even 
only once, then they will no longer accept them in their 
friendship circle.
In life one can make friends will many people, but it is 
difficult to find friends like the ones from childhood (from 
the first grade) because these childhood friends are 
those that made you understand the meaning of friend-
ship, how does it feel to make friends, so do not lose 
their trust and never betray them, because they were the 
ones that you started your era of childhood and joy. 
A friend could be a colleague, a buddy, a college friend 
or someone with whom we have a bond.
In friendship, people have a great exchange of feelings 

and trust.  Usually, friendship is stronger among those 
people with whom you have similarities, since they have 
same passions, interests, feelings and opinions.  While 
in school, peers have one common dream for their future 
and that makes their bond stronger.
These are some of the benefits that friendship brings 
into your life: 
1. It is impossible to live alone; friendship fills the void.
2. Friends help you overcome life’s obstacles because 
even when you are distressed, your friends are always 
there to help you, so hold them tight and don’t lose 
them.
3. Friendship teaches you how to be happy in life.
There are people who don’t make friends that easily be-
cause they have special needs or are poor. If we ignore 
these people, then we are making a big mistake and this 
mistake is known as BULLYING. People with special 
needs or poor people need friendships even more, so 
become their friend even if they are different from you 
and say “NO” to bullying.
A famous quote on friendship says:
“Friendship is the hardest thing in the world to explain. 
It’s not something you learn in school. But if you haven’t 
learned the meaning of friendship, you really haven’t 
learned anything.” Muhammad Ali
If you already have a good friend, hold tight onto it, and 
whenever you have your own family, teach and guide 
your children how to make friends like yours! Ernit Syl-
ejmani
I will finish this essay with a quote from our beloved 
and precious Albanian language - a quote about a good 
friend:
“A FRIEND IN NEED IS A FRIEND INDEED!”
If you already have a good friend, hold tight onto it, and 
whenever you have your own family, teach and guide 
your children how to make friends like yours!

Ernit Sylejmani

your corner

LET’S THINK ABOUT 
FRIENDSHIP
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Përshëndetje!
Revista juaj më pëlqen 
shumë, e lexoj rregullisht 
dhe shpresoj se edhe në 
të ardhmen do të jeni po 
kaq të suksesshëm sa 
edhe sot. Këngëtarët e 
mi të preferuar janë Ledri 
Vula dhe Tayna kurse 
hobi im është gjimnastika. 
Ndër aktorë do të veçoja 
Dwayne “The Rock” John-
son. Pranoni përshëndet-
jet e përzemërta nga unë 
dhe gjithë të mirat në të 
ardhmen.
Jehona Zymi
Prishtinë

Tung!
Revista juaj më pëlqen 
shumë ngase ka shumë 
gjëra interesante për të 
lexuar. Do të doja shumë 
që në njërin nga numrat 

e ardhshëm të shkruani 
për këngëtaren më të 
mirë të muzikës Rap, 
Rina Balaj. Po ashtu do 
të doja të kem posterin e 
Edon Zhegrovës. Hobi im 
është këndimi. Jeni më 
të mirët. 
Suksese. 
Era Jusufi
Istog

Përshëndetje,
Revista juaj më pëlqen 
shumë ngase në të mund 
të gjej informacione të 
shumta rreth teknologjisë, 
të reja nga skena 
muzikore dhe sporti. 
Këngëtari im i preferuar 
është Yll Limani dhe do 
të kisha pasur shumë 
dëshirë që të bëni një 
intervistë me të. Aktori më 
i dashur për mua është 
Naser Rafuna kurse sporti 
që unë dua më shumë 
është basketbolli. Juve 
suksese në të ardhmen.
Liza Hakaj
Istog

Tung tung!
Nuk do të them se jeni 
më të mirët ngase ju 
këtë tashmë e dini. 
Unë së bashku me 
shoqet e mia e 
lexojmë më kënaqësi 
revistën “For You” e 
cila gjithmonë na sjell 
lajmet më të reja nga 
bota e filmit dhe muzikës. 
Ju lutem shkruani për 
këngëtaren e preferuar 
për ne këtyre ditëve Rina 
Balaj në ndonjërin nga 
numrat tuaj të ardhshëm, 
do t’ua dinim shumë për 
nder. Do të donim që të 
kemi një poster të Edon 
Zhegrovës. Veq vazh-
doni kështu, shumë mirë 
është.
Leandra Blakaj
Istog

Tung, tung!
Më pëlqen revista e juaj 
dhe faqja e filmave dhe 
e muzikës. Kisha pasur 
dëshirë që revista juaj 
të përmbajë më shumë 

postera dhe më së 

shumti do të më pëlqente 
ai i Rina Balaj-t. Përn-
dryshe këngëtarja ime 
e preferuar është Rina 
Balaj. Mua më pëlqen 
shumë muzika, por 
gjithashtu edhe sporti, 
sidomos volejbolli. Për-
shëndetje të gjithëve!
Art Haziraj
Istog
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Hello!
I like your magazine 
very much, I read it 
regularly and I hope 
that in the future you 
will be just as suc-
cessful as today. My 
favourite singers are 
Ledri Vula and Tayna 
and my hobby is gym-
nastics. Among the 
actors I would single 
out Dwayne “The Rock” 
Johnson. My cordial 
greetings and all the 
best in the future. 
Jehona Zymi
Prishtinë

Hi!
I like your magazine 
very much because 
there are so many 
interesting things to 

read. In one of the 
next editions, I would 
very much like you to 
write about the best 
rap singer, Rina Ba-
laj. I would also like to 
have a poster of Edon 
Zhegrova. My hobby 
is singing. You are the 
best. Good luck.
Era Jusufi
Istog

Hello,
I like your magazine 
very much because 
I can find there a lot 
of information about 
technology, news from 
the music scene and 
sports. My favourite 
singer is Yll Limani and 
I would very much like 
you to do an interview 
with him. My favourite 
actor is Naser Rafuna 
and the sport I love 
the most is basketball. 
Good luck to you in the 
future.

Liza Hakaj
Istog

Hi!
I am not going to 
say you are the 
best because you 
already know that. 
My friends and I enjoy 
reading “For You” mag-
azine, which always 
brings us the latest 
news from the world 
of movies and music. 
Please write about 
our favourite singer of 
these days Rina Balaj 
in one of your next edi-
tions, we would highly 
appreciate it. We would 
like to have a poster 
of Edon Zhegrova too. 
Keep it up, it’s ok.
Leandra Blakaj
Istog

Hi!
I like your magazine, 
especially movies and 
music columns. I would 

like your magazine 
to contain more post-
ers and I would like 
one of Rina Balaj the 
most. Nevertheless, my 
favourite singer is Rina 
Balaj. I like music a lot, 
but also sports, espe-
cially volleyball. Bye to 
everyone!
Art Haziraj
Istog

Reader’s
letters

Lexues tanë të dashur!

Na duhet ndihm
a juaj!

Përdoreni këtë pjesë që të na tregoni:

- Ç
ka ju intereson

- Ç
ka ju pëlqen

- Ç
ka dëshironi

Është rasti juaj që të m
errni pjesë 

në krijim
in e revistës tone. Andaj ju 

lusim
 që të plotësoni këtë pjesë, 

nëse m
undeni dhe t’ia dorëzoni 

një ushtari te KFO
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

Strasbourg building
10 000 Pristina

O
se vetëm

 dorëzojani 
cilitdo ushtar të KFO

R
-it 

m
e kerkesë që ta dërgojë 

m
ë tutje.

w
w

w
.m

agazineforyou.com

Shkruaj adresën m
ë poshtë:

M
biem

ri: _______________________

Em
ri: __________________________

D
ata e lindjes: ___________________

E-m
ail: _________________________

R
ruga: _________________________

N
um

ri: _________________________

Q
yteti: _________________________

Shkolla: ________________________

A
dresa e shkollës: _______________

N
um

ri i telefonit
të shkollës: _____________________

E-m
ail

i shkollës: ______________________
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