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editorial/indeksi

Ky vit filloi me lajmin se pas miratimit 
filloi edhe shpërndarja e vaksinave të 
para kundër COVID-19. Ky ishte një 

lajm tejet i gëzueshëm pas një viti sfidues 
sikurse 2020-ta që e lamë pas. Mirëpo, ajo 
që duhet të kemi parasysh është se kjo 
nuk do të thotë se rreziku nga pandemia e 
COVID-19 është tejkaluar tërësisht dhe se 
tani duhet t’i kthehemi stilit tonë të “vjetër” të 
jetës dhe ta hedhim kujdesin nga dritarja.

Ndonëse, shumë e rëndësishme, 
vaksina nuk është bileta e artë drejt sigurisë. 
Ajo është një fillim shumë i mirë dhe është 
paralajmërimi i shumëpritur se fitorja ndaj 
kësaj pandemie është duke u afruar. Mirëpo, 
vaksinat assesi nuk duhet që të shihen si 
pulla automatike që do ta fik pandeminë. 
Përkundrazi, të gjithë ne duhet ta kemi të 
qartë se muajt në vijim do të vazhdojnë të 
jenë po aq sfidues deri sa vaksinat të jetë 
në dispozicion për shumicën e njerëzve në 
botë. Mos harroni se nuk është aspak e lehtë 
dhe duhet shumë kohë për të përfunduar 
vaksinimin e mbi 6 miliardë njerëzve në botë.

Për këtë arsye, të gjithë ne duhet të 
vazhdojmë të tregohemi të kujdesshëm 
dhe të disiplinuar. Sepse, ndonëse jemi 
duke e parë dritën në fundin e tunelit, ky i 
fundit është tejet i gjatë dhe ne kemi ende 
shumë rrugë për të kaluar.

Në ndërkohë që e tërë bota është duke 
e pritur tejkalimin e barrierës më të madhe 
për vaksinat e sapo prodhuara, gjegjësisht 
gjetjen e mënyrave për shpërndarjen e 
tyre sa më të shpejtë, na takon ne që të 
vazhdojmë ta luajmë rolin e “vaksinave”. 
Këtë e bëjmë duke marrë pjesë aktive 
në parandalimin e kësaj sëmundjeje 
përmes disiplinës dhe respektimit të 
tri rregullave jo të lehta por, tashmë të 
dëshmuara si tejet efektive: pastroni 
apo dezinfektoni shpeshtë duart, 
bartni maskat dhe mbani distancën! 

Mos harroni, duke u treguar të 
përgjegjshëm dhe të disiplinuar në 
respektimin e këtyre tri masave ju nuk 
e mbroni vetëm veten por, edhe më të 
dashurit tuaj. Andaj, për hir të shëndetit të 
të gjithëve, le të vazhdojmë këtë betejë 
të përbashkët kundër këtij armiku të 
padukshëm duke shfaqur pjekuri dhe durim 
deri sa vaksinat të jenë në dispozicion për të 
gjithë ata që kanë nevojë. 

Deri sa të vijë ajo ditë, redaksia 
jonë zotohet që të vazhdojë t’ju argëtoj 
përmes temave që i trajtojmë në faqet e 
revistës tonë apo në ueb faqen tonë në 
https://magazineforyou.com/1/ ose në 
Facebook në: https://www.facebook.com/
Magazine4Ushqip.

Deri në takimin tonë të radhës ju uroj 
shëndet të gjithëve.

Leonora!

INDEKSIINDEKSIEDITORIAL
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“KUVENDI I VERRAVE TË 
LLUKËS” DHE “LIDHJA 
E PRIZRENIT” JANË DY 
SHKOLLAT E RADHËS QË 
NDIHMOHEN NGA KFOR-i
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The beginning of this year was 
marked by the news that after 
approval the distribution of 

the first anti-COVID-19 vaccine was 
commenced. This was a happy news 
indeed, after a challenging year like 
the previous 2020. However, we must 
keep in mind that this does not mean 
the threat of COVID-19 is over and that 
we can go back our “old” lifestyle and 
through caution out of the window.

Although, it is important, the vaccine 
is not our golden ticket to safety. It 
sure is a good start and it marks the 
long-awaited news that the victory 
against this pandemic is getting close. 
However, vaccines can in no way be 
seen as the button that automatically 
will shut down the pandemic. On the 
contrary, we should all be aware that 
the upcoming months will continue 
to be challenging until vaccines are 
available to most people in the world. 
Do not forget, it is not an easy task 
and it takes a lot of time to vaccinate 
over 6 billion people in the world.

It is therefore we must all continue 
to be cautious and disciplined. 
Because, although we can see the 
light at the end of the tunnel, this 
tunnel is exceedingly long, and we 
must make up a lot of ground.

While the entire world is waiting 
to overcome the greatest barrier to 
the newly produced vaccines, namely, 
finding a way to distribute them swiftly, 
it is up to us all to continue to act as 
“vaccines”. We do this by actively 
preventing the spreading of this disease 
through discipline in observing the three 
not so easy rules, but already proven as 
highly effective: cleaning or disinfecting 
hands often, wearing masks and 
maintaining distance!

Do not forget, by being responsible 
and disciplined in observing these three 
measures, you do not protect only 
yourselves but also your loved ones. 
Therefore, for the sake of everyone’s 
health, let us continue this joint battle 
against this invisible enemy by showing 
maturity and patience until vaccines are 
available to all those that need them.

Until that day comes, our editorial 
office pledges to continue entertaining 
you through the topics we address 
in our magazine, on our webpage at 
https://magazineforyou.com/1/ or on 
Facebook at: https://www.facebook.
com/Magazine4Ushqip.

Until our next meeting, stay healthy 
you all.

Leonora!
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shkolla e muajit

Vetëm deri pak vite më 
parë, Gjimnazi “Xhev-
det Doda” gjendej në 

zemër të Prishtinës, dhe si i 
tillë ishte gjithmonë në qendër 
të vëmendjes. Padyshim, kjo 
vëmendje ishte një shtysë 
shtesë për të gjithë mësim-
dhënësit, por edhe nxënësit 
që të mbanin një nivel të lartë 
të punës dhe angazhimit dhe 
rrjedhimisht edhe të rezultat-
eve dhe sukseseve. Prandaj, 
nuk është për t’u habitur se 
konsensusi i përgjithshëm 
është se ky gjimnaz është 
ndër shkollat më të mira të 
mesme në mbarë Kosovën.

Tani, kjo shkollë ka kaluar 
në një objekt të ri, paksa 
më larg qendrës, por tradita 
e punës nuk ka ndryshuar 
dhe ndonëse objekti është 
ndryshuar, ajo që ka mb-
etur e njëjtë është puna dhe 
përkushtimi që kjo të mbetet 
ndër shkollat më të mira.

Këtë pohim e konfirmoi 
për ne, edhe zëvendësdre-

jtori i shkollës z. Bardhyl 
Kabashaj. Ai shtoi se ndo-
nëse vet është një anëtar i ri 
i personelit në këtë shkollë, 
mësimdhënësit më të vjetër, 
por edhe ish nxënësit tregoj-
në një nostalgji për ndërtesën 
e vjetër. Mirëpo, sipas tij 
objekti i ri, falë hapësirës 
së mjaftueshme dhe labo-
ratorëve të shumtë për të 
gjitha lëndët që kanë nevojë 
(gjuhë dhe komunikim, 
matematikë, fizikë, biologji, 
kimi, informatikë, etj.) kanë 
bërë që cilësia e mësimit të 
rritet edhe më shumë. 

“Fakti me të cilin ne si 
shkollë krenohemi më shumë 
është se nxënësit që janë 
shkolluar këtu, sot janë 
personalitete të shquara të 
jetës publike në Kosovë në të 
gjitha fushat e jetës. Ne jemi 
krenar që jemi djepi i këtyre 
kuadrove që si sot edhe në 
të kaluarën, gjithmonë e kanë 
pasur një rol thelbësor në 
organizimin e jetës publike në 

Kosovë,” theksoi z. Kabashaj. 
Ai vazhdoi më tej duke 
theksuar se për këtë arsye që 
nga themelimi i tij, ky gjimnaz 
gjithmonë ka qenë qendra që 
i ka reflektuar të gjitha zhvil-
limet e kohës nëpër të cilat 
kemi kaluar si shoqëri.

Sot në këtë shkollë i vijo-
jnë mësimet 1178 nxënës, të 
ndarë në 12 paralele për vit, 
që gjithsejtë janë 36 para-
lele. Për këta nxënës ku-
jdesen 56 mësimdhënës të 
rregullt, 3 mësimdhënës me 
mësim zgjedhor me bazë në 
këtë shkollë, 4 mësimdhë-
nës me plotësim norme, dhe 
15 punëtorë administrativ 
dhe teknik, duke e çuar në 
78 punëtorë numrin e per-
sonelit të shkollës.

Një tjetër aspekt me 
të cilin krenohen në këtë 
shkollë, sipas z. Kabashaj 
është bashkëpunimi me 
prindërit: “Ne synojmë 
vazhdimisht që ta përparo-
jmë shkollën tonë dhe të 
vazhdojmë të jemi prijës në 
edukimin e brezave të rinj që 
lënë gjurmë në jetën publike 
në Kosovë. Bashkëpunimi 
me prindërit dhe rrjedhi-
misht edhe nxënësit është 
gurthemel i këtij synimi.” Ai 
vazhdoi më tej duke rikujtu-
ar: “Ne kemi prindër që kanë 
nivel akademik dhe edukativ 
bukur të lartë dhe kërkesat 
tona për prindërit dhe fëmijët 
dhe kërkesat e prindërve 
ndaj neve si shkollë ndih-
mojnë në ngritjen e cilësisë 
dhe arritjen e rezultateve të 
sipërpërmendura.”

Duke e pasur këtë 

parasysh, nuk është për t’u 
habitur fakti që në Tes-
tin Kombëtar të Maturës, 
pothuajse nëntëdhjetë e 
nëntë për qind e nxënësve 
kalojnë që në afatin e parë. 
Përndryshe, në vitin e 
kaluar vetëm katër nxënës 
i janë nënshtruar këtij testi 
për herë të dytë, kur edhe e 
kanë kaluar.

Më tej, z. Kabashaj na 
informoi se një ndër projektet 
kryesore që është duke u për-
gatitur në këtë shkollë është 
festimi i pesëdhjetëvjetorit të 
themelimit të shkollës. Në me-
sin e aktiviteteve të shumta, 
është duke u përgatitur edhe 
një darkë e donatorëve ku do 
të jenë të ftuar ish nxënësit e 
shkollës por, edhe institucio-
net e përgjegjëse qeverisëse 
dhe të shoqërisë civile. Me 
këtë rast, para tyre do të 
prezantohet vizioni se si 
duhet të duket dhe të funk-
sionojë Gjimnazi “Xhevdet 

GJIMNAZI “XHEVDET DODA”

Zëvendësdrejtori i shkollës  z. Bardhyl Kabashaj
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Doda” në shekullin 
e 21-të. Të ftuarve 
do t’iu kërkohet që 
të kontribuojnë me 
donacionet e tyre për 
të filluar zbatimin e 
këtij vizioni të krijuar 
pikësëpari në bazë të 
kërkesave të nxë-
nësve, dhe më pas 
të prindërve por edhe 
mësimdhënësve dhe 
menaxhmentit të 
kësaj shkolle.

Në fund të bisedës 
sonë, z. Kabashaj i 
porositi të gjithë të 
rinjtë që të tregojnë sa 
më shumë përkushtim 
në raport me zhvilli-
min e tyre akademik, 
por edhe me orien-
timin e tyre në karri-
erë, sepse kjo është 
një zgjedhje që do të 
zgjasë për një kohë 
të gjatë, dhe mbase 
për tërë jetën.

5

Until only a few years ago, “Xhevdet 
Doda” Gymnasium was located in the 
heart of Pristina, and as such was al-

ways in the spotlight. Undoubtedly, this atten-
tion was an additional impetus for all teach-
ers, but also for students to maintain a high 
level of work and commitment and conse-
quently of results and successes. Therefore, 
it is not surprising that the general consensus 
is that this gymnasium is one of the best high 
schools throughout Kosovo.

This school has now moved to a new facility, 
a little further from the center, but the work tradi-
tion has not changed and although the facility has 
changed, what has remained the same, is the work 
and commitment to keep it among the best schools.

This statement was also validated by the 
deputy principal of the school, Mr. Bardhyl Ka-
bashaj. He added that although he has recently 
joined this school’s staff, older teachers, but 
also former students, have a nostalgia for the 

old building. However, according to him, 
the new facility, thanks to sufficient space 
and numerous laboratories for all subjects 
that need (language and communication, 
mathematics, physics, biology, chemistry, 
informatics, etc.), has visibly increased the 
teaching quality.

“The fact our school takes most pride 
from is that students who attended this 
school are today prominent personalities 
in all areas of public life in Kosovo. We are 

proud to be the cradle of these cadres who, 
just like in the past, have always played an es-
sential role in organizing public life in Kosovo,” 
said Mr. Kabashi. He went on underlining that 
this is why since its establishment, this high 
school has always been the center that has 
reflected all the developments of the events we 
have gone through as a society.

Today, 1178 students attend this school. they 
are divided into 12 classes per grade, thus tak-
ing the total of classes to 36. There are 56 full-
time teachers, 3 elective class teachers based 
at this school, and 4 norm-fulfillment teachers 
that look after these students. Together with the 
15 administrative and technical personel, the 
total staff number goes to 78 employees.

Another aspect they are proud of in this 
school, according to Mr. Kabashaj, is collaborat-
ing with parents: “We constantly aim to ad-
vance our school and continue to be a leader in 
educating the younger generations, who leave 
their mark on public life in Kosovo. Cooperation 
with parents and consequently with students is a 
cornerstone of this goal,”. He went on recalling: 
“We have parents with a very good academic 
and educational level and our demands for 
parents and children, as well as the demands of 
parents towards us as a school help to raise the 
quality and achieve the above results.”

With this in mind, it is not surprising that 
almost ninety-nine percent of students pass 
the first term in the National Graduation 
Test. Otherwise, only four students under-
went this test for the second time last year, 
and they passed it.

Further, Mr. Kabashaj informed us that one 
of the main projects that is being prepared in 
this school is the celebration of the fiftieth an-
niversary of the founding of the school. Among 
the many activities, a donor dinner is being 
prepared, where former school students will be 
invited, as well as the responsible governing 
institutions and civil society. On this occasion, a 
vision of how the Gymnasium “Xhevdet Doda” 
should look and function in the 21st century will 
be presented. The guests will be asked to con-
tribute with their donations to start the imple-
mentation of this vision created primarily based 
on the requests of students, and then parents 
but also teachers and school management.

At the end of our conversation, Mr. Kabashaj 
called on all young people to show as much 
commitment as possible in relation to their 
academic development, but also to their career 
orientation because this is a choice that will last 
for a long time, and maybe for the whole life.

school of the month

“XHEVDET DODA” 
GYMNASIUM IN 
PRISHTINA
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Viti 2020 do të 
mbahet mend 
gjatë për 

vështirësitë që u krijuan 
në të gjitha fushat e 
jetës dhe në mbarë 
botën për shkak të pan-
demisë së COVID-19. 
Këto vështirësi, u mani-
festuan në forma të 
ndryshme por, më krye-
sorja ishte nevoja që të 
gjithë ne të ndryshonim 
sjelljen tonë duke 
zbatuar masa të rrepta 
të higjienës personale 
sidomos pastrimit ose 
dezinfektimit të duarve, 
bartjes së maskave si 
dhe mbajtjes së dis-
tancës sociale.

Zhvillimi i 
mësimit të 
rregullt një 
ndër sfidat më 
të mëdha
Sigurisht, zhvillimi i 
rregullt i mësimit me pra-
ninë fizike të nxënësve 

në shkolla, ishte një ndër 
sfidat më të mëdha me 
të cilat u përballëm jo 
vetëm në Kosovë por, 
në mbarë botën. Gjith-
sesi, angazhimi i të gjitha 
autoriteteve kompetente 
por, edhe i prindërve, 
nxënësve, dhe mësimd-
hënësve mundësuan që 
viti shkollor 2020-2021 
ndonëse me ndryshime 
dhe përshtatje të zhvillo-
het nëpër shkolla. 
Ekipi ynë pati rastin që 
të takohej me zonjushën 
Rita Kurteshi, një nxë-
nëse e dalluar në Gjim-
nazin “Xhevdet Doda” 
në Prishtinë dhe njëherit 
edhe Kryetare e Këshil-
lit të Nxënësve, dhe të 
bisedonte me të në lidhje 
me zbatimin e masave 
kundër COVID-19 në 
shkollën e saj. Gjatë 
bisedës sonë ajo në mes 
të tjerash theksoi se të 
gjithë nxënësit e këtij 
gjimnazi janë angazhuar 
maksimalisht që t’i zba-
tojnë masat kundër CO-
VID-19 të rekomanduara 

nga autoritetet kompe-
tente. Mirëpo, sipas 
saj,  ka pasur ndonjë 
rast aty këtu kur, për 
arsye të ndryshme ndo-
kush ka pasur nevojë 
për ta ndihmuar apo 
edhe për t ’ ia r ikujtuar 
rëndësinë e respektimit 
të masave në f jalë.

Bartja e mas-
kave mënyra 
më e mirë për 
parandalimin e 
koronavirusit
“Është e rëndësishme 
që të ndihmojmë njëri-
tjetrin me masat kundër 
COVID-19. Është mjaft e 
lehtë që të harrojmë por, 
edhe më e lehtë që t’ia 
përkujtojmë njëri-tjetrit se 
bartja e maskave është 
e domosdoshme dhe një 
ndër mënyrat më të mira 
për parandalimin e koro-
navirusit,” shtoi zonjusha 
Rita Kurteshi. Ajo vazhdoi 
më tej duke e lavdëruar 

edhe administratën dhe 
mësimdhënësit e shkol-
lës, të cilët kanë qenë 
gjithmonë të gatshëm 
për t’i ndihmuar dhe 
përkrahur nxënësit duke 
siguruar dezinfektues të 
mjaftueshëm, organizimin 
e hapësirave në mënyrë 
që nxënësit gjithmonë të 
jenë të vëmendshëm për 
lëvizjet dhe rolin e tyre në 
luftën kundër pandemisë 
e madje edhe me siguri-
min e maskave për ata 
që kishin nevojë.

Pse duhet 
bartur maskat?
Sipas Organizatës 
Botërore të Shëndetë-
sisë (OBSH), bartja e 
maskave është pjesë e 
strategjisë gjithëpërf-
shirëse për të paranda-
luar përhapjen dhe për të 
shpëtuar jetët e njerëzve. 
Gjithnjë, sipas OBSH-
së, bartja e maskave 
duhet të jetë një sjellje e 
zakonshme kur jemi afër 
njerëzve të tjerë.

ME ANGAZHIM TË PËRBASHKËT DO TA MUNDIM COVID-19



2 020 will be long remembered for 
the hardships that were created in 
all spheres of life and all over the 

world due to the COVID-19 pandemic. 
These hardships manifested themselves 
in various forms, but the most important 
was the need for all of us to change our 
behaviour by implementing strict person-
al hygiene measures, especially cleaning 
or disinfecting hands, wearing masks and 
maintaining social distance.

Implementing regular 
classes - one of the greatest 
challenges 
Of course, implementing regular classes with the 
physical presence of students in schools, was 
one of the biggest challenges we faced not only 
in Kosovo but around the world. However, the 
commitment of all competent authorities as well 
as parents, students, and teachers enabled the 
school year 2020-2021 to take place in schools in 
Kosovo with changes and adjustments.
Our team had the opportunity to meet with Ms. 
Rita Kurteshi, a distinguished student at the High 
School “Xhevdet Doda” in Pristina, who is also 
Chairwoman of the Students Council, and talk to 
her about the implementation of anti-COVID-19 
measures in her school. During our conversa-
tion, she emphasized, among other things, that 
all students of this school are fully committed to 
implement the measures against COVID-19 rec-
ommended by the competent authorities. However, 
according to her, there have been cases when, for 
various reasons, someone needed to help or even 
to be reminded of the importance of respecting the 
measures in question.

Wearing masks is the 
best way to prevent spread 
of Corona Virus
“It is important that we help each other with 
measures against COVID-19. It is quite easy 
to forget, but even easier to remind each other 
that wearing masks is necessary and one of 
the best ways to prevent spread of the Corona 

Virus,” Ms. Rita Kurteshi added. Further she com-
mended the school administration and teachers for 
always being ready to help and support the students 
by providing sufficient disinfectants, organizing the 
spaces so that the students are always attentive to 
the movements and their role in fighting the pandem-
ic and even providing masks to those in need.

Why should masks be worn?
According to the World Health Organization (WHO), 
wearing masks is part of a comprehensive strategy 
to prevent the spread and save lives. According 
to the WHO, wearing masks should be a common 
behaviour when we are close to other people.
On the other hand, in a series of instructions 
published by UNICEF for families regarding anti-
COVID-19 measures, it is stated that this disease 
is spread through the droplets of people when they 
talk, sing, cough or sneeze. According to studies 
so far, it is known that the virus can be spread 
even by people who do not show any symptoms, 
i.e., some people may be infected and do not know 
this. This is one of the reasons why maintaining 
physical distance and cleaning your hands are 
extremely important.

Wearing only masks 
is not enough
The WHO emphasizes that wearing only masks is 
not enough for humanity to defeat this global threat 
as soon as possible. In addition to wearing masks, 
we should also keep our distance and avoid large 
gatherings (of any nature) as well as maintain 
personal hygiene, i.e., clean our hands with soap 
or disinfect them as often as possible, but also not 
to touch the face with our hands.

WITH JOINT 
COMMITMENT WE 
WILL DEFEAT COVID-19

Na vizitoni në:
Visit us at:

Në anën tjetër, në 
një sërë këshillash 
të publikuara nga 
UNICEF-i për 
familjet kundër CO-
VID-19, theksohet 
se kjo sëmundje 
përhapet përmes 
spërkalave të cilat 
njerëzit i nxjerrin 
jashtë kur flasin, 
këndojnë, kol-
liten apo teshtijnë. 
Sipas studimeve 
të deritanishme 
dihet se virusi 
mund të përhapet 
edhe nga njerëz të 
cilët nuk shfaqin 
asnjë simptomë, 
gjegjësisht se disa 
njerëz mund të 
jenë të infektuar 
dhe të mos e dinë 
këtë. Kjo është një 
prej arsyeve pse 
mbajtja e distancës 
fizike dhe pastrimi i 
duarve janë tejet të 
rëndësishëm.

Vetëm 
bartja e 
maskave 
nuk mjafton
OBSH, thekson 
se vetëm bartja e 
maskave nuk është 
e mjaftueshme që 
njerëzimi ta mund 
këtë kërcënim 
global sa më shpejt 
që të jetë e mun-
dur. Krahas bartjes 
së maskave, ne 
duhet edhe të 
mbajmë distancën 
dhe t’i shmangim 
tubimet e mëdha 
(të çfarëdo natyre 
qofshin ato) si 
dhe të mbajmë 
higjienën perso-
nale, gjegjësisht 
t’i pastrojmë me 
sapun apo dez-
infektojmë duart sa 
më shpesh që të 
jetë e mundur dhe 
njëherit, të mos e 
prekim fytyrën me 
duar.
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Xhaketa të mëdha 
me mbushje në krahë

Krijoni një siluetë të gjatë dhe elegante 
dhe luani me format me një xhaketë 
sportive të madhe, të frymëzuar nga 

vitet e 80-ta. Me ndihmën e mbushjeve në 
krahë, ky lloj i xhaketës që mendohet ta 
vishni në mbrëmje mbërthehet në bel dhe 
i bën këmbët tuaja të duken më të gjata. 
Mbizotëroni këtë pamje me një palë pantal-
lona me prerje të drejtë ose me pantallona 
të shkurtra lëkure për një stil ultra modern 
- ngjyrat që i përshtaten këtij trendi janë e 
kaltër e hapur, qymyri dhe neutrale. Mund ta 
kombinoni edhe me veshje elegante dhe të 
përditshme dhe do të dukeni shumë bukur.

Maska të zeza për fytyrë

Kur bëhet fjalë për të mbrojtur veten, kjo 
mund të bëhet pa ndonjë telashe të 
madhe dhe ju do të dukeni mjaft bukur. 

Maskat e zeza të mëndafshta për fytyrën 
përshtaten me pothuajse çdo veshje që vishni 
dhe ato ua mbulojnë mjaft mirë hundën dhe 
gojën. Zgjidhni një pëlhurë mëndafshi për 
frymëmarrje më të lehtë ose zgjidhni diçka me 
zbukurime nëse dëshironi të dukeni të bukur. 
E mira e kësaj maske për fytyrë qëndron në 
mundësitë e pakufishme të stilimit që mund t’i 
kombinoni me të. Kombinoni atë me ndonjë 
pallto të kuqe ose me ndonjë kostum me 
ngjyra ndryshe prej maskës që të keni një 
pamje jashtëzakonisht elegante. Ka shumë 
lloje të maskave që do t’ju mbajnë juve dhe të 

tjerëve të sigurt, duke filluar nga ato pa formë 
deri te forma tradicionale.

Shamitë e kokës

Frymëzimi vjen nga vitet e 50-ta dhe të 
60-ta dhe kjo tendencë e shkëlqyeshme 
e modës po kthehet furishëm. Shamitë 

e kokës mbrojnë flokët tuaj, por edhe i shtojnë 
veshjes tuaj një nuancë të bukur, që nuk duket 
se e keni tepruar. Zgjidhni ose dizajn të butë 
me motive lulesh ose modele pak më të ndër-
likuara, ose edhe qëndroni besnik të thjeshtës 
me ngjyra të theksuara dhe me shkronja të 
mëdha. Kur e stiloni këtë aksesor, mbështilleni 
shaminë nën mjekër me një nyjë të lirë ose 
vareni te pjesa e pasme e kokës – kombinoni 
gjërat duke e mbështjellë atë rreth qafës ose 
lereni të varet lirshëm në çantën juaj.

Nuancat pastel dhe 
të hapura

Një trend tjetër që ka vazhduar të domi-
nojë kanë qenë nuancat pastel. Këto 
ngjyra të frymëzuara nga sherbeti i 

përshtaten një larmie të ngjyrave të lëkurës 
suaj. Zgjidhni ose kominoshe me ngjyrë të 
gjelbër ose një pardesy të madhe me ngjyrë 
livandoje - ose edhe diçka tjetër që të dukeni 
edhe më bukur, provoni të dyja njëkohësisht. 
Kominoshet dhe kostumet me ngjyra të buta 
dhe të hapura lartësojnë estetikën tuaj të 
përgjithshme dhe do të mbeten një nga stilet 
më elegante për sezonet që vijnë.

Stili i ngjyrës së 
verdhë dhe kafe

Mbajeni stilin neutral me 
përshtatje të ngjyrës së 
verdhë dhe kafe - trend që është 

marrë nga vitet 70-ta por është përpunuar 
dukshëm. Pa marrë parasysh veshjet që i 
preferoni, përzierja dhe përshtatja e këtyre 
nuancave u shton stileve tuaja dimension 
dhe intensitet të nivelit tjetër. Provoni një 
kostum ose pallto ngjyrë kafe të hapur me 
një golf me ngjyrë të verdhë të theksuar kur 
është freskët ose edhe me një këmishë të 
hollë dhe një palë pantallona të ndezura 
ose ngjyrë kafe. Ky kombinim i mahnitshëm 
me shumë shije është dukja më e bukur që 
do ta provoni në këtë sezon.

Aksesorë me ngjyrë 
të kaltër të mbylltë

Shtoni veshjes suaj njëngjyrëshe 
një detaj me ngjyrë të kaltër të 
mbylltë, i cili do të përditësojë atë 

dhe do ta bëjë të duket edhe më në modë. 
E mira e kësaj tendence është mundësitë e 
panumërta që mund t’i provoni gjatë gjithë se-
zonit. Kur i kombinoni këta aksesorë, zgjidhni 
kombinim me ngjyrë tërësisht të zezë ose 
gri. Ngjyrat e ndritshme do të dallohen edhe 
më shumë në mes të hijeve më të theksuara. 
Përzieni ose përshtatni aksesorët tuaj dhe 
zbuloni një mënyrë të re të preferuar për të 
dominuar veshjet tuaja më të mira.

fashion

Gjersa viti 2020 ishte një vit i qetë për botën e modës, ky sezon ka zbuluar modele jashtëzakonisht të guximshme dhe 
mjaft me stil. Xhaketa të mëdha dhe që mbizotërojnë, çanta blu të guximshme dhe maska të mëndafshta për fytyrë. Disa nga 
dekadat më me ndikim kanë luajtur rol të madh këtë vit në dukjen e këtij sezoni. Nga Parisi në Milano, gjeni frymëzim serioz të 
stilit me tendencat më të mira të modës të spikatura në “Javët e Modës” pranverë - verë 2021.

TRENDET E MODËS PËR VITIN 2021

  8 Burimi: www.thetrendspotter.net



Oversized Shoulderpad 
Jackets

Create a long line silhouette and play 
with shapes with an 80s-inspired 
oversized blazer. With the help of 

shoulder pads, this outerwear cinches in 
your waist and elongates your legs. Rock 
this look with a pair of straight-leg trousers 
or leather shorts for an ultra-modern style – 
colors that suit this trend are powder blue, 
charcoal, and neutrals. You can easily 
dress this up or down for an effortlessly 
chic aesthetic.

Black Face Masks

When it comes to protecting 
yourself, you may as well do it 
beautifully. These sleek black 

face masks match almost any outfit you 
wear, and they offer great coverage for 
your nose and mouth. Opt for a silky fabric 
for easier breathing or choose something 
with embellishments if you’re feeling fancy. 
The beauty behind this face-covering 
is the limitless styling opportunities that 
come along with it. Wear anything from 
a red trench coat to a color-blocking suit 
and look exceptionally stylish. From an 

accordion-style to a traditional shape, there 
are so many choices that will keep you and 
others safe.

Head Scarfs

Taking inspiration from the 50s and 
the 60s, this sleek fashion trend is 
coming back in a big way. Head-

scarves protect your hair and add a finish-
ing touch to your outfit without overdoing it. 
Choose from a silky design with floral mo-
tifs or intricate patterns, or keep it simple 
with bold colors and block letters. When 
styling this accessory, you can wrap the 
fabric under your chin in a loose knot, or 
have it hanging off the back of your head 
– mix things up by wrapping it around your 
neck or let it dangle from your bag. 

Sorbet Pastel Tones

Another trend that has continued 
to dominate are pastel tones. 
These sorbet-inspired colors suit 

a wide variety of skin tones. Choose 
from a boiler suit in cool mint green or an 
oversized trench coat in soft lavender – 
better yet, try them both simultaneously. 
Suits and separates in the soft and but-
tery hues elevate your overall aesthetic 

and will remain one of the chicest styles 
for seasons to come.

Yellow and Camel Color 
Styling

Keep it neutral with yellow and camel 
color styling – the trend taken from 
the 70s has gotten a serious facelift. 

Mixing and matching these shades adds di-
mension and depth to your ensembles, no 
matter the clothes you prefer to wear. Try 
a light brown suit or coat with a mustard 
turtleneck for the cooler months or a sleek 
tan T-shirt and camel pair of flare pants. 
This subtle yet flattering combination is the 
hottest look to try this season.

Pop Blue Accessories

Add a pop of blue to your mono-
chrome outfit to update your go-to 
outfits. The beauty behind this trend 

is the unlimited amount of options you can 
try throughout the season. When styling 
these items, opt for all black or grey outfits. 
The bright hue will stand out amongst the 
deeper shades. Mix and match your acces-
sories and discover a new favorite way to 
rock your key pieces.

While 2020 was a quiet year for the fashion world, this season has unveiled seriously bold and stylish designs. Large 
and in-charge blazers, bold blue bags, and sleek face masks dominated. This year, some of the most influential decades 
have played a huge role in this season’s looks. From Paris to Milan, find serious style inspiration with the top fashion 
trends spotted at SS21 Fashion Weeks.

fashion

TOP FASHION TRENDS FOR 2021
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Erjona, Marko, Emini, Engjelli, Mi-
hajlo dhe Emiri e përbëjnë grupin 
“Zenith”. Pak kohë më parë është 

publikuar video spoti për këngën e tyre 
më të re “Goodbye”, kurse në fund të 
muajit nëntor 2020, ata e festuan përvje-
torin e krijimit të grupit muzikor. Të gjithë 
kanë mënyra të ndryshme të luajtjes në 
instrumente, por është e qartë se nuk 
mungon harmonia. Së bashku ata gjejnë 
dhe shkëmbejnë ide. Përveç ideve, ata 
janë të lidhur edhe me muzikë dhe kjo 
është vetëm një shenjë tjetër e komuni-
kimit të mirë. Ne biseduam me dy anëtarët 
e grupit Zenith, kitaristin Marko Čemerikić 
dhe vokalin Erjona Sylejmani.

Ata kanë hyrë në botën e muzikës poth-
uajse në të njëjtën periudhë, si nëntëvjeçar. 
Erjona e zbuloi talentin e saj për muzikë me, 
siç thotë ajo, ndihmën e mësuesit të kulturës 
së muzikës, dhe tri vite më vonë filloi të mer-
rej më seriozisht me të. 

Kolegu i saj, nga grupi, filloi të luante në 
violinë si një djalë nëntë vjeçar. Pas violinës, 
ai e provoi pianon, ku më pas u përcaktua për 
kitarën të cilën e luan tash e dy vite. 

“Më duhet të them se është një ndjenjë 
e mrekullueshme dhe jam vërtet i kënaqur 
që luaj në kitarë dhe merrem me muzikë 
në këtë periudhë të jetës sime”, shprehet 
nëntëmbëdhjetëvjeçari Marko.

Raporti që e kanë këta dy të rinj me 
muzikën është i ngjashëm. “Lumturi. 
Muzika më ka sjellë shumë lumturi dhe 
më ka ndryshuar tërë jetën. Muzika më 
ndihmon jo vetëm duke kënduar, por edhe 
duke e dëgjuar”, përgjigjet pesëmbëdh-
jetëvjeçarja Erjona në pyetjen se cili është 
mendimi i saj parë që i shkon në mendje 
kur shqiptohet fjala ‘muzikë’?

Nga ana tjetër, Marko thotë: “Muzika 
është për mua forma më e çiltër e artit, natyr-
isht mund të ketë disa vepra muzikore vërtetë 
të çuditshme dhe jo aq të mira, por prapëse-
prapë shumë prej tyre janë muzikë e pastër 
dhe e pa censuruar. Muzika është një pjesë e 
madhe e jetës time, më pëlqen ta dëgjoj, më 
pëlqen të dëgjoj se si njerëzit prezantohen 
përmes saj dhe si e shohin botën përreth 
vetes. Kjo është për mua muzika, mund të 
ngrini zërin për gjithçka që ju bën të lumtur 
ose ju shqetëson, ose çfarëdo tjetër”.

Vullneti, koha dhe puna e devotshme 
e formojnë një muzikant të mirë, besojnë 
Marko dhe Erjona. “Kam mësuar se për 
të bërë ndonjë gjë të mirë - duhet të jesh i 
përkushtuar, i durueshëm dhe i gatshëm ta 
bësh edhe më mirë”, thotë Marko. “Të kën-
dosh saktë, të njohësh ngjyrën e vërtetë të 
zërit tënd, të dish se çfarë mund të këndosh 
dhe çfarë jo, është shumë e rëndësishme 
për mua. Dhe sigurisht që punoni shumë 
dhe e doni atë që bëni”, shton Erjona.

Këta muzikantë të rinj janë të përkush-
tuar dhe e duan atë që bëjnë, ashtu si edhe 
kolegët e tyre.

Si do t’i përshkruanin 
kolegët dhe grupin e tyre? 
“Në mënyrë të pabesueshme. Ne argëtohemi 
shumë mirë dhe punojmë mirë. Ne jemi të 
bashkuar përderisa i gjejmë shpejt idetë 
dhe punojmë në ato shumë dhe më pas ato 
rezultojnë të mira”, tregon Erjona. Kolegu i 
saj shton: “Është kënaqësi të luash dhe të 
bësh muzikë me ata. Të gjithë kemi baza të 
ndryshme muzikore dhe mendoj se kjo është 
mënyra më e mirë për të bërë muzikë të mirë. 
Zenith është një grup vërtet i mirë për mua 
- një grup i ri, nuk ka asgjë për të humbur, 

thjesht për të fituar. Të gjithë kemi mënyra të 
ndryshme të të luajturit apo të shprehurit, dhe 
kjo është një shenjë e komunikimit të mirë dhe 
grupit në përgjithësi”. Shenjë e komunikimit të 
mirë është besimi i ndërsjellë.

Çfarë është besimi 
për këta dy muzikantë?
“Jam i lumtur që kam njerëz të cilëve mund 
t’iu besoj, por gjithashtu kam pasur edhe ata 
që e keqpërdorën atë besim, kështu që ... 
Është thikë me dy tehe”, thotë Marko. “Besimi 
është një gjë e rëndësishme për mua, por 
është e vështirë për mua ta fitoj atë. Është 
mirë të kesh njerëz besnikë rreth teje, me të 
cilët mund t’i ndash lirshëm idetë dhe ëndrrat 
e tua”, tregon Erjona.

Këta të rinj kanë dalë nga zona e rehatisë 
duke i tejkaluar ndryshimet, kryesisht ato 
individuale në temperament dhe personalitet 
– me hapa muzikorë.

Bendi Zenith është pjesë e Shkollës së 
Rokut në Mitrovicë (Mitrovica Rock School), 
e cila ekziston tanimë afro 10 vite. Rreth 
1.100 të rinj kanë kaluar në këtë shkollë, janë 
formuar 44 grupe etnike të përziera, 19 prej 
të cilave shkruajnë ose i kanë shkruar këngët 
e tyre.

Qëndrueshmëria, padyshim që iu është 
bartur studentëve të tyre. Gjë që pasqyrohet 
në mesazhet e bashkëbiseduesve tonë. 
“Punoni në ëndrrat tuaja, mos hiqni dorë nga 
ato. Mos lejoni askënd apo asgjë t’ju pengojë. 
Mundohuni të mbani atë që dëshironi të bëni”, 
thotë Erjona në porosinë e saj për të rinjtë.

Ngjashëm shprehet edhe Marko: “Mos 
hiqni dorë. Përpiquni të jeni më të mirë dhe të 
jetoni jetën tuaj sa më mirë që të mundeni”. 

music box
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ZENITH: MUZIKA SJELL LUMTURI 
DHE NDRYSHON JETË



Erjona, Marko, Emin, Engjell, Mihajlo 
and Emir are the members of music 
band “Zenith”. A video for their latest 

song “Goodbye” was recently released. At 
the end of November 2020 they celebrated 
the band anniversary. Every single of them 
has a different way of playing music, but 
it is clear that there is no lack of harmony. 
Together they find and share ideas. Apart 
from ideas, they are connected by music 
also. This is just another sign of good 
communication. We spoke with two mem-
bers of the Zenith band, guitarist Marko 
Čemerikić, and vocalist Erjona Sylejmani.

They entered the world of music almost 
in the same period, as nine-year-olds. Erjona 
discovered her talent for music with the help 
of her music teacher, and three years later the 
music became for her a “serious thing”. 

Her colleague from the band started 
playing the violin as a nine-year-old boy. 
After the violin, he tried the piano, and then 
he opts for the guitar which he has been 
playing for two years.

“I have to say it’s a great feeling and I’m 
really glad that I’m playing guitar and making 
music at this time of my life,” says nineteen-
year-old Marko.

These two young people have similar 
relationship towards music. 

Asked what the first thought is that comes 
to her mind when the word ‘music’ is uttered, 
Erjona answers: 

“Happiness. Music has brought me a lot of 
happiness and changed my whole life. Music 
helps me not only by singing, but also by 
listening to it”. 

Marko explains: “Music is the purest 
form of art for me. Of course, there can be 
some really strange and not so good musi-
cal works, but still most of them are pure 
and uncensored music.”

“Music is a big part of my life, I like to listen 

to it, I like to listen how people present them-
selves through it and how they see the world 
around them. That is music for me. You can 
raise your voice about everything that makes 
you happy or bothers you, or whatever.”

Marko and Erjona believe also that will, 
time and hard work create a good musician.

“I’ve learned that in order to do anything 
well you have to be dedicated, patient, and 
willing to do even better,” says Marko.

“Accurate singing, knowing the true color 
of your own voice, knowing what you can sing 
and what you can’t, is very important to me. 
And of course, you have to work hard and love 
what you do,” adds Erjona.

These young musicians are dedicated and 
love what they do, as do their colleagues.

How would they describe their 
band members and the band?
“Incredible. We have great fun and do well. 
We are united while we quickly find ideas and 
work on them hard and they then turn out to 
be good,” Erjona points out.

Her colleague adds:
“It’s fun to play and make music with them. 

We all have different musical backgrounds and 
I think that’s the best way to make good music. 
Zenith is a really good band for me - a new 
band, there is nothing to lose, just to gain. We 
all have different ways of playing or expressing 
ourselves, and that is a sign of good communi-
cation and the band in general.”

A sign of good communication is mutual 
trust also. 

What does trust mean 
for these two musicians?
“I’m glad I have people to whom I can trust, but 
I also had those who played that trust, so... It’s 
a double-edged sword,” says Marko. 

“Trust is an important thing for me, but 

it’s hard for me to gain it. It is good to have 
loyal people around you, with whom you 
can freely share your ideas and dreams,” 
Erjona points out.

These young people have stepped 
out of the comfort zone, bridging the 
differences, primarily those individuals 
in temperament and personality – trough 
musical steps.

Zenith band is part of the Mitrovica 
Rock School, which exists for 10 years. 
About 1,100 young people passed 
through this school, 44 ethnically mixed 
bands were formed, of which 19 wrote or 
write their copyright songs.

Persistence is clearly conveyed to their 
students. That is reflected in the messages 
of our interviewees also.

“Work on your dreams, don’t give them 
up. Don’t let anyone or anything get in your 
way. Try to keep what you want to do, “says 
Erjona in her message to young people.

“Don’t give up. Strive to be better 
and live your life the best you can,” - 
Marko points out. 

music box
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ZENITH: MUSIC BRINGS
HAPPINESS AND CHANGES LIVES



Që nga shpërthimi i pande-
misë së COVID-19, jo vetëm 
në Kosovë por, në mbarë 

botën, një gjë ka qenë e sigurt 
përtej çdo dyshimi: Bartja e maska-
ve është mënyra më e mirë për të 
mbrojtur veten dhe të tjerët nga 
ky kërcënim global! 

S’do mend, obligimi për përdori-
min e maskave nuk u pranua në të 
gjithë botën njësoj. Në disa vende të 
lindjes së largët (Japoni, Kore e Jugut, 
Kinë, etj.) ky nuk ishte ndonjë prob-
lem i madh pasi që në këto kultura, 
bartja e maskave është një fenomen i 
zakonshëm. Mirëpo, në shumë vende 
të tjera, ku bënë pjesë edhe Kosova, 
bartja e maskave nuk u pranua edhe 
aq lehtë. Për këtë arsye, zbatimi i këtij 
obligimi kërkoi mjaft angazhim nga 
institucionet e ndryshme, ku sidomos 

Policia e Kosovës luajti dhe vazhdon 
të luajë një rol thelbësor.

Policia e Kosovës 
gjithmonë në shërbim 
të popullit të Kosovës
Angazhimi i Policisë së Kosovës, 
përmes fushatave vetëdijesuese, patrul-
limeve të përditshme dhe kur ishte e 
nevojshme edhe përmes shqiptimit 
të gjobave, ishte faktori kryesor që i 
bëri të gjithë njerëzit në Kosovë që të 
vetëdijesohen dhe të bartin maska dhe 
kështu të ndihmojnë në parandalimin 
e përhapjes së koronavirusit. Rishtas, 
ekipi ynë pati rastin që të përcillte një 
patrullë të Policisë së Kosovës në 
Ferizaj, në një prej patrullimeve të tyre 
vetëdijesuese në këtë qytet.

Gjatë këtij patrullimi, zyrtarët 
policor kishin për qëllim vetëdijesimin 
e qytetarëve. Kjo do të thotë se gjatë 
kësaj kohe nuk u shqiptua asnjë gjobë. 
Mirëpo, disa qytetarë u ndaluan dhe 
atyre iu tërhoq vërejtja për bartjen e 
maskave si duhet. Po ashtu, në disa 
raste, zyrtarët policor gjatë këtij patrul-
limi u ndalën edhe vetëm për të bisedu-
ar me njerëzit në rrugë për shqetësimet 
e tyre në lidhje me pandeminë dhe 
atmosferën e përgjithshme në qytet.

Në lidhje me punën e policisë gjatë 
kësaj periudhe zyrtarja policore Ermira 
Topalli në mes të tjerash porositi: “Të 
dashur qytetarë, duke i respektuar dhe 
zbatuar masat mbrojtëse, si dhe duke 
i mbajtur maskat ju e mbroni veten, 
familjen dhe miqtë tuaj. Po ashtu, ju ndi-
hmoni në parandalimin e përhapjes së 
pandemisë së shkaktuar nga koronavi-
rusi.” Kësaj thirrjeje të zyrtares Topalli, iu 
bashkëngjit edhe kolegu i saj, zyrtari pol-
icor Milan Subariq, i cili shtoi se Policia e 
Kosovës është gjithmonë në shërbim të 
të gjithë banorëve të Kosovës.

Pse duhet bartur 
maskat?
Sipas Organizatës Botërore të Shënde-
tësisë (OBSH), bartja e maskave është 
pjesë e strategjisë gjithëpërfshirëse 
për të parandaluar përhapjen dhe për 
të shpëtuar jetët e njerëzve. Gjithnjë, 
sipas OBSH-së, bartja e maskave duhet 
të jetë një sjellje e zakonshme kur jemi 
afër njerëzve të tjerë. Krahas kësaj, 
është e rëndësishme që të tregohemi 
të kujdesshëm se si i përdorim, ruajmë 
dhe i pastrojmë maskat, në mënyrë që 
përdorimi i tyre të ketë efektin maksi-
mal. Prandaj, duhet të mundohemi që 
çdo herë para se ta vëmë apo heqim 
maskën t’i pastrojmë/dezinfektojmë du-
art. Pasi ta heqim maskën atë duhet ta 
ruajmë në një qese plastike, dhe nëse 
është maskë nga pëlhura për shumë 
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POLICIA E KOSOVËS: “JU LUTEMI BARTNI MASKAT!”



Na vizitoni në:
Visit us at:

Since the outbreak of the CO-
VID-19 pandemic, not only in 
Kosovo but worldwide, one 

thing is certain without any doubt: 
Wearing masks is the best way to 
protect yourself and others from 
this global threat!

Of course, the obligation to wear 
masks was not universally accepted. 
In some far eastern countries (Japan, 
South Korea, China, etc.) this was not 
a major problem as in these cultures, 
wearing masks is a common phenom-
enon. However, in many other countries, 
including Kosovo, the wearing of masks 
was not accepted so easily. For this 
reason, the implementation of this obli-
gation required a lot of commitment from 
various institutions, where especially the 
Kosovo Police played and continues to 
play an essential role.

Kosovo Police always 
at the service of the 
people of Kosovo
The involvement of the Kosovo Police, 
through awareness campaigns, daily 
patrols and when necessary imposing 
fines, was the main factor that made 
all people in Kosovo aware and wear 
masks and thus help prevent the spread 
of the Corona Virus. Recently, our team 
had the opportunity to follow a Kosovo 
Police patrol in Ferizaj/Urosevac, during 
one of their awareness patrols.

During the patrolling, police officers 
aimed to raise public awareness. This 
means that no fines were imposed during 
this time. However, some citizens were 
halted and warned about wearing the 
masks correctly. Also, in some cases, 
police officers during this patrol stopped 
even just to talk to people on the street 
about their concerns about the pandemic 
and the general atmosphere in the city.

Regarding the work of the police dur-
ing this period, the police officer Ermira 
Topalli, among other things, said: “Dear 
citizens, by respecting and implement-
ing protective measures, as well as by 
wearing masks, you protect yourself, 
your family and your friends. It also 
helps prevent the spread of the Corona 
Virus pandemic.” Officer Topalli’s call 
was echoed by her colleague, police of-
ficer Milan Subaric, who added that the 
Kosovo Police is always at the service 
of all residents of Kosovo.

Why should masks 
be worn?
According to the World Health Organi-
zation (WHO), wearing masks is part 
of a comprehensive strategy to prevent 
the spread and save lives. Always, 
according to the WHO, wearing masks 
should be a common behaviour when 
we are close to other people. In addi-
tion, it is important to be careful how 
we use, store and clean masks, so 
that their use has the maximum effect. 
Therefore, we should try to clean/
disinfect our hands every time before 
putting on or removing the mask. After 
removing the mask, we should store 
it in a plastic bag, and if it is a multi-
purpose fabric mask, wash it every day, 
and if it is a single-use mask, throw it 
in the trash. The WHO also instructs us 
not to use valve masks.

The use of masks is 
directly related to 
prevention of COVID-19 
Tests and experience to date have 
proven beyond any doubt that the use 
of masks is directly related to the way 
the Corona Virus that causes CO-
VID-19 spreads. As we know, this virus 
is spread by the tiny droplets that we 
release during breathing, speaking, and 
especially during coughing or sneezing. 
These droplets, depending on the mode 
of release, can travel up to several 
meters from their source (this is the rea-
son for keeping the distance). For this 
reason, wearing masks not only protects 
us from absorbing these sprays but also 
from distributing them from us to others. 
In other words, by wearing masks we 
not only protect ourselves from others 
but also protect others from us.

Wearing only masks 
is not enough 
The WHO emphasizes that wearing only 
masks is not enough for humanity to 
defeat this global threat as soon as pos-
sible. In addition to wearing masks, we 
should also keep our distance and avoid 
large gatherings (of any nature) as well 
as maintain personal hygiene, i.e., clean 
our hands with soap or disinfect them as 
often as possible, but also not to touch 
the face with our hands.
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përdorime ta lajmë çdo ditë, kurse nëse 
është maskë për një përdorim ta hed-
him atë në koshin e plehrave. OBSH, 
po ashtu, porosit që të mos i përdorim 
maskat me valvule.

Përdorimi i maskave 
lidhet drejtpërdrejt me 
mënyrën se si përhapet 
COVID-19
Testet dhe përvoja e deritanishme e 
kanë dëshmuar përtej çdo dyshimi 
se përdorimi i maskave lidhet drejt-
përdrejt me mënyrën se si përhapet 
koronavirusi që e shkakton COVID-19. 
Siç e dimë, ky virus përhapet nga 
stërkalat e imëta që ne i lirojmë gjatë 
frymëmarrjes, të folurit, dhe sidomos 
gjatë kollitjes apo teshtimës. Këto 
stërkala varësisht nga mënyra e lirimit, 
mund të udhëtojnë deri në disa metra 
nga burimi i tyre (kjo është arsyeja 
për mbajtjen e distancës). Për këtë 
arsye, bartja e maskave jo vetëm na 
mbron ne nga thithja e këtyre stërka-
lave por, edhe nga shpërndarja e tyre 
nga ne tek të tjerët. Me fjalë të tjera, 
duke i bartur maskat ne jo vetëm që e 
mbrojmë veten nga të tjerët por, edhe i 
mbrojmë të tjerët nga ne.

Vetëm bartja e 
maskave nuk mjafton
OBSH, thekson se vetëm bartja e 
maskave nuk është e mjaftueshme që 
njerëzimi ta mund këtë kërcënim global 
sa më shpejt që të jetë e mundur. Kra-
has bartjes së maskave, ne duhet edhe 
të mbajmë distancën dhe t’i shmangim 
tubimet e mëdha (të çfarëdo natyre 
qofshin ato) si dhe të mbajmë higjienën 
personale, gjegjësisht t’i pastrojmë 
me sapun apo dezinfektojmë duart sa 
më shpesh që të jetë e mundur dhe 
njëherit, të mos e pre-
kim fytyrën me duar.

KOSOVO POLICE: 
“PLEASE WEAR MASKS!”



Ekzistojnë specie shtazore që nuk 
janë shumë të njohura për njerëzit, 
veçanërisht pasi që vetëm një 

numër i vogël i tyre ka mbetur në botë, të 
cilat jetojnë në disa vende të çuditshme 
dhe të largëta. Sidoqoftë, kjo nuk është 
arsyeja që të mos dimë pak më shumë 
rreth tyre, pasi që ato përfaqësojnë specie 
të veçanta që dallojnë nga të gjitha kafshët 
e tjera në mënyra të ndryshme.

Edhe pse njihet si gjitar, armadili është 
një kafshë shumë e pazakontë; ai është i 
mbuluar me mburojë përmes së cilës dalin 
qimet. Mburoja e tij përbëhet nga pllakat 
kockore që e mbulojnë pjesën e prapme, 
qafën, këmbët dhe bishtin e këtyre krije-
save me pamje qesharake.

Shpesh qëndron vetëm në këmbët e 
pasme, kështu që kur “ulet” duket si një 
lepur. Armadili mund të flejë deri në 16 orë 
në ditë. Armadili më i gjatë ishte 150 cm 
dhe peshonte rreth 59 kilogramë.

Të gjitha speciet kanë origjinë nga 
Amerika e Veriut dhe e Jugut, ku ato bano-
jnë në habitate të ndryshme, veçanërisht 
në Paraguai dhe zonat përreth. Ka rreth 10 
gjini të gjalla dhe 20 lloje të armadilëve, të 
cilat dallojnë varësisht nga numri i unazave 
në mburojën e tyre.

Shumë specie janë të rrezikuara. 
Si specie, ka ngjashmëri të madhe me 

majmunin e Bengalit dhe 
ngrënësin e buburrecave. 
Aztekët e lashtë besonin 
se kjo kafshë e lezet-
shme është përzierje e 
breshkës dhe e lepurit. 
Vlerësohet se në botë sot 
ekzistojnë rreth 20 lloje të 
ndryshme të armadilëve, 
emri i të cilëve në përk-
thim nga gjuha spanjolle 
do të thotë “kafshë e 
vogël me mburojë”.

Nëse sadopak ua 
kemi zgjuar kurreshtjen, 
gjë që besoj se po, 
atëherë më poshtë kemi 
dhënë disa informata 
krejtësisht të pabe-
sueshme për kafshën që 
e jeton jetën e saj sipas 
rregullave të veta:

-Armadili rozë, të 
cilën shkenca e pagëzoi 
si “Chlamyphorustrun-
catus”, është më i vogli 
i të gjitha specieve të 
tyre të njohura. Ai është 
i gjatë vetëm 15 cm i 
gjatë. Armadili rozë jeton 
në Argjentinën Qendrore 

dhe e ka marrë emrin për shkak të mbu-
rojës së tij ngjyrë rozë.

-Kjo kafshë na bindë që ka ngjashmëri 
me lepurin sa herë që qëndron në këmbë 
në putrat e pasme, gjegjësisht sa herë 
ngrihet në këmbët e pasme.

-Vija farefisnore e majmunit të Bengalit 
dhe armadilit arsyeton faktin se armadili 
mund të flejë deri në 16 orë në ditë.

-Informata se para disa vitesh një 
burrë nga Teksasi shtiu në drejtim të kësaj 
kafshe dhe meqenëse plumbi u kthye 

mbrapsht 
dhe e goditi 
atë në kokë, 
e dëshmon 
faktin se sa 
e fortë është 
mburoja e tij.

-Sikur shumica 
e gjitarëve, kjo spe-
cie mbështetet në 
shqisën e nuhatjes, 
sidomos kur dalin për 
gjah dhe kur duan të 
shpëtojnë nga grabitqarët e 
mundshëm.

-Siç edhe e vlerëson shkenca, 
paraardhësit e armadilit modern ecën 
në Tokë para rreth një milion vjetëve 
dhe pesha e tyre ishte rreth tre tonë dhe 
u quajtën “megaterium”. Sot, armadili 
mund të peshojë deri në 95 kg dhe të 
arrijë deri në 150 cm.

-Armadili që jeton në Brazil është 
specia e vetme e armadilëve që e ka 
aftësinë të rrokulliset, gjegjësisht 
të kthehet në një top dhe dhe të 
rrokulliset. Pikërisht si ky lloj i ar-
madilit ishte edhe maskota e Kupës 
Botërore,që u mbajt në vitin 2014.

-Femra armadil, gjithmonë 
dhe pa përjashtim, i pjellë katër 
këlyshë identikë prej një veze të 
fekonduar, që ndryshe njihen si 
“katërnjakët”.

-Kjo është e vetmja 
qenie e gjallë në botë, 
përveç njerëzve, që mund 
të infektohet nga sëmundja e Hansen-it, 
sëmundje që gjerësisht njihet si lebroza.

-Armadili mund të mos njihet për 
inteligjencën e tij, por pa dyshim që njihet 
për këmbënguljen dhe se mund ta mbajë 
frymën deri në gjashtë minuta.
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ARMADILI - KAFSHA E VOGËL DHE E 
ÇUDITSHME QË TË MAHNITË!

mbretëria e kafshëve



There are animal 
species that are not 
sufficiently known to 

people since only a small 
number remained in the 
world, living in some odd, 
distant places. However, 
that is not the reason not to 

know a little bit more about 
them, since they represent 

special species that differ from 
all other animals on various ways. 
Armadillo is a very unusual animal 

although it is mammal; it is covered with 
armor through which the hair comes out. 
Its armor consists of bone plates that 
cover the back, neck, legs and tail of 
these funny looking creatures. 

It often stands only on back legs, so 
when it “sits” it looks like a rabbit. Armadillo 
can sleep up to 16 hours daily. The largest 
armadillo was 150 cm long and had as 
much as 59 kilograms. 

All species are originating from North 
and South America where they inhabit 
different habitats, especially in Paraguay 
and surrounding areas. There are around 
10 living genus and 20 species of armadil-
los, which differ according to the number of 
rings on their armor. 

Many species are endangered. It is a 
very close relative of sloths and anteat-
ers. Ancient Aztecs believed that this 
cute animal is the mixture of a turtle and 
a rabbit. It is estimated that today in the 
world there are around 20 different species 
of armadillos, whose name in translation 
from Spanish language means “the little 
armored ones”.   

If we have interested you enough, and 
we believe we had, in the continuation find 

out some completely incredible information 
about the animal that lives its life according 

to own rules:
-The pink armadillo, which was 

Christened by the science as “Chla-
myphorustruncatus“ is the smallest of 
all known species, since it reaches 
a length of only 15 cm. It lives in 
central Argentina and it got its 
name since its armor is pink. 

-It convinces us to resemble 
the rabbit each time it stands on 
back paws and remains standing 
in that position. 

-The kinship line of the sloth and arma-
dillo reflects in the fact that armadillo can 
sleep up to 16 hours daily. 

-The information that few years ago a 
man from Texas fired a shot at him, which 
bounced off and hit him back in the head, 
tells us about the fact that testifies how 
strong his armor is. 

-As well as most of mammals, they 
rely on their sense of smell when they 
hunt and when they try to save them-
selves from potential predators.    

-As scientist estimate, the ancestors of 
modern armadillos walked the Earth some 
million years ago, weighing as much as 
three tons and were called “megaterium”. 
The largest armadillo can weight today is 
around 95 kg and it is 150 cm long.  

-The armadillo that lives in Brazil is the 
only species of armadillo that has the abil-
ity to roll and literally turn into a ball and 
roll. One exactly like that was the mascot 
of the World Cup held in 2014. 

-A female of one armadillo type al-
ways and without the exception, hatches 
four identical pups from one fertilized 

egg, the popular “quadruplets”.   
-This is the only living being in the 

world, beside humans, that can contract 
Hansen’s disease, widely known as 
leprosy. 

-Armadillo might not be known widely 
for its intelligence, but it certainly is for 
its persistence and that it can hold the 
breath for whole six minutes.

ARMADILLO - AN ODD LITTLE ONE 
THAT AMAZES!

animal kingdom
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Kosovare ASLLANI





moviemania

Top Gun: Maverick 
- U shty për 2 korrik 2021
Pit “Maverick” Miçell vazhdon ta sfi-
dojë limitin pas viteve të shërbimit si 
një nga aviatorët kryesorë të Mari-
nës. Ai së shpejti duhet të përballet 
me të kaluarën ndërsa trajnon një 
skuadër të re të të diplomuarve për 
një mision të rrezikshëm që kërkon 
sakrificën e fundit.
Zhanri: Aksion, Aventurë 

Top Gun: Maverick 
- Rescheduled to July 2, 2021
Pete “Maverick” Mitchell keeps pushing the envelope after 
years of service as one of the Navy’s top aviators. 
He must soon confront 
the past while training a 
new squad of graduates 
for a dangerous mission 
that demands the ultimate 
sacrifice.
Genre: Action, Adventure

Minions: The Rise of Gru - U shty për 2 korrik 2021
Aventurat e mëtejshme të Gru dhe Minionëve të tij.
Zhanri: Aventurë, Komedi, Animacion, Fëmijë dhe Familje 

Minions: The Rise of Gru 
- Rescheduled to July 2, 2021
The further adventures of Gru and his Minions.
Genre: Adventure, Comedy, Animation, Kids and Family

Jungle Cruise - U 
shty për 30 korrik 2021
Dr. Llilli Hugton angazhon ndih-
mën e kapitenit Frank Uolf për 
ta marrë në Amazon me anijen 
e tij të shkapërderdhur. Së 
bashku, ata kërkojnë një pemë 
antike që e ka fuqinë e shërimit 
- një zbulim që do ta ndryshojë 

të ardhmen e mjekësisë.
Zhanri: Aksion, Aventurë 

Jungle Cruise - Rescheduled to July 30, 2021
Dr. Lily Houghton enlists the aid of wisecracking skipper Frank 
Wolff to take her down the Amazon in his ramshackle boat. 
Together, they search for an ancient tree that holds the power 
to heal -- a discovery that will change the future of medicine.
Genre: Action, Adventure

The Hitman’s Wife’s Bodyguard 
- U shty për 20 gusht 2021
Sellma Hajek bashkohet me Rajan Rejnollds dhe Samuell Xhek-
son në këtë vazhdim të filmit aksion/komedi 2017. 

The Hitman’s 
Wife’s Bodyguard 
- Rescheduled to August 20, 2021
Salma Hayek joins Ryan 
Reynolds and Samuel Jackson 
in this Sequel to the 2017 ac-
tion/comedy movie.

Dune - U shty për 1 tetor 2021
Paul Atreides udhëheq fiset nomade në një betejë për ta kontrol-
luar planetin e shkretë Arrakis.
Zhanri: Sci Fi, Aventurë

Dune - Rescheduled to October 1, 2021
Paul Atreides leads nomadic tribes in a battle to control the desert planet Arrakis.
Genre: Sci Fi, Adventure

Vazhdon nga numri i kaluar.....  Continued from previous issue
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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

The Last Duel - U shty për  15 tetor 2021
Dy kalorës hasin në tradhti në Francën e shekullit të 14-të.
Zhanri: Dramë, Histori 

The Last Duel - Rescheduled to October 15, 2021
Two knights encounter treachery in 14th-century France.
Genre: Drama, History

Snake Eyes - U shty për 22 tetor 2021
Aventurat e mëtejshme të ninxha-komandos Snake 
Eyes.
Zhanri: Aksion, Aventurë

Snake Eyes - Rescheduled to October 22, 2021
The further adventures of ninja commando Snake Eyes.
Genre: Action, Adventure

Eternals - U shty për  5 tetor 2021
Të Përjetshmit i shfrytëzojnë fuqitë e tyre mbinjerëzore për t’i luftuar 
Devijantët e ligë.
Zhanri: Aksion, Aventurë, Fantazi 

Eternals - Rescheduled to November 5, 2021
The Eternals use their superhuman powers to battle the evil Deviants.
Genre: Action, Adventure, Fantasy

Free Guy - U shty për një datë të panjohur
Një sportelist në bankë i quajtur Gaj e kupton se ai është një person-
azh sfondi në një videolojë botërore të hapur të quajtur Qyteti i Lirë që 
së shpejti do të dalë jashtë funksionit.
Zhanri: Aksion, Komedi 

Free Guy - Rescheduled, new date unknown
A bank teller called Guy realizes he is a background character in an open 
world video game called Free City that will soon go offline.
Genre: Action, Comedy

Death on the Nile - U shty për një datë të panjohur
Në këtë triller Detektivi i Agata Kristi, Herkul Poirot, heton vrasjen e 
një trashëgimtare të re në bordin e një anijeje lundrimi në lumin Nil.
Zhanri: Dramë, Krim, Mister dhe Triller 

Death on the Nile - Rescheduled, new date unknown
In this thriller Agatha Christie’s Detective Hercule Poirot investigates the murder of a young heir-
ess aboard a cruise ship on the Nile River.
Genre: Drama, Crime, Mystery and Thriller

20 PREMIERES OF 2020 POSTPONED
TO 2021 (PART 2)
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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 looking 
forward to seeing in 2020 had to be postponed to 2021. Obvi-

ously, 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.



Kosovare Asllani është një prej emrave të mëdhenj të futbollit 
evropian dhe botëror të femrave. Gjatë karrierës së saj të 
ndritur, ajo ka luajtur për ekipe si Paris Saint Germain, Man-

chester City dhe Chicago Red Star. Aktualisht, ajo është duke luaj-
tur në klubin që ajo e do Real Madrid Femenino. Në vijim ju ftojmë 
që të lexoni artikullin që forbes.com e ka shkruar rishtas për të.

‘Galactica’ e parë e Real Madridit
“Kur isha e vogël, futbollisti që e adhuroja, ishte pa dyshim brazil-
iani Ronaldo,” thotë Kosovare Asllani. “Ai luante për Real Madridin 
dhe për këtë arsye unë fillova që të ndiqja këtë ekip në fillim.”

I votuar nga FIFA si klubi i shekullit, një minus në mesin e 
mbështetësve të trembëdhjetë herë kampionëve të Evropës, 
ishte fakti se Real Madridi vazhdonte të ishte një prej klubeve 
kryesore të kontinentit që vazhdonte të mos kishte një skuadër 
të femrave në futboll.

Në Ditën Ndërkombëtare të Grave në vitin 2019, një prej këtyre 
tifozëve, Asllani, e postoi një thirrje në mediat sociale duke pyetur 
pse ekipi që ajo e mbështeste nuk e kishte një skuadër të femrave. 
Katër muaj më vonë, ajo nënshkroi kontratë me CD Tacon, vetëm 
tri javë pasi që bordi i drejtorëve të Real Madridit e dorëzoi një pro-
pozim për të përvetësuar këtë ekip, që deri atëherë ishte i pavarur, 
dhe për ta kthyer atë në skuadrën zyrtare për femrat, një lëvizje e 
cila u miratua më 15 shtator 2019.

Asllani hyri në histori si lojtarja e parë që u ble pas përvetësimit 
në fjalë të klubit dhe e cila në përputhje me prirjen e Presidentit 
Florentino Perez për transferimet e emrave të mëdhenj (Galacti-
cos), u bë e njohur si ‘Galactica’ e parë. “Nënshkrimi i kontratës me 
Real Madridin, pa dyshim ishte shumë i veçantë për mua” thekson 
Asllani, “sepse, unë e kam adhuruar këtë klub për aq shumë kohë, 
por në të njëjtën kohë ndjehesha sikur po e nënshkruaj edhe një 
letër të përgjegjësisë, sepse isha blerja e parë zyrtare e klubit.”

Transicioni nga 
CD Tacon në Real 
Madrid Femenino
Ndeshja e parë e CD Tacon 
në Ligën e Parë të Spanjës 
ishte kundër rivalëve të 
përhershëm Barcelonës. 
Ndeshja përfundoi me një 
fitore të thellë 9-1 të Bar-
celonës, dhe Asllani këtë e 
arsyeton me mungesën e 
përvojës. Kur sezoni 2019-
2020 u ndërpre para kohe 
për shkak të pandemisë së 
COVID-19, CD Tacon kishte 
ngelur në mesin e tabelës 
me vetëm gjashtë fitore nga 
njëzetenjë ndeshje, kurse vet 
Asllani kishte shënuar vetëm 
pesë herë. Gjatë verës, klubi 
edhe zyrtarisht kaloi nën 
ombrellën e Real Madrid dhe 
më 1 korrik u riemërua Real 
Madrid Femenino.

Në sezonin e ri, pas edhe një humbjeje tjetër nga FC Barce-
lona në ndeshjen e parë, kësaj here 4-0, Asllani hyri sërish në 
histori si shënuesja e golit të parë zyrtar në historinë e skuadrës 
për femra të Real Madridit (golat e mëparshëm janë shënuar nën 
emrin CD Tacon) në barazimin 1-1 me Valencian që u zhvillua në 
javën e dytë. Më pas erdhën edhe tetë gola të tjerë për Asllanin, 
teksa Real Madrid u ngjit në vendin e dytë në tabelë, pas Barcelo-
nës, por përpara rivalëve të qytetit Atletico Madrid.

Krenare për prejardhjen 
e saj nga Ballkani
Asllani është krenuar gjithmonë për prejardhjen e saj nga 
Ballkani dhe ajo beson se kjo e bën atë një figurë më të af-
ërt për femrat që kanë vështirësi që ta gjejnë vendin e tyre 
në shoqëri. “Prindërit kanë lindur dhe janë rritur në Kosovë. 
Unë kam lindur në Suedi, por gjithmonë e kam ndjerë se 
shumë prej vajzave të reja me prejardhje të ndryshme 
mund të marrin shembull nga unë, prandaj e kam ndjerë 
përgjegjësinë që të luftoj edhe për ato vajza dhe që ta vërtetojë 
se nuk ka rëndësi se prej nga vjen, dhe se ëndrrat e tyre mund 
të bëhen realitet.” Tani, Asllani dëshiron që t’i frymëzojë të 
tjerët “Në do të hapim rrugën për vajzat e reja që 
ëndërrojnë të luajnë për Real Madridin.”

Një luftëtare për 
barazinë gjinore
“Unë luftoj për të drejta të barabarta dhe 
barazi, prandaj me të vërtetë dëshirojë 
që ekipet më të mëdha të botës t’i 
kenë skuadrat e femrave dhe Reali 
i Madridit është klubi më i madh në 
botë. Ishte me rëndësi për mua, që 
edhe ata të bashkoheshin me të 
gjitha ekipet e tjera dhe të dësh-
monin që ne e duam skuadrën e 
femrave, dhe që ne duam që ta 
kemi një skuadër të femrave të 
suksesshme.”

“Suedia ka qenë një shembull 
për tërë botën kur bëhet fjalë për të drejtat e 
barabarta dhe femrat që luajnë futboll. Ne 
jemi treguar të suksesshëm për kaq shumë 
kohë. Unë shoh potencial të pafund. Unë 
dua që të ndihmoj në rritjen e këtij sporti në 
një vend të dhënë pas futbollit si Spanja.”

NGA SUEDIA NË SPANJË - ‘MISIONI’ I KOSOVARE 
ASLLANIT NË REAL MADRID

këndi sportiv

Burimi: www.forbes.com20



Kosovare Asllani is one of the big names of European 
and world female football. During an illustrious career 
she has played for clubs like Paris Saint Germain, 

Manchester City and Chicago Red Star. Currently she is plying 
her trade at her favorite club Real Madrid Femenino. Below we 
invite you to read the article forbes.com wrote about her.

Real Madrid’s first ‘Galactica’
“When I was a kid, the football player I looked up to, was the 
Brazilian, Ronaldo obviously” says Kosovare Asllani. “He used 
to play for Real Madrid and that’s how I started to follow the 

team for the first time”.
Voted the Club of the Century by FIFA, it was always a 

bone of contention among supporters of the thirteen-time 
European champions, that Real Madrid remained as one 
of the few leading clubs in the continent not to have a 
women’s soccer team.

On International Women’s Day 2019, one of those 
fans, Asllani, posted a plea on social media ask-
ing why the team she supported did not have a 
women’s team. Four months later, she signed for 
CD Tacón just three weeks after the Real Madrid 

board of directors submitted a proposal for absorb-
ing the previously independent team into the club 

as their official women’s section, a move which was 
approved on 15 September 2019.

Asllani went down in history as the club’s first 
transfer acquisition following the takeover and, in line with 

President Florentino Pérez’s penchant for big-name transfers 
(Galácticos), she became known as the first ‘Galáctica’. “Sign-

ing a contract at Real Madrid obviously was special for me” 
admits Asllani, “because I looked up to the club for such a long 
time, but at the same time I felt like I was signing a paper of re-
sponsibility because I was the first official signing for the club”.

Transition from CD Tacón to Real 
Madrid Femenino
CD Tacon’s first game in Spain’s Primera Division came 
against eternal rivals Barcelona. It ended with a 9-1 Bar-

celona victory. This defeat Asllani 
puts down to a lack of experience. 
When the 2019/20 league season 
was prematurely ended by the 
COVID-19 pandemic, CD Tacón 
were mired in mid-table with six 
wins from 21 matches with their 
Galáctica only scoring on five 
occasions. Over the summer, the 
club officially came under the Real 
Madrid umbrella and was renamed 
Real Madrid Femenino on 1 July.

After another opening day 
defeat to FC Barcelona, this time 
4-0, Asllani went down in history as 
the scorer of the first official goal 
in the history of the Real Madrid’s 
women’s team (the other goals 
were scored under CD Tacon) during a 1-1 draw with Valencia the 
following week. Eight more goals have followed for the Swede as 
Real Madrid climbed to second position in the standings, behind 
Barcelona but ahead of city-rivals Atlético.

Proud of her Balkan Heritage
Asllani has always been proud of her Balkan heritage and believes 
it makes her a more accessible figure for women who struggle 
to find a place in society. “My parents were born and raised in 
Kosovo. I was born in Sweden, but I felt like a lot of the young girls 
with different backgrounds could relate to me, so I felt responsible 
to fight for those girls too and show that it doesn’t matter where you 
come from, all of their dreams are possible”. Now Asllani wants to 
inspire others. Part of the first squad of women playing for the most 
illustrious club in the world. “We will lead the way for young girls 
that dream of playing for Real Madrid”.

A fighter for gender equality
“I really fight for equal rights and equality, so I really want the 
biggest teams in the world to have women’s teams and Real 
Madrid is the biggest club in the world. It was important for me, 
for them to jump on the train with all the other teams and show 
that we want the women’s team, and we want to have a suc-
cessful women’s team”.

“Sweden has been a role model for the world when it comes 
to equal rights and women playing football. We have been suc-
cessful for such a long time. I see a huge potential. I want to 
help this sport grow in a football country, like Spain is”.

sports corner

FROM SWEDEN TO SPAIN - KOSOVARE
ASLLANI’S ‘MISSION’ AT REAL MADRID

Source: www.forbes.com 21
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Shiriti për ecje “Virtuix 
Omni One VR”

Ajo që ju nevojitet për ta bërë 
sa më madhështore për-
vojën e realitetit tuaj virtual 

në shtëpi është të jeni në gjendje 
të lëvizni në mbarë shtëpinë tuaj. 
Me pajisjen “Virtuix Omni One VR 
Treadmill”, ju mund ta bëni pikër-
isht këtë. Në fakt, ky shirit për 
ecje “VR treadmill” për shtëpi 
ua mundëson që të lëvizni lart, 
poshtë, anash dhe në të gjitha 
drejtimet në 360 gradë. Për më 
tepër, ai madje e kupton nëse 

përkuleni apo gjunjëzoheni, 
siç ndoshta dihet se veproni 
ashtu gjatë lojrave tuaja. 
Për më tepër, “Virtuix Omni” 
ka një diametër prej vetëm 

1,2192 metrash.

Virtuix Omni One VR Treadmill

What you need to make your home virtual reality experience as 
great as possible is to be able to move all over the place. With 
the Virtuix Omni One VR Treadmill, you can do just that. In fact, 

this home VR treadmill lets you move up, down, side to side, and in all 
360 degrees. What’s more, it can even detect if you crouch or kneel, as 
you’re probably known to do during your games. Furthermore, the Virtuix 
Omni has a diameter of only four feet. 

Burimi: thegadgetflow.com

Telefoni i mençur 
“Samsung Galaxy S21 
Ultra 5G” ka një konfigurim 
inteligjent të kameras 
pro-grade

Një nga veçoritë e telefonit është 
aparati ose kamera, e cila 
është ajo ku telefoni i mençur 

“Samsung Galaxy S21 Ultra 5G” vërtet 
shkëlqen. Në fakt, sistemi i tij i kamerave 
pro-grade fillon që nga korniza e kamerës 

“Contour Cut Camera” që 
shkrihet me kornizën meta-
like. Meqë përmban karak-
terisika me tipare të IA-së, 

telefoni i mençur “S21 Ultra 
5G” e ka një kamerë të 
pasme me katër thjerrëza, 
një thjerrëz me kënd ultra të 
gjerë, një me kënd të gjerë 
dhe dy tele-thjerrëza. me to 
vjen edhe një sensor pro 108 
MP dhe mundësia për foto të 
detajuara 12-bit RAW, gjersa 
mund të bëni foto në cilësinë 
4K me 60 fps. Për më tepër, 
ky telefon ofron 100x Space 
Zoom, një sensor për natën 

Laptop “SUS Zen-
Book Pro Duo 15 
OLED” me ekran 
“ASUS Screen-
Pad Plus” anash

Laptopi “ASUS Zen-
Book Pro Duo 15 
OLED” përfshin 

ekranin “ASUS Screen-
Pad Plus”, duke ju ofruar 
një ekran dytësor me rezo-
lucion 4K, me gjerësi të 
plotë dhe me prekje. 
Punon pa prob-
leme me ekranin 
primar - një ekran 4K 
OLED HDR. Ekrani sekondar paraqitet lart automatikisht 
duke ngritur pjesën e pasme në 9.5 gradë, duke përmirë-
suar kështu lexueshmërinë dhe duke zvogëluar shkëlqimin 
e ndritshëm. Meqë fuksionon në procesorin Intel Core i9 
dhe ofron grafikë GPU për laptopa GeForce RTX 3070 të 
kompanisë “NVIDIA”, ky ZenBook i ri është i shkëlqye-
shëm për krijuesit. Për më tepër, “ASUS ZenBook Pro 
Duo 15 OLED” ka dy porta “Thunderbolt 3”, lidhje Wi-Fi 6, 
një SSD prej 1 TB (terrabajt) dhe 32 GB RAM DDR4. Për 
më tepër, dizajni i ekranit të tij pa kornizë e ka një raport 
93% ekran-trup dhe ekrani primar e ka një raport kontrasti 

1.000.000:1. Më në 
fund, ekrani 

i vlerësuar 
me prekje 
nga “PAN-
TONE” e 
siguron 
saktësinë e 
ngjyrave për profesionistët e grafikës.

SUS ZenBook Pro Duo 15 
OLED laptop with the tilting 
ASUS ScreenPad Plus

The ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED laptop 
incorporates the ASUS ScreenPad Plus, giving 
you a full-width secondary 4K touchscreen. It 

works seamlessly with the primary display—a 4K OLED HDR 
screen. The secondary display automatically tilts by raising 
the rear to 9.5 degrees, improving readability, and decreas-
ing glare. Operating on the Intel Core i9 processor and 
offering NVIDIA GeForce RTX 3070 laptop GPU graphics, 
this new ZenBook is great for creators. Moreover, the ASUS 
ZenBook Pro Duo 15 OLED has two Thunderbolt 3 ports, 
Wi-Fi 6 connectivity, a 1 TB SSD, and 32 GB of DDR4 RAM. 
Additionally, its frameless screen design has a 93% screen-
to-body ratio, and the primary screen has a 1,000,000:1 
contrast ratio. Finally, the PANTONE Validated touchscreen 
ensures color accuracy for graphics professionals.

PAJISJE “COOL” NË VITIN 2021
hi-tech

Në pragun e vitit 2021 ne presim 
shumë risi. Cilat janë risitë kur 
bëhet fjalë për teknologjinë? 
Janë krijuar pajisje që mbrojnë 
shëndetin tonë, që përmirëso-
jnë kohën e kaluar në shtëpi, 
por edhe që shtyjnë kufijtë në 
aspektin e teknologjisë. Mund 
tw lexoni më poshtë.
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Atletet “Nike Air Jordan XI Adapt 
Jumpman Shoes”

Një homazh për të kaluarën dhe një pohim për të ardh-
men, atletet “Nike Air Jordan XI Adapt Jumpman 
Shoes” përdorin teknologjinë e fuqisë së lidhsave. 

Duke paraqitur me krenari një dizajn vetë-lidhës, këto atlete 
“Air Jordans” janë ende të ngjashme me formën origjinale të 

këpucëve që nga 25 vite më 
parë. Ato mund të duken si 
këpucë retro atletike, por 
atletet “Nike Air Jordan XI 
Adapt” janë mjaft futuriste. 
Në fakt, këto atlete shkojnë 
çift me aplikacionin “Nike 
Adapt”, kështu që ju mund 
t’i personalizoni ato në maksimum dhe t’i kontrolloni këpucët 
tuaja duke i personalizuar ato në kohë reale.

Nike Air Jordan XI Adapt  
Jumpman Shoes

A homage to the past and a nod to the future, the Nike Air 
Jordan XI Adapt Jumpman Shoes use power-lacing tech-
nology. Boasting a self-lacing design, these Air Jordans 

are still similar to the original shoe shape from 25 years ago. 
They may look like a retro athletic shoe, but the Nike Air Jordan 
XI Adapt kicks are pretty futuristic. In fact, this footwear pairs 
with the Nike Adapt app, so you can personalize them to the 
max and control your shoes with real-time customization.

Aksesorë lojërash “Otterbox”

“Otterbox” paraqiti një linjë aksesorësh 
lojrash për vitin 2021 në partneritet 
ekskluziv me “Xbox”. Siç pritej, 

ekziston një guaskë e kapshme e kontrolluesit 
“Xbox” që të mund të luani në mënyrë të sigurt 
dhe një kuti e kontrolluesit “Xbox” në mënyrë 
që të mund ta mbani të sigurt. Pastaj ekzis-
ton një kthetër për të transformuar lojërat e 
lëvizshme me një kontrollues në një ekosistem 
të bashkuar (në mënyrë të sigurt!).

Otterbox Gaming 
Accessories

Otterbox announced a 2021 gaming 
accessories line in partnership exclu-
sively with Xbox. As expected, there 

is a grippy Xbox controller shell so you can 
game safely, and an Xbox controller case so 
you can carry safely. Then there’s this claw 
to transform mobile gaming with a controller 
into one conjoined ecosystem (safely!).

COOL TECH GADGETS IN 2021

Source: thegadgetflow.com

On the doorstep of 2021 we 
expect many novelties. What 
are the novelties when it comes 
to technology? Gadgets have 
been designed that protect our 
health, improve the time spent 
at home, but also push the 
boundaries in terms of technol-
ogy. Read below.

hi-tech

“Contour Cut Camera” që 
shkrihet me kornizën meta-
like. Meqë përmban karak-
terisika me tipare të IA-së, 

telefoni i mençur “S21 Ultra 
5G” e ka një kamerë të 
pasme me katër thjerrëza, 
një thjerrëz me kënd ultra të 
gjerë, një me kënd të gjerë 
dhe dy tele-thjerrëza. me to 
vjen edhe një sensor pro 108 
MP dhe mundësia për foto të 
detajuara 12-bit RAW, gjersa 
mund të bëni foto në cilësinë 
4K me 60 fps. Për më tepër, 
ky telefon ofron 100x Space 
Zoom, një sensor për natën 

“Bright Night”, një opsion “Night Mode” më 
të mirë dhe zvogëlim të zhurmës. Përtej 
aparatit, ky telefon i mençur ofron ‘ultra-
wide band’ (lidhje me ultra-gjerësi), si dhe 
lidhje Wi-Fi 6E. Ekrani i tij 6.8″ Dynamic 
AMOLED 2X paraqet me krenari një shpe-
jtësi të rregullueshme të rifreskimit nga 10 
Hz në 120 Hz, varësisht të asaj se çfarë 
po shikoni.

Samsung Galaxy S21 
Ultra 5G smartphone has 
an intelligent pro-grade 
camera setup

One of phone features is the cam-
era, which is where the Samsung 
Galaxy S21 Ultra 5G smartphone 

truly delivers. In fact, its pro-grade camera 
system starts with its Contour Cut Cam-
era housing that blends seamlessly with 
the metal frame. Boasting AI-powered 
features, the S21 Ultra 5G smartphone 
has a quad rear camera that includes an 
ultra-wide lens, wide lens, and two tele 
lenses. With that, you get a 108 MP pro 
sensor and detailed 12-bit RAW file op-
tion, and you can shoot in 4K at 60 fps. 
Furthermore, it offers 100x Space Zoom, a 
Bright Night sensor, a better Night Mode, 
and improved noise reduction. Beyond the 
camera, this smartphone offers Ultra-wide-
band as well as Wi-Fi 6E connectivity. Its 
6.8″ Dynamic AMOLED 2X display boasts 
an adjustable refresh rate of 10 Hz to 120 
Hz, depending on what you’re watching.



Që nga fillimi i pandemisë së 
COVID-19, KFOR-i rregullisht 
ka ndihmuar institucionet në 

Kosovë përmes donacioneve të ndry-
shme. Këto donacione vazhduan edhe 
gjatë muajit dhjetor të vitit 2020 dhe 
përfituesit e radhës ishin dy shkolla 
njëra në Deçan dhe tjetra në Pejë.

Pajisje për kabinetin e 
informatikës në SHFMU 
“Kuvendi i Verrave të 
Llukës”
Së pari u ndihmua Shkolla Fillore dhe 

e Mesme e Ulët (SHFMU) “Kuvendi i 
Verrave të Llukës” në fshatin Llukë e 
Epërme, komuna e Deçanit. Falë një 
donacioni të CIMIC-ut (Bashkëpun-
imit Civilo-Ushtarak të KFOR-it), më 
17.12.2020 kjo shkollë u furnizua me 20 
laptopë për kabinetin e informatikës, një 
makinë për plastifikimin e dokumenteve, 
si dhe me lodra didaktike për klasën e 
parashkollorëve.

Në lidhje me këtë donacion drej-
toresha e kësaj shkolle, Besarta Tahiri 
Ukaj, tha: “Ne e kemi bërë një kërkesë 
për pajisje për kabinetin e informa-
tikës, pasi që ato na kanë munguar 
shumë deri më tani, si dhe për klasën 

e parashkollorëve. Dua t’i falënderoj 
përfaqësuesit e KFOR-it për sigurimin 
e këtij donacioni, i cili është shumë i 
nevojshëm për ne dhe për nxënësit.”

Falënderues dhe entuziastë për këtë 
donacion ishin edhe nxënësit e shkol-
lës. Valjeta Muçaj, nxënëse e klasës së 
gjashtë tha: “Jam shumë e lumtur sepse 
përmes këtyre laptopëve do të mësojmë 
gjëra të reja, prandaj dua ta falënderoj 
KFOR-in shumë.” Të njëjtin mendim e 
kishte edhe nxënësi tjetër, Ideal Sutaj: 
“Jam shumë i lumtur sepse në këto 
kushte të pandemisë do të kemi kushte 
më të mira për të përcjellë mësimin dhe 
për të mësuar gjëra interesante.”

Nëntë dyer të klasave 
dhe rrethoja e re vetëm 
një pjesë e donacionit
Me qëllim për të ndihmuar në përmirësi-
min e infrastrukturës dhe cilësisë së ar-
simit në Kosovë, më 18.12.2020, misioni i 
KFOR-it e dorëzoi zyrtarisht një donacion 
edhe për SHFMU “Lidhja e Prizrenit” në 
Komunën e Pejës. Edhe ky donacion 
u realizua në kuadër të projekteve të 
CIMIC-ut, dhe për këtë shkollë u siguruan 
pajisje teknologjike për parashkollorët, 
një televizor, një makinë për pastrimin e 
dyshemeve, dyert për nëntë klasa, si dhe 
rrethoja e re e oborrit të shkollës.

Jashtëzakonisht falënderues për 
këtë donacion të KFOR-it ishte drejtori i 
Shkollës, Valdrin Husaj, i cili tha: “Gjatë 
kohës së pandemisë kur nuk e kishim të 
qartë se si do të rridhte situata për fillimin 
e vitit shkollor, nëse do të ishim prezent 
në shkollë apo do të kalonim në mësim 
online, ne kërkuam nga KFOR-i që të na 
mbështesë me mjete teknologjike dhe 
me pajisje që kanë të bëjnë me ngritjen 
e higjienës në shkollë, duke e ditur që si 
parakusht për parandalimin e pandemisë, 
ishte edhe mbajtja e higjienës. Ky dona-
cion ka rëndësi shumë të veçantë, sepse 
ka ndikuar në motivimin tonë shtesë gjatë 
kësaj periudhe, që të angazhohemi edhe 
më tepër dhe të ndikojmë në ngritje të 
cilësisë. Mesazhi im është që asnjëherë 
të mos dëshpërohemi, sepse jeta është 
plot me sfida, por gjithherë duke e ditur 
se kemi një dritare dhe mund t’ia dalim 
duke mos u dorëzuar asnjëherë.”

KFOR-i mbetet i 
përkushtuar në sigurimin 
e një ambienti të qetë 
dhe të sigurt për të gjithë 
në Kosovë
Përmes projekteve dhe donacioneve të 
ndryshme të realizuara për të gjitha ko-
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SHKOLLAT “KUVENDI I VERRAVE TË 
LLUKËS” DHE “LIDHJA E PRIZRENIT” 
NDIHMOHEN NGA KFOR-i



Since the beginning of the COVID-19 
pandemic, KFOR actively helped 
institutions in Kosovo through vari-

ous donations. These donations contin-
ued during December 2020 and the next 
beneficiaries were two schools, one in 
Deçan and the other in Peja.

Equipment for IT cabinet 
in EJHS “Kuvendi i Verrave 
të Llukës”
Firstly, the Elementary and Junior High School 
(EJHS) “Kuvendi i Verrave të Llukës” in the 
village of Llukë e Epërme, municipality of 
Deçan was assisted. Thanks to a donation from 
CIMIC (KFOR Civil-Military Cooperation), on 
17.12.2020 this school was supplied with 20 
laptops for the computer room, a machine for 
laminating documents, and didactic toys for the 
preschool class. Regarding this donation, the 
principal of this school, Besarta Tahiri Ukaj 
said: “We have made a request for equipment 
for the computer cabinet, as we have lacked 
them so far, as well as for the preschool 
class. I want to thank KFOR representatives 
for providing this donation, which is very nec-
essary for us and for the students.”

Students of the school were also grateful 
and enthusiastic about this donation. Valjeta 
Muçaj, a sixth-grade student said: “I am very 
happy because through these laptops we will 
learn new things, so I want to thank KFOR a 
lot.” The other student, Ideal Sutaj, had the 
same opinion: “I am very happy because in 

these circumstances of the pandemic we 
will have better conditions to attend lesson 
and learn interesting things.”

Nine classroom doors and 
the new fence only part of 
the donation
In order to help improve the infrastructure and 
quality of education in Kosovo, on 18.12.2020, 
the KFOR mission officially presented a 
donation to the EJHS “Lidhja e Prizrenit” in the 
Municipality of Peja. This donation was also re-
alized within the framework of CIMIC projects, 
and the school was provided IT equipment for 
pre-schoolers, a TV set, a floor cleaning ma-
chine, doors for nine classrooms, and a new 
fence for the school yard.

Extremely grateful for this KFOR donation 
was the director of the School, Valdrin Husaj, 
who said: “During the pandemic when we 
were not clear how the situation would turn 

out for the beginning of the school year, if we 
would be present in school or would go to 
online learning, we asked KFOR to support us 
with IT equipment and other items related to 
improving hygiene in the school, knowing that 
as a precondition for preventing the pandemic, 
was also maintaining of hygiene. This donation 
is very special, because it has influenced our 
additional motivation during this period, to en-
gage even more and to influence the increase 
of quality. My message is that we should never 
despair, because life is full of challenges, but 
always knowing that we have a window and 
we can succeed by never giving up.”

KFOR remains committed 
to providing a safe and 
secure environment for 
all in Kosovo
Through various projects and donations pro-
vided to all communities, KFOR is demonstrat-
ing its commitment to ensuring a safer and 
better future for all people living in Kosovo. 
Perhaps, the importance of these donations 
was best expressed by the leader of the KFOR 
team within the LMT K14, Lieutenant Paciolla 
Anthony, who on the occasion of handing over 
the donation to the school “Kuvendi i Verrave 
të Llukës” among other things stressed, “We 
are making this donation for the benefit of 
children, who are the future of Kosovo and 
of course through this donation, students will 
have better conditions to learn.”
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munitetet, KFOR-i po e dëshmon 
përkushtimin në sigurimin e një 
të ardhme më të sigurt dhe më të 
mirë, për të gjithë njerëzit që jeto-
jnë në Kosovë. Mbase, rëndësinë 
e këtyre donacioneve më së miri 
e shprehu udhëheqësi i ekipit të 
KFOR-it në kuadër të LMT K14, 
togeri Paciolla Anthony, i cili me 
rastin e dorëzimit të donacionit 
në shkollën “Kuvendi i Verrave të 
Llukës” në mes të tjerash theksoi: 
“Ne jemi duke e realizuar këtë 
donacion për të mirën e fëmijëve, 
të cilët janë e ardhmja e Kosovës 
dhe natyrisht përmes këtij dona-
cioni, nxënësit do të kenë kushte 
më të mira për të mësuar.”

Na vizitoni në:
Visit us at:

SCHOOLS “KUVENDI I VERRAVE TË 
LLUKËS” AND “LIDHJA E PRIZRENIT” 
SUPPORTED BY KFOR
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pyetësor

CILI ËSHTË USHQIMI 
I JUAJ I PREFERUAR?

Olti Sfarça (17)

Ushqimet e mia të 
preferuara janë 
kryesisht ushqimet e 

fërguara dhe po ashtu edhe 
ushqimet tona tradicionale.

My favorite dishes 
are mainly fried 
ones, as well as our 

traditional foods.

Suhejla 
Krasniqi (18)

Ushqimi im i prefer-
uar është gjella me 
perime. Ky ushqim 

më pëlqen shumë sepse 
është shumë e shijshme 
por ka edhe shumë vi-
tamina dhe është e shën-
detshme.

My favorite dish is 
a vegetable stew. 
I like this dish very much because it is very 

tasty but it also has a lot of vitamins and it is healthy.

Erisa Matoshi (17)

Ushqimi im i preferuar 
është pitja me mollë. 
Kjo është një lloj 

ëmbëlsire e bërë me mollë të 
bluar në mes të dy petave, të 
cilat gatuhen me miell gruri 
ose të misrit. Ky është ush-
qimi im i preferuar për arsye 
se e gatuan nëna ime dhe 
gjithnjë ma kujton shijen dhe 
aromën e shtëpisë. Po ashtu, 
kjo është ëmbëlsira më e 
shijshme për mua.

My favorite dish is apple pie. This is a kind 
of dessert made with ground apples, and it 
includes two noodles, which are cooked with 

wheat or corn flour. This is my favorite dish because 
my mother cooks it and it always reminds me of the 
taste and smell of home. Also, this is the most deli-
cious dessert for me.

Vuk Balog (14)

Ushqimi im i preferuar 
është pica, ajo më pëlqen 
ta ha më së shumti. 

Të gjitha llojet e picave janë të 
preferuara. E di nuk është bash 
zgjedhja më e shëndetshme, por 
është ushqim im i preferuar. Unë 
jam i vetëdijshëm që ushqimi i 
shpejtë nuk është opsioni më 
i shëndetshëm, por bashkë-
moshatarët e mi dhe unë e duam më së shumti. 

My favourite food is pizza, I like to eat it the most. 
All kinds of pizza are my favourites. I know it’s not 
exactly the healthiest choice, but it’s my favourite 

food. I am aware that fast food is not the healthiest option, 
but my peers and I love it the most.

Nikola 
Nedeljkovic (14)

Unë i dua frutat dhe peri-
met, por prapë preferoj 
pica. Si të gjithë miqtë e 

mi, neve na pëlqen të mblidhe-
mi së bashku dhe të shkojmë 
diku për një pica të mirë, por 
tani, për shkak të pandemisë, 
ne shpesh e porosisim atë. Për të ekuilibruar trupin 
tim, për shkak të ushqimit të shpejtë që konsumoj më 
shpesh, unë ha shumë fruta dhe perime.

I love fruits and vegetables, but I still prefer pizza. 
Like all my friends, we like to get together and go 
somewhere for a good pizza, but now, due to the 

pandemic, we often order it. To balance my body, 
because of the fast food I consume most often, I eat a 
lot of fruits and vegetables.

Kristina Filic (14)
Unë preferoj më shumë 
ushqim të ëmbël se sa të 
kripur, kështu që ushqimi im 
i preferuar janë petullat. Me 
nutella, reçel, sheqer. E di që 
nuk është një opsion i mirë 
për vijën e trupit, por prapë më 
pëlqejnë ato. Gjithashtu di si t’i 
bëj, receta për petulla është e 
thjeshtë, ato bëhen gati shpejt, 
kështu që shpesh e kënaqem me to.

I prefer sweet to salty, so my favourite food is pan-
cakes. With nutella, jam, sugar. I know it’s not a good 
option for the line, but I still enjoy the treats. I also 

know how to make them, the recipe for pancakes is 
simple, they are ready quickly, so I often enjoy that taste.
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WHAT IS YOUR 
FAVORITE FOOD?

questionnaire

Milos Zivic (14)

Ushqimi im i preferuar 
është fasujla. Ndryshe 
nga miqtë e mi, unë 

preferoj ushqimet e ziera. Nuk 
më pëlqen ushqimi i shpejtë, 
është monoton për mua, prandaj 
më pëlqen më shumë kur kthe-
hem në shtëpi dhe më përshën-
det fasulja e gatuar me mish. 
Ushqimi i gatuar është më i 
shëndetshëm, prandaj nuk është e qartë për mua pse të 
gjithë miqtë e mi e duan kaq shumë ushqimin e shpejtë.

My favourite food is beans. Unlike my friends, I 
prefer cooked meals. I don’t like fast food, it’s 
monotonous to me, so I like it the most when I 

come home and I’m greeted by cooked beans with meat. 
Cooked food is healthier, so it is not clear to me why all 
my friends love fast food so much.

Almedina Skenderi (14)

Si të gjithë miqëve të mi, 
mua më pëlqen më së 
shumti ushqimi i shpejtë. 

Jam mësuar me te. Ushqimet e 
mia të preferuara janë picat, san-
duiçet e nxehta, hot dogu. Jam i 
vetëdijshëm që ushqimi i shpejtë 
nuk është i shëndetshëm dhe 
mund të ndikojë në mbipeshë, 
por përpiqem të ushtroj dhe në atë mënyrë të zvogëloj 
pasojat që lë ushqimi i shpejtë në trupin tim.

Like all my friends, I like fast food the most. I’m 
used to it. My favourite dishes are pizza, hot 
sandwiches, hot dogs. I am aware that fast 

food is not healthy and can affect obesity, but I try 
to exercise and that way reduce the consequences 
that fast food leaves on my body.

Silvija Avdi (15)

Ushqimi i shpejtë është 
ushqimi im i preferuar. Unë 
preferoj gjithçka që nuk 

është e shëndetshme, si pica dhe 
sanduiçe të nxehta. Megjithatë, 
shpresoj të bëj një dietë së shpejti 
dhe të filloj të ushqehem më shën-
detshëm. Ushqimi i shpejtë është 
në dispozicion për të gjithë ne dhe 
ndoshta kjo është një nga arsyet 
pse na pëlqen kaq shumë.

Fast food is my favourite food. I prefer everything 
that isn’t healthy, like pizza and hot sandwiches. 
Still, I hope to go on a diet soon and start eating 

healthier. Fast food is available to all of us and maybe 
that is one of the reasons why we like it so much.

Art Bajramaj

Mua më së 
shumti më 
pëlqejnë ushq-

imet tona tradicionale. 
Kuptohet nga të gjitha 
ushqimet tradicionale 
kryesore është flija, e 
cila ka shije të mrekul-
lueshme dhe është një 
ushqim tejet i veçantë 
në kuzhinën tonë.

I mostly like tradi-
tional dishes. When 
I say traditional dishes, of course I imply on 

flija, which tastes great and is a very special dish 
in our cuisine.

Lisa Rusinovci

Ushqimi im i prefer-
uar janë picat. 
Arsyeja e parë pse 

më pëlqen pica shumë 
është shija e tyre e mrekul-
lueshme. Pastaj, ky është 
një ushqim në të cilin mund 
t’i shtoj të gjithë përbërësit 
e mi të preferuar.

My favorite dish is 
pizza. The first 
reason why I like pizza so much is its won-

derful taste. Then, this is a food to which I can add 
on all my favorite ingredients.

Riana Mexhuani

Ushqimi im i prefer-
uar janë pastat e 
çdo lloji. Kjo për 

shkak se ato kanë shije 
shumë të mirë por, edhe 
përgatiten shumë lehtë 
dhe mund të kombinohen 
me shtojca nga më të 
ndryshmet.

My favorite dish is 
pasta, all kinds of 
pasta. That is because they taste very good, 

but they are also very easy to prepare and can be 
combined with various ingredients.
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këndi juaj

Shikoje Tokën e ka Hënën, shikoje detin e ka Diel-
lin, shikoje malin e ka lumin, shikoji njerëzit e kanë 
njërit-tjetrin. Të gjithë e kanë dikë mik, të gjithë lidhin 

me dikë miqësi. Të tillë janë krijuar, ta duan, ta ndihmojnë, të 
kujdesen e t’i shërbejnë njëri-tjetrit për hir të miqësisë.

Hëna e ka shoqëruar tokën me miliona vite dhe me dashurinë 
që e ka për të ia ndriçon mesnatën e errët të saj. Shkëlqimi i 
diellit të vret sytë, por takimi i tij me detin në afrimin e mbrëmjes, 
përthyhet me kaltërsinë e ujërave, shigjetat verbuese të rrezeve 
të tij, dhe ashtu e krijon parajsën e syve në tokë. Prapavija magj-
epsëse dhe gjelbërimi i maleve nuk do të ekzistonte pa lumin që 
shtegton përmes dhe me gurgullimën e tij ua fal madhështinë 
atyre që njeriu gjithnjë e ka ëndërruar.

Miqësia është lidhja dhe dhuntia e parë që i është dhënë 
te gjithëve pa dallim; njerëzve, kafshëve, planetëve, yjeve dhe 
yjësive, gjer tek insektet dhe milingonat. Pra na qenka një lloj 
lidhje universale për të gjithë, por në veçanti, njeriut i është ofruar 
mundësia që t’i zgjedhë ata. Nuk kanë thënë kot: “Miqtë janë 
familja që ti e ke zgjedhur vetë”. Mbretërit, shkencëtarët, shkrim-
tarët të gjithë e kanë pasur ose e kanë mik dikë. Nëse Ajnshtajni 
apo dikush tjetër do të provonte ta demonstronte miqësinë, 
padyshim do të arrinte në këtë përfundim: Miqësia është një lloj 
fushe magnetike, më e madhja në univers që i tërheq njerëzit 
dhe gjësendet në një pikë të përbashkët të dashurisë, respektit, 
ndihmës dhe përkrahjes së ndërsjellë.

Miqësi, pra do të thotë ta duash dikë, jo për tjetër veçse edhe 
ai/ajo është pjesë e kësaj shoqërie, e këtij planeti dhe ne ndajmë 
të gjithë së bashku të njëjtin vendbanim. Miqësi do të thotë 
respekt dhe besim. Nga miqësitë që krijojmë në jetë, duhet të 
jetë i kultivuar respekti dhe besimi i ndërsjellë, dhe bashkë me to 
edhe sinqeriteti. Nuk ka miqësi aty ku ka gënjeshtra dhe mash-
trime dhe me siguri askush nuk ka përfituar gjë prej tyre. Mbi të 

gjitha miqësi do të thotë ndërgjegje. Ndërgjegjja miqësore është 
një medalje që e shohin dhe e kuptojnë vetëm ata që e kanë 
nderin ta bartin atë, dhe jo gjithkush mund ta posedojë një të tillë. 
Ata që e kanë nuk i favorizojnë miqtë para të tjerëve, vetëm se 
i kanë miq. Të gjithë jemi miq me njeri-tjetrin derisa e kemi me 
ne këtë medalje. Miqtë janë të drejtë me veten, ashtu si me të 
tjerët. Pra miqësia qenka vlerë e cila nëse përnjëherë do të hiqej 
nga njerëzit nga një fuqi madhështore, atëherë këtë botë do e 
kaplonte kaosi dhe do e priste shumë shpejt shkatërrimi. 

Miqësia shpeshherë fillon si fëmijë dhe nuk mbaron 
kurrë. Disa fillojnë ndoshta edhe më vonë, por po ashtu 
janë të pa mbarim, dhe kjo do të thotë se miqësia nuk mbar-
on asnjëherë ose vetëm diçka e tillë mund të quhet miqësi. 
Ajo e ka një fillim por është e pambarimtë. Ndarja fizike 
edhe mund të ndodhë, edhe Hëna nuk e shoqëron Tokën 
ditën, por ajo nuk e harron miqësinë me të dhe posa afrohet 
muzgu i mbrëmjes mezi e pret takimin. 

Njerëzit ndonjëherë edhe ndodhë të ndahen dhe nuk takohen 
gjatë, por miqësia mbetet gjallë. Pra miqësia na qenka edhe 
diçka shpirtërore e pavarur fizikisht. Sot falë miqsh jetojmë të 
lumtur, shijojmë kënaqësitë e jetës së bashku, ndajmë hidhërimet 
e trishtimet, ndihmojmë njëri-tjetrin në vështirësi dhe përkrahemi 
në rast nevoje. Sot ne na është dhënë mundësia më e madhe e 
kontaktit me zhvillim të teknologjisë. I kemi thyer muret e afërsisë 
dhe komunikojmë me skajin tjetër të botës. Pse të mos ndër-
tojmë miqësi të shumta të pasura në virtyte, pastërti e çiltërsi 
shpirtërore mes të rinjve të botës. Miqësia depërton Paqësorin 
dhe Saharën, nuk njeh shtete as kufij. Të përbashkëtat që i kemi 
janë të pafund. Të shkëmbejmë provoja dhe njohuri me njëri-
tjetrin, ta duam, ta respektojmë secilin banor të këtij planeti. Jemi 
shumë pak për tu ndarë e të panumërt për tu bashkuar. Askush 
nuk mund të jetojë i vetëm, kushdo që ka provuar, dështim ka 
qenë fundi i tij. Kombet, kulturat le të jenë lumenj, le të jetë miqë-
sia oqeani i pafund ku derdhen të gjithë ata. Le të jemi si Hëna 
e Toka, si deti e Dielli, si lumi e mali. Mendjet e ndritura shkruajë 
histori, të gjitha ato mendje ushqehen me miqësi.

Besion Bobaj

LE TË MENDOJMË 
PËR MIQËSINË!
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Look at the Earth, she has the Moon, look at the sea, she 
has the Sun, look at the mountain, she has the river, look at the 
people, they have each other. Everyone has a friend, everyone 
befriends someone. Such are created, to love, to help, to care for 
and to serve one another for the sake of friendship. 

The moon accompanies the earth for millions of years and 
with the love it has for her, illuminates her dark nights. The 
brightness of the sun kills the eyes, but its meeting with the 
sea at the approach of evening, permeates with the blueness 
of the waters, the blinding arrows of its rays, and thus creates 
the eye paradise on earth. The enchanting background and 
greenery of the mountains would not exist without the river 
that runs through and with its gurgling grants the greatness to 
those that man has always dreamed of. 

Friendship is the bond and the first gift given to all without 
distinction; humans, animals, planets, stars and galaxies, insects 
and ants. So, it is a kind of universal connection for everyone, 
but in particular man was been offered the opportunity to pick 
them. They did not say in vain, “Friends are the family you have 
chosen.” Kings, scientists, writers have all had or are friends with 
someone. If Einstein or anyone else were to try to demonstrate 
friendship, would undoubtedly conclude on such things: Friend-
ship is a kind of magnetic field, the largest in the universe that 
attracts people and things to a common point of love, respect, 
help and mutual support called by us “Friendship”. 

So friendship means loving someone, not for other than he/
she is also part of this society, of this planet and we all share 
the same place together. Friendship means respect and trust. 
From the friendships we create in life, mutual respect and trust 
must be cultivated, along with sincerity. There is no friendship 
where there are lies and deceptions and surely no one has 
benefited from them. Above all friendship means conscience. 

Friendly conscience is a medal seen and understood only by 
those who have the honor of carrying it, but not everyone may 
possess one. Those who have it do not favor friends over oth-
ers, only that they have friends. We are all friends with each 
other as long as we have this medal with us. Friends are fair 
with themselves, just as they are with others. So friendship is 
a value which, if it were suddenly removed from the people 
by a greater power, this world would be gripped by chaos and 
would soon see destruction. 

Friendships often begin in childhood and never end. Some 
start maybe even later but they are also endless, and that means 
that friendship never ends and only that can be called friend-
ship. It has a beginning but is endless. Physical separation may 
happen, even the Moon does not accompany the Earth during 
the day but she does not forget the friendship with her and as the 
evening twilight approaches, she looks forward to the meeting. 

People sometimes even happen to separate and do not meet 
for long, but the friendship remains alive. So, friendship is also 
something spiritually and physically independent. Today, thanks 
to friends, we live happily, enjoy the joys of our lives together, 
share our grief and sorrows, help each other in hardship, and 
support each other in times of need. Today we are given the 
greatest opportunity to keep in touch thanks to technological 
development. We break down the walls of proximity and com-
municate with the other side of the world. Why not build many 
friendships rich in virtues, purity and spiritual sincerity among 
the youth of the world? Friendship penetrates the Pacific and the 
Sahara, recognize no states or borders. The commonalities we 
have are endless. To exchange experiences and knowledge with 
each other, to love, to respect every inhabitant of this planet. We 
are too few to divide and countless to join. No one can live alone, 
whoever has tried, met with nothing but failure. Let nations, 
cultures be rivers, let friendship be the endless ocean where they 
all meet. Let us be like the Moon and the Earth, like the sea and 
the Sun, like the river and the mountain. Enlightened minds write 
stories, all those minds are nurtured by friendship.

Besion Bobaj

your corner

LET’S THINK ABOUT 
FRIENDSHIP
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Përshëndetje!
Mua më pëlqen shumë re-
vista e juaj. E lexoj me vë-
mendje të veçantë ngase 
në të, gjithmonë gjej diçka 
interesante. Këngëtari im i 
preferuar është Gashi dhe 
me këtë rast do të doja t’ju 
kërkoja nëse keni mundësi 
të shkruani diçka për të 
në njërin nga numrat e 
ardhshëm. Po ashtu, do të 
mund të publikonit edhe 
posterin e tij. Sporti im i 
preferuar është futbolli. 
Shkruani më shumë për 
futbollistët e huaj, jetën 
dhe sukseset e tyre. Gjithë 
të mirat.
Eda Jaka
Prishtinë 

Tung tung!
Revista e juaj më pëlqen 
shumë. Do të doja që të 
shkruani më shumë për 

sportistët e huaj. Sido-
mos, do të doja të shkru-
ani për favoritët e mi Ron-
aldo dhe  Messi. Përveç 
sportit unë e adhuroj edhe 
poezinë. Grupi im i prefer-
uar është “Ilirët”, ndërsa 
ndër këngëtarët do të 
veçoja Sinan Vllasaliun. 
Jeni më të mirët.
Jona Kryeziu
Prishtinë

Tung!
Një përshëndetje e 
veçantë për stafin edito-
rial të revistës “For You”. 
Jam Fisi nga Peja. Hobi im 
është sporti kurse kohën 
e lirë e kaloj në mësimin e 
gjuhëve të huaja. E adhu-
roj Dua Lipën dhe Stupcat. 
Nëse keni mundësi ju 
lutem që këta t’i prezantoni 
në faqet e revistës suaj. Ju 
faleminderit.
Fis Krasniqi
Pejë

Përshëndetje!
Unë jam adhurues i flaktë 
i futbollit, mirëpo unë luaj 
edhe basketboll. E dua 

sportin në përgjithësi. 
Revista e juaj më pëlqen 
shumë, jeni revista më 
kualitative për tinejx-
herë. Keni shkrime 
shumë interesante. 
Këngëtari im i prefer-
uar është Yll Limani 
ndërsa ndër aktoret do ta 
veçoja Adriana Matoshin. 
Suksese.
Jetlir Duraku
Prishtinë

Tung!
Revista e juaj më pëlqen 
shumë. Hobi im është 
vallëzimi dhe ëndrra ime 
është që një ditë të bëhem 
valltare. Këngëtarët e mi 
të preferuar janë Gashi 
dhe Ava Max. Ju lutem 
shkruani diçka për ta, 
sepse ende nuk i kemi 
parë në faqet e revistës 
sonë të preferuar. Jeni më 
të mirët. Ju dua shumë.
Jora Maloku
Prizren

Tung tung!
Revista “For You” më 
pëlqen shumë, jeni të parët 

që keni menduar 

edhe për gjeneratat më 
të reja. Hobi im është 
muzika, më pëlqen të dëg-
joj muzikë e besa ngan-
jëherë edhe të këndoj vet. 
Këngëtari im i preferuar 
është Noizy ndërsa filmi 
që e dua më së shumti 
është Harry Potter me të 
gjitha vazhdimet e tij.
Ars Gashi
Prishtinë 
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Greetings,
I really like your maga-
zine. I pay special at-
tention when reading it 
because I always find 
something interesting in 
it. My favorite singer is 
Gashi and I would like 
to take this opportunity 
to ask you to write about 
him in one of your future 
editions, if possible. You 
could also publish his 
poster. My favorite sport 
is football. Write more 
about foreign footballers, 
their lives and successes.  
All the best.
Eda Jaka
Prishtina 

Hello hello,
I really like your maga-
zine. I would like you to 
write more about for-
eign sportsmen. I would 

especially like you to 
write about my favor-
ites, Ronaldo and Messi.  
Apart from sports, I also 
adore poetry. My favorite 
band is “Iliret”, whereas 
amongst singers I would 
single out Sinan Vllasaliu. 
You are the best.
Jona Kryeziu
Prishtina

Hello
A special greeting for the 
editorial staff of “For You” 
magazine! I am Fisi from 
Peja. My hobby is sports 
and I spend my free time 
learning foreign lan-
guages. I adore Dua Lipa 
and Stupcat. If you can, 
please present them in 
the pages of your maga-
zine. Thank you.
Fis Krasniqi
Peja

Greetings
I am an avid admirer of 
football but I also play 
basketball. I love sports 
in general. I like your 

magazine a lot, you are 
the highest quality maga-
zine for teenagers. You 
have very interesting 
articles. My favorite 
singer is Yll Limani 
and amongst actors I 
would single out Adri-
ana Matoshi. I wish you 
success.
Jetlir Duraku
Prishtina

Hello
I like your magazine a lot. 
My hobby is dancing and 
my dream is to become a 
dancer one day. My favor-
ite singers are Gashi and 
Ava Max. Please write 
about them because we 
still haven’t seen them in 
the pages of our favor-
ite magazine. You are 
the best. I love you very 
much. 
Jora Maloku
Prizren

Hello hello
I like “For You” magazine 
a lot, you are the first 

to also think about the 
younger generations. My 
hobby is music, I like to 
listen to music and I also 
sing myself sometime. My 
favorite singer is Noizy 
and my favorite movie is 
Harry Potter in all of its 
installments.
Ars Gashi
Prishtina 

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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