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editorial/indeksi

Të nderuar lexues,

Zgjedhja e karrierës së duhur është 
me rëndësi themelore në jetën 
tonë. Zgjedhja e saktë mund të 

rezultojë në sukses, lumturi dhe të 
ardhme të ndritur. Prandaj, kur vendosni 
për studimet dhe profesionin tuaj të 
ardhshëm, zgjedhja përfundimtare 
duhet të jetë me të vërtetë e juaja, por 
gjithsesi ju nevojiten udhëzime, ndihmë 
dhe këshilla nga prindërit, mësuesit dhe 
ekspertët e fushës. Për më tepër, aftësive 
dhe shkathtësive tuaja individuale 
duhet t’iu kushtohet vëmendja e duhur 
gjatë zgjedhjes së karrierës. Udhëzimi 
i duhur profesional në këtë fazë do t’ju 
ndihmojë që ta zgjidhni me mençuri 
profesionin në përputhje me aftësitë, 
shkathtësitë dhe dëshirat tuaja.
Jeta është bërë shumë komplekse këto 
ditë, dhe konkurrenca është tejet e ashpër 
në fushën e punësimit. Ka kaluar koha kur 
jeta ishte e thjeshtë, e lehtë dhe e qetë 
dhe kishte nevoja të kufizuara. Kishte 
profesione tradicionale në çdo familje. 
Fëmijët e ndiqnin profesionin e prindërve 
dhe aftësoheshin në këtë profesion 
në shtëpi. Me përparimin e shpejtë në 
industri, tregti, ekonomi dhe teknologji, 
nevojat tona janë rritur shumë herë dhe 
jeta është bërë komplekse.
Ka shumë kolegje, institucione, 
politeknikë, institucione për aftësim 
industrial, etj., të cilat ofrojnë aftësime 
në zanate, shkathtësi dhe profesione të 
ndryshme. Rrjedhimisht kjo e bën edhe 
më të vështirë zgjedhjen e “profesionit” 
të duhur dhe institucionin e duhur. Mbi 
të gjitha, askush nuk mund ta zgjedhë 
një profesion në mënyrë të rastësishme, 
dhe gjithashtu duhet të mbani mend se 
zgjedhja e karrierës nuk është thjesht një 
‘shabllon i pëlqimeve dhe mospëlqimeve 
të dikujt’. Gjë që na rikthen në rëndësinë 
e nevojës së lartpërmendur për ta 
diskutuar këtë çështje me prindërit, 
mësuesit dhe ekspertët e fushës.
Pasi ta keni zgjedhur karrierën, rrugën 
e jetës suaj profesionale duhet ta bëni 
me vendosmëri të plotë, këmbëngulje 
dhe vazhdimësi të qëllimit. Qëllimi duhet 
të jetë gjithmonë në këndvështrimin 
tuaj, i qartë dhe i ndritshëm. Shpesh 
do të ketë vështirësi, por ato mund të 
kapërcehen. Sidoqoftë, duhet të vazhdoni 
të ecni përpara. me shpirt dhe ndjenjë 
të përmbushjes së misionit të jetës 
tuaj. Me të drejtë është vërejtur se nuk 
është keq të bësh këpucë, por sigurisht 
që është keq të bësh këpucë të këqija. 
Jepe maksimumin në profesionin që e 
ke zgjedhur. Përsosmëria duhet të jetë 
qëllimi juaj. Vizioni i përsosmërisë është 
një nga çelësat më të mëdhenj të suksesit 
të ndritshëm në çdo karrierë.

Deri në shtator, miq, ruajeni shëndetin!
Leonora

INDEKSIEDITORIAL

MUSIC BOX

MUNDËSI PËR KARRIERË 
DHE SHËRBIM NË TË 
MIRË TË TËRË KOSOVËS
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me qëllim të keq.
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editorial/index

Dear readers,

The choice of a right career is of 
fundamental importance in one’s 
life. A correct choice may result in 

success, happiness and bright future. 
Therefore, when deciding on your 
future studies and occupation the final 
choice should really be yours, but you 
still need all the possible guidance, help 
and counsel from parents, teachers and 
experts on the subject. Moreover, your 
individual abilities and skills should be 
given due consideration upon choosing 
a career. Proper vocational guidance 
at this stage, will help you to choose 
wisely a profession in accordance with 
your aptitude, capability and desires.
Life has become very complex 
these days and there is a cut-
throat competition in the field of 
employment. Gone are the days 
when life was simple, easy and 
smooth and needs limited. There 
were traditional professions in every 
family. The children followed their 
parents’ profession, and they were 
trained in the vocation at home. 
With the rapid progress in industry, 
trade, commerce and technology our 
needs have increased many times 
and life has become complex.
There are many professional colleges, 
institutions, polytechnics, industrial 
training institutes, etc., which give 
training in various trades, skills and 
professions. Consequently, making 
the selection of the “right profession 
and right institution even more 
difficult. After all, one cannot choose 
an occupation at random, and you 
must also remember that the choice 
of a career is not merely a ‘patter of 
one’s likes and dislikes. Which brings 
us back to the importance of the above 
mentioned need to discuss this matter 
thoroughly with parents, teachers and 
experts on the matter.
Once you have chosen the career, the 
path of your professional life, you 
must tread it with full determination, 
perseverance and tenacity of purpose. 
The goal should always be in your 
view, clear and bright. Often there 
would be difficulties, but they can be 
overcome. However, you must keep 
moving forward with a high spirit and 
a sense of fulfilling the mission of your 
life. It has rightly been observed that 
it is not bad to make shoes, but it 
is certainly bad to make bad shoes. 
Put your best in the profession you 
have chosen. Excellence should be 
your aim. The vision of excellence 
is one of the greatest keys to bright 
success in any career.

Until September, stay healthy!
Leonora

INDEX
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Shkolla “Nazim Gafurri” gjen-
det në pjesën verilindore 
të Prishtinës, më konk-

retisht buzë rrugës “Bajram Bahtiri” e 
cila shpie për në Malësinë e Gollapit. 
Puna në të ka filluar me 25 mars 1983 
si paralele e ndarë e shkollës fillore 
“Zenel Hajdini” në Prishtinë. Shkolla 
tani i ka 1100 nxënës, 56 mësimdhënës, 
5 punëtor administrativ, si dhe 11 
punëtorë ndihmës dhe teknik. Drejtore-
sha e kësaj shkolle, Ardianë Makolli Sa-
diku theksoi se sa i përket objektit, kra-
has hapësirave administrative, shkolla 
i ka 25 dhoma mësimi, 3 kabinete, bib-
liotekën, si dhe sallën e edukatës fizike.

Pothuajse katër dekada 
shërbim në kalitjen e 
ardhmërisë
“Për këto 38 vjet të punës së saj, 
shkolla jonë, sikur edhe tërë arsimi 

në Kosovë, është përballur me një 
sërë sfidash. Megjithatë, ne i kemi 
tejkaluar të gjitha këto sfida. Sot, po-
thuajse katër dekada më vonë mund 
t’i gëzohemi një pune të madhe edu-
kativo-arsimore në arsimin e gjener-
atave të reja, në kalitjen e ardhmërisë 
së ndritshme,” tha drejtoresha Makolli 
Sadiku.

Bashkëpunimi me 
prindërit - pika më e 
fortë
Sipas drejtoreshës, një ndër pikat më të 
forta të kësaj shkolle është bashkëpun-
imi me prindërit, gjegjësisht komunite-
tin. Shkolla e ka një plan për fuqizimin 
e rolit të prindërve, në kuadër të të 
cilit janë zhvilluar aktivitete të shum-
ta. Prindërit kanë rol të konsiderue-
shëm në vendimmarrje dhe monitorim 
nëpërmjet të përfaqësimit të tyre në 

këshillin drejtues të shkollës, 
në këshillat e prindërve, 
por edhe si pjesëmarrës në 
takimet e rregullta me më-
simdhënës. Mirëpo, ata e 
kanë mundësinë që të ofro-
jnë edhe ekspertizën e tyre 
në mbështetjen e mësim-

dhënësve për realizimin e temave dhe 
kapitujve specifik, për të cilët prindërit 
e posedojnë përgatitjen profesionale. 
Kështu, ata kanë mbajtur ligjërata në 
lëndë të caktuara, sugjerojnë tema dhe 
aktivitete në kuadër të planifikimeve 
periodike, si dhe i mbështesin nxënësit 
dhe mësimdhënësit në realizimin e 
mësimit jashtë shkolle, theksoi në mes 
të tjerash drejtoresha e shkollës.

Sukseset e nxënësve 
dëshmia më e mirë 
e punës
“Këtë vit nxënësja e shkollës sonë Elo-
na Shabani e ka zënë vendin e dytë në 
gara të fizikës në nivel komunal dhe 
vendin e 5-të në nivel vendi. Kurse, nx-
ënësi Ton Krasniqi e ka zënë vendin e 
5-të në gara të matematikës në nivel 
komunal. Vitin që shkoj nxënësja jonë 

SHKOLLA FILLORE DHE E MESME E 
ULËT “NAZIM GAFURRI” NË PRISHTINË

Sekretarja e shkollës me krenari e prezanton projektin fitues në garën "Arti i Riciklimit"

shkolla e muajit



“Nazim Gafurri” school is located 
in the northeastern part of Pr-
ishtina, more specifically along 

the “Bajram Bahtiri” street, which leads to 
the Gollap Highlands. It became operation-
al on March 25, 1983, as a satellite class-
room of “Zenel Hajdini” primary school in 
Pristina. The school now has 1100 students, 
56 teachers, 5 administrative staff mem-
bers, and 11 support and technical staff. 
The principal of this school, Ardianë Makol-
li-Sadiku, emphasized that structure-wise 
in addition to administrative premises the 
school has 25 classrooms, 3 laboratories, a 
library, and a physical education hall.

Almost four decades of 
service in shaping the 
future
“In 38 years of operation, our school, just 
as the entire education sector in Kosovo, 
has faced a series of challenges. However, 
we have overcome them all. Today, almost 
four decades later, we take pride from the 
great work in the education of the new 
generations, and the shaping of the bright 
future,” Principal Makolli-Sadiku said.

Collaboration with 
parents - the strongest 
point
According to the principal, one of the stron-
gest points of this school is the cooperation 
with the parents, i.e., the community. The 
school has a plan to strengthen the par-
ents' role, wherein numerous activities have 
been conducted. Parents have a significant 
role in decision-making and monitoring 
through their representation on the school 
board, parents’ councils, and attending reg-
ular meetings with teachers. However, they 
can also offer their expertise in supporting 

teachers in the lectures for specific topics 
and chapters for which parents have profes-
sional qualifications. So far, they have deliv-
ered lectures in certain subjects, they sug-
gest topics and activities in the framework of 
periodic planning, and support students and 
teachers in implementing extracurricular ac-
tivities, the school principal highlited among 
other things.

Student successes - 
the best performance 
evidence
This year, our student Elona Shabani, took 
second place in physics competitions at the 
municipal level and 5th place at the national 
level. Whereas, Ton Krasniqi took 5th place 
in math competition at the municipal level. 
Last year, our student Elona Shabani took 
first place at the national level in the Phys-
ics competition,” principal Makolli-Sadiku 
stressed, and added "our school also came 
in first place in the ‘Art of Recycling’ compe-
tition, and in the 'Microbit' competition, and 
the right to particapte in the regional com-
petition in Belgrade. In 2016, our boys team 
was the national champion in football, and 
last year, the girls' football team was the mu-
nicipal vice champion.”

Let’s work and contribute 
to the development of 
Kosovo 
According to principal Makolli Sadiku, these 
are just some of the successes that the stu-
dents of this school have achieved. Accord-
ing to her, these successes provide the best 
evidence of the performance of this school. 
In the end, she appealed to all the young 
people that everything can be achieved with 
hard work, she also called them to work and 
contribute to the development of Kosovo.

Elona Shabani e ka zënë vendin e 
parë në nivel kombëtar në garën e 
Fizikës,” shtoi drejtoresha Makolli 
Sadiku e cila vazhdoi më tej “Po 
ashtu, shkolla jonë e ka zënë ven-
din e parë në garën ‘Arti i Riciklim-
it’, vendin e parë në garën ‘Micro-
bit’ dhe të drejtën për pjesëmarrje 
në garën regjionale në Beograd. 
Në vitin 2016 nxënësit tanë kanë 
qenë kampion në nivel vendi në 
futboll. Kurse vitin që shkoi grupi 
i vajzave në futboll është shpallur 
nën kampion në nivel komunal.” 

Të punojmë dhe 
kontribuojmë në 
zhvillimin e Kosovës
Sipas drejtoreshës Makolli Sadiku 
këto janë vetëm disa prej sukse-
seve që i kanë arritur nxënësit e 
kësaj shkolle. Sipas saj këto suk-
sese janë dëshmia më e mirë e 
punës që zhvillohet aty. Në fund 
ajo i porositi të gjithë të rinjtë 
që me punë mund t’i arrijmë të 
gjitha, dhe iu bëri thirrje që të 
punojmë dhe të kontribuojmë në 
zhvillimin e Kosovës.
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“NAZIM GAFURRI” ELEMENTARY AND 
JUNIOR HIGH SCHOOL IN PRISTINA

school of the month

School principal Ardianë Makolli Sadiku



Në qoftë se e bëni një 
kërkim të thjeshtë 
në “Google” mbi 

dhunën në familje, numri i 
rezultateve do të jetë rreth 
457 milion në 0.43 sekonda. 
Ky fakt tregon qartë se 
dhuna në familje është një 
çështje shumë serioze në të 
gjithë botën dhe se i prekë 
vendet e pasura po aq sa 
edhe të varfrat. Një tjetër 
tipar dallues i saj është se 
shpesh përdoret si sinonim 
i dhunës ose abuzimit në 
mes të bashkëshortëve 
ose partnerëve, kryesisht 
sepse këto janë rastet më 
të raportuara. Megjithatë, 
fëmijët dhe adoleshentët 
janë viktima të dhunës në 
familje po aq sa edhe të 
rriturit.

Çka është dhuna 
në familje?
Sipas përkufizimit të 
Organizatës së Kombeve të 
Bashkuara, dhuna në familje 
ka të bëjë me sjelljet që e 
lëndojnë dikë për të fituar ose 
mbajtur pushtet dhe kontroll 
mbi të. Dhuna në familje 

mund t'i ndodhë çdokujt të 
çfarëdo moshe ose gjinie 
dhe ajo nuk është vetëm 
fizike por, edhe emocionale, 
ekonomike, ose psikologjike. 
Ajo mund të ndodhë brenda 
një vargu marrëdhëniesh, 
përfshirë çiftet që janë të 
martuara, fëmijëve ose të 
afërmve të tjerë, ose ndonjë 
anëtari tjetër të shtëpisë.
Është e rëndësishme të 
theksohet se shumica 
e vendeve të botës e 
përkufizojnë dhunën në 
familje në të njëjtën mënyrë, 
ose ato kanë një përkufizim 
shumë të ngjashëm.

Dhuna në familje 
dhe fëmijët dhe 
adoleshentët
Edhe pse në shumicën 
e rasteve të raportuara, 
dhuna në familje ka të 
bëjë me raste të dhunës 
në mes të bashkëshortëve 
ose partnerëve intim, 
është fakt i pamohueshëm 
që edhe fëmijët dhe 
adoleshentët janë viktima. 
Vlen të theksohet se 80% e 
viktimave janë femra, dhe 
20% janë meshkuj. Edhe 
kur dhuna nuk i shënjestron 
drejtpërdrejt kundër tyre , 
edhe fëmijët vuajnë kur i 
shohin prindërit e tyre duke 
u grindur, duke bërtitur 

dhe duke u përleshur me 
njëri-tjetrin. Fatkeqësisht, 
fëmijët  janë edhe shënjestra 
e synuar e këtij lloji të 
dhunës. Pa marrë parasysh 
se a janë fëmijët shënjestra 
e synuar apo jo, ekspozimi 
ndaj dhunës në familje do 
të ndikojë në vetëbesimin 
e tyre, do të dëmtojë 
zhvillimin e tyre dhe do të 
ndikojë në mënyrën se si ata 
do t’i zgjidhin problemet në 
të ardhmen, si dhe si do të 
ndërveprojnë me njerëzit e 
tjerë gjatë jetës së tyre.

Raportimi 
i dhunës në 
familje, hapi 
i parë dhe 
vendimtar për t'i 
dhënë fund asaj
Fakti që viktimat e dhunës 
në familje nuk e raportojnë 
atë mbase është një nga 
arsyet kryesore pse dhuna në 
familje është kaq e përhapur. 
Sidoqoftë, të gjithë ekspertët 
pajtohen se raportimi i dhunës 
në familje është hapi i parë dhe 
më i rëndësishmi për t’i dhënë 
fund asaj. Kjo sjellje jo vetëm 
që është e papranueshme, 
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DHUNA NË FAMILJE

"Abuzimi në familje, i quajtur edhe 'dhuna në familje' ose 
'dhuna ndaj partnerit intim', mund të përkufizohet si model 
i sjelljes në çdo marrëdhënie që përdoret për të fituar ose 
mbajtur pushtet dhe kontroll mbi partnerin intim. Abuzimi 
është veprim fizik, seksual, emocional, ekonomik ose 
psikologjik ose kërcënim i veprimeve që ndikojnë te një person 
tjetër. Kjo përfshin çdo sjellje që frikëson, kërcënon, terrorizon, 
manipulon, lëndon, poshtëron, fajëson ose plagosë dikë. 
Abuzimi në familje mund t'i ndodhë çdokujt të çfarëdo race, 
moshe, orientimi seksual, feje ose gjinie. Mund të ndodhë 
brenda një vargu marrëdhëniesh, përfshirë çiftet që janë të 
martuara, që jetojnë së bashku ose janë në lidhje, fëmijët ose 
të afërmit e tjerë, ose ndonjë anëtar tjetër i shtëpisë."

Kombet e Bashkuara



If you do a simple Google search on 
domestic violence the number of 
results will be about 457 million in 

0.43 seconds. This fact alone clearly shows 
that domestic violence is a very serious 
worldwide phenomenon that affects the 
wealthy just as much as the poor countries. 
Another distinctive feature is that the term 
is often used as a synonym for violence or 
abuse between spouses or partners, mainly 
because these are the most reported cases. 
However, children and teenagers are victims 
of domestic violence just as often as adults.

What is domestic 
violence?
According to the definition of domestic 
violence defined by United Nations, the 
subject covers any behaviors that hurt 
someone to get gain or maintain power and 
control over them. Domestic violence can 
happen to anyone of any age or gender and 
does not only have to be physical violence 
but can also be emotional, economic, or 
psychological actions. Domestic violence can 
occur within relations of married couples, 
between children from other relatives, or any 
other household member.
It is important to highlight that most 
countries define domestic violence the same 
way, or at least have a very similar definition.

Domestic violence and 
children and teenagers
Even though most reported cases of domestic 
violence relate to cases of violence between 
spouses or intimate partners, the undeniable 
fact is that children and teenagers become 
victims just as much. It has to be pointed out 
that 80% of the victims are female, 20% are 
male. Even if violence is not directly aimed 
against them, children suffer too when they 
see their parents arguing, shouting, and 
fighting with each other. Unfortunately, 
children are the intended target of this type of 
violence. No mattter whether children are the 
intended target or not, exposure to domestic 
violence will impact self-confidence, cause 
damage in development, affect the way a 
young person will solve problems in the 
future and how they will interact with other 
people throughout the entire life.

Reporting domestic 
violence, the first and 
crucial step to put a stop 
to it
The fact that victims fail to report it, 

probably is one of the main reasons why 
domestic violence is so widespread. 
However, all experts agree that reporting 
domestic violence is the first and single 
most important step towards putting 
an end to it. Violent behavior is not only 
totally unacceptable, but also a criminal 
offence. The entire society must take a 
zero tolerance stance towards it. No one 
deserves to be abused. Abuse is never the 
fault of the victim and - most importantly 
- no matter how hopeless you might feel, 
you are not alone.
If you are a victim or know anyone who 
is, call 192.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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por gjithashtu është një 
vepër penale. Shoqëria, 
si e tërë, duhet të mbajë 
një qëndrim me tolerancë 
zero ndaj saj. Askush nuk 
e meriton që të abuzohet; 
abuzimi nuk ndodh për 
fajin e viktimave dhe - ç’ 
është më e rëndësishmja 
- pa marrë parasysh sa 
të pashpresë mund të 
ndihemi, ju nuk jemi 
vetëm. 
Nëse ju jeni viktimë ose 
e njihni dikë që është 
lajmërojeni policinë në 
numrin 192.

DOMESTIC VIOLENCE 

A është dhunë në 
familje?
Duke i bërë disa pyetje të 
thjeshta ne mund ta kuptojmë 
nëse kemi të bëjmë me 
dhunë në familje ose jo. Nëse 
përgjigjeni po në ndonjërën 
prej këtyre pyetjeve atëherë ka 
gjasa që ju të jeni dëshmitarë 
të dhunës në familje, në këtë 
rast lajmërojeni policinë në 
numrin 192.
1. A ka raste që dikush në 
familjen tuaj - ju vë në siklet 
apo tallet me ju para miqve 
ose familjes?
2. I nënvlerëson arritjet tuaja? 
3. Ju bën të ndiheni sikur 
nuk jeni në gjendje të merrni 
vendime?
4. Ju frikëson ose kërcënon për 
të fituar pëlqimin tuaj?
5. Ju thotë se ju nuk vleni asgjë 
pa ata?
6. Ju keqtrajton – ju kap, ju 
shtyn, ju pickon, ju shtyn me 
forcë ose ju godet? 
7. Ju telefonon disa herë në 
ditë dhe vjen aty ku jeni për 
t'u siguruar që jeni aty ku keni 
thënë se do të jeni? 
8. E përdorin konsumimin e 
drogës ose alkoolit si arsyetim 
për t’ju thënë gjëra që ju 
lëndojnë? 
9. Ju fajëson për mënyrën se si 
ata vetë ndihen ose veprojnë? 
10. Ju bën presion që të bëni 
gjëra që nuk jeni gati t’i bëni? 

"Domestic abuse, also called ‘domestic 
violence’ or ‘intimate partner violence’, can 
be defined as a pattern of behavior in any 
relationship that is used to gain or maintain 
power and control over an intimate partner. 
Abuse is physical, sexual, emotional, 
economic, or psychological actions or threats 
of actions that influence another person. 
This includes any behaviors that frighten, 
intimidate, terrorize, manipulate, hurt, 
humiliate, blame, injure, or wound someone. 
Domestic abuse can happen to anyone of any 
ethnicity, age, sexual orientation, religion, 
or gender. It can occur within a range of 
relationships including couples who are 
married, living together or dating, children 
or other relatives, or any other household 
member.”

United Nations 

Is it domestic violence?
A few questions can give you a hint whether 
something is domestic violence or not. 
If you can agree with any of the questions 
below, there is a chance you are witnessing 
domestic violence, call 192.
1. Does anyone in your family - embarrass 
you or make fun of you in front of your friends 
or family? 
2. Puts down your accomplishments? 
3. Makes you feel like you are unable to make 
decisions? 
4. Uses intimidation or threats to gain 
compliance? 
5. Tells you that you are nothing without 
them? 
6. Treats you roughly - grabs, pushes, pinches, 
shoves or hits you? 
7. Calls you several times or shows up to make 
sure you are where you said you would be? 
8. Uses drugs or alcohol as an excuse for 
saying hurtful things?
9. Blames you for how the person feels or acts?
10. Pressures you to do things you aren’t 
ready for? 



Po fillon euforia, mezi presim të shkojmë në plazhe, blejmë rroba të reja dhe zakonisht lëmë pak kohë për paketim para 
nisjes, kur e bëjmë gjithçka me nxitim. Nëse çanta juaj e plazhit është shumë e rëndë për ta mbajtur, dhe përgjigjja është 
ndoshta po, thjesht mund të mos keni zgjedhur gjëra të mira. Nga ana tjetër, nëse e kuptojmë se po na mungon diçka, nuk 
kemi kohë për ta blerë. Kjo është arsyeja pse ne e kemi përgatitur një listë të gjërave të vogla që të gjithë iu duhen në plazh, 
pavarësisht nëse shkoni në det, liqen apo lum! Përmbajuni asaj, dhe sivjet më në fund nuk do të harroni asgjë!

KREM PËR MBROJTJE NGA DIELLI 

Gjatë verës, mos dilni kurrë nga shtëpia pa krem dielli - veçanërisht kur 
shkoni në plazh. Djegiet nga dielli nuk janë vetëm të dhimbshme dhe të 
pakëndshme, ato gjithashtu mund të jenë shkaku i dëmtimit afatgjatë 

të lëkurës. Edhe kur besoni se nuk ka nevojë të përdorni krem kundër diellit, 
gjithsesi përdoreni atë të paktën çdo disa orë dhe sigurohuni që gjithmonë të 
keni sasi të mjaftueshme të këtij kremi në çantë.

SUNSCREEN

During the summer, never leave home without sunscreen - especially when 
you go to the beach. Sunburns are not only painful and uncomfortable, 
but can also be the cause of long-term skin damage. Even when you feel 

that there is no need to apply sunscreen, still do it at least every few hours and 
make sure you always have enough sunscreen in your bag.

KOSTUM PËR LARJE DHE PESHQIR PLAZHI 

Këto dy gjëra janë më të nevojshmet kur shkoni në plazh - do t'ju 
duhet një peshqir plazhi që të shtriheni kur të mbërrini dhe të 
thaheni pas larjes, dhe më vonë mund të dëshironi të veshni një 

kostum banje të thatë, kështu që nuk është kurrë tepër që ta keni një të 
tillë përdore, si rezervë.

SWIMSUIT AND BEACH TOWEL

When you go to the beach you need these two things most – you will 
need a beach towel to lie on when you arrive and to dry on after 
swimming, and later you may want to change into a dry swimsuit, so 

it is good to always have it on hand in reserve.

MIRËPRITENI VERËN!!!
fashion

8 

SYZA DIELLI DHE KAPELË 

Dielli mund të jetë shumë i fortë gjatë verës dhe madje edhe kur kremi kundër 
diellit e bën punën e tij, duhet të mbani syze dielli dhe kapelë, veçanërisht kur 
doni të bëni një sy gjumë në plazh ose të lexoni disa faqe të një libri.

                          SUNGLASSES AND HAT

The sun can be very strong during the summer and 
even when sunscreen does its job, you should 
wear sunglasses and a hat, especially when you 

want to take a nap on the 
beach or read a few 

pages of a book.



The euphoria begins and we can't wait to go to the beaches, so we buy new clothes, and we usually leave a little time for 
packing before departure, when we do everything in a hurry. If your beach bag is too heavy to carry, and the answer is 
probably yes, you may simply not have chosen good things. On the other hand, if we realize that we are missing something, 
we do not have time to go and buy it. That is why we have prepared for you a list of little things that everyone needs on the 
beach, whether you go to a sea, lake or river! Follow it and this year you will finally not forget anything!

ÇADËR DIELLI 

Mund të mendoni se nuk do t'ju duhet, por pasi të keni kaluar disa 
orë në rrezet e diellit, jemi të sigurt që do të fantazoni për hijen. 
Nëse shkoni në plazh pa hije natyrore, një çadër është një gjë e 

shkëlqyeshme dhe me siguri do t’i jeni mirënjohës pafund vetes që jeni 
kujtuar ta merrni.

PARASOL

You may think you won’t need it, but after spending a few hours in 
direct sunlight, we are sure that you will fantasize about the shade. 
If you go to the beach that has no natural shade, a parasol is a great 

thing and you will surely be infinitely grateful to yourself for remembering 
to take it with you.

LIBRAT DHE REVISTAT 

Koha që kaloni në plazh mund të jetë mundësia perfekte për të 
kompensuar leximin e humbur. Nuk ka rëndësi nëse doni të 
njiheni më mirë me mendimet e Platonit apo thjesht dëshironi 

të mësoni për thashethemet më të fundit nga bota e të famshmëve - 
merrni diçka për të lexuar dhe bëjeni ditën tuaj në plazh me të vërtetë 
të përsosur! Sugjerimi ynë është të merrni me vete këtë botim të 
qershorit të REVISTËS ‘FOR YOU’!!!

BOOKS AND MAGAZINES

The time you spend on the beach can be the perfect opportunity to 
make up for missed reading. It doesn't matter if you want to get 
better acquainted with Plato's thoughts or you just want to find out 

about the latest gossip from the world of celebrities – bring something to 
read and make your day at the beach really perfect! Our suggestion is to 
take this June issue of the FOR YOU MAGAZINE with you!!!

TOPI I VOLEJBOLLIT DHE LETRAT 

Moti në plazh mund të jetë shumë argëtues, por pas një kohe do të mërziteni. Atëherë është 
koha për vollejboll dhe pë letra. Me to do të argëtoheni me shoqërinë tuaj dhe do të shijoni 
kohën së bashku në plazh.

VOLLEYBALL BALL AND CARDS

The weather on the beach can be a lot of fun, but after a while you will get bored. Then it 
is time for volleyball and cards. With these you will have fun with your friends and enjoy 
spending time together on the beach.

STEP INTO THE SUMMER!!!
fashion
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music box

Ajo e merr seriozisht 
zanatin e saj dhe filloi 
të shkruajë këngë rep në 
moshën 16 vjeçare
Lirisht mund të themi se Megani e ka repin në 
gjak. Duke e parë nënën e saj, Holly Thomas, 
teksa bënte rima nën emrin  skenik Holly-Wood 
dhe e shoqëronte gjatë seancave në studiot 
muzikore, Megan vendosi të bëhej si ajo. Ajo 
filloi të shkruante tekstet e saj në moshën 16 
vjeçare, të cilat thuhet se ishin aq eksplicite, 
saqë nëna e saj, u detyrua të ndërhynte. Por, kur 
e pa se sa serioze ishte e bija e saj për muzikën, 
Thomas u bë menaxhere e saj, duke e shënuar 
kështu fillimin e një karriere premtuese.

Nofka "Thee Stallion" vjen 
prej gjatësisë së saj
Një nga pyetjet e para të bëra nga shumë 
tifozë të ardhshëm të Megan Thee Stallion, 
ose bukuroshes nga Hjustoni, siç i referohen 
nganjëherë me shumë dashuri, është se prej nga 
vjen  nofka e saj “The Stallion”, dhe herë pas 
here, ndonjë kundërshtar do të përpiqet ta zë 
"ngusht!" atë, duke thënë se në fjalor “hams-
hor-i” përkufizohet si kal mashkull. Mirëpo, kjo 
nuk është përvoja e Megan me shprehjen në 
fjalë. Mund të supozojmë se "Thee" është një 
zgjedhje stilistike drejstshkrimore, por "hams-
hore" vjen nga shtati si amazonë i reperes. 
Bukuroshja nga Hjustoni është 178 cm e gjatë 
(varësisht se kë e pyesni; në fakt mund të jetë 
180 cm), dhe falë kombinimit të kësaj gjatësie 
dhe bukurisë asaj ia vunë këtë nofkë që në 
adoleshencë.

Ajo është duke e shpëtuar 
planetin
Një gjë që do të mësoni shpejt për Megan Thee 
Stallion është se ajo është një grua që ka shumë 
talente dhe interesohet pë shumë gjëra. Një nga 

Është emocionuese të jeshë repere në këtë kohë kur e ardhmja e "femcee" duket më e ndritshme se kurrë më parë. Në 
mesin e yjeve më të mëdha janë kameleonja dhe veteranja Nicki Minaj, ylli i formatit televiziv për zbulimin e talentëve, 
e kthyer në artiste Cardi B, Miami duo City Girls, mbretëresha e tërbimit Rico Nasty, reperja dhe këngëtarja Lizzo, e 

shumë talentuara Kodie Shane, dhe shumë të tjera. Por, pak prej tyre janë duke e përjetuar atë që po e përjeton ylli në 
ngritje Megan Thee Stallion. Dhe kjo për arsye të forta. Megani nuk është e panjohur në botën e famës virale, pasi që për 
herë të parë u bë pjesë e skenës me hitet si "Big Ole Freak" dhe "Stalli Freestyle-in" e saj. Ajo është, gjithashtu ithtare e 
nismave miqësore ndaj ambientit dhe është një adhuruese e madhe e filmave anime. Tani që 24 vjeçarja ka debutuar në tele-
vizion në programin e natës me “Jimmy Kimmel Live”, besoj që është koha mëse e përshtatshme për ta prezantuar Megan te ata 
që nuk e njohin. Më poshtë i kemi paraqitur disa fakte të shkurtra për karrierën e saj. 

BUKURI, MENÇURI DHE MBURRJE: 
MEGAN THEE STALLION
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ato e përfshin shpëtimin e Tokës. Në të 
vërtetë, nëse i hidhni një sy llogarive të 
saj në Instagram dhe Twitter “Stallion-
in-Chief”, do ta shihni atë duke postuar 
shpesh rreth mënyrave me të cilat po 
përpiqet të zvogëlojë ndikimin e saj neg-
ativ në mjedis (si ripërdorimi i shisheve 
të ujit dhe kalimi nga qumështi i lopës 
në qumësht të bajames) dhe organizimi i 
njerëzve përreth saj për të bërë të njëjtën 
gjë. Një nga shembujt më të mirë të kësaj 
ishte organizimi i saj i fundit për pastrim-
in e plazhit në Santa Monica, Kaliforni. 
Ajo gjithashtu premtoi se organizime të 
tilla do të ketë edhe në të ardhmen.

Kur nuk është duke i 
vënë zjarr botës me 
tekstet e saj, ajo me 
siguri është duke 
shikuar filmin tuaj të 
preferuar anime
Mbase deklarata jonë e preferuar është 
"hej, Megan është njësoj si ti!" Bukuro-
shja nga Hjustoni nuk ka qenë e rezer-
vuar për të biseduar me fansat e saj dhe 
në një moment, iu bëri të ditur atyre 
se ajo është një adhuruese e madhe e 
filmave anime. Ajo gjithashtu e ka parë 
me një model flokësh gjysmë të bardhë 
dhe gjysmë të kuqe të frymëzuar nga 
personazhi i My Hero Academia, Shoto 
Todoroki, dhe rregullisht i ndan me fan-
sat e saj shfaqjet dhe personazhet e saj 
të preferuar nga filmat anime.

Megan është yll i 
madh i filmave horror 
dhe një ditë dëshiron 
të krijojë filma të tillë
Meganit i pëlqen të mbajë njerëzit në 
suspansë dhe mënyra më e mirë për ta 
bërë këtë është duke shkruar filma të 
zhanrit horror. Po, Thee Stallion është 
tifoze e madhe e filmave horror dhe 
ëndërron që të shkruajë diçka të re 
për këtë zhanër, duke i hequr pjesët e 
"parashikueshme" dhe "dëshpëruese". Në 
fakt, dhjetorin e kaluar, Megan informoi 
“Refinery29” se aktualisht ishte duke e 
shkruar një film të zhanrit horror. Me 
etikën e saj të punës, ne e dimë se ajo do 
ta bëjë këtë dhe shpresojmë që në të ar-
dhmen e afërt ta shohim Big Ole Scream 
në ndonjërën nga kinematë afër nesh.

BEAUTY, BRAINS, AND BRAGGADOCIO: 
MEGAN THEE STALLION
It’s an exciting time to be a female rapper, with the future of the “femcee” brighter 

than ever. Among the current crop of powerhouses are chameleon and veteran 
Nicki Minaj, reality-star-turned-artist Cardi B, Miami duo City Girls, rage queen 

Rico Nasty, rapper and songstress Lizzo, the multitalented Kodie Shane, and more. 
But few are experiencing the type of moment rising star Megan Thee Stallion is right 
now. And for good reason. Megan is no stranger to viral fame, having first burst 
onto the scene with hits like “Big Ole Freak” and her “Stalli Freestyle.” She’s also a 
proponent of eco-friendly initiatives and is a big fan of anime. With the 24-year-old 
making her late-night television debut on Jimmy Kimmel Live, it’s a perfect time to 
help introduce Meg to the uninitiated. Below are some fun facts about her career.

She takes her craft 
seriously and began 
writing raps at 16
You could say rapping is in Megan’s blood. 
Having watched her mother, Holly Thomas, 
spit rhymes under the name Holly-Wood 
while tagging along on trips to the studio, 
Megan resolved to be like her. At the age 
of 16, she began penning her own raps, 
which were reportedly so explicit that 
they had Thomas clutching her pearls. But 
after seeing how serious her daughter was 
about music, Thomas began managing 
Megan, marking the beginning of a prom-
ising career.

Her nickname “Thee 
Stallion” comes from 
her height
One of the first questions asked by many 
prospective Megan Thee Stallion fans - or 
Hotties, as they are so lovingly called - is 
where exactly “Thee Stallion” comes from, 
and every now and then, a contrarian will 
attempt to pull a “gotcha!” by pointing out 
how the dictionary definition of a stallion 
is a male horse. But that’s not Megan’s 
experience with the word. One can assume 
“Thee” is a stylistic spelling choice, but 
“Stallion” comes from the rapper’s Ama-
zonian stature. Megan stands at about 178 
cm (depending on whom you ask; it may 
in fact be 180 cm), and the combination 
of said height and beauty earned her the 
moniker as a teen.

She is out to save 
the planet
One thing you’ll quickly learn about Me-
gan Thee Stallion is that she is a woman 
of many talents and interests. And one 
of those interests includes saving the 
Earth. Indeed, if you peep the Stallion-in-
Chief’s Instagram and Twitter accounts, 
you’ll often see her posting about ways in 

which she’s trying to reduce her negative 
impact on the environment (such as using 
a reusable water bottle and switching to 
almond milk over cow’s milk) and organize 
people around her to do the same. One of 
the most exciting examples of this was her 
recently organizing a beach clean-up in 
Santa Monica, Calif. She also promised to 
organize similar clean-ups in the future.

When she’s not lighting 
the world on fire 
with her lyrics, she’s 
probably watching 
your favourite anime
This is perhaps our favourite “hey, 
Megan is just like you!” factoid. She has 
not been shy about interacting with her 
fans, at one point letting them know that 
she is a huge fan of anime. She’s also 
sported a split red-and-white hairstyle 
inspired by the My Hero Academia 
character Shoto Todoroki, and routinely 
shares what her favourite anime shows 
and characters are.

Megan is a big horror 
movie fan and wants to 
make horror movies of 
her own
Megan loves to keep people on their 
toes, and what better way to do that than 
by writing awesome horror movies? Yes, 
Thee Stallion is a huge horror movie buff 
and dreams of breathing new life into 
the genre by doing away with “predict-
able” and “underwhelming” story lines. 
In fact, last December, Megan informed 
Refinery29 that she was currently penning 
her own horror film. With her work ethic, 
we know she’ll get it done, and we look 
forward to watching Big Ole Scream in a 
theatre near us real soon.
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Nj ë prej njësive në kuadër të 
Gardës së Kosovës është 
Kompania e Deminimit, 

e cila gjendet në qytetin e bukur të 
Prizrenit. Ajo që e bën këtë kompani 
të veçantë është natyra e punës së 
tyre. Anëtarët e njësisë së deminimit 

i rrezikojnë jetët e tyre çdo ditë për 
ta bërë Kosovën një vend më të sigurt 
për të jetuar. Detyra e tyre kryesore 
është që ta pastrojnë Kosovën 
nga të gjitha llojet e mjeteve të 
pashpërthyera dhe minave, dhe 
mbetjeve nga konfliktet e kaluara.

Një mjedis i sigurt për 
të gjitha komunitetet 
që jetojnë në Kosovë
Ditë më parë, Revista ‘For You’ e 
vizitoi këtë njësi dhe bisedoi me disa 
prej pjesëtarëve të saj. 
Ne e pyetëm rreshteren Donjetë 
Krasniqi, për punën e saj: “Asgjësimi 
i mjeteve të pashpërthyera dhe 
minave është punë e përditshme e 
njësitit të deminimit të Forcës së 
Sigurisë së Kosovës. Ne e kryejmë 
këtë punë me kënaqësi për të 
siguruar një mjedis të sigurt për të 
gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë,” 
tha ajo dhe vazhdoi më tej: “Dua të 
ftoj rininë e Kosovës që të bashkohet 
me ne, sepse ne ofrojmë mundësi të 
mira për karrierë si për femrat edhe 
për meshkujt.” 
Tetari Erhad Ramadani është një 
anëtarë tjetër i njësisë. Ai theksoi: 
“Si pjesëtar i njësisë për deminim 
të Forcës së Sigurisë së Kosovës, 
krenohem që shërbejë në një njësi e 
cila përbëhet nga femra dhe meshkuj 
që iu takojnë të gjitha komuniteteve 
që jetojnë në Kosovë. Këtu të gjithë 
trajtohen në mënyrë të barabartë. 
Krahas kësaj, ne kemi arritur që 
të pastrojmë sipërfaqe të mëdha 
në tërë Kosovën, ku kishte mjete 
të pashpërthyera dhe mina.” Sipas 
tetarit Ramadani, ai dhe kolegët e tij 
kanë kontribuar ndjeshëm në krijimin 
e një mjedisi të sigurt për të gjithë 
banorët e Kosovës. 
Rreshterja Krasniqi, u bëri thirrje të 

“Si pjesëtar i kompanisë për deminim të FSK-së krenohem që shërbejë 
në një njësi e cila përbëhet nga femra dhe meshkuj që iu takojnë të gjitha 
komuniteteve që jetojnë në Kosovë," - Erhad Ramadani. 

MUNDËSI PËR KARRIERË DHE SHËRBIM 
NË TË MIRË TË TËRË KOSOVËS
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Na vizitoni në:
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rinjve në Kosovë që të bëhen pjesë 
e Forcës së Sigurisë së Kosovës. 
Sipas saj, Forcat e Sigurisë së 
Kosovës iu ofrojnë mundësi që 
të jenë në shërbim të të gjithë 
njerëzve dhe në të njëjtën kohë të 
kontribuojnë në përmirësimin e 
sigurisë së përgjithshme në Kosovë. 
Forcat e Sigurisë së Kosovës ofrojnë 
mundësi të veçanta për karrierë 
të suksesshme dhe mundësi të 
barabarta për të gjithë pjesëtarët 
e saj pa dallim të moshës, gjinisë, 
fesë apo përkatësisë etnike.

Nëse hasni në ndonjë 
mjet të dyshimtë, 
mos e prekni atë, 
lajmërojeni policinë
Gjatë vizitës tonë ne biseduam 
edhe me togerin Petrit Loxha, 
udhëheqës i togës për deminim në 
kompaninë e deminimit. Ai theksoi 
faktin se rreziku nga mjetet e 
pashpërthyera dhe minat vazhdon 
të jetë prezent në Kosovë. Ndonëse 
sipas tij, janë bërë përparime të 
konsiderueshme dhe ky rrezik 
është vazhdimisht në rënie e sipër. 
Në lidhje me mënyrat se si duhet 
të veprohet në rast të hasjes së 
ndonjë mjeti të dyshimtë, togeri 
Loxha theksoi që siguria vjen 
e para. Këshilla e tij është që të 
mos i prekim ato, por menjëherë 
ta lajmërojnë policinë. Më pas 
policia do ta lajmërojë njësitin 
e deminimit, të cilët e largojnë 
mjetin në fjalë.
Në fund togeri Loxha i porositi të 
gjithë të rinjtë që të punojnë fort 
për të mirën e Kosovës në çfarëdo 
mënyre apo forme që munden - pa 
dallim gjinie apo etnie - gjithmonë 
duke u bazuar në parimet e 
tolerancës.

O ne of the units in the 
National Guard of 
Kosovo is the Demining 

Company, based in the beautiful 
city of Prizren. What makes this 
company special, is the nature 
of their work. The members of 
the demining unit risk their lives 
every day in making Kosovo a 
safer place to live. Their main 
task is to  clear Kosovo from all 
types of unexploded ordnance and 
mines, and all remnants of past 
conflicts.

A safe environment 
for all the 
communities living 
in Kosovo
A few days ago, 4U Magazine 
visited the unit and talked to some 
of its members. 
We asked Sergeant Donjete 
Krasniqi about her job: “Disposal of 
unexploded ordnance and mines is 
an everyday job in Kosovo Security 
Forces demining unit. We gladly 
perform this work, to provide a safe 
environment for all people living in 
Kosovo”, and she continued: “I want 
to invite every youth in Kosovo to 
join us, because we offer both men 
and women some very good career 
opportunities”.  
Corporal Erhad Ramadani, is 
another member of the unit. He 
added: “As a member of the Kosovo 
Security Forces demining unit, I 
am proud to serve in a unit with 
both of men and women from all 
the communities living in Kosovo. 
Here everyone is treated equally. 
In addition, we have managed to 
clean huge areas of Kosovo, which 
had unexploded ordnance and 
mines in the ground”. According 
to Corporal Ramadani, he and 
his colleagues have contributed 
significantly to create a safe 
environment for all people in 
Kosovo. 
Sergeant Krasniqi invites the 
youth of Kosovo to join the Kosovo 
Security Forces. According to her, 
Kosovo Security Forces offers a 

chance to be in the service of the 
people, while at the same time 
contribute to the improvement of 
the overall safety in Kosovo. The 
Kosovo Security Forces provides 
unique prospects for successful 
careers and equal opportunities 
for all its members, regardless 
of their age, gender, religion or 
ethnicity.

If you encounter 
any suspicious 
object, do not touch 
it, notify the police
During our visit we also met 
Lieutenant Petrit Loxha, a demining 
squad leader of the Demining unit. 
He highlighted the fact that, the 
threat of unexploded ordnances 
and mines still remains in Kosovo. 
He did stress that there have been 
considerable improvements and 
that the threat level is constantly 
decreasing. In relation to how 
to react if encountering any 
suspicious object, Lieutenant 
Loxha emphasized that safety 
comes first. His advice is to leave 
it and immediately notify the 
police. The police will then notify 
the demining unit, who remove the 
object.
Lieutenant Loxha concluded by 
calling on the youth to work hard 
for the good of Kosovo in whatever 
way or manner they are able to 
- regardless of their gender or 
ethnicity, always in compliance 
with the principles of tolerance.

CAREER OPPORTUNITIES 
AND SERVICE TO THE 
BENEFIT OF ENTIRE KOSOVO

Nëse gjeni mjete të 
pashpërthyera 

MOS I PREKNI!
Lajmërojeni policinë 

në 192!

If you find an 
unexploded ordnance 

DON’T 
TOUCH IT! 
Call the police 

on 192!



Platipusi, sqepori ose 
platipusi i çuditshëm 
(latinisht Ornithorhynchus 

anatinus) është gjitar australian. 
Sqepori është përfaqësuesi i vetëm i gjallë i familjes së tij 
(Ornithorhynchidae). Së bashku me katër (sipas disa autorëve 
vetëm tri) specie të tjera të milingonangrënësve ose echidna 
(Tachyglossidae) ata janë speciet e vetme të mbijetuara të 
nënklasës parafiletike (Prototheria) dhe dallojnë nga të gjithë 
gjitarët e tjerë sepse nuk i pjellin këlyshët, por lëshojnë vezë.
Sqepori është gjithashtu gjitari i vetëm helmues në planet. 

Mashkulli është i pajisur me 
thumba të zgavruar që duken 
si mamuze, të cilat i përdorin 
për ta lëshuar helmin. Ata 
përdorin helm për t’u mbroj-
tur nga armiqtë: dhelprat, zo-
gjtë grabitqarë, por edhe kur 
luftojnë për partneren. Trupi 
dhe bishti i gjerë i rrafshët i 

kësaj kafshe është i mbuluar me gëzof të trashë me dy shtresa. 
Shtresa e sipërme e bllokon ajrin dhe e ndihmon sqeporin 

që ta mbajë nxehtësinë gjatë notit në ujë të ftohtë dhe 
në muajt e dimrit. I gjithë dhjami i tepërt që vjen 
nga bollëku i ushqimit që sqepori e ha gjatë verës 

ruhet në bisht për muajt e dimrit. Sqepori jeton 
në degët e lumenjve të mbipopulluar me pemë. 

Në bregun e lumit ata gërmojnë tunele 
nëntokësore me dalje të shumta dhe me 

hyrje nën sipërfaqen e ujit.
Shputat e kësaj kafshe të 

pazakontë janë përshtatur për 
të qëndruar shpesh në ujë: 
ato kanë lëkurë lundruese që 

paloset prapa gjatë ecjes. Sqepin 
e kanë të ngjashëm me atë të rosës vetëm në pamje. Ai i ka 
vrimat e hundës në pjesën fundore, gjë që ia mundëson kësaj 
kafshe që të merr frymë ndërsa pjesa tjetër e trupit është 
nën ujë. Në kokë, pak mbi sqep, janë sytë. Kafsha sheh në 
mënyrë të përsosur në distancë, por për shkak të sqepit nuk 
i sheh gjërat që i ka para hundës së saj. Në vend të guaskave 
të veshit, sqepi i ka vetëm dy zgavra, të cilat, si sytë, mbyllen 
kur zhyten... Për shkak të të gjitha këtyre karakteristikave që 
i kemi listuar, me të drejtë mund të pretendojmë se sqepori 
është kafsha më e çuditshme në botë.

Sqepori nuk 
mund të mbahet 
në robëri

Mirëpo shkencëtarët 
paralajmërojnë se 
sqepori, megjithëse 

një nga krijesat më të çu-
ditshme në planet, është në 
prag të zhdukjes. Sipas hu-
lumtimit të fundit, në 50 vitet 
e kaluara, 40% e sqeporëve 
janë zhdukur dhe ky numër 
do të vazhdojë të rritet nëse 
njerëzit nuk reagojnë. Arsyeja 
kryesore për zvogëlimin e 
popullsisë së sqeporit është 
shkatërrimi i habitateve naty-
rore, për të cilat njerëzit janë 
drejtpërdrejt përgjegjës.
Sigurisht, kafshët me një pamje 
kaq të mahnitshme si sqepori 
do të ishin atraksion i klasit të 
parë në çdo kopsht zoologjik. 
Por me sa duket këto krijesa 
janë shumë të vështira për tu 
kapur. Ç’është më e keqja, ata 
janë të vështirë të mbahen në 
robëri. Kështu, nëse doni t’ia 
hidhni një sy këtij gjitari më 
të çuditshëm, do t’ju duhet të 
shkoni në Australinë e largët!

mbretëria e kafshëve

SQEPORI I ÇUDITSHËM 
A e dini se cila kafshë i ka katër këmbë, sqepin e rosës, lëshon vezë dhe i jep gji 
të vegjëlve të vet? Nëse mendoni se është trillim, e keni gabim. Mrekullia e tillë e 
natyrës ekziston. Ajo jeton në Australi dhe në Tazmani dhe quhet sqepor.
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Platypus or duckbill or weird platypus (lat. Ornithorhyn-
chus anatinus) is an Australian mammal. The platypus 
is the sole living representative of its family (Ornitho-

rhynchidae). Together with four other (according to some 
authors three) species of anteaters or echidna (Tachyglossi-
dae) are the only surviving species of paraphyletic subclass 
(Prototheria) and differ from all other mammals because they 
do not give birth to live young, but lay eggs.
The platypus is also the only venomous mammal on the 
planet. The male is equipped with hollow stingers that look 
like spurs, which they use to deliver venom. They use venom 
to defend themselves from enemies: foxes, birds of prey, but 
also when they fight for a mate. The body and broad flat tail 
of this animal is covered with two layers thick fur. The upper 
layer traps air and helps platypus to retain heat during the 
swimming in cold water and in winter months. All the excess 
fat that comes from the abundance of food that the platypus 
eats in the summer is stored in the tail for the winter months. 

The platypus lives 
in the tributaries of rivers 
overgrown with trees. Into the river bank 
they dig their own underground tunnels 
with multiple exits and an entrance below 
the surface of the water.
The feet of this unusual animal are adapted to frequent 
stay in the water: they have floating skins that are fold-
ed backwards when walking. The beak is only similar in 
appearance to a duck’s. It has nostrils on its lower part, 
which allows this animal to breathe while the rest of its 
body is under water. On the head, just above the beak, are 
the eyes. The animal sees perfectly in the distance, but it 
cannot see from the beak what is literally in front of its 
nose. Instead of ear shells, the beak has only two cavities, 
which, like the eyes, it closes when it dives ... Due to all 
these characteristics that we have listed, we can rightly 
claim that the platypus is the weirdest animal in the world.

Platypus can’t be kept in captivity

But scientists warn that the platypus, although one 
of the weirdest creatures on the planet, is on the 
verge of extinction. According to the latest re-

search, in the past 50 years, 40% of the platypuses have 
become extinct, and that number will continue to grow 
if people do not start reacting. The main reason for the 
reduction of the platypus population is in the destruc-

tion of natural habitats, for which people are directly 
responsible.
Of course, animals of such an amazing appearance as the 
platypus would be a first-class attraction in any zoo. But it 
turned out that these creatures are very difficult to catch. 
What’s worse, they’re hard to keep in captivity. So, if you 
want to take a look at this weirdest mammal, you will have 
to go to faraway Australia!
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Do you know which animal has four legs, a duck’s beak, 
lays eggs and  suckles its young?  If  you think  it is 
a fabrication, you are wrong. Such a miracle 
of nature exists. It lives in Australia and 
Tasmania and it is called platypus.

animal kingdom

WEIRD PLATYPUS







Krahasuar me shërbimet e tjera të transmetimit si Netflix ose Amazon Prime, Disney+ mund të quhet fëmija i ri 
(apo edhe foshnja) në lagje pasi që ai u lëshua për herë të parë në nëntor 2019 vetëm në Shtetet e Bashkuara, 
Kanada dhe Holandë. Sidoqoftë, që nga ajo kohë, ky shërbim streaming është rritur dhe përhapur në të gjithë 

globin. Aktualisht Disney+ është në dispozicion në 36 vende dhe ka rreth 103 milion abonentë. Përveç kësaj, me 
ndihmën e shërbimit të duhur VPN (lexoni më shumë rreth kësaj teme në rubrikën tonë Hi-Tech në numrin e muajit 
maj) mund ta përdorni këtë shërbim nga kudo në botë.

A është i mirë 
Disney+?
Fakti që ka arritur 103 milion 
abonentë në një kohë relativisht të 
shkurtër është dëshmi e mjaftueshme 
se ky është një shërbim cilësor 
i transmetimit. Pa dyshim që 
karakteristika e tij më e rëndësishme 
është çmimi fillestar i parapagimit 
mujor prej 7.99 $ në muaj. Për më 
tepër, ata që dëshirojnë të marrin 
maksimumin e këtij shërbimi mund të 
kërkojnë paketën Hulu & ESPN+ për 
13.99 dollarë në muaj. Kjo do të thotë 
që edhe me shtimin e kësaj pakete, 
Disney+ mbetet shumë i arsyeshëm.

Çfarë përmbajtjeje 
ofron Disney+?
Çmimi i Disney+ arsyetohet edhe më 
shumë edhe nga cilësia e përmbajtjes 
që ai e ofron, e cila është mjaft e pasur 
pasi që përfshin prodhime nga studiot 
kryesore të argëtimit të Disney dhe 
biblioteka e filmit dhe televizionit, 
ku përfshihen Walt Disney Pictures, 
Walt Disney Animation Studios, Pixar, 
Disneynature, Disneytoon Studios, 

Lucasfilm, Marvel Studios, National 
Geographic nga filma të zgjedhur 
nga 20th Century Studios, Hollywood 
Pictures, Searchlight Pictures, 
Touchstone Pictures dhe Caravan 
Pictures. Si pasojë, shfaqjet si Finding 
Nemo, Captain Marvel dhe prodhime 
të tjera të Marvel, filmat Spiderman, 
të gjithë filmat dhe serialet e Star 
Wars, seriali The Mandalorian dhe 
30 sezone të plota të Simpsons janë 
vetëm disa nga titujt e përfshirë. Në 
total, sugjerohet që Disney+ të ketë 
afërsisht 7,000 episode televizive dhe 
500 filma.

Çka i mungon 
Disney+ në 
krahasim me 
shërbimet e tjera 
streaming? 
Krahasuar me gjigandët e tjerë të 
transmetimit si Netflix dhe Amazon 
Prime, Disney+ i mungojnë seriale 
dhe përmbajtje origjinale. Aktualisht, 
Disney+ ofron disa seri origjinale si 
The Mandalorian, por ka shumë të 

ngjarë që në të ardhmen Disney+ ta 
adresojë edhe këtë çështje.

A duhet ta 
provoni dhe ta 
merrni Disney+?
Duhet të merrni Disney+ nëse jeni 
adhurues i Disney, Star Wars, Marvel 
dhe Pixar sepse me kalimin e kohës, 
ata tituj do të zhduken nga shërbimet 
e tjera të transmetimit. Disney+ 
gjithashtu ka bërë përpjekje shtesë 
për të përfshirë në bibliotekën e vet 
shfaqje të shkëlqyera si The Simpsons 
dhe The Mandalorian. Me 7,99 dollarë 
në muaj, Disney+ funksionon më lirë 
se Netflix dhe Amazon Prime Video. 
Gjithashtu mund të paguani për 
një vit përpara, gjë që ju jep rreth 
dy muaj falas. Ose merreni paketën 
ESPN + dhe Hulu, e cila është një 
blerje me 13,99 dollarë në muaj. Në 
fund të fundit, çmimi prej shtatë 
dollarëve në muaj nuk është shumë 
i lartë, të paktën për ta provuar. 
Mbase mund të përfundoni duke u 
kthyer vazhdimisht tek Disney, dhe 
kështu t'iu thuani shërbimeve tjera të 
transmetimit: "tung, tung!"

SHËRBIMI STREAMING DISNEY+ 
- FËMIJA MË I RI NË LAGJE

moviemania
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Is Disney+ 
good?
The fact that it has reached 
103 million subscribers in such 
relatively short time is proof 
enough that this a quality 
streaming service. Without a doubt 
its most important feature is its 
monthly subscription start price of 
$7.99 per month. Moreover, those 
wanting to get the maximum of 
this service can go for the Hulu 
& ESPN+ bundle for $13.99 per 
month. This means that even with 
the addition of this bundle, the 
Disney+ remains highly reasonable. 

What content 
does Disney+ 
offer?
The Disney+ price is further 
justified also by the quality of the 
content it offers, as it is quite rich 
as it includes productions from 
Disney's main entertainment studios 
and film and television library, 
including Walt Disney Pictures, Walt 

Disney Animation Studios, Pixar, 
Disneynature, Disneytoon Studios, 
Lucasfilm, Marvel Studios, National 
Geographic, and select films from 
20th Century Studios, Hollywood 
Pictures, Searchlight Pictures, 
Touchstone Pictures, and Caravan 
Pictures. Consequently, shows like 
Finding Nemo, Captain Marvel and 
other Marvel productions, Spiderman 
movies, all of Star Wars movies and 
series, The Mandalorian series, and 
30 complete seasons of The Simpsons 
are just some of the titles it includes. 
In total, it is suggested that Disney+ 
has approximately 7,000 television 
episodes and 500 films.

What does 
Disney+ lack in 
comparison to 
other streaming 
services?
Compared to other streaming giants 
like Netflix and Amazon Prime, 
Disney+ is lacking in original series 
and contents. Currently, Disney+ 

offers a few original series like The 
Mandalorian, but it is highly likely 
that in the future Disney+ will 
address this issue as well. 

Should you 
try and get 
Disney+?
You should get Disney+ if you are 
a fan of Disney, Star Wars, Marvel, 
and Pixar because, over time, 
those titles will disappear from 
other streaming services. Disney+ 
has also pushed extra to include 
in its library great shows like The 
Simpsons and The Mandalorian. 
At $7.99 a month, Disney+ runs 
cheaper than Netflix and Amazon 
Prime Video. You can also pay for a 
year up front, which gets you about 
two months free. Or go for the 
ESPN+ and Hulu bundle, which is a 
bargain at $13.99 a month. At the 
end of the day, the seven dollars a 
month price is not too steep to at 
least give it a try. You may find you 
just keep tuning in to Disney, which 
means you can tell your other 
streaming services "Bye, bye, bye!"

Compared to other streaming services such as Netflix or Amazon Prime, Disney+ could be called the new kid 
(or even baby) in the block as it was released for the first-time in November 2019 only in the United States, 
Canada, and Netherlands. However, since then, this streaming service has been growing and spreading 

throughout the globe. Currently Disney+ is available in 36 countries and has some 103 million subscribers. In 
addition, with the help of the right VPN service (read more about this topic in our May edition Hi-Tech column) you 
can access this service from anywhere in the world.

DISNEY+ STREAMING SERVICE
 - THE NEW KID IN THE BLOCK

moviemania
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këndi sportiv

Pas mbi një viti me kufizime dhe ngujime në përgjigje të shpërthimit të pan-
demisë COVID-19, Euro 2020 mund të konsiderohet si shenja e parë e vërtetë 
se jemi afër kapërcimit të kësaj sfide në të gjithë botën. Jo vetëm që u orga-

nizua një ngjarje e tillë, por pamë edhe kthimin e tifozëve në stadium, edhe pse në 
numër të reduktuar. Pa dyshim se shikimi i ndeshjeve në Puskas Arena në Hungari 
ishte më i veçantë, pasi ky ishte vendi i vetëm që e lejoi kapacitetin e plotë të 
tifozëve në stadium, por tifozët duhej të siguronin provë se ishin vaksinuar. Më 
poshtë ju ftojmë t’i lexoni disa fakte interesante në lidhje me këtë turne.

1. 12 ishte një numër i veçantë ... 
12 qytete nga 12 shtete organizuan 
ndeshje nga 12 qershori deri më 12 
korrik.

2. EURO 2020 u shty në momen-
tin e fundit për shkak të COVID-19. 
UEFA e konsideroi mundësinë e 
riemërtimit të turneut në EURO 
2021. Sidoqoftë, të gjitha materialet 
promovuese dhe mallrat me temën 
EURO 2020 ishin prodhuar, kështu 
që ndryshimi i emrit në EURO 2021 
nuk ishte financiarisht i mundur.

3. Maskota e UEFA Euro 2020 ishte 
Skillzy, një futbollist i pazakonshëm 
me stil të lirë i cili i frymëzonte 
tifozët që të ngarkojnë video me 
aftësitë e tyre.

4. Shënuesi më i mirë i të gjitha 
kohërave në një Euro të vetme është 
Michel Platini. Mesfushori francez 
shënoi nëntë gola në vitin 1984, duke e 
çuar Francën deri te trofeu i parë.

5. Plani fillestar ishte që 13 qytete 
t’i organizonin ndeshjet. Sidoqoftë, 
kryeqyteti i Belgjikës, Brukseli, u për-
jashtua pasi stadiumi i ri i planifikuar 
nuk ishte përfunduar me kohë dhe 
UEFA nuk i mori garancitë e nevojshme 
për përfundimin e tij. Kurse, Dublini u 
përjashtua për shkak të COVID-19

6. Dmitri Kirichenko i Rusisë e shënoi 
golin më të shpejtë ndonjëherë (67 se-
konda) kundër Greqisë në vitin 2004.

7. Logoja e Euro 2020 u dizajnua për 
të qenë një simbol mjaftueshëm 
i fortë për t’i bashkuar të 
gjitha qytetet dhe qytet-
arët e Evropës. Nga kri-
juesit vlerësohet se kjo 
logo është metafora e 
përsosur për futbo-
llin në këtë kontinent 
– Ura e Futbollit.

8. E vetmja finale e Euro që shkoi në 
penallti ishte në vitin 1976, ku Çekosll-
ovakia fitoi kundër Gjermanisë Perën-
dimore. Ishte 2-2 në fund të kohës 
shtesë, dhe ata fituan 5-3 në penallti.

9. Lojtari më i shpejtë që luajti në 
Euro 2020 ishte Kylian Mbappe 
me shpejtësi maksimale prej 
44.70 km/orë!

10. Marco van Basten i 
Holandës ishte një talent premtues 
- performancat e tij në Euro 1998 
ia siguruan vendin në sallën e 
famës së futbollit. Një ‘hat-
trick’ kundër Anglisë, goli 
fitues në gjysmë finale ndaj 
Gjermanisë Perëndimore dhe 
një volej spektakolar nga një 
kënd i ngushtë, e mposhti 
Bashkimin Sovjetik në finale.

11. Euro ndeshja me 
rezultatin më të lartë ishte 
ndeshja e parë në his-
torinë e turneut. 6 korrik 
1960, ku Jugosllavia fitoi 
5-4 kundër Francës.

12. Adidas e ka dizajnuar 
topin zyrtar të ndeshjes për 
turneun. Ai quhet ‘Uniforia’. 
Është emëruar si nga unite-
ti, ashtu edhe nga euforia 
që mund të sjellë gara. Topi 
përmban linja të zeza të 
stilit të furçës që përshkojnë 
topin, gjë që e simbolizon 
fshirjen e kufijve.
(Burimi: https://www.eu-

ro2020-guide.com/
fun-facts.

html)
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sports corner

1. 12 was a special number...
12 cities from 12 countries 
hosted matches from the 12th 
of June to the 12th of July.

2. EURO 2020 was postponed 
in the last moment due to 
COVID-19. UEFA did consider 
the option of renaming the 
tournament to EURO 2021. 
However, all the promo mate-
rials and merchandise with the 

EURO 2020 theme had been 
manufactured so changing 
it to EURO 2021 was finan-
cially not possible.

3. The UEFA Euro 2020 
mascot was Skillzy, a larger-
than-life freestyling footballer 
inspiring fans to upload videos 
of their skills.

4. The top scorer in a single 
Euro is Michel Platini. The 
French midfielder scored nine 

goals in 1984, leading France to the 
trophy for the first time ever.

5. The original plan for the competi-
tion was for 13 cities to host the match-
es. However, Belgium's capital Brussels 
was ruled out as a planned new stadium 
was not finished in time, and UEFA did 
not receive the necessary guarantees 
for its completion. Whereas, Dublin was 
withdrawn because of COVID-19.

6. Russia’s Dmitri Kirichenko scored the 
fastest goal ever (67 seconds) against 
Greece in 2004.

7. The Euro 2020 logo was designed 
to be a symbol strong enough to link 
all cities and citizens of Europe. It is 

deemed by the creators to be the 
perfect metaphor for football in this 
continent - The Football Bridge.

8. The only Euro final to go to penalties 
was in 1976, with Czechoslovakia the victors 
vs West Germany. It was 2-2 at the end of 
extra time, they won 5-3 on penalties.

9. The fastest player to compete in 
Euro 2020 was Kylian Mbappe with a 
top speed of 44.70 km/h!

10. Netherland’s Marco van Basten was 
a promising talent - his performances at 
Euro 1998 ensured he entered foot-
ball's hall of fame. A hat-trick against 
England, a semi-final winner versus 
West Germany and a spectacular volley 

from an acute angle saw off the Soviet 
Union in the final.

11.  The highest scoring Euro match 
was also the first ever match in 
the history of the tournament. 6th 
July 1960, a 5-4 win for Yugoslavia 
against France.

12. Adidas has made the official match 
ball for the tournament. Dubbed 'Unifo-
ria'. It is named after both the unity and 
the euphoria that the competition can 
bring. The ball features black brush-stroke 
style lines running across the ball, which 
symbolizes the blurring of boundaries.
(Source: https://www.eu-
ro2020-guide.com/fun-facts.html)

After over a year of restrictions and lock downs in response to the outbreak 
of the COVID-19 pandemic, Euro 2020 can be considered as the first true 
sign that we are close to overcoming this worldwide challenge. Not only 

was such an event organized but we also saw the return of fans in the stadiums 
although in reduced numbers. Without a doubt watching the games in 

the Puskas Arena in Hungary was the most special as this 
was the only venue to allow full capacity crowds at the 

stadium, but the fans had to provide proof they had 
been vaccinated. Below we invite you to read some 
interesting facts about his tournament.
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Gjithkush që ka smartfon, me 
siguri e ka të paktën një lojë 
të instaluar, e cila përdoret 

për lojë dhe argëtim. Por a keni men-
duar se sa kohë luani lojëra në telefo-
nin tuaj? Pavarësisht se sa argëtuese 
dhe emocionuese janë, nuk jemi të 
vetëdijshëm se sa kohë na marrin këto 
lojëra online, kohë të cilën mund ta 
përdorim në mënyrë shumë më të mirë, 
më të bukur dhe më kreative. Madje 
ndodhë që të harrojmë se kur kemi 
ngrënë mëngjes ose nëse kemi ngrënë 
drekë ose darkë, dhe i zëvendësojmë 
ato vakte të rëndësishme me ëmbëlsira 
dhe njelmësira për të cilat e dimë se 
nuk janë aspak të shëndetshme. Por 

programerët e kanë ideuar një lojë 
shoqërore që është një nga më të popul-
larizuarat dhe që patjetër që e ka fituar 
vendin kryesor në mesin e lojërave 
tjera, dhe emri i saj popullor është ‘Pop 
it’. Është interesante se në treg janë 
shfaqur edhe lodrat anti-stresi ‘Pop 
it’, të cilat e kanë zëvendësuar lojën 
online. Ato janë në dispozicion në 
ngjyra dhe forma të ndryshme, të bëra 
100% nga silikoni. Fëmijët i blejnë 
ato me të madhe, por është shumë 
interesante që, përveç fëmijëve, 
edhe prindërit po gjejnë argëtim me 
to, sepse kjo lodër shërben për ta 
përmirësuar gjendjen shpirtërore dhe 
po ndikon në lehtësimin shqisor.

Si luhet me ‘Pop it’?
Kjo lojë i kërkon dy lojtarë, dhe ata 
vendosin se kush fillon i pari përmes 
lojës “gur, letër, gërshërë”. Lojtari i 
parë e zgjedh një rresht dhe shtypë sa 
më shumë flluska që dëshiron - lojtari 
i dytë e bën të njëjtën gjë. Ata ndër-
rohen derisa një nga lojtarët humbës 
ta shtypë balonën e fundit. Loja është 
sfiduese për fëmijët më të rritur dhe 
kërkon që ata të mendojnë në mënyrë 
strategjike. Fituesi kurorëzohet pasi të 
fitojë tri herë! Është një lojë argëtuese 
për dy persona, prandaj sfidoni ndonjë 
anëtar të familjes në lojën një-me-një, 
duke ndjekur rregulla shumë të thjeshta 
dhe të kuptueshme të lojës. Relaksohu-
ni plotësisht dhe harroni stresin me tin-

hi-tech

’POP IT’- LOJË ANTI-STRES
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hi-tech
gullin e kënaqshëm të balonave të 
silikonit që pëlcasin! Kjo lojë është 
bërë kryesisht për t’ju ndihmuar ta 
përballoni stresin e ditës, por edhe 
si një lojë shoqërore argëtuese 
për tërë familjen. Edhe pse duket 
krejtësisht e thjeshtë, vetëm pas 
disa raundeve, nuk do të mund të 
ndaheni nga kjo lojë!

’Pop it’ - në ngjyra 
dhe forma të 
ndryshme
Rekomandohet që ta mbani këtë 
lojë në sirtar, në tryezën e punës, 
në vendin e punës, në çantën e 
shpinës dhe kur të ndjeni se zemra 
fillon të rrahë më shpejt për shkak 
të stresit të ditës, shpejt kapeni 
këtë lodër shqisore. ‘Pop it’ është 
një lodër kompakte, e bërë 100% 
nga silikoni dhe e disponueshme 
në ngjyra dhe forma të ndryshme. 
Lehtë përkulet dhe futet në çantë 
dore apo çantë të shpinës pa asnjë 
telashe. Është padyshim për tërë 
familjen sepse sjell argëtim për të 
gjithë anëtarët, nga më i vogli tek 
më i madhi.
Trupi ynë ka nevojë për relaksim 
dhe lehtësim, prandaj nuk është 
çudi që më të vegjlit nxitu-
an drejt kësaj lodre. Kjo lodër, 
përveç përmirësimit të aftësive të 
duarve, ndihmon edhe në zhvil-
limin mendor të fëmijëve dhe të 
adoleshentëve. Luaje këtë lojë dhe 
komuniko më mirë dhe më bukur 
me familjarët dhe miqtë e tu kësh-
tu se sa përmes rrjeteve sociale.

’POP IT’- ANTI-STRESS GAME
E veryone who owns a smart-

phone certainly has at least one 
game installed, which is used 

for gaming and entertainment. But 
have you thought about how long you 
play games on your phone? No matter 
how fun and exciting it is, we are not 
aware of how much time these online 
games take away from us, the time 
we could use in a much better, more 
beautiful and creative way. We even 
happen to forget when we had break-
fast or whether we had lunch and 
dinner and we replace all those main 
meals with sweets and saltines that 
we know are not healthy at all. But 
the developers have devised a social 
game that is one of the most popu-
lar and which has definitely won the 
main place among other games, and 
its popular name is ‘Pop it’.
The interesting thing is that ‘Pop it’ 
anti-stress toys have also appeared on 
the market, which have replaced play-
ing the game online. They are avail-
able in different colors and shapes, 
made of 100% silicone. Children buy 
them en masse, but it is very inter-
esting that, in addition to children, 
parents also found fun in it, because 
this toy serves to improve the mood, 
and also affects sensory relief.

How do you play 
‘Pop it’?
This game requires two players, and they 
decide who starts first by playing stone, 
paper, scissors game. The first player 
chooses a row and presses as many 
bubbles as he wants - the second player 
does the same. They take turns until one 

of the losing players finally presses the 
last balloon. The game is challenging for 
older children and requires them to think 
strategically. The winner is crowned once 
he wins three times!  It is a fun game for 
two, so challenge a family member to a 
one-on-one game, following very simple 
and easy-to-understand rules of the 
game. Relax completely and forget about 
stress with the satisfying sound of silicone 
balloons popping! This game is primarily 
made to help you cope with everyday 
stress, but also as a fun social game for 
the whole family. Although it seems 
completely simple, you will not be able to 
stop playing after just a few rounds! 

’Pop it’ - in different 
colors and shapes
It is recommended that you keep this 
game in a drawer, on your desk, at work, 
in your backpack, and when you feel your 
heart start beating faster due to some 
daily stress, quickly grab this sensory toy. 
‘Pop it’ is a compact toy, made of 100% 
silicone and available in different colors 
and shapes. It easily bends and fits in your 
bag and backpack without any trouble, it 
is definitely for the whole family because 
it brings fun to all members, from the 
youngest to the oldest. Our body needs 
relaxation and relief, so it is no wonder 
that the youngest ones rushed for this toy. 
This toy, in addition to improving manual 
ability, also participates in the develop-
ment of cerebral gyri in children and ado-
lescents. Play this game and communicate 
even better and more beautifully with 
your family members and friends, rather 
than doing it through social networks.



Shoqëritë, organizatat dhe institucionet bazohen në një gamë të gjerë të vlerave të ndryshme të cilat ua 
mundësojnë që të japin më të mirën nga vetvetja. Sidoqoftë, në këtë botë që ndryshon vazhdimisht, ekzistojnë 
disa vlera të cilat janë aq të rëndësishme sa që ato i bëjnë ballë kohës, dhe pa marrë parasysh se ku apo kur, 

ato mbesin të njëjta. Këto vlera thelbësore nuk janë përshkrim i punës apo strategjive që përdoren për të përmbushur 
misionin e tyre. Në fakt, ato janë themelet në të cilat bazohen puna dhe ndërveprimi me njëri-tjetrin. 
Me fjalë të tjera, vlerat thelbësore janë elementet kyçe se si ne e kryejmë punën tonë. Për të mësuar më shumë për vlerat 
thelbësore që Policia e Kosovës angazhohet që t’ua mësojë zyrtarëve të ardhshëm policor, ne u takuam me disa prej kadetëve 
të Gjeneratës së 56-të, të cilët aktualisht janë duke u trajnuar në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri.

TRANSPARENCA 
• Transparenca është një nga kushtet kryesore për zhvillimin e demokracisë dhe sundimit të 
ligjit. Si aktor kryesor në sigurimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt për të gjithë njerëzit 
që jetojnë në Kosovë dhe për të siguruar sundimin e ligjit, ne jemi të përkushtuar që t’i bëjmë 
të gjitha aktivitetet tona transparente dhe të drejta.

TRANSPARENCY
• Transparency is one of the main conditions for a democratic society 

and the rule of law to thrive. As the main actor providing a safe 
and secure environment for all people living in Kosovo and 
to ensure the rule of law, we are committed to make all our 
activities transparent and fair.

PAANSHMËRIA
• Gjatë trajnimeve tona për t'u bërë oficerë policie, ne mësohemi që t'iu kushtojmë më 
shumë vëmendje problemeve që i përjetojnë individët ose komuniteti, pa e marrë 
parasysh moshën, gjininë, kombësinë, racën ose ndonjë tipar tjetër dallues.

IMPARTIALITY
• During our training to become police officers, we 

are taught to pay attention to the problems that 
an individual or the community is experiencing, 
regardless their age, gender, nationality, race, or 
any other distinguishing feature.

INTEGRITETI
• Secili oficer policie duhet të ketë një qëndrim të barabartë ndaj të gjithëve dhe 

të respektojë shumëllojshmërinë e njerëzve dhe nevojat e tyre individuale. 
Ne duam t'u japim qytetarëve mbështetjen më të mirë dhe që të fitojmë 
besimin e tyre teksa ne kujdesemi për pronën dhe sigurinë e tyre.

INTEGRITY
• Every police officer should have an equal attitude towards 
everyone and respect the diversity of people and their 
individual needs. We want to give the citizens the best support 
and to earn their trust while we take care of their safety, their 
property and their security.
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VLERAT THEMELORE TË POLICISË SË KOSOVËS
- PARIMET THELBËSORE TË NJË FORCE 
POLICORE DEMOKRATIKE

Alma Halimi

Ervend Hajrullahu

Mensur Xhogoviq



Societies, organizations, and institutions operate on a whole range of different values that enable them 
to give the best of themselves. However, in this everchanging world there are some values that are so 
important that they continue to defy time, and no matter when or where, they always remain the same. 

These core values are not a description of the work or strategies employed to accomplish one’s mission. Rather, 
they are the foundations upon which the work and the interaction with each other are based. 
In other words, core values are the basic elements of how we perform our work. To find out the core values the 
Kosovo Police strives to instil in their future police officers, we’ve met with several cadets of the 56th Generation 
currently being trained at the Kosovo Academy for Public Safety in Vushtrri/Vucitrn.

PROFESIONALIZMI  
• Si oficerë policie hasim të gjitha llojet e situatave dhe njerëzve. Në të gjitha këto situata, 
profesionalizmi ynë ndihmon që t’i sigurojmë njerëzit të cilët, pa marrë parasysh situatën, ne 
mundohemi që t’i ndihmojmë në çdo situatë. Në përpjekjet tona për të arritur standardet më të 
larta profesionale, ne udhëhiqemi nga Kodi i Etikës i Policisë së Kosovës.

PROFESSIONALISM 
• As police officers, we encounter all kinds of situations and people of all walks 
of life. In all these situations our professionalism helps to reassure the people 
who we try to help no matter the situation. In our efforts to achieve the highest 

professional standards, we are guided by the Kosovo Police Code of Ethics.

RESPEKTI
• Duke i zbatuar të gjitha detyrimet ligjore, ne përpiqemi që të respektojmë secilin 
person në Kosovë dhe në këmbim të kësaj do të dëshironim që ata të na respektojnë 
edhe ne, në mënyrë që të ndërtojmë besimin e ndërsjellë dhe të ruajmë paqen dhe 

tolerancën.

RESPECT
• By implementing all legal obligations, we strive 
to respect each person in Kosovo, and in return we 
would like them to respect us, so that we can build 
mutual trust and preserve peace and tolerance.

LARMIA 
• Shoqëria kosovare është shumë e larmishme dhe kjo është një ndë 

pikat e saj më të forta. Struktura e Policisë së Kosovës e pasqyron 
qartë këtë. Ne, oficerët e policisë jemi të vendosur të shërbejmë si 
shembulli më i mirë se puna e përbashkët na bën më të fortë. 

DIVERSITY 
• The Kosovo society is very diverse and this is one of its strongest points. 

The structure of the Kosovo Police clearly reflects that. We, the police 
officers, are determined to serve as the best example that working together 
makes us all stronger.

KOSOVO POLICE CORE VALUES 
- THE ESSENTIAL PRINCIPLES 
OF A DEMOCRATIC POLICE FORCE
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Veljko Vukashinoviq

Stefan Denoviq

Kreshnik Xhafolli
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Olsi Beka (13)

Mua më së shumti po 
me gëzon fakti që 
jemi duke i shkuar 

fundit të pandemisë, që 
do të thotë se këtë verë 
nuk do ta kaloj në shtëpi 
si verën e kaluar. Kjo verë 
për mua pritet të jetë plot 
aventura me shokët e mi 
dhe veçanërisht e pres me 
gëzim pushimin një javor në 
Bregdetin Shqiptar.

I am very happy with the fact that we are nearing the 
end of the pandemic, which means that I will not 
spend this summer at home like last summer. This 

summer for me is expected to be full of adventures with 
my friends and I am especially looking forward to a 
week-long vacation on the Albanian Coast.

Viola Krasniqi (13)

Unë këtë verë po e pres 
me padurim që të takoj 
njerëz të afërt dhe miq 

që për shkak të pandemisë nuk 
arrita t'i takoj. Po ashtu, dua që 
pushimin veror ta kaloj duke 
vizituar vende të ndryshme, 
në bregdet dhe me lojëra së 
bashku me familjen.

I am looking forward to meeting close friends and dear 
people this summer which I could not meet them 
because of the pandemic. I also want to spend the 

summer holidays visiting different places, on the beach 
and have fun with my family.

Buna Makolli (13)

Dëshira ime më e 
madhe për këtë vit 
është që të largohet 

virusi korona, t'i largojmë 
maskat nga fytyra të cilat 
po na e zënë frymën. Të 
shkojmë të lirë në Bregdetin 
Shqiptar. Të dalim të lirë me 
shokë e shoqe pa u frikësu-
ar që po infektohemi.

My biggest wish for this year is to get rid of the 
corona virus, to remove the masks from the 
faces that are holding our breath. Let's go free 

to the Albanian Coast. To freely go out with friends 
without fear of getting infected.

Era Pacolli (13)

Vera e kaluar ishte më 
ndryshe nga verat e tjera 
dhe çdo plan që kishim 

ndërroi. Shpresoj që këtë verë, 
pasi që masat kundër pande-
misë thuajse janë larguar, do 
të kemi më shumë zgjidhje në 
qytet për t’u relaksuar. Pushimi 
në bregdet do të jetë më ndry-
she dhe më mirë.

Last summer was much different from other summers 
and every plan we had changed. I hope that this sum-
mer, as anti-pandemic measures are almost gone, we 

will have more solutions in the city to relax. Holidays at the 
seaside will be different and better.

Joni Sefedini (13)

Me gëzim këtë verë 
po e pres që të 
zhduket ky virus 

i padukshëm, të vijnë në 
pushim mërgimtarët tanë, të 
hapen plazhet dhe pishinat.

I am looking forward to 
the disappearance of 
this invisible virus this 

summer, to the arrival of our 
diaspora for vacation, to the opening of beaches and 
swimming pools.

Dion Cakolli (14)

Kjo verë do të jetë më 
ndryshe se verat e tjera, 
jo vetëm për faktin që 

si duket pandemisë po i vjen 
fundi, por sepse unë do të reg-
jistrohem në shkollë të mesme 
që do të jetë një gjë shumë me 
rëndësi për mua. Po ashtu, si 
të gjithë bashkëmoshatarët e 
mi uroj që pandemia të shuhet 
dhe t’i kthehemi normalitetit.

This summer will be different from other summers, 
not only because the pandemic seems to be com-
ing to an end, but because I will be enrolling in 

high school which will be a very important thing for me. 
Also, like all my peers, I wish the pandemic goes away 
and we return to normality.

ÇKA ËSHTË AJO QË PO E PRET ME MË 
SHUMË GËZIM PËR KËTË VERË?

pyetësor
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Angjella Popoviq (15)

I gëzohem verës dhe udhëti-
meve. I gëzohem kohës që do 
të kaloj me familjen dhe miqtë. 

Do të udhëtoj së bashku me ta 
për në Zllatibor dhe në Vellika 
Pllana. I gëzohem të gjithave e 
mbi të gjitha faktit që nuk do të 
jemi të mbyllur në shtëpi.

I am looking forward to the summer and to travelling. I 
am also looking forward to the time I will spend with 
family and friends. I will travel to Zlatibor and Velika 

Plana together with them. I am looking forward to every-
thing, and mostly to the summer that we will not spend 
locked in our homes.

Nemanja Gjekiq (16)

Këtë verë e kam në plan 
ta kaloj me familjen 
dhe miqtë. Një pjesë të 

pushimeve do ta kaloj në Beo-
grad, gjersa pjesën tjetër do ta 
shfrytëzoj për disa udhëtime të 
këndshme, mbase në det apo 
në mal, ende nuk kam vendosur. 
Shpresoj, si gjithë të tjerët, që 
situata me pandeminë të mos përsëritet këtë verë!

I am planning to spend this summer with family and 
friends. I will spend one part of the vacation in Belgrade, 
and I will use the rest for some nice trips, maybe to the 

seaside or to the mountains, I haven’t decided yet. I hope, 
like everyone else, that the situation with the pandemic 
will not repeat itself this summer.

Andrijana Kostiq (15)

Unë kam planifikuar shumëç-
ka për këtë verë dhe i 
gëzohem miqësive të reja 

me familjen dhe miqtë. Ende nuk 
kam plane konkrete, por patjetër 
që do të udhëtoj diku. Gjëja më 
e rëndësishme për mua është që 
situata me pandeminë të stabilizo-
het, ngase viti i kaluar ishte shumë 
i keq për mua, sepse si të gjithë të tjerët nuk kam mundur të 
udhëtoj askund dhe kohën e kaloja në ambient të mbyllur. 

I am planning to do many things this summer and looking 
forward to new get-togethers with family and friends. I 
still don’t have concrete plans, but I will definitely travel 

somewhere. The most important thing for me is that the 
situation concerning the pandemic is stabilizing, because 
the previous year was very bad for me as, like everyone else, 
I could not travel anywhere and I spent time indoors. 

Alleksa Simiq (15)

Unë do të doja ta kaloja 
pjesën më të madhe të 
kohës me miqtë dhe 

familjen time, por edhe të udhë-
toja sa më shumë që do të ishte 
e mundur. Ndoshta do të shkoj 
në deti, në Greqi ose në Mal të 
Zi, gjersa do të doja të vizitoja sa 
më shumë vende interesante në 
Serbi. Verës veçanërisht i gëzohem për shkak të udhëtimit.

I would like to spend most of my time with my friends 
and family, as well as to travel as much as possible. 
Maybe I will go to the seaside, to Greece or Montene-

gro, and I would like to visit as many interesting places in 
Serbia as possible. I am looking forward to the summer 
precisely because of travelling. 

Angjella Stojanoviq (15)

Po i gëzohem shumë verës, 
megjithëse ende nuk jam 
e sigurt se për ku do të 

udhëtoj. Me siguri se do të shkoj 
në Greqi ose në Mal të Zi, në deti. 
Gjëja më e rëndësishme për mua 
është të jem në gjendje të udhëtoj, 
të shoqërohem dhe të argëtohem 
me njerëz të mirë. Vera ka ardhur dhe të gjithë mezi presim 
të kemi aventura të reja!

I am very much looking forward to the summer, although 
I am still not sure where I will travel. I will probably 
go to the seaside to Greece or Montenegro. The most 

important thing for me is to be able to travel, socialize and 
enjoy myself with dear people. The summer is here and we 
all can’t wait for new adventures!

Veljko Todoroviq (15)

Kam në plan të udhëtoj sa 
më shumë që të jetë e mun-
dur dhe kësaj i gëzohem 

tej mase. Do të shkoj në Beograd, 
ndoshta në deti, do të rri sa më 
shumë që të jetë e mundur, për 
të kompensuar kohën e humbur 
që na u desh të kalonim në shtëpi 
për shkak të pandemisë.

I plan to travel as much as possible and I am eagerly 
looking forward to it. I will travel to Belgrade, maybe 
also to the seaside, I will socialize as much as possi-

ble, to make up for the time lost that we had to spend at 
home due to the pandemic. 

WHAT ARE YOU LOOKING FORWARD THE 
MOST THIS SUMMER?

questionnaire
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Të kesh dikë që është gjithmonë 
afër teje kur ti ke nevojë do të 
thotë shumë. Për mua “miqësi” e 

quajmë një marrëdhënie të rrethuar me 
besnikëri, respekt, dashuri dhe besim. 
Vërtetësia është virtyti i cili e mbanë 
gjallë lidhjen tuaj. Të tregosh gjithmonë 
të vërtetën është e vështirë, por jo nëse 
ti e ke gjetur personin e duhur.
Një mik nuk të lëndon asnjëherë pran-
daj nuk është e lehtë ta gjesh dikë i cili 
të përkrah gjithmonë dhe është aty kur 
të tjerët të lëndojnë ty. Një njeri i tillë e 
di se duhen vetëm pak sekonda që ta 
lëndosh dikë, por mund të zgjas me vite 
që të riparohet dëmi. Ta duash dikë për 
atë që ai është, ta përkrahësh, të hysh 
në jetën e atij personi kur të gjithë dalin 
dhe asnjëherë të mos e paragjykosh do 
të thotë se ai ka kuptim të madh për ty.

Rregulli i artë i miqësisë është empa-
tia. Aftësia për të kuptuar se si ndihet 
një njeri tjetër. Kjo ndjeshmëri e bën 
tjetrin të ndihet i kuptuar dhe i sigurt. 
Ky rregull mund të forcojë një miqësi 
tashmë ekzistuese dhe të ndihmojë në 
krijimin e një miqësie të re. 
Toleranca duhet të jetë gjithmonë e pran-
ishme në miqësinë tuaj pasi që ajo luan 
rol mbrojtës në një lidhje kaq të veçantë 
për ju. Miqësia është aspekt thelbësor i 
aftësive për ndërtimin e marrëdhënieve. 
Kjo tregon se sa jeni real dhe i gatshëm të 
plotësoni të gjitha kriteret për një miqë-
si të shëndetshme. Kuptimin e miqësisë 
fëmija e mëson duke u rritur… Prindi dhe 
këshillat e tij luajnë rol të rëndësishëm në 
këtë aspekt. Qëllimi është që fëmija ta 
kuptojë se miqësia nuk bazohet vetëm 
në lojëra dhe aktivitete të ndryshme, por 

kjo nuk shpjegohet me fjalë. Mënyra më 
e mirë është që fëmija vetë të gjendet 
në situata nga më të ndryshmet dhe të 
gabojë pasi çdo gabim bëhet mësim. 
Nëse fëmija merr vendime të mira që në 
moshë të hershme, atëherë kjo ndihmon 
që një fëmijë të ambientohet më mirë në 
shoqëri më vonë gjatë jetës së tij.
Me kalimin e kohës kur arrihet mo-
sha e adoleshencës çdo gjë është pak 
a shumë e qartë. Gjatë kësaj kohe 
miqësitë bëhen më dhuruese, të sin-
qerta, mbështetëse dhe spontane. 
Adoleshentët e kanë vetë prirjen që t’i 
kërkojnë moshatarët të cilët mund të 
ofrojnë cilësi të tilla në një marrëdhënie 
reciproke dhe të shmangin moshatarët, 
sjellja problematike e të cilëve sugjeron 
që ata nuk janë të aftë të përmbush-
in kërkesat e personit në fjalë. Në një 

LE TË MENDOJMË PËR MIQËSINË!
këndi juaj



29

Having someone who is al-
ways close to you when you 
need them means a lot. To 

me “friendship” is a relationship sur-
rounded by loyalty, respect, love and 
trust. Truthfulness is the virtue that 
keeps your relationship alive. Always 
telling the truth is hard, but not if 
you found the right person.
A friend never hurts you so it is not 
easy to find someone who always 
supports you and is there when oth-
ers hurt you. Such a person knows 
that it only takes a few seconds to 
hurt someone, but it can take years 
to repair the damage.
To love someone for who she is, to 
support her, to enter that person’s 
life when everyone comes out and 
never to prejudice her means that 
she means a lot to you.
The golden rule of friendship is em-
pathy. The ability to understand how 
another person feels. This feeling 
leaves the other feeling understood 
and confident. This rule can strength-
en an already existing friendship and 
help create a new friendship.
Tolerance should always be present 
in your friendship as this plays a pro-
tective role in a relationship so spe-
cial to you.
Friendship is an essential aspect 
of relationship building skills. This 
shows how realistic and willing you 
are to meet all the criteria for a 
healthy friendship.
The child learns the meaning of 
friendship growing up… The parent 
and his advice play an important role 
in this regard. The goal is for the child 
to understand that friendship is not 
based solely on various games and 
activities, but that is not explained in 
words. The best way is for the child 
to find himself in different situations 
and make mistakes as every mistake 
becomes a lesson. If the child makes 
good decisions from an early age 
then it helps a child to better adjust 
to company later in life.
With time, when adolescence is 
reached, everything is more or less 

clear. During this time friendships 
become more generous, sincere, 
supportive and spontaneous. Ado-
lescents themselves have a tendency 
to look for peers who can offer such 
qualities in a reciprocal relationship 
and to avoid peers whose problemat-
ic behavior suggest that they are in-
capable of meeting the requirements 
of the person in question. At such a 
fragile age as adolescence high qual-
ity friendships are much needed be-
cause they will find it easier to cope 
with age disorders such as anxiety 
and depression.
We as a people should know that the 
term “friendship” has a very broad 
meaning, as friendship is not pres-
ent in all countries. I say this because 
friendship is defined as peace be-
tween nations, races and different 
countries, where in the absence of 
these values, animosity arises be-
tween certain countries and divisions 
are created between peoples. This 
pushes people around major riots 
and the pressure between the two 
countries will continue though for 
decades before they calm down.
Another type of friendship is that 
of animals. It is considered a special 
friendship. Love and affection for 
animals is different and is often con-
sidered more loyal than that with hu-
mans. They require special care and 
are always grateful for the effort and 
care we give them.
It should be noted that unity should 
always be present in your social life. 
This will make people understand 
many things, bring desired people 
closer and at the same time avoid 
those unwanted ones.
In a world where you can be every-
thing, choose goodness. Thus it re-
mains to say that man should con-
sider everyone as friends and never 
as enemies in order to avoid prej-
udice and negative thoughts for a 
better life.

Olta Komoni

LE TË MENDOJMË PËR MIQËSINË! LET’S THINK ABOUT 
FRIENDSHIP!

your corner
moshë kaq të brishtë si kjo 
e adoleshencës miqësitë e 
cilësive të larta janë mjaft të 
nevojshme sepse do ta kenë 
më të lehtë të përballen me 
çrregullimet e moshës si 
ankthi dhe depresioni.
Ne si popull duhet ta dimë 
se termi “miqësi” ka kuptim 
mjaft të gjerë, pasi jo në të 
gjitha vendet ka miqësi. E 
them këtë pasi që miqësi e 
quajmë edhe paqen mid-
is kombeve, racave dhe 
vendeve të ndryshme, ku 
në mungesë të këtyre vler-
ave lind edhe armiqësia 
mes vendeve të caktuara 
dhe krijohet përçarja mid-
is popujve. Kjo e shtyn një 
popull rreth shumë trazirave 
të mëdha dhe presioni mes 
dy vendeve do të vazhdojë 
me dekada të tëra derisa të 
qetësohen sado pak.
Lloj tjetër i miqësisë është 
edhe ajo e kafshëve. Kon-
siderohet si miqësi e 
veçantë. Dashuria dhe 
ndjesia për kafshët është 
ndryshe dhe shpesh kon-
siderohet më besnike se 
ajo me njeriun. Ato kërko-
jnë përkujdesje të veçantë, 
por janë gjithmonë mirën-
johëse për mundin dhe ku-
jdesin që ne ua kushtojmë.
Duhet theksuar se unite-
ti duhet të jetë gjithmonë 
pjesëmarrës në jetën tuaj 
sociale. Kjo do t’i bëjë 
njerëzit të kuptojnë shumë 
gjëra, të afrojë njerëzit e 
dëshiruar dhe në të një-
jtën kohë të shmang ata të 
padëshiruarit. Në një botë 
ku mund të jesh gjithçka, 
zgjidh të jesh i mirë. Kësh-
tu mbetet të themi se nje-
riu duhet t’i konsiderojë të 
gjithë si miqtë e tij dhe asn-
jëherë si armiq, në mënyrë 
që të shmang paragjykimet 
dhe mendimet negative për 
një jetë sa më të mirë.

Olta Komoni
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këndi enigmatik/crossword puzzle
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RRUSH
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NË SHAH
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MILJE
JAPONEZE

QË KA TË
 BËJË ME
SKENËN
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Përshëndetje!
Revista juaj ‘For You’ më 
pëlqen shumë. Dëshira ime 
është të kem një poster nga 
këngëtari i famshëm shqiptar 
Noizy dhe grupi muzikor 
BTS dhe po ashtu të shkruani 
diçka për ta. Ju lutem. Fale-
minderit. Jeni më të mirët.
Lena Mulliqi
Prishtinë

Tung!
Hobi im është volejbolli dhe 
kohën e lirë e kaloj duke 
mësuar. Këngëtarët e mi të 
preferuar janë Tayna dhe 
Ledri Vula. Ndër aktoret 
do të veçoja aktoren më të 
bukur në botë, Hande Erçel. 
Ju lutem publikoni postera 
nga këta që i përmenda më 
lart. Suksese.
Eda Kryeziu
Prishtinë

Tung, tung!
Revista juaj më pëlqen 
shumë. E lexoj me kuj-
des, më pëlqejnë të gjitha 
sportet që ju i paraqitni 
në Këndin sportiv por më 
shumë jam i interesuar 
për tenisin. Në njërin nga 
numrat e ardhshëm ju do 
të mund të shkruanit më 
shumë për këtë sport dhe 
për yjet e rinj të tenisit nga 
Kosova. Gjatë kohës së lirë 
lexoj kurse hobi im është 
kompjuteri. Ju vetëm vazh-
doni me punën tuaj ngase 
jeni duke bërë një punë të 
mrekullueshme.
Ea Krasniqi
Prishtinë

Tung!
Unë jam Anda nga Prishtina. 
Revista juaj është e mrekul-
lueshme. Unë dhe shoqet e 
mia e lexojmë me kënaqësi 
sidomos faqet e modës ku 
gjithmonë gjejmë diçka 
interesante. Këngëtari im i 
preferuar është Ledri Vula 
ndërsa ndër aktorët do të 
doja të shkruani diçka për 

Fatos Kryeziun. Ju vetëm 
vazhdoni dhe unë ju uroj që 
puna juaj të zgjasë përgjith-
monë.
Anda Rrustemi
Prishtinë

Tung të gjithëve!
Revista juaj është me të 
vërtetë “cool”! Më pëlqen 
përmbajtja e revistës suaj. 
Keni shumë gjëra inte-
resante të cilat na japin 
njohuri të përgjithshme 
nga jeta. Ajo që më pëlqen 
më së shumti është për-
zgjedhja juaj e filmave të 
cilët me shumë vëmendje i 
shoh. Uroj që gjithmonë të 
mbeteni të tillë.
And Hasani
Prishtinë

Përshëndetje!
Ja letërnjoftimi im i 
shkurtër: nga këngëtarët 
më së shumti më pëlqen 
Stresi, kurse nga aktorët 
më pëlqen Aras Bulut 
İynemli. Kohën e lirë e 
kaloj me shokë dhe duke 
lexuar, kurse nga sportet 

më së shumti më pëlqen 
tenisi. Më pëlqen revista e 
juaj por do të kisha pasur 
dëshirë që të shkruani 
diçka për muzikën R’nB 
dhe për shembull të botoni 
një poster të BabaStars. 
Posaçërisht më pëlqen 
rubrika Moviemania. Vetëm 
vazhdoni kështu!!!
Ars Duraku
Prishtinë
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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: ______________________

Nr.178

Greetings!
I like your ‘For You’ 
magazine very much. 
My wish is to have a 
poster from the famous 
Albanian singer Noizy 
and the band BTS, and 
also for you to write 
something about them. 
Please. Thank you. You 
are the best.
Lena Mulliqi
Pristina

Hello!
My hobby is volleyball 
and I spend my free time 
studying. My favorite 
singers are Tayna and 
Ledri Vula. Among the 
actresses I would like 
to distinguish the most 
beautiful actress in the 
world, Hande Erçel. 
Please publish posters 
of the ones I mentioned 

above. Wish you much 
success.
Eda Kryeziu
Pristina

Hello!
I like your magazine very 
much. I read it carefully, 
I like all the sports you 
present in the Sports Cor-
ner, but I am more inter-
ested in tennis. In one of 
the next issues you could 
maybe write more about 
this sport and about the 
young tennis stars from 
Kosovo. I usually read in 
my free time and my hob-
by is the computer. Just 
continue with your work, 
because you are doing a 
great job.
Ea Krasniqi
Pristina

Hello!
I am Anda from Prishti-
na. Your magazine is 
wonderful. My friends 
and I enjoy reading it, 
especially the fashion 
pages where we always 
find something interest-

ing. My favorite singer is 
Ledri Vula, while among 
actors I would love if you 
could write something 
about Fatos Kryeziu. 
Just keep it up, and 
I wish your work 
lasts forever.
Anda Rrustemi
Pristina

Hello everyone!
Your magazine is really 
cool! I like the content of 
your magazine. You have 
many interesting things 
that provide us with 
general knowledge from 
life. What I like most is 
your selection of movies, 
which I watch very care-
fully. I wish you always 
remain the same.
And Hasani
Pristina

Greetings!
Here is my short ID: from 
singers I like Stress the 
most, while from actors 
I like Aras Bulut İynem-
li. I spend my free time 
with friends and read-

ing, while from sport I 
like tennis the most. I 
like your magazine but I 
would love it if you could 
write something about 
R’nB music, and for ex-
ample publish a BabaS-
tars poster. I especially 
like the Moviemania 
column. Just keep it up.
Ars Duraku
Pristina

Reader’s
letters
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