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editorial/indeksi

Pse leximi do të jetë gjithmonë pasioni im?
Interneti është bërë pjesë thelbësore e jetës 
sonë. Një vështrim në detin e njerëzve në 
vendet e mbushura me ta dhe do ta kuptoni 
se sa e përhapur është kjo teknologji vetëm 
nga numri i kokave pak të përkulura dhe 
duarve të zjarrta që rrëshqasin lart e poshtë 
në telefonat e mençur me shkëlqim.
Kjo është pika në të cilën dalloj. Nuk është se 
i iku plotësisht internetit; në fakt, jam më e 
prirur për teknologji, veçanërisht duke parë 
që karriera dhe pasioni im janë të gjitha në 
sektorin e medias. Sidoqoftë, ekziston një 
pasion nga i cili nuk mund të heq dorë kurrë 
- Leximi. Më lejoni t'ju tregoj pse:

Leximi i jep trurit mprehtësi
Bazuar në një studim të “Journal of 
Neurology”, nga 294 njerëz të testuar, u 
zbulua se ata që lexojnë libra dhe që në rini 
bëjnë ushtrime mendore aktivisht, kanë 
nivel më të ulët të "rënies kognitive" kur të 
arrijnë moshën më të vonshme. Në fakt, ata 
që lexojnë dhe ushtrojnë mendjen për një 
periudhë më të gjatë kohore sa janë të rinj 
kanë normë të rënies mendore për 32% më 
të ulët se ata që nuk lexojnë. Nëse filloni të 
lexoni në moshë të re, kjo ju ndihmon të 
ruani mprehtësinë mendore në pleqëri.

Leximi e përmirëson fokusin tuaj
A e keni provuar ndonjëherë që ditëve të 
sotme të bëni diçka për 10 minuta pa ndalë 
dhe pa asnjë shpërqendrim? Në kohën sa po 
e lexoni këtë editorial, ka shumë mundësi që 
e keni kontrolluar telefonin tuaj të mençur 
për njoftime të reja. Kur lexoni një libër, 
jeni të zhytur plotësisht në historinë e tij. 
Pjesa tjetër e botës nuk ka rëndësi dhe nëse 
është një libër i shkruar mirë, ndoshta nuk 
do të ndaleni derisa të bëni një pushim të 
shkurtër ose kapitulli që po e lexoni është 
gati të kryhet. Leximi do ta ndihmojë trurin 
të përqendrohet në një aktivitet të veçantë, 
dhe kjo në anën tjetër, mund të jetë shumë 
e dobishme për zakonet tuaja të punës dhe 
nivelet e produktivitetit.

Leximi ju ndihmon të flini
Të gjithëve na kujtohet koha kur e kishim një 
tekst shkollor përpara nesh dhe përpiqeshim 
shumë të arrinim në kapitullin tjetër pa 
na zënë gjumi. Më besoni se kjo nuk ju ka 
ndodhur vetëm juve! Fondacioni Kombëtar 
i Gjumit rekomandon që orën e fundit para 
gjumit ta kaloni duke lexuar. Procesi i leximit 
e qetëson trupin dhe e përgatit atë për 
gjumë, veçanërisht pas breshërisë së stimujve 
me të cilët jeni përballur gjatë gjithë ditës.
A po e shihni? Tash e dini se pse lexoj 
dhe pse duhet edhe ju të lexoni. A e keni 
lexuar ndonjë libër të mirë kohëve të 
fundit? Më dërgoni një koment në 
www.magazineforyou.com dhe më 
tregoni për atë!

Gjithë të mirat dhe lexim të këndshëm :)
Leonora
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“For You” është pub-
likim zyrtar i KFOR-it, 
prodhuar dhe finan-
cuar nga KFOR-i, i 
shtypur në Kosovë 
dhe shpërndahet pa 
pagesë. Përmbajtja 
nuk reflekton qën-
drimin zyrtar të koali-
cionit apo të shteteve 
anëtare. KFOR-i pra-
non edhe i mirëpret 
opinionet tuaja dhe i 
publikon ato, por në 
formë të përmble- 
dhur. Nëse kërkohet 
emri i autorit të mos 
tregohet, kjo mund 
të bëhet, por nuk do 
të publikohen letra 
anonime, shpifëse apo 
me qëllim të keq.

Kryeredaktore: 
Leonora Shabanaj 
Nikshiq
Gazetarë: Ali Rexha, 
Violeta Matovic, 
Fotografitë: Ekipi “4U”
Design & Layout: 
Bekim Shabani & 
Leopard Cana

Stafi editorial mund 
të kontaktohet në 
telefon: 
038/503-603-2139
Letrat mund të dërgo-
hen në adresën: 
HQ KFOR - Kosova 
Film; Revista “For You”; 
Strasbourg Building;
10000 Prishtinë
E-mail: magazinefor-  
you2003@gmail.com;
http://www.maga-
zineforyou.com
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editorial/index

Why Reading Will Always Be My Passion
The internet has become an essential part 
of our lives. One look at the sea of people 
in the crowded places, and you’ll realize 
how pervasive this technology has become 
just by the number of slightly bowed heads 
and fervent hands swiping upwards and 
downwards on shiny smartphones.
This is where I’m different. I don’t shun 
the internet by any means; in fact, I 
am more inclined towards technology 
seeing that my career and passion are 
all in the media sector. However, there 
is one passion that I can never give up - 
Reading. Let me tell you why:

Reading keeps you mentally sharp
Based on a study from the Journal of 
Neurology, 294 people were tested and 
it was found that the people who read 
books and did mind exercises more 
actively during their younger age had a 
lower level of “cognitive decline” during 
their later years. In fact, those who read 
and exercised their minds for a longer 
period of time in their younger age 
had a 32% lower rate of mental decline 
compared to those who didn’t read. 
Starting early can help you maintain that 
mental sharpness into your old age.

Reading improves your focus
Ever try doing something for 10 minutes 
straight without any distractions in 
this day and age? Chances are, you’ve 
probably checked your smartphone for 
new notifications in the time you were 
reading this editorial. When you’re reading 
a book, you’re fully engrossed in the story. 
The rest of the world doesn’t matter and 
if it’s a well written book, you probably 
won’t stop until there’s a page break or the 
end of a chapter is nigh. Reading will help 
your brain devote larger portions of time 
focussing on a singular activity, and this in 
turn, can be very beneficial to your work 
habits and productivity levels.

Reading helps you sleep
All of us can remember the time when we 
had a textbook propped open in front of us 
and we were trying our hardest to make it 
to the next chapter without falling asleep. 
Believe it or not, it’s not just you! The 
National Sleep Foundation recommends 
spending the last hour before your 
bedtime, reading. The process of reading 
calms the body down and prepares it for 
sleep mode, especially after the barrage of 
stimuli that it has faced throughout the day.
There you go! Now you know why I 
read and why you should too. Have you 
read any good books recently? Send me 
a comment at www.magazineforyou.
com and let me know!

All the best and Happy Reading :)
Leonora

INDEX
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Shkolla fillore dhe e mesme 
e ulët (SHFMU) “Ismail Qe-
mali“ ndodhet në lagjen 

Bair në rrugën Migjeni në qytetin e 
Mitrovicës. Shkolla e ka filluar punën 
në vitin 1961, në ish objektin në rrugën 
“Ahmet Selaci”, ku edhe ka vazhduar 
të operojë deri në vitin 2019. 

Nga viti 2019, shkolla u zhvendos në 
objektin e ri, projekt ky i realizuar nga 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, i finan-
cuar nga Banka Evropiane dhe nga Ko-
muna e Mitrovicës. Rrjedhimisht, shkol-
la posedon hapësirë të mjaftueshme ku 
përfshihen edhe 6 kabinete, biblioteka, 
salla e leximit, salla e edukatës fizike, 
terrenet sportive, qendra e trajnimeve, 
dhe këndi i rekreacionit. Me fjalë të 
tjera, falë realizimit të këtij projekti kjo 
shkollë operon në një objekt modern 
me kushte optimale për zhvillimin e 
procesit edukativo-mësimor.

“Krahas objektit, ne jemi shumë të 

kënaqur edhe me bashkëpunimin që e 
kemi me prindërit. Ky bashkëpunim zh-
villohet përmes Këshillit të Prindërve, 
Bordit të Shkollës, Këshillit të Arsim-
tarëve dhe Këshillit të Nxënësve,” 
theksoi drejtoresha Hafize Musliu. Ajo 
ceku më tej se hapësira e mjaftueshme 
në kombinim me bashkëpunimin e 
mirë në mes të shkollës, nxënësve dhe 
prindërve, ka dhënë rezultate të lak-
mueshme. Madje, sipas saj, rezultatet 
kanë qenë në ngritje përkundër situ-
atës me pandeminë e COVID-19. 

Në mesin e sukseseve të arritura nga 
nxënësit e shkollës, drejtoresha Musliu 
i veçoi nxënëset Dhurata Hasani dhe 
Nara Doroci, të cilat performuan në 
mënyrë të shkëlqyeshme në Festivalin 
e Këngëve Cicërrimat, Buzë Ibrit, për 
çka u vlerësuan lartë. Dhurata Hasani, u 
nderua me çmimin e dytë, ndërsa Nara 
Doroci e fitoi çmimin e Debutantes më 
të mirë. Një tjetër sukses është edhe 
vendi i dytë në garat për basketboll të 

organizuara nga Omni Sport. Në ga-
rat nacionale për dituri, nxënësi i kësaj 
shkolle Jon Ibishi ka dalë i pari në nivel 
komunal ndërsa, në nivel kombëtar En-
gjëll Haxhikadria ka dalë i pari në Art 
Muzikor, Rozafa Hajrizi e ka zënë ven-
din e dytë për Recitim-Teatër. Nxënëset 
Vlera Gashi, Elsa Hamiti dhe Jona Uka 
janë shpërblyer me vendin e dytë në 
nivel komunal në kategorinë e aktrimit. 
Kurse, Nara Doroci e ka fituar vendin e 
tretë të Edicionit të Katërmbëdhjetë të 
Festivalit Pianisti i ri 2021 Prizren.

Në pyetjen se cila është pika më e 
fortë e kësaj shkolle drejtoresha Mus-
liu e veçoi mësimdhënien cilësore 
dhe aktivitetet përcjellëse. Për këtë, 
sipas saj, meritë të veçantë kanë të 
gjithë mësimdhënësit, të cilët janë të 
kualifikuar për të zbatuar kërkesat e 
kurrikulës së re të mësimdhënies. Si 
mangësinë më të madhe ajo e sheh 
mungesën e bashkëpunimeve ndër-
kombëtare me shkolla të këtij niveli 

SHFMU MODEL “ISMAIL QEMALI“, MITROVICË

Drejtoresha Musliu dhe 
nxënësit e shkollës duke 
mbjellur fidane të reja

shkolla e muajit



The Elementary and Junior 
High School (EJHS) “Ismail 
Qemali” is located in the 

Bair neighborhood, on Migjeni 
Street, in the city of Mitrovica. 
The school started operating in 
1961 in the former building on 
“Ahmet Selaci” street, where it 
continued to work until 2019.

In 2019, the school moved to a 
new facility, thanks to a project 
implemented by the Ministry of 
Education and Science and fund-
ed by the European Bank and the 
Municipality of Mitrovica. Conse-
quently, the school has enough 
space, including 6 laboratories, a 
library, a reading room, a physical 
education room, a sports field, a 
training center, and a recreation 
corner. In other words, thanks to 
this project, this school operates 
in a modern facility with optimal 
conditions for the conduct of the 
educational process.

“Besides the facility, we are very 
pleased with the cooperation we 
have with parents. This coopera-
tion occurs through the Parents’ 
Council, the School Board, the 
Teachers’ Council, and the Stu-
dents’ Council,” said the Princi-
pal, Hafize Musliu. She further 
stated that sufficient space, com-
bined with good cooperation be-
tween the school, students, and 
parents, yielded desirable re-
sults. Furthermore, according to 
her, the results have been on the 
rise despite the situation with 
the COVID-19 pandemic. 

Among the successes achieved 
by the school students, princi-
pal Musliu singled out the stu-
dents Dhurata Hasani and Nara 
Doroci. They performed excel-
lently at the ‘Cicërrimat’ Songs 
Festival, along the Iber river, 
and were highly praised. Dhura-
ta Hasani was honored with the 
second prize, while Nara Doroci 
won the Best Debutante award. 
Another success is second place 
in the basketball competitions 
organized by Omni Sport. In the 
national knowledge competi-
tions, the student of this school, 

Jon Ibishi, came out first at the 
municipal level. In contrast, at 
the national level, Engjëll Hax-
hikadria came out first in Musical 
Art, and Rozafa Hajrizi took sec-
ond place for Recitation-Theater. 
Students Vlera Gashi, Elsa Ham-
iti, and Jona Uka were awarded 
second place at the municipal 
level in the acting category. Nara 
Doroci won third place in the 
Fourteenth Edition of the New 
Pianist Festival 2021 Prizren.

When asked what the strongest 
point of this school is, the prin-
cipal Musliu singled out quality 
teaching and extra-curricular 
activities. For this, according to 
her, all teachers deserve excep-
tional merit, as they are qualified 
to implement the requirements 
of the new teaching curriculum. 
However, she sees the lack of 
international cooperation with 
schools of this level and the lack 
of IT and foreign languages lab-
oratories' equipment as the most 
significant shortcoming. 

In addition to the successes men-
tioned above, the serious work 
in this school has been followed 
by the implementation of several 
projects such as: obtaining a grant 
from the World Bank to equip 
the cabinet for Biology-Chem-
istry-Physics and that of Music 
Education, training of all teachers 
on inclusion and individualiza-
tion teaching modules for stu-
dents with special needs and the 
use of online programs in quality 
assurance in teaching. “Reading 
Corner” and “Stop Bullying” are 
two other projects implemented 
in the school. The “Reading Cor-
ner” project has augmented the 
school library with 200 titles of 
various content. 

Principal Musliu also announced 
that they expect to equip the 
Languages and Informatics Lab-
oratories with the necessary 
equipment soon. In the end, she 
called on all young people in 
Kosovo that we should all work 
together to enhance education 
for the benefit of society.

jashtë vendit, si dhe mungesën e pajisjeve në 
kabinetin e IT-së dhe gjuhëve të huaja. 

Krahas sukseseve të sipërpërmendura, puna se-
rioze në këtë shkollë është përcjellë edhe me re-
alizimin e disa projekteve si: fitimi i grantit nga 
Banka Botërore për pajisjen e kabinetit për Bi-
ologji-Kimi-Fizikë dhe atij të Edukatës Muzikore. 
Trajnimi i të gjithë mësimdhënësve me modulet 
gjithëpërfshirja dhe individualizmi i mësimit për 
nxënës me nevoja të veçanta, si dhe përdorimi 
i progameve online në sigurimin e cilësisë në 
mësimdhënie. “Këndi i leximit” dhe “Stop Bul-
lizmin” janë dy projekte të tjera të realizuara në 
shkollë. Përmes projektit “Këndi i Leximit” bib-
lioteka e shkollës është pasuruar me 200 tituj të 
librave me përmbajtje të ndryshme. 

Drejtoresha Musliu, po ashtu, e bëri të ditur 
që në të ardhmen e afërt pritet që të realizo-
het pajisja me mjetet e nevojshme e Kabinetit 
të Gjuhëve dhe atij të Informatikës. Në fund, 
ajo i porositi të gjithë të rinjtë e Kosovës 
se duhet të punojmë të gjithë së bashku në 
ngritjen arsimore në të mirë të shoqërisë.
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Ne e jetojmë jetën 
tonë shumë shpejt, 
k o n s u m o j m ë 

shumë dhe ndoshta 
nuk jemi plotësisht të 
vetëdijshëm se duke i 
përdorur gjërat në mënyrë 
të papërshtatshme, ne 
gjithashtu shkaktojmë 
ndotje. Ndotja është 
një nga sfidat më të 
mëdha, nëse jo edhe më 
të rëndësishme të këtij 
shekulli dhe ne të gjithë 
jemi përgjegjës për këtë 
problem. Duke filluar 
nga gjërat e vogla, 
vogla si konsumimi i 
pakujdesshëm i letrës, 
deri tek zgjedhjet tona të 
paarsyeshme në trajtimin 
e mbeturinave. Ne  e 
kemi tendencën që shpesh 
të harrojmë t’i hedhim 
bateritë e harxhuara, 
ngjyrat kimike, 

detergjentet e skaduar, 
dhe vajrat e përdorura në 
mënyrë të kontrolluar. Ato 
mund ta ndotin Tokën për 
qindra vjet. Këto janë të 
gjitha mbeturina kimike 
që duhet të dërgohen në 
trajtime të posaçme dhe 
qendra për riciklim.

Ndotja ka efekte katastrofike 
në ajër, ujë dhe tokë dhe 
nëse ne nuk bëjmë diçka 
për këtë, në fund ne do të 
ndotim ushqimin që e hamë 
dhe ujin që e pijmë. Prandaj, 
duke ndotur mjedisin tonë, 
ne po e helmojmë ngadalë 
dhe pa asnjë dyshim veten, 
familjet dhe miqtë tanë.

Përveç tërë ndotjes që ne e 
shkaktojmë çdo ditë, ka edhe 
substanca të tjera edhe më 
të rrezikshme që e rrezikojnë 
jetën e njerëzve dhe 

kafshëve dhe i shkatërrojnë 
ekosistemet, si: mbetjet e 
naftës, metalet helmuese, 
lëngjet ose gazrat helmuese. 
Shkurtesa HAZMAT përdoret 
për të gjitha këto materie 
të veçanta dhe shumë të 
rrezikshme, shkurtesë nga 
gjuha angleze Hazardous 
Materials (Materiale të 
Rrezikshme).

Për t’u marrë me këto 
Materiale të Rrezikshme 
dhe mbetjet posaçërisht të 
rrezikshme ekzistojnë njerëz 
dhe institucione profesionale 
dhe të dedikuara që janë 
të trajnuar posaçërisht, të 
cilët janë përgjegjës për 
të na mbrojtur nga ky lloj i 
rrezikut. Puna e tyre është 
e vështirë dhe e rrezikshme, 
por ua sjell kënaqësinë e 
shpëtimit të jetëve dhe 
mbrojtjes së mjedisit.

Njësia e FSK -së 
për Materiale 
të Rrezikshme 
(HAZMAT) në 
shërbim të të 
gjithë njerëzve 
të Kosovës
Në Kosovë, njësia HAZMAT e 
FSK –së është përgjegjëse për 
t’u marrë me këto substanca 
dhe materiale jashtëzakonisht 
të rrezikshme. Në një 
intervistë me Revistën For 
You, kapiteni Bujar Ferizi na 
shpjegoi se, me të vërtetë, 
Materialet e Rrezikshme 
janë shumë kërcënuese dhe 
i rrezikojnë jetët e njerëzve 
dhe po e ndotin keq mjedisin. 
Njësia e tij është përgjegjëse 
që të identifikojë, largojë, 
depozitojë dhe shkatërrojë 
substancat toksike. Ai dhe 
kolegët e tij janë të trajnuar 
profesionalisht dhe të pajisur 
siç duhet për të përmbushur 
detyrat e tyre në dobi dhe 
për sigurinë e të gjithë 
njerëzve në Kosovë.

NDOTJA KIMIKE - RREZIK 
PËR NE TË GJITHË!
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Si përfundim, mund të themi 
se ne të gjithë kontribuojmë në 
ndotjen e mjedisit, posaçërisht nëse 
nuk i kushtojmë vëmendje asaj. 
Ndonëse nuk e bëjmë me qëllim, 
ne mund ta bëjmë këtë në mënyrë 
të pavetëdijshme. Rrjedhimisht, ne 
po e rrezikojmë të ardhmen tonë. 
Prandaj, ne duhet të kontribuojmë 
në parandalimin e ndotjes. 
Sa u përket substancave dhe 
materialeve toksike, duhet t'ua lëmë 
profesionistëve që të kujdesen dhe 
t'i mënjanojnë ato në mënyrë që të 
jetojmë në një mjedis të sigurt.

In our lifetime we live fast, we 
consume a lot, and maybe we 
are not completely aware that 

by using things inappropriately we 
also produce pollution. Pollution is 
one of the biggest, if not already 
the most important challenge 
of this century, and we are all 
responsible for this problem. 
Starting with small things such 
as not paying attention to the 
consumption of paper, to our poor 
choices in dealing with refuse. 
We often have the tendency to 
forget not to throw out consumed 
batteries, chemical paints, 
expired detergents, and used 
oils in an uncontrolled manner. 
They can pollute the earth for 
hundreds of years. These are all 
chemical wastes that must be 
placed in special treatment and 
recycling centres.

Pollution has disastrous effects on 
air, water, and soil, and in the end 
if we do not do something about it, 
we will contaminate the food that 
we eat and the water that we drink. 
So, by polluting our environment 
we are slowly and surely poisoning 
ourselves, our families and friends.

Apart from what we all are producing 
everyday as pollution there are also 
more dangerous substances that are 
endangering human and animal lives 
and destroying ecosystems, like oil 
residue, toxic metals, toxic liquids, 
or gases. For all these special and 
extremely dangerous materials we 
use the abbreviation HAZMAT, namely 
Hazardous Materials. The biggest 
part of these types of dangerous 
substances are residual remains from 
the industrial production so in this 
case we are talking about Residual 
Hazardous Materials.

To deal with these Hazardous 
Materials and especially the 
dangerous residuals, there are 
specially trained, professional, and 
dedicated people and institutions 
that have the responsibility to protect 
us from this kind of danger. Their 
job is difficult and dangerous, but it 
brings the satisfaction of saving lives 
and protecting the environment.

KSF Hazardous 
Material (HAZMAT) 
Unit - Serving all the 
people in Kosovo
In Kosovo, the KSF HAZMAT Unit is 
responsible to deal with these extremely 
dangerous substances and materials. In an 
interview with ‘For You’ Magazine, Captain 
Bujar Ferizi explained to us that, indeed, 
Hazardous Materials are very dangerous 
and can endanger human life and are 
badly polluting the environment. His 
Unit’s responsibility is to identify, remove, 
store, and destroy toxic substances. Him 
and his colleagues are professionally 
trained and specially equipped to fulfil 
their duties to the benefit and safety of all 
the people in Kosovo.

In conclusion, we can say that we all 
contribute to pollution if we do not pay 
attention to it, and while we might not 
have the intention to pollute, we can do 
so without knowing it. Consequently, we 
are putting our future in danger. So, we 
must do our part to prevent pollution. 
As for the toxic substances and 
materials, we must let the professionals 
take care and dispose of them so we 
may live in a safe environment.

Na vizitoni në:
Visit us at:

CHEMICAL POLLUTION - 
A DANGER FOR ALL OF US!

Small tips which can prevent 
pollution and help our society that 
we can apply in our daily lives:

• Consume things only with a good 
reason, and not just because they are 
available to us.
• Use water sparingly, since clean water 
is a vital resource.
• Dispose of trash responsibly and where 
possible, recycle it.
• Limit plastic consumption.
• Remind parents that a walk or a bicycle 
ride is good for their health, and they 
should consider this instead of driving 
the car for short distances, since cars are 
also a big source of air pollution.
• Avoid contact with substances 
or materials you do not recognize, 
notify the Police if you know about 
the presence of such substances and 
materials - your action might save lives.

As a reminder, take care of our 
planet, we have only one.

Disa këshilla të vogla që mund 
të parandalojnë ndotjen dhe të 
ndihmojnë shoqërinë tonë, të cilat 
mund t’i zbatojmë çdo ditë:

• Të konsumojmë gjëra me arsye të 
mirë dhe jo vetëm se mundemi.
• Të përdorim ujin me masë, pasi uji i 
pastër është burim jetik.
• T’i hedhim plehrat me përgjegjësi 
dhe kur është e mundur, t’i 
riciklojmë ato.
• Të kufizojmë konsumimin e plastikës.
• T’ua rikujtojmë prindërve që 
shëtitja ose udhëtimi me biçikletë 
është i mirë për shëndetin e tyre dhe 
se ata duhet ta marrin parasysh këtë 
në vend që të ngasin makinën në 
distanca të shkurtra, pasi që makinat 
janë gjithashtu burim i madh i 
ndotjes së ajrit.
• Të shmangim kontaktin me 
substanca ose materiale që nuk i 
njohim, të lajmërojmë policinë për 
ekzistencën eventuale të substancave 
dhe materialeve të tilla – një veprim i 
tillë mund të shpëtojë jetë;

Si përkujtim, kujdesuni për planetin 
tonë sepse vetëm këtë e kemi.



DJEMTË
1. Tufëz
Tufëza është bërë mjaft popullore kohët e fundit, dhe është 
një zgjedhje e mirë për djemtë që favorizojnë një pamje të 
stilit të lartë. Ndërsa tufëza është një prerje flokësh më e 
dukshme, ajo mund të modifikohet për të qenë ose delikate 
ose e guximshme. Ne ju rekomandojmë tufëz të shkurtër për 
një pamje më të butë, ndërsa për një pamje më të fortë tufëz 
të gjatë ose të çrregullt që do t’ju vë në pah.

2. Nën-qethja 
Nën-qethja ka lënë një gjurmë të madhe në modë këtë 
vit. Flokët priten shkurtër rreth anëve dhe pjesës së pasme 
të kokës, ndërsa pjesa e sipërme mbetet e gjatë. Mënyra 
më e popullarizuar për të stiluar këtë prerje flokësh është 
duke i ngjitur flokët me shkëlqim mbrapa. Ky stil kërkon 
shumë stilim me xhel ose shkumë për flokë dhe duhet të 
mirëmbahet duke u rruar çdo ditë. Kjo është ideale për 
djemtë adoleshentë më të vjetër që duan të mbajnë një 
pamje të stilit me klasë.

3. Qethje ballaboks
Një stil klasik dhe i përjetshëm, qethja ballaboks është një nga 
zgjedhjet kryesore për djemtë. Është një qethje e shkurtër ideale 
për djemtë atletikë dhe aktivë, por është e përshtatshme për çdo 
stil. Qetja ballaboks gjithashtu e bën fytyrën më të definuar.

4. Pompadour
Filloi me Elvisin por është rikthyer me sukses. Është një prerje 
flokësh e një djali adoleshent që duket e lëmuar dhe e bukur. 
Ky stil ka flokë të gjatë përreth dhe me më shumë flokë në 
pjesën ballore. Stilohet me shkëlqim dhe ngjitje mbrapa, por 
jo të shtrënguara në kokë, duke bërë një pamje të "fryrë". Kjo 
qethje kërkon shumë mirëmbajtje dhe shumë xhel.

VAJZAT
1. Tufëz
Prerje Flokësh Me Shkëlqim Të Mesëm
Trendi më i ri janë flokët e shëndetshëm. Këtu 
është një shembull i një xhufke me gjatësi të 
mesme në gjendje të përsosur. Vëreni shkëlqimin 
e flokëve, të shtuar me pikat minimale, me pamje 
natyrale përmes shtresës së sipërme. Mbajtja 
e skajeve tuaja të rregulluara rregullisht dhe 
përdorimi i përgjegjshëm i ngjyrës së flokëve do 
të sigurojë që flokët tuaj të jenë në gjendjen më të 
mirë të mundshme.

2. Bob asimetrik me 
theksime
E përkryer për flokë të drejtë dhe 
të hollë, ky lob (shkurt për bob të 
gjatë nga anglishtja - long bob) 
është i lezetshëm dhe i lehtë për 
tu stiluar. Prerja është e përkulur 
pak më gjatë përpara dhe e pjerrët 
për t'u kthyer poshtë në skaje. 
Përdorni një llak stilues me peshë 
të lehtë dhe thajeni me një furçë 
të madhe të rrumbullakët për të 
krijuar këtë stil të lëmuar. Theksimi 
delikat rreth fytyrës i ndriçon 
ngjyrën e saj pa të meta.

3. Pixie-Bob me 
shpërndarje të gjatë
Nga gërshetat e gatshme për 
festivale dhe deri tek pamjet e 
çmendura të njëbrirëshit, modelet 
e flokëve për vajzat adoleshente 
e kanë me të vërtetë një gamë të 
gjerë për sa i përket krijimtarisë. 
Ky stil i flokëve është pjesë e 
saj, duke u fokusuar në efektin 
dramatik që është pjesë e kësaj 
prerjeje këndore të çrregullt por 
të bukur. Ne ju sugjerojmë që ta 
mbani ngjyrën tuaj neutrale në 
mënyrë që të mos tërhiqni shumë 
vëmendje nga prerja.

4. Gërsheta të lehta 
të dyfishta
Bëhuni dyfish më të lezetshme 
me këtë stil gërshetash dy në një. 
Thjesht krijoni një bisht lart në 
majë të kokës, pastaj ndajeni atë në 
dy pjesë të barabarta. Gërshetoni 
secilën pjesë veç e veç nga brenda 
jashtë, dhe lidheni secilën me një 
llastik flokësh. Lidhni të dy gërshetat 
së bashku, dhe me kaq mbaruat!

ËSHTË KOHA PËR 
PRERJE FLOKËSH!
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Ka aq shumë modele flokësh në dispozicion për 
djemtë dhe vajzat më të reja, saqë mund të jetë e 
vështirë të zgjedhësh. Pavarësisht nëse jeni aventu-
rier apo studiues, ne po përpiqemi t'ju ndihmojmë 
të gjeni stilin tuaj të ri të preferuar këtu…
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2. Bob asimetrik me 
theksime
E përkryer për flokë të drejtë dhe 
të hollë, ky lob (shkurt për bob të 
gjatë nga anglishtja - long bob) 
është i lezetshëm dhe i lehtë për 
tu stiluar. Prerja është e përkulur 
pak më gjatë përpara dhe e pjerrët 
për t'u kthyer poshtë në skaje. 
Përdorni një llak stilues me peshë 
të lehtë dhe thajeni me një furçë 
të madhe të rrumbullakët për të 
krijuar këtë stil të lëmuar. Theksimi 
delikat rreth fytyrës i ndriçon 
ngjyrën e saj pa të meta.

3. Pixie-Bob me 
shpërndarje të gjatë
Nga gërshetat e gatshme për 
festivale dhe deri tek pamjet e 
çmendura të njëbrirëshit, modelet 
e flokëve për vajzat adoleshente 
e kanë me të vërtetë një gamë të 
gjerë për sa i përket krijimtarisë. 
Ky stil i flokëve është pjesë e 
saj, duke u fokusuar në efektin 
dramatik që është pjesë e kësaj 
prerjeje këndore të çrregullt por 
të bukur. Ne ju sugjerojmë që ta 
mbani ngjyrën tuaj neutrale në 
mënyrë që të mos tërhiqni shumë 
vëmendje nga prerja.

4. Gërsheta të lehta 
të dyfishta
Bëhuni dyfish më të lezetshme 
me këtë stil gërshetash dy në një. 
Thjesht krijoni një bisht lart në 
majë të kokës, pastaj ndajeni atë në 
dy pjesë të barabarta. Gërshetoni 
secilën pjesë veç e veç nga brenda 
jashtë, dhe lidheni secilën me një 
llastik flokësh. Lidhni të dy gërshetat 
së bashku, dhe me kaq mbaruat!

IT IS TIME FOR 
HAIRCUTS!

fashion
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BOYS
1. Quiff
The quiff has become quite popular 
recently, and it’s a nice choice for 
boys who favour a classy appearance. 
While the quiff is a more noticeable 
haircut, it can be modified to be 
either subtle or bold. We recommend 
the short quiff for a subtle look, and 
for a bolder look, the long quiff or 
the messy quiff will stand out.

2 Undercut
The undercut has made a huge mark 
in fashion this year. The hair is cut 
short around the sides and back of 
the head while the top remains long. 
The most popular way to style this 
haircut is by running the hair slick 
back. This style requires a lot of styl-
ing with gel or mousse and needs to 
be maintained by shaving daily. This 
is ideal for older teen boys who want 
to maintain a classy appearance.

3. Crew Cut
A classic and timeless style, the crew 
cut is one of the top go-to choices 
for boys. It’s a short cut that’s ideal 
for athletic and active boys, but it’s 
adaptable to any style. The crew cut 
also makes the face more defined.

4. Pompadour
It started with Elvis but has come 
back with a bang. This is a great teen 
boy’s haircut that looks slick and 
dapper. This style has long hair all 
around and gets longer at the top. 
It is styled slick back but not tight 
against the head, making a “poofed” 
appearance. This cut takes a lot 
of maintenance and a lot of gel-

GIRLS
1. Sleek Medium Haircut
The newest trend is healthy hair. 
Here is an example of a medi-
um-length shag in perfect condition. 
Notice the hair’s shine, enhanced 
with minimal, natural-looking high-
lights through the top layer. Keeping 
your ends trimmed regularly and 
using hair colour responsibly will 
ensure your hair is in the best condi-
tion possible.

2. Asymmetrical 
Bob with Highlights
Perfect for straight, fine hair, this 
lob (short for long bob) is both cute 
and easy to style. The cut is angled 
slightly longer in front and bevelled 
to turn under at the ends. Use a light-
weight styling spray and blow dry 
with a large round brush to create 
this sleek style. Subtle highlighting 
around the face brightens her flaw-
less complexion.

3. Pixie-Bob with Long 
Bangs
From festival-ready braids to crazy 
unicorn looks, hairstyles for teen-
age girls can truly run the gamut 
in terms of inventiveness. This coif 
follows suit, focusing on the dra-
matic bang that is part of this cool 
angled choppy crop. We suggest 
keeping your colour neutral so as 
to not draw too much attention 
away from the cut.

4. Easy Double Braids
Be doubly delightful with this two-
for-one braided style. Simply create 
a high ponytail on top of the head, 
then divide it into two equal sections. 
Braid each section separately inside 
out, securing each with an elastic. 
Secure both braids together, and 
you’re done!

There are so many hairstyles available 
for younger boys and girls that it can be 
difficult to choose. Whether you’re adven-
turous or studios, we are trying to help you 
find your new favourite style here…

43



Në moshën 18 -vjeçare, Olivia Rodrigo 
është në një trajektore në ngritje në 
rrugën për t'u bërë një nga artistet më të 
mëdha të brezit të saj. Për shkak të kësaj 
rritjeje meteorike në rubrikën muzikore 
të këtij muaji, ju ftojmë të lexoni pjesë të 
intervistës së publikuar në revistën GQ.

Në mes të karantinimit, një yll i Disney-t u 
trasnformua, në dukje brenda natës, në 
llojin më të rrallë të artistit: një yll global 

i muzikës pop i vetë krijuar, i adhuruar nga gjen-
erata Z, kritikët e muzikës të gjeneratës 'baby 
boomer' - dhe të gjithë të tjerët mes tyre.

Olivia Rodrigo nuk ka punuar shumë në 
dekorimin e apartamentit të saj të ri, por ajo 
e ka varur në mur një vepër të çmuar të artit 
në dhomën e saj të gjumit. Brenda një kornize 
të bardhë qëndron në mënyrë ceremoniale 
një cicërimë ('tweet') e vetme e shtypur. 

Konkretisht, një cicërimë për të nga Cardi B që 
thotë: “Po ia del shuuumë mirë për moshën 
tënde. Mos lejo asnjë fjalë toksike të të prekë 
dhe mos e lejo askë të ta kufizojë zërin tënd”.

Singli i saj i parë, "Drivers License", një 
baladë pikëlluese dhe melodike për theyrjen 
e zemrës, u publikua në janar dhe zuri 
rrënjë në TikTok. Në maj, ajo vazhdoi me 
publikimin e albumit të saj debutues, Sour, 
një koleksion i zhanrit të himneve lirike për 
ndarjet, secila këngë më e theksuar se e 
fundit. Sour i theu rekordet e transmetimit 
dhe mbretëroi në krye të top listave, ndërsa 
u lavdërua me entuziazëm nga kritikët.

E rritur në Temecula, California, Rodri-
go është një fëmijë i vetëm. Impulsi i saj 
artistik për shkrimin e këngëve si duket 
kishte qenë i pranishëm gjithherë. “Olivias 
i pëlqente të krijonte këngë ‘të çmendura’ 

pothuajse që nga koha kur filloi të fliste”, 
thotë nëna e saj. “Sapo mësoi se si të luante 
në instrumente, atëherë pasioni i saj për 
muzikën vërtet u përshkallëzua”.

Para se “Drivers License” ta bënte atë një 
fenomen, adoleshentët tashmë ishin njohur 
me Rodrigon nga puna e saj në shfaqjet e 
Disney - Bizaardvark dhe High School Musical: 
The Musical: The Series. Ajo shkroi dhe inter-
pretoi këngë origjinale për këtë të fundit.

A ishte surreale të bëhesh e famshme glo-
balisht ndërsa të gjithë ishin të mbyllur?
Olivia Rodrigo: O Zot. Plotësisht. Unë mendoj 
se ishte në të vërtetë e mrekullueshme, sepse 
kishte mungesë presioni. Nëse do të kishte 
një koncert dhe unë do të mund të shihja që 
"Patentë shoferi" po këndohej nga mijëra 
njerëz, do të ndihesha sikur kam marrë më 
shumë se që kamë bërë. 

Kush ishte dikush të cilin e adhuroje nga 
yjet e ishte tifoz i yti?
Ed Sheeran para ca ditësh tha: “E dua Oliva 
Rodrigo,” dhe “Me pëlqen që ajo i shkruan 
këngët e veta, është super”. Ndërsa unë reago-
va, “O Zot – kjo është fantastike”. Mendoj që 
ai është njëri nga kantautorët më të mirë të të 
gjitha kohëve. 

Producenti i juaj, Daniel Nigro, ka 
thënë se ju e keni porositur që të mos e 
shikoj High School Musical. Pse ishte e 
rëndësishme për ju që t'i mbani ato dy 
botë të ndara?
Gjithmonë kam dashur të më marrin seriozisht 
si kantautor - madje të qenit aktore nuk e 
zvogëlon fare atë. Doja që ai të më njihte mua 
dhe jo personazhin anësor që po luaja.

A dëshiron që të vazhdosh me aktrimin?
Nuk jam e sigurt. Me të vërtetë nuk e di se 
kah do të shkojë karriera ime në pesë apo 
dhjetë vitet e ardhshme. Jam shumë mirën-
johëse që mund t'i bëjë të dyja. Mendoj që 
tani duhet vetëm të gjej projekte dhe të 
shkruaj këngë të cilat i kam përzemër. 

Cila ishte kënga ose albumi i parë që e 
dëgjuat që ju frymëzoi për ta bërë këtë?
I pari që më vjen në mendje është Pure 

music box

OLIVIA RODRIGO KA 
LINDUR PËR KËTË
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At just 18 years of age, 
Olivia Rodrigo is on an 
upward path on the way to 
becoming one of the great-
est artists of her genera-
tion. Due to this meteoric 
rise in this month’s music 
column, we invite you to 
read parts of the interview 
published by GQ magazine.

In the middle of lockdown, 
a Disney star transformed, 
seemingly overnight, into 

the rarest kind of artist: a self-
made global pop star adored 
by Gen Z, boomer music critics 
- and everyone in between.

Olivia Rodrigo hasn't made 
much progress with decorat-
ing her new apartment, but 
she did manage to hang up 
one prized piece of artwork in 
her bedroom. Inside a white 
frame ceremoniously sits a 
single printed-out tweet. Spe-
cifically, a tweet about her by 
Cardi B that reads: “You doing 
sooo good for your age. Don't 
let no toxic words get to you 
and don't let nobody restrict 
you from your voice.”

Her first single, “Drivers 
License,” a mournful and 
melodic ballad about young 
heartbreak, dropped in 
January and took root on 
TikTok. She followed it in May 
with her debut album, Sour, 
a genre-skirting collection of 
lyrical breakup anthems, each 
song more pointed than the 
last. Sour smashed streaming 
records and reigned at the top 
of the charts while being en-
thusiastically lauded by critics.

Raised in Temecula, California, 
Rodrigo is an only child. Her 
artistic impulse for song writ-
ing was seemingly ever pres-
ent. “Olivia loved making up 
‘gibberish’ songs almost from 
the time she could speak,” her 
mom told. “Once she learned 
how to play instruments, that's 
when her passion for music 
really escalated.”

Before “Drivers License” made 

her a phenomenon, kids too 
young to drive or date were 
already familiar with Rodrigo 
from her work on the Disney 
shows Bizaardvark and High 
School Musical: The Musical: 
The Series. She wrote and 
performed original songs on 
the latter.

Was it surreal becoming 
globally famous while ev-
eryone was locked down?
Olivia Rodrigo: Oh, my God. 
Totally. I think it was actually 
awesome, because there was 
this lack of pressure. If there 
was a concert and I could see 
that “Drivers License” was 
being sung by thousands of 
people, I feel like I would've 
gotten in my head more than 
I did.

Who was someone you were 
very starstruck to hear was 
a fan of yours?
Ed Sheeran the other day was 
like, “I love Olivia Rodrigo.” 
And like, “I love that she writes 
her own songs, like rocks out.” 
And I was like, “Oh, my God - 
that's so cool.” I think he's one 
of the best songwriters ever. 

Your producer, Daniel 
Nigro, has said that you 
specifically told him not to 
watch High School Musi-
cal. Why was it important 
for you to keep those two 
worlds separate?
I've always just wanted to be 
taken seriously as a sing-
er-songwriter - not that being 
an actor takes away from that 
at all. I wanted him to know 
me for me and not the side 
character that I was playing.

Do you still want to act 
going forward?
Not sure. I really don't know 
where my career's going to go 
in the next five years or in the 
next 10. I'm really grateful that 
I get to be doing both now. 
I just think it's about finding 
projects and writing songs I 
feel really passionate about.

What was the first song 

or album you heard that 
inspired you to do this?
The one that first comes to 
mind is Lorde's Pure Her-
oine. When it came out, I 
was like 11 or 12 or some-
thing like that. I remember 
listening to the lyrics and 
thinking, Oh, my God—I 
can actually see myself in 
these lyrics.

How does the actual im-
age-making process work? 
You Pinterest your stuff and 
just go to your label and 
say, “Okay, this is what I 
want”?
Yeah. I've been working on 
sets for so long, where you go 
and you're told what to say 
and told what to wear. The 
fact that when you're making 
a music video or something, 
people just come up to you 
and they're like, “What do you 
want to make to the song that 
you wrote?” I'm like, “You guys 
are going to give me resources 
and time to make whatever I 
want?” That's the coolest thing 
ever.

Were you surprised to get 
so many fans in their 30s 
and 40s?
So surprised. I just think 
that speaks to the universal 
nature of heartbreak, which 
was so cool.

Do you remember the first 
time you stood up for your-
self when making a creative 
decision?
I remember for “Deja Vu,” 
actually, there's this post-cho-
rus that was initially going 
to be this vocal chop, which I 
thought was so pop-y and not 
my thing. And I really wanted 
it to be that synth sound. Ev-
ery time I listen to it, I'm like, 
“I'm glad that I stuck to my 
guns on that one.”

You have such a bubbly, 
outgoing persona, and yet 
your songs are so sad. How 
do you reconcile the two? Is 
the songwriting your way to 
exorcise those emotions?
I'm the happiest person ever, 
which people might not guess 
from my songs. I love drama 
in songs, and I just love really 
depressing songs. I just love 
songs that move you.

(Source: https://www.gq.com)

Heroine e Lorde. Kur u publikua, unë 
isha 11 apo 12 vjeçe, apo diçka ashtu. 
Mbaj mend që i dëgjoja tekstet dhe 
mendoja: O Zot - me të vërtetë mund 
ta gjej veten në këto tekste.

Si funksionon procesi aktual i 
krijimit të imazhit tuaj? Vetëm i 
zgjedhni gjërat në Pinterest dhe më 
pas i thoni komapnisë së regjistrim-
it: “Mirë, kjo është ajo që dua”?
Po. Kam punuar në skenë kaq gjatë, ku 
të thonë çfarë duhet të thuash dhe çfarë 
të veshësh. Fakti që kur je duke e bërë 
një videoklip ose diçka tjetër, njerëzit 
vijnë dhe të pyesin: “Çfarë do të bësh 
me këngën që e ke shkruar?” Reagimi 
im është: “Ju do të më jepni burime dhe 
kohë për të bërë atë që dua?” Kjo është 
gjëja më fantastike në botë.

A je befasuar që ke bërë kaq shumë 
fansa 30 dhe 40 vjeçar?
Shumë e befasuar. Thjesht mendoj se kjo 
flet për natyrën universale të thyerjes së 
zemrës, gjë që është mjaft interesante.

A ju kujtohet hera e parë që e ngritët 
zërin për ndonjë vendim kreativ? 
Në të vërtetë më kujtohet për “Deja 
Vu”, ishte ku fillimisht do të ishte 
post-kori me goditje vokale, për të cilin 
mendova se ishte tepë pop dhe nuk 
ishte gjëja ime. Kurse, unë doja që të 
ishte ai zëri sintetik. Sa herë e dëgjoj, 
them, “Më vjen mirë që kam këmbën-
gulur për mendimin tim për atë.” 

Jeni një person shumë gazmor dhe 
megjithatë këngët tuaja janë kaq të 
trishtueshme. Si i ndërlidhni këto? A 
është kompozimi i këngës mënyra e 
juaj për t'i larguar ato emocione?
Unë jam personi më i lumtur nga 
të gjithë, të cilin njerëzit nuk 
mund ta marrin me mend nga 
këngët e mia. Më pëlqen drama 
në këngë, dhe vërtet më pëlqejnë 
këngët e dhimbshme. Unë thjesht i 
dua këngët që të emocionojnë.

(Marrë nga: https://www.gq.com)

OLIVIA RODRIGO 
WAS BUILT 4 THIS

music box
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“Të lumtë! Vazhdo kështu! 
Ti mund t’ia dalësh! Tani 
më ngadalë, luaj me 
mend! E shkëlqyeshme, 
përpara, duro edhe 
pak!!!”, dëgjohej nga 
të gjitha anët ndërsa 
tenistët e rinj pa u lodhur 
e godisnin topin në dy 
fusha në Brestovik pranë 
Pejës, ku së fundmi u 
mbajt turneu evropian 
për kategorinë e tenistëve 
deri në moshën 16 vjeçe.
Prindërit dhe miqtë e 
tyre u brohorisnin nga 
tribunat, teksa atmosfera 
e krijuar e krijonte 
përshtypjen sikur ishim në 
Uimbelldon (Wimbledon). 
Sportistët tanë ishin nga 
rajone të ndryshme, kurse 
ne e patëm rastin që të 
takonim disa prej tyre 
dhe t’i dëgjonim historitë 
e tyre se si ata vendosën 
që të vinin dhe si kaluan 
në këtë turne.

Kaq shumë të 
njohur! Kaq 
shumë miqësi!
Filip Paviq dhe Dastan Imeri 
janë tenistë të rinj që vijnë 
respektivisht nga komuniteti 
serb dhe shqiptar në 
Kosovë. Dy djemtë stërviten 
dhe marrin pjesë në turne 
së bashku – ata i bashkon 
dashuria e tyre për tenisin.

Filip Paviq jeton në 
komunën e Novobërdës 
dhe vjen në Prishtinë disa 
herë në javë për tu stërvitur 
me Dastanin në fushën 
e familjes Imeri. Filipi u 
dashurua me tenisin duke e 
shikuar Novak Gjokoviqin. 
Atij ia dhuruan raketën e tij 
të parë pesë vjet më parë, 
kur edhe filloi të stërvitej. 
Që atëherë, ai i ka fituar mbi 
30 turne në kategoritë e tij. 
Tani, përparimi i Filipit është 

i dukshëm dhe rezultatet 
flasin vetë. "Novobërda 
është 40 kilometra larg, dhe 
qëkur Dasti dhe unë jemi 
bërë shokë, ne kemi filluar 
që të ushtrojmë së bashku. 
Për mua është shumë e 
rëndësishme që mund të 
stërvitem me të pasi që në 
zonën time nuk ka fusha 
tenisi, dhe askush tjetër nuk 
luan tenis,” na tregoi Filipi.

Ne e respektojmë 
ekipin tonë dhe 
kundërshtarin 
para vetes!
“Tenisi është një sport që 
e inkurajon shoqërimin 
sepse nevojitet edhe një 
person në anën tjetër të 
rrjetës. Ai krijon miqësi të 
reja dhe i forcon miqësitë 
e vjetra që në moshë të 
re, miqësi që mund të 
zgjasin tërë jetën,” thotë 14 

vjeçarja Mia Milisavljeviq 
nga Sokobanja. Ajo luan 
tenis tash nëntë vite dhe 
kjo ishte hera e parë që 
ajo erdhi në Kosovë. Ajo 
thekson se ishte shumë e 
kënaqur me atmosferën në 
Brestovik. Pas këtij turneu 
ajo shkoi në turneun 
radhës në Shqipëri. Nga ajo 
ne e morëm vesh se kishte 
qëndruar në një hotel në 
qendër të Pejës, ku edhe e 
pati mundësinë që të dilte 
dhe të njihej me njerëzit. 
“Shoqërimi është shumë i 
mirë këtu, kam zënë shumë 
miq nga Kosova, Mali i 
Zi e Britania e Madhe. 
Patjetër do të vij edhe vitin 
e ardhshëm, sepse dua 
që sërish të mblidhemi të 
gjithë në të njëjtin vend 
dhe të ndajmë dashurinë 
për këtë sport,” tha Mia.

Në këtë turne, ne e takuam 
edhe Stela Xhemoviqin nga 
Beogradi. Edhe pse ajo 
është vetëm trembëdhjetë 
vjeçe, ajo është bartëse e 
shumë medaljeve të tenisit 
nga turnetë e ndryshëm. 
Ashtu si Mia, edhe ajo ishte 
për herë të parë në Kosovë. 
Sipas saj, ajo merret 
me sport sepse në këtë 
mënyrë, ajo takon njerëz 
të ndryshëm. “Ne krijojmë 
një lidhje të veçantë 
dhe e forcojmë miqësinë 
dhe shoqërinë,” tha ajo 
dhe vazhdoi: “Ne do ta 
mbështesim njëri-tjetrin 
në fushë dhe jashtë saj. Ne 
e respektojmë ekipin dhe 
kundërshtarët tonë dhe 
nga çdo situatë dalim më 
të fortë!”.

Kreshnik Arifi, është drejtori 
i këtij turneu, dhe ai ishte 
shumë i kënaqur. Sipas tij, 
dobia më e madhe e këtij 

TENISI NA BASHKON! TË RINJTË 
NGA BEOGRADI, PRISHTINA, PEJA, 
PODGORICA - DUKE STËRVITUR SË 
BASHKU PËR QËLLIMIN E NJËJTË

Sporti bashkon njerëzit
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turneu ishte se sa mirë 
kaluan me njëri-tjetrin 
të gjitha ekipet, lojtarët 
dhe organizatorët. “Ne 
pamë shumë miqësi, dhe 
të gjithë këtu krijuan 
kujtime pozitive nga 
qëndrimi së bashku si 
një familje e madhe ku të 
gjithë e duan tenisin”. 
Kreshniku vazhdoi me 
vendosmëri në zërin e tij: 
“Sporti i bashkon njerëzit 
dhe i ftoj të gjithë të 
rinjtë që të merren me 
sport,” pastaj shtoi duke 
buzëqeshur: “Gjithmonë 
them se nuk ka sport të 
keq, prandaj filloni të 
merreni me sport”. 

Organizatorët e turneut 
“U16 Peja Open 2021” 
janë: Klubi i Tenisit 
"Peja", Shoqata e Tenisit 
të Kosovës dhe Komuna 
e Pejës. Këtë vit, ata 
ishin nikoqirë të rreth 
50 tenistëve të rinj nga 
vende të ndryshme, në 
kategorinë deri në 16 vjeç.

“Bravo! Just Keep Going! You can do 
it! Now take it easy, play smart! Great, 
go on, hold on a little longer!”, could 
be heard from all sides as young tennis 
players tirelessly hit the ball on two 
courts in Brestovik near Peja/Peć, where 
a European tournament for tennis players 
under 16 was recently held. 
Their parents and friends cheered them on 
from the stands, and from the atmosphere 
present, it felt like we were at Wimbledon. 
Our athletes came from different regions 
and we had the opportunity to meet some 
of them and hear their story regarding 
their decision to join this tournament and 
their experience from this event.

So many acquaintances! 
So many friends! 
Filip Pavić and Dastan Imeri are young 
tennis players who come from Serb 
and Albanian speaking communities in 
Kosovo. The two boys train together and 
participate in tournaments - united by 
their love for tennis. 
Filip Pavić lives in the municipality of Novo 
Brdo and comes to Pristina several times a 
week to train with Dastan. Filip fell in love 
with tennis while watching Novak Djoković. 
He received his first racket as a gift, and he 
started training five years ago. Since then, 
he has won more than 30 tournaments in his 
category. Now Filip’s progress is obvious, 
and results are speaking for themselves. 
“Novo Brdo is 40 kilometres away, and 
since Dast and I became friends, we 
started training together. It means a lot 
to me that I can train with him as there 
are no courts in my area, and no one else 
is playing”, Filip told us. 

We respect our team and 
our opponent! 
“Tennis is a sport that encourages socializing 
because you need another person as an 
opponent on the other side of the net. It 
creates new and strengthens old friendships 
from an early age; friendships that can last 

a lifetime”, said 14-year-old Mia Milisavljević 
from Soko Banja. She has been playing 
tennis for nine years and she was in Kosovo 
for the first time. She emphasized that she 
is very satisfied with the atmosphere here in 
Brestovik. After this tournament, she went to 
her next one in Albania. We learned from her 
that she was staying in a hotel in the centre 
of Peja/Peć, and she could go out and make 
new acquaintances: “It's nice to hang out 
here. I made a lot of friends from Kosovo, 
Montenegro and Great Britain. I will definitely 
come again next year because I want us all to 
gather in the same place and share the love 
for this sport”, Mia said.

In the tournament, we also met Stela 
Džemović from Belgrade. Although she is only 
thirteen years old, she is the holder of many 
tennis medals from various tournaments. 
Like Mia, she was in Kosovo for the first time. 
According to her, she plays sports because, in 
that way, she can meet different people. “We 
create a special connection and strengthen 
our friendship and comradeship”, she said 
and continued: “We will support each other 
on and off the field. We respect our team 
and our opponent and we come out stronger 
from every situation!” 

Kreshnik Arifi is the director of the tournament, 
and a very happy one. For him the biggest 
gain of the tournament was how everyone 
on the teams, the players and the organizers 
of the tournament got along. “We saw a lot 
of friendships, and everyone here created 
positive memories from being together as 
one big family that all love tennis”.
Kreshnik continued with dedication in 
his voice; “Sport unites people. I can 
only recommend that every youngster 
participates in sport” and he added with a 
smile: “I always say there are no bad sports, 
so get out there and begin”.

The organizers of the U16 Peja Open 2021 
are: the Tennis Club ‘Peja’, the Tennis 
Association of Kosovo and the Municipality 
of Peja/Peć. This year, they hosted about 50 
young tennis players from various countries, 
in the under 16 category.

TENNIS CONNECTS US! 
YOUNG PEOPLE FROM 
BELGRADE, PRISTINA, PEJA/
PEĆ, PODGORICA - TRAINING 
TOGETHER FOR THE SAME GOAL

Na vizitoni në:
Visit us at:

Filipi është njëri ndër tenistët 
më të mirë në Kosovë



Dreri indian i miut, i quajtur edhe Shevrotaini indian 
është endemik në nën-kontinentin Indian. Gjendet 
kryesisht në Indinë gadishullore me disa të dhëna të 

vjetra nga Nepali. Dreri indian i miut është i vogël, 25-30 cm 
në nivelin e shpatullave dhe peshon nga dy deri në katër kg. 
Një tipar unik i këtij grupi është se në vend të stomakut me 
katër dhoma si te ripërtypësit e tjerë, ata e kanë një stomak 
me tri dhoma. Ruminantët janë kafshë që e kanë një sistem 

tretës ku një dietë me bazë bimore 
tretet në një ndarje të madhe të sto-
makut të quajtur rumen. Dreri i miut 
ndoshta e ka marr nofkën nga fytyra e 
tij e ngjashme me miun. Në të vërtetë, 
duket si një përzierje e çuditshme e 
një dreri, derri dhe miu.

Dreri indian i miut gjendet në 
pyje gjetherënëse, gjelbrim gjysmë të 
përhershëm dhe të përhershëm si dhe 
në plantacione të dendura të vjetra 
me rritje të mirë, por asnjëherë shumë 
larg ujit. Pyjet lumore janë habitati i 
tij i preferuar. Herë pas here, gjendet 
edhe në kullosa të larta e të lagështa, 
por thundrat e tij të holla me maje e 
bëjnë të vështirë ecjen në tokë të butë. 
Ndoshta për shkak të jetës së tij në 
nënshartesë, ky është grupi i vetëm i 
drerëve pa brirë, pasi që brirët do të 
ngatërroheshin në bimësinë e dendur.

Ata jetojnë një jetë të vetmuar 
kështu që supozohet se meshkujt kanë 
territore ku meshkujt e tjerë përjashto-
hen, por femrat janë të mirëpritura për 
çiftëzim. Në të gjitha sistemet e tilla të 

çiftëzimit, femrat lëvizin nga territori në territor dhe zgjedhin 
një mashkull sipas dëshirës për çiftëzim. Pasi mbaron çiftëzimi, 
ajo e vazhdon jetën e vetmuar dhe lind një ose dy këlysh në një 
vend të izoluar. Një sjellje tjetër unike e drerit të miut është se 
ata e bëjnë një gropë, përgjithësisht në një zgavër të një trungu 
të madh të pemës ose në gjethe të trasha të ngatërruara të 
tokës për t'u fshehur kur kërcënohen nga grabitqarët.

mbretëria e kafshëve

JETA SEKRETE E DRERIT TË MIUT
Dreri i turpshëm dhe i vetmuar i miut, më i vogli nga të gjithë drerët në Indi, jeton një jetë të qetë në 
pjesën e kaçubave të pyllit të dendur
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Siç pritet, një kafshë kaq e vogël kërcënohet 
nga shumë grabitqarë si shqiponja, pitoni, çakalli, 
macja e egër dhe hardhuca monitoruese. Prandaj, ai 
preferon të jetojë një jetë të qetë, të fshehtë. Dreri 
i miut shkon në errësirën e natës për të kërkuar bar 
të freskët, gjethe, fruta dhe lule. Ata kanë ekzistuar 
për gati 34 milionë vjet kështu që ata mund të kuj-
desen për veten mjaft mirë nëse i lëmë të qetë.

The Indian mouse deer, 
also called Indian 
chevrotain is endemic 

to the Indian subcontinent. 
It is mainly found in pen-
insular India with some old 
records from Nepal. The 
Indian mouse deer is small, 
25-30 cm at shoulder height, 
and weighs from two to 
four kg. A unique feature of 
this group is that instead of 
four-chambered stomach like 
in other ruminants, they have 
a three-chambered stom-
ach. Ruminants are animals 
that have a digestive system 
where a plant-based diet is 
digested in a large stomach 
compartment called rumen. 
The mouse deer probably 
derives its sobriquet from 
its mouse-like face. Indeed, 
it looks like a weird mix of a 
deer, pig and mouse.

The Indian mouse deer is 
found in deciduous, semi-ev-
ergreen and evergreen 
forests, and may be in thick 
old plantations with good 
undergrowth, never very far 
from water. Riverine forests 
are its preferred habitat. It 
is also occasionally found in 
tall, wet grasslands but its 
thin pointed hooves make 
it difficult to walk on soft 
ground. Perhaps due to its 
life in the undergrowth, this 
is the only group of deer 
without antlers as antlers 
would get entangled in the 
thick vegetation. 

They live a solitary life 
so it is presumed that males 
have territories where other 
males are excluded but 
females are welcomed for 
mating. In all such mating 
systems, females move from 
territory to territory and se-
lect a male of her choice for 
mating. Once mating is over, 
she again leads a solitary 

life and gives birth to one or 
two kids in a secluded place. 
Another unique behaviour of 
the mouse deer is that they 
make a den, generally in a 
hollow of a large tree trunk 
or in thick entangled ground 
foliage to hide when preda-
tors threaten them.

As expected, such a small 
animal has many predators 
such as eagles, pythons, 
jackals, wild cats, and 
monitor lizards. Therefore, 
it prefers to live a quiet, 
secretive life. Mouse deer go 
in the darkness of the night 
to search for fresh grass, 
leaves, fruits, and flowers. 
They have been around for 
almost 34 million years so 
they can take care of them-
selves rather well if we leave 
them alone.

Dreri i miut jeton 8 deri në 12 vjet në natyrë, 
ndërsa në robëri pak më shumë se 6 vjet. Duke 
e pasur parasysh ndrojtjen e tij të njohur ndaj 
njerëzve, disa mendojnë se përshtatja e tij me 
robërinë është në vetvete një fenomen. Shumica 
e kopshteve zoologjike do të donin të ekspozonin 
drerë miu, por shumica nuk dinë t'i mbajnë ata. 
Mbajtja e tyre në një rrethim të madh pa kushte të 
habitatit të tyre rezulton me vdekjen e shumicës së 
tyre për shkak të stresit dhe ekspozimit. Ata kanë 
nevojë për një habitat klaustrofobik në formë tuneli 
që u jep atyre një ndjenjë sigurie. Vendet e mëdha 
me zona të hapura është e parehatshme për ata.

SECRET LIFE OF 
THE MOUSE DEER
The shy and solitary mouse deer, the smallest of all 
deer in India, lives a quiet life in the thick under-
growth of a dense forest

animal kingdom

The mouse deer has a 
lifespan of 8 to 12 years in 
the wild while in captiv-
ity it’s just a little over 
6 years. Given its well-
known timidity around 
humans, some feel that its 
adaptation to captivity is 
in itself a phenomenon. 
Most zoos would like to 
exhibit mouse deer but 
many do not know how to 
keep them. Caging them in 
a large enclosures without 
proper undergrowth results 
in most animals perishing 
due to stress and exposure. 
They need thick under-
growth and low ceilings 
- similar to the sort of 
habitat that they live in 
nature. They need a claus-
trophobic tunnel-shaped 
habitat that gives them a 
feeling of security. Large 
enclosures with wide 
open areas make them 
uncomfortable.
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Tashmë është tetori dhe ndërsa po i afrohemi ngadalë fundit të vitit është koha për të parë 
disa filma fantastikë, të animuar dhe të tjerë gjithashtu.

CHICKEN RUN 2
"Kësaj here, ata do të futen brenda!"
Zhanri: Familjar, Komedi, Animacion, Aventurë
Regjia: Sam Fell
Rolet: Jane Horrock, Lynn Ferguson, Gregory Salata

Pas arratisjes që e sfidoi vdekjen nga ferma e Tweedy, 
Ginger më në fund e ka gjetur ëndrrën e saj - një 
strehë ishullore paqësore për të gjithë tufën, larg 

rreziqeve të botës njerëzore. Kur ajo dhe Rocky e lindin një 
vajzë të vogël të quajtur Molly, lumturia e Ginger duket e 
plotë. Por, në kontinent, i gjithë lloji i pulave përballet me 
një kërcënim të ri dhe të tmerrshëm. Ginger dhe ekipi i 
saj, edhe nëse kjo do të thotë rrezikim i lirisë së fituar me 
vështirësi - kësaj here, ata do të futen brenda!

FALLING FOR FIGARO
"Për të gjetur zërin tënd, këndo nga zemra."
Zhanri: Romancë, Komedi, Muzikor 
Regjia: Ben Lewin
Rolet: Danielle Macdonald, Hugh Skinneras, Joanna Lumley

Millie është një menaxhere e re e shkëlqyer e fondeve që 
vendos të lërë punën e saj të pakënaqshme dhe të dashurin 
e saj me të cilin ka jetuar për një kohë të gjatë për të 

ndjekur ëndrrën e saj të përjetshme për t'u bërë këngëtare e 
operës... në Malësitë Skoceze! Ajo fillon të vijoj mësimet intensive 
të trajnimit vokal me mësuesen e njohur të këngës por të frikshme 
dhe ish-divën e operës Meghan Geoffrey-Bishop. Atje ajo e takon 
Maksin, një tjetër student të Meghan-it, i cili po ashtu është duke 
u stërvitur 
për konkursin 
e ardhshëm 
“Këngëtarja e 
Famës”. Çka 
nis si një garë 
brutale mes 
Millie dhe 
Max kthehet 
ngadalë në 
diçka më 
shumë…

moviemania
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THE ADDAMS FAMILY 2
"I pakënaqur që të shoh përsëri"
Zhanri: Komedi, Familjarë, Animacion
Regjia: Greg Tiernan
Rolet: Oscar Isaacas, Charlize Theronas, Chloë Grace Moretzas

Addams ngatërrohen në aventura të tjera të çuditshme 
dhe e gjejnë veten të përfshirë në takime qesharake me 
lloj-lloj personazhe që nuk e kanë idenë kush janë ata.

RON'S GONE WRONG
"Përgjithmonë shokë të ngushtë. 
(Jetëgjatësia e baterisë mund të 
ndryshojë)."
Zhanri: Komedi, Fantashkencë, Familjarë, Animacion
Regjia: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine
Rolet: Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman

Në një botë ku robotët me lidhje digjitale që ecin, 
dhe flasin janë bërë miqtë më të mirë të fëmijëve, 
një 11-vjeçar zbulon se shoku i tij robot nuk 

funksionon njësoj si të tjerët.

moviemania
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It is October already, and as we are slowly getting 
close to the end of the year it is time to watch some 
fantastic, animated movies and others as well.

CHICKEN RUN 2
"This Time, They're Breaking In!"
Genre: Family, Comedy, Animation, Adventure
Director: Sam Fell
Starring: Jane Horrock, Lynn Ferguson, Gregory Salata

Having pulled off a death-defying escape from Tweedy’s 
farm, Ginger has finally found her dream – a peaceful 
island sanctuary for the whole flock, far from the dangers 

of the human world. When she and Rocky hatch a little girl called 
Molly, Ginger’s happy ending seems complete. But back on the 
mainland the whole of chicken-kind faces a new and terrible 
threat. For Ginger and her team, even if it means putting their 
own hard-won freedom at risk – this time, they’re breaking in!

FALLING FOR FIGARO
"To find your voice, sing from
the heart."
Genre: Romance, Comedy, Music
Director: Ben Lewin
Starring: Danielle Macdonald, Hugh Skinneras, Joanna Lumley

Millie is a brilliant young fund manager who decides 
to leave her unfulfilling job and long-term boyfriend 
behind to chase her lifelong dream of becoming an 

opera singer…in the Scottish Highlands! She begins intense 
vocal training lessons with renowned but fearsome singing 
teacher and former opera diva Meghan Geoffrey-Bishop. 
It is there she meets Max, another of Meghan’s students 
who is also training for the upcoming “Singer of Renown” 
contest. What begins as a brutal competition between Millie 
and Max slowly turns into something more…

THE ADDAMS FAMILY 2
"Unhappy to see you again"
Genre: Comedy, Family, Animation
Director: Greg Tiernan
Starring: Oscar Isaacas, Charlize Theronas, Chloë Grace 
Moretzas

The Addams get tangled up in more wacky 
adventures and find themselves involved in hilarious 
run-ins with all sorts of unsuspecting characters.

RON'S GONE WRONG
"Best Friend Forever. (Battery 
life may vary)."
Genre: Comedy, Science Fiction, Family, Animation
Directors: Sarah Smith, Jean-Philippe Vine
Starring: Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia 
Colman

In a world where walking, talking, digitally connected 
bots have become children's best friends, an 11-year-
old finds that his robot buddy doesn't quite work the 

same as the others do.



Misioni themelues i Formula 
E ishte të tregonte se çka 
ishte në gjendje të bënte 

lëvizshmëria e qëndrueshme, duke 
drejtuar automjetet elektrike, në 
plan të parë, në garën për një të ar-
dhme më të mirë dhe më të pastër. 
Që kur bëri debutimin e tij në terri-
torin e Parkut Olimpik në Pekin në 
2014, Formula E është shndërruar 
në një markë argëtuese globale me 
motorsportin në qendër. Sot, me 12 
ekipe dhe 24 shoferë në rrjet, kam-
pionati është bërë një destinacion 
për ekipet më të mira të botës të 
motorsportit dhe talentit garues.

SEZONI 1 - 2014/15
Në vetëm tre vjet, Formula E e ktheu 
konceptin në realitet - përmes proto-
tipeve, teknologjisë inovative EV për 
hipodromin dhe në Gen1, me garën e 
parë që u zhvillua shtatë vjet më parë në 
debutimin global të serisë, në terrenin e 
Parkut Olimpik, në Pekin.

SEZONI 2 - 2015/16
Kalendari 2015/16 i zhvilloi dhjetë 
gara në nëntë qytete të ndryshme dhe 
Formula E i mirëpriti shtatë prodhues 
të rinj. Rregullat u krijuan ashtu që u 
mundësonin ekipeve të krijojnë mo-
torët e tyre, invertorët, kutitë e mar-
sheve dhe amortizatorët e pasmë, me 
fuqi gjithashtu të ngritur në 170kW 
(230bhp).

SEZONI 3 - 2016/17
Për herë të parë në 12 vjet, Jaguar-i u 
kthye si prodhues në motorsport pasi 
marka legjendare britanike kaloi në 
rrjetin e Formula E bashkë me veshjen e 
sapopagëzuar TECHEETAH, ndërsa ABT 

u bashkua me Audi për të krijuar ekipin 
e "fabrikës" së Audi Sport. Gjigantët 
e garave amerikane Andretti hyn në 
partneritet teknik me BMW-në, duke i 
vendosur themelet që marka gjermane 
të bëhej pjesë e Sezonit 5.

SEZONI 4 - 2017/18
Sezoni 4 mirëpriti ABB si partner titullar 
i Formula E, pasi që kompania globale e 
teknologjisë dhe kampionati u bash-
kuan për të nxitur përparimin në krye 
të elektrifikimit dhe teknologjisë së 
qëndrueshme.

SEZONI 5 - 2018/19
Sezoni i 5 ishte agimi i një epoke të 
re të guximshme për serinë e garave 
tërësisht elektrike në rrugë. Ndryshimi 
i parë i rëndësishëm ishte prezantimi 
i makinës së re Gen2. Ajo, kishte më 

shumë fuqi me një bateri të re më të 
lehtë që aktualisht pompon 250kW 
(225bhp) për një shpejtësi maksimale 
prej 280km/h. Një rritje e kapacite-
tit të baterisë gjithashtu i dha fund 
pitstopeve, me përparimet teknologjike 
tani një makinë mund të përfundojë 
formatin e ri prej 45 minutash plus një 
xhiro me shpejtësi garash.

SEZONI 6 - 2019/20
Pas një viti mahnitës të garave, kalendari 
i garave në Sezonin 6 mburrej me loka-
cione të reja emocionuese në të gjithë 
globin. Fatkeqësisht, bota u zhyt në pa-
siguri dhe mbyllje totale kur shpërtheu 
pandemia e koronavirusit. Para kthimit 
emocionues dhe të pashembullt në fina-
len e sezonit me gjashtë gara në Berlin, 
komuniteti i Formula E u bashkua me 
Esports për të zhvilluar aktivitete bami-
rësie në mbështetje të UNICEF-it.

SEZONI 7 - 2020/2021 
DHE PËRTEJ
Pas gjashtë sezoneve të garave në 
rrugët e qyteteve më përparimtare 
në botë, Formula E e fitoi statusin e 
Kampionatit Botëror, lëvizje që FIA 
- organi drejtues i motorsportit - e 
miratoi në dhjetor të vitit 2019. “Gjith-
monë ka qenë ambicie e jona që një 
ditë të bëheshim Kampionat Botëror i 
FIA-s. Gjithçka që kemi bërë dhe arritur 
deri më tani është përqendruar kah ky 
moment i veçantë," tha themeluesi dhe 
kryetari i Formula E Alejandro Agag në 
atë kohë. Nëse doni të dini më shumë 
rreth Formula E shkoni në: 
https://www.fiaformulae.com/.

(Burimi: https://www.fiaformulae.com/)
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Ajo që filloi si asgjë më shumë 
se një ëndërr e përbashkët midis 
themeluesit të Formula E Alejandro 
Agag dhe Presidentit të FIA -s Jean 
Todt, e shkruar në pjesën e pasme 
të një faculete në vitin 2011, është 
zhvilluar në serinë e motorsportit 
me rritjen më të shpejtë në planet. 
Para se të fillonte sezoni 2020/21, 
'Formula E' e fitoi statusin e Kampi-
onatit Botëror për t'u bërë Kampio-
nati Botëror “ABB FIA Formula E”.

HISTORIA E
FORMULA E

këndi sportiv



Formula E’s founding mission 
was to show just what sus-
tainable mobility was capable 

of, driving electric vehicles to the 
fore in the race for a better, clean-
er future. Since making its debut 
in the grounds of the Olympic Park 
in Beijing in 2014, Formula E has 
grown into a global entertain-
ment brand with motorsport at its 
heart. Now, with 12 teams and 24 
drivers on the grid, the champion-
ship has become a destination for 
the world's best motorsport teams 
and racing talent.

SEASON 1 - 2014/15
In just three years, Formula E made 
it from concept to reality - through 
prototypes, innovative EV technolo-
gy for the racetrack and on to Gen1, 
with the first race taking place seven 
years ago on the series' global debut 
in the grounds of the Olympic Park in 
Beijing.

SEASON 2 - 2015/16
The 2015/16 calendar saw ten races 
in nine different cities and Formula 
E welcomed seven new manufactur-
ers into the fold. Regulations were 
opened to allow teams to design their 
own motors, inverters, gearboxes, 
and rear suspension, with power also 
bumped to 170kW (230bhp).

SEASON 3 - 2016/17
Jaguar made its return as a manu-
facturer in motorsport for the first 
time in 12 years as the legendary 
British marque took to the Formula E 
grid alongside the newly christened 
TECHEETAH outfit, whilst ABT part-
nered with Audi to create the Audi 
Sport ‘factory’ team. US racing giants 
Andretti entered a technical partner-
ship with BMW, laying the ground-
work for the German marque’s entry 
in Season 5.

SEASON 4 - 2017/18
Season 4 welcomed ABB as title 
partner of Formula E, as the global 
technology company and the cham-

pionship came together to drive prog-
ress at the forefront of electrification 
and sustainable technology. 

SEASON 5 - 2018/19
Season 5 was the dawn of a bold 
new era for the all-electric street 
racing series. The first significant 
change was the introduction of the 
new Gen2 car. It had more power 
with a new lightweight battery 
now pumping out 250kW (225bhp) 
for a top speed of 280km/h. An in-
crease in battery capacity also put 
an end to pitstops, with techno-
logical advancements now mean-
ing one car could fulfil the new 
format of 45 minutes plus one lap 
at racing speeds.

SEASON 6 - 2019/20
Following a stunning year of rac-
ing, the race calendar in Season 
6 boasted exciting new locations 
around the globe. Unfortunately, 
the world plunged into uncertainty 
and lockdown following the coro-
navirus pandemic. The Formula E 
community banded together with 
Esports, charitable activities in 
support of UNICEF and more, be-
fore the thrilling and unprecedent-
ed return at the six-race season 
finale in Berlin.

SEASON 7 - 2020/2021 
AND BEYOND
After six seasons of racing on the 
streets of the world's most progres-
sive cities, Formula E gained World 
Championship status, a move granted 
by the FIA - motorsport's governing 
body in December 2019. “It was al-
ways our ambition to one day become 
an FIA World Championship. Every-
thing we have done and delivered to 
this point has been working towards 
this particular moment," said Formula 
E founder and chairman Alejandro 
Agag at the time. If you would like to 
know more about Formula E go to: 
https://www.fiaformulae.com/.

(Source: https://www.fiaformulae.com/)
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What started as nothing more than a shared dream between Formula E 
Founder Alejandro Agag and FIA President Jean Todt, noted on the back of 
a napkin back in 2011, has developed into the fastest growing motorsport 
series on the planet. Ahead of the 2020/21 season, Formula E gained World 
Championship status to become the ABB FIA Formula E World Championship.

HISTORY OF FORMULA E
sports corner
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Shoqëruesi i TikTok-ut me 
buxhet të përballueshëm
Drita unazore e vogël sa 
dora, e markës “Hang-
dayi” kapet në telefonin 
tuaj. Sidoqoftë, kjo është 
veçanërisht e specializuar 
për videografi dhe i ka 
tri nivele të cilësimeve 
të dritës dhe gamë ultra 
të gjerë që do të krijojnë 
përmbajtje yjore TikTok 
edhe në errësirë.

Kompleti “Carryall”
Ky është ndër modelet më 
të shtrenjta në listë, por 
kompleti i dritës unazore 
me ngjyra 12-inç i “Sun-
pack” përmban gjithçka që 
ju nevojitet për të ndriçuar 
fotot dhe videot tuaja. Ai e 
përfshin një trekëmbësh të 
zgjerueshëm, një telefon 
dhe kamera të rregul-
lueshme, një telekomandë 
të integruar USB dhe, 
natyrisht, një çantë për 
përdorim të lehtë.

The Best Seller
Jo rastësisht kompleti i dritës 
unazore “Neewer” ka mbi 
5.000 komente me pesë 
yje. Përveç dritës unazore 
të zbehtë 18 inç, kompleti i 
pajisur me të gjitha përmban 
një stendë të rregullueshme 
të dritës, grupe filtrash me ng-
jyrë të bardhë dhe portokalli, 
një mbajtës spër martphone, 
një adapter për kamerat 
DSLR, një telekomandë dhe 
një çantë, në të cilën mund t’i 
vendosni të gjitha këto.

Drita unazore e përballueshme 
dhe e lëvizshme
Kjo dritë unazore AIXPI është një nga dri-
tat unazore më të përballueshme 10-inç 
në treg dhe ka marrë komente shumë të 

mira. Me 10 nivele të dritës dhe tri mënyra ndriçimi të niveleve 
të ndryshme të shkëlqimit, blerësit e Amazon thonë se kjo pa-
jisje është efektive dhe e lehtë për tu palosur. Plus, trekëmbëshi 
dhe sistemi i tij i energjisë USB do të thotë se mund të përdoret 
edhe si llambë elegante e tavolinës.

Mbajtësi i
smartphone -it
Harrojeni kamerën 
luksoze: Kjo dritë un-
azore mund të sjellë 
në jetë ëndrrat tuaja 
vlogging duke për-
dorur vetëm telefonin 
tuaj. Drita unazore 
10.2 inç e UBeesize 
përmban një stendë 
të zgjerueshme me 
një mbajtës të smart-
phone-it direkt nën 
dritë, që do të thotë 
se përmbajtja juaj do 
të dalë gjithmonë e ndriçuar mirë dhe plotësisht e niveluar.

Drita e Ylberit
Kjo dritë unazore 
10 inç i jep ROY 
G BIV një kuptim 
krejt të ri. Më i 
guximshmi nga 
grupi, ai krenohet 
me tre filtra që 
mund të rregullo-
hen për të arritur 
shtatë ngjyra uni-
ke. Qershia mbi 
tortë? Vjen me 
një trekëmbësh, 
shkop zgjat-
ues, mbajtës të 
telefonit, teleko-
mandë Bluetooth dhe madje edhe një shtojcë pasqyre që ju 
t’mos keni nevojë të shikoni telefonin tuaj gjatë xhirimit.

Ka lindur një yll.
Nëse jeni në kërkim të përmirësimit të pranisë suaj në TikTok, blerja e një prej dritave më të 
mira unazore është ku duhet të filloni. Përtej miliona ndjekësve dhe marrëveshjeve të markave 
kryesore, një dritë e madhe unazore mund të jetë ndryshimi kryesor midis ndikuesve të vërtetë 
të TikTok-ut dhe përdoruesve më të rastësishëm. Për ata që nuk e dinë, drita unazore është një 
mjet relativisht i thjeshtë që siguron kushte profesionale të ndriçimit për foto dhe video. Pajisja 
në përgjithësi përbëhet nga një rreth llambash të vogla LED ose një unazë e pandërprerë drite 
(prej nga vjen edhe emri) që siguron një burim drite të shpërndarë në mënyrë të barabartë për 
fotot dhe videot, pavarësisht nga drita natyrale e vendndodhjes tuaj. Pra, pavarësisht nëse jeni 
duke kërkuar pajisje të cilësisë së lartë ose një zgjidhje të thjeshtë të ndriçimit selfie, më poshtë i 
kemi paraqitur zgjedhjet për dritat më të mira unazore që aktualisht janë në treg.

hi-tech

DRITAT MË TË MIRA UNAZORE NË VITIN
2021 PËR TIKTOK, YOUTUBE, DHE VLOGS
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The Budget-Friendly TikTok 
Companion
Hangdayi's handheld ring light clips 
onto your phone. However, this one is 
particularly specialized for videogra-
phy, with three levels of light settings 
and ultra-wide range that will create 
stellar TikTok content, even in the dark.

The Carryall Kit
It’s among the pricier models on the 
list, but Sunpack’s 12-inch Bicolor Ring 
Light Kit contains everything you need 
to brighten up your photos and videos. 
It includes an expandable tripod, an 
adjustable phone and camera mount, a 
built-in USB remote, and, of course, an 
easy-to-use carry bag.

The Best Seller
The Neewer Ring Light Kit has over 
5,000 five-star reviews for good reason. 
In addition to the 18-inch dimmable 
ring light, the fully-equipped kit fea-
tures an adjustable light stand, white 
and orange color filter sets, a smart-
phone holder, a hot shoe adapter for 
DSLR cameras, a remote control, and a 
carrying case to store it all.

The Affordable, Portable Ring Light
This AIXPI ring light is one of the 
most affordable 10-inch ring lights out 
there, and it’s super well-reviewed. 
With 10 brightness settings and three 
light modes of varying warmth levels, 
Amazon shoppers note that it’s both 
effective and easy to assemble. Plus, its 
tripod and USB power system mean it 
can double as a chic desk lamp.

The Smartphone Holder
Forget the fancy camera: This ring light 
can bring your vlogging dreams to life 
using only your phone. The UBeesize 
10.2-inch ring light features an expand-
able tripod stand with a smartphone 

holder attachment directly below the 
light, meaning your content will always 
turn out well-lit and totally level.

The Rainbow Light
This 10-inch ring light gives ROY G BIV 
a whole new meaning. The boldest 
of the bunch, it boasts three filters 
that can be adjusted to achieve seven 
unique colors. The icing on the cake? 
It comes with a tripod, extension stick, 
phone holder, Bluetooth remote, and 
even a mirror attachment to keep 
you from staring at your phone while 
shooting.

The Selfie MVP
Like the Hangdayi's ring light men-
tioned above, this is one of the best 
selfie ring lights out there, but not 
only for its low price point and com-
pact size. This clip-on light features 
exceptionally bright LED bulbs and a 
wide-angle lens. 

The Cutest Ring Light 
This heart-shaped beauty is the cutest 
ring light we ever did see. It's not just 
pretty, though: this USB-powered ring 
light has three adjustable color tem-
peratures and 10 brightness levels. It 
will give you that good-good lighting 
every time.

The Low-Profile Computer 
Companion
This low-profile lighting solution is 
small and sleek and is super simple 
to set up behind your laptop for your 
next Zoom sesh. It also has a built-in 
phone holder and a remote control for 
your next Instagram Live. It comes in 
white, black, and pink, and is available 
in floor-standing options or desktop 
options, like the one seen here.

(Source: https://www.teenvogue.com)

MVP e 
Selfies
Ashtu 
si drita 
unazore e 
Hangdayi e 
përmendur 
më lart, kjo 
është një 
nga dritat 
më të mira unazore selfie në treg dhe 
nuk është e tillë për shkak të çmimit 
të ulët dhe madhësisë kompakte. 
Kjo dritë e fiksimit përmban llamba 
jashtëzakonisht të ndritshme LED dhe 
një lente me kënd të gjerë.

Drita më e 
lezetshme 
unazore
Kjo bukuri në 
formë zemre është 
drita më unike 
unazore që e kemi 
parë ndonjëherë. 
Sidoqoftë, nuk 
është vetëm e 
bukur: kjo dritë 
unazore e mundë-
suar nga USB i ka 

tri temperatura të rregullueshme 
ngjyrash dhe 10 nivele të dritës. Kjo 
pajisje do t’ju ofrojë atë ndriçimin e 
mirë për të cilin keni nevojë çdoherë.

Shoqëruesi i kompjuterit me 
profil të ulët
Kjo zgjidhje ndriçimi me profil të 
ulët është e vogël dhe e hijshme 
dhe është shumë e thjeshtë për 
tu vendosur pas laptopit tuaj për 
takimin e radhës në Zoom. Kjo 

pajisje 
gjithash-
tu e 
ka një 
mbajtës 
telefoni 
të inte-
gruar 
dhe një 
teleko-
mandë 
për Ins-
tagramin 
tuaj të 
ard-

hshëm Live. Ajo vjen në ngjyrë të 
bardhë, të zezë dhe rozë dhe është 
në dispozicion në opsionet me 
këmbë të gjata dhe për tavolinë të 
kompjuterit, si ajo që shihet këtu.

(Burimi: https://www.teenvogue.com)

BEST RING LIGHTS IN 2021 FOR 
TIKTOK, YOUTUBE, AND VLOGS

A star is born.
If you’re looking to up your TikTok game, purchasing one of the best ring lights 
is the place to start. Beyond millions of followers and major brand deals, a 
great ring light could be the main difference between true TikTok influencers 
and more casual users. For those not in the know, a ring light is a relatively 
simple tool that delivers professional lighting conditions in photos and videos. 
The device is generally composed of a circle of small LED bulbs or one uninter-
rupted ring of light (hence the name) that provides an evenly diffused light 
source for photos and videos, regardless of your location’s natural light. So, 
whether you’re in the market for top-grade gear or a simple selfie lighting 
solution, keep reading for best picks for the best ring lights out there.

hi-tech



Puna e policisë është 
këmbëngulje për të 
bërë gjënë e duhur 

në pajtim me ligjin dhe 
në shërbim të qytetarëve. 
Puna e policisë ka të bëjë 
edhe me dashurinë për 
punën dhe të qenët zyrtar 
i policisë është diçka që 
bëhet pjesë e jotja. Zyrtarët 
e policisë Ivan Aritonoviq 
dhe Fjolla Morina janë dy 
zyrtarë të rinj policor të 
cilët e ndjejnë të njëjtin 
përkushtim dhe pasion për 
punën e tyre.

Revista For You e pati rastin 
që t’i takonte këta dy zyrtarë 
policor tri vjet më parë në 
Vushtrri, kur ata ishin kadetë 
të gjeneratës së 54-të të 
Policisë së Kosovës. 

Asokohe, ata na folën për 
shpresat dhe pritjet e tyre për 
karrierën e tyre të ardhshme, 

dhe ne vendosëm që t’i 
takonim sërish për të mësuar 
nëse shpresat dhe ëndrrat e 
tyre ishin realizuar.

Kësaj radhe ne i takuam ata 
në vendet e tyre të punës në 
stacionin policor, në Prishtinë. 
Ivan Aritonoviq beson se 
transformimi që ai e ka bërë 
nga student i akademisë 
në polic ishte mjaft i 
suksesshëm. “Kur u largova 
nga Akademia, pasi kalova 
me sukses trajnimin, fillova 
të punoja në stacionin policor, 
në Prishtinë. Kishte pritje dhe 
eufori, gjithçka ishte e re për 
mua. Dita-ditës ne fitonim 
përvojë si në terren ashtu edhe 
në zyrë, e cila e plotësonte 
profesionalizmin që e kemi 
zënë në Akademi. Gjithsesi, 
kur erdha për të punuar këtu 
në këtë stacion, më së shumti 
më kanë ndihmuar kolegët 
dhe shefat e mi me përvojë".
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POLICIA E KOSOVËS: 
NGA KADET NË POLIC

Oficere e policisë: Fjolla Morina

"Profesionalizmi dhe integriteti, gjëra të cilat i mësuam në Akademi, janë vlerat kryesore për sukses në karrierë." 
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Police work is perseverance to do the right thing in 
accordance with the law and in the service of citizens. 
Police work is also about loving the job and being 

a police officer is something that becomes a part of you. 
Kosovo Police officers Ivan Aritonović and Fjolla Morina 
are two young police officers that feel that dedication and 
passion for their job.

4U Magazine had the opportunity to meet the two police 
officers three years ago in Vushtrri/Vučitrn, while they were 
cadets of the 54th generation of the Kosovo Police. 

Back then they told to us about their hopes and expectations 
for their future career, and we decided to meet them again to 
hear if their hopes and dreams had come true.
This time we met them at their workplace in the police 
station in Pristina. Police officer Aritonović believes that the 
transformation he made from academy student to police 
officer was very successful: “When I left the academy, after 
I successfully passed the training, I started working in the 
police station in Pristina. There was anticipation and euphoria, 
everything was new to me. Day by day, we were gaining more 
and more experience, both on the ground and in the office, which 
added to the professionalism we were taught at the Academy. 
Nevertheless, when I came to work here, in this station, my 
senior colleagues and my chiefs helped me the most”. 

Follow your dream, get educated, 
work hard, give your maximum!
Kosovo Police officer Morina emphasized that currently we are 
all facing a difficult period due to the outbreak of the COVID-19 
pandemic: “Managing the situation on the ground is a major 
challenge, but with the cooperation of all people, I think we 
manage to do a pretty good job.”. 
She underscored that professionalism and integrity, which she 
learned during her time at the Academy, are key values to her 
success in her career thus far. Morina also pointed out that she 
is satisfied with the profession she has chosen, because she 
helps all the people in Kosovo.
KP Officer Aritonović evokes memories from the Academy 
and says: “What I prefer to remember from the Academy is the 
company of my fellow students. It was nice, we socialized, and 
we were like one big family,” Aritonovic said. He went on with a 
simple message to the youth: “My message to the youth is study 
and work hard and give all that you have in you, because then 
you will surely achieve your goals”.
When KP officers Morina and Aritonović gave their oath to 
serve and protect all people in Kosovo, the young officers 
believed that they could contribute to a better future for all 
communities in Kosovo. This faith, energy, and enthusiasm has 
not abandoned them. On the contrary it grows stronger every 
day. Therefore, they invite all of you, to join them in the Kosovo 
Police and unite for the future of all people in Kosovo.

KOSOVO POLICE: 
FROM POLICE CADET 
TO POLICE OFFICER!

Ndiqni ëndrrat tuaja, 
shkollohuni, jepni 
maksimumin
Zyrtarja e Policisë së Kosovës (PK) Morina theksoi 
se aktualisht të gjithë jemi duke u përballur me 
një periudhë të vështirë për shkak të pandemisë 
së COVID-19: "Menaxhimi i situatës në terren 
ishte një sfidë e madhe, por falë bashkëpunimit 
me të gjithë njerëzit, mendoj se arritëm të bënim 
një punë mjaft të mirë”.
Ajo nënvizoi se vlerat si profesionalizmi dhe 
integriteti, të cilat i mësoi gjatë kohës së 
saj në Akademi, janë çelësi i suksesit të saj 
në karrierën e saj të deritanishme. Morina, 
po ashtu theksoi se është e kënaqur me 
profesionin që e ka zgjedhur sepse ajo i 
ndihmon të gjithë njerëzit në Kosovë.
Zyrtari i PK-së Aritonoviq i rikujtoi disa kujtime 
nga Akademia dhe tha: "Ajo që preferoj të 
kujtoj nga Akademia është shoqëria me kolegët 
e tjerë student. Ishte mirë, ne u shoqëruam dhe 
ishim si një familje e madhe,” tha Aritonoviq. Ai 
vazhdoi me një porosi të thjeshtë për të rinjtë: 
“Porosia ime për të rinjtë është mësoni dhe 
punoni shumë dhe jepni maksimumin, sepse 
kështu do t’i arrini qëllimet tuaja".
Kur, zyrtarët policor Morina dhe Aritonoviq, 
u betuan se do t’iu shërbenin dhe mbronin të 
gjithë njerëzit në Kosovë, këta zyrtar të rinj 
policor besonin që mund të kontribuonin 
për një të ardhme më të mirë për të gjitha 
komunitetet në Kosovë. Ky besim, kjo 
energji dhe ky entuziazëm nuk u mungon as 
sot. Përkundrazi, vetëm sa iu forcohen çdo 
ditë e më shumë. Prandaj, ata ju ftojnë të 
gjithëve, që t’iu bashkoheni atyre në Policinë 
e Kosovës për hir të së ardhmes së të gjithë 
njerëzve në Kosovë!

Na vizitoni në:
Visit us at:

Oficeri i policisë: 
Ivan Aritonoviq
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Arian 
Preshtreshi (14)

Gjëja më bezdisëse 
ishte se duhej të 
mbanim tërë kohën 

maska dhe distancën fizike 
që duhet ta mbaja me shokët 
e mi. Po ashtu, mësimi në 
objekt ka më shumë përparë-
si sesa mësimi online.

The most annoying thing was that we had 
to wear masks all the time and the physi-
cal distance I had to keep with my friends. 

Also, learning at school has more advantages 
than online learning.

Donart 
Gashi (14)

Ajo që më ka penguar 
më së shumti gjatë 
mësimit në pandemi 

ishte orari jo i plotë dhe që 
nuk kemi mundur t’i përfun-
dojmë mësimet me rregull. 
Mendoj se të gjithë fëmijët 
duhet të kenë të drejtë të 
mësojnë në shkolla, edhe pse shëndeti i fëmijëve 
është në rend të parë. 

What bothered me the most during the pan-
demic were the short classes and we could 
not finish the lessons properly. I think that 

all children should have the right to learn in schools, 
even though children's health comes first. 

Erisa 
Rrrustemi (14)

Mësimi në pandemi ka 
qenë i bezdisshëm 
pasi që orari mësi-

mor ka qenë i shkurtuar dhe 
mësimi online nuk ka qenë 
i koordinuar sikurse ai në 
shkollë. Mirëpo, përkundër 
kësaj mësimi online i ka pasur 
disa përparësi siç janë njohja dhe përdorimi i platfor-
mave të ndryshme digjitale si dhe një përvojë e re.

Classes during the pandemic have been annoying 
as teaching hours have been short and online 
learning has not been as coordinated as it was 

in school. However, despite this, online learning has 
had some advantages such as familiarization and using 
different digital platforms as well as a new experience.

Behram Sejdiu (14)

Gjëja më bezdisshme dhe e 
papranueshme është vijimi i 
mësimit online. Uroj që sivjet, 

përkundër se viti shkollor ka filluar me 
mjaft vështirësi, të mund të kthehemi 
në mësim të rregullt. Po ashtu uroj që 
të gjithë fëmijët të kenë së pari shën-
det kurse sukseset do t’i arrijmë aq sa 
punojmë.

The most annoying and unacceptable thing is continuing to 
have online classes. I wish that this year, despite the fact that 
the school year has started with a lot of difficulties, we can 

return to regular classes. First of all, I wish that all children stay 
healthy, while success at school depends on how much we engage.

Sara Keqa (15)

Njëra prej gjërave më të bezdisshme 
për vijimin e shkollës gjatë pande-
misë është vijimi i shkollës përmes 

platformave online siç janë: Zoom, Google 
Classsroom, apo edhe përmes televizion-
it. Është më e vështirë të fokusohemi në 
mësime dhe shumë herë e gjej veten duke 
mbajtur shënime më tepër se sa unë e bëj 
normalisht. Përveç faktit që është e vështirë 
të mësojmë në platforma të ndryshme, pandemia ka ndikuar edhe 
emocionalisht dhe mendërisht tek ne, ngase nuk mund të takojmë 
shoqërinë tonë apo edhe të kërkojmë ndihmë nga njëri-tjetri.

One of the most annoying things about classes during the 
pandemic is attending school through online platforms 
such as Zoom, Google Classroom, or even television. It is 

harder to focus on lessons and many times I find myself keep-
ing notes more than I normally do. Aside from the fact that it is 
difficult to learn on different platforms, the pandemic has also 
affected us emotionally and mentally, as we cannot meet our 
friends or even seek help from each other.

CILA ËSHTË GJËJA MË BEZDISËSE NË LIDHJE 
ME PANDEMINË NË SHKOLLË?

pyetësor

Artesa Voca (14)

Mos vijimi i mësimit në shkollë, 
mësimi online gjatë kohës së 
pandemisë është gjëja më e 

bezdisshme për mua si nxënëse. Në këtë 
situatë të pandemisë ne si nxënës nuk 
mund ta vijojmë mësimin në mënyrë të 
rregullt dhe të tregojmë aftësitë tona 
nëpër orë mësimore. Mos takimi me 
arsimtarët tanë është një gjë të cilën nuk 
dëshiron ta përjetoj asnjë nxënës.

Not attending school, learning online during the pandemic 
is the most annoying thing for me as a student. In this 
pandemic situation we as students cannot attend classes 

regularly and show our skills in class. Not meeting our teachers is 
something that no student wants to experience.
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Miljan Trajkoviq (17)

Më shqetëson fakti që gjatë 
orëve mësimore “online”, 
kur i mbajmë ato, nuk 

mund të përqendrohem sa duhet. 
Kështu, mësimdhënia e humb 
cilësinë dhe nuk është e njëjtë me 
atë që mësohet në klasë dhe në 
shkollë. Gjithashtu më bezdis ku-
fizimi i lirisë, frika e vazhdueshme se 
mos sëmurem, ashtu si edhe mbajtja e maskave.

It bothers me that I cannot concentrate enough during the 
online classes, when we have it. In such way, the teaching 
is losing the quality and it is not the same as what you 

learn in the classroom and that what you learn in school. The 
restriction of freedom also bothers me, as well as the constant 
fear of getting sick, as well as wearing masks.

Mia Millisavljeviq (13)

E kam të qartë që shëndeti është në 
radhë të parë, mirëpo gjithçka në 
lidhje me pandeminë më acaron. 

Vitin e kaluar për shkak të kësaj nuk 
isha në deti, për fat të mirë këtë vit 
shkova. Mirëpo ende nuk e di sa kohë 
do të kalojmë në shkollë e sa në shtëpi. 
Nuk më pëlqen mësimi “online”, nuk 
jam mësuar me atë lloj të mësuari.

It is clear to me that the health comes first, but everything 
regarding the pandemic bothers me. Last year I did not go 
to the seaside because of that, luckily, this year I did. But I 

still don’t know how long we are going to spend at school and 
how long at home. I don’t like online teaching; I’m not used to 
that kind of studying. 

Fillip Paviq (15)

Më bezdis pothuajse 
gjithçka. Nuk mund 
të mësoj normal-

isht dhe të shkoj në shkollë, 
nuk mund të shoqërohem si 
duhet me bashkëmoshatarët 
e mi. Gjithçka befas ndryshoi, 
madje edhe  stërvitjet e mia 
nuk janë më si dikur. Pan-
demia është çështje serioze, por na ka ardhur në maje 
të hundës të gjithëve.

Almost everything bothers me. I cannot study and 
go to school normally; I cannot socialize with 
peers normally. Everything is changing suddenly, 

and the trainings are not as they used to be once. The 
pandemic is a serious issue but we are all sick of it.

Stella Xhemoviq (14)

Do të doja që më në fund të 
dinim se kur do të përfun-
dojë pandemia. Shkojmë në 

shkollë, por disi më duket se gjithç-
ka është sot për nesër. Gjithmonë 
ekziston mundësia që dikush në 
klasë të sëmuret, me ç’rast i ndër-
presim orët dhe kalojmë në mësimin 
“online”. Më pengon ky lloj mësimi, 
më pengojnë karantinat, mbajtja e maskave dhe distanca 
fizike. Gjithçka rreth pandemisë më bezdis.

I would like us to finally know when the pandemic is going 
to end. We are attending school, but somehow it seems 
that everything is day to day. There is always the possibility 

that someone in the class is going to get sick, and then we 
stop the normal teaching and start with online teaching. That 
sort of teaching bothers me, I’m annoyed by the quarantine, 
wearing masks and physical distancing. Everything regarding 
the pandemic bothers me. 

Aleksandra 
Stevanoviq (14)

Më së shumti më pen-
gon që nuk mund të 
stërvitem rregullisht 

dhe që nuk kam mjaft turne 
tenisi. Sa i përket vetë shkollës, 
më përshtatet që kaloj më 
shumë kohë në shtëpi dhe që 
kemi orë mësimore “online”. 
Më duket se kam më shumë kohë për veten time.

It bothers me the most that I cannot train regularly 
and I don’t have enough tennis tournaments. When 
it comes to school, it suits me to spend more time 

at home and that we have online teaching. It seems to 
me that I have more time for myself. 

Jellena 
Markoviq (16)

Nuk më pëlqen që na 
duhet të mbajmë 
maska, jam lodhur më 

nga ato. As nuk më pëlqen 
të mësoj në orë mësimore 
“online”. Më bezdis gjithashtu 
që nuk e di sa do të zgjasë 
pandemia dhe e gjithë kjo pa-
siguri. Ajo që do të doja më së shumti është që gjërat 
më në fund të kthehen në normalitet.

I don’t like that we have to wear masks, I’m sick of it. 
I also don’t like to study online. It bothers me that 
I don’t know until when the pandemic is going to 

last and all this uncertainty. I would like the most if 
everything would finally become normal. 

WHAT IS THE MOST ANNOYING THING REGARDING 
THE PANDEMIC AT SCHOOL?

questionnaire
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K afshët shtëpiake janë bekim 
i madh në jetën e kujtdo. 
Ato janë të vetmet që na 

duan pa kushte. Kafshët shtëpiake 
na ofrojnë gjithmonë gjithçka që 
kanë pa kërkuar asgjë në këmbim. 
Qëllimi kryesor i jetës së çdo kaf-
she shtëpiake është ta bëjë të lum-
tur pronarin e saj. Në ditët e sotme, 
edhe termi "pronar" po ndryshon. 
Njerëzit i duan kafshët e tyre ash-

tu si fëmijët dhe i referohen vetes 
si prindër. Kjo është mënyra se si 
raporti me kafshët shtëpiake është 
duke u zhvilluar. Njerëzit i trajtojnë 
aspak më ndryshe se njerëzit. Për 
shembull, ata i festojnë ditëlindjet e 
tyre; vishen njëjtë si ata dhe shumë 
gjëra të tjera. Sipas mendimit tim, 
mendoj se kafshët shtëpiake me të 
drejtë e meritojnë këtë trajtim. Kafsha 
më e zakonshme shtëpiake që mund 

të gjeni në vendin e kujtdo është qeni. 
Miku më i mirë i njeriut dhe kafsha më 
besnike, qeni. Edhe unë e kam një qen 
shtëpiak që e dua shumë. E morëm 
atë kur ishte këlysh dhe e kemi parë të 
rritet e të bëhet një qen shumë i bukur. 
Të gjithë anëtarët e familjes sime e 
duan atë me gjithë zemër. Çmendemi 
pas trillimeve të tij të pakuptimta dhe 
as që mund ta paramendojmë jetën 
pa të. Ne e quajtëm atë Lessie.

DASHURIA IME PËR LESSIE-N
këndi juaj
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P ets are a great bless-
ing in anyone’s life. 
They are the only 

ones who love us uncondi-
tionally. Pets always offer 
us everything they have 
without asking for anything 
in return. The main aim of 
any pet’s life is to make 
their owner happy. Nowa-
days, even the term ‘owner’ 
is changing. People refer 
to their pets as kids and to 
themselves as parents. This 
is how the relationship be-
tween pets is evolving. Peo-
ple treat them no less than 
humans. For instance, they 
celebrate their birthdays; 
get those matching outfits 
and more. In my opinion, I 
feel the pets rightly deserve 
it. The most common pet 
you can find at anyone’s 
place is dogs. A man’s best 
friend and the most faith-
ful animal, a dog. I also 
have a pet dog that I love 
to bits. We got him when he 
was a little baby and have 
watched him grow into a 
beautiful dog. All my family 
members love him with all 
their heart. We love his silly 
antics and cannot imagine 
our lives without him. We 
named him Lessie.

Lessie - My Pet Dog
My father adopted Lessie 
when he was a little baby. His 
friend had given birth to pup-
pies and they decided to put 
the puppies up for adoption. 
We convinced our father to 
get one for us. Considering 
they knew our family well, 
they immediately agreed. Lit-
tle did we know that our lives 
would change forever after his 
entrance. Lessie came in like a 
blessing for our family. He be-
longs to the breed of Labra-
dor. Lessie was black in colour, 
pure coal black. He came in 
as a puppy with his cute little 

paws and eyes. We couldn’t 
stop gushing over this beau-
ty. My siblings used to fight 
with each other as to who will 
get the maximum time to play 
with Lessie. As and when Les-
sie grew up, he learned vari-
ous tricks. We trained him to 
follow our instructions and 
he even learned a few tricks. 
We loved showing him off to 
our friends and relatives. I al-
ways took Lessie out with me 
as he loved taking a walk on 
the road. Furthermore, my 
siblings and I took on the re-
sponsibility of keeping Lessie 
clean. Every week, we took 
turns to bathe him and brush 
him nicely. I remember I even 
got a bow for him from my 
pocket money. Lessie loved it 
and wagged his tail in excite-
ment. Lessie has been with us 
through thick and thin and 
we will forever be indebted to 
him for his loyalty.

A Changed Life
Before having a pet dog, we 
didn’t know what all we would 
experience. After Lessie came 
into our lives, he changed it 
forever. Lessie changed the 
meaning of loyalty for us. We 
learned how this faithful animal 
always worked for our happi-
ness and safety.
Certainly, Lessie made us bet-
ter human beings. We are now 
more compassionate towards 
animals. There was one instance 
where the stray dogs were go-
ing to harm a kitten, and to our 
surprise, Lessie saved that lit-
tle kitten and got her home. In 
other words, we have learned 
a lot of things from Lessie. He 
protected us when we slept at 
night. He tried to cheer us up 
whenever anyone of us was 
sad. Lessie’s obedience in-
spired me a lot to be kind to 
my parents. Therefore, all the 
credit for changing our lives 
goes to Lessie.

DASHURIA IME PËR LESSIE-N MY LOVE 
FOR LESSIE

your corner

Lessie - Qeni im shtëpiak
Babai im e adoptoi Lessie-n kur ai ishte akoma këlysh. 
Shoku i tij, bushtra e të cilit kishte pjellë këlyshë, 
vendosi t’i jepte këlyshët për adoptim. Ne e bindëm 
babanë tonë që të merrte një për ne. Duke e marrë 
parasysh faktin se ata e njihnin mirë familjen tonë, 
ata u pajtuan menjëherë me këtë vendim. Nuk e din-
im se ardhja e tij do të ndryshonte jetën tonë përg-
jithmonë. Lessie erdhi si një bekim në familjen tonë. 
Ai i përket racës së Labradorit. Lessie ishte me ngjyrë 
të zezë, e zezë e pastër qymyri. Ai erdhi si një qenush 
me putrat dhe sytë e tij të vegjël të lezetshëm. Nuk 
ngopeshim duke e shikuar këtë bukuri. Vëllezërit e 
motrat e mi luftonin me njëri-tjetrin se kush do të 
kalonte më shumë kohë duke lozur me Lessie-n. Kur 
Lessie u rrit, ai mësoi truke të ndryshme. Ne e tra-
jnuam atë të ndiqte udhëzimet tona dhe ai madje 
mësoi disa truke. Na pëlqeu ta reklamonim atë para 
miqve dhe të afërmve tanë. Gjithmonë e merrja 
Lessie-n me vete kur dilja sepse i pëlente shumë të 
shëtiste rrugëve. Përveç kësaj, vëllezërit dhe motrat 
e mi e morën përsipër përgjegjësinë për ta mbajtur 
Lessie-n të pastër. Çdo javë, varësisht se kush ishte 
përgjegjës atë javë, e lante dhe e pastronte bukur 
atë. Më kujtohet se i pata shpenzuar paratë e mia 
të xhepit për t’i blerë atij një fjongo. Lessie e don-
te shumë atë dhe e tundte bishtin nga entuziazmi. 
Lessie ka qenë pjesë e jona në ditë të mira dhe të 
vështira dhe ne do të jemi gjithmonë borxhlinj për 
besnikërinë e tij të treguar.

Një jetë e ndryshuar
Ne nuk e dinim se çfarë do të përjetonim para se të 
adoptonim një qen shtëpiak. Jeta jonë ndryshoi përg-
jithmonë pasi ardhjes së Lessie-t. Lessie na e ndry-
shoi kuptimin e besnikërisë. Mësuam se si kjo kafshë 
besnike mundohej me çdo kusht që ne të jemi të lum-
tur dhe të sigurtë.
Sigurisht, Lessie na bëri qenie njerëzore më të mira. 
Tani jemi më të mëshirshëm ndaj kafshëve. Ishte një 
rast kur qentë endacakë do ta sulmonin një kotele dhe 
për habinë tonë, Lessie e shpëtoi kotelen e vogël dhe e 
çoi në shtëpi. Me fjalë të tjera, ne kemi mësuar shumë 
gjëra nga Lessie. Ai na mbrojti kur flinim natën. Ai u 
përpoq të na gëzonte sa herë që dikush nga ne ishte 
i trishtuar. Bindja e Lessie-t më frymëzoi shumë për të 
qenë i sjellshëm me prindërit e mi. Prandaj, të gjitha 
meritat për ndryshimin e jetës sonë i merr Lessie.
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ZANORJA
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Përshëndetje! 
Ja letërnjoftimi im i 
shkurtër: nga këngëtaret 
më së shumti më pëlqen 
Dua Lipa, kurse nga ak-
toret më pëlqen Melisa 
Asli Pamuk. Kohën e lirë 
e kaloj me shoqe. Nga 
sportet më së shumti më 
pëlqen basketbolli. Më 
pëlqen revista e juaj por 
do të kisha pasur dëshirë 
që të shkruani diçka për 
muzikën “pop turke” dhe 
për shembull të botoni 
një poster të Tolga Saritas. 
Posaçërisht më pëlqen 
rubrika Moviemania. 
Eda Morina
Prishtinë

Përshëndetje! 
Aktori im i preferuar 
është Liam Hemsworth 
dhe do të kisha pasur 
dëshirë të kem një poster 

nga këngëtarja ime e 
preferuar Tayna. Më 
pëlqejnë edhe top listat 
në radion tuaj, mendoj që 
janë të mrekullueshme. 
Dua t’ju them që më 
pëlqen revista ‘For You’ 
dhe që e lexoj rregullisht 
- nga faqja e parë gjer te 
faqja e fundit. 
Lirona Dautaj
Prishtinë

Tung!
Unë jam Arti Bekaj dhe 
hobi im është futbolli. 
Revistën tuaj e lexoj rreg-
ullisht ndërsa 
aktori im i preferuar është 
Serkan Cajoglu. Kohën 
time të lirë kur nuk jam 
duke luajtur futboll e 
kaloj duke mësuar. Tung, 
tung nga unë Arti, jeni 
më të mirët.
Arti Bekaj
Prishtinë

Përshëndetje të 
gjithëve!
Më pëlqen revista e juaj, 
por dëshiroj që ju të 
botoni më shumë pos-

terë. Më pëlqen muzika 
dhe mendoj që Albina 
Kelmendi është këngëtare 
fantastike. Në kohën 
time të lirë unë shi-
koj televizion, ndër-
sa sa i përket sportit, 
më pëlqen volejbolli, 
futbolli dhe basketbolli. 
Kam një propozim: shto-
jeni një rubrikë në të cilën 
do të publikoni vargjet 
e këngëve të bendeve 
më të popullarizuara, të 
poetëve më të mirënjohur 
e madje edhe të lex-
uesve...shpresoj se do ta 
plotësoni dëshirën time...
Jona Fazliu
Prishtinë

Tung!
Prej të gjitha sporteve 
më së shumti më pëlqen 
futbolli, basketbolli dhe 
tenisi, ndërsa 
kohën time të lirë e kaloj 
duke dëgjuar muz-
ikë. Grupi im muzikor 
i preferuar është NRG 
Band, gjersa aktori im 
i preferuar është Zac 
Efron. ‘For You’ është 

një revistë shumë inte-
resante, mirëpo kisha 
pasur dëshirë që posterët 
tuaj të kenë dimensione 
pak më të mëdha dhe 
të jenë ato të Zac Efron, 
Kevin Hart, Hande Ercel 
dhe Cristiano Ronaldo. 
Faleminderit!
Teo Mazrekaj
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.180

Hello! 
Here is my short intro: 
among the singers I 
like the most Dua Lipa, 
while the actresses I 
like Melisa Asli Pamuk. 
I spend my free time 
with friends. Regarding 
sports, I like basketball 
the most. I like your 
magazine but I would 
like you to write some-
thing about "Turkish 
pop" music and for ex-
ample publish a poster 
of Tolga Saritas. I espe-
cially like the Moviema-
nia section
Eda Morina
Prishtinë

Hello! 
My favorite actor is Liam 
Hemsworth and I would 

love to have a poster 
from my favorite sing-
er Tayna. I also like the 
charts on your radio, I 
think they are great. I 
want to tell you that I 
like ‘For You’ magazine 
and that I read it reg-
ularly - from the first 
page to the last one.
Lirona Dautaj
Prishtinë

Hi!
I am Arti Bekaj and my 
hobby is football. I read 
your magazine regularly 
while my favorite actor 
is Serkan Cajoglu. When 
I am not playing football 
I spend my free time 
learning. Bye bye, from 
me Art, you are the best.
Arti Bekaj
Prishtinë

Hello all!
I like your magazine, but 
I want you to publish 
more posters. I like 

music and I think Albina 
Kelmendi is a fantastic 
singer. In my free time 
I watch television, 
while regarding 
sports, I like vol-
leyball, football and 
basketball. I have 
a suggestion: add a 
section in which you will 
publish the verses of 
the songs of the most 
popular bands, the most 
well-known poets and 
even the readers ... I 
hope that you will fulfill 
my wish...
Jona Fazliu
Prishtinë

Hi!
Of all the sports I mostly 
like football, basketball 
and tennis while I spend 
my free time listening 
to music. My favorite 
band is NRG Band, while 
my favorite actor is 
Zac Efron. ‘For You’ is a 
very interesting maga-

zine, but I wanted your 
posters to have slightly 
larger dimensions and 
be those of Zac Efron, 
Kevin Hart, Hande Ercel 
and Cristiano Ronaldo. 
Thank you!
Teo Mazrekaj
Prishtinë

Reader’s
letters
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