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editorial/indeksi

Nga ligjëratat tradicionale në klasës 
deri tek mësimi virtual zëvendësues 
në shtëpi, të gjithëve na është 

dashur të përshtatemi me një normalitet 
të ri në muajt e fundit. Pavarësisht nëse 
jeni kënaqur gjatë orëve online ose u ka 
munguar ndërveprimi personal me shokët 
tuaj të klasës, ja keni dalur si është  më së 
miri në këtë situatë të papritur. Aktualisht, 
askush nuk e di saktësisht se si do të duket 
ky vit shkollor - do të jetë në internet 
apo me prezencë në klasë - dhe është 
normale të ndjeni ankth përballë kësaj 
pasigurie. Megjithatë, ne kemi besim se do 
t’ia dilini me ndryshimet e ardhshme dhe 
shpresojmë që pesë këshillat e mëposhtme 
do t'ju ndihmojnë të përballoni 
normalitetin tonë të ri.

Kthehuni në rutinë - përfshirë pauzat 
sipas nevojës 
Rutinat na japin parashikueshmërinë 
dhe strukturën që dëshirojmë në 
kohë pasigurie. Edhe në një botë para 
pandemisë, rutinat ishin një pjesë integrale 
për të ndihmuar çdo nxënës të shkëlqejë. 
Tani, të kesh një rutinë të vendosur për 
të shkuar në shkollë do të jetë më e 
rëndësishme se kurrë. Nga zakonet e 
zgjimit dhe ushqimet e preferuara të 
mëngjesit deri te zonat e studimit dhe 
ritualet e rregullta para gjumit, ndiqni një 
rutinë që ju ndihmon të ndiheni më mirë.

Ndani shqetësimet dhe pyetjet tuaja me 
një mësues ose këshilltar 
Mësimdhënësit e shkollës janë aty për të 
ofruar mbështetjen dhe kujdesin që ju 
nevojitet. Ata janë avokatët dhe aleatët 
tuaj. Nëse ndiheni të mbingarkuar ose 
keni ndonjë shqetësim ndërsa ktheheni në 
shkollë, ata janë në anën tuaj.

Qëndroni fleksibël
E kuptojmë që është më lehtë të themi sesa 
të bëhemi fleksibil! Megjithatë, të gjithë 
jemi në një thes. Të gjithë po mësojnë 
dhe punojnë së bashku për t'u përshtatur 
në mënyrë që të krijojnë një hapësirë të 
sigurt dhe mbështetëse për komunitetin 
e tyre. Mbani në mend se gjërat mund 
të ndryshojnë shpejt, gjë që do ta bëjë 
pozitivitetin dhe një mentalitet fleksibël një 
ndër asetet tuaja më të mëdha.

Praktikoni zakone të mira higjienike 
Tani është koha për të ndërtuar zakone 
të forta higjienike që do të na duken si 
natyrë e dytë. Ndërkohë që do të kemi 
masa strikte për të garantuar sigurinë 
dhe dezinfektimin, ju mund të jepni 
kontributin tuaj duke praktikuar larjen 
e duarve dhe duke shmangur prekjen e 
fytyrës.

Deri në dhjetor, qëndroni të 
shëndetshëm miqtë e mi.

Leonora
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editorial/index

From traditional classroom 
instructions to makeshift living 
room virtual lessons, we've all had 

to adjust to a new normal in recent 
months. Whether you have thrived in 
your online classroom or craved in-
person interactions with your classmates, 
you've made the best of this unexpected 
situation. Currently, no one knows exactly 
what this school year will look like - will 
it be online or classroom based - and it's 
normal to feel anxiety in the face of that 
uncertainty.  However, we are confident 
you will thrive with the coming changes 
and we hope that the five tips below will 
help you tackle our new normal.

Get back in a routine - including breaks 
as needed
Routines give us the predictability 
and structure we crave in times of 
uncertainty. Even in a pre-pandemic 
world, routines were an integral part of 
helping each student excel. Now, having 
an established back-to-school routine 
will be more important than ever. From 
wakeup habits and favorite breakfast 
treats to study zones and regular 
bedtime rituals, stick with a routine that 
helps you feel your best. 

Share your concerns and questions 
with a teacher or counselor
School faculty members are there to 
provide the support and care you need. 
They are your advocates and allies. If 
you're feeling overwhelmed or have any 
concerns as you return to school, they 
are in your corner. 

Stay flexible
We understand that flexibility is easier 
said than done! However, we're all 
sharing the same boat. Everyone is 
learning and working together to adapt 
in order to create a safe, supportive space 
for their community. Keep in mind that 
things may change quickly, which will 
make positivity and a flexible mindset 
your greatest assets.

Practice good hygiene habits
Now's the time to build strong hygiene 
habits that will feel like second nature. 
While we'll have strict measures in place 
to ensure safety and sanitization, you can 
do your part by practicing washing your 
hands and avoiding touching your face.

Until December, stay healthy my 
friends.

Leonora

INDEX

SHKOLLA E MUAJIT

4

EDITORIAL
POSTER

16

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

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

The editorial staff 
can be contacted on: 
038/503-603-2139
Any letters can be 
sent at: 
HQ KFOR - Film City;
For You magazine; 
Strasbourg building; 
10000 Pristina;
E-mail: magazinefor- 
you2003@gmail.com;
http://www.maga-
zineforyou.com

FASHION 8

22HI-TECH



4 

Në kuadër të strukturës së arsim-
it të mesëm të lartë në Kosovë, 
krahas shkollave të mesme si 

gjimnazet, shkollat teknike, ekono-
mike, të mjekësisë etj., operojnë edhe 
të ashtuquajturat shkollat e mesme 
profesionale. Për dallim nga të gjithë 
shkollat e tjera të mesme të cilat si 
qëllim kryesor e kanë përgatitjen e 
nxënësve për studimet në fakultet, 
shkollat e mesme profesionale qëllim 
primar e kanë përgatitjen e nxënësve 
për tregun e punës, sapo ata të mbaro-
jnë shkollimin e mesëm.

Interesim i vogël për 
këto shkolla
Sipas drejtorit të shkollës së agrobiznesit 
dhe teknologjisë “Zenel Hajdini” në Fer-
izaj, z. Abdullah Imeri, interesimi i ulët i nx-
ënësve është një prej sfidave më të mëdha 

me të cilat duhet të përballet shkolla që 
ai drejton dhe simotrat e saj në komunat 
e tjera. Kjo, sipas z. Imeri vjen si pasojë e 
mungesës së njohurive të nxënësve, por 
edhe prindërve për sa i përket përparësive 
dhe dobive që i kanë këto shkolla. 

“Fokusi i shkollës sonë është që të përga-
tisim sa më mirë dhe me kompetencë nx-
ënësit për tregun e punës për të gjitha pro-
filet. Kjo ka bërë që shumica e nxënësve që 
në klasën e XII-të, menjëherë pas praktikës 
profesionale të gjejnë vende të punës. Për 
këtë e kemi edhe evidencën e gjeneratave 
të kaluara që tregon për suksesin e punës së 
shkollës sonë,” shtoi z. Imeri. Ai vazhdoi më 
tej duke theksuar që ky koncept i punës vëre-
het edhe në mënyrën se si prezantohet apo 
ekspozohet puna e nxënësve të tyre. Çdo vit 
brenda shkollës organizohen paraqitje pub-
like të punës së nxënësve varësisht nga pro-
fili që nxënësit e vijojnë. Kjo do të thotë që 

për shembull, nxënësit që janë në profilin e 
konfeksionit organizojnë sfilata me punimet 
e tyre. Ndërsa, për Maturantët organizo-
het edhe ceremoni publike e diplomimit, e 
cila është e vetmja e llojit të tillë në Kosovë. 
“Kjo është një lloj gare e cila i mobilizon të 
gjitha profilet në shkollë për një paraqitje sa 
më të mirë dhe mundësi të paraqitjes para 
publikut të gjerë se sa mund të arrihet në 
përgatitjen e nxënësve në shkollat profesio-
nale.,” tha z. Imeri.

Shkolla ka kabinete 
dhe kuadër profesional
Në vitin shkollor 2021/2022 në shkollën 
e agrobiznesit dhe teknologjisë “Zenel 
Hajdini” i vijojnë mësimet 415 nxënës, 
për të cilët kujdesen 72 mësimdhënës, 
shatë punëtorë teknik dhe tre punëtorë 
administrativ. Për shkak të numrit mod-
est të nxënësve, shkolla ka hapësirë të 

SHKOLLA E AGROBIZNESIT DHE TEKNOLOGJISË  
“ZENEL HAJDINI” NË FERIZAJ

Drejtori i shkollës, z. Abdullah Imeri

shkolla e muajit



Vocational high schools op-
erate within the structure of 
upper secondary education 

in Kosovo and high schools such 
as gymnasiums, technical, eco-
nomic, medical schools, etc. How-
ever, unlike all other high schools 
whose main goal is to prepare stu-
dents for their college studies, the 
primary goal of vocational high 
schools is to prepare the students 
to join the labor market right after 
they finish high school.

Little interest for 
these schools
The principal of the “Zenel Hajdini” 
Agribusiness and Technology School 
in Ferizaj, Mr. Abdullah Imeri said that 
the low interest of students is one of 
the biggest challenges that the school 
he runs and its sisters in other munic-
ipalities face. According to Mr. Imeri, 
this comes as a result of the lack of stu-
dents’ and parents’ awareness regard-
ing the advantages and benefits these 
schools provide.

“The focus of our school is to prepare 
better and more competently students 
of all programs for the labor market. 
This has led most of the students to 
find jobs in the XII grade immediate-
ly after their internships. This may be 
proven through the records of past 
generations, which speaks about the 
success of our school,” added Mr. Imeri. 
He went on to emphasize that this con-
cept of work is also observed in the 
way the work of their students is pre-
sented or exhibited. Every year, public 
presentations of students’ work are or-
ganized within the school, depending 
on the program that students attend. 
This means that, for example, students 
who are in the Apparel Program orga-
nize fashion shows of their works. In 
contrast, a public graduation ceremony 
is organized for the Graduates, which 
is one of its kind in Kosovo. “This is a 
kind of competition that mobilizes all 
school programs for a better presen-
tation and the opportunity to present 
to the general public the achievements 
in the preparation of students in voca-
tional schools,” said Mr. Imeri.

The school has 
cabinets and 
professional staff
415 students attended classes in the 
2021/2022 school year in “Zenel Hajdi-
ni” Agribusiness and Technology School, 
delivered by 72 teachers, 7 technical 
workers, and 3 administrative workers. 
Due to the modest number of students, 
the school has abundant space, but at 
the same time, it is equipped with nine 
(9) cabinets-workshops for the prac-
tical work for the programs taught in 
the school. According to Mr. Imeri, cab-
inets-workshops and cooperation with 
businesses, within the project “On-the-
job Learning,” enable the implementa-
tion of the practical part of learning and 
the implementation of practical modules 
provided by the Curriculum.

Regarding the qualification of the teach-
ers in this school, principal Imeri ex-
pressed his satisfaction with the fact that, 
according to him, a number of teachers 
with the academic degree of ‘Doctor of 
Science’ currently teach in this school. 
Another advantage of this school is that 
the Student-School-Parent triangle is 
one of the most important pillars, and 
this collaboration is satisfactory.

Ongoing quality 
enhancing projects
It should be noted that, currently, voca-
tional schools in Kosovo are forced to 
operate with a limited budget. This is 
because the implementation of practi-
cal work requires considerable expend-
able material. However, despite this, 
the school is constantly working to im-
prove its teaching conditions. The next 
project, which is expected to be imple-
mented in early 2022, is the equipping 
of the Kitchen cabinet with complete 
technology and the establishing of the 
Wood Processing workshop, a much-
sought program in Ferizaj region. At the 
end of our interview, Mr. Imeri called on 
all young people to enroll in vocational 
schools. According to him, they provide 
an excellent opportunity to ensure a 
bright future and opportunities for the 
country’s economic development.
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AGROBUSINESS AND TECH-
NOLOGY SCHOOL “ZENEL 
HAJDINI” IN FERIZAJ

school of the month

mjaftueshme, por njëherit është e pajisur edhe me 
nëntë (9) kabinete-punëtori ku kryhet pjesa e punës 
praktike për profilet që janë në shkollë. Sipas z. Imeri, 
përmes kabineteve-punëtorive dhe bashkëpunimit 
me biznese, në kuadër të projektit të “Mësuarit në 
Vendin e Punës” mundësohet realizimi i pjesës prak-
tike të të nxënit dhe realizimi i moduleve të praktikës 
të parapara me Kurrikulë. 

Sa i përket kualifikimit të mësimdhënësve që lig-
jërojnë në këtë shkollë drejtori Imeri u shpreh tejet 
i kënaqur pasi që sipas tij, aktualisht në këtë shkollë 
ligjërojnë edhe mësimdhënës me përgatitje akade-
mike ‘doktor shkence’. Një tjetër përparësi e kësaj 
shkolle është se trekëndëshi Nxënës-Shkollë-Prind 
është një prej shtyllave më të rëndësishme, dhe ky 
bashkëpunim është në një nivel të kënaqshëm. 

Projekte të vazhdueshme 
për ngritjen e cilësisë
Duhet theksuar që aktualisht shkollat profesionale 
në Kosovë janë të detyruara që të operojnë me 
buxhet të kufizuar. Sepse, realizimi i punës praktike 
kërkon material shpenzues të konsiderueshëm. 
Mirëpo, përkundër kësaj në këtë shkollë punohet 
vazhdimisht në përmirësimin e kushteve për më-
sim. Projekti i radhës i cili pritet që të realizohet në 
muajt e parë të vitit 2022 është pajisja e Kabinetit 
të Kuzhinës me teknologji komplete, si dhe funk-
sionalizimi i një punëtorie për Përpunimin e Dru-
rit, profil shumë i kërkuar në rajonin e Ferizajt. Në 
fund të intervistës sonë drejtoi Imeri i porositi të 
gjithë të rinjtë që të regjistrohen në shkollat profe-
sionale. Sipas tij ato janë një mundësi e shkëlqyer 
që ata të kenë një të ardhme të sigurt dhe mundësi 
për zhvillim ekonomik të vendit.
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N ë shikim të parë, 
mund të duket 
e lehtë që të 

përkufizohet mujsharja. 
Një koncept i zakonshëm 
i mujsharjes mund të jetë 
ai i një personi trupmadh 
që e rrah një shok klase 
më të vogël, ose një të riu 
që e shtyn një tjetër në 
korridor. Ndonëse, këto 
janë forma të mujsharjes, 
është me rëndësi që ta 
kuptojmë se mujsharja 
mund të jetë shumë më 
komplekse. Për shembull, 
përderisa një formë e 
mujsharjes është fizike 
dhe lehtë e dallueshme, 
ajo mund të ndodh edhe 
në heshtje dhe fshehurazi, 
përmes thashethemeve 
përmes telefonave të 
mençur ose në internet, 
duke shkaktuar dëme 
emocionale.

Çka është pra 
saktësisht 
mujsharja?
Si pikënisje, janë disa elementë 
që përfshihen në shumicën e 
përkufizimeve të mujsharjes. 
Ndonëse përkufizimet mund të 
dallojnë varësisht nga burimi, 
shumica pajtohen që një akt 
cilësohet mujsharje kur:
1. Sjellja e lëndon, turpëron, 
ose e dëmton një person tjetër 
fizikisht ose emocionalisht.
2. Ata që janë të shënjestruar 
nga mujsharja e kanë të 
vështirë që t’i ndalojnë 
veprimet e drejtuara ndaj tyre, 
dhe ata e kanë të vështirë që të 
vetëmbrohen.
3. Po ashtu, ekziston një 
“çekuilibër i pushtetit”, real ose 
i imagjinuar, i cili e sjell nxënësin 
me sjellje të mujsharjes në 
një situatë ku ai ka më shumë 
“pushtet”, qoftë fizik, social, 

ose emocional, si statusit më të 
lartë shoqëror, madhësisë fizike 
ose kërcënimit emocional.
4. Mujsharja është sjellje e 
përsëritur, ndonëse mujsharja 
mund të ndodh edhe në një 
incident të vetëm, nëse ai 
incident është tejet i ashpër ose 
buron nga një model i sjelljes.

Llojet e 
mujsharjes
Mujsharja mund të jetë e 
hapur dhe e drejtpërdrejt, me 
manifestime të tilla si rrahja, 
goditjet, ose sharjet, ose ajo 
mund të jetë e fshehur me 
ndërveprime emocionale-
sociale si thashethemet ose 
përjashtimi i qëllimshëm i 
dikujt. Mujsharja mund të 
ndodh edhe ballë përballë, 
në internet (online), ose 
përmes telefonave të 
mençur dhe porosive.

Pasoja për të 
gjithë
Është e rëndësishme që ta 
kuptojmë që mujsharja nuk 
ka pasoja vetëm për ata që 
janë shënjestër e saj. Kjo sjellje 
ndikon tek të gjithë, duke i 
përfshirë edhe ata që e shohin 
si dhe ata që e kryejnë.

Pozita e 
pushtetit
Siç është cekur më sipër, 
një nga elementet kyçe të 
mujsharjes janë dallimi real 
ose i perceptuar në pozitën e 
pushtetit në mes të mujsharësit 
dhe viktimës së tij. Në fakt, ne 
mund të shohim që mujsharja 
mund të jetë e bazuar në 
elemente të ndryshme sociale 
si përkatësia etnike, pesha e 
trupit, mangësitë fizike, dhe 
lista vazhdon. 

MUJSHARJA (BULLIZMI), QË PËRJETOHET 
EDHE NË KULTURAT NDËRETNIKE ËSHTË 
NJË FENOMEN QË DUHET TA ZHDUKIM



7

Pozita e pushtetit që mund të rezultojë 
nga elementet e ndryshme sociale është 
e rëndësishme që të kuptohet dhe 
adresohet, posaçërisht në raport me 
mujsharjen në baza etnike, për shkak 
të përhapjes së saj dhe pasojave sociale 
afatgjata. Tek adoleshentët që vijnë nga 
grupet kulturore minoritare, perceptimi 
i mujsharjes së bazuar në prejardhjen 
etnike përkthehet në diskriminim social, 
dhe ajo rezulton me rritjen e mosbesimit 
të minoritetit ndaj shumicës kulturore. 

Më tej, është e rëndësishme që të 
kuptojmë që ata që i mujshajnë të 
tjerët janë më të rrezikuarit për pasoja 
negative në shëndetin mendor dhe 
fizik. Këta fëmijë dhe adoleshentë 
mund të përjetojnë një sërë problemesh 
psikologjike, perceptim negativ të 
vetvetes dhe të tjerëve, shkathtësi të 
dobëta sociale, trajtimin e problemeve, 
perceptimin negativ nga grupet e 
bashkëmoshatarëve të tyre. Duke e 
pasur këtë parasysh, është me rëndësi 
që ta kuptojmë pse duhet t’i ndalojmë 
të gjitha llojet e mujsharjes. Sidoqoftë, 
nëse dëshironi të mësoni më shumë për 
pasojat e mujsharjes sigurohuni që ta 
lexoni artikullin tonë të radhës “Pse nuk 
duhet të përfshihemi në mujsharje”, 
i cili do të botohet në 
numrin e dhjetorit.

At first glance, it might appear 
that bullying is easy to 
define. A common image of 

bullying might be of a physically 
intimidating person beating up 
a smaller classmate, or of one 
youngster shoving another in the 
hallway. While that is still considered 
bullying, it's important to know that 
bullying behaviors can be much 
more complex. For example, while 
some bullying is physical and easy 
to recognize, bullying can also occur 
quietly and covertly, through gossip, 
on a smart phone or the internet, 
causing emotional damage. 

So, what exactly is 
bullying?
As a starting point, there are several 
elements that are included in most 
definitions of bullying. Although 
definitions vary from source to source, 
most agree that an act is defined as 
bullying when:
1. The behavior hurts, humiliates, or 
harms another person physically or 
emotionally.
2. Those targeted by the behavior have 
difficulty stopping the action directed 
at them, and they struggle to defend 
themselves.
3. There is also a real or perceived 
“imbalance of power,” which is described 
as when the person with the bullying 
behavior has more “power,” either 
physically, socially, or emotionally, such 
as a higher social status, or is physically 
larger or emotionally intimidating.
4. It is a repetitive behavior, although, 
bullying can occur in a single incident 
if that incident is either very severe or 
arises from a pattern of behavior.

The types of bullying
The behavior can be overt and 
direct, with physical behaviors such 
as fighting, hitting, or name calling, 
or it can be covert with emotional-
social interactions, such as gossiping 
or leaving someone out on purpose. 
Bullying can also happen in person, 

online, or through smart phones 
and texts.

The implications for 
everyone
It is important to note that bullying does 
not impact just those being bullied. 
Bullying impacts everyone involved, 
including witnesses of bullying and the 
bullies. 

Position of power
As stated above, one of the key elements 
of bullying is the real or perceived 
difference in position of power 
between the bully and their victim. In 
fact, we can notice that bullying can 
be based on various social elements 
such as ethnicity, bodyweight, physical 
deficiencies, and the list goes on. 

The position of power that may result 
from the different social elements is 
important to be understood and be 
addressed especially in relation to 
ethnic based bullying because of its 
spread and long-term social effects. 
In adolescents from minority cultural 
groups, the perception of ethnic 
based bullying is translated into 
social discrimination, and it results 
in increasing the minority mistrust 
toward the cultural majority. 

It is further imperative to understand, 
that those who bully others are also 
at the greatest risk of negative mental 
and physical health consequences. 
These children and adolescents 
may experience a combination of 
psychological problems, a negative 
perception of themselves and others, 
poor social skills, conduct problems, 
and rejection by their peer group. 
Having said this, it is important to 
understand why to stop any kind of 
bullying. However, if you would like 
to know more on the consequences of 
bullying make sure to read our next 
article “Why we should not engage in 
bullying” which will be published in 
our December issue.

Na vizitoni në:
Visit us at:

BULLYING, ALSO EXPERI-
ENCED IN INTERETHNIC 
CULTURES IS A PHENOME-
NON WE MUST ERADICATE



1. Syze për fëmijë për bllokimin e dritës 
së kaltër nga “Cyxus” - 14 dollarë
Këto syze kanë një kornizë të zezë dhe krahë anësorë 
pembe dhe vijnë me një fotrollë të papërshkueshme nga 
uji në formë lepuri, një leckë pastrimi dhe një bateri me 
dritë të kaltër për të testuar lentet. Këto syze, përveç një 
stili krejtësisht të zi, gjithashtu mund t’i gjejmë me krahë 
anësorë ngjyrë të kaltër, gjelbër dhe të kuq.

2. Syze për bllokimin e dritës së kaltër 
nga “Exerscribe” - 10 dollarë
Blerësit e mëparshëm pohojnë se këto syze duken si diçka 
nga një film i lirë fantastiko-shkencor, megjithatë ato 
ofrojnë një pamje që fëmijët e tyre e pëlqejnë.

3. Syze për bllokimin e dritës së kaltër 
të pamjes statike të monitorit nga 
“Babiators” - 22 dollarë
Detaji i vogël në formën e vrimës së çelësit në këto 
bllokuese të dritës së kaltër nga “Babiators”, një markë e 
njohur për syzet e adhurueshme të diellit për bebe, e bën 
gjithë ndryshimin. Ato vijnë në dy madhësi: për fëmijët 

3-5 vjeç dhe 
për fëmijët 
6-10 vjeç.

4. Syze 
për fëmijë 

për bllokimin e dritës së 
kaltër nga “Look Optic” të 
stilit “Abbey” - 48 dollarë
Këto janë një verzion paksa më për 
të rritur i kornizave të syzeve për 
bllokimin e dritës së kaltër të pamjes 
statike të monitorit nga “Babiators”.

5. Syze për fëmijë për bllokimin e dritës 
së kaltër nga “AHXLL” (2 palë) - 11 
dollarë
Këto bllokuese të dritës së kaltër të vlerësuara shumë lartë 
shiten si një pako e vetme, kështu që ju mund t’i ndërroni 
stilet sipas tekeve tuaja.

6. Syze për fëmijë për bllokimin e dritës 
së kaltër nga “Livho” - 15 dollarë
Këto janë një palë syze të lezetshme ngjyrë pembe që janë 
të lehta dhe fleksible dhe për më shumë rehati ato kanë 
maje të krahëve prej silikoni.

7. Syze për fëmijë për kompjuter nga 
“Sheen Kelly” me rrotullim 360° - 22 dollarë
Për diçka, pak më të personalizueshme, mund të merrni 
parasysh këto syze bllokuese të dritës së kaltër, mbajtëset 
mbi hundë të të cilave mund të përshtaten sipas hundës 

dhe kanë krahë anësorë që rrotullohen 
360 gradë, që iu mundëson atyre të 
'rriten' (zmadhohen). Ato gjithashtu 
duken të jenë ideale për fëmijët aktivë.

8. Syze për fëmijë për 
bllokimin e dritës së kaltër 
nga “AIEYEZO” - 13 dollarë
Këto korniza më të mëdha ovale 
kanë tejet pak siluetë në sy maceje, 
duke i bërë ato pak më moderne 
sesa stilet tuaja klasike në formë 
drejtkëndëshe ose të rrumbullakëta. 
Ngjyra e pastër vjollce i bën ato 
edhe më “cool”.

9. Syze për fëmijë për 
bllokimin e dritës së 
kaltër nga “Gabriel dhe 
Simone” - 30 dollarë
Syzet “Gabriel dhe Simone” që 
bllokojnë dritën e kaltër kanë xhama 
plastike të lehta që janë rezistente 
ndaj gërvishtjeve dhe goditjes – dy 
faktorë kryesorë duke marrë parasysh 
sa të ashpër mund të jenë fëmijët ndaj 
gjërave të tyre.

10. Syze optike për fëmijë 
nga “Felix Grey Roebling” 
- 95 dollarë
“Felix Grey” ishte një nga 
kompanitë e para që i popullarizoi 
të ashtuquajturat syze kompjuteri. 
Linja e syzeve për fëmijë nga kjo 
kompani është në dispozicion si në 
madhësi të vogla (për mosha 4-8) 
ashtu edhe në madhësi të mëdha 
(për mosha 9-13). Të punuara me 
dorë nga acetati italian, këto syze 
të rrumbullakëta janë gjithashtu në 
dispozicion në ngjyrë të zezë, dezen 
breshke (tek ne tigri) dhe të gjelbër.

(Burimi: https://nymag.com/)

10 PALË 
SYZE PËR 
FËMIJË QË  
E BLLOKO-
JNË DRITËN 
E KALTËR 

fashion
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Mësimi në distancë gjatë një viti e gjysmë të kaluar ka nxjerrë në pah 
stresin që iu bën syve të fëmijëve koha para monitorit. Sipas mjekëve, 
kur fëmijët po mësonin nga shtëpia gjatë pandemisë janë evidentuar 
më shumë ankesa për probleme si lodhje e syve, dhimbje koke, lodhje, 
turbullim i shikimit dhe lloje të tjera të shqetësimeve të të pamurit. 
Pra çfarë mund të bëjnë prindërit për të luftuar sytë e lodhur? Syzet 
bllokuese të dritës së kaltër, të cilat janë rritur në popullaritet viteve të 
fundit, mund të duken si një ide e zgjuar. Megjithëse, ato në të vërtetë 
nuk ndihmojnë në zbutjen e problemeve që lidhen me lodhjen e syve, 
sepse nëse shikoni një libër për pesë orë sytë tuaj do të ndihen të lod-
hur dhe nuk ka monitor të kaltër aty. Një mënyrë më e mirë për të le-
htësuar lodhjen e syve dhe çështjet e lidhura me të do të ishte ndjekja 
e rregullit 20-20-20, që do të thotë se për çdo 20 minuta që bëni diçka, 
shikoni 20 metra larg, për 20 sekonda. Sidoqoftë, nëse jeni të interesu-
ar të provoni një palë syze bllokuese të dritës së kaltër, më poshtë do 
të gjeni 10 modele interesante.

1 2
3

4 5
6

7
8



dhe kanë krahë anësorë që rrotullohen 
360 gradë, që iu mundëson atyre të 
'rriten' (zmadhohen). Ato gjithashtu 
duken të jenë ideale për fëmijët aktivë.

8. Syze për fëmijë për 
bllokimin e dritës së kaltër 
nga “AIEYEZO” - 13 dollarë
Këto korniza më të mëdha ovale 
kanë tejet pak siluetë në sy maceje, 
duke i bërë ato pak më moderne 
sesa stilet tuaja klasike në formë 
drejtkëndëshe ose të rrumbullakëta. 
Ngjyra e pastër vjollce i bën ato 
edhe më “cool”.

9. Syze për fëmijë për 
bllokimin e dritës së 
kaltër nga “Gabriel dhe 
Simone” - 30 dollarë
Syzet “Gabriel dhe Simone” që 
bllokojnë dritën e kaltër kanë xhama 
plastike të lehta që janë rezistente 
ndaj gërvishtjeve dhe goditjes – dy 
faktorë kryesorë duke marrë parasysh 
sa të ashpër mund të jenë fëmijët ndaj 
gjërave të tyre.

10. Syze optike për fëmijë 
nga “Felix Grey Roebling” 
- 95 dollarë
“Felix Grey” ishte një nga 
kompanitë e para që i popullarizoi 
të ashtuquajturat syze kompjuteri. 
Linja e syzeve për fëmijë nga kjo 
kompani është në dispozicion si në 
madhësi të vogla (për mosha 4-8) 
ashtu edhe në madhësi të mëdha 
(për mosha 9-13). Të punuara me 
dorë nga acetati italian, këto syze 
të rrumbullakëta janë gjithashtu në 
dispozicion në ngjyrë të zezë, dezen 
breshke (tek ne tigri) dhe të gjelbër.

(Burimi: https://nymag.com/)

10 PAIRS OF BLUE-LIGHT-
BLOCKING GLASSES FOR KIDS

fashion

1. Cyxus Blue-Light-Blocking 
Glasses for Kids $14
These glasses have a black frame and pink 
arms and come with a rabbit-shaped water-
proof case, a cleaning cloth, and a blue-light 
torch to test the lenses. These are also avail-
able with blue arms, green arms, and red arms, 
in addition to an all-black style.

2. Exerscribe Blue-Light-Block-
ing Glasses $10
Previous buyers claim that these glasses 
look like something out of a cheap sci-fi 
movie, however they provide a look their 
children love.

3. Babiators Screen Saver Blue-
Light Glasses $22
The little keyhole detail on these blue-light 
blockers from Babiators, a brand known for its 
adorable baby sunglasses, makes all the dif-
ference. These come in two sizes: for 3–5-year-
olds and for 6–10-year-olds.

4. Look Optic Abbey Kids Glasses 
$48
A more grown-up version of the Babiators 
Screen Saver Blue-Light Glasses frames.

5. AHXLL Kids Blue Light Block-
ing Glasses (2 Pack) $11
These highly rated blue blockers are sold as 
a twofer, so you can switch between styles, 
depending on your mood.

6. Livho Kids Blue-Light-Block-
ing Glasses $15
Here is a cute pink pair that is lightweight 
and flexible, with silicone temple tips for 
added comfort.

7. Sheen Kelly 360° Hinges Com-
puter Glasses for Kids $22
For something, a little more customizable, 
consider these blue-light glasses, which have 
an adjustable nose pad and temples that 
rotate 360 degrees, allowing them 
to ‘grow’. (They also seem ideal for 
active kids.)

8. AIEYEZO Kids Blue Light 
Blocking Glasses $13
These larger oval frames have the slightest 
cat-eye silhouette, making them a bit more 
fashionable than your classic rectangular or 
rounded styles. The clear purple color makes 
them even cooler.

9. Gabriel and Simone Kids Blue 
Light Blocking Glasses $30
The Gabriel and Simone blue-light-blocking 
glasses have lightweight plastic lenses that 
are scratch- and impact-resistant — two key 
factors considering how tough kids can be on 
their things.

10. Felix Gray Roebling Kids Op-
tical Glasses $95
Felix Gray was one of the first companies to 
popularize so-called computer glasses. The 
company’s kids’ line is available in both small 
(ages 4–8) and large (ages 9–13) sizes. Hand-
crafted with Italian acetate, this rounded pair is 
also available in black, tortoise, and green.

(Source: https://nymag.com/)

Remote learning over the past year and a half has highlighted the stress 
screen time puts on kids’ eyes. According to doctors more complaints 
have been registered about issues like eye strain, headaches, fatigue, 

blurry vision, and other visual kinds of disturbances when kids were learning 
from home during the pandemic. So, what can parents do to combat tired 
eyes? Blue-light-blocking glasses, which have grown in popularity in recent 
years, may seem like a clever idea. Although, they do not actually help miti-
gate issues related to eye strain, because if you look at a book for five hours 
your eyes will feel tired and there is no blue screen there. A better way to 
relieve eye strain and its related issues would be following the 20-20-20 rule 
- For every 20 minutes you are doing something, look 20 meters away, for 
20 seconds. However, if you are interested in trying out a pair of blue light 
blocking glasses, below you will find 10 interesting models. 

Experts claim that because blue-
light-blocking lenses all do the 
same thing, the price you pay for 
a pair has more to do with the 
quality and style of frames than 
the efficacy of their lenses.

Ekspertët pohojnë se për shkak se 
të gjitha lentet bllokuese të dritës 
së kaltër bëjnë të njëjtën gjë, 
çmimi që paguani për një palë ka 
të bëjë më shumë me cilësinë dhe 
stilin e kornizave sesa me efika-
sitetin e lenteve të tyre.
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Çdo njohës i muzikës nuk mund 
ta mohojë se gjatë njëzet viteve 
të fundit skena jonë muzikore 

është duke kaluar vitet e saj të arta. 
Kjo periudhë e ngritjes ka ardhur 
qoftë për sa i përket rrymave të 
muzikës që janë lëvruar në gjuhën 
shqipe, por ç’është edhe më e rëndë-
sishme edhe për sa i përket hyrjes 
në skenë të artistëve të rinj. Një prej 
këtyre emrave është edhe Ndriçim 
Gazija. Ekipi ynë e pati kënaqësinë 
që të takohej me Ndriçimin dhe në vi-
jim ju ftojmë që të lexoni intervistën 
që e zhvilluam me të.

• Kush është Ndriçimi, fillimet e para 
në skenën muzikore, takimi i parë me 
muzikën, këngët e para?
Quhem Ndriçim Gazija dhe jam 25 
vjeçar. Hera e parë që kam performuar 
në skenë ka qenë kur isha 8 vjeçar. 
Asokohe e kam luajtur një vepër klasike 
në piano që ma kishte mësuar motra. 
Kjo ka ndodhë një vit para se të regjis-
trohesha në shkollën e muzikës. Pastaj 
e kam vijuar për shtatë vjet deri në 
përfundimin e shkollës fillore për piano. 
Takimi i parë me muzikën nuk më kuj-

tohet pasi që kam lindur në një familje 
muzikantësh dhe muzika ka qenë e 
pranishme gjithmonë në familjen time. 
Këngët e para që i kam mësuar kanë 
qenë ‘Yesterday’ dhe ‘Love me do’ nga 
grupi Beatles. Më kujtohet që as fjalët e 
këngëve nuk dija t’i artikuloja mirë.

• Çfarë zhanri të muzikës më me 
dëshirë këndoni?
Pop, rock, dhe R&B.

• Kush ka ndikuar më shumë në 
formimin tënd si artist?
Babai, pasi që edhe ai është muzikant.

• A mendon se artistëve të rinj iu 
jepet hapësirë e mjaftueshme në 
media?
Personalisht mendoj që po pasi që mua 
më është dhënë mundësia shumë herë 
të promovohem, pastaj varet te artisti si 
e menaxhon mundësinë.

• Nëse do të darkoje më tre persona 
të famshëm (qofshin ata person-
alitete të gjalla apo të vdekura), 
cilët janë ata?
Paul McCartney, Michael Jackson dhe 
Ed Sheeran.

• Cilat gjëra në jetë ju bëjnë të qesh-
ni?
Seriali ‘Friends’ dhe e dashura, I have a 
funny gf I’m lucky (Jam me fat që e kam 
të dashurën spiritoze).

• Çfarë bëni gjatë vikendeve?
“Mountain bike”.

• Cili ka qenë emisioni argëtues që 
e ke shikuar me dëshirë kur ishe i 
vogël? Kurse tani çka shikoni më me 
dëshirë në TV?
Si i vogël e kam shikuar shumë ‘Tom & 
Jerry’, kurse tani nuk shikoj shumë TV, 
por mund të them që nuk ka ditë që nuk 
e shikoj një episod të serialit ‘Friends’.

• A keni kafshë që e mbani në shtëpi?
Për fat të keq jo, por do të doja të kisha 
një qen.

• Na tregoni diçka për ju që do të na 
çudiste?
I do a lot of pranks (Bëj shumë rrengje).

• Nëse kishe pas me e dëgju vetëm 
një këngë gjatë gjithë jetës, cila do të 

ishte ajo?
“Yesterday” nga The Beatles.

• Nëse kishe pas me e ngrënë vetëm 
një ushqim gjatë gjithë jetës, cili do 
të ishte ai?
Pizza.

• Na trego një kujtim nga fëmijëria 
dhe ndjenjat që të sjell ai kujtim sa 
herë të bie në mend?
Një nga kujtimet më të bukura të 
fëmijërisë është kur babi ma bleu një 
kitarë të vogël. Çdo ditë lëshoja këngë 
të The Beatles dhe dilja para pasqyrës 
me kitarë dhe e kisha ndjenjën që jam 
pjesëtari i 5-të i grupit.

• Cili është destinacioni turistik i 
ëndrrave?
Los Angeles, Kaliforni.

• Cilin film e keni shikuar më shumë 
se njëherë?
Të gjitha seritë e Harry Potter.

• Cilat janë dëshirat e tua për llam-
bën e Aladinit?
Kisha dashtë vetëm një dëshirë, të jem i 
lumtur gjithë jetën.

• Në cilën periudhë të historisë kishe 
pasë dëshirë të jetosh?
New York në vitet e ‘90-ta. 

• Në cilin qytet kishe dëshiruar të 
jetosh?
Amsterdam.

• A është dashuria vetëm fjalë?
Deri para një viti kam menduar që po, 

music box

NDRIÇIM GAZIJA - “DUA TË JEM     
      I LUMTUR GJITHË JETËN“
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Every music expert will 
agree that over the last 
twenty years our music 

scene has been going through 
its golden years. This period of 
rise has come both, in terms of 
music genres that have been 
delivered in Albanian, but more 
importantly, in terms of the 
introduction of young artists 
on stage as well. One of these 
names is Ndriçim Gazija. Our 
team had the pleasure of meet-
ing with Ndriçim and below 
you can read the interview we 
had with him. 

• Who is Ndriçim, your beggin-
ings in music, first contact with 
music and your first songs?
My name is Ndriçim Gazija and 
I am 25 years old. The first time 
I performed on stage was when 
I was 8 years old. At that time, I 
played a classical piano piece that 
my sister had taught me. This 
happened a year before I enrolled 
in music school. Afterwards, 
I continued the music school 
for seven years until I finished 
elementary school for piano. I do 
not remember my first contact 
with music because I come from 
a family of musicians and music 
has always been present in my 
family. The first songs I learned 
were ‘Yesterday’ and ‘Love me do’ 
by The Beatles. I remember not 
even knowing the lyrics of the 
songs well. 

• What music genre you mostly 
enjoy singing?
Pop, rock, and R&B.

• Who has influenced the most 
your formation as an artist?
My father because he is a musi-
cian himself.

• Do you think young artists 
are given enough space in the 
media?
Personally, I think yes because I 
have been given the opportunity 
to be promoted many times, but 
it also depends on the artist how 
he manages the opportunity. 
• If you were to dine with 
three celebrities (whether 

they are alive or dead), who 
would they be?
Paul McCartney, Michael Jackson 
and Ed Sheeran.

• What makes you laugh?
 TV show ‘Friends’ and my girl-
friend. I have a funny gf I’m 
lucky.

• What do you do on your 
weekends?
“Mountain bike”.

• Which show you enjoyed 
watching as a kid? What about 
now? What do you watch most 
on TV?
When I was a kid, I used to watch 
a lot ‘Tom & Jerry’ cartoons, but 
now I don’t watch a lot of TV; I 
can tell you one thing though, not 
a single days passes by without 
watching an episode of ‘Friends’.

• Do you have any pets?
Unfortunately, I don’t, but I would 
like to have a dog.

• Tell us something that would 
surprise us?
I do a lot of pranks.

• If you have to listen one song 
your entire life, which would 
that be?
“Yesterday” from The Beatles.

• If you have to eat one dish 
your entire life, which would 
that be?
Pizza.

• Can you share a childhood 
memory and the feelings it 
brings when you remember it?
One of the most beautiful child-
hood memories is when my dad 
bought me a small guitar. I played 
every day The Beatles songs and 
went in front of the mirror with 
the guitar because it gave me the 
feeling that I am the 5th member 
of the band. 

• Your tourist dream destina-
tion?
Los Angeles, California.

• Which movie you have 

watched more than once?
All Harry Potter movies.

• What are your wishes for 
Aladdin's lamp?
I have one wish only: to be hap-
py forever.

• In what period of history 
would you want to live?
New York, the ‘90s. 

• In which city would you want 
to live?
Amsterdam.

• Is love just a word?
Until a year ago I thought so, but 
now I have changed my mind, 
lol…

• You can’t live without …?
Beloved people that surround 
me.

• If you were to do one of the 
below-written things, which 
one would you chose:
1. To play a villain in a soap opera 
2. To wash a big pile of dishes or 
3. Bungee jumping from a great 
height.

• What do you prefer mostly 
from your wardrobe?
I like black colour in general, 
which means that everything 
black in my wardrobe is my 
thing.

• Which dessert you could 
never say no to?
Soufflé.

• What do you think about 
young people in Kosovo and 
what is your message to 
them?
I think we have an incredibly 
healthy and creative youth; my 
message to them is to work hard 
on what we are most creative 
with; I include myself here, lol … 

por kam ndryshuar mendim, 
hahaha…

• Nuk mund të jetosh 
pa…?
Njerëzit e dashur që më 
rrethojnë.

• Po të detyroheshe të 
bëje diçka nga këto, cilën 
do ta zgjidhje:
1. Të luaje rol negativ në një 
telenovelë
2. Të lash një grumbull të 
madh të enëve apo
3. Të hidheshe me litar 
mbrojtës nga një lartësi e 
madhe.

• Çfarë preferoni më së 
shumti nga garderoba 
juaj?
Në përgjithësi i pëlqej rro-
bat e zeza, çka kam të zezë 
në gardërobë i dua tepër.

• Cilit lloj të ëmbëlsirës 
kurrë nuk i thoni jo?
Soufflé.

• Çfarë mendoni për të 
rinjtë e Kosovës dhe cila 
është porosia juaj për ta?
Mendoj që e kemi një rini 
tepër të shëndoshë dhe 
tepër kreative, porosia ime 
është që të punojmë sa më 
shumë në atë çka jemi më 
kreativ; Këtu e përfshij edhe 
veten, hahaha…

NDRIÇIM GAZIJA - “I WANT 
TO BE HAPPY FOREVER“

music box

Emri dhe mbiemri: 
Ndriçim Gazija
Data e lindjes:  01.09.1996
Vendi i lindjes: Gjakovë

Name and surname: 
Ndriçim Gazija
Date of birth:  01.09.1996
Place of birth: Gjakovë
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CSI, Bones, CSI Navy, janë vetëm 
disa prej serive televizive, të 
cilat në vitet e fundit kanë 

arritur që t’i mbërthejnë miliona 
shikues në mbarë botën. Ajo që i 
bashkon të gjitha këto seri është 
pasqyrimi i punës së pjesëtarëve të 
forenzikës ose teknikës kriminalistike 
siç njihen në Kosovë. Përmes 
aplikimit të pajisjeve teknologjike 
dhe njohurive shkencore, këto njësi 
ndihmojnë në zbardhjen e krimeve më 
të ndërlikuara. Por, shikuesit mund 
të pyesin veten: a mundet vërtetë 
forenzika që të bëjë zbulime sikurse 
që paraqiten në seritë televizive?

Forenzika e PK-së 
ndër më të mirat në 
Ballkan
Revista 4U ia bëri këtë pyetje 
nënkolonelit Bashkim Spahiu, Drejtorit 
të Drejtorisë të Teknikës Kriminalistike 
pranë Departamentit të Hetimeve të 
Policisë së Kosovës. Sipas tij, Policia e 
Kosovës, është në gjendje që të zbulojë 
dhe mbledhë prova dhe dëshmi ashtu 

siç edhe janë pasqyruar në seritë në fjalë. 
Nënkoloneli Spahiu theksoi që Policia e 
Kosovës (PK) krenohet që njësitë e saj të 
teknikës kriminalistike janë ndër më të 
përgatiturat në tërë rajonin e Ballkanit.

Teknologjia dhe 
shkenca në shërbim 
të drejtësisë
“Departamenti i teknikës kriminalistike 
i Policisë së Kosovës është shërbim i 
specializuar në mbledhjen e dëshmive, 
dokumentimin, hulumtimin dhe 
identifikimin e të gjitha gjurmëve 
të gjetura në një skenë krimi,” tha 
nënkoloneli Spahiu. Ai vazhdoi më 
tej: “Misioni ynë fillon në terren dhe 
vazhdon në laborator ku ekipet e 
ekspertëve dhe shkencëtarët i përdorin 
pajisjet dhe teknologjinë tonë të re që 
të identifikojnë të dyshuarit.”

Gjatë bisedës sonë, nënkoloneli Spahiu 
theksoi se sektori më i rëndësishëm 
në këtë drejtori është sektori për 
fotografi, video analizë dhe ekzaminim 
të pajisjeve të teknologjisë informative 

(TI). Funksioni i këtij sektori është që të 
bëjë qartësimin e videove dhe pamjeve 
të vendeve të ngjarjeve. Funksioni tjetër 
është përgjegjësia për ekzaminimin e të 
gjitha pajisjeve të TI-së si kompjuterëve, 
telefonave, tabletave, USB-ve, DVR-
ve, dhe të gjitha pajisjeve të tjera të 
ngjashme. 

Ne mund t’i zgjidhim 
rastet më shpejtë
Kur bëhet fjalë, për punën hetuese, 
nënkoloneli Spahiu shtoi: “Ajo që duhet 
të kuptohet në lidhje me sekuestrimin 
dhe ekzaminimin e pajisjeve të 
ndryshme teknologjike, njësia jonë 
i ruan provat në lokacion të sigurt.” 
“Kjo do të thotë që sapo anëtarët e 
njësisë sonë të forenzikës e gjejnë dhe 
sekuestrojnë një pajisje, ata i kanë 
pajisjet dhe procedurat e nevojshme 
për t’u siguruar që të dyshuarit në 
asnjë mënyrë të mos mund të qasen 
në pajisjet e sekuestruara për të fshirë 
apo dëmtuar provat e mundshme.” Për 
më tepër, kjo njësi ka edhe ekspert të 
certifikuar deri në nivelet më të larta të 
mundshme të teknikës kriminalistike. 

FORENZIKA - SHKENCA KUNDËR KRIMIT
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Ata janë në gjendje që të rikthejnë 
materiale dhe dëshmi edhe nga pajisjet e 
dëmtuara fizikisht. 

“Nuk ekziston krimi i përsosur dhe 
kriminelët gjithmonë lënë gjurmë dhe 
ne do t’i identifikojmë ata. Me pajisjet 
dhe teknologjinë e re ekzistuese si dhe 
zyrtarët policor të profesionalizuar ne 
mund t’i zgjidhim rastet më shpejt,” shtoi 
nënkoloneli Spahiu.

Në fund ai ua rikujtoi edhe njëherë të 
gjithë lexuesve tonë që Policia e Kosovës 
është në shërbim të të gjithë njerëzve në 
Kosovë! Prandaj, njerëzit në Kosovë duhet 
t’i drejtohen Policisë së Kosovës sa herë 
që kanë nevojë, pasi që ata i shfrytëzojnë 
mënyrat moderne për t’i kapur kriminelët, 
duke kontribuar kështu në sigurinë e të 
gjitha komuniteteve në Kosovë.

Rreth Drejtorisë së 
Teknikës Kriminalistike
Drejtoria e Teknikës Kriminalistike është 
e strukturuar si drejtori e specializuar 
që vepron në kuadër të Divizionit për 
Hetimin e Krimit. Detyrë e kësaj drejtorie 
është ofrimi i ekspertizës në kërkimin, 
gjetjen, identifikimin, mbledhjen dhe 
dokumentimin e gjurmëve të krimit të 
gjetura në vendin e ngjarjes. Drejtoria e 
Teknikës Kriminalistike ofron shërbime 
teknike-shkencore për Policinë e Kosovës, 
Institutin e Mjekësisë Ligjore, organet 
e drejtësisë dhe organizatat e tjera të 
zbatimit të ligjit.

CSI, Bones, CSI Navy, are only a 
few of the TV shows, which in 
recent years have managed to 

attract millions of viewers across the 
world. The common feature of all these 
shows, is the depiction of the work of 
forensic units, or crime techniques as 
they are called in Kosovo. Through the 
utilization of technical equipment and 
scientific knowledge, these units help 
to solve the most complicated crimes. 
But the viewers might ask themselves: 
Can forensics really make discoveries 
as depicted in TV shows?

KP forensics among 
the best in the Balkans
4U Magazine asked this question to 
Lieutenant Colonel (Lt. Col.) Bashkim 
Spahiu, Director of Crime Techniques 
Directorate at the Investigation 
Department of the Kosovo Police.
According to him, the Kosovo Police (KP), 
is capable of discovering and collecting 
evidence just as we see in the popular TV 
shows. Lt. Col. Spahiu stressed that the 
Kosovo Police is proud that its forensic 
units are among the best prepared in the 
entire Balkan region.

Technology and 
science in the service 
of justice
“The forensics department of the Kosovo 
Police is the service specialized in 
collection of evidence, documentation, 
research and identification of all traces 
existent on the crime scene,” Lt. Col. 
stated. He went on: “Our mission starts in 
the field and continues in the laboratory 
where the teams of experts and scientists 
are using technology and our new 
equipment to identify suspects.”

During our conversation, Lt. Col. Spahiu 
highlighted that the most important 
sector in his directorate is the sector 
of photos and video analysis and the 
examination of IT (Internet Technology) 
equipment. This sector’s function is to 
assess crime scene videos and images. 
Other functions of this sector are that, 
they are responsible for examination 
of all IT equipment such as computers, 
telephones, tablets, USB sticks, DVR’s, 
and other similar IT equipment.

We can solve 
cases faster
In relation to the investigative work, 
Lt. Col. Spahiu added that: “In relation 
to the seizure and examination of 
various IT devices and equipment, the 
important thing is to keep in mind that, 
our unit stores evidence in a secure 
location”. “This means that once our 
forensic unit members find and seize 
a device, they have the necessary 
equipment and procedures to ensure 
that the suspects have no way to 
access the seized devices to delete or 
damage any evidence”. Furthermore, 
this unit has experts certified to 
the highest forensic levels possible. 
They are able to retrieve materials 
and evidence even from physically 
damaged devices and equipment. 

“There is no perfect crime and 
criminals always leave traces and we 
will identify them. With the existent 
equipment, technology, and high 
skilled officers we can solve cases 
faster,” Lt. Col. Spahiu added.
 
In the end, he also reminded all our 
readers that the Kosovo Police, is in the 
service of all people in Kosovo! Therefore, 
people of Kosovo should address Kosovo 
Police whenever needed, as they employ 
modern means to catch criminals, 
thus contributing to the safety of all 
communities in Kosovo.

Na vizitoni në:
Visit us at:

FORENSICS - SCIENCE 
AGAINST CRIME

About the 
Directorate of 
Forensics
The Directorate of Forensics 
is structured as a specialized 
directorate operating within the 
Crime Investigation Division. The 
task of this Directorate is to provide 
expertise of crime traces found at 
the scene, which includes searching, 
finding, identification, collection 
and documentation of crime 
traces. The Directorate of Forensics 
provides technical-science services 
for the Kosovo Police, the Forensics 
Institute, justice bodies and other 
organizations of law enforcement.



Pamja dhe sjellja e ferrëgjatit
Çdo specie e ferrëgjatit duket paksa ndryshe nga tjetra. Meg-
jithatë, ato kanë disa karakteristika të përgjithshme të pamjes, 
si të tilla që shpesh kanë trupa të fortë dhe koka të vogla. 
Gjembat e tyre ose janë të grupuara së bashku ose gjenden 
secila veç e veç në lëkurën dhe flokët e tyre. Këto gjemba janë 
mbrojtja e tyre. Ferrëgjatët, për t’a mbrojtur veten i kthejnë 
gjembat e tyre në drejtimin e grabitqarit të mundshëm. 

Pjesa e përparme e trupit të tyre është më e 
cenueshme pasi që është e mbuluar me qime dhe jo 
me gjemba. Ngjyra bazë e flokëve mund të ndry-
shojë, gjersa mund të jetë e përbërë me të verdhë, 
kafe, kafe të hirtë, kafe të mbylltë ose edhe të zezë. 
Modelet ose dezenet që mbulojnë shtresën bazë 
mund të ndryshojnë gjithashtu në ngjyrë, gjer-
sa mund të përfshijnë ngjyrën e zezë, portokalli, 
të verdhë dhe ngjyrën e bardhë. Në disa pjesë të 
botës, madje ka edhe ferrëgjatë albino. 

Shumica e ferrëgjatëve mund të jenë midis 65,5 dhe 
101,6 cm të gjatë, duke përfshirë këtu edhe bishtin e 
tyre. Ata zakonisht peshojnë midis 4,5 dhe 18 kilogram. 
Si meshkujt ashtu dhe femrat i kanë përafërsisht për-
masat e njëjta. Gjersa shumë specie kanë thembra pa 
qime që i bëjnë ata alpinistë të shkëlqyer. 

Ferrëgjatët janë kafshë vetmitare që e kalojnë shumicën e 
kohës vetëm. Ata mblidhen në grupe gjatë dimrit dhe ka-
lojnë kohë me një partner të mundshëm gjatë çiftëzimit. 
Një grup ferrëgjatësh quhet sëmbash ose gjembash. Kur 
ata mblidhen si grup gjatë dimrit, mund të gjenden edhe 
grupe me 12 ferrëgjatë të strehuar së bashku.

Habitati i ferrëgjatëve
Ferrëgjatët kënaqen duke eksploruar pemët dhe ujin po aq 
sa tokën në Amerikën Veriore dhe Jugore. Megjithatë, fer-
rëgjatët në pjesë të tjera të botës zakonisht më së shumti 
qëndrojnë në tokë të fortë. Ata mund t'i gjeni duke jetuar 
në pothuajse çdo lloj terreni, duke përfshirë shkretëtirat, 
pyjet, kullotat, malet dhe pyjet tropikale. Ata mund të për-
shtaten mjaft lehtë me mjedisin e tyre.

mbretëria e kafshëve

Ferrëgjatët janë brejtësit e tretë më të 
mëdhenj në planet. Këta brejtës të mëdhenj 

janë të njohur për zmbrapsjen e grabitqa-
rëve të mëdhenj dhe gjatë gjithë vitit ush-
qehen me bimë, shkurre dhe pemë. Pavarë-
sisht nga pamja e ashpër e jashtme e tyre, 
ferrëgjatët janë gjallesa të buta dhe të urta 
nëse nuk provokohen.
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Shumë lloje të ferrëgjatëve preferojnë të kalojnë 
kohën e tyre të pushimit brenda të çarave shkëm-
bore, shpellave, brenda lëmsheve të rrënjëve, 
shkurreve, degëve të pemëve, shtrofullave dhe 
brenda trungjeve dhe pemëve të zbrazëta. Shtëpia 
e tyre, kudo qoftë ajo, quhet strofull. Ata nuk bien 
në letargji, megjithatë, janë gjallesa nate, kështu 
që ata flenë gjatë ditës dhe eksplorojnë natën.

Grabitqarët dhe kërcënimet 
ndaj ferrëgjatëve
Shtati i vogël i ferrëgjatëve, veçanërisht i ferrëg-
jatëve të rinj, i bën ata të cenueshëm ndaj një numri 
grabitqarësh, duke i përfshirë bufat e mëdhenj me 
brirë (veshë më të gjatë), arinjtë e zinj, kojotat dhe 
vizoni. Nëse afrohet një grabitqar, ferrëgjati do t'ia 
kthejë shpinën grabitqarit duke i mbajtur gjembat 
vazhdimisht në drejtim të kërcënimit. Megjithatë, 
nëse grabitqari mund t’a rrotullojë ferrëgjatin në 
shpinë, beteja e tyre është e humbur. 

Ka raste që ferrëgjatët i zmbrapsin sulmet 
me gjembat e tyre edhe nga kafshë shumë të 
rrezikshme si leopardi. Kur një gjemb nga ferrëgja-
ti i futet grabitqarit, që i afrohet atij, në putra ose 
trup, grabitqari shpesh tërhiqet pasi që gjembat 
shkaktojnë mjaft dhimbje dhe kafshët e kanë të 
vështirë për t'i hequr ato.

Porcupine 
Appearance 
& Behaviour
Each species of porcupine looks 
a bit different from the next. 
However, they do have some 
general appearance charac-
teristics, such as they often 
have robust bodies and small 
heads. Their quills will either be 
grouped together or individu-
ally embedded into their skin 
and hair. These quills are their 
defence. They will drop their 
quills in the path of a potential 
predator to protect themselves. 

The front of their bodies 
is most vulnerable as it is 
covered with hair rather than 
quills. The base colour of the 
hair can vary, including to be 
yellow, brown, greyish brown, 
dark brown or black. The 
patterns that overlay the base 
layer can also vary in colour, 
including black, orange, yel-
low and white. There are even 
albino porcupines in some 
parts of the world. 

Most porcupines range be-
tween 25 and 40 inches long, 
which includes their tail. They 
typically weigh between 10 
and 40 pounds. Both males 
and females are roughly the 
same sizes. Many species have 
hairless soles that make them 
excellent climbers. 

Porcupines are solitary ani-
mals that spend most of their 
time alone. They will gather 
in groups during the winter 
and spend time with a poten-
tial mate during courtship. 
A group of porcupines is 
called a prickle. When they do 
gather as a group during the 
winter, you will find the group 
of up to 12 porcupines shel-
tering together.

Porcupine Habitat
You will find porcupines in the 
Americas enjoy exploring the 
trees and water as much as 
land. However, the porcupines 
in other parts of the world 
typically remain on solid land 
for the most part. You will find 
them living in nearly any type of 
terrain, including deserts, for-
ests, grasslands, mountains and 
rainforests. They can adapt quite 
easily to their environments.

Many porcupine species prefer 
to spend their downtime inside 
rocky crevices, caves, tangles 
of roots, brush, tree branches, 
burrows and hollow logs and 
trees. Their home, wherever it 
may be, is called a den. They do 
not hibernate; however, they are 
nocturnal so they sleep during 
the day and explore at night.

Porcupine 
Predators & 
Threats
The small stature of a porcupine, 
particularly young porcupines, 
makes them vulnerable to a 
number predators, including 
great horned owls, black bears, 
coyotes and mink. If a predator 
does approach, the porcupine 
will turn its back to the predator 
keeping the quills facing the 
threat at all times. However, if 
the predator can get the porcu-
pine on its back, they will often 
lose the battle. 

In some instances, porcupines 
have fought off an attack with 
their quills, including against 
highly dangerous animals like a 
leopard. When an approaching 
predator gets a quill embedded 
into their paw or body, they will 
often retreat as the quills are 
quite painful and difficult for 
animals to remove.

PORCUPINE
Porcupines are the third largest rodent on the 
planet. These large rodents are known to fight 
off enormous predators, and they feast on plants, 
shrubs and trees throughout the year. Despite their 
fierce-looking exterior, they are gentle and docile 
creatures unless provoked.

animal kingdom
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ENCANTO
Regjia: Byron Howard
Rolet kryesore: Stephanie Beatriz, John Leguizamo, María 
Cecilia Boter, Diane Guerrero

Madrigalët janë një familje e jashtëzakonshme, 
që jetojnë të fshehur në malet e Kolumbisë, në 
një vend magjepsës të quajtur Encanto. Magjia e 

Encanto e ka bekuar çdo fëmijë në familje me një dhuratë 
unike -- çdo fëmijë përveç Mirabel. Megjithatë, ajo së 
shpejti mund të jetë shpresa e fundit e Madrigalëve kur 
zbulon se magjia që e rrethon Encanton tani është në rrezik.

KING RICHARD
Regjia: Reinaldo Marcus Green
Rolet kryesore: Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi 
Singleton, Tony Goldwyn, Jon Bernthal

Venus dhe Serena Williams erdhën nga një sfond i pazakontë 
dhe e dominuan botën e tenisit. Ky film flet për jetën e 
këtyre superyjeve të tenisit dhe se si ato u bënë këto që janë 

sot pasi u stërvitën nga babai i tyre Richard Williams.

moviemania

18 



GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE
Regjia: Jason Reitman
Rolet kryesore: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon, 
Sigourney Weaver

Kur një nënë beqare dhe dy fëmijët e saj shpërngulen 
në një qytet të ri, ata shpejt e zbulojnë që e kanë një 
lidhje me shkatërruesit origjinalë të fantazmave dhe 

trashëgiminë sekrete të gjyshit të tyre.

ETERNALS
Regjia: Chloé Zhao
Rolet kryesore: Angelina 
Jolie, Gemma Chan, Richard 
Madden, Kumail Nanjiani, 
Lauren Ridloff, Brian Tyree 
Henry, Salma Hayek, Lia 
McHugh dhe Don Lee, Kit 
Harrington

Eternals i “Marvel 
Studios” e përmban një 
ekip të ri emocionues të 

Superheronjve në Universin 
Kinematik të Marvel, alienë të 
lashtë që kanë jetuar në Tokë 
në fshehtësi për mijëra vjet. 
Pas ngjarjeve të Avengers: 
Endgame, një tragjedi e 
papritur i detyron ata të dalin nga hijet për t'u ribashkuar 
kundër armikut më të lashtë të njerëzimit, Deviantëve.

moviemania
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ENCANTO
Director: Byron Howard
Starring: Stephanie Beatriz, John Leguizamo, María 
Cecilia Boter, Diane Guerrero

The Madrigals are an extraordinary family who 
live hidden in the mountains of Colombia in a 
charmed place called the Encanto. The magic 

of the Encanto has blessed every child in the family 
with a unique gift -- every child except Mirabel. 
However, she soon may be the Madrigals last hope 
when she discovers that the magic surrounding the 
Encanto is now in danger. 

KING RICHARD
Director: Reinaldo Marcus Green
Starring: Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya 
Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Jon Bernthal

Venus and Serena Williams came from an 
unlikely background to dominate the world of 
tennis. This movie takes a look at these tennis 

superstars and how they became who they are after 
the coaching from their father Richard Williams

GHOSTBUSTERS: 
AFTERLIFE
Director: Jason Reitman
Starring: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie 
Coon, Sigourney Weaver

When a single mother and her two children 
move to a new town, they soon discover 
that they have a connection to the original 

Ghostbusters and their grandfather's secret legacy.

ETERNALS
Director: Chloé Zhao
Starring: Angelina Jolie, Gemma Chan, Richard 
Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian 
Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh and Don 
Lee, Kit Harrington

Marvel Studios' Eternals features an exciting 
new team of Superheroes in the Marvel 
Cinematic Universe, ancient aliens who 

have been living on Earth in secret for thousands of 
years. Following the events of Avengers: Endgame, 
an unexpected tragedy forces them out of the 
shadows to reunite against mankind's most ancient 
enemy, the Deviants.



Jona Macula është një vajzë 17 
vjeçare nga Mitrovica e cila i 
përket gjeneratave të reja që 

janë duke u rritur në Kosovë, për të 
cilët asnjë ëndërr nuk është tepër e 
madhe. Ëndrrat e saj janë të lidhura 
ngushtë me sportin, gjegjësisht notin 
dhe fitoret në skenën evropiane dhe 
botërore. Kurse, kurorëzimi të gjitha 
fitoreve është përfaqësimi i Kosovës 
në Lojërat Olimpike të radhës në Paris 
2024. Teksa ajo i vazhdon me përku-
shtim përgatitjet e saj për t’i realizuar 
këto ëndrra ne u takuam dhe e zhvil-
luam një intervistë në lidhje me kar-
rierën e saj të deritanishme në këtë 
sport. Ju ftojmë që në vijim t’i lexoni 
përgjigjet e saj në pyetjet tona.

Qëkur ke filluar të merresh me not?
Kam filluar të merrem me not që nga 
mosha 11 vjeçare.

Ku dhe sa herë në javë i zhvillon 
stërvitjet?
Unë ushtroj gjashtë herë në javë not 
në pishinën Omni Sport në Mitrovicë 
dhe po ashtu ushtroj edhe tri herë në 
javë palestër.

Çka të ka shtyrë që të fillosh të mer-
resh me not?
Mjeku më ka sugjeruar sportin e notit, 
për shkak se kam pasur probleme me 
boshtin kurrizor. Mirëpo, gjithmonë e 
kam dashur notin, dhe e kam pasur një 
lidhje të veçantë me ujin që kur kam 
qenë e vogël.

Sa është e vështirë të merresh me 
këtë sport kur dihet se ai kërkon 
infrastrukturë shumë specifike që 
është e vështirë të gjendet në Kosovë 
sidomos gjatë dimrit?
Është shumë e vështirë pasi që Kosova 
nuk i plotëson kushtet e mjaftueshme 
për këtë sport. Ne ende nuk kemi 
pishinë olimpike të mbyllur në Kosovë. 
Jam me fat që tani e kemi pishinën në 
qytetin tonë, e cila i plotëson standar-
det që ne të mbajmë stërvitje edhe 
gjatë stinës së dimrit. Po ashtu, është 
një prej sporteve më të shtrenjta ku ne 
duhet t’i mbulojmë shpenzimet financ-
iare vetë pa ndihmën e askujt.

Cilat janë arritjet kryesore deri sot 
në garat që ke marrë pjesë brenda 
Kosovës?
Kam marrë pjesë në shumë gara në 
Kosovë, ku numëroj një numër të madh 

medaljesh. Në kampionatet që janë 
mbajtur deri tani jam shpallur kampione 
e shumëfishtë e Kosovës.

Cilat janë arritjet kryesore deri sot 
në garat që ke marrë pjesë jashtë 
Kosovës?
Gjatë karrierës sime deri më tani, kam 
udhëtuar dhe kam marrë pjesë në shumë 
gara ndërkombëtare si Festivali Olimpik 
për të rinj, Kampionati Evropian i Notit, 
etj. Kosova ende është larg për nga ana 
e notit. Megjithatë numëroj një numër 
medaljesh në garat mbarëkombëtare dhe 
rajonale ku marrin pjesë Maqedonia e 
Veriut, Mali i Zi, Shqipëria etj.

Cila është fitorja më e çmuar deri sot 
për ty dhe pse?
Fitorja ime më e çmuar dhe një prej 
garave më sfiduese dhe e preferuara e 
imja është Maratona Ndërkombëtare 
në liqenin e Batllavës që është mbajtur 
në muajin gusht sivjet, ku kam notuar 
4,2 km dhe e kam zënë vendin e parë 
në Kosovë dhe vendin e dytë ndërkom-
bëtar. Ka qenë gara ime e parë në ujëra 
të hapur, dhe kam pasur mjaft shumë 

emocione, por ka qenë një eksperiencë 
e paharrueshme.

Cili është qëllimi kryesor ose ëndrra 
jote që shpreson që ta arrish në not?
Një prej ëndrrave të mia është që të 
marr pjesë në Lojërat Olimpike në 
Paris 2024, por synoj që edhe në garat 
ndërkombëtare si Botërori e Kampionati 
Evropian, të marr medalje një ditë.

Sa është e vështirë që të kombinohet 
stërvitja e një sporti kaq kërkues 
fizikisht, shkollës dhe jetës së për-
ditshme si një adoleshent?
Është shumë e vështirë pasi që kam 
një rutinë të stërngarkuar. Të merresh 
me sport në adoleshencë është mjaft 
sfiduese dhe kërkon shumë sakrifica. 
Nuk e kam pasur adoleshencën që e 
kanë pasur bashkëmoshatarët e mi. 
Çelësi kryesor është që të dish të me-
naxhosh kohën.

Kush është përkrahësi (tifozi) yt më 
i madh dhe sa ndikon kjo përkrahje 
në motivimin tënd për të vazhduar 
stërvitjen?
Natyrisht familja luan një rol të rëndë-
sishëm në mbështetjen time, por tifozja 
ime më e madhe është nëna ime. Babai 
im luan rol parësor në sukseset e 
mia, sepse ai më motivon shumë dhe 
më përkrah jashtëzakonisht shumë. 
Prindërit dhe vëllai më kanë përkrahur 
gjithmonë dhe ende vazhdojnë të më 
përkrahin, si nga ana financiare, po ash-
tu edhe nga ana emocionale. Por, rol të 
veçantë normalisht kanë edhe trajnerët 
e mi të notit që punojnë vazhdimisht 
për përmirësimin e rezultateve.

këndi sportiv
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Jona Macula is a 17-year-
old girl from Mitrovica, 
who belongs to the new 

generations that are grow-
ing up in Kosovo, for whom 
no dream is too big. Her 
dreams are closely linked to 
sports, namely swimming 
and victories on the Europe-
an and world stage, while, 
the crowning achievement 
of all victories is represent-
ing Kosovo in the next 2024 
Paris Olympic Games. We 
met and had an interview 
with her to talk about her 
career so far in the sport, as 
she continues with dedication 
her preparations to achieve 
these dreams. Below are her 
answers to our questions.

When did you start swimming?
I started swimming at the age 
of 11.

Where and how often do you 
swim?
I swim six times a week in the 
Omni Sport swimming pool, in 
Mitrovica and I also workout 
three times a week in the gym.

What made you start swim-
ming?
The doctor suggested swimming 
because I had problems with my 
spine, but I loved swimming since 
forever and have had a special 
bond with the water since I was 
a little.

How hard it is to swim, espe-
cially taking into account that 
this sport requires very specific 
infrastructure that is difficult 
to find in Kosovo, especially 
during the winter?
It is very hard because Koso-
vo does not meet sufficient 
conditions for this sport. We still 
do not have an indoor Olympic 
swimming pool in Kosovo. I 
am lucky to now have a pool 
in our town, which meets the 
standards for us to swim even 
during the winter season. It is 
also one of the most expensive 
sports and we have to cover our 
financial expenses on our own.

What are the main achieve-

ments to date in the competi-
tions you have participated in 
Kosovo?
I have participated in many com-
petitions in Kosovo, where I count 
a large number of medals. In the 
championships that have been 
held so far, I have been declared 
multiple champion of Kosovo.

What are the main achieve-
ments to date in the compe-
titions you have participated 
outside of Kosovo?
During my career so far, I have 
travelled and participated in 
many international competi-
tions, such as the Youth Olympic 
Festival, the European Swimming 
Championship, etc. Kosovo is 
rather behind swimming-wise 
speaking. However, I count a 
number of medals in national 
and regional competitions where 
North Macedonia, Montenegro, 
Albania, etc. participate.

What is the most precious vic-
tory to date for you and why?
My most precious victory and 
one of my most challenging and 
favourite competitions is the 
International Marathon on Lake 
Batllava that was held in August 
this year, where I swam 4.2 km 
and at Kosovo’s level I got the 
first place , while internationally 
the second. It was my first open 
water race and I had a lot of emo-
tions, but it was an unforgettable 
experience.

What is your main goal or 
dream that you hope to 
achieve in swimming?
One of my dreams is to par-
ticipate in the next 2024 Paris 
Olympic Games, but I do hope 
that one day I will be able to win 
medals in international competi-
tions, such as the World Cup and 
the European Championship.

As a teenager, how hard is it 
to combine the training of such 
a physically demanding sport, 
school and daily life?
It is very hard, as I have an over-
loaded routine. Doing sports as 
a teenager is quite challenging 
and requires a lot of sacrifice. I 
did not have the adolescence that 

my peers had. The key is to know 
how to manage time.

Who is your biggest supporter 
(fan) and how much does this 
support affect your motivation 
to continue with swimming?
Of course family plays an im-
portant role supporting me, but 
my biggest fan is my mother. 
My father plays a key role in my 
success because he motivates 
me a lot and supports me 
immensely. My parents and 
brother have always supported 
me and still continue to do so, 
both financially and mentally. 
But a special role is normal-
ly played by my swimming 
coaches, who constantly work 
to improve my results.

How busy is the swimming 
competitions calendar and 
how much does it affect your 
performance and results?
The swimming competitions 
calendar is okay and it positively 
affects my results.

How much has swimming af-
fected your social life and what 
is your friends’ reaction to your 
successes?
Swimming has greatly influenced 
my social life, as I do not go out 
with friends at night to parties or 
nightclubs. A part of my friends 
supports me and are happy 
for me when I receive medals, 
because my successes have an 
impact on them being interested 
in sports.

Do you have any regrets about 
swimming?
No, because I do it with a lot of 
passion.

Knowing all that you know 
today, if you could go back in 
time would, you choose swim-
ming again as your sport?
Definitely.

What is your message to your 
peers?
My message to my peers is to 
do sports, especially swimming, 
because you benefit a lot from 
this sport both, in terms of health 
and career-wise.

Sa i ngjeshur është kalen-
dari i garave dhe sa nd-
ikon ai në performancën 
dhe rezultatet e tua?
Kalendari i garave është i 
volitshëm për mua, andaj 
edhe ndikon pozitivisht në 
rezultatet e mia.

Sa ka ndikuar noti në jetën 
tënde shoqërore dhe cili 
është reagimi i shoqërisë 
ndaj sukseseve të tua?
Noti ka ndikuar shumë në 
jetën time shoqërore, pasi 
që unë nuk dal me shoqëri 
natën në festa apo në klube 
nate. Një pjesë e shoqërisë 
më mbështesin dhe gëzo-
hen kur marr medalje, sepse 
sukseset e mia kanë ndikim 
në orientimin dhe vullnetin 
e tyre drejt sportit.

A ke ndonjë pishman në 
lidhje me notin?
Jo, sepse e bëj me shumë 
pasion.

Duke i ditur të gjitha ato 
që i din sot, nëse do të 
mund të ktheheshe në 
kohë a do ta zgjidhje no-
tin sërish si sportin tënd?
Padyshim që po.

Cila është porosia jote për 
bashkëmoshatarët e tu?
Porosia ime për bashkë-
moshatarët e mi është, 
që të merren me sport, 
veçanërisht me not, 
sepse benefitet janë të 
mëdha, si në aspektin 
shëdetësor, po ashtu 
edhe atë profesional.

JONA MACULA - KOSOVO 
SWIMMING POOL’S MERMAID 
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1. Shkopi tripod për “selfie” 
nga “SYOSIN”
Stabil, i qëndrueshëm, i pajisur me një bateri litiumi 
të rikarikueshme prej 65 mAh që mund të shkrep deri 
në 50.000 fotografi “selfie” nga një karikim i plotë të 
baterisë... shkopi tripod për “selfie” nga kompania 
“SYOSIN” bën gjithçka që mund të kërkoni nga një 
produkt si ky. Ai gjithashtu mund të shndërrohet në 
një tripod (trekëmbësh) të shpejtë dhe të lirë për 
shkrepje stabile dhe falë montimit trekëmbësh mund 
të mbështesë aparatet për video dhe aparatet e vogla 
pa pasqyrë/DSLR. Gjithashtu e ka dhe funksionin 
‘Bluetooth’, i cili është i saktë, gjersa shkopi vjen një-
kohësisht me një telekomandë pa kabllo.

2.Shkopi 54 inç për “selfie” 
nga “Andoer”
Shkopi 134 cm për “selfie” nga kompania “Andoer” është 
mjaft i gjatë kur zgjatet plotësisht, por tërhiqet në një 
gjatësi të përshtatshme prej 18.5 cm. E gjithë kjo e bën 
atë një nga shkopinjtë më të rëndë për “selfie” që mund 
të posedoni, duke peshuar më shumë se gjysmë kilo-
grami, por përmban shumë funksione. Ai është i për-
puthshëm me telefonat e mençur, aparatet për video 
dhe aparatet më të vogla, gjersa gjithashtu vjen me një 
telekomandë të dobishme që vepron përmes “Bluetooth”. 
Ky shkop gjithashtu shndërrohet në një mini-trekëmbësh 
të dobishëm për tavolinë. Shkathtësia për tu përshtatur 
është me të vërtetë thelbi i tij.

3. Shkopi tripod ‘3 në 1’ 
për “selfie” nga ”MPOW” 
Njihuni me shkopin trekëmbësh ‘3në 1’ për “selfie” nga 
“MPOW’, i cili përpos që është një shkop i dobishëm për 
“selfie”, është gjithashtu një ndihmës i dobishëm për të 
bërë portrete, që njëherit e ka një dritë shtesë të integruar 
që ju ndihmon t’i mbani fotot tuaja të pastra dhe të buku-
ra. Kontrolli për dritën është i integruar në dorezë (për të 
rregulluar ndriçimin duhet të shtypet shkurt, për të ndërruar 
modalitetet duhet të shtypet gjatë), gjersa shkopi gjithash-
tu vjen me një telekomandë me funksion “Bluetooth”, e 
cila është shumë e dobishme nëse vendosni ta shndërroni 
atë në një mini trekëmbësh. Si një mjet që mund të “bëjë 
gjithçka", ky shkop e ofron edhe montimin me vidë për të 
mbajtur aparate më të lehta.

Nëse jeni duke kërkuar të blini një nga shkopinjtë më të mirë për “selfie”, ia vlen të mendoni paraprakisht. Në vend që të jepni të holla për 
një shkop plastik të dobët në një vend turistik ku ta “zënë pritën”, mund të përfitoni drejtpërdrejt duke bërë disa kërkime dhe të pajiseni 
me një shkop të mirë për “selfie”. Pavarësisht se a jeni duke udhëtuar vetëm ose në grup, një shkop i mirë për “selfie” është një mënyrë e 

mrekullueshme për të krijuar ca kujtime argëtuese nga koha juaj në udhëtim.

hi-tech

SHKOPI MË I MIRË PËR “SELFIE“ PËR 
T’I KAPUR KUJTIMET TUAJA MË TË MIRA
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1. SYOSIN Selfie 
-stick Tripod
Stable, durable, equipped with 
a 65mAh rechargeable lithium 
battery that can capture up to 
50,000 selfies from full charge... 
the SYOSIN Selfie-stick Tripod does 
everything you could ask for from 
a product like this. It can also con-
vert into a quick, and cheap tripod 
for getting stable shots, and it can 
support action cameras and small 
mirrorless/DSLR cameras thanks to 
its tripod mount. Bluetooth func-
tionality is present and correct, and 
the stick also comes with a wireless 
remote.

2. Andoer 54-inch 
selfie-stick
The Andoer 134 cm selfie-stick is 
quite long when fully extended, 
but it does retract to a pleasingly 
short 18.5cm. All this makes it one 
of the heavier selfie-sticks you can 
get, weighing more than half a 
kilo, but there is a hell of a lot of 
functionality. It is compatible with 
smartphones, action cameras and 
smaller cameras, and there is also 
a handy Bluetooth remote that 
comes included. It also converts 
into a handy mini desktop tripod! 
Versatility really is its name.

3. MPOW Self-
ie-stick Tripod 3 in 1
Meet the MPOW Selfie-stick 
Tripod 3 in 1, which is well as 
being a useful selfie-stick is also 
a handy portrait aid, that also 
has a handy built-in fill light to 
help keep your exposures clean 
and pretty. Control for the light is 
built into the handle (short press 
to adjust brightness, long press 
to switch modes), while the stick 
also comes with a Bluetooth re-

mote, which is extra handy if you 
choose to convert it into a mini 
tripod. Very much a “do every-
thing” tool, this stick even offers 
a screw mount that will take 
lighter cameras.

4. MPOW iSnap X
Stowing down to just 18cm, the 
MPOW iSnap X works with any iOS 
or Android phone. It also comes 
with its own Bluetooth remote 
that has a built-in Li-Ion battery 
for quick charging and long-last-
ing operation. A useful wrist strap 
on the end of the handle makes 
the stick more secure when you 
are on the move, and the 270-de-
gree adjustable head means you 
are sure to always find the best 
angle for your shots. For the price, 
MPOW is offering a lot of self-
ie-stick here, and it is a solid pick 
for budget-conscious travellers.

5. Blitzwolf Selfie 
-stick Tripod with 
Remote
Given that they have managed to 
jam a 65mAh lithium-ion battery 
in there, it should come as no sur-
prise that the Blitzwolf Selfie-stick 
Tripod can power its Bluetooth 
functionality for a long time. The 
makers claim you could theoret-
ically get 50,000 selfies out of it 
before needing to recharge, which 
should be enough to satisfy even 
the most demanding amongst 
us. It also offers complete 360° 
rotation of the phone, ensuring 
you can always get the perfect 
angle. With an aluminium con-
struction and the ability to convert 
into a mini-tripod with non-slip 
legs, Blitzwolf’s selfie-stick does 
everything you could want from 
a selfie-stick – the only thing it is 
missing is a camera mount.

5. Shkopi tripod për “self-
ie” nga “Blitzwolf” 
Duke pasur parasysh që ia kanë arritur të fusin 
një bateri nga jon litiumi prej 65 mAh, atëherë 
nuk duhet të jetë befasi që shkopi trekëmbësh 
për “selfie” nga “Blitzwolf” mund të furnizojë me 
rrymë funksionalitetin e tij “Bluetooth” për një 
kohë të gjatë. Prodhuesit pretendojnë se teorik-
isht ju mund të bëni 50.000 “selfie” para se të 
keni nevojë ta rimbushni atë, gjë që duhet të jetë 
e mjaftueshme për të kënaqur edhe kërkuesit 
më të mëdhenj. Ky shkop gjithashtu ofron rrot-
ullim të plotë 360° të telefonit, duke ju siguruar 
kështu që të mund të zini çdoherë këndin e për-
sosur. Me një konstruksion alumini dhe aftësinë 
për t'u shndërruar në një mini-trekëmbësh me 
këmbë që nuk rrëshqasin, shkopi për “selfie” nga 
“Blitzwolf” bën gjithçka që ju mund të dëshironi 
nga një shkop për “selfie” - e vetmja gjë që i 
mungon është pjesa për montim të aparatit.

4. MPOW iSnap X
Duke u zvogëluar në vetëm 18 cm, shkopi “MPOW 
iSnap X” punon me çdo telefon me sistem “iOS” 
ose “Android”. Gjithashtu vjen me telekomandën 
e vet që vepron përmes “Bluetooth” e që ka një 
bateri të integruar nga jon lituimi për karikim 
të shpejtë dhe funksionim afatgjatë. Një rrip i 
dobishëm dore në fund të dorezës e bën shkopin 
më të sigurt kur jeni në lëvizje, gjersa koka e tij 
që mund të lëvizë deri në 270 gradë do të thotë 
që me plot siguri do të gjeni gjithmonë këndin 
më të mirë për shkrepjet tuaja. Sa i përket çmimit, 
“MPOW” ofron mjaft si shkop për “selfie” dhe 
është një zgjedhje solide për udhëtarët me bux-
het të kufizuar.

If you are 
looking to 
buy one 

of the best 
selfie-sticks, it 
pays to think 
ahead. Rather 
than handing 
over cash for a 
flimsy piece of 
plastic at a tourist trap destination, doing some research and getting 
hold of a good selfie-stick can pay dividends. Whether you are travel-
ling alone or in a group, a good selfie-stick is a terrific way to get fun 
memories of your time away.

hi-tech

BEST SELFIE-STICKS 
TO CAPTURE YOUR 

BEST MEMORIES
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Në numrat e mëparshëm, ju 
prezantuam me pjesëtarë 
të ndryshëm të Policisë së 

Kosovës, të cilët na treguan për 
përvojat e tyre në shërbim të të gjithë 
njerëzve në Kosovë. Ata na thanë se 
vlerat themelore, si profesionalizmi, 
paanëshmëria, integriteti, ishin çelësi 
për përmirësimin e punës policore. 
Këtë herë, ne biseduam me policët 
Fitore Kupina dhe Vlladica Stajiq 
për rëndësinë e vlerave themelore në 
punën e përditshme të policisë. Të dy 
janë policë të rinj, me dy vjet përvojë. 
Në fillim të bisedës, ata theksuan se 
policët janë gjithmonë të përkushtuar 
ndaj vlerave të tyre themelore, 
përkatësisht ndershmërisë, integritetit 
profesional dhe guximit.

Besimi dhe integriteti
Policja Fitore Kupina e filloi shërbimin e 
saj në vitin 2019. Ajo na tregon se ëndrra 

e saj ka qenë që të bëhej police dhe se 
ajo e do shumë punën e saj, dhe se është 
e përkushtuar shumë ndaj saj. “Profesioni 
im më pëlqen në shumë aspekte. Policia 
e Kosovës, në çdo kohë dhe në çdo 
vend, siguron që të gjithë njerëzit nga 
të gjitha komunitetet në Kosovë, të kenë 
mbështetjen e policisë sa herë që kanë 
nevojë. Policia e Kosovës, përmes vlerave 
të saj punon çdo ditë për të përmirësuar 
Kosovën dhe për ta bërë atë më të sigurt," 
tha Fitorja. Kjo police e re ka shumë 
plane për të ardhmen. Ne e mësuam 
që ajo do të vazhdojë karrierën e saj në 
Policinë e Kosovës, sepse i ofron asaj 
mundësi për rritje personale, ngritje në 
detyrë dhe mbështetje për vazhdimin 
e arsimimit. Prandaj, ajo i porositë të 
rinjtë në Kosovë që të ndjekin ëndrrat 
e tyre dhe të punojnë me zell. Ajo shtoi 
që Policia e Kosovës i garanton të gjithë 
njerëzit që jetojnë në Kosovë se do të 
jetë gjithmonë pranë tyre, në mënyrë që 
ata të ndihen të sigurt.

Parandalimi i akteve 
kriminale dhe guximi
Vlladica Stajiq, pajtohet me kolegen e tij. 
Aktualisht ai punon si oficer patrullimi, 
por, ashtu si Fitorja, ai është i sigurt se 
së shpejti do të përparojë në shërbim 
dhe do të arrijë gradë më të lartë. Nga 
ai mësuam që dashurinë për profesionin 
e policisë e ka trashëguar nga babai i tij. 
“Si fëmijë, ëndërroja të isha polic, kjo 
ishte dëshira ime djaloshare. Babai im 
është gjithashtu polic, prandaj vendosa 
që edhe unë të bëhem polic. Pjesa më 
e rëndësishme e këtij profesioni është 
që unë dhe kolegët e mi iu shërbejmë 
njerëzve, i ndihmojmë njerëzit, që është 
edhe qëllimi i policisë”, tha Vlladica. Sipas 
tij, policia e ka për qëllim të parandalojë 
krimin me çdo kusht. Kjo është arsyeja 
pse ndershmëria, integriteti profesional 
dhe guximi janë cilësitë e nevojshme që 
çdo polic duhet t’i posedojë. Sipas tij, 
ky profesion nuk është i lehtë, por në 

POLICIA E KOSOVËS - NË SHËRBIM 
TË TË GJITHË NJERËZVE NË KOSOVË !
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këmbim ofron kënaqësi dhe mbi të 
gjitha dashuri për profesionin.

"Kjo punë ndonjëherë mund të 
jetë e vështirë, por për shkak të 
dashurisë dhe pasionit për të, ne 
mund t’i tejkalojmë me lehtësi 
vështirësitë. Vetë prania jonë 
ngjallë besimin te njerëzit dhe ne 
jemi këtu për t’i ndihmuar të gjithë 
në Kosovë, pavarësisht përkatësisë 
etnike”, theksoi Vlladica.

Fitorja dhe Vlladica thanë që 
edhe të rinjtë duhet t'i drejtohen 
vlerave të tilla si ndershmëria 
dhe përkushtimi. Ata, po ashtu, 
mendojnë që njerëzit në Kosovë 
duhet të caktojnë qëllime për të 
ndërtuar një të ardhme më të 
mirë së bashku. Ata edhe një herë 
na kujtuan se shoqëria kosovare 
është shumë e larmishme dhe se 
kjo është një nga karakteristikat e 
saj më të forta. Si policë, ata të dy 
janë të vendosur të jenë shembull 
dhe dëshmi se puna e 
përbashkët e bën çdo 
shoqëri më të fortë.

I n previous issues, we 
introduced you to various 
members of the Kosovo 

Police who told us about their 
experiences in service of all 
people in Kosovo. They told 
us that core values, such as 
professionalism, impartiality 
and integrity, were key to 
improving policing. This time, 
we talked with police officers 
Fitore Kupina and Vladica 
Stajic about the importance of 
core values in the daily work 
of the police. They are young 
police officers, with two years 
of experience. At the beginning 
of the conversation, they 
emphasized that police officers 
were always committed to 
their core values, i.e. honesty, 
dedication, professional 
integrity and courage.

Trust and integrity
Police officer Fitore Kupina began 
her career in 2019. She told us 
that becoming a police officer was 
always her dream and that she 
likes her job very much, and that 
she is very dedicated to it. “I like 
many aspects of my profession. 
The Kosovo Police ensures at all 
times and in all places that all 
people from all communities in 
Kosovo have the support of the 
police whenever they need it. The 
Kosovo Police, through its values 
works every day to improve Kosovo 
and make it safer,” Fitore said. This 
young police officer has a lot of 
plans for the future. We learned 
that she will continue her career 
in the Kosovo Police, because 
it offers her opportunities for 
personal growth, promotion and 
support for continued education. 
That is why she tells young people 
in Kosovo to follow also their 
dreams and work hard. She added 
that the Kosovo Police guarantee 
all people living in Kosovo they 
will always be with them, so that 
they can feel safe. 

Prevention of 
criminal acts and 
courage
Vladica Stajic agrees with his 
colleague. He is currently working 
as a patrol officer, but, like 
Fitore, he is sure that he will 
soon advance in the service and 
achieve a higher rank . We learned 
from him that he had inherited 
his love for the police profession 
from his father. "As a child, I 
dreamed of being a police officer ; 
that was my boyhood wish. My 
father is also a police officer, so 
I decided to follow his footsteps. 
The most important part of this 
profession is that my colleagues 
and I serve people, help people, 
which is the goal of the police,” 
said Vladica. According to him, 
the police aim to prevent crime 
at any cost. That is why honesty, 
professional integrity and 
courage are necessary qualities 
that every police officer should 
have. According to him, this duty 
is not easy, but in return it offers 
satisfaction and, above all, love 
for the profession.

"This job can sometimes be hard, 
but because of the love and passion, 
we can easily overcome difficulties. 
Our very presence instills trust in 
the inhabitants, and we are here to 
help everyone in Kosovo, regardless 
of their ethnicity,” said Vladica. 

Fitore and Vladica said that young 
people should also turn to values 
such as honesty and dedication. 
They think also that the people in 
Kosovo should set goals to build 
a better future together. They 
reminded us once again that the 
society in Kosovo is very diverse 
and that this is one of its strongest 
features. As police officers, the two 
of them are firmly determined to 
be an example for others and they 
prove that working together makes 
every society stronger.

Na vizitoni në:
Visit us at:

KOSOVO POLICE - IN 
THE SERVICE OF ALL 
PEOPLE IN KOSOVO!
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Rinesa Aliu (16)

Më pëlqen shumë 
dëbora, sepse 
natyra vishet 

me petkun e bardhë, dhe 
fëmijët janë përplot hare. 
Dimri nuk është një stinë 
dosido, kjo është stina kur 
të gjithë ne skijojmë dhe 
ndërtojmë dordolecë dhe e 
shijojmë kohën me famil-
jen. Na anën tjetër dielli 
më pëlqen për shkak se natyra është përplot gjallëri 
me gjelbërim dhe lule të ndryshme dhe cicërimat e 
zogjve s’kanë të ndalur.

I  like snow a lot, because the nature is dressed in 
white, and children are full of joy. Winter is not 
any season, it is the season when we all ski and 

build snowmen and enjoy time with family. On the 
other hand, I like the sun because nature is full of life 
with different greenery and flowers and the continu-
ous chirping of birds.

Donika Fuga (16)

Mua më pëlqen 
dëbora, sepse e 
ndjej një kënaqësi 

dhe ngrohtësinë në shtëpi 
me familjet tona. Flasim, 
qeshim, argëtohemi, si dhe 
mund të lexojmë ndonjë 
libër. Po ashtu, në dimër i 
kemi festat e fund vitit, të 
cilat i presim me padurim që 
t’i festojmë me familjet tona.

I like the snow, because I feel pleasure and warmth 
at home with our families. We talk, we laugh, we 
have fun, and we can also read a book. Moreover, 

in the winter we have the holiday season, which we 
look forward to celebrating with our families.

Ema Sadiki (15)

Dielli ka më shumë 
mënyra për ta shprehur 
artin. Ai ka ngjyra të 

çelëta dhe më të bukura. Në 
diell vajzat kanë më shumë 
vetëbesim se sa në dëborë. Në 
diell mund që ta shprehim sti-
lin tonë përmes veshjes sonë.

The sun has more ways 
to express art. It has 
lighter and more beautiful colors. In the sun girls 

have more self-confidence than in the snow. In the sun 
we can express our style with the clothes we wear.

Agnesa Emini (15)

Dielli apo dëbora… dy nga 
elementet më të bukura të 
jetës tonë. Imagjinoni një 

jetë të përsosur ku rrezet e diellit 
të përqafojnë trupin dhe të japin 
ndjesinë e dashurisë që na duhet 
për t’u bërë këta që jemi. Tani 
imagjinoni një dimër me fjollat 
më të bardha që i keni parë, me 
një batanije pas krahëve dhe me 
një kafe të ngrohtë… Si mund të 
zgjedhësh mes tyre kur të dyja kanë lënë shenja te ne?

Sun or snow… two of the most beautiful elements of our 
lives. Imagine a perfect life where sunlight embraces 
the body and gives the feeling of love we need to be 

those who we are. Now imagine a winter with the whitest 
snowflakes you have ever seen, with a blanket on your shoul-
der and a warm coffee… How can one choose between them 
when both have left their mark on us?

Adea Gajtani (15)

Si t’i ndajë dy gjëra që më 
bëjnë të lumtur? Dielli me 
ndriçimin e tij madhështor 

më lumturon… Mirëpo, dëbora i 
jep freski dhe lumturi shpirtit tim, 
dhe më sjell ndërmend kujtimet e 
fëmijërisë. Më vjen të dal të shtri-
hem në dëborë të ndjejë paqen 
si në parajsë. Them se më pëlqen 
më shumë dëbora sepse i zgjon 
të gjitha kujtimet e mia.

How do I separate the two things that make me happy? 
The sun with its magnificent radiance makes me hap-
py… However, the snow gives freshness and happiness 

to my soul, and brings back the memories of my childhood. 
I feel like going out and lying down in the snow to feel the 
peace as in heaven. I would like to say that I like the snow 
more because it awakens all my memories.

A JU PËLQEN MË SHUMË DIELLI APO DËBORA?
pyetësor

Ariola Rexhepi (16)

Mua më pëlqen dielli më 
shumë. Dielli më jep tjetër 
ndjesi nga ajo që më jep 

dëbora. Nga zgjimi në mëngjes, 
ndriçimi i diellit më jep hare. Si do 
të ishte jeta pa diell? S’do të kishte 
fëmijë që luajnë nëpër parqe, s’do 
të kishte jetë për askënd.

Ilike the sun more. The sun 
gives me a different vibe than 
what the snow gives me. Waking up in the morning, the 

sunshine gives me joy. What would life be like without the 
sun? There would be no children playing in the parks, there 
would be no life for anyone.
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Sofija 
Zdravkoviq (13)

Unë e dua motin me 
diell dhe verën. Në 
këtë kohë natyra është 

më e bukur, gjithçka është e 
gjelbër, dhe njerëzit janë në 
humor më të mirë. Gjatë dim-
rit, dhe kohës me dëborë, ne 
kalojmë më shumë kohë në 
shtëpi, nuk dalim aq shumë, 
dhe kjo edhe është një prej arsyeve pse e preferoj diellin.

I love sunny weather and summer. Then nature is more 
beautiful, everything is green, people are in a better 
mood. During the winter, and snow time, we spend 

more time at home, we don't hang out that much, so 
that's one of the reasons why I prefer the sun.

Milan Rashiq (17)

Se çfarë moti më 
përshtatet më shumë 
varet nga humori. 

Verës, kur ka shumë diell, 
është mjaft nxehtë, në anën 
tjetër, dëbora dhe dimri 
na e kujtojnë të ftohtin. 
Gjithsesi, do të preferoja 
pak më shumë diellin dhe 
ditët e ngrohta të verës.

It depends on the mood what kind of weather 
suits me best. In summer, when there is a lot of 
sun, it is quite hot, on the other hand, snow and 

winter reminds me of cold. But I would still give a 
little preference to the sun and warm summer days.

Dalibor 
Kostiq (16)

Kur je në humor të mirë 
dhe me shoqëri të 
mira, nuk ka rëndësi se 

si është moti jashtë. Mua më 
pëlqejnë njëjtë si dielli edhe 
dëbora, them se nuk më 
pëlqen shiu. Ajo që pady-
shim nuk më pëlqen gjatë 
dimrit është që nuk mund të 
ushtroj jashtë, mirëpo dëbora dhe fjollat e dëborës na 
sjellin gëzim të gjithëve.

When you are in a good mood and with good 
company, it doesn't matter what the weather is 
like outside. I like the sun and the snow equal-

ly, perhaps I don't like the rain. What I certainly don't 
like during the winter is that I can't train outside, but 
snow and snowflakes can make all of us very happy.

Nikola 
Neshiq (13)

Unë e preferoj 
dëborën. Prej nga vij 
unë, kur bie dëborë 

shumë njerëz dalin që të 
rrëshqasin me ski dhe saja 
dhe që ta shijojnë magjinë 
që e sjell dimri. Pastaj, unë 
jam tërë kohën jashtë, duke 
luajtur vazhdimisht me 
shokët e mi, duke rrëshqitur me saja dhe ski. Shpesh 
ndodh që të kemi diell dhe dëborë njëkohësisht dhe 
në këto raste është si të jetosh në një përrallë.

I prefer snow. In my area when there is snow, 
there are also a lot of people who come to ski 
and sled and enjoy all the magic that snow 

brings. Then, I am constantly outside, I play contin-
uously with my friends, we hang out, sled and ski. 
It also often happens that we have sun and snow at 
the same time and then we have a real fairy tale.

Lana 
Jovanoviq (14)

Unë e preferoj diellin, 
dhe vera është stina 
ime e preferuar. Nuk 

më pëlqen i ftohti, prandaj 
nuk jam adhuruese e dimrit 
dhe dëborës. Kur isha më e 
vogël, më pëlqente shumë 
të rrëshqisja me sajë dhe të 
shijoja magjinë e dimrit, por 
tani e pëlqej gjithnjë e më pak.

I prefer the sun, and summer is my favorite season. 
I don't like the cold, so I'm not a fan of winter and 
snow. When I was younger, I loved sledding and en-

joying the winter magic, but now less and less.

Anica 
Trajkoviq (16)

Padyshim mua më pëlqen 
më shumë dielli, vera 
dhe plazhet. Dëbora, më 

pëlqen ndoshta nganjëherë 
gjatë festave të fund vitit, por 
nëse do të ishte në dorën time 
për të vendosur, unë gjithmonë 
do të jetoja në rajonet më të 
ngrohta, të cilat kanë plot ditë 
me diell. Po ashtu shpresoj që një ditë të jetoj në bregdet.

I definitely prefer the sun, summer, and beaches. I like 
snow maybe sometimes during the New Year and 
Christmas holidays, but if I would be the one to de-

cide, I would always live in warmer regions, where there 
are a lot of sunny days. I also hope that one day I will 
live somewhere on the coast, by the sea.

DO YOU PREFER SNOW OR SUN?
questionnaire
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Për shumë vite në jetën time, pa-
sionet e mia të dyfishta për teat-
rin dhe shkrimin më kanë shër-

byer si një arratisje. Pas gjithë kësaj 
kohe, nuk mund ta imagjinoj se bëj 
diçka që nuk ka lidhje me asnjërën prej 
tyre në jetën time. Filloi kur zbulova për 
herë të parë dashurinë time për aktrim 
në vitin 2018. Isha 15 vjeçe, dhe sapo 
fillova vitin e dytë në shkollën e mesme. 
Nuk kisha aq shumë miq dhe thjesht e 

ndjeva nevojën për të gjetur një akti-
vitet të ri për të marrë pjesë dhe për 
të ma lehtësuar shkollimin... edhe pse 
në atë kohë, nuk e kisha idenë se do të 
evoluonte në më shumë se thjesht një 
hobi ose aktivitet të thjeshtë. Në fillim 
të vitit shkollor, u regjistrova në Klubin 
e Dramës në shkollën time të mesme.

Ende më kujtohet hera e parë që in-
terpretova në skenë. Fillimisht kisha 

jashtëzakonisht shumë emocione, por 
e përjetova një ndjenjë të fuqishme të 
rrënqethjes dhe ekzaltimit kur dola. Pas 
kësaj, vazhdova ta eksploroj pasionin 
tim për teatrin duke parë më shumë 
shfaqje. Besoj se ajo që më intrigon më 
shumë është marrëdhënia e ngushtë që 
secili spektator e zhvillon me aktorët në 
skenë. Kjo të bën të ndihesh sikur nuk 
po e shikon rrëfimin që po zhvillohet 
para teje, si në film, por përkundrazi si-

PSE E DUA TEATRIN...
këndi juaj
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For many years in 
my life, my dual 
passions for theatre 

and writing have served 
as an escape for me. Af-
ter all this time, I can’t 
possibly imagine doing 
anything unrelated to 
either of them for the 
rest of my life. It started 
when I first discovered 
my love of acting back in 
2018. I was 15 years old, 
and was just beginning 
my sophomore year in 
high school. I had not so 
many friends and simply 
felt a need to find a new 
activity to participate in 
to help make school eas-
ier for me…although at 
the time, I had no idea 
that it would evolve into 
more than just a mere 
hobby or activity. At the 
start of the school year, 
I signed up for my high 
school’s Drama Club.

I still remember to this 
day what it was like the 
first time I performed on 
stage for the first time. I 
was extremely nervous 
at first, but felt a great 
sense of thrill and ex-
citement once I actually 
went and did it. After 
that, I continued to ex-
plore my passion for 
theatre by going to see 
more shows. I believe 
that what intrigues me 
the most is the close 
relationship that each 
spectator develops with 
the actors on stage. It 
makes you feel like you 
are not just watching a 
story develop in front 
of you, like in a movie, 
but rather you feel like 
you are part of the story 
itself. Every breath that 
actors take and every 
drop of their sweat while 
on stage add to the 
magic of this art form. 
This, in turn makes the 

theatre a unique almost 
magical place where you 
immerse in the play with 
all your senses.

In all of the examples of 
past experiences that I 
mentioned above, I am 
deeply grateful for each 
and every one of them, 
and for how they have 
made me the person I 
am today. I have enjoyed 
being part of the ensem-
ble – both onstage and 
offstage – that comes 
together to create art 
and bring stories to life 
in a way that no other 
art form is able to do. 
I have enjoyed watch-
ing, performing in, and 
working on plays. But 
perhaps most impor-
tantly, my love and ap-
preciation for the arts 
has only grown stronger 
over the years, as a re-
sult of my own experi-
ences in theatre.

You don’t have to go to 
London or New York to 
see a great show. Some 
of the most exciting, 
talented and passionate 
artists in theatre today 
– the ones who will be 
shaping the next gener-
ations of theatre – are 
in your local areas and 
across the entire world. 
If more people simply 
went out for one night 
to the theatre to see a 
local production in their 
area, they’ll see exactly 
what I see: after thou-
sands of years of exis-
tence, theatre remains 
the innovative and in-
clusive art forms in the 
history of the world. It is 
exactly the reason why 
I love theatre, and why 
I believe everyone else 
should too.    

Esra Sylejmani

PSE E DUA TEATRIN... WHY I LOVE 
THEATRE...

your corner

kur je pjesë e vet rrëfimit. Çdo 
frymëmarrje dhe çdo pikë e 
djersës së aktorëve në skenë e 
shtojnë magjinë e kësaj forme 
të artit. Kjo, nga ana tjetër, e 
bën teatrin një vend unik dhe 
pothuajse magjik ku zhytesh 
në shfaqje me të gjitha shq-
isat.

Nga të gjithë shembujt e për-
vojave të kaluara që i për-
menda më lart, jam thellësisht 
mirënjohëse për secilën prej 
tyre, dhe mënyrës sesi ato më 
kanë bërë mua personin që 
jam sot. Më ka pëlqyer të jem 
pjesë e ansamblit - si në skenë 
ashtu edhe jashtë saj - që bas-
hkohet për të krijuar art dhe 
për të sjellë në jetë rrëfimet 
në një mënyrë që asnjë formë 
tjetër e artit nuk mundet. 
Më ka pëlqyer të shikoj, të 
interpretoj dhe të punoj në 
shfaqje. Por ndoshta më e 
rëndësishmja, dashuria dhe 

vlerësimi im për artet është 
rritur gjatë viteve, si rezultat i 
përvojave të mia në teatër.

Nuk keni pse të shkoni në 
Londër ose Nju Jork për ta 
parë një shfaqje të mrekul-
lueshme. Disa nga artistët më 
ekzaltues, të talentuar dhe 
pasionantë në teatër sot – ata 
që do të formojnë brezat e 
ardhshëm të teatrit – janë në 
viset tuaja dhe në të gjithë 
botën. Nëse më shumë njerëz 
thjesht do të dilnin një natë 
në teatër për ta parë një pro-
duksion lokal, do ta shihnin 
pikërisht atë që shoh unë: 
pas mijëra vjet ekzistence, 
teatri mbetet forma më no-
vatore dhe përfshirëse e artit 
në historinë e botës. Kjo është 
pikërisht arsyeja pse e dua te-
atrin, dhe pse besoj se edhe të 
tjerët duhet ta duan.

Esra Sylejmani



30 

këndi enigmatik/crossword puzzle

ZGJIDHJA E FJALËKRYQIT SKANDINAV

Fjalëkryq skandinav

LUMË NË
POLONI

FUTBOLLI-
STI FRA-

NCEZ,
ABIDAL

GJYMTIM

MIDIS

TOKA E
PUNUAR

SOLIST
ANGLEZ,

ESTLI

LIMAN NË
IZRAEL

TEMPE-
RATURA

NJËSIA
PËR REZI-
STENCËN

ELEKTRIKE

FAMË
“NATIONAL
ACADEMY

of INVE-
NTORS”

BRINJËT E
TREKËND-
ËSHIT KË-
NDREJTË

MARKË
VETUR-

ASH RUSE

“MIDDLE
EAST

AIRLINES”

IGLI
TARE

GRUMBULL
GjËRASH
ME VLERË
(SH. SH.)

NUMRAT
“NATYRAL”

KRYEQY-
TET I JO-
RDANISË

VRAPIMI
MË I GJA-
TË NË AT-

LETIKË

TONELATË

LUMË NË
SHQIPËRI

(SHQ.)

LETRAR
YNI,

BARLETI

EMËR
FEMRE

VEPËR
MUZIKORE

PIKTURAT
KISHTARE

OKSIGJEN

IRNOHEN

AKTORI
I NJOHUR

AMERIKAN
NGA FOTO

AKTORE
AMERIKA-
NE, MERIL

DEGË
E MEDI-
CINËS

PËRTËRIN

TË MONI-
TORUARIT,
VËZHGIMI

HAJN
(HUAJ)

PËREMËR
PRONOR

LYERJE
ME AR

QYTET
NË ITALI
PJESA E
ERRËT E
NJË DITE

LLOJ
MINDERI

PEMË
FRUTORE

K. I.

SHKRONJË
GREKE

RREZE

POSEDOJ

KORNIZË
(GJERM.)

“TEMPO”

9

5

4

8

2

7

5

1 6

3 8

2

8

6

2

9

3

4

3 1

3 4
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Përshëndetje!
Jam Dorisi nga fshati 
Jabllanicë. Revistën tuaj e 
lexoj rregullisht dhe shumë 
më pëlqen. Kisha pasur 
shumë dëshirë të shkruani 
për jetën e aktorit me famë 
botërore Nik Xhelilaj si dhe 
të publikonit një poster 
nga ai. Po ashtu do të doja 
të shkruani më shumë për 
futbollin kosovar. Jeni më të 
mirët dhe vetëm vazhdoni.
Doris Mavraj
Jabllanicë - Pejë

Përshëndetje!
Jam Elsa. Revista juaj më 
pëlqen shumë. Mund të 
them se jeni më të mirët 
sidomos për ne nxënësit 
e klasës së VII-të. Kohën e 
lirë e kaloj duke lexuar e po 
ashtu e ndjek edhe kursin e 
gjuhës angleze. Këngëtarja 
ime e preferuar është Dafina 

Zeqiri kurse ndër aktoret do 
të veçoja Arjola Demirin. Ju 
lutem të shkruani më tepër 
për to e po ashtu nëse keni 
mundësi të publikoni pos-
terët e tyre. Jeni më të mirët. 
Ju dua shumë.
Elsa Hajdari
Prishtinë

Tung tung!
Ju përshëndes nga zemra 
dhe ju uroj për punën e 
mrekullueshme që po e bëni 
për të na ofruar një revistë 
kualitative siç është revista 
‘For You’. Grupi im i preferu-
ar muzikor është BTS kurse 
këngëtari i preferuar për 
mua është Ledri Vula. Ju 
lutem, shkruani diçka më 
shumë për jetën e këtyre 
këngëtareve si dhe publikoni 
posterë të tyre.
Ars Muja
Pejë

Përshëndetje! 
Unë quhem Herolinda dhe 
dëshira ime e madhe është 
të këndoj. Përveç kësaj, më 
pëlqen edhe basketbolli, noti 
dhe volejbolli. Më pëlqejnë 

shumë posterët (unë mbledh 
posterë) si dhe leximi i liter-
aturës shkollore. Këngëtari 
im i preferuar është MC 
Kresha, andaj ju lutem 
publikoni një poster 
të këtij këngëtari të 
mrekullueshëm. Çdo të 
mirë nga Herolinda! 
Herolinda Jaha
Ferizaj

Tung! 
Unë quhem Noah. Revistë 
tuaj e lexoj me shumë 
kënaqësi. Këngëtarja ime 
e preferuar është Gen-
ta Ismajli, kurse ndër 
këngëtarët do të veçoja 
Getoar Selimin. Kisha pa-
sur dëshirë të takohem me 
aktoren time të preferuar 
Yllka Gashi dhe do të kisha 
pasur dëshirë të kem një 
poster të saj. Suksese. 
Noah Blakaj
Pejë

Përshëndetje! 
Më pëlqen revista e juaj 
shumë dhe mendoj që është 
shumë interesante. Kur kam 
kohë të lirë, dëgjoj muzikë; 

bendi im i preferuar është 
BTS ndërsa ndër këngëtaret 
do të veçoja Kida-n se është 
më e mira. Aktoret e mia 
të preferuara janë Adriana 
Matoshi dhe Jonida Vokshi. 
Ju lutem nëse keni mundësi, 
publikoni një poster të Arjo-
la Demirit. Jeni më të mirët. 
Jeta Mullaademi
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.181

Greetings!
I am Doris from the village 
of Jablanica. I read your 
magazine regularly, and I 
really like it. I would really 
love you to write about the 
life of world-famous actor 
Nik Xhelilaj and to publish 
a poster of him. I would 
also like you to write more 
about Kosovan football. 
You are the best and keep 
up the excellent work.
Doris Mavraj
Jablanicë - Pejë

Greetings!
I am Elsa. I like your 
magazine very much. I 
can say that you are the 
best, especially for us, the 
seventh-grade students. I 
spend my free time reading 
and also attending English 
language courses. My 

favorite singer is Dafina 
Zeqiri, and among the ac-
tresses, I would single out 
Arjola Demiri. Please write 
more about them, and if 
you can, please publish 
their posters. You are the 
best. Love you so much.
Elsa Hajdari
Prishtinë

Hello!
I greet you from the 
bottom of my heart and 
congratulate you on the 
wonderful work with the 
high quality magazine - 
'For You.' My favorite band 
is BTS, and my favorite 
singer is Ledri Vula. Would 
you mind writing more 
about the lives of these 
singers and publishing 
their posters?
Ars Muja
Pejë

Hello!
My name is Herolinda, 
and my great desire is to 
sing. In addition, I also like 

basketball, swimming, and 
volleyball. Furthermore, I 
really like posters (I collect 
posters) and reading 
school literature. My 
favorite singer is 
MC Kresha, so please 
publish a poster of this 
wonderful singer. All the 
best from Herolinda!
Herolinda Jaha
Ferizaj

Hi!
My name is Noah. I enjoy 
reading your magazine. My 
favorite lady singer is Gen-
ta Ismajli, and among male 
singers, I would single out 
Getoar Selimi. I would have 
liked to meet my favorite 
actress Yllka Gashi, and 
I would love to have her 
poster. Best of successes.
Noah Blakaj
Pejë

Hello!
I like your magazine very 
much, and I think it is 
exciting. When I have free 

time, I listen to music. 
My favorite band is BTS, 
and among the singers, 
I would single out Kida 
because she is the best. 
My favorite actresses are 
Adriana Matoshi and Joni-
da Vokshi. Please publish 
a poster of Arjola Demiri. 
You are the best.
Jeta Mullaademi
Prishtinë

Reader’s
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