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Kur jemi në prag të Vitit të Ri, duket 
se është koha e përsosur për 
vetëpërmirësim. Viti i Ri, nuk është 

koha vetëm për të festuar, por edhe për 
të sjellë gjëra të reja në jetë. Në të njëjtën 
kohë, e kemi parasysh se ndryshimet drejt të 
cilave marshojmë duhet të jenë të mira dhe 
dinjitoze.

Cili është vendimi i përsosur për Vitin e Ri?
Një ide që të formëson dhe pasqyron në një 
mënyrë më të mirë mund të konsiderohet si 
një vendim i Vitit të Ri. Si nxënës, ju duhet 
të përsosni mendimet tuaja, të kultivoni 
shprehi të mira dhe të pasuroni personalitetin 
tuaj çdo vit. Disa vendime që mund të 
konsiderohen të shkëlqyeshme për t'u shtuar 
në listën e Vendimeve të Vitit të Ri janë:

T’i përmirësojmë notat
Do të thotë të përmirësoni notat tuaja 
akademike dhe disiplinore.

T’a zhdukim zvarritjen e gjërave nga jeta
Një nga shprehitë më të vështira për t'u 
shmangur, por më e keqja nga të gjitha 
shprehitë është zvarritja e gjërave. Duhet të 
heqim qafe shprehinë e lënies së punës së 
sotme për nesër. Nëse fillojmë t'i kryejmë të 
gjitha detyrat në kohë, mund të tregohemi 
më të mirët në gjithçka.

Të mësojmë një gjuhë të re
Të mësosh sa më shumë gjuhë që është e 
mundshme është çdoherë gjë e zgjuar. Pra, 
planifikimi për të mësuar një gjuhë të re 
të huaj mund të konsiderohet një vendim i 
mirë për Vitin e Ri.

Të jemi më miqësor ndaj mjedisit
Si nxënës, ne e dimë se është koha e 
duhur që të jetojmë sa më gjelbërt. Efektet 
negative me të cilat është duke u përballur 
mjedisi, si shkrirja e akullnajave, ngrohja 
globale, fatkeqësitë natyrore më të këqija 
ndonjëherë, mund të zvogëlohen deri në një 
masë duke qenë më miqësor ndaj mjedisit.

Të jemi të mirë me të gjithë
Mbi të gjitha, përpjekja për të qenë i mirë ose 
i sjellshëm me të gjithë, pavarësisht se si na 
trajtojnë të tjerët, mund të konsiderohet si 
vendimi më i mirë i Vitit të Ri. Nuk ka shprehi 
më të mirë se t’i duam qeniet e tjera njerëzore.

Përfundimi 
Vendimet e mësipërme janë vetëm një listë 
e shkurtër që i përshtatet çdo personi. Por të 
gjithë ne duhet të ndalemi dhe të analizojmë 
veten dhe t’i krijojmë vendimet e Vitit të Ri 
që vitin e ardhshëm na bëjnë NE një person 
më të mirë.

"Magjia e fillimeve të reja me të vërtetë 
është më e fuqishmja nga të gjitha."

Leonora
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opinionet tuaja dhe i 
publikon ato, por në 
formë të përmble- 
dhur. Nëse kërkohet 
emri i autorit të mos 
tregohet, kjo mund 
të bëhet, por nuk do 
të publikohen letra 
anonime, shpifëse apo 
me qëllim të keq.
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Dear readers,

When the New Year comes 
around, it seems like the 
perfect time for self-

improvement. New Year - is not only 
the time to party; but it is also the time 
to bring new things into life. At the 
same time, keeping in mind that the 
changes we march towards should be 
good and dignified.

What Makes A Perfect New Year 
Resolution?
An idea that shapes and reflects you in 
a better way can be considered a New 
Year Resolution. As students, you should 
refine your thoughts, cultivate good 
habits and enhance your personality 
every year. A few resolutions that can be 
considered great to be added to a New 
Year Resolution list are:

Taking Up Ourselves to Good Grades
It means improving both your academic 
and discipline grades.

Wiping Away Procrastination 
from Life
One of the toughest to avoid but worst 
of all habits is Procrastination. We should 
get rid of the habit of delaying any task 
till the last day. If we start completing all 
our tasks on time, we can prove to be the 
best in everything

Learning A New Language
It is always wise to learn as many 
languages as possible. So, planning to 
learn a new foreign language can be 
considered a cool New Year Resolution

Going Eco-Friendly
As Students, we know that it is high 
time we go green. The adverse effects 
the environment is facing, like Melting 
Glaciers, Global Warming, Worst Disasters 
can all be lessened to some extent by 
being Eco-friendly

Being Kind to All
Above all, trying to be kind to everyone 
despite of how others treat us can be 
considered the best New Year Resolution. 
There is no such good habit like Loving 
our Fellow Human Beings.

Conclusion
The above resolutions are just a short 
list that fits to any person. But, we all 
have to sit and analyse ourselves and 
come up with New Year Resolutions 
that make US a better person in the 
upcoming year.

“The magic in new beginnings is truly 
the most powerful of them all.”

Leonora
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“Me krenari dhe përgjegjësi 
e ushtroj pozitën e dre-
jtorit në këtë shkollë, e 

cila në vazhdimësi ka treguar re-
zultate të larta në regjionin e Mal-
ishevës dhe më gjerë. Kjo shkollë 
identifikohet me suksesin e nx-
ënësve, por edhe të personelit ar-
simor në përgjithësi.” Me këto fjalë 
e përshkruan z. Izet Hoti përvojën e 
tij tetëvjeçare në krye të gjimnazit të 
shkencave natyrore dhe shoqërore 
“Hamdi Berisha” në Malishevë.

Kjo është një ndër 
shkollat më të mëdha 
në Kosovë
Me 1600 nxënës, 85 mësimdhënës, 13 
punëtor teknik dhe 5 punëtor admin-
istrativ, kjo është një ndër shkollat më 
të mëdha në Kosovë, dhe drejtimi i saj 
është një sfidë më vete. Mirëpo, sipas 

drejtorit Hoti, punën e tij e lehtëson 
jashtëzakonisht shumë përkushtimi në 
punë i mësimdhënësve gjë që më pas 
pasqyrohet edhe në punën dhe sukses-
in e vet nxënësve. 

Së shpejti do të inves-
tohen mbi € 700.000
Vlen të theksohet se përkundër që ndër-
tesa kryesore e shkollës është ndërtuar 
rreth 40 vjet më parë, falë disa interven-
imeve objekti aktual ofron kushte mjaft 
të mira për zhvillimin e mësimit. Nga 
drejtori Hoti mësuam se kohëve të fun-
dit është rinovuar tërësisht salla e spor-
tit. Ndërsa, në të kaluarën janë ndërtuar 
dy anekse si shtojcë për objektin krye-
sor. Falë këtyre intervenimeve, shkollës 
i është mundësuar që të ketë edhe një 
kabinet për Fizikë-Kimi-Biologji dhe dy 
kabinete për lëndën e Teknologjisë In-
formative. Me këtë rast, Drejtori Hoti 
theksoi që kjo shkollë e ka përfituar një 

donacion prej € 60.000 për kabinetin 
e TIK-ut, nga ana e kontingjentit turk 
në kuadër të KFOR-it. Sipas tij, tashmë 
janë kryer të gjitha procedurat dhe 
brenda pak javësh pritet që të arrijnë 
pajisjet kompjuterike. Mirëpo, projek-
ti më domethënës të cilin e ka fituar 
kjo shkollë dhe që së shpejti do të fil-
lojë edhe realizimi i tij është një inves-
tim prej € 700.000 për ta kthyer atë në 
një ndërtesë me efikasitet të lartë en-
ergjetik. Në kuadër të këtij projekti të 
sponsoruar nga BE-ja, parashihet një 
ndërhyrje shumë e madhe në aspek-
tin e infrastrukturës dhe hapësirave të 
brendshme. Shkollës do t’i ndërrohet 
komplet kulmi, do të bëhet izolimi i 
saj me materiale moderne, do të ndër-
rohet sistemi i ngrohjes, do të ndërro-
het i tërë sistemi elektrik. Ndërsa, pas 
përfundimit të këtij projekti të BE-së, 
me financim nga Komuna e Mali-
shevës do të përfundohet edhe digji-
talizimi i plotë i kësaj shkolle. 

GJIMNAZI “HAMDI BERISHA” NË MALISHEVË
Drejtori i shkollës, z. Izet HOTI

shkolla e muajit



“I t is with pride and re-
sponsibility I exercise 
the position of school 

principal in this school, which 
has achieved high results in 
Malisheva region and be-
yond. This school is identi-
fied with the success of its 
students, but also teaching 
staff as well.” This is how Mr. 
Hoti describes his eight years of 
experience at the helm of the 
Gymnasium of social and natu-
ral sciences in Malishevë.

This is one of the 
biggest schools 
in Kosovo
With over 1600 students, 
eighty-five teachers, thirteen 
technical and five administra-
tive workers, this is one of the 
biggest schools in Kosovo, and 
running it is a challenge on its 
own. However, according to 
Principal Hoti, his work is made 
a lot easier by the teachers’ 
devotion to their work, which 
in turn is reflected in the stu-
dents’ achievements.

Soon over € 
700,000 will be 
invested
It is worth mentioning that de-
spite the main school building 
was constructed almost forty 
years ago, thanks to several in-
terventions currently the build-
ing provides sufficiently good 
conditions for conducting class-
es. We learned from Principal 
Hoti that recently the gym has 
been totally renovated. Where-
as in the past two annexes 
were added to the main build-
ing. Thanks to these interven-
tions, the school was enabled 
to establish e Physics-Chemis-

try-Biology laboratory and 
two Information technol-
ogy laboratories. Principal 
Hoti, also stressed that this 
school has benefited a do-
nation of € 60.000 for the IT 
laboratory from the Turkish 
contingent in KFOR. Accord-
ing to him, all procedures 
have been finalized and all 
IT equipment should arrive 
within weeks. However, the 
most important project this 
school has benefitted and 
that will soon be implement-

ed is an investment of € 700,000 
aimed to transform it in an en-
ergy efficient building. This EU 
sponsored project plans a major 
intervention on the school’s in-
frastructure and internal spaces. 
The school will get a new roof, 
it will get insulated with mod-
ern materials, the heating sys-
tem will be changed, as will the 
entire electric system. After this 
EU project is finished, Malishe-
va Municipality will invest in the 
complete digitalization of this 
school.

Parents should 
be more active!
When asked about the stu-
dent-school-parent coopera-
tion, Principal Hoti stated that 
it is satisfactory as teachers 
maintain constant contacts with 
parents. However, according to 
him, the parents initiative to 
contact with the school leaves 
to be desired: “Maybe this is be-
cause we are a high school, and 
parents feel that children do 
not need them to be so visible 
at school. However, I personally 
believe that parents should be 
even more active than in prima-
ry school, because high school 
kids need even more to see their 
parents engaging to cooperate 
with the school to provide the 
most supporting environment 
for them. I hope this will im-
prove in the future.”

In the end Mr. Hoti appealed to 
the young people to put maxi-
mum efforts in fulfilling their 
potential. For this purpose, they 
should continue studying, ab-
sorb knowledge and exhibit ex-
emplary behavior, but above all 
absorb the latest global trends 
in learning, working, and pro-
fessional qualifications.

5

“HAMDI 
BERISHA” 
GYMNASIUM 
IN MALISHEVË

school of the month

Prindërit të angazhohen 
më shumë!
Kur e pyetëm për bashkëpunimin nxënës-
shkollë-prind drejtori Hoti theksoi se ai është 
i kënaqshëm pasi që mësimdhënësit mbajnë 
kontakte të vazhdueshme me prindërit. Mirë-
po, sipas tij, lë për të dëshiruar iniciativa nga 
ana e prindërve për të kontaktuar me shkollën: 
“Mbase kjo ka të bëjë me faktin se jemi shkollë 
e mesme dhe prindërit e ndjejnë sikur fëmijët 
nuk kanë nevojë që ata të jenë shumë të pran-
ishëm në shkollë. Mirëpo, unë personalisht be-
soj që prindërit duhet të jenë edhe më aktiv 
se sa gjatë shkollës fillore, sepse fëmijët në 
shkollën e mesme kanë nevojë shumë të mad-
he që ta shohin angazhimin e prindërve të tyre 
për të bashkëpunuar me shkollën për të kri-
juar një ambient sa më mbështetës. Shpresoj 
që kjo në të ardhmen të përmirësohet.” 

Në fund z. Hoti i porositi të gjithë të rinjtë që 
të angazhohen maksimalisht për të realizuar 
potencialin e tyre. Për këtë qëllim ata duhet 
të vazhdojnë të mësojnë sa më shumë, të ab-
sorbojnë sa më shumë dituri, të shfaqin sjellje 
shembullore, por mbi të gjitha që t’i absor-
bojnë sa më shumë trendët global të arsimit, 
punës dhe përgatitjes profesionale.
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Mujsharja është 
një fenomen 
serioz në të 

gjithë botën dhe në ditët 
e sotme mund të ndodhë 
pa asnjë ndërveprim fizik 
(dhunë), pasi që mund të 
ndodhë tërësisht online. 
Në këtë rast, shpesh nuk 
ka vetëm një mujasharës, 
por shumë mujsharës, ku 
disa prej të cilëve as nuk 
janë të vetëdijshëm se 
janë të përfshirë në sjellje 
mujsharëse, pasi që ata 
thjesht sillen si “shokët e 
tyre”. Një nga realitetet e të 
gjitha llojeve të mujsharjes 
është se gjithmonë janë 
të paktën dy viktima – 
mujasharësit janë viktima 
po aq sa edhe ata ndaj të 
cilëve drejtohet mujsharja. 
Vetëm se mujsharësit 
nuk e gëzojnë të njëjtën 
vëmendje dhe përkrahje 
si viktimat e tyre, dhe 
për rrjedhojë, nuk marrin 
ndihmë të mjaftueshme.

Pasojat ndaj 
viktimave
Kjo anë e “monedhës” 
diskutohet sa herë që 
përmendet mujsharja. Dihet se 
viktimat e mujsharjes priren që 
të zhvillojnë probleme afatgjata 
me vetëvlerësimin, pasigurinë, 
besimin dhe ndërveprimin e tyre 
me njerëzit tjerë, ata zhvillojnë 
telashe në marrëdhënie, arrijnë 
rezultate të dobëta akademike, 
kanë rrezik më të lartë për 
depresion, e kështu me radhë. 
Në rastet ekstreme, dhe kur 
ndihma e duhur nuk është në 
dispozicion, mujsharja mund të 
çojë në vetëvrasje. Megjithatë, 
ka gjithmonë një rrugëdalje, dhe 
në planin afatgjatë, shanset që 
një viktimë e mujsharjes të ketë 
sukses në jetë janë shumë më 
të larta sesa ato të mujsharësit. 
Ndihma, për shembull, mund të 
merret nga ‘Utterly Global’, një 
organizatë e dedikuar kundër 
mujsharjes e cila jep udhëzime 
në faqen e tyre të internetit. 

Pasojat ndaj 
mujsharësve
Nga ana tjetër, statistikat 
nga ‘Utterly Global’ 
tregojnë se fëmijët që ishin 
mujsharës në moshën 12 
deri në 15 vjeçare, kanë 60 
për qind më shumë gjasa 
që të përballen me ndonjë 
dënim penal deri në moshën 
24 vjeçare. Mujsharësi ka 
gjithashtu 5 herë më shumë 
gjasa që të ketë precedent 
të rëndë penal në moshë 
madhore për dallim nga 
viktima. Ndërsa mujsharësit 
plaken, ata kanë më shumë 
gjasa që të përfshihen 
në sjellje antisociale. Të 
rriturit që ishin mujsharës 
në fëmijëri kanë 10 herë 
më shumë gjasa që të 
gënjejnë, 6 herë më shumë 
gjasa që të përleshen dhe 
3 herë më shumë gjasa që 
të përfshihen në ngacmime 
sesa të rriturit që nuk ishin 
mujsharës.

Pse duhet thënë 
mujsharjes jo?
Mujasharja ndaj dikujt për shkak 
të dallimeve të tyre shpeshherë 
mund të jetë një mënyrë për 
t’i fshehur pasiguritë tuaja, ose 
për shkak të asaj si ishihni ju 
mangësitë tuaja personale në 
krahasim me të tjerët. Në këtë 
rast, në vend se të përballeni 
me frikën dhe telashet tuaja 
dhe t'i kapërceni ato me 
veprime pozitive, ju e shmangni 
përballjen me to vetëm derisa 
të jetë tepër vonë për ju.
Njerëzit vërtetë të fuqishëm 
janë të rrethuar me miq e jo me 
armiq. Ata e fitojnë respektin 
duke qenë të respektueshëm 
për të tjerët. Bërja e gjërave 
pozitive do t’ju bëjë të ndiheni 
mirë me veten dhe do të 
përmirësojë besimin tuaj. 
Kjo do t'ju mundësojë që të 
miqësoheni me më shumë 
njerëz. Nga ana tjetër, kjo ju 
përgatitë për sukses më të 
madh më vonë në jetë. Për 

MUJSHARJA ËSHTË THIKË E RREZIKSHME ME DY TEHE
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shembull, dikush aq i fortë dhe aq i madh 
sa ikona e Hollivudit, Dwayne Johnson, 
përshkruhet si një nga personat më të 
sjellshëm dhe më të butë.

Së t’i japim fund 
mujsharjes?
Një aspekt tjetër i mujsharjes është 
se ndonjëherë mund të gjenerojë 
reagim agresiv nga viktima. Kjo 
çon në konflikt dhe madje lëndime 
serioze për të gjitha palët. Mujsharja 
është një çështje serioze dhe viktima 
dhe mujsharësi kanë nevojë për 
ndihmë. Mënyra më e mirë për t’i 
dhënë fund është duke i përfshirë 
mësimdhënësit, psikologët e shkollës 
dhe prindërit. Mujsharja duhet të 
raportohet menjëherë, jo vetëm nga 
viktimat, por nga kushdo që ka dijeni 
për të. Nëse prisni tepër gjatë, gjërat 
mund të zhvillohen përtej sanimit 
dhe mund t’ju duhet të jetoni me 
fajin e mosreagimit. Duke i përfshirë 
të rriturit sa më shpejt që të jetë e 
mundur, ju do të ndihmoni që këtij 
problemi t’i jepet fund, jo vetëm për 
viktimat e tashme, por 
edhe për çdo viktimë 
të ardhshme.

Bullying is a serious 
phenomenon all over the 
world and nowadays it 

can happen without any physical 
interaction (violence), as it can 
occur entirely online. In this case, 
there is often not just one bully but 
rather many bullies, some of which 
are not even aware that they are 
engaging in bullying behavior as 
they merely follow “their friends”. 
One of the realities of all types of 
bullying, is that there are always 
at least two victims - bullies are 
victims just as much as the bullied. 
However, bullies do not get the 
same attention and support as 
their victims and consequently 
they do not get sufficient help.

Consequences 
for the victims
This side of the “coin” is discussed 
every time bullying is mentioned. 
It is known that victims of bullying 
tend to develop long-term problems 
with their self-esteem, insecurity, 
trust, interaction with other people, 
develop issues in relationships, 
achieve poor academic results, run 
a higher risk of depression, and 
the list goes on. In extreme cases, 
and when appropriate help is not 
available, bullying can lead even to 
suicide. However, there is always 
various way-outs, and in in the long 
run, the chances of a bullying victim 
succeeding in life are much higher 
than that of a bully. Help, for example 
can be obtained by Utterly Global, 
an organization dedicated to anti 
bullying which provides guidance on 
their website. 

Consequences to 
bullies
By contrast Utterly Global statistics 
show, that children who were bullies 
in the age twelve to fifteen are sixty 
percent more likely to have a criminal 
conviction by the age of twenty-four. 
A bully is also five times more likely 
to have a serious criminal record in 
adulthood compared to a victim. As 
bullies age, they are more likely to 
engage in antisocial behavior. Adults 

who were bullies as children are ten 
times more likely to lie, six times 
more likely to fight and three times 
more likely to engage in harassment 
than adults who were not bullies.

Why say no to 
bullying?
Bullying someone because of their 
differences can often be a way to 
hide your own insecurities, or how 
you believe your own personal 
shortcomings are compared to theirs. 
In this case, instead of facing your 
fears and issues and overcoming 
them through positive actions, you 
only avoid dealing with them until it 
is too late for you.
Truly powerful people are surrounded 
by friends not enemies. You earn 
respect by being respectful to others. 
Doing positive things will make 
you feel good about yourself and 
will improve your confidence. This 
will enable you to befriend more 
people. In turn, this greater network 
of friends will set you up for greater 
success later in your life. Case in 
point, someone as strong and as big 
as Hollywood icon Dwayne Johnson 
is described as one of the kindest and 
gentlest people.

How to stop 
bullying?
Another aspect of bullying is 
that sometimes it can generate 
an aggressive reaction from the 
victim. This leads to conflict and 
even serious injuries to all parties. 
Bullying is a serious matter and both 
the victim and the bully need help. 
The best way to put a stop to it is 
by involving the teachers, school 
psychologists, and parents. Bullying 
should be reported immediately not 
only by the victims but by anyone 
who becomes aware of it. If you 
wait too long, things might develop 
beyond repair and you might have 
to live with the guilt of not reacting 
when you could. By involving the 
adults as soon as possible, you will 
help to put a stop to this problem, 
not only for the present but for any 
future victims as well.

Na vizitoni në:
Visit us at:

BULLYING A DANGEROUS 
TWO-EDGED SWORD



Fedorat mund të 
vishen edhe gjatë ditëve 
të dimrit!
Fedorat (sheshiri) edhe këtë vit nuk kanë dalur 
nga moda. Siç mund të vëreni, i kemi vënë 
si në ditët e ngrohta ashtu dhe në ato 
të ftohta. Përfitoni nga “sharmi” i një 
kapeleje elegante dhe kombinoni atë 
me gjithçka që ju vjen në mendje. Me 
një fedorë, këtë dimër - nuk mund të 
gaboni!

Kasketat i rrinë mirë të gjithëve!
Kasketat (shapkat) ishin shumë të popullarizuara gjatë verës, por gjatë dimirit 
mund t'i kombinoni ato edhe me çizme dhe xhaketa sportive. Mos harroni edhe 
një çantë të vogël shpine, e cila është aq kompakte, praktike dhe moderne! 
Kasketat dikur ishin të rezervuara vetëm për meshkujt, por me ndryshimin e 

modës, kasketat erdhën në duart e grave me 
stil. Pavarësisht nga stina e vitit, ato mund të 
kombinohen në mijëra mënyra.

Kush nuk i pëlqen ende 
kapelat elegante me 
push?!
Për të gjithë ata që e duan elegancën, ju 
sugjerojmë kapelat me push (shubarët). Këto 
kapela janë një tipar dallues i stilit, që do 
t'ju kthejnë në ditë romantike e përrallore. 
Ato janë të ngrohta dhe nuk dalin kurrë nga 
moda. Ndoshta për këtë trend të përjetshëm 
është fajtore Ana Karenina, mirëpo ne i jemi 
pafundësisht mirënjohës asaj që na motivoi 
për të ruajtur elegancën në formën e saj 
origjinale. Kapelat me push mund të jenë të 
vogla, të mëdha, të bëra nga leshi luksoz i 
vërtetë ose artificial, me ngjyra të ndryshme.

Beretat janë në modë 
edhe këtë sezon!
Për fund i kemi lënë beretat që morën pjesë 
në të gjitha sfilatat e këtij viti. Këto kapela të 

lezetshme do t'ju bëjnë të dukeni 
romantike, të ëmbla dhe 

interesante. Ato mund t'i 
kombinoni me pallto dhe 
xhaketa dhe pothuajse me 
të gjitha llojet e çizmeve. 
Beretat mund të jenë edhe 

elegante dhe mund të 
përshtaten edhe me 
edicionet klasike 
të qytetit. Me këto 
do të ndiheni sikur 

sapo keni ardhur nga 
Franca. Mund t'i gjeni 

në të gjitha ngjyrat 
dhe me dezene të 
ndryshme dhe është 

për të ardhur keq 
në qoftë se nuk 

i provoni këtë 
dimër.

ELEGANTE, MODERNE, FRYMËZUESE 
- JA CILAT MODELE TË KAPELAVE 
DO TË MBAHEN KËTË DIMËR!
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Ditët e ftohta nuk mund të kalojnë pa kapele. Megjithatë, për ne është e rëndësishme që të zgjedhim 
një kapele apo fedorë që do të përshtatet në mënyrë perfekte me kombinimet tona të veshjeve. Këtë 
sezon në trend janë kapelat që mund të kombinohen me veshje të ndryshme, të cilat do t'ju japin lir-

inë për të eksperimentuar dhe për të zgjedhur atë që ju pëlqen.

Kapela është një pjesë e pazëvendësueshme e stilit të modës gjatë ditëve të ftohta. Dikush e do atë veç për 
qejf, gjersa dikush e do sepse ka thjesht të ftohtë. Cilado qoftë arsyeja, duhet t'i lejoni vetes të zgjidhni një 
kapele moderne, elegante apo urbane që do të vë në pah stilin tuaj të veçantë dhe do t'ju bëjë që të shkëlqe-
ni edhe kur temperatura është minus. Kur flasim për trendet e këtij viti, dizenjatorët e modës kanë vendosur 
të bëjnë kapela për shijen e të gjithëve, andaj me siguri do të gjeni diçka të bukur për veten tuaj. Luani me 
stilet tuaja, sepse në ditët e sotme, me pak imagjinatë dhe guxim, gjithçka mund të kombinohet mirë.



modës, kasketat erdhën në duart e grave me 
stil. Pavarësisht nga stina e vitit, ato mund të 
kombinohen në mijëra mënyra.

Kush nuk i pëlqen ende 
kapelat elegante me 
push?!
Për të gjithë ata që e duan elegancën, ju 
sugjerojmë kapelat me push (shubarët). Këto 
kapela janë një tipar dallues i stilit, që do 
t'ju kthejnë në ditë romantike e përrallore. 
Ato janë të ngrohta dhe nuk dalin kurrë nga 
moda. Ndoshta për këtë trend të përjetshëm 
është fajtore Ana Karenina, mirëpo ne i jemi 
pafundësisht mirënjohës asaj që na motivoi 
për të ruajtur elegancën në formën e saj 
origjinale. Kapelat me push mund të jenë të 
vogla, të mëdha, të bëra nga leshi luksoz i 
vërtetë ose artificial, me ngjyra të ndryshme.

Beretat janë në modë 
edhe këtë sezon!
Për fund i kemi lënë beretat që morën pjesë 
në të gjitha sfilatat e këtij viti. Këto kapela të 

lezetshme do t'ju bëjnë të dukeni 
romantike, të ëmbla dhe 

interesante. Ato mund t'i 
kombinoni me pallto dhe 
xhaketa dhe pothuajse me 
të gjitha llojet e çizmeve. 
Beretat mund të jenë edhe 

elegante dhe mund të 
përshtaten edhe me 
edicionet klasike 
të qytetit. Me këto 
do të ndiheni sikur 

sapo keni ardhur nga 
Franca. Mund t'i gjeni 

në të gjitha ngjyrat 
dhe me dezene të 
ndryshme dhe është 

për të ardhur keq 
në qoftë se nuk 

i provoni këtë 
dimër.

ELEGANT, MODERN, 
INSPIRING - HAT  
MODELS TO WEAR 
THIS WINTER!

fashion

Hats can also be 
worn during winter 
days!
Hats are not going out of fashion this year 
either. As you can see, we wore them on 
warm and cold days. Take advantage of 
the charms of an elegant hat and combine 
it with whatever comes to mind. With a 
hat, this winter – you can’t go wrong!

Caps fit everyone 
well!
Caps were very popular during the 
summer, but you can also combine them 
with sports jackets and boots during the 
winter. Don't forget the small backpack, 
which is so compact, practical and 
modern! Caps used to be reserved only 
for men, but as fashion changes, so hats 
reached the hands of women with style. 
Regardless of the time of year, they can 
be combined in a thousand ways!

Who doesn't like 
elegant fur hats?!
For everyone who loves elegance, we 
suggest fur hats. Fur hats are a feature 

of style, which will take you back to 
romantic, fairytale days. They are 
warm and never go out of fashion. 
Ana Karenina may be to blame for 
this timeless trend, but we are in-
finitely grateful to her for motivating 
us to keep elegance in its original 
form. They can be small, large, made 
of luxurious real or artificial fur, in 
different colors.

Berets are in 
fashion this 
season too!
And, for the end, we saved beret 
caps that were seen at all this year’s 
fashion shows. These cute caps will 
make you look romantic, sweet and 
interesting. You can combine them 
with coats and jackets, and with 
almost all types of boots. They can 
also be elegant, and they can fit well 
classic city clothing combinations. 
With them, you will feel as if you 
have just come from France. You will 
find them in all colors and patterns 
and it would be a shame not to try 
them this winter.

Cold days cannot pass without a hat! However, it is 
important for us to choose a cap or hat that will 
match our clothing combinations perfectly. This sea-

son, the trend is hats that can be combined with a vari-
ety of clothing items, which will give you the freedom to 
experiment and choose whatever you like.

A hat is an indispensable part of fashion style on cold 
days. Some people love it because they just do, and some 
people because they are simply cold. Whatever the reason, 
you should allow yourself to choose a modern, elegant or 
urban hat that will emphasize your unique style and make 
you shine even when the temperature is in the minus. 
When we talk about this year's trends, fashion designers 
have decided to make hats for everyone's taste, so you 
will surely find something beautiful for yourself. Play with 
styles, because nowadays everything can be combined 
well, with a little imagination and courage.
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Johnny Orlando e filloi karrierën 
e tij në moshën tetë vjeçare. Në 
vitin 2011 ai filloi të ngarkonte 

videot e tij në “YouTube”. Që nga viti 
2011 deri në vitin 2016 ai ka arritur 
shumë sukses dhe popullaritet duke 
i mbledhur më shumë se një milion 
abonentë në kanalin e tij. Fillimisht e 
ngarkoi një video me interpretimin e 
tij të dyzet këngëve më të famshme 
pop nga këngëtarë të tjerë. Videot i 
krijuan atij një bazë të madhe ad-
huruesish, e cila përbëhej nga ado-
leshentë dhe të rinj që e adhuronin ta 
dëgjonin muzikën e tij. Megjithatë, ai 
është larguar nga krijimi i videove ku 
interpreton këngë të të tjerëve dhe ka 
filluar të prodhojë albume që përm-
bajnë këngë origjinale të tij.

FAKTE PËR JOHNNY
Ditëlindja - Johnny Orlando është 
18 vjeç. Ditëlindja e tij është më 24 
janar, 2003. Shenja e tij e horoskopit 
është “Ujori”.

Vëllezërit e motrat - Këngëtari i ka 

tri motra që janë të njohura publikisht. 
Ai i ka dy motra më të mëdha - Darian 
Orlando, e cila është një YouTube-r 
dhe Madison Orlando, që është një 
yll në Instagram. Motra më e vogël 
Lauren Orlando gjithashtu bën “vlog” 
në YouTube.

Familja - Orlando vjen nga një familje 
e madhe prej gjashtë anëtarësh. 
Prindërit e tij janë Dale dhe Meredith 
Orlando.

Frymëzuar nga - Orlando është një 
fans i madh i Justin Bieber dhe filloi të 
interpretonte këngë të perforumuesit 
në platformat e tij të mediave sociale. 
Ai gjithashtu e adhuron këngëtarin e 
kantautorin - Austin Mahone.

Filmat e preferuar - Ai është një fans 
i madh i filmave “Forrest Gump” dhe 
“Jack Reacher”.

Kënga e preferuar - “Favorite Girl” 
nga Justin Bieber.
Ushqimi i preferuar - Orlando 
“çmendet” pas biftekut.

Veçoritë dalluese - Orlando është një 
adhurues i kapelave dhe pothuajse 
gjithmonë e mban një të tillë. Qentë 
janë obsesioni i tij më i madh.

Instrumentet - Ai i bie kitarës.

Sporti - Ai është shumë aktiv dhe 
e adhuron stilin e jetës në ambient 
të hapur, ku edhe mund të gjejë 
privatësinë në natyrë. Atij njëherit i 
pëlqen patinazhi.

Kënga e parë origjinale - Kënga 
e parë origjinale e YouTuber-it që u 
postua në kanalin e tij në YouTube 
është Summertime. Në atë kohë ai 
ishte 9 vjeç.

Singli i parë i akredituar - Johnny 
Orlando është i njohur për këngën e 
tij zyrtare Let Go. Kënga u publikua 
në YouTube në vitin 2016. Videoklipi 
zyrtar i këngës ka fituar më shumë se 
13 milionë shikime në platformë.

Albumi/Debutimi 
muzikor - 
Orlando e 
publikoi 

albumin 
e tij të 
shkurtë të 
parë Vxiixi 
kur ishte 
vetëm 
dymbëdh-
jetë vjeç, 
në dhjetor 
të vitit 
2015.

Paraqitja 
televizive ose në 
filma - YouTu-
ber-i e pati 
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music box

ÇFARË E BËN JOHNNY 
ORLANDO-n TË VEÇANTË?

Johnny Orlando 
është një djalë 
i zgjuar dhe i 
pashëm me një 
personalitet të 
guximshëm dhe 
simpatik. Ai 
tashmë e ka kri-
juar një karrierë 
për veten e tij 
edhe pse është 
ende i ri. Orlando 
është një sensa-
cion i njohur në 
“YouTube”, të 
cilin e dojnë dhe 
e shikojnë shumë 
njerëz. Ai ka 
arritur madhësht-
inë në një moshë 
të re, gjë që e ka 
veçuar nga të 
famshmit e tjerë 
që vijnë e shkojnë.



Johnny Orlando started his 
career at a very early age of 
eight. He started uploading his 

videos on YouTube in 2011. Since 
2011 he has received a lot of suc-
cess and popularity by garnering 
more than one million subscribers 
to his channel by 2016. He initially 
uploaded a video that was a cover 
for the forty topmost pop songs. 
The videos got him a huge fan 
base which comprised of teenagers 
and youths who loved listening to 
his music. He has however moved 
away from making cover videos 
and started producing albums that 
contained his original songs.

FACTS ABOUT 
JOHNNY
Birthday - Johnny Orlando’s age is 
18. His birthday is January 24, 2003. 
His Zodiac sign is an Aquarius.

Siblings - The singer has three sib-
lings that are publicly known. He has 
two older sisters - Darian Orlando 
who is a YouTuber and Madison 
Orlando who is an Instagram Star. 
Younger sister Lauren Orlando also 
vlogs on YouTube.

Family - Orlando comes from a big 
family of six. His parents are Dale 
and Meredith Orlando.

Inspired By - Orlando is a huge 
fan of Justin Bieber and started out 
doing covers of the artiste’s songs on 

his social media platforms. He also 
looks up to Austin Mahone.

Favourite Movies - He is a big fan 
of Forrest Gump and Jack Reacher

Favourite Song - ‘Favourite Girl’ by 
Justin Bieber

Favourite Food - Orlando loves 
steak.

Distinctive Traits - Orlando is a 
lover of hats and is almost always 
wearing one. Dogs are his ultimate 
obsession.

Instruments - He plays the guitar.

Sports - He is very active and loves 
the outdoorsy lifestyle where he is 
able to find solitude in nature. He 
also loves skating.

First Original Song - The YouTu-
ber’s first-ever original song that 
was posted to his YouTube channel is 
Summertime. He was 9 years old at 
the time. 

First Accredited Single - Johnny 
Orlando is well known for his official 
song, Let Go. The song was released 
on YouTube in 2016. The official 
music video for the song has gained 
more than 13 million views on the 
platform.

Album/Musical Debut - Orlando 
released his first EP, Vxiixi at just 
twelve years old in December 2015.

TV/Film Appearances - The YouTu-
ber had his first credited appearance 
in 2016 when he played a role in the 
mini-series ‘Neighbourhood Eats’.

Social Media - The singer has a 
strong presence on various social 
media sites including Instagram 
where he has almost 5 million fol-
lowers. His official YouTube chan-
nel has almost 3 million subscrib-
ers. You can follow Johnny Orlando 
on social media at Instagram, 
Facebook, YouTube, Twitter, and 
Snapchat Name: @JohnnyOsnap

 (Source: https://www.sunsigns.org)

paraqitjen e tij të parë të njohur 
në vitin 2016 kur e luajti një rol 
në mini-serialin "Neighbourhood 
Eats".

Mediet sociale - Këngëtari e ka 
një prezencë të fortë në mediet e 
ndryshme sociale duke e përf-
shirë Instagramin, ku ai ka rreth 
pesë milionë ndjekës. Kanali i tij 
zyrtar në YouTube i ka pothuajse 
tre milionë abonentë. Ju mund t’a 
ndiqni Johnny Orlando në mediet 
sociale në Instagram, Facebook, 
YouTube, Twitter dhe në Snapchat 
me emrin @JohnnyOsnap.

 (Burimi: https://www.sunsigns.org)

WHAT MAKES JOHNNY 
ORLANDO SPECIAL?

music box

Johnny Orlando is a 
good-looking smart and 
handsome guy with a dash-
ing and charming personal-
ity. He has already achieved 
a career for himself even 
though he is still young. He 
is a popular YouTube sensa-
tion who is loved and viewed 
by many. He has achieved 
greatness at a young age 
which has set him apart 
from other celebrities that 
have come and gone.

11



Toleranca 
ndëretnike është si 
notat muzikore
Përgjigjen e parë për këtë pyetje 
e ka dhënë Ardian Gashi, këngëtar 
dhe muzikant. Ardiani e krahasoi 
tolerancën ndëretnike me notat 
muzikore dhe se si ndërveprimi i 
tyre krijon melodi që prekin njerëzit 
në mbarë botën. “Si muzikant dhe 
këngëtar, mund ta shpjegoj kështu: 
notat muzikore nuk janë të njëjta, 
çdo notë ndryshon nga të tjerat, por 
kur bashkohen, krijojnë harmoni dhe 

melodi. Nuk do të kishte muzikë 
nëse do të ishte vetëm një notë. 
Po kështu, toleranca ndëretnike 
është hapi i parë për të pasur një 
shoqëri të bukur që mund të hapë 
mundësi të pafundme, ashtu si 
notat në muzikë”.

Mos u fokusoni në 
gjërat negative
Gazetarja Jelena Gjorgjeviq i 
është përgjigjur kësaj pyetjeje 
duke theksuar se për të toleranca 
ndëretnike do të thotë se të 
gjithë duhet të pranojmë se jemi 
të ndryshëm. Megjithatë, duhet 
t’i kuptojmë përfitimet nga këto 
dallime pa u fokusuar në gjërat 
negative. “Si gazetare, përpiqem 
që gjithmonë të jem e paanshme 
dhe të mos e fsheh të vërtetën. 
Për mua toleranca ndëretnike do 
të thotë të pranosh se jetojmë 
në një shoqëri multietnike dhe të 
gjejmë aspektet e saj pozitive. Një 
person intolerant fokusohet në 
gjërat negative të njerëzve të tjerë 
për ta justifikuar atë intolerancë. 
Por toleranca ndëretnike hap 
rrugën drejt bashkëpunimit dhe një 
shoqërie më të mirë”.

Si do të ishte bota 
pa dallime?
Sllobodan Rakiq, gjithashtu 
këngëtar, pyet si do të duket bota pa 
dallime dhe tolerancë ndëretnike. 
“Për mua është e thjeshtë: jo të 
gjithëve u pëlqen e njëjta muzikë, 
të njëjtat ngjyra, ushqime apo 
veshje, por ne mund të jetojmë së 

bashku në paqe dhe respekt 
të ndërsjellë. Imagjinoni një botë pa 
dallime. Një botë që ka vetëm një 
lloj ushqimi, muzike, veshje, valle 
ose sjellje. Tingëllon mjaft e trishtë, 
apo jo? Toleranca ndëretnike është 
themeli i një shoqërie të fortë.”

Toleranca 
ndëretnike sjell 
zhvillim ekonomik
Studentja Ilirijana Hoti tha se 

Është interesante se si të njëjtat gjëra mund të kuptohen dhe të shpjegohen në 
mënyra të shumta nga njerëz të ndryshëm. Kjo e bën të qartë se ne të gjithë jemi 
unik. Burimi i dallimeve vjen nga mënyra se si lindim, arsimohemi dhe nga përvojat 
e jetës sonë. Megjithatë, pavarësisht nga të gjitha këto dallime, është fascinuese 
se në parim mbetemi të njëjtë dhe dëshirojmë të njëjtat gjëra. Këtë e vëmë re më së 
shumti kur u bëmë disa njerëzve të njëjtën pyetje. 

Së fundmi, ekipi ynë pati rastin t’u bëjë një pyetje katër personave me prejardhje 
të ndryshme etnike dhe kulturore. Pyetja që e bëmë ishte shumë e thjeshtë: 
Çka do të thotë për ju toleranca ndëretnike?

ÇKA DO TË THOTË PËR JU 
TOLERANCA NDËRETNIKE?

12 

Jelena Gjorgjeviq

Ardian Gashi

Sllobodan Rakiq

Përpara se t’i lexoni përgjigjet e të intervistuarve tanë, ju ftojmë që t’i 
bëni vetes të njëjtën pyetje dhe ta shkruani përgjigjen në një copë letre. 
Pastaj mund ta krahasoni përgjigjen tuaj me përgjigjet e tyre dhe të kuptoni 
ndryshimet dhe ngjashmëritë që keni me katër të anketuarit tanë, të cilët 
ndoshta nuk i keni takuar kurrë në jetën tuaj. 
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It is interesting how different 
people can understand and 
explain the same things in many 

different ways. This makes it clear 
that we are all unique. The source 
of differences comes from the way 
we are born, educated, and from the 
life experiences we have. However, 
despite all these differences, it is 
fascinating that in principle we all 
remain the same and we all desire 
the same things. We noticed this the 
most when we asked several people 
the same question. 

Recently our team had the chance 
to ask one question to four people 
of different ethnic and cultural 
backgrounds. The question we 
asked was very simple: What does 
interethnic tolerance mean to you?

Interethnic tolerance 
is like music notes
The first answer to this question was 
given by Ardian Gashi, a singer and 
musician. Ardian compared interethnic 
tolerance with music notes and how 
their interaction creates melodies that 
touches people around the world. “As a 
musician and singer, I can explain it like 
this: music notes are not the same, each 
note differs from the rest, but when 
joined together they create harmony 
and melody. There would be no music 
if you only had one note. Likewise, 
interethnic tolerance, is the first step to 
have a beautiful society that can open 
up endless opportunities, just like the 
notes in music.”

Do not focus on 
negative things
Journalist Jelena Djordjevic answered 
this question by highlighting that to her, 

interethnic tolerance means we all must 
accept that we are different. However, 
we must understand the benefit of 
these differences without focusing on 
the negative things. “As a journalist, 
I always try to be impartial and not 
to hide the truth. To me interethnic 
tolerance means to accept that we 
live in a multiethnic society and find 
its positive aspects. An intolerant 
person focuses on the negative 
things in other people to justify their 
intolerance. But interethnic tolerance 
paves the way towards cooperation 
and a better society.”

What would the 
world be like without 
differences?
Slobodan Rakic, also a singer, 
questions how would the world look 
like without differences and without 
interethnic tolerance. “For me it is 
simple: not everyone likes the same 
music, same colors, food, or clothes, 
but we can live together in peace 
and mutual respect. Imagine a world 
without differences. A world that has 
only one type of food, music, clothing, 
dance, or behavior. It sounds quite sad, 
doesn’t it? Interethnic tolerance is the 
foundation of a strong society.”

Interethnic tolerance 
brings economic 
development
Student Ilirijana Hoti stated that 
to her interethnic tolerance means 
the creation of new employment 
opportunities, economic prosperity, 
and opportunities for the young 
generation. Opportunities to live and 
work in the homeland without the 
necessity to seek destiny elsewhere in 
the world. “If we are more tolerant, we 
have the power to increase the overall 
level of tolerance in the world, and 
many new opportunities will arise for 
all of us.” 

Despite being completely different 
people, all our respondents want 
to live and prosper in peace and 
harmony. Considering this, it is safe to 
assume that our differences are not a 
threat but rather various ways of how 
to achieve the same goals.

toleranca ndëretnike sipas saj 
është krijimi i mundësive të 
reja për punësim, prosperitet 
ekonomik dhe i mundësive të reja 
për brezat e ri. Mundësi për të 
jetuar dhe punuar në vendlindje, 
pa pasur nevojë për ta kërkuar 
fatin diku tjetër në botë. “Nëse 
jemi më tolerantë, kemi fuqinë 
që ta rrisim nivelin e tolerancës 
në botë dhe do të shfaqen shumë 
mundësi të reja për të gjithë ne.” 

Edhe pse janë persona plotësisht të 
ndryshëm, të anketuarit tonë duan 
që të jetojnë dhe të prosperojnë në 
paqe dhe në harmoni. Duke marrë 
parasysh këtë, është e sigurt që të 
supozohet se dallimet tona nuk 
janë kërcënim, por përkundrazi 
shfaqin mënyra të ndryshme se si 
të arrijmë të njëjtat qëllime. 

WHAT DOES INTERETHNIC 
TOLERANCE MEAN TO YOU?

Ilirijana Hoti

Na vizitoni në:
Visit us at:

Before you read the answers 
of our interviewees, we invite 
you to ask yourself the same 
question, and write down your 
answer on a piece of paper. 
Then you can compare your 
answer with their answers and 
figure out the differences and 
similarities you have with our 
four respondents, whom you 
probably never met in your life. 



Një nga faktet më interesante të fosës është se 
ato ekzistojnë vetëm në ishullin e Madagaskarit. 
Madagaskari është një ishull i madh që gjendet në 

brigjet juglindore të Afrikës, ku jetojnë disa gjallesa shumë 
unike. Fosat janë kafshë të vogla me lartësi të shpatullave 
deri në 38 cm. Ato rrallë janë më të gjata se 76 cm, duke 
mos e përfshirë këtu bishtin po aq të gjatë, gjersa me-
satarisht peshojnë diku ndërmjet 7 dhe 14 kilogram, dhe 
meshkujt janë pak më të mëdhenj se femrat. Fosat jetojnë 
në mbarë ishullin, në pyje me bimësi të mirë dhe shtrihen 
në territore të mëdha, madje ndonjëherë udhëtojnë shumë 

kilometra për një 
ditë të vetme.
Ato i shënjojnë 
territoret e tyre me 

aromë, duke spër-
katur sekrecione me 

erë myshku nga gjën-
drat e tyre anale. Fosa ka 

aftësi si një shtazë nga familja e 
maceve sa i përket shpejtësisë, fuqisë 

dhe fshehjes së pabesueshme. Ato ndihen po aq 
rehat në pemë sa edhe në tokë. Ato i përdorin kthetrat e 
tyre që mund t’i çesin në pah ose t’i tërehqin për t’u kapur 
dhe ngjitur drejt përpjetë trungjeve të drunjve. Kur është 
koha për të zbritur, ato kanë kyç të dyfishtë të këmbës si 
një ketër, që ua mundëson atyre të zbresin me kokë së pari 
duke pasur kontroll të plotë. Në tokë ato ecin njësoj si një 
mace, por kanë prirje për ta mbajtur bishtin drejt pas tyre.

Bishti i fosës është i trashë, disi i ngurtë dhe i gjatë po 
aq sa trupi. Gjymtyrët janë të forta, me putra të gjera 
mishi dhe gishta të fortë në formë harku. Koka e ka një 
formë fantastike, ekspresive dhe në formë pyke, me një 
hundë të madhe e të lagur si të qenit, veshë të rrumbul-

mbretëria e kafshëve

Fosa (ang. fossa) duket të jetë një përzierje e luanit malor 
dhe mangustës, me pamje të hollë dhe qëndrim të ulët 

në tokë si një mangustë, me 
muskuj të fuqishëm dhe 
shkathtësi të një pume. Fosa 
duket shumë si një pumë e 
vogël ngjyrë kafe, por nuk 
është nga familja e maceve. 

Fosa, një e afërme e ngushtë e 
mongustës, është grabitqarja më 

e madhe e Madagaskarit dhe kafsha e vetme 
që gjuan rregullisht dhe me sukses 

specien më të madhe të 
lemurit në ishull.

NJIHUNI ME 
FOSËN!
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lakët e të gjerë si ariu, një fytyrë maceje dhe sy të 
pazakontë, disi frikësues. Edhe pse jo një kafshë nate, 
fosa mund të gjuajë si ditën ashtu dhe natën dhe 
mund të shohë shumë mirë në errësirë.

Fosa besohej të ishte 
një demon në tokë
Fosa është një gjallesë së cilës i janë frikësuar me shekuj 
në tokën e saj autoktone për shkak të ekzistencës së saj 
të fshehtë dhe pamjes tmerruese. Fosa besohej të ishte 
një demon në tokë, që i vidhte foshnjat nga djepi ose 
që i qetësonte viktimat në një ekstazë dhe më pas me 
ngadalë i shqyente ato. Me t’u shqetësuar, fosa lëshon 
një aromë myshku, gjersa dikur mendohej se vetë aroma 
e saj mund të vriste zogjtë dhe kafshët e vogla. Ato nuk 
jetojnë në strofuj, por flenë në degë, ndonjëherë duke u 
rrezitur. Ato janë kafshë vetmitare që janë praktikisht të 
heshtura. Fosat janë katemerale, që do të thotë se ato 
mund të jenë aktive ditën ose natën, duke ndërruar akti-
vitetin e shpejtë me dremitje të thella. Ato janë misteri-
oze dhe të fshehta, andaj ekzistojnë njohuri të kufizuara 
për mënyrën e jetesës dhe shprehitë e tyre në natyrë.

One of the coolest fossa facts is that they only 
exist on the island of Madagascar. Madagascar is 
a large island located off the southeast coast of 

Africa, where some very unique creatures live. Fossas are 
small animals at about 15 inches at the shoulder. They 
are rarely more than 30 inches long, not including the 
equally long tail, and they average somewhere between 
15 and 30 pounds, with males a bit larger than females. 
Fossas live in well-vegetated forest throughout the is-
land, and range over large territories, sometimes travel-
ing many miles in a single day.

They scent-mark their territories by spraying musty 
secretions from their anal glands. The fossa has cat-like 
abilities of speed, power, and incredible stealth. They are 
as comfortable in the trees as they are on the ground. 
They use their retractable claws to dig in and climb 
straight up tree trunks. When it's time to come down, 
they have double-jointed ankles like a squirrel, allowing 
them to descend head first with complete control. On 
the ground they walk just like a cat, but tend to hold 
their tail straight out behind them.

The fossa's tail is thick , somewhat rigid, and as long 
as it's body. The limbs are stout, with wide, fleshy 
paws and strong, arched toes. The head is a fantas-
tic, expressive wedge-shape, with a big, wet dog-like 
nose, round, wide-set ears like a bear, a feline face, 
and unusual, somewhat spooky eyes. Although not 
nocturnal, the fossa will hunt day or night, and can 
see very well in the dark .

The fossa was believed to 
be a demon on earth
It is a creature that has been feared in its native land for 
centuries because of its secretive existence and haunting 
appearance. The fossa was believed to be a demon on 
earth, that would steal infants from their cradles or lull 
victims into a trance then slowly disembowel them. The 
fossa will emit a musky scent when agitated, and it was 
once thought that the scent alone could kill birds and 
small animals. They don't live in dens but rather sleep on 
limbs, sometimes sunning themselves. They are solitary 
animals that are virtually silent. Fossas are cathemeral, 
meaning they may be active day or night, alternating 
swift activity with deep naps. They are mysterious and 
secretive and only limited knowledge exits of their life-
style and habits in the wild.

MEET FOSSA!
Fossa appears to be a fusion of mountain lion 
and mongoose, slinky and low to the ground 
like a mongoose, powerfully muscled and agile 
like a cougar. The fossa looks very much like 
a small, brown cougar, but it is not a cat. The 
fossa, a close relative of the mongoose, is 
Madagascar's largest predator, and the only 
animal to regularly and successfully hunt the 
islands largest lemur species.

animal kingdom
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HOME SWEET 
HOME ALONE
Zhanri: Komedi, familjar
Regjia: Dan Mazer
Rolet: Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, 
Timothy Simons, Ally Maki, Aisling Bea

Adhuruesit e filmit klasik Home Alone, 
do të kënaqen me filmin Home Sweet 
Home Alone të kompanisë Disney. 

Ndonëse janë punuar pesë filma të tjerë në 
këtë seri të dashur, asnjë i tillë nuk është 
prodhuar që nga viti 2012. Edhe në filmin e 
sivjetmë, ashtu si në filmat paraprak, kemi të 
bëjmë me çmenduri nga një fëmijë, mirëpo 
kësaj radhe telashegjiu është një britanik. Kur 
udhëtimi i familjes për në Tokio ndahet, në 
kaosin e krijuar Max mbetet në shtëpi dhe 
duhet ta mbrojë atë nga një çift që tenton të 
vjedh një trashëgimi të familjes. 

Festat e fundvitit kanë mbërritur dhe bashkë me frymën festive ato sjellin edhe shumë ditë pushimi nga 
shkolla për ju dhe nga puna për prindërit tuaj. Prandaj, kjo është koha ideale për të shikuar disa filma të 
mrekullueshëm festiv. Në vijim i gjeni propozimet tona, të cilat ne besojmë që do t’i pëlqejnë tërë familjes suaj.

FILMA PËR FESTAT E FUNDVITIT 2021

LOVE HARD
Zhanri: Komedi romantike
Regjia: Hernan Jimenez
Rolet: Nina Dobrev, Darren Barnet, Jimmy O. Yang

Love Hard i trajton problemet e njohura të takimeve online, 
kur Natalie, një shkrimtare nga Los Anxhelos, shkon në 
Bregun Lindor për t’u takuar me personin që ajo beson se 

është realizimi i ëndrrave të saj. Vetëm për të zbuluar që e kanë 
mashtruar. Mirëpo, ekziston një fije shprese, pasi që mashtruesi 
pranon që ta prezantojë me personin nga fotot nëse ajo pranon 
të shtiret si e dashura e tij gjatë festave.

moviemania
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2021 HOLIDAY 
SEASON MOVIES

A BOY CALLED 
CHRISTMAS 
Zhanri: Aventure, familjar, dramë
Regjia: Gil Kenan
Rolet: Henry Lawfull, Maggie Smith, Michiel 
Huisman, Kristen Wiig, Toby Jones

A Boy Called Christmas, e tregon historinë 
e Babait të Krishtlindjes në kontekstin e 
folklorit më tradicional anglez. Filmi e 

prezanton një djalosh të quajtur Nikolas, i cili e 
nis një rrugëtim në pyll gjatë dimrit për të gjetur 
babanë e tij në qytetin mitik të elfëve. Atë e 
shoqëron një dre, Blitzen, si dhe miku i tij besnik 
një miush manar i quajtur Mika.

8-BIT CHRISTMAS
Zhanri: Komedi
Regjia: Michael Dowse
Rolet: Neil Patrick Harris, Winslow Fegley, June 
Diane Raphael, Steve Zahn

"8-Bit Christmas" e përqendron historinë 
e tij te Jake Doyle (Neil Patrick 
Harris) teksa ai e rikujton një tregim 

Krishtlindjesh nga fëmijëria e tij për vajzën e 
tij. Tregimi ka të bëjë me peripecitë e Jake të 
ri (Winslow Fegley) për ta shtënë në dorë NES 
(Nintendo Entertainment System) legjendar – 
lodrën më të famshme në fund të viteve 1980.

moviemania
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Holiday season is here and along with the festive spirit it brings a 
lot of time off from school for you and off work for your parents. 
Therefore, this is the perfect time to watch some great holiday 
movies. Below are our proposals that we believe your entire 
family will enjoy

HOME SWEET HOME ALONE
Genre: Comedy, family
Director: Dan Mazer
Starring: Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Timothy Simons, 
Ally Maki, Aisling Bea

Lovers of the classic '90s kid Christmas movie Home Alone are 
in for a treat with Disney's release of Home Sweet Home Alone. 
Although there have been five other movies in the beloved 

series, there hasn't been a new one since 2012. This year's film 
features the same kid-fueled antics as its predecessors, but with a 
Brit in the troublemaker lead role. When a family's flight to Tokyo is 
split up, Max is left behind in the chaos and must defend the home 
from a couple trying to steal a family heirloom. 

LOVE HARD 
Genre: Romantic comedy
Director: Hernan Jimenez
Starring: Nina Dobrev, Darren Barnet, Jimmy O. Yang

Netflix is set to release another round of cozy holiday movies 
for fans to stream. Love Hard tells the all-too-relatable woes 
of online dating today as Natalie, an L.A.-based writer, flies 

to the East Coast to meet who she thinks is her dream come true. 
However, she finds out that she was catfished. There's a silver lining, 
though, as he agrees to set her up with the guy in the pictures if 
she pretends to be his girlfriend for the holidays.

A BOY CALLED CHRISTMAS 
Genre: Adventure, family, drama
Director: Gil Kenan
Starring: Henry Lawfull, Maggie Smith, Michiel Huisman, Kristen 
Wiig, Toby Jones

A Boy Called Christmas features the story of Father 
Christmas in his more traditional English folklore context. 
The film will feature a young boy named Nikolas, who 

ventures out into the wintery forest to find his father in a 
mythical city of elves. He has a reindeer, Blitzen, to accompany 
him, as well as a loyal pet mouse named Mika.

8-BIT CHRISTMAS
Genre: Comedy
Director: Michael Dowse
Starring: Neil Patrick Harris, Winslow Fegley, June Diane 
Raphael, Steve Zahn

"8-Bit Christmas" centers its story on Jake Doyle (Neil Patrick 
Harris) as he recounts a Christmas story of his childhood to his 
young daughter. The story? Young Jake's (Winslow Fegley) quest 

to get his hands on the now legendary NES (Nintendo Entertainment 
System) — the must-have toy of the late 1980s holiday season. 



Pas shumë diskutimeve dhe pritshmërive të larta, 
në fund të nëntorit në ceremoninë e mbajtur në 
teatrin “Theatre du Chatelet” në Paris, revista 

“France Football” njoftoi se sulmuesi i klubit fut-
bollistik Paris St-Germain dhe sulmuesi argjenti-
nas Lionel Messi e fitoi Topin e Artë 2021. Nga ana 
e femrave, Alexia Putellas e Barcelonës u rendit e 
para, duke fituar pë herë të parë Topin e Artë. Le-
wandowski e fitoi çmimin Sulmuesi i Vitit, një çmim i 
ri që u shpall vetëm disa orë para fillimit të ceremo-
nisë. Portieri i PSG-së, Gigi Donnarumma, u votua si 
portieri më i mirë i meshkujve në botë, dhe një tjetër 
lojtar i Barcelonës, 19-vjeçari Pedri, u shpall lojtari më 
i mirë në botë për meshkujt U-21.

Kush vendos për fituesit?
Topi i Artë ndahet nga France Football bazuar në 
votimin e 180 gazetarëve nga e gjithë bota. Ndërsa 
mediet në mbarë botën votuan për trI çmime – To-
pin e Artë për meshkuj dhe femra dhe trofeun Yash-
in për portierin më të mirë - 32 ish-fitues të Topit 
të Artë votuan për lojtarin më të mirë të ri. Triumfi 
i Messi këtë vit erdhi pasi ai e ndihmoi Argjentinën 
të fitonte trofeun e Copa America 2020, çmimi i 
tij i parë ndërkombëtar. Messi gjithashtu i shënoi 
dyzet gola në vitin 2021 - 28 për Barcelonën, katër 
për Paris St-Germain dhe tetë për Argjentinën. Para 
kësaj, Messi e kishte fituar këtë çmim në vitin 2009, 
2010, 2011, 2012, 2015 dhe 2019. 

Ishte një garë e afërt
Fitorja e Messit këtë vit nuk ishte e lehtë, pasi ai me 
vështirësi e mundi sulmuesin e Bayern Munich dhe 
të Polonisë, Robert Lewandowski, i cili ishte preten-

denti tjetër kryesor për nderin e këtij viti. Diferenca e fundit 
e pikëve ishte 613 pikë për Messi dhe 580 pikë për Lewand-
owski. Mesfushori i Chelsea dhe Italisë, Jorginho, doli në 
vendin e tretë me 460 pikë.

Topi i Artë për Alexia Putellas
Putellas është një mesfushore spanjolle, që ka luajtur për 
kombëtaren spanjolle dhe kapitene e Barcelonës në Primera 
Division që nga viti 2012. Pas marrjes së çmimit Putellas tha: 
“Dua të falënderoj klubin. Fati donte që kjo të ishte dita e 
122 vjetorit të tij. Është privilegj të luash për Barçën”. Kjo 
ishte vetëm hera e tretë që ky çmim ndahej në kategorinë 
e femrave pasi u prezantua në vitin 2018. Fituesit e mëpar-
shëm të këtij çmimi ishin norvegjezja Ada Hegerberg (2018) 
dhe amerikanja Megan Rapinoe (2019).

“Ishte vërtet një vit i veçantë 
për mua…”
Pas pranimit të çmimit, Messi tha: “Ishte vërtet një vit 
i veçantë për mua… Dy vjet më parë, mendova se ishte 
hera e fundit… Nuk e di nëse është viti më i mirë i jetës 
sime – kam pasur një karrierë të gjatë - por ishte një 
titull i veçantë me Argjentinën pas kohëve të vështira dhe 
kritikave." Messi gjithashtu përgëzoi fituesin e vendit 
të dytë, Lewandowski. “Doja t'i thoja Robertit se ishte 
një nder të garoja kundër tij. Ai e meritonte ta fitonte 
atë vitin e kaluar." Në këtë deklaratë, Messi i referohej 
edicionit të Topit të Artë 2020 që u anulua për shkak të 
shpërthimit të pandemisë COVID-19.

Polemika për Topin e Artë 2021
Kjo është hera e shtatë që Messi e merr këtë çmim, i cili 
konsiderohet si çmimi individual më prestigjioz në botë 
për futbollistët. Pavarësisht cilësisë dhe sukseseve të 
padiskutueshme të Lionel Messi, shumë besojnë se ai nuk 
duhej të kishte fituar. Argumenti i tyre kryesor është se 
ka disa lojtarë të tjerë që kanë pasur një ndikim më të 
madh individual për ekipet e tyre përkatëse se sa Messi 
gjatë këtij viti, përkatësisht Robert Lewandowski, N'Golo 
Kante, Jorginho dhe Karim Benzema.

TOPI I ARTË 2021
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After many discussions and 
elevated expectations, in late 
November at the ceremony 

held at the Theatre du Chatelet in 
Paris, France Football announced 
Paris St-Germain and Argentina 
forward Lionel Messi won the 2021 
Ballon d'Or. On the women’s side, 
Alexia Putellas of Barcelona ranked 
first, earning her first Ballon d’Or. 
Lewandowski won the Striker of the 
year prize, a new award that was 
only announced hours before the cer-
emony began. PSG goalkeeper Gigi 
Donnarumma was voted the best 
men's goalkeeper in the world, and 
another Barcelona player, 19-year-
old Pedri, was named the best men's 
Under-21 player in the world.

Who decides the 
winners?
The Ballon D’Or is awarded by France 
Football based on the voting of 180 
journalists from around the world. 
While the media around the world 
voted for three of the awards - the 
men's and women's Ballon d'Or and 
the Yashin Trophy for best goalkeeper 
- 32 former Ballon d'Or winners voted 
on the best young men's player. Messi’s 
triumph this year came after he helped 
Argentina win the 2020 Copa America, 
his first international honour. Messi 
also scored forty goals in 2021 - 28 for 
Barcelona, four for Paris St-Germain 
and eight for Argentina. Prior to this 
Messi won this award in 2009, 2010, 
2011, 2012, 2015, and 2019.

It was a close call
Messi’s win this year was a close call, 
after he narrowly managed to beat 
Bayern Munich and Poland forward 
Robert Lewandowski, who was the oth-
er top contender for this year's honour. 
The final points margin was 613 points 
for Messi and 580 points for Lewand-
owski. Chelsea and Italy midfielder 
Jorginho came in third with 460 points.

Ballon D’Or 
Alexia Putellas
Putellas is a Spanish midfielder and 
has played for the Spain national team 
and captains Primera División club 
Barcelona since 2012. Upon receiving 
her award Putellas said: “I want to 
thank the club. Destiny wanted this to 

be the day of its 122nd anniversary. It 
is a privilege to play for Barca.” This 
was only the third time this award has 
been handed out in the women’s cat-
egory after being introduced in 2018. 
Past recipients were Norwegian Ada 
Hegerberg (2018) and American Megan 
Rapinoe (2019).

“It was indeed a 
special year for me…”
After receiving his prize Messi stated: 
“It was indeed a special year for me… 
Two years ago, I thought it was the last 
time… I don't know if it's the best year 
of my life - I've had a long career - but 
it was a special one with the title with 
Argentina after the tough times and 
the criticism." Messi also praised sec-
ond placed Lewandowski. I wanted to 
say to Robert that it was an honour to 
go up against him. He deserved to win 
it last year." In this statement Messi 
was referring to the 2020 Ballon D’Or 
edition that was cancelled due to the 
outbreak of the COVID-19 pandemic.

2021 Ballon D’Or 
controversy
This is the seventh time Messi claimed 
this award, which is considered as the 
world’s most prestigious individual 
award for football players. Despite the 
undisputed quality and successes of 
Lionel Messi, many believe he should 
have not won. Their main argument 
is that there are several other play-
ers that have had a bigger individual 
impact for their respective teams than 
Messi during this year, namely Robert 
Lewandowski, N’Golo Kante, Jorginho 
and Karim Benzema.

English Premiere 
League leads the way
Fourteen of the thirty players shortlist-
ed for the 2021 Ballon d'Or currently 
play in the Premier League. Chelsea 
had five players represented, with 
Jorginho, N'Golo Kante, Romelu Lu-
kaku, Mason Mount and Cesar Azpili-
cueta. Manchester City had the same 
number with Kevin de Bruyne, Raheem 
Sterling, Riyad Mahrez, Phil Foden and 
Ruben Dias. They are followed by Man-
chester United pair Ronaldo and Bruno 
Fernandes, Liverpool's Mohamed 
Salah, and Tottenham's Harry Kane.

Premier Liga angleze 
kryeson
Katërmbëdhjetë nga tridhjetë lo-
jtarët e përzgjedhur për Topin e Artë 
2021 luajnë aktualisht në Premier 
League. Chelsea përfaqësohej me 

pesë lojtarë, Jorginho, 
N'Golo Kante, Ro-
melu Lukaku, Mason 
Mount dhe me Cesar 
Azpilicueta. Man-
chester City e kishte 
të njëjtin numër që 
e përfaqësonin, ku 
përfshihej Kevin de 
Bruyne, Raheem Ster-
ling, Riyad Mahrez, 
Phil Foden dhe Ruben 
Dias. Ata pasohen nga 
dyshja e Manchester 
United Ronaldo dhe 
Bruno Fernandes dhe 
Mohamed Salah i Liv-
erpool, si dhe Harry 
Kane i Tottenham.

2021 BALLON D’OR
sports corner
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Facebook 
kompania 
dhe aplik-
acioni
Ndonëse u 
themelua në 
bazë të plat-
formës më të 
madhe so-
ciale në botë, 
përgjatë viteve 
kompania 
Facebook u rrit 
dhe u zgjerua, 
kështu që sot 
krahas aplikacionit 
të Facebook, kjo 
kompani i ka në pronësi 
dhe i drejton edhe aplikacionet Insta-
gram dhe WhatsApp. Sidoqoftë, ajo e 
mbajti emrin Facebook, emër ky që e 
përfaqësonte aplikacionin, por edhe 
kompaninë amë të këtyre tri rrjeteve 
sociale mbarë botërore.

Në letrën e 
themeluesve e cila 
u publikua më 28 
tetor, kur edhe 
u shpall vendimi 
për riemërimin e 
kompanisë, drejtori 
ekzekutiv Mark 

Zuck-
erberg 

deklaroi: 
“Aktualisht, emri 

ynë është i lidhur kaq 
ngushtë me emrin e një produkti të 
vetëm sa që nuk ka asnjë gjasë që të 
përfaqësojë gjithçka që jemi duke e 
bërë tani, e lëre më ato që do t’i bëjmë 

në të 
ardh-

men. Me 
kalimin e kohës, 

unë shpresoj që 
ne do të shihemi si një 

kompani e ‘metaverse’, dhe 
unë dua që ta ankorojë punën dhe 
identitetin tonë në punën që jemi 
duke e bërë drejt të ardhmes.”

Çka do të thotë Meta?
Ky emër u zgjodh për të përfaqësuar 
prodhimin kryesor me të cilin Zucker-
berg shpreson që Facebook – tani Meta 

– do të përfaqësohet në 
të ardhmen, gjegjë-

sisht Metaverse – një 
botë online në të 
cilën njerëzit mund 
të luajnë, punojnë 

dhe komunikojnë 
në një mjedis 
virtual, shpesh 
përmes për-
dorimit të 
pajisjeve 
të realitetit 

virtual. Janë 
disa kompani që janë 

të interesuara që të krijojnë 
Metaversin, një hapësirë të për-

bashkët virtuale tri dimensionale si një 
lloj të internetit në të ardhmen.

“Tani ne e shohim dhe flasim për 
biznesin tonë si dy segmente të 
ndryshme, njëri për familjen e aplika-
cioneve tona, dhe tjetri për punën tonë 
në platformat e së ardhmes. Si pjesë 
e kësaj, është koha që ne të kemi një 

emër të ri për kompaninë për 
të përfshirë tërë veprimtarinë 

tonë, për të pasqyruar kush 
jemi dhe çka shpresojmë 

që të ndërtojmë… Në këtë 
të ardhme, pa udhëtuar 
fizikisht, ju do të mund 
të teleportoheni men-
jëherë si një hologram, 
në zyrë, në një koncert 
me shokët, ose në 
dhomën e ndenjës në 
shtëpinë e 
prindërve 
tuaj,” shkroi 
Zucker-

berg më 
tej në letrën e 

themeluesve.

Zuckerberg, po ashtu tha që 
emri i ri, i cili vjen nga fjala 
greke “meta” që do të thotë 
“përtej”, simbolizon që 
gjithmonë ekziston diçka e 
re që mund të krijohet. Ai 
theksoi edhe që emri i ri e 
bën të ditur që në të ardh-
men përdoruesit nuk do të kenë 

Padyshim, lajmi më me bujë i 
vitit ishte vendimi i Facebook 
që ta ndryshonte emrin e vet 

në Meta. Lajmi u bë edhe më bom-
bastik nga keqkuptimi për shkak se 
njerëzit nuk arritën që ta kuptonin që 
ky vendim kishte të bënte me emrin 

e kompanisë dhe jo me emrin e aplikacionit të rrjetit social. Kjo do të thotë që Facebook, ashtu si edhe WhatsApp 
dhe Instagram do t’i mbajnë emrat e tyre. Mirëpo, kompania që i prodhon dhe mirëmban ato do të quhet Meta.

hi-tech

LAMTUMIRË FACEBOOK 
- MIRËSEVJEN META!
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Facebook the com-
pany and the app
Although it started based on the 
world’s greatest social media plat-
form, through the years the Face-
book company grew and expand-
ed and today in addition to the 
Facebook app, it also owns and 
runs Instagram and WhatsApp. 
However, the name Facebook 
was kept and represented both 
the Facebook app and the parent 
company of all three worldwide 
social media platforms.

On the founders letter that was 
sent out on 28 October when the 
rebranding was announced, CEO 
Mark Zuckerberg stated: “Right 
now, our brand is so tightly linked 
to one product that it can’t pos-
sibly represent everything that 
we’re doing today, let alone in the 
future. Over time, I hope that we 
are seen as a metaverse company, 
and I want to anchor our work 
and identity on what we’re build-
ing toward.”

What does Meta 
mean?
The name was chosen to echo 
the key product that Zuckerberg 
hopes Facebook – now Meta – will 
be represented by in the future, 
namely the Metaverse - an online 
world where people can game, 
work and communicate in a 
virtual environment, often using 
VR headsets. There are several 
companies that are interested in 
creating the Metaverse, a shared 
online 3D virtual space as a sort 
of future version of the internet.

"We're now looking at and re-
porting on our business as two 

different segments, one for our 
family of apps, and one for our 
work on future platforms. As 
part of this, it is time for us to 
adopt a new company brand to 
encompass everything that we 
do, to reflect who we are and 
what we hope to build… In this 
future, you will be able to tele-
port instantly as a hologram to 
be at the office without a com-
mute, at a concert with friends, 
or in your parents’ living room 
to catch up,” Zuckerberg wrote 
on the founders letter. 

Zuckerberg also said the new 
name, coming from the Greek 
word for "beyond," symbolized 
there was always more to build. 
He also said the new name re-
flects that over time, users will not 
need to use Facebook to use the 
company's other services.

Critics of the 
rebranding
There have been a lot of discus-
sions why Facebook decided to 
change the name of the parent 
company. Many critics consider 
that one of the main reasons 
is that the brand is irrevocably 
associated with scandals, neg-
ative externalities, and Mark 
Zuckerberg. Even before the 
most recent whistle-blowing 
scandal, Facebook was already 
the least-trusted tech company 
by a long shot. Mark Zuckerberg 
was once the most admired CEO 
in Silicon Valley, but that is no 
longer the case. Still, the reasons 
specified on the founders letter 
provide some solid arguments 
supporting this decision. It will 
remain to be seen in the future 
how people will react to it.

nevojë të përdorin aplikacionin e Facebook 
për shërbimet e tjera të kompanisë.

Kritikët e riemërimit
Ka pasur shumë diskutime për atë pse Face-
book vendosi që ta ndërronte emrin e kom-
panisë amë. Shumë kritik besojnë që një prej 
arsyeve kryesore ishte ndërlidhja e emrit të 
vjetër me skandalet, përvojat negative, dhe vet 
Mark Zuckerberg. Madje edhe para skandalit 
më të ri të nxjerrjes së sekreteve, Facebook 
ishte dukshëm kompania teknologjike më pak 
e besuar. Mark Zuckerberg dikur ishte drejtori 
ekzekutiv më i dashur në ‘Silicon Valley’(Lug-
inën e Silikonit), por nuk është më. Gjithsesi, 
arsyet e prezantuara në letrën e themeluesve i 
japin disa argumente të forta që e mbështesin 
këtë vendim. Mbetet të shihet në të ardhmen 
se si do të reagojnë njerëzit ndaj tij. 

Without a doubt the biggest news of the year was Face-
book’s decision to change its name to Meta. The news 
became even more bombastic due to the misunderstanding 

and failure of people to realize that this decision was related to the 
name of the company and not the social media app. This means 
that Facebook as well as WhatsApp, and Instagram will all be 
keeping their names. But the company that produces and maintains 
them will now be called Meta.

hi-tech

BYE-BYE FACEBOOK 
- HELLO META!
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“Nuk janë dallimet tona ato që 
na ndajnë, është paaftësia 
jonë për t’i njohur, pranuar 

dhe lartësuar ato dallime!”, tha një 
herë me maturi poetja Audre Lorde. 
Sepse, pasi që të jemi në gjendje të 
shohim përtej dallimeve tona, ne do 
t’i hapim derën bashkëpunimit dhe 
përparimit të vërtetë. Studentët e 
Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit në 
Mitrovicë (IBCM) janë shembulli më i 
mirë, pasi këto vajza dhe djem të rinj 
kanë vendosur të kenë një qasje më pak 
të zakonshme për arsimimin e tyre në 
kolegj. Ata kanë vendosur që të vijojnë 
mësimet në IBCM, pasi ai fokusohet në 
diversitetin dhe në një mënyrë moderne 
të mendimit dhe mësimit. 

IBCM është unik sepse i ka dy kampuse, 
njëri në Mitrovicën e jugut dhe tjetri në të 
veriut. Studentët nga grupet e ndryshme 
etnike i ndjekin mësimet së bashku të cilat 
zhvillohen në të dy lokacionet. Në këtë 
mënyrë, përveç mësimit dhe zhvillimit të 
aftësive të tyre profesionale për të ardhmen, 
studentët edhe njihen me njëri-tjetrin, 
shkëmbejnë pikëpamjet dhe përvojat e 
tyre. Me fjalë të tjera, ata përgatiten për 
një të ardhme më të mirë dhe më të bukur, 
duke ndërtuar së bashku ura miqësie. 

Shoqërohuni dhe 
njihuni me njëri-tjetrin 
sa më shumë!
Së fundmi, ekipi ‘For You’ mori pjesë në një 
nga ligjëratat në IBCM dhe folëm me disa 
nga studentët lidhur me përvojat e tyre dhe 

bashkëpunimin me pjesëtarët e komuniteteve 
të tjera etnike. Kristijan Lazareviq është 21 
vjeç dhe vjen nga Mitrovica e Veriut. Ai është 
një person komunikativ dhe mendjehapur, 
i cili beson se takimi dhe bashkëpunimi me 
bashkëmoshatarët e tij nga etnitë e tjera në 
Kosovë i hap perspektiva të reja dhe pozitive. 

“Kam bashkëpunim të shkëlqyeshëm me 
shokët e mi të klasës nga komuniteti shqiptar 
dhe mund të them me bindje se kemi më 
shumë ngjashmëri sesa dallime. Më pëlqen ky 
vend dhe miqësitë që kam krijuar. Diversiteti 
është ajo që më pëlqen më së shumti sepse 
kam mësuar shumë për të tjerët dhe për 
veten time”, tha Kristijan. Ai na tha se shumica 
e punëve dhe detyrave i kryejnë në grup, 
kështu që bashkëpunimi dhe ndihma mes 
studentëve është diçka që është e dukshme. 
Kristijani gjithashtu shoqërohet me shokët 
e klasës pas shkollës ku diskutojnë të njëjtat 
tema si të rinjtë e tjerë - muzikë, udhëtime, 
ushqim. Mesazhi i tij për të rinjtë në Kosovë 
është i thjeshtë: “Bukuria e jetës, rritja dhe 
shoqërimi qëndron te diversiteti. Fillimisht 

duhet të njihemi, ndaj le të jemi të hapur për 
bashkëpunim me të gjithë!”.

Të përballemi me 
diversitetin!
Kolegia e Kristijanit, Fatlume Karaçica, është 
19 vjeçe dhe është në vitin e dytë të studimeve. 
Në lidhje me përfitimet e një mjedisi multietnik 
ajo tha: “Përballja me diversitetin është pjesë 
e natyrshme e jetës. Jeta përbëhet nga një 
mori situatash, përmes së cilave, ne takojmë 
njerëz të kombësive të ndryshme, kulturave 
të ndryshme, që flasin gjuhë të ndryshme dhe 
që kanë hobi dhe interesa të ndryshme. Besoj 
se brezat e ri duhet të jenë më të hapur ndaj 
ndryshimeve. Ndryshimet dhe përmirësimet 
duhet të synojnë të përmirësojmë veten, 
familjet dhe komunitetet tona. Toleranca 
ndëretnike luan një rol të rëndësishëm dhe 
shokët dhe shoqet e klasës dëshmojnë 
se ne mund të punojmë, të mësojmë 

IBCM - NGA TEORIA NË PRAKTIKË

Fatlume Karaçica

Kristijan Lazareviq
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dhe të zhvillohemi së bashku.”

Shfrytëzoni 
rrugët më pak të 
frekuentuara
Harry Tuomola është drejtor 
ekzekutiv i IBCM dhe sipas tij, ajo që e 
veçon këtë kolegj nga të tjerët, është 
atmosfera e veçantë e multietnicitetit. 
Gjëja më e rëndësishme për z. 
Tuomola dhe mesazhi i tij për lexuesit 
e revistës sonë është “guxoni që të 
jeni ndryshe”. “Bëhuni të guximshëm, 
shfrytëzoni rrugët më pak të 
frekuentuara, mos shkoni verbërisht 
atje ku shkojnë të gjithë të tjerët dhe 
suksesi do të vijë automatikisht!”

Pranimi është 
pjesë e jetës
Nga studentët në IBCM dëgjuam se 
pranimi është pjesë e jetës dhe diçka 
që na bën më të mirë, më të pasur 
dhe më të pjekur. Nga ana tjetër, 
stereotipet dhe paragjykimet janë 
pengesa të mëdha. Herën tjetër kur 
të jeni në dyshim, përpiquni të mos 
e shmangni dikë bazuar në atë që 
besoni se janë, ose sepse i përkasin 
një grupi të caktuar, por shfrytëzoni 
mundësinë për të bërë miq të ri dhe 
për të takuar njerëz interesantë, 
filloni të bëni gjëra të reja dhe të 
eksploroni perspektiva të reja. 

Të fillojmë e të mendojmë për 
bukurinë e diversitetit. 

“It is not our differences that 
divide us, it is our inability to 
recognize, accept, and celebrate 

those differences!”, poet Audre Lorde 
once said wisely. Because, once we are 
able to see beyond our differences, 
we will open the door to true 
cooperation and progress. Students 
of the International Business College 
in Mitrovica (IBCM) are a prime 
example, as these young girls and 
boys have decided to take a less usual 
approach to their college education. 
They have decided to attend IBCM, as 
it focuses on diversity and a modern 
way of thinking and learning. 

IBCM is unique because it has two 
campuses, one in North and the other in 
South Mitrovica. Students from different 
ethnic groups attend joint classes that 
are conducted in both locations. This way, 
in addition to learning and developing 
their future professional skills, students 
also get to know each other, to exchange 
their viewpoints and experiences. In other 
words, they prepare for a better and more 
beautiful future together by building 
bridges of friendship. 

Hang out and get to 
know each other as 
much as possible!
Recently, the For You team attended one of 
the lectures at IBCM and we spoke to some 
of the students about their experiences 
and cooperation with members of other 
ethnic communities. Kristijan Lazarevic 
is 21 years old, and comes from North 
Mitrovica. He is a communicative and 
open-minded person who believes that 
meeting and cooperating with his peers 
from other ethnicities in Kosovo opens 
new and positive perspectives for him. 

“I have an excellent level of cooperation 
with my classmates from the Albanian 
community and I can confidently say that 
we have more similarities than differences. 
I enjoy this place and the friendships I have 
established. Diversity is what I like the 
most because I have learned a lot about 
others and about myself,” said Kristijan. He 
told us they do most of the work and tasks 
in groups, so cooperation and help among 
students is something that is obvious. 
Kristijan also hangs out with his classmates 
after school where they discuss the same 

topics as other youngsters - music, travel, 
food. His message to the youth in Kosovo 
is simple: “The beauty of life, growing up 
and socializing lies in diversity. First of all, 
we need to get to know each other, so let us 
be open for cooperation with everyone!”.

Let’s face diversity!
Kristijan's colleague, Fatlume Karacica is 19 
years old and she is in the second year of 
her studies. In relation to the benefits of a 
multiethnic environment she said: “Facing 
diversity is a natural part of life. Life is 
made up of a multitude of situations, 
through which, we meet people of different 
nationalities, different cultures, who speak 
different languages and who have different 
hobbies and interests. I believe that the 
younger generations must be more open 
to changes. Changes and improvements 
must be aimed at improving ourselves, 
our families and communities. Interethnic 
tolerance plays a significant role and my 
classmates and friends prove that we can 
work, learn, and develop together.”

Take the roads less 
travelled
Harry Tuomola is the executive director of 
IBCM and according to him, what sets this 
college apart from the others is the special 
atmosphere of multiethnicity. The most 
important thing for Mr. Tuomola and his 
message for the readers of our magazine 
is “dare to be different”. “Be brave, take 
the roads less travelled, do not go blindly 
where everyone else is going and success 
will come automatically!”

Acceptance is
part of life
From the students at IBCM we heard that 
acceptance is part of life and something 
that makes us better, richer and more 
mature. On the other hand, stereotypes 
and prejudices are big obstacles. Next 
time you are in doubt, try not to avoid 
someone based on who you believe they 
are, or because they belong to a particular 
group, but instead take the chance to 
make new friends and meet interesting 
people, start to do new things and explore 
new perspectives. 

Let’s start to think about the 
beauty of diversity. 

Na vizitoni në:
Visit us at:

IBCM - FROM 
THEORY TO PRACTICE
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Artiolë Kastrati (18)

Mendoj që sivjet të mer-
rem edhe më shumë me 
aktivitete dhe mësime 

pasi që synoj që të regjistrohem në 
fakultetin e arkitekturës në Uni-
versitetin e Prishtinës. Shpresoj që 
vitin tjetër të punoj edhe më shumë 
dhe të tregohem më e suksesshme. 
Gjithashtu, synoj që të merrem edhe 
më shumë me sport, të pikturoj më shumë ngase në pikturë 
unë i paraqes  të gjitha ndjenjat dhe mendimet e mia.

This year I plan to be even more active in learning and 
free activities because I plan to study architecture at 
the University of Prishtina. I hope to work even hard-

er next year and be even more successful. I also plan to 
do more sports, and paint more because in my paintings I 
express all my feelings and thoughts.

Shehide Krasniqi (17)

Vitin tjetër synimi im është që të 
lexoj më shumë libra në mënyrë 
që të mos i largohem botës së 

imagjinatës sime. Po ashtu, dua që 
të mësojë një gjuhë të re e cila do të 
më duhet në të ardhmen. Qëllimi im 
kryesor është që vitin tjetër të jem 
shumë më e matur, dhe të punoj për 
qëllimet e mia. Viti që vjen do të jetë 
një shans i ri për mua që të tregoj potencialin tim të plotë në 
çdo sferë të jetës!

My goal next year is to read more books so that I do not 
stray away from my imagination. I also want to learn a 
new language that will be helpful to me in the future. 

My main goal next year is to be more mature and to work for my 
goals. Next year will be a new chance for me to show my full 
potential in all walks of life!

Brikenë Kastrati (17)

Të gjithë ne kemi synime dhe 
objektiva që duam t’i arrijmë 
dhe për këtë duhet punë dhe 

përkushtim. Ky është viti i fundit 
i gjimnazit dhe vitin tjetër synoj 
të studioj inxhinieri kompjuterike. 
Përveç anës profesionale, vitin tjetër 
synoj që të bëhem më mendje hapur 
dhe më pak kokëfortë. Viti tjetër do 
të jetë shpresë e re për mua!

We all have goals and objectives we want to achieve, 
and this requires work and dedication. This is my 
senior high school year and next year I plan to 

study computer engineering. Besides the vocational aspect, 
next year I aim to be more openminded and less stubborn. 
Next year will be a new hope for me!

Erblin Zogaj (17)

Unë jam futbollist dhe synimi 
im është që të arrijë të luaj 
në arenën ndërkombëtare. 

Ky synim nuk është aspak i lehtë, 
por me punë, përkushtim dhe 
disiplinë besoj që asgjë nuk është 
e paarritshme. Edhe pse dua që 
të luajë futboll dhe t’i arrijë majat 
e futbollit, mësimin nuk do ta lë 
anash, sepse të mësuarit është një proces i vazhdueshëm, i cili 
gjithmonë të ndihmon në zhvillimin e një jete sa më të mirë! 

I am a football player, and my goal is to play in the 
international arena. This is no easy goal but with 
work, dedication, and discipline everything is possible. 

Although I want to reach the highest football levels, I will 
not stop my education, because learning is a process that 
always helps us live the best life possible!

Driard Shala (17)

Vendimi i parë që do ta marr 
është që të jem më mendje 
hapur dhe të vlerësoj dhe 

të jem mirënjohës për të gjitha të 
mirat që i gëzoj çdo ditë. Vendimi 
im i dytë është që t’i mësoj së paku 
tri gjuhë programuese pasi që 
planifikoj që t’i vazhdojë studimet 
në inxhinieri kompjuterike. Së treti, besoj që ky do të jetë viti 
im dhe unë do të bëjë të pamundurën që ta shfrytëzoj mak-
simalisht çdo ditë, orë, minutë dhe sekondë të këtij viti.

My first resolution is to become more openmind-
ed and appreciate and be grateful for all the 
good things in my life. My second resolution is 

to learn at least three coding languages because I plan 
to study computer engineering. Thirdly, this is my year, 
and I will do the impossible to make the most of every 
day, hour, minute and second. 

CILAT DO TË JENË VENDIMET TUAJA KËTË VIT 
TË RI, PËR PËRMIRËSIM GJATË VITIT TJETËR?

Leonard Sopaj (17)

Jam maturant andaj për vitin 
tjetër synoj që përgatitem që 
të dal me sukses në provimet 

SAT dhe TOEFL dhe të aplikoj për 
studime jashtë vendit. Dua që të 
kem arsimim cilësor, i cili do të nd-
ikojë jo vetëm për jetën time, por 
edhe në përmirësimin e kushteve 
të komunitetit në të cilin jetoj.

I am a senior and next year I plan to prepare to suc-
cessfully pass the SAT and TOEFL exams and then 
to apply for studies abroad. I want to have a quality 

education that will impact not only my life but the life of 
the community I live in as well.

pyetësor
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Ana Saviq (16) 

Vendimi im është që suk-
sesi im në shkollë të jetë 
maksimal, ashtu si edhe 

notat e mia. Kam dëshirë që të 
dal me shoqëri dhe të udhë-
tojmë. Kam vendosur që të 
mësoj edhe më shumë dhe të 
mësoj edhe një gjuhë të huaj. 
Po ashtu, do të ha ushqim të 
shëndetshëm dhe të kujdesem për peshën time.

My decision is to achieve maximal success at 
school and have great grades. I wish to go 
out and travel with my friends. I have de-

cided to learn a new foreign language. I will also eat 
healthy and keep in check my weight.

Jovana 
Gjokiq (15)

Vendimi im është që 
në vitin e ri shkol-
lor të kaloj shumë 

kohë me shoqërinë time të 
klasës. Më kanë munguar 
shumë gjatë vitit të kaluar. 
Më pëlqen që të mësoj dhe 
e di që edhe sivjet do të 
punojë shumë dhe do të mundohem që të jem e 
shkëlqyer si gjithmonë.

My decision is to spend most time with 
my classmates. I really missed them last 
year. I like to study, and I know that this 

I will work hard this year too, and I will try to be 
excellent as always.

Gjorgje 
Andriq (16)

Para së gjithash dëshiroj 
që më në fund të kalo-
jë pandemia dhe që të 

normalizohet jeta. Shpresoj 
që ky të jetë viti im dhe që me 
shoqërinë time të planifikojmë 
që të kompensojmë gjithç-
ka që na ka munguar gjatë 
pothuajse dy vjetëve të kaluara. Sa më përket mua 
personalisht, unë do të vazhdojë të mësoj edhe më 
shumë në mënyrë që së shpejti të regjistrohem në 
fakultetin që dëshiroj.

First of all, I wish this pandemic to finally be over 
and that life goes back to normal. I hope this 
will be my year and that we plan with my friends 

to make-up for everything we have been deprived of 
during almost two previous years. As for me personal-
ly, I will continue to study even harder so that I soon 
get to enroll what I want to study.

Vladan Deniq (16)

Sikurse të gjithë edhe unë 
shpresoj që pandemia të 
mos na pengojë sërish 

në shkollimin tonë. Nga kjo 
varen edhe vendimet tona. 
Vitin e kaluar COVID-19 na ka 
privuar nga shumë gjëra, para 
së gjithash nga mësimi nor-
mal dhe shoqëria jonë. Para 
se gjithash le të qëndrojmë të shëndetshëm!

Like everyone else I also hope the pandem-
ic will not hinder us again in our classes. 
Our decisions depend on this too. Last year 

COVID-19 deprived us of many things. First e fore-
most being normal classes and our friends. There-
fore, let us stay healthy!

Nemanja Jokiq (14)

Do të mundohem që të 
jem nxënës sa më i mirë. 
Vendimi im është që si 

gjithmonë të jem ambicioz, që 
të mësoj dhe lexoj sa më shumë. 
Po ashtu, do të merrem mak-
simalisht me sport dhe do t’iu 
përkushtohem shokëve të mi.

I will strive to be the best student. My decision is 
like always to be ambitious, to study, and read as 
much as I can. I will also do sports maximally and 

dedicate myself to my friends.

Marina Periq (14)

Vendimi im është që të 
vazhdojë të mbetem 
nxënëse e shkëlqyer, si-

kurse deri tani. Pres që mësimi 
të funksionojë normalisht dhe 
të mos kemi më mësim online. 
Dua që sivjet t’i përkushtohem 
stërvitjes në volejboll dhe ven-
dimi im që të mos mungojë në 
asnjë stërvitje.

My decision is to remain an excellent student, 
as until now. I expect to have normal class-
es and no online classes. This year I want to 

dedicate myself to training volleyball and my decision 
is to not miss a single training session.

WHAT ARE YOUR NEW YEAR RESOLUTIONS 
FOR SELF IMPROVEMENT?

questionnaire



PSE I DUA FESTAT E FUNDVITIT
këndi juaj

K oha kur festohen festat 
e fund vitit është peri-
udha më e bukur e vitit 

për mua. Në atë kohë të gjithë 
janë euforikë dhe të emocionu-
ar, të gjithë mendojnë se si do 
t’a kalojnë Vitin e Ri, si do t’i 
dekorojnë shtëpitë e tyre dhe 
si do t'i bëjnë të lumtur të 
dashurit e tyre. Pavarësisht 
se si ishte viti i paraprak, të 
gjithë, pa përjashtim, gjith-
monë mezi e presin Vitin 
e Ri.

Në familjen time të 
gjithë i presim me 
padurim festat. Çdo 
Vit të Ri, nëna dhe 
babai i ftojnë miqtë 
dhe familjen tonë, 
kështu që ne e 
bëjmë një festë të 
vogël. Nëna kuj-
deset veçanërisht 
për ushqimin 
dhe pijet. Ajo 
gjithmonë për-
gatitë diçka të 
shijshme dhe 
interesante, si 
të kripur ashtu 
edhe të ëm-
bël, ndaj ne 
e presim 
natën e 
Vitit të Ri 
me bark 
plot 
dhe të 
fryrë. 
Babai 
kuj-
de-
set 
për 

ndriçimin dhe muzikën dhe i gjithë oborri 
dhe gardhi para shtëpisë janë të zbuku-
ruar me llamba shumëngjyrëshe, kështu 

që shtëpia jonë është më e ndritura në 
lagje. Unë dhe motra ime e zbukuro-

jmë bredhin e Vitit të Ri. Këtë vit 
arritëm të biem dakord që dekorimet 
të jenë vjollcë-argjendi. Për këtë rast, 

ne blemë shumë zbukurime to-
pash të mëdhenj dhe të vegjël në 
ngjyrë argjendi dhe vjollcë, njësoj 
si kordelet dhe llambat. Përveç 

bredhit të Vitit të Ri, nga letra 
bëmë fjolla të mëdha bore 
dhe i ngjitëm në dritare dhe 
bëmë edhe kartolina për Vitin 
e Ri. Në kartolinat e Vitit të 

Ri vizatuam Dordolecin dhe 
Babadimrin, si dhe uruam 
shumë suksese dhe lumturi 
për Vitin e Ri, gjersa karto-
linat i bëmë për secilin nga 
mysafirët individualisht. 

Megjithatë, ne të gjithë 
kemi një dëshirë të për-
bashkët dhe ajo është të 
harrojmë pandeminë dhe 
koronavirusin në Vitin 

e Ri 2022 dhe mbi të 
gjitha të qëndrojmë të 
shëndetshëm!

Viti i Ri është 
një kohë kur dhu-
rojmë, jo vetëm 
materialisht, por 
është një mundësi 
për të thënë se sa 

shumë e duam 
njëri-tjetrin, 

sa shumë ku-
jdesemi për 
të dashurit 
tanë dhe për 
t'iu uruar 
të gjithëve 
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The Holiday Season is the most 
beautiful period of the year for 
me. Everyone is euphoric and 

excited, everyone is thinking about 
how they will spend the New Year, 
how they will decorate their homes 
and make their loved ones happy. 
No matter how was the old year, ev-
eryone, without exception, is always 
looking forward to the New Year.

In my family, we all look forward 
to the holidays. Every New Year, mom 
and dad gather their friends and our 
family, so we have a little party. Mom 
takes special care of food and drinks. 
She always makes something delicious 
and interesting, both salty and sweet, 
so we welcome New Year's Eve with 
full and big bellies. Dad is in charge 
of lighting and music, the whole yard 
and the fence in front of the house are 
decorated by Dad with various colorful 
lamps, so our house will be the bright-
est in the neighborhood. My sister and 
I decorate the Christmas tree.  This 
year, we managed to agree that the 
decorations should be purple-silver. 
For this occasion, we procured many 
large and small Christmas balls in silver 
and purple, just like bows and lamps. 
In addition to the Christmas tree, we 
made large snowflakes out of paper 
and pasted them on the window, and 
we also made New Year's greeting 
cards. In the New Year's greeting cards, 
we drew Snowman and Santa Claus 
and wished a lot of success and hap-
piness in the New Year, we made the 
greeting card for each of our guests 
individually. However, we all have one 
common wish, and that is to forget 
about the pandemic and the corona-
virus in the New Year 2022 and, above 
all, to stay healthy!

The New Year is a time of giving, 
not only material, it is an opportunity to 
say how much we love each other, how 

much we care about our loved ones 
and to wish everyone a lot of happi-
ness and success in the coming year. 
And of course, it is especially dear to us 
children because of the gifts. Although 
they told me a long time ago that Santa 
Claus doesn't exist, I still don't believe 
in that, so I leave him a wish list every 
year at the beginning of December. 
Then I wait until the first of January to 
see what Santa Claus prepared for the 
gift and left it under the Christmas tree. 
Almost all my wishes from the list are 
always fulfilled and I will be immensely 
grateful to my mom and dad, that is, to 
Santa Claus for that.

We stay awake longer on New 
Year's Eve, of course, and that is anoth-
er reason to look forward to it more. 
We put on nice suits and dresses, and 
we hang out until midnight, here and 
there we snack on something from 
the table. At midnight, we always go 
out in front of the house, everyone 
has a sprinkler that they ignite while 
counting down, and then when the 
clock strikes midnight, we observe a 
big fireworks display in the sky, then 
the wishes are expressed, the ones that 
can't be bought. On the first of Jan-
uary we say goodbye to the old year. 
New gifts are opened, and then we 
children count for another 365 days 
until the next opening of the gifts.

CHEERS AND 
GOOD LUCK 

TO EVERYONE!
V.B.

PSE I DUA FESTAT E FUNDVITIT WHY I  LOVE 
THE NEW YEAR 
HOLIDAYS

your corner

shumë lumturi dhe sukses 
vitin e ardhshëm. Sigurisht, 
për ne fëmijët, është veçanër-
isht kohë shumë e dashur për 
shkak të dhuratave. Edhe pse 
shumë kohë më parë më thanë 
se babadimri nuk ekziston, 
unë ende nuk e besoj këtë, 
ndaj çdo vit në fillim të dh-
jetorit ia lë një listë dëshirash. 
Pastaj pres deri më 1 janar për 
të parë se çfarë ka përgatitur 
babadimri për dhuratën dhe 
a e ka lënë atë nën bredh. 
Pothuajse të gjitha dëshirat 
e mia nga lista gjithmonë më 
plotësohen dhe për këtë do 
t'i jem jashtëzakonisht mirën-
johës mamit dhe babit, do të 
thotë babadimrit.

Natyrisht, natën e Vitit 
të Ri rrimë zgjuar më gjatë 
dhe kjo është një arsye tjetër 
për ta pritur atë me padu-
rim. Ne veshim kostume dhe 
fustane të bukura dhe rrimë 
deri në mesnatë, aty-këtu 
hamë diçka nga tavolina. Në 
mesnatë, ne gjithmonë dalim 
para shtëpisë, të gjithë kanë 
një xixëllojnë që e ndezin 
duke numëruar mbrapsht, 
dhe më pas kur ora e shënon 
mesnatën, shohim një shfaq-
je të madhe fishekzjarresh 
në qiell, pastaj shprehen 
dëshirat, ato që nuk mund 
të blihen. Më 1 janar i the-
mi lamtumirë vitit të vjetër. 
Hapen dhuratat e reja dhe 
më pas ne fëmijët numërojmë 
edhe 365 ditë deri në hapjen 
e radhës së dhuratave.

URIME DHE 
GJITHË TË 
MIRAT TË 

GJITHËVE!
V.B.
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këndi enigmatik/crossword puzzle

ZGJIDHJA E FJALËKRYQIT SKANDINAV

Fjalëkryq skandinav

USHTRIM
NË KARA-
TE (SHQ.)

NGJYRË
LETRASH
BIXHOZI

DEGË E
MJEKËSISË

(PASHQ.)

SHKOVA

NJERIU
(ANG.)

VENDKA-
LIMI MBI

NJË LUMË

SPORT
UJI

NUMRI
IMAGJI-

NAR

AKTORI
I NJOHUR,

KRUZ

SOLISTE
JONA,
FARA

EPOKË
(SHQ.)

LËVRIM
I ARËS

KOHË E
CAKTUAR
E PUNËS

ITALIA
(SHKURT.)

O. I.

SHENJA
PËR AUTO-
SHKOLLË

VEND-
LUFTIMI I
GLADIA-
TORËVE

SHEGË
(SHQ.)

MBROJTJE
E ORGANI-
ZMIT NGA

SËMUNDJA

OKSIGJEN

SHKENC.
SUEDEZ,
REMER

LËSHIM I
MUSKUJ-
VE (MED.)

FUTBOLL.
RRAHMANI
LËSHIM I

AEROPLAN-
IT NË TOKË

PJESA E
SIPËRME E
KOSTUMIT

METËR

SHTEGU,
RRUGA E
NGUSHTË

SOLISTI
I NJOHUR

AMERIKAN
NGA FOTO
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TURQIT E
PERAN-
DORISË

OSMANE

PASTHIRR.
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NOTË
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AKTORJA
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Përshëndetje!
Jam Lis Aliu nga Prizreni. 
Revistën tuaj e lexoj rregull-
isht dhe shumë më pëlqen. 
Kisha pasur shumë dëshirë të 
shkruani për jetën e aktorit 
me famë botërore Denzel 
Washington si dhe të pub-
likonit një poster nga ai. Po 
ashtu do të doja të shkruani 
më shumë për futbollin 
kosovar. Jeni më të mirët dhe 
vetëm vazhdoni.
Lis Aliu
Prizren

Përshëndetje!
Jam Esra. Revista juaj më 
pëlqen shumë. Mund të them 
se jeni më të mirët sidomos 
për ne nxënësit e klasës sime. 
Kohën e lirë e kaloj duke 
lexuar e po ashtu ndjekë 
edhe kursin e gjuhës angleze. 
Këngëtarja ime e preferuar 
është Melinda Ademi kurse 

ndër aktore do të veçoja 
Teuta Krasniqin. Ju lutem të 
shkruani më tepër për to e 
po ashtu nëse keni mundësi 
të publikoni posterët e tyre. 
Vetëm vazhdoni kështu se 
jeni më të mirët. Ju dua 
shumë.
Esra Shabani
Ferizaj

Tung tung!
Ju përshëndes nga zemra dhe 
ju uroj për punën e mrekul-
lueshme që po e bëni për të 
na ofruar një revistë kualita-
tive siç është revista ‘For You’. 
Grupi im i preferuar muzikor 
është BTS kurse këngëtari i 
preferuar për mua është Yll 
Limani. Ju lutem, shkruani 
diçka më shumë për jetën 
e këtyre këngëtareve si dhe 
publikoni posterë të tyre.
Jon Qorraj
Prishtinë

Përshëndetje! 
Unë quhem Don dhe dëshira 
ime e madhe është të ushtroj 
futboll. Përveç këtij sporti, 
më pëlqen edhe basketbol-
li, noti dhe volejbolli. Më 

pëlqejnë shumë posterët 
(unë mbledh posterë) si dhe 
leximi i literaturës shkollore. 
Këngëtari im i preferuar 
është Blero, andaj ju 
lutem publikoni një 
poster të këtij këngëtari 
të mrekullueshëm. Çdo të 
mirë nga unë! 
Don Vllahiu
Prishtinë

Tung! 
Unë quhem Fiona. Jetoj në 
Prizren dhe jam lexuese 
e rregullt e revistës suaj. 
Këngëtarja ime e preferuar 
është Tayna, kurse CD e 
imja e preferuar është ajo e 
Dhurata Dorës. Kisha pasur 
dëshirë të takohem me ak-
toren time të preferuar Yllka 
Gashi dhe do të kisha pasur 
dëshirë të kem një poster të 
saj. Suksese. 
Fiona Rrustemi
Prizren

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

bendi im i preferuar është 
NRG Band ndërsa ndër 
këngëtare do të veçoja Nora 
Istrefin se është më e mira. 
Aktoret e mia të preferuara 
janë Yllka Gashi dhe Teuta 
Krasniqi. Ju lutem nëse keni 
mundësi, publikoni një post-
er të Yll Limanit dhe Nora 
Istrefit. Jeni më të mirët. 
Noa Sfishta
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.182

Hello!
I am Lis Aliu from Prizren. 
I read your magazine reg-
ularly and I really like it. I 
would kindly ask you if you 
could write about the life of 
world-famous actor Denzel 
Washington, as well as to 
publish his poster. I would 
also like to read more about 
Kosovan football. You are 
the best and just keep up 
this great work!
Lis Aliu
Prizren

Hi!
My name is Esra. I like your 
magazine very much. My 
classmates in particular find 
you the best. I spend my free 
time reading and also at-
tending an English language 
course. My favorite singer is 
Melinda Ademi and among 
the actresses I would single 

out Teuta Krasniqi. Please 
write more about them and 
also if you have the opportu-
nity to publish their posters. 
Just keep up the good work 
because you are the best. 
Love you so much.
Esra Shabani
Ferizaj

Greetings!
I say hello to you from the 
bottom of my heart and 
congratulate you on the 
wonderful work you are 
doing to provide us with a 
qualitative magazine such 
as ‘For You’ magazine. My 
favorite band is BTS and 
my favorite singer is Yll 
Limani. Please write some-
thing more about the lives 
of these singers, and if you 
could publish a poster of 
them.
Jon Qorraj
Prishtina

Hello!
My name is Don and my 
biggest wish is to practice 
football. In addition to this 
sport, I also like basketball, 

swimming and volleyball. I 
really like posters (I collect 
posters) as well as reading 
school literature. My 
favorite singer is Blero, 
so please publish a 
poster of this wonder-
ful singer. All the best 
to you!
Don Vllahiu
Prishtina

Greetings!
My name is Fiona. I live in 
Prizren and I am a regular 
reader of your magazine. 
My favorite singer is Tayna, 
while I constantly listen to 
Dhurata Dora’s CD, which 
is becoming my favorite. I 
would have liked to meet 
my favorite actress Yllka 
Gashi and I would have 
liked to have a poster of her. 
Good luck!
Fiona Rrustemi
Prizren

Hi!
I like your magazine very 
much and I think it is very 
interesting. When I have free 
time, I listen to music; my 

favorite band is NRG Band 
and among the singers I 
would single out Nora Istrefi, 
because she is the best. My 
favorite actresses are Yllka 
Gashi and Teuta Krasniqi. 
Please, if you have the op-
portunity, publish a poster 
of Yll Limani and Nora Istrefi. 
You are the best!
Noah Sfishta
Prishtina

Reader’s
letters
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