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Një nga arsyet kryesore pse njerëzit e listojnë janarin si muajin e tyre të preferuar për 
zgjidhjet e jetës është sepse mendojnë se kjo është një mundësi e shkëlqyeshme për një 
fillim të ri. Kjo tregon se sa të rëndësishme janë fillimet e reja. Nëse asgjë tjetër, fillimet e 
reja janë një shenjë se nuk jemi dorëzuar, por vazhdojmë të përpiqemi për një jetë më të 
mirë, nota më të mira, miqësi më të mira, marrëdhënie më të mira, me fjalë të tjera një 
version më të mirë të vetvetes.

Jeta jonë është e mbushur me fillime të reja
E përmenda janarin, por në fakt jeta jonë është e mbushur me momente që sjellin 
fillime të reja dhe si të tilla na mbushin me shpresë dhe energji të përtërirë. Pranvera, 
për shembull, është një moment tjetër që perceptohet si një shans i madh për fillim të 
ri. Fillimi i vitit të ri akademik, ditëlindjet tona, çdo mëngjes, diplomimi nga shkolla 
(pavarësisht nivelit), e kështu me radhë.

Nëse mendoni se keni dështuar në diçka, filloni nga e para
Rëndësia dhe kuptimi i fillimeve të reja ndoshta përshkruhen më së miri në një citim që i 
atribuohet Budës: “Pavarësisht se sa e vështirë është e kaluara, gjithmonë mund të filloni nga e 
para”. Ndaj dua të shfrytëzoj rastin e t’ju ftoj të gjithëve që ta gjeni atë moment që ju frymëzon 
dhe ta përdorni atë energji pozitive për të filluar nga e para dhe për ta përmirësuar veten, sepse 
pavarësisht se çka bëni, kurrë nuk duhet të hiqni dorë.

Fituesit përpiqen derisa të kenë sukses
Jeta nuk është e lehtë, dhe ne të gjithë bëjmë gabime dhe dështojmë. Fituesit, megjithatë, dallojnë 
nga të tjerët, sepse ata nuk dorëzohen kurrë, por e shfrytëzojnë atë moment për të filluar nga e 
para, derisa ta arrijnë suksesin.

Një dolli për fillimin e ri
 Duke pasur parasysh këtë, pasi që ky është një fillim i ri në rrugëtimin tonë, dua ta shfrytëzoj 
këtë editorial për të ngritur një dolli për fillimet e reja: “Jeta është si një libër. Disa kapituj janë 
të trishtuar, disa të lumtur dhe disa emocionues. Mirëpo nëse nuk kaloni në faqen e radhës, kurrë 
nuk do ta dini se çka përmban ai kapitull. Ju uroj kapitullin më të mirë në këtë Vit të Ri”.

Kështu miqtë e mi, deri në takimin e radhës, ju uroj shëndet!
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One of the main reasons why people list January as their favorite month for life 
resolutions is because they feel this is a great opportunity to a new beginning. This in 
turn shows how important new beginnings are. If nothing else, new beginnings are a 
sign that we have not given up, but we continue to strive for a better life, better grades, 
better friendships, better relationships, in other words a better version of ourselves. 

Our lives are filled with new beginnings
I mentioned January, but in fact our lives are filled with moments that bring new 
beginnings and as such fill us with renewed hope, and energy. Spring, for example, is 
another moment precepted as a great chance for a new beginning. Beginning of a new 
academic year, our birthdays, every morning, graduation from school (regardless of 
its level), and the list goes on.

If you feel you have failed in something start anew
The importance and meaning of new beginnings are probably best described in a quote 
attributed to Buddha: “No matter how hard the past, you can always begin again.” So I 
want to take this opportunity to invite you all to find that moment that inspires you and 
use the positive energy it gives you to start anew and improve yourself because no matter 
what you do you can never give up.

Winners keep trying until they succeed
Life is not easy, and we all make mistakes and fail. the winners, however, differ from 
the rest because they will never give up but rather use that moment to start all over 
until they succeed.

A toast to a new beginning
Having in mind the aforementioned as this is a new beginning in this journey of 
ours, I want to use this editorial to raise a toast for new beginnings: “Life is like a 
book. Some chapters are sad, some happy, and some exciting. But if you never turn 
the page, you will never know what the next chapter holds. Wishing you the best 
chapter in this coming New Year.”

So, until next meeting, stay healthy my friends!

www.magazineforyou.com

4You Magazine - Shqip

magazine4ushqip

FalasLEO MESSI

R
ev

is
të

 m
uj

or
e 

e 
K

FO
R

-it
  N

r.
 1

93
 - 

Ja
na

r 
20

23



teknologjisë dhe kabinetin për 
biologji-fizikë-kimi) si dhe sallën 
e edukatës fizike. Mirëpo, siç u 
shpreh ai mungesat vërehen më 
shumë në furnizimin e shkollës 
me mjete inovative dhe materiale 
shpenzuese. Gjithsesi, përkundër 
këtyre vështirësive sukseset e 
nxënësve nuk mungojnë.

Një ndër shkollat më të mira në 
komunën e Malishevës
“E kemi zënë vendin e parë shumë 
herë në garat komunale dhe gara të 
tjera si në mësime ashtu edhe në 
sport. Në mesin e nxënësve tanë që 
janë dalluar me sukseset e tyre do 

të veçoja Doruntinë Nuhi Zogaj, Tahir 
Halil Zogaj, Lirindë Azem Kafexholli, 
Yll Zogaj, Vesa Zogaj, Luljeta Zogaj 
dhe Erëza Zogaj. Po ashtu shkolla 
jonë ka qenë katër herë kampione 
e Kosovës në garat e volejbollit, 
për djem,” deklaroi drejtori Zogaj. 
Ai vazhdoi më tej duke e theksuar 
se të gjitha këto suksese vijnë si 
rezultat i punës së pakursyer të 
mësimdhënëseve të kësaj shkolle si 
dhe bashkëpunimit tejet të mirë në 
mes të shkollës dhe prindërve. Sipas 
tij kombinimi i këtyre dy elementeve 
ndikon në nxitjen e fëmijëve që 
të angazhohen maksimalisht si në 
mësime edhe në sport.
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SHFMU “ISMAIL QEMALI” BELLANICË 
KOMUNA E MALISHEVËS

School of the month

Një shkollë me 34 punonjës 
dhe 302 nxënës
Pak kohë më parë ne e pranuam një ftesë 
të tillë nga drejtori i Shkollës Fillore dhe të 
Mesme të Ulët “Ismail Qemali” në fshatin 
Bellanicë të komunës së Malishevës, z. 
Xhevdet Zogaj. Gjatë intervistës sonë ai 
na njoftoi që kjo shkollë është hapur për 
herë të parë në vitin 1972. Që atëherë 
objekti i shkollës është rinovuar disa herë 
dhe për herë të fundit kjo ka ndodhur në 
vitin 2013. Drejtori Zogaj më tej theksoi se 
deri në vitin 2005, kjo shkollë i ka pasur 
edhe tri paralele të ndara në fshatrat 
Temeqinë, Ngucat dhe Bardh, të cilat më 
pas u pavarësuan nga kjo shkollë. Më tej 
ekipi ynë mësoi se aktualisht në këtë 
shkollë krahas drejtorit janë të punësuar 
edhe dy edukatore, njëzet e shtatë 
mësimdhënës, tre punëtorë teknik, dhe 
një pedagoge. Ndërsa, numri i fëmijëve 
që i vijojnë mësimet aty është gjithsejtë 
treqind e dy nxënës. 

Hapësirë dhe kabinete të mjaftueshme
Në pyetjen tonë nëse shkolla kishte 
hapësirë dhe kabinete të mjaftueshme, 
drejtori Zogaj theksoi se shkolla ka 
hapësirë të mjaftueshme dhe ishte e 
pajisur me dy kabinete (kabinetin e 

Kohë pas kohe në redaksinë tonë na vijnë 
kërkesa nga nxënës, arsimtarë por edhe 
drejtorë të shkollave të ndryshme në Kosovë 
që ne të shkojmë t’i vizitojmë ata dhe që ta 
prezantojmë shkollën e tyre në rubrikën tonë 
‘Shkolla e Muajit”. Për të gjithë stafin tonë kjo 
është ndër mirënjohjet më të mira që ne mund 
t’i marrim nga lexuesit tanë për punën tonë. 
Andaj ndaj çdo ftese të tillë ne i përgjigjemi 
pozitivisht me kënaqësinë më të madhe.

z. Xhevdet Zogaj - drejtor
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A school with 34 employees 
and 302 students
Some time ago we received an invitation 
from Mr. Xhevdet Zogaj the director of the 
Elementary and Junior High School “Ismail 
Qemali” in the village of Bellanicë in the 
municipality of Malisheva. During our 
interview, he informed us that this school 
was opened for the first time in 1972. 
Since then, the school building has been 
renovated several times and the last time 
this happened was in 2013. Director Zogaj 
further emphasized that until 2005, this 
school also had three satellite schools 
in the villages of Temeqinë, Ngucat and 
Bardh, which then became independent 
from this school. Furthermore, our team 
learned that currently in addition to the 
director the school also employees two 
educators, twenty-seven teachers, three 
technical workers, and one pedagogue. 
Meanwhile, the number of children 
attending classes is three hundred and 
two students in total.

Sufficient space and laboratories
In our question if the school has 
enough space and laboratories, director 
Zogaj emphasized that the school has 
enough space and was equipped with 
two laboratories (technology and the 
biology-physics-chemistry laboratory) 

as well as the physical education gym. 
However, as he said, the shortages 
are more noticeable in the supply of 
the school with innovative tools and 
expendable materials. However, despite 
these difficulties, students’ successes 
are not lacking

One of the best schools 
in the municipality of Malisheva
“We have taken first place many times 
in municipal competitions and national 
competitions, both in knowledge and 
sports. Among our students who have 
distinguished themselves with their 
successes, I would single out Doruntinë 
Nuhi Zogaj, Tahir Halil Zogaj, Lirindë 
Azem Kafexholli, Yll Zogaj, Vesa Zogaj, 
Luljeta Zogaj and Erëza Zogaj. Also, 
our school has been the champion 
of Kosovo four times in volleyball 
competitions, for boys,” director Zogaj 
said. He continued by underlining that 
all these successes come as a result 
of the unsparing work of the teachers 
of this school as well as the excellent 
cooperation between the school and 
the parents. According to him, the 
combination of these two elements 
influences the encouragement of 
children to be maximally engaged both 
in lessons and in sports.

EJHS “ISMAIL QEMALI” BELLANICE 
MALISHEVE MUNICIPALITY 

From time to time in our editorial office we receive requests from students, teachers 
and also directors of various schools in Kosovo for us to go visit them and to present 
their school in our column “School of the Month.” For all our staff this is one of the best 
acknowledgments we can receive from our readers for our work. Therefore, we respond 
positively to any such invitation with the greatest pleasure.

Kosova është vendi 
më i mirë në botë 
Kur e pyetëm se cila ishte 
pika më e fortë e shkollës që 
ai e drejton, z. Zogaj pa asnjë 
hezitim e veçoi përpikërinë 
në punë të të gjithë personelit 
të kësaj shkolle. Gjë që sipas 
tij ua mundëson atyre që 
të planifikojnë gjithçka me 
kohë deri në atë pikë sa edhe 
në ditën e parë të çdo viti 
shkollor mësimi zhvillohet 
pa asnjë pengesë të vetme. 
Mirëpo më këtë rast drejtori 
Zogaj theksoi se përkundër 
të gjitha arritjeve dhe punës 
së mirë, si shumë shkolla 
të tjera, edhe kjo shkollë 
është duke u përballur me 
fenomenin e rënies së numrit 
të nxënësve. Përkundër kësaj, 
ai tha se puna vazhdon 
me seriozitet dhe u shpreh 
optimistë që shumë shpejt do 
të mund të pajisnin klasat e 
mësimit me tabela të mençura 
të cilat do të ndikonin 
dukshëm në përmirësimin e 
cilësisë së mësimdhënies. Në 
fund ai i porositi të gjithë 
të rinjtë që të punojnë dhe 
mësojnë shumë sepse në këtë 
mënyrë ata e ngrenë edhe 
vetëbesimin për profesionet 
e tyre të ardhshme si dhe të 
mos harronin se Kosova është 
vendi më i mirë në botë.

5

Kosovo is the best place in the world  
When we asked him what was the strongest point of the school he leads, 
without any hesitation, Mr. Zogaj pointed out the punctuality in the work 
of all the staff of this school. This, according to him, enables them to plan 
everything in time to the point that even on the first day of every school 
year, the lesson takes place without a single obstacle. However, on this 
occasion, director Zogaj emphasized that despite all the achievements 
and good work, like many other schools, this school is also facing the 
phenomenon of the decrease in the number of students. Despite this, he 
said that the work continues in serious and expressed optimism that very 
soon they would be able to equip the classrooms with smart boards which 
would significantly affect the improvement of the quality of teaching. In 
the end, his message to all the young people was to work and learn hard 
because in this way they also raise their self-confidence for their future 
occupations and not to forget that Kosovo is the best place in the world.
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Një forum me shumë qëllime
Ky forum u organizua nga Misioni 
në Kosovë i Organizatës për Siguri 
dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), 
Departamenti për Siguri dhe Rend 
Publik, në bashkëpunim me Sektorin 
për Zhvillim të Sigurisë në Bashkësi 
të Policisë së Kosovës dhe Komitetet 
Lokale për Siguri Publike (KLSP) në 
Fushë Kosovë dhe Graçanicë. Një nga 
qëllimet e forumit ishte përmirësimi i 
bashkëpunimit ndërmjet pjesëtarëve të 
komuniteteve, Policisë së Kosovës dhe 
vetë KLSP-ve, veçanërisht, siç u theksua 
nga organizatorët, ndërmjet të rinjve nga 
komunitetet e ndryshme.

Mundësi e mirë për të vendosur kontakte 
bashkëpunimi
Gjatë këtij forumi rinor, pjesëmarrësit 
patën mundësinë të merrnin pjesë në 
mënyrë ndërvepruese në aktivitete të 
ndryshme, të diskutonin për tema të 
ndryshme, të njiheshin me mënyrën se si 
funksionojnë KLSP-të, të mësonin rreth 
avokimit dhe negociatave dhe gjithashtu 
të bisedonin për problemet më urgjente 
me të cilat përballen të rinjtë.

Z. Rrahim Berisha, asistent programi në 
Zyrën e OSBE-së në Kosovë, theksoi se 
qëllimi i këtij kampi multietnik rinor ishte 
ngritja e vetëdijes së komunitetit për 
forumet e sigurisë në bashkësi dhe për 
konceptin e policimit në bashkësi. “Për 
tri ditë gjatë këtij kampi multietnik rinor, 
ne i trajnuam pjesëmarrësit për aftësi të 
rëndësishme si avokimi dhe negocimi. 
Ne besojmë se duke i ndihmuar këta 
të rinj që të fitojnë aftësi të tilla, do 
t'i ndihmojmë ata që të bëhen zëri i 
komuniteteve ku jetojnë dhe të avokojnë 
më mirë për nevojat e tyre,” shtoi z. 
Berisha. 

Përparësi e madhe e këtij kampi ishte 
fakti se në të ishin të pranishëm edhe 
policët e Policisë në Bashkësi të Policisë 
së Kosovës. Prandaj, pjesëmarrësit e 
kampit patën gjithashtu mundësinë 
të shprehnin shqetësimet e tyre dhe 
të diskutonin çështje të tilla si siguria 
në shkollë, alkooli, abuzimi, droga dhe 
çështje të tjera që ndikojnë në sigurinë 
e komuniteteve të tyre. Në fund u 
vendos që të organizohet një punëtori 
pasuese në Graçanicë. Ndërkohë, 
pjesëmarrësit e kampit do të duhej 
të përdornin aftësitë e avokimit dhe 
negocimit të fituara gjatë kampit për 
të dalë me ide dhe propozime se si 
mund të adresohen shqetësimet e 
lartpërmendura.

Krijoni, mësoni dhe shoqërohuni
Zoran Simiq, kryetar i KLSP-së në 
Gushtericë të Poshtme në Komunën 
e Graçanicës, ishte vetë pjesëmarrës 
në këtë forum rinor treditor. Ai 

fillimisht shpjegoi se çfarë është KLSP 
dhe pse ka vendosur të jetë pjesë e 
këtij forumi në Prevallë. “KLSP është 
një organizatë, gjegjësisht organ i 
përbashkët i fshatrave tona që është 
i lidhur me komunën dhe policinë”, 
tha Zorani. Ai thotë se ka vendosur të 
merrte pjesë në këtë forum, sepse ka 
dashur të takojë bashkëmoshatarët 
e tij nga etnitë e tjera që synojnë të 
jenë liderë të ardhshëm dhe që mu 
si ai kanë dëshirë të flaktë për të 

Në fund të vitit të kaluar në 
prevallë, rrëzë maleve të Sharrit 
u mbajt një forum multietnik 
rinor treditor i titulluar "të rinjtë 
për një të ardhme më të mirë". 
Gjatë këtij forumi tetëmbëdhjetë 
të rinj nga komuniteti shqiptar 
dhe serb kishin mundësinë 
të punojnë së bashku për të 
përmirësuar sigurinë dhe 
cilësinë e jetës së komuniteteve 
në të cilat jetojnë dhe punojnë.

FORUMI "TË RINJTË 
PËR NJË TË ARDHME MË TË MIRË"
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A forum with multiple goals
This forum was organized by the 
Organization for Security and 
Cooperation in Europe (OSCE) Mission 
in Kosovo, section for Security and 
Public Safety in cooperation with the 
Community Security Development 
Section of the Kosovo Police and the 
Local Public Safety Committees (LPSC) 
in Fushë Kosovë/Kosovo Polje and 
Gracanica. One of the goals of the 
forum was to improve cooperation 
between community members, the 
Kosovo Police, and the LPSCs and, 
especially, as it was emphasized 
by the organizers themselves, 
between young people from different 
communities.

Good opportunity to establish con-
tacts of cooperation
During this youth forum, the 
participants had the opportunity to 
interactively participate in various 
activities, to hold discussions on 
different topics, to get acquainted with 
how LPSCs function, to learn about 
advocacy, negotiation, as well as to 
converse about the most pressing 
problems youth faces.

Mr. Rrahim Berisha, program assistant at 
the OSCE Office in Kosovo, highlighted 
that the purpose of this multi-ethnic 
youth camp was to raise the community 
awareness about community safety 
forums and the concept of community 
policing. “For three days during this 
youth multi-ethnic camp, we trained 
the participants on important skills 
such as advocacy and negotiation. We 
believe that helping these youngsters 
to acquire such skills will help them to 
become the voice of the communities 
they live in and to better advocate their 
needs,” Mr. Berisha added. 

A great advantage of this camp was 
the fact that Kosovo Police Community 
Policing officers were attending as 
well. Therefore, the camp participants 
also had the chance to express their 
concerns and discuss issues such as 
school safety, alcohol, abuse, drugs, 
and other issues that affect the safety 
of their communities. In the end it 
was decided that another workshop 
would be organized in Gracanica. In 

the meantime, the camp participants 
would have to utilize the advocacy 
and negotiation skills acquired during 
the camp to come up with ideas and 
proposals on how the abovementioned 
concerns could be addressed.

Create, learn, and socialize
Zoran Simic, president of the LPSC in 
Gushtericë e Poshtme/Donja Gušterica 
in Gracanica Municipality, was himself 
a participant in this three-day youth 
forum. He first explained what LPSC 
is and why he decided to be a part of 
this forum in Prevala. "The LPSC is an 
organization, that is, a joint body of 
our villages that is connected to the 
municipality and the police," Zoran said. 
He says that he decided to participate 
in this forum, because he wanted to 
meet his peers from other ethnicities 
that aim to be future leaders and that 
just like him are eager to gain new 
knowledge and make friends. "I hope 
that we will be given the opportunities 
to become leaders and representatives 
of our communities in the future. To 
my peers I say create, learn, and make 
friends because that is how we will 
improve ourselves and our society," 
emphasized Zoran. 

The youth must shape a better future
Zoran's points of view were shared 
by Diellza Rama from Fushë Kosovë/
Kosovo Polje, a student of the Faculty 
of Law of the University of Pristina. She 
went on adding that personally she was 
happy to have participated in this camp. 
“Being here was great, in addition to 
acquiring important skills on advocacy 
and negotiation I also got to meet new 
people and made new friends. This is 
important because it is up to us, the 
young generations, to shape a better 
future for our society.”

"YOUTH FOR A BETTER FUTURE" FORUM

Punoni së bashku për një të 
ardhme më të mirë
Në ditën e fundit të këtij forumi 
u shpërndanë certifikata për të 
gjithë pjesëmarrësit. Me këtë 
rast, z. Berisha u bëri thirrje 
edhe një herë të gjithë të rinjve 
në Kosovë që të punojnë së 
bashku për një të ardhme më të 
mirë, sepse nëse janë tolerantë 
dhe bashkëpunojnë, atëherë e 
ardhmja jonë është e sigurt.

A three-day youth multiethnic forum entitled "Youth for a better 
future" was held late last year in Prevala at the foot of Sar mountains. 
During this forum, eighteen young people from the Albanian and Serbian 
communities had the opportunity to work together to improve the safety 
and quality of life of the communities in which they live and work.

fituar njohuri të reja dhe për të 
krijuar miqësi. "Shpresoj se do 
të na jepen mundësitë që në të 
ardhmen të bëhemi liderë dhe 
përfaqësues të komuniteteve 
tona. Bashkëmoshatarëve të mi 
u them të krijojmë, të mësojmë 
dhe të bëjmë miq sepse kështu 
do të përmirësojmë veten dhe 
shoqërinë tonë", theksoi Zorani.

Të rinjtë duhet të formësojnë një të 
ardhme më të mirë
Pikëpamjet e Zoranit i ndau edhe 
Diellza Rama nga Fushë Kosova, 
studente e Fakultetit Juridik në 
Universitetin e Prishtinës. Më tej 
ajo shtoi se personalisht është 
e lumtur që ka marrë pjesë në 
këtë kamp. “Prezenca ime këtu 
ishte e mrekullueshme, sepse 
përveç përvetësimit të aftësive 
të rëndësishme në avokim dhe 
negocim, unë gjithashtu e pata 
mundësinë që të njihem me njerëz 
të rinj dhe të bëj miq të rinj. Kjo 
është e rëndësishme, sepse na takon 
neve, brezave të rinj, të formësojmë 
një të ardhme më të mirë për 
shoqërinë tonë.”

Na vizitoni në:
Visit us at:

Work together for a better future
On the last day of this forum, 
certificates were distributed to all 
participants. On this occasion Mr. 
Berisha once more appealed to 
all the young people in Kosovo to 
work together for a better future, 
because if they are tolerant and co-
operate, then our future is secure.
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Dimri është një kohë për xhempera 
të rehatshëm, çizme të ngrohta 
dhe batanije të këndshme - jo 

vetëm për ju, por edhe për qenin 
tuaj. Pavarësisht nëse ju pëlqen të 
blini veshje për qenin për çfarëdo 

rasti, ose mendoni vetëm që të 
vishni qenin tuaj sipas motit, dimri 
sjell shumë mundësi për aksesorë 

praktikë dhe të lezetshëm, nga 
mbështjellja e qenushit tuaj me 
rroba të ngrohta dhe pandofla, 

deri te mbështjellja e tij me 
batanije prej leshit të ngjeshur 

dhe shtretër prej pelushi. Për disa 
qen, mbulimi me veshje të ngrohta 

është më shumë se një aktivitet 
argëtues. Disa lloj qensh janë 

më pak të aftë për të rregulluar 
temperaturën e tyre të trupit 

dhe janë më të ndjeshëm ndaj 
ftohjes apo edhe hipotermisë në 

temperatura shumë të ftohta.

Bëni shëtitjet të rehatshme
Vetëm për shkak se është ftohtë jashtë 
nuk do të thotë që ju duhet të ndaloni 
së shëtituri qenin tuaj, por është e 
rëndësishme ta vishni qenin tuaj në 
mënyrë të përshtatshme në mënyrë që 
ecja të jetë e këndshme për ju të dy. 
Në mot të thatë dhe të ftohtë, jelekët, 
xhaketat ose palltot nga leshi i ngjeshur 
(fleece) janë opsione komode dhe të 
lehta që ofrojnë shumë ngrohtësi. Palltot 
me tegela (si jorgan) janë më të trasha 
dhe shumë të ngrohta. Disa xhaketa dhe 
jelekë qensh madje janë të dizajnuara 
në mënyrë që t'i përdorni ato si rripa që 
vishen duke lidhur zinxhirin e qenit tuaj 
në një unazë në rrip që gjendet në shpinë. 
Nëse jeni duke përdorur një xhaketë 
si rrip që vishet, sigurohuni që ato të 
përshtaten aq mirë sa qeni juaj të mos 
mund të rrëshqasë jashtë tij, nëse ndalet.

Ngrohtësi e papërshkueshme 
nga uji
Nëse do të jeni jashtë në shi ose borë, 
investoni në disa veshje mbrojtëse 
e rezistente ndaj ujit për qenin tuaj. 
Mantelet e shiut ose ponçot e qenve 
janë të mira për ta ruajtur qenin tuaj 
të mos laget, por mund të jenë shumë 

të holla për të siguruar ngrohtësi të 
mjaftueshme, nëse nuk shtoni një 
shtresë shtesë përfundi tyre si një 
xhemper. Nëse dëshironi të thjeshtoni 
veshjen e sipërme të qenit tuaj, mund 
të gjeni xhaketa ose pallto të trasha 
për qenin me shtresë të jashtme 
të papërshkueshme nga uji, të cilat 
ofrojnë si ngrohtësi ashtu dhe mbrojtje 
nga moti i lagësht.

Mbajini ato putra të thata
Për rajonet me reshje të dendura bore, 
mund të gjeni edhe kostume dëbore 
për mbarë trupin që e mbrojnë qenin 
tuaj prej kokës deri tek bishti. Nëse 
qeni juaj ka veshë të gjatë ose qime të 
gjata në kokë, mendoni të përdorni një 
lloj shalli si kollare që e mbulon edhe 
feçkën (hundën). Këto shalle janë si 
çanta prej pëlhure që rrëshqasin mbi 
kokën dhe veshët e qenit (vishen si një 
kollare), duke qëndruar në vend me 
llastik. Ato i mbrojnë flokët dhe veshët 
e gjatë të qenit tuaj nga shiu dhe bora. 
Një bonus shtesë: këto shalle janë 
gjithashtu të shkëlqyera për ta mbajtur 
të ushqyerit më pastër, duke i mbajtur 
veshët e gjatë të qenit tuaj jashtë tasit 
të ushqimit. Gjishashtu ato duken 
elegante dhe me stil.

SI TË DUKET QENI JUAJ "SHIK" GJATË DIMRIT! 
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Make walks 
comfortable
Just because it’s cold outside 
doesn’t mean you should 
stop walking your dog, but 
it’s important to dress your 
dog appropriately so the walk 
is enjoyable for you both. 
In dry, cold weather, fleece 
vests, jackets or coats are 
comfortable, lightweight options 
that provide a lot of warmth. 
Quilted coats are thicker and 
very warm. Some dog jackets 
and vests are even designed 
so you can you use them as a 
harness by hooking your dog’s 
leash to a ring on the back. 
If you're using a jacket as a 
harness, make sure they fit well 
enough that your dog can't slip 
out if they put on the brakes.

Waterproof warmth
If you’ll be outside in the 
rain or snow, invest in some 
water-resistant protective 
clothing for your dog. Doggie 
raincoats or rain ponchos 
are good at keeping your dog 
dry but may be too thin to 
provide enough warmth unless 
you add an additional layer 
underneath like a sweater. If 
you want to streamline your 
dog’s outerwear, you can find 
insulated dog jackets or coats 
with waterproof outer shell, 
which provide both warmth and 
protection from wet weather.

Keep those paws dry
For regions with heavy snowfall, 
you can even find full body 
doggie snowsuits that protect 
your dog from head to tail. 
If your dog has long ears or 
long hair on its head, consider 
using a snood. Snoods are like 
fabric bags that slip over the 
dog’s head and ears, staying in 
place with elastic. They protect 
your dog’s long hair and ears 
from rain and snow. An added 
bonus: Snoods are also great 
for making mealtime neater by 
keeping your dog’s long ears 
out of the food bowl. Plus, they 
do look sleek and stylish.

Create cozy spaces
It’s warmer inside than out, 
but it’s usually still chilly 
indoors in winter, so creating 
an inviting warm space for 
your dog to curl up will be a 
welcome addition. Look for an 
extra fluffy bed made of fleece 
or another cozy material. Beds 
shaped like donuts or those 
with raised sides offer extra 
snuggling potential. You can 
add a soft blanket or two for 
your dog to dig and arrange 
as nesting material or go one 
step further and choose an 
enclosed “pup tent” filled with 
blankets or “cuddle bed,” which 
is designed with a flap over the 
top for your dog to crawl under 
and burrow into.

Krijoni hapësira komode
Zakonisht është më ngrohtë brenda sesa 
jashtë, por gjatë dimrit është ende ftohtë 
brenda, kështu që krijimi i një hapësire të 
ngrohtë tërheqëse për qenin tuaj për t'u 
shtriqur do të jetë një gjë shtesë e mirëpritur. 
Kërkoni një shtrat me gëzof shtesë të bërë nga 
leshi i ngjeshur ose një material tjetër komod. 
Shtretërit në formë të krofnes ose ata shtretër 
me pjesën anësore të ngritur ofrojnë potencial 
shtesë për strukje. Ju mund të shtoni një ose 
dy batanije të buta që qeni juaj të futet më 
thellë dhe t'a rregullojë si material foleje ose 

të shkoni edhe një hap më tej dhe të zgjidhni 
një "tendë të mbyllur për këlysh" të mbushur 
me batanije, ose "shtrat për strukje" që është 
i dizajnuar me një lloj strehe të butë sipër që 
qeni juaj të futet brenda tij dhe të rehatohet 
në brendinë e shtratit.

HOW TO MAKE YOUR DOG 
LOOK "CHIC" IN WINTER!

Winter is a time for cozy sweaters, warm booties, and 
snuggly blankets - not just for you, but for your dog, too. 

Whether you enjoy splurging on canine apparel for any 
occasion, or only consider dressing your dog up to suit the 

weather, wintertime brings many opportunities for both 
practical and adorable accessorizing, from bundling up your 
pup in warm clothing and booties, to swaddling him or her 
in fleece blankets and plush beds. For some dogs, bundling 
up in warm clothing is more than just a fun activity. Certain 

types of dogs are less capable of regulating their body 
temperature, and they are more susceptible to becoming 

chilled or even hypothermic in very cold temperatures.



Kur Bad Bunny po rritej në Almirante Sur, një zonë 
rurale në Vega Baja, Puerto Riko, ai shpesh shkonte 
për të blerë rroba me nënën e tij. “E mbaj mend 
që çdoherë i kam parë veshjet e grave dhe ato 
gjithmonë do të më përshtateshin shumë më mirë 
dhe kishin shumë larmi të ndryshme”, kujton reperi 
dhe këngëtari, i lindur Benito Antonio Martínez 
Ocasio. Në zyrën e tij në San Juan, Bad Bunny ulet 
dhe për një moment fillon të reflektojë. “Natyrisht, 
ndërsa rritesh, fillon të shohësh atë që të tregon 
bota,” thotë ai, “dhe nëse do ta jetoja jetën time në 
atë mënyrë, atëherë nuk do të mund të vishesha në 
mënyrën që vërtetë dua.”

Fama që e përmend Bad Bunny - është e nivelit 
tjetër. Këtë vit, të gjithë: Drake, Kendrick Lamar, BTS 
dhe Beyoncé kanë publikuar muzikë të re. Por Un 
Verano Sin Ti i Bad Bunny, i cili u lëshua në maj, ia 
ka kaluar të gjithëve, me një rekord prej 183 milionë 
transmetimesh në Spotify në ditën kur u publikua. 

Në fakt, në vitet 2020 dhe 2021, ai ishte artisti më i 
transmetuar në këtë platformë në mbarë botën.

“Ndoshta që në fillim të karrierës sime 
u përpoqa të pretendoja se isha dikush 

që nuk jam, por mësova se kështu e 
humbasin veten artistët.”

Ngritja e Bad Bunny është shndërruar në folklor 
portorikan: një palues i ri ushqimesh që u bë një 
fenomen në SoundCloud, i cili nxiti një ndryshim 
sizmik në atë që mund të jenë 'reggaeton' dhe 
'trap urbano' - zhanret muzikore të ashpra dhe 
ndoshta de facto të Porto Rikos moderne. Ai lindi 
në vitin 1994, më i madhi nga tre djemtë, me nënën 
mësuese dhe babanë shofer kamioni. Vetëm pak 
kohë para të ashtuquajturit "shpërthim latin" në 
industrinë muzikore në SHBA, kur artistët si Jennifer 
Lopez, Marc Anthony, Shakira dhe Ricky Martin 

filluan të ndikojnë në radion amerikane. Tani, 
vetëm 28 vjeç, Bad Bunny ka punuar me të gjithë, 
duke e përfshirë performancën me J.Lo dhe Shakira 
në Super Bowl 2020. Ndryshe nga shumë artistë 
latinë që kanë tërhequr audiencë globale, ai kurrë 
nuk ka kënduar në anglisht.

Ai gjithashtu e ka kthyer mendësinë e nocioneve 
të vjetra latine të machismo-së, duke u veshur në 
video për "Yo Perreo Sola" dhe duke shkruar për 
tema si dhuna në familje ("Andrea") dhe politika 
ishullore ("El Apagón") me një ndjeshmëri të 
madhe; nëse ka diçka që ia vlen është se stili i tij i 
vetëbesimit e ka përforcuar paraqitjen e tij.

“Po përfitoj nga ky moment në jetën 
time kur mund të bëj çfarë të dua dhe 
të vesh atë që dua, e ta jetoj jetën më 
autentike," thotë Bad Bunny. “Nuk 
e bëj këtë për t'u bërë më i famshëm 

ose për të tërhequr vëmendjen ose për 
të mosrespektuar dikë. Njerëzit nga 

jashtë mund të mendojnë se e kam një 
strategji, ose e vesh këtë për të tërhequr 
vëmendjen, por në realitet, unë thjesht 

e di se kush jam.”

Përpara turneut të tij më të nxehtë në botë, 
i cili filloi më 5 gusht në Orlando, në fund të 
korrikut Bad Bunny performoi në arenën El 
Coliseo të Puerto Rikos tri koncerte me të gjitha 
biletat e shitura. Koncerti i natës së hapjes ishte 
koncerti i parë që u transmetua ndonjëherë 
në të njëjtën kohë në Telemundo Puerto Rico, 
një vendim që lejoi pjesën më të madhe të 
ishullit të jetë pjesë e festës. Nata bëri histori 
si koncerti më i ndjekur në historinë e atij 
vendi, me mbi 18,000 pjesëmarrës dhe Bad 
Bunny e ndau skenën jo vetëm me shumë nga 
bashkëpunëtorët e tij nga Un Verano Sin Ti, 
por edhe me artistë të shquar të Boricua-s.

Megjithëse marka Bad Bunny po zgjerohet 
padyshim – përveç aktrimit, ai hapi në Miami 
një restorant japonez me specialitete të mishit 
dhe sushi – nuk ka asnjë plan strategjik apo 
qëllim të përgjithshëm biznesi. Për Bad Bunny, 
ka të bëjë gjithmonë me të bëjë atë që ai do.
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“BAD BUNNY”  
E DETYRON BOTËN TA 

DËGJOJË ATË!

Reperi dhe këngëtari këmbëngul 
se nuk ka asnjë ndryshim midis 

personazhit të tij novator të 
superyllit dhe Benito-s së vërtetë.



“BAD BUNNY”  
MAKES THE WORLD LISTEN!

“Qëllimi im do të jetë të 
bëj gjëra që më pëlqejnë, të 
mos jem kurrë miliarder 

apo çfarëdo tjetër. Nëse nuk 
ndihem i pasionuar për 

diçka, atëherë nuk do ta bëj 
atë, çkado që të jetë. Por, 

hej, nëse arrijmë një miliard 
një ditë, atëherë arrijmë në 
një miliard,” shton ai duke i 

ngritur supet.

Ai nuk ndihet nën presion 
për të nxitur përmbajtjen ose 
bashkëpunimet që nuk i bëjnë 
jehonë. Kjo përfshin një vazhdim të 
Oasis, albumin e tij të suksesshëm 
të bashkëpunimit 2019 Watch 
the Throne me yllin kolumbian 
reggaeton J Balvin. Kur u pyet nëse 
do të ndodhte ndonjëherë një 
bashkëpunim i dytë, ai përgjigjet me 
sinqeritet: "Kjo nuk është një pyetje 
që ia vlen t'i përgjigjemi."

Por, si është të jesh një nga artistët 
më të mëdhenj të regjistruar në 
planet dhe të korrësh sukses 
masiv në SHBA? “Në fund të fundit, 
suksesin tim në Shtetet e Bashkuara 
ua detyroj latinëve punëtorë, të cilët 
kanë ndihmuar që vendi të bëhet ai 
që është sot,” thotë Bad Bunny.

When Bad Bunny was growing up 
in Almirante Sur, a rural area in 
Vega Baja, Puerto Rico, he would 
often go shopping clothes with 
his mother. “I always remember 
seeing the pieces in women’s 
clothing, and they would always 
fit me so much better, and they 
had so much different variety,” 
recalls the rapper and singer, 
born Benito Antonio Martínez 
Ocasio. Seated in his office in San 
Juan, Bad Bunny takes a moment 
to reflect. “Obviously, as you get 
older, you start seeing what the 
world shows you,” he says, “and 
if I lived my life that way, then I 
wouldn’t be able to dress in the 
way that I really want to.”

That fame Bad Bunny mentions 
- it’s on another level. This year, 
Drake, Kendrick Lamar, BTS, 
and Beyoncé have all released 
new music. But Bad Bunny’s Un 
Verano Sin Ti, which dropped in 
May, has topped them all, with 
a record 183 million streams 
on Spotify on the day it was 
released. In fact, in 2020 and 
2021, he was the most-streamed 
artist on the platform worldwide.

“Maybe at the very 
beginning of my career, 
I tried to pretend I was 

someone that I’m not, but I 
learned that that’s the way 

artists lose themselves.”

Bad Bunny’s ascendance has 
become Puerto Rican lore: a 
young grocery bagger turned 
SoundCloud sensation who 
spurred a seismic shift in what 
reggaeton and trap urbano - the 
gritty and arguably de facto 
musical genres of modern-day 
Puerto Rico - could be. He was 
born in 1994, the eldest of three 
boys, to a schoolteacher mother 
and a truck-driver father. It was 
just a few years before the so-
called “Latin boom” within the 
music industry in the U.S., when 
mainstays like Jennifer Lopez, 
Marc Anthony, Shakira, and 
Ricky Martin began to impact 
U.S. radio. Now, at just 28, Bad 
Bunny has worked with them all, 

including performing alongside 
J.Lo and Shakira at the 2020 
Super Bowl. And unlike many 
Latin artists who have courted 
global audiences, he has never 
recorded in English.

He has also turned antiquated 
Latino notions of machismo on 
their heads, dressing in drag in 
the video for “Yo Perreo Sola” 
and writing about subjects like 
domestic violence (“Andrea”) and 
island politics (“El Apagón”) with 
a stark sensitivity; if anything, 
his self-assuredness style has 
amplified his appeal.

“I’m taking advantage of this 
moment in my life when I 

can do whatever I want and 
wear what I want, so I get to 
live life more authentically,” 
Bad Bunny says. “I don’t do 
it to become more famous 
or to call attention or to 

disrespect anyone. People 
on the outside can think 
that I have a strategy, 

or I wear this to call for 
attention, but in reality, I 

just know who I am.”

In advance of his World’s 
Hottest Tour, which kicked off 
on August 5 in Orlando, Bad 
Bunny performed three sold 
out shows at the end of July 
at Puerto Rico’s El Coliseo 
arena. The opening-night show 
marked the first concert to ever 
be simultaneously broadcast 
on Telemundo Puerto Rico, a 
decision that allowed most of 
the island to be able to join in 
on the party. The night made 
history as the most-attended 
concert in the venue’s history, 
with over 18,000 attendees, and 
saw Bad Bunny share the stage 
with not just many of his Un 
Verano Sin Ti collaborators but 
also notable up-and-coming 
Boricua artists.

Though the Bad Bunny brand 
is unquestionably expanding—
in addition to acting, he just 

opened a Japanese steakhouse 
and sushi restaurant in Miami—
there is no strategic plan or 
overarching business goal. For 
Bad Bunny, it’s always been 
about haciendo lo que quiera—
doing whatever he wants.

“My goal will be to do things 
that I enjoy, never to be a 

billionaire or whatever. If I 
don’t feel passionate about 

something, then I’m not 
going to do it, no matter how 

much it is. But, hey, if we 
get to a billion one day, then 
we get to a billion,” he adds 

with a shrug.

He doesn’t feel pressured 
to push out content or 
collaborations that don’t 
resonate with him. That 
includes a follow up to Oasis, 
his successful 2019 Watch the 
Throne-style collaborative album 
with Colombian reggaeton star J 
Balvin. When asked if a second 
effort would ever happen, he 
responds matter-of-factly, “That’s 
not a question worth answering.”

But how does it feel to be one 
of the biggest recording artists 
on the planet and reap massive 
success in the US? “At the end 
of the day, my success in the 
United States I owe to the 
hardworking Latinos who have 
helped make the country what it 
is today,” Bad Bunny says. 
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The rapper and singer insists there’s no difference between his groundbreaking 
superstar persona and the real Benito. 

Bad Bunny e ka rikrijuar 
artin e rrjetëzimit, por 
ai ende është duke e 
procesuar se çka do të 
thotë kjo “[Kjo është e 
gjitha] më shumë se që jap 
për veten time, por edhe 
për fansat dhe për të gjithë 
latinët në botë,” thotë ai. 
“Kur mendoj për këtë më 
kaplojnë ndjenjat … dhe e 
shoh nga jashtë. Po të mos 
isha unë, por të ishte një 
artist tjetër, do të ndihesha 
po aq krenar edhe për ta”, 
thotë ai duke qeshur. “Por, 
padyshim që është më e 
jashtëzakonshme që jam 
unë.”

Bad Bunny has reinvented 
the art of the crossover, but 
he’s still processing what 
that means. “[This is all] for 
more than just myself, but 
also for the fans and for all 
of the Latinos in the world,” 
he says. “I get emotional 
thinking about it … and I 
see it from the outside. 
If it wasn’t me but it was 
another artist, I would feel 
just as proud for them too,” 
he says with a laugh. “But 
obviously it’s more exciting 
that it is me.”
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E veçanta e kësaj ekspozite është se ajo 
u realizua nga katër fotografë (dy nga 
Maqedonia e Veriut, një nga Kosova dhe 
një nga Serbia) të cilët nuk njiheshin 
mes tyre. Mirëpo, ata i bashkon fakti 
që kanë bërë fotografi të viktimave të 
konflikteve më të fundit në rajon. Këto 
fotografi i përmbledhin vuajtjet dhe 
sfidat me të cilat këto viktima përballen 
sot e kësaj dite.

Një përkujtues i fortë për pasojat 
e mostolerancës
Përmes prezantimit të rrëfimeve të 
këtyre viktimave dhe grupeve të tjera të 
prekura nga këto konflikte në rajon, kjo 
ekspozitë synon edhe që të vetëdijesojë 
publikun e gjerë për sfidat e këtyre 
individëve dhe grupeve në kërkimin e 
tyre për të vërtetën dhe për drejtësi. Kjo 
ekspozitë duhet të shërbejë edhe si një 
përkujtues i fortë për atë se çka ndodh 
kur ne nuk e respektojmë njëri-tjetrin 
dhe ia mbyllim derën tolerancës.

Si t’i shmangim gabimet e së kaluarës
Një ndër hapat e parë që duhet të 
ndërmarrim për të shmangur rezultatet 
e tilla, është respektimi i të drejtave 
të njeriut. Jo rastësisht Neni i parë i 
Deklaratës Universale për të Drejtat e 
Njeriut thotë shprehimisht: “Të gjithë 
njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë 
në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë 
arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të 

sillen ndaj njëri-tjetrit me frymë 
vëllazërimi.” Është jetike që të gjithë ne 
të mos e harrojmë për asnjë moment 
këtë dispozitë. Nëse e bëjmë këtë 
nen bazën e të gjitha ndërveprimeve 
tona me individët apo grupet e tjera, 
atëherë në vend të konfliktit do të 
kemi paqe, në vend të urrejtjes do të 
kemi tolerancë, në vend të izolimit dhe 
përçarjes do të kemi bashkëpunim dhe 
unitet. Rrjedhimisht, ne do të krijojmë 
një shoqëri të drejtë dhe demokratike 
e cila jeton në paqe dhe harmoni me 

vetveten dhe fqinjët përreth.

Ne të gjithë jemi një
Është e lehtë që në kaosin e jetës 
moderne t’i përgjithësojmë gjërat dhe 
fajin për të gjitha problemet tona t’ua 
hedhim të tjerëve si dhe t’i shohim 
gjërat në kontekstin “ne kundër atyre”. 
E kaluara është përplot me shembuj se 
çka ndodh në rastet e tilla, dhe nëse 
i përmbledhim shkurt, mund të themi 
se rezultatet nuk janë aspak të mira 
as për “ne” dhe as për “ata”. Mirëpo, 
nëse ne fillojmë që të mendojmë 
për të tjerët si qenie njerëzore që i 
gëzojnë të drejtat dhe liritë e njëjta, 
nuk do ta kemi aspak të vështirë që të 
gjejmë gjuhën e përbashkët dhe që t’ia 
shtrijmë njëri-tjetrit dorën e pajtimit 
dhe konfliktin ta zëvendësojmë me 
bashkëpunim. Tek e fundit, mund të 
thuhet se hyrja në Bashkimin Evropian 

Më 10 dhjetor 2022, në 
Ditën e të Drejtave të Njeriut 
në hapësirat e Hotel Grand në 
Prishtinë u hap ekspozita e 
fotografive “Gjithë lotët tanë”. 
Kjo ekspozitë përbëhej nga 34 
fotografi origjinale të bëra nga 
fotografët Atdhe Mulla, Arbnora 
Mehmeti, Nake Batev dhe 
Borisllav Peshiq në Kosovë, Serbi 
dhe në Maqedoninë e Veriut.

TË DREJTAT E NJERIUT - BAZA E TOLERANCËS, 
BASHKËPUNIMIT DHE PAQES
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The special feature of this 
exhibition is that it was made by 
four photographers (two from North 
Macedonia, one from Kosovo and 
one from Serbia) whom did not 
know each other. However, they 
are united by the fact that they 
took pictures of the victims of the 
most recent conflicts in the region. 
These photographs summarize the 
suffering and challenges these 
victims face to this day.

A strong reminder of the consequences 
of intolerance
By presenting the stories of these 
victims and other groups affected 
by these conflicts in the region, this 
exhibition also aims to make the 
general public aware of the challenges 
of these individuals and groups in 
their search for truth and justice. 
This exhibition should also serve as 
a strong reminder of what happens 
when we don't respect each other and 
close the door to tolerance.

How to avoid the mistakes of the past
One of the first steps we must take 
to avoid such results is to respect 
human rights. It is no coincidence 
that the first Article of the Universal 
Declaration of Human Rights 
expressly states: "All human beings 
are born free and equal in dignity 
and rights. They are endowed with 
reason and conscience and should 
act towards one another in a spirit 
of brotherhood." It is vital that all of 
us never forget this provision. If we 
make this article the basis of all our 
interactions with other individuals or 
groups, then instead of conflict we will 
have peace, instead of hatred we will 
have tolerance, instead of isolation 
and division we will have cooperation 
and unity. Consequently, we will 
create a just and democratic society 
that lives in peace and harmony with 
itself and its surrounding neighbors.

We are all one
It is easy in the chaos of modern 
life to generalize things and blame 
all our problems on others and to 
see things in an "us versus them" 
context. The past is full of examples 
of what happens in such cases, and 
if we summarize them briefly, we can 
say that the results are not good at 
all neither for "us" nor for "them". 
However, if we begin to think of 
others as human beings who enjoy 
the same rights and freedoms, it 
will not be difficult for us to find a 
common ground and to extend each 
other the hand of reconciliation and 
replace conflict with cooperation. 
Ultimately, it can be estimated that 
the accession to the European Union 
(EU) is the main aspiration of all the 
people of the region. Then, we cannot 
forget that the EU itself was born 
when former enemies began to focus 
on what unites us and when respect 
for human rights became the basis of 
cooperation.

HUMAN RIGHTS - THE BASIS OF TOLERANCE, 
COOPERATION AND PEACE

Deklarata Universale për të Drejtat 
e Njeriut (DUDNj)
Deklarata Universale për të Drejtat 
e Njeriut është një deklaratë e 
miratuar nga Asambleja e Përg-
jithshme e Kombeve të Bashkuara 
më 10 dhjetor 1948 në Palais de 
Chaillot, Paris. Deklarata lindi si 
përgjigje ndaj tmerreve të Luftës 
së Dytë Botërore dhe e përfaqëson 
përpjekjen e parë globale për të 
artikuluar mbrojtjen e atyre të 
drejtave që shumë njerëz besonin 
se ishin të drejta themelore që i 
takojnë të gjitha qenieve njerëzore. 
Deklarata përbëhet nga tridhjetë 
nene, të cilat janë përpunuar 
gjatë viteve në vijim nga traktate 
ndërkombëtare, ekonomike, instru-
mente rajonale të të drejtave të nje-
riut (ku spikat Konventa Evropiane 
për të Drejtat e Njeriut), kushtetutat 
kombëtare, dhe ligje të tjera.

On December 10, 2022, on Human Rights Day, the photo 
exhibition "All our tears" was opened at the Grand Hotel in Pristina. 
This exhibition consisted of 34 original photographs taken by 
photographers Atdhe Mulla, Arbnora Mehmeti, Nake Batev and 
Borislav Pesic in Kosovo, Serbia, and North Macedonia.

(BE) është aspirata kryesore e të 
gjithë popujve të rajonit. Atëherë, 
nuk mund të harrojmë se vet 
BE-ja lindi kur ish armiqtë filluan 
të fokusoheshin në atë që na 
bashkon dhe kur respektimi i të 
drejtave të njeriut u bë baza e 
bashkëpunimit.

Na vizitoni në:
Visit us at:

Universal Declaration of Human 
Rights (UDHR)
 The Universal Declaration of Human 
Rights is a declaration adopted by 
the United Nations General Assembly 
on 10 December 1948 at the Palais 
de Chaillot, Paris. The declaration 
emerged in response to the horrors of 
World War II and represents the first 
global effort to articulate the protec-
tion of what many believed to be fun-
damental rights belonging to all hu-
man beings. The declaration consists 
of thirty articles, which have been 
elaborated over the following years 
from international, economic treaties, 
regional human rights instruments 
(where the European Convention on 
Human Rights stands out), national 
constitutions, and other laws.
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SHTATË MAJAT: MALET MË TË LARTA 
TË SECILIT KONTINENT

Shtatë Majat është emri për majat malore më të larta të secilit prej shtatë kontinenteve. Pra, nëse jeni 
të interesuar për përgjigjet e pyetjeve: Cila është maja më e lartë në botë? Cila është maja më e lartë e 
Evropës, Azisë apo Afrikës, ose nëse dëshironi që një ditë të bëheni një alpinist që i pushton pikat më të 
larta në botë - jeni në vendin e duhur. Ne e kemi bërë një listë me majat më të larta...

1. Mont Everest (8.848 metra), Azi
Çatia e botës dhe një nga pikat më ekstreme në planet. Everesti, 
homolungma në tibetisht (ose komolangma), “Nëna e Universit”, është 
maja më e lartë në Azi dhe, me 8,848 metra mbi nivelin e detit, është 
gjithashtu më e larta në Tokë. E vendosur në Nepal në Himalaje, afër 
kufirit kinez, është shtëpia e ngjitjeve më të larta në planet. Për dekada, 
ky mal ka qenë objektivi i mijëra alpinistëve që duan ta pushtojnë majën 
e tij, por lartësia dhe kushtet e motit janë pengesat kryesore që e bëjnë 
këtë mal të pakalueshëm për shumicën.

2. Akonakagua (6.962 metra), Amerika Jugore
Akonakagua është mali më i lartë në vargmalin e gjerë të Andeve. 
Ndodhet në provincën e Mendozës, në perëndim të Argjentinës dhe 
afër kufirit me Kilin. Maja e Andeve ngrihet fillimisht në 6962 metra 
mbi nivelin e detit, duke e bërë atë çatinë e Amerikës. Pavarësisht 
vështirësive të paraqitura nga lartësia, fauna që jeton në shpatet e 
Akonakagua është shumë e larmishme.

3. Denali (6.190 metra), Amerika Veriore
Denali janë pjesë e një prej mjediseve natyrore më mbresëlënëse në 
planet. E vendosur në Alaskë, Denali qëndron si një gjigant në mes 
të shtetit më verior të Shteteve të Bashkuara dhe e dominon zonën. 
Mali quhej Mount McKinley deri në vitin 2015, kur Presidenti Barack 
Obama e riemëroi atë. Ai e ktheu atë në emrin e tij origjinal, të cilin 
populli Koyukon e ka quajtur prej brezash - Denali. Përveç ngjitjes 
së vështirë, moti i ngrirë, bora e vazhdueshme dhe tundra alpine 
nuk i pengojnë vizitorët në Parkun Kombëtar Denali të afrohen 
në majën më të lartë në Amerikën e Veriut dhe të shijojnë një nga 
mjediset natyrore më unike në Tokë.

(Burimi: https://www.timeout.com/travel/best-caves-in-the-world)

4. Kilimanxharo (5.895 metra), Afrikë
I ngritur nga fushat e Tanzanisë, Kilimanxharo shfaqet si një mrekulli 
gjigante para syve të habitur të kujtdo që i afrohet. Kilimanxharo është 
maja më e lartë në botë që nuk është në një sistem malor, dhe përbëhet 
nga tri kone vullkanike, Mavenzi, Shira dhe Kibo, nga të cilët vetëm 
i fundit është aktiv. Kushtet e veçanta të malit aq shumë i tërheqin 
alpinistët sa që deri në 25,000 veta për çdo vit tentojnë të ngjiten në të, 
prej të cilëve, rreth një e treta nuk arrijnë ta përfundojnë ngjitjen.

5. Elbrus (5.642 metra), Europë
I vendosur në Rusi, afër kufirit natyror me Gjeorgjinë, mali Elbrus është 
mali më i lartë në Evropë. Ndonëse nuk është në Bashkimin Evropian 
edhe pse sipas shumëkujt atë titull duhet ta marrë Mont Blanc në 
Francë, në një samit u vendos që Elbrus të ketë nderin të jetë pika 
më e lartë e kontinentit të vjetër. Elbrus e shënon kufirin e pranuar 
përgjithësisht midis Evropës dhe Azisë dhe ai shtrihet midis Detit të Zi 
dhe Detit Kaspik, të cilët i përcaktojnë kushtet e motit të tij.
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SEVEN SUMMITS: HIGHEST 
MOUNTAINS ON EVERY CONTINENT

Seven summits is the nickname for the highest mountain peaks of each of the seven 
continents. So if you are interested in answers to the questions: What is the highest 
mountain peak in the world? What is the highest peak of Europe, Asia or Africa or if you 
want to become a mountaineer one day who conquers the highest peaks in the world 
- you are in the right place. We have compiled a list of the highest…

1. Mount Everest (8.848 meters), 
Asia
The world’s roof and one of the 
most extreme points on the planet. 
Everest, in Tibetan Chomolungmi 
(or Chomolungma), “Mother of the 
Universe,“ is the highest peak in 
Asia and, with its altitude of 8,848 
meters above sea level, is also the 
highest on Earth. Located in Nepal 
in the Himalayas, close to the 
Chinese border, it is home to the 
highest climbs on the planet. For 
decades, this mountain has attracted 
thousands of climbers who aimed to 
conquer its summit, but its altitude 
and weather conditions are major 
obstacles that make this mountain 
impossible to conquer for most. 

2. Aconcagua (6.962 meters), 
South America
Aconcagua is the highest mountain 
of the vast Andes mountain range. It 
is located in the Mendoza province, 
western Argentina, bordering with Chile. 
The Andean peak rises to an elevation 
of 6,962 meters above sea level, making 
it the Roof of the Americas. Despite the 
difficulties presented by the altitude, 
the fauna that lives on the slopes of 
Aconcagua is very diverse.

3. Denali (6,190 meters), North 
America
Denali are part of one of the most 
stunning natural environments on 
the planet. Located in Alaska, Denali 
stands like a giant in the middle of the 
northernmost state of the United States, 
dominating the region. The mountain 
was called Mount McKinley until 
2015, when President Barack Obama 
renamed it and returned its original 
name Denali, which the native Koyukon 
people had called it for generations. 
In addition to the difficult ascent, 
freezing weather, constant snow as 
well as alpine tundra, do not get in the 
way of Denali National Park visitors 
accessing North America’s highest peak 
and enjoying one of the most unique 
natural environments on Earth.

4. Kilimanjaro (5,895 meters), 
Africa
Rising from the plains of Tanzania, 
Kilimanjaro appears as a giant wonder 
before the astonished eyes of anyone 

who approaches it. Kilimanjaro is the 
world’s highest free-standing mountain, 
consisting of three volcanic cones, 
Mawenzi, Shira and Kibo, of which only 
the last is active. The special conditions 
of the mountain attract climbers to 
the extent that nearly 25,000 people 
attempt to climb it every year, of which 
about a third fail to summit.

5. Elbrus (5,642 meters), Europe
Located in Russia, near the natural 
border with Georgia, Mount Elbrus 
is the highest mountain in Europe. 
Although it is not in the European 
Union and, according to many, that 
title should be assigned to Mont Blanc 
in France, it was decided at a summit 
that Elbrus should have the honor 
of being the highest point of the Old 
Continent. Elbrus marks the generally 
accepted border between Europe 
and Asia. It is located between the 
Black Sea and the Caspian Sea, which 
determine its weather conditions.

6. Vinson Massif (4,892 meters), 
Antarctica
Located in the Sentinel mountain range 
and invisible to mankind until the 
mid-20th century, Vinson Massif is the 
highest and most prominent mountain 
on the icy continent of Antarctica. 
It was named after Carl Vinson, US 
congressman from the state of Georgia, 
who was once a strong advocate for 
funding Antarctica expeditions. It is 
situated in the middle of Antarctica, 
within the terrain that is part of the 
Chilean Antarctic Territory. It is an 
inaccessible, icy and arid area. The 
massif is located only 1,200 kilometers 
from the South Pole.  

7. Puncak Jaya (4,884 meters), 
Oceania
Last on the list, Mount Jaya, is the 
lowest elevated mountain formation 
of the seven summits. Located in the 
province of Papua in Indonesia, it is 
also known as the Carstensz Pyramid. 
It is the highest point in Oceania, and 
the highest mountain peak of an island 
on Earth, and one of the few equatorial 
or tropical mountains with glaciers. 
Although it is the lowest mountain of 
the seven summits, Mount Jaya, due 
to its characteristics, requires great 
technical skills from alpinists.

6. Masivi Vinson (4892 metra), 
Antarktidë
I vendosur në vargun malor Sentinel 
dhe i padukshëm për njerëzimin deri në 
mesin e shekullit të 20-të, Masivi Vinson 
është mali më i lartë dhe më i spikatur 
në kontinentin e akullt të Antarktidës. 
Ai u emërua pas Carl Vinson, një 
kongresmen nga shteti amerikan i 
Georgias, i cili dikur ishte një avokat 
i fortë i financimit të ekspeditave 
në Antarktik. Ai gjendet në mes të 
Antarktidës, brenda terrenit që është 
pjesë e Territorit të Antarktidës Kiliane. 
Është një zonë e paarritshme, e akullt 
dhe e thatë. Ky masiv është vetëm 1200 
kilometra larg Polit të Jugut. 

(Burimi: https://www.timeout.com/travel/best-caves-in-the-world)

7. Punkak Jaya (4,884 metra), 
Oqeani
Në vendin e fundit është mali Jaya, 
formimi me lartësinë më të ulët 
të Shtatë Majave. E vendosur në 
provincën e Papua-s në Indonezi, ajo 
njihet edhe si Piramida Kartenz. Është 
pika më e lartë në Oqeani, mali më i 
lartë i çdo ishulli në planet dhe është 
një nga malet e pakta ekuatoriale 
ose tropikale me akullnaja. Edhe pse 
është mali më i ulët nga shtatë që e 
përbëjnë grupin Seven Peaks, mali 
Jaya, për shkak të karakteristikave të 
tij, kërkon kërkesa të mëdha teknike 
nga alpinistët.



Një dimër i fortë dhe i ftohtë ngjall kujtime të dëborës dhe magjitë e borës tek secili prej nesh. Rrëshqitja 
me sajë, patinazhi dhe skijimi janë vetëm disa nga aktivitetet më argëtuese në dëborë. Si për më të 
vegjlit ashtu edhe për më të rriturit, rrëshqitja me sajë është një sport unik dimëror. Gjatë muajve të 
dimrit, saja mund të shërbejë edhe si mjet transporti. Ato mund të jenë të formave të ndryshme, të 
bëra nga materiale jashtëzakonisht cilësore dhe të qëndrueshme. Ka nga ato të destinuara për fëmijë 
por edhe për të rritur. Një gjë është e sigurt, do t'ju dhurojë momente të paharrueshme në dëborë.

Ne ju sugjerojmë se si të bëni një sajë dëbore nga kartoni dhe shiriti ngjitës, i cili, 
besoni se nuk do të lërë askënd indiferent dhe do të zgjojë nostalgji për disa kohë 
të kaluara dhe fëmijërinë.
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SI TË BËNI NJË SAJË 
NGA KARTONI?
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Së pari ju duhet të preni dorezën 
në një copë kartoni. Më pas filloni 
të mbuloni me shirit të dy anët 
e kartonit, por sigurohuni që t'i 
mbështillni edhe skajet e kartonit 
me shirit. Sigurohuni që çdo shirit të 
mbivendoset me shiritin e mëpar-
shëm për t'u siguruar që kartoni të 
jetë i mbrojtur mirë nga dëbora.

(Burimi: https://www.cbc.ca)

• Një copë e madhe kartoni
• Shirit ngjitës – aq sa ju 
nevojitet, varet nga madhësia 
e kartonit që përdorni
• Gërshërë

Ja se çka ju duhet 
prej materialit:

Nëse ju pëlqeu ky propozim i yni dhe vendosni të bëni 
një sajë prej kartoni, ju lutemi na dërgoni punimet tuaja 
dhe ndani përshtypjet tuaja nga rrëshqitja testuese me 

ne në email: magazineforyou2003@gmail.com

Vetëm kini kujdes me shiritin që të mos ju ngjitet juve!

Një tjetër gjë e mrekullueshme për shiritin ngjitës është se 
mund ta gjeni në ngjyra të ndryshme! Kështu mund të bëni 
një sajë në ngjyrën që dëshironi.

Ajo që duhet të pranojmë është se nuk jemi të sigurt se si do 
të funksionojë kjo sajë në dëborë.
Nga ana tjetër, duhet të theksojmë se një përfitim shtesë i 
këtyre sajave është lehtësia e tyre. Domethënë, ato janë aq 
të lehta sa që edhe më të rinjtë mund t'i bartin lehtësisht në 
kodër pa asnjë ankesë. Kini kujdes megjithatë, nëse jashtë 
fryn erë, mbajeni mirë dorezën sepse nuk i duhet shumë që 
era ta merr me vete këtë sajë! Dhe së fundi, përveç dëborës 
dhe rrëshqitjes, ju mund ta përdorni këtë sajë si një alterna-
tivë argëtuese. Ju gjithashtu mund t'i përdorni ato si mburojë 
gjatë një lufte epike me topa bore! Hapësira nën dorezë është 
vendi i përsosur për të parë “armiqtë tuaj”.

Gjithashtu, duhet të theksojmë se 
këtu i kemi përdorur pothuajse katër 
rrotulla të plota të shiritit ngjitës. 
Këtë lloj shirit ngjitës mund ta gjeni 
në çdo dyqan ushqimor të pajisur 
mirë. Ajo që është veçanërisht inte-
resante është se rrafshimi dhe prerja 
e shiritit ngjitës është një mënyrë e 
shkëlqyer për të punuar në aftësitë 
tuaja të mira motorike.



A strong and cold winter evokes memories of snow and snow spells in each of us. Sledding, skating 
and skiing are just some of the most fun activities in the snow. For the youngest as well as for the older 
ones, sledding is a unique winter sport. During the winter months, a sledge or sled can also serve 
as a means of transportation. They can be of different shapes, made of extremely high quality and 
durable materials. There are those intended for children but also for adults. One thing is certain - it 
will provide you with unforgettable moments in the snow.

We propose to you the way to make a snow sled out of cardboard and adhesive 
tape, which, trust us, will not leave anyone indifferent and will awaken nostalgia 
for some past times and childhood.
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HOW TO MAKE A SLEDGE 
FROM CARDBOARD?

First, you need to cut the handle 
on a piece of cardboard. Then 
start covering both sides of the 
cardboard with tape, but be sure 
to wrap the edges of the card-
board with tape as well. Make 
sure each strip overlaps the 
previous strip to make sure the 
cardboard is well protected from 
the snow.
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• A large piece of cardboard
• Adhesive tape - how much 
you need depends on the size 
of the cardboard you are using
• Scissors

Here are the materials 
you need:

If you liked this proposal of ours and you decide to 
make a sled out of cardboard, please send us your 

works and share your test drive impressions with us at 
the email: magazineforyou2003@gmail.com

Just be careful with the tape so it does not stick to you!

Another great thing about duct tape is that you can find it in 
different colors! Therefore, you can make a sled in the color 
of your choice.

What we have to admit is that we are not sure how this sled 
will perform in the snow.

On the other hand, we must point out that an additional benefit 
of such sledges is their lightness. Namely, they are so light that 
even the youngest can easily carry them up the hill without any 
complaints. Be careful though, if it is windy outside, keep a good 
grip on the handle because it doesn't take much for the wind to 
blow this sled away! Finally, apart from snow and sledding, you 
can use this sled as a fun alternative. You can also use it as a 
shield during an epic snow fight! The space under the handle is 
the perfect place to peek at "your enemies".

In addition, we have to mention 
that we used almost four full 
rolls of adhesive tape here. You 
can find this kind of duct tape at 
any well-stocked grocery store. 
What is especially interesting is 
that flattening and cutting duct 
tape is a great way to work on 
your fine motor skills.
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ÇMIMET E AKADEMISË 
PËR MERITA - OSCARS

Historia
Në vitin 1927 kreu i Studiove 
“MGM” Louis B. Mayer e themeloi 
Akademinë e Arteve dhe 
Shkencave të Filmit (AMPAS). 
Menjëherë pas kësaj, u mbajt një 
darkë për të diskutuar qëllimet 

e organizatës së re. Një nga 
këto synime ishte krijimi i një 
metode për të nderuar arritjet e 
jashtëzakonshme, duke inkurajuar 
kështu nivele më të larta të 
cilësisë në të gjitha aspektet e 
prodhimit të filmave dhe lindjen 
e idesë për “Academy Awards” 
(Çmimet e Akademisë).

Dizajni i statujës
Në një nga takimet e shumta 
në javët në vijim, drejtori i artit 
të “MGM”, Cedric Gibbons, skicoi 
figurën e një kalorësi me një 
shpatë, duke qëndruar përpara 
një bobine filmi. Pesë hekrat 
e bobinës përfaqësonin pesë 
degët origjinale të Akademisë – 
aktorët, regjisorët, producentët, 
teknikët dhe shkrimtarët – dhe 
shpata simbolizonte mbrojtjen 
për mirëqenien dhe avancimin 
e industrisë. Dizajni u miratua 
menjëherë nga Bordi i drejtorëve. 
Në fillim të vitit 1928, Gibbons 
e zgjodhi skulptorin e Los 
Anxhelosit, George Stanley, për 
të realizuar dizajnin e tij në tri 
dimensione. Së bashku ata e 
diskutuan konceptin e dizajnit dhe 
Stanley i përpunoi disa versione 
nga të cilat Gibbons e zgjodhi një. 
Në dizajnin e përfunduar, figura 
e kalorësit ishte aerodinamike 
dhe bobina e filmit u vendos nën 
këmbët e saj. Kështu lindi statuja 
e cila tashmë është një ikonë.

Nga vjen emri Oscar
I quajtur zyrtarisht Çmimi i 
Akademisë për Meritë, statuja 
njihet më shumë me pseudonimin 
e saj “Oscar”, origjina e të cilit nuk 

është e qartë. Një histori e njohur 
dhe më e besueshmja ka qenë 
se bibliotekarja e Akademisë dhe 
pastaj drejtoresha ekzekutive, 
Margaret Herrick, mendoi se i 
ngjante xhaxhait të saj të quajtur 
Oscar dhe tha kështu, dhe se 
stafi i akademisë filloi t'i referohej 
çmimit si “Oscar”. Sidoqoftë, në 
edicionin e gjashtë të Çmimeve në 
vitin 1934, kolumnisti i Hollivudit, 
Sidney Skolsky, e përdori këtë 
pseudonim në rubrikën e tij 
në lidhje me fituesen e parë, 
Katharine Hepburn, për kategorinë 
e aktores më të mirë. Gjersa vetë 
Akademia nuk e përdori zyrtarisht 
pseudonimin deri në vitin 1939.

Prodhimi i statujës
Statuja është e gjatë 34,3 cm 
dhe peshon 3,856 kg. Dizajni i 
statujës nuk ka ndryshuar kurrë 
nga koncepti i saj origjinal, por 
madhësia e bazës ndryshonte, 
derisa standardi aktual u 
miratua në vitin 1945, si dhe 
materialet nga të cilat është bërë. 
Pesëmbëdhjetë statujat e para 
ishin prej bronzi të ngurtë të 
veshura me ar, por brenda pak 
vitesh bronzi u zëvendësua me 
metalin “britannia”, gjë që e bëri 
më të lehtë që statujat të fitonin 
shtresën e tyre përfundimtare 
të lëmueshme. Për shkak të 
mungesës së metaleve gjatë 
Luftës së Dytë Botërore, çmimet 
“Oscar” u bënë me suva të lyer për 
tri vjet. Pas luftës, të gjitha figurat 
e punuara nga suvaja u ndërruan 
me ato metalike të veshura me 
ar. Në vitin 2016 Akademia njoftoi 
se shkritorja e arteve të bukura 

“Polich Tallix” me bazë në Nju 
Jork do të ndihmonte në kthimin 
e statujës më afër dizajnit të saj 
origjinal. Duke e përdorur një 
model të “Oscar” prej bronzi nga 
viti 1929, artizanët e “Polich Tallix”, 
përmes përdorimit të teknologjive 
moderne 3D, i rivendosën tiparet 
delikate të skulpturës origjinale të 
George Stanley. Ata gjithashtu iu 
kthyen prodhimit të statujave prej 
bronzi të ngurt, të veshura me ar. 
Që atëherë, çdo janar, shkritorja 
“Polich Tallix Fine Art Foundry” 
i punon me dorë pesëdhjetë 
statuja të reja bronzi, të cilat 
më pas përfundohen me një 
veshje ari 24 karatësh nga “Epner 
Technology”. Koha e nevojshme 
për t'i prodhuar këto statuja të 
reja është rreth tre muaj.

Kjo statujë e fuqishme 
kushton vetëm një dollar
Edhe pse shumë mendojnë 
se nuk ka nder më të lartë në 
industrinë e filmit sesa të marrësh 
një “Oscar”, vetë trofeu vlen më 
pak se një filxhan kafe. Kjo për 
shkak se ekzistojnë rregulla strikte. 
Në fakt, fituesit nuk lejohen që 
të "shesin ose të tjetërsojnë në 
mënyrë tjetër statujën e “Oscarit: 
... pa e ofruar paraprakisht për 
t’ia shitur atë Akademisë për 
shumën prej 1 dollarësh". Nëse 
një fitues i “Oscarit” vdes dhe ua 
lë trashëgimi çmimin fëmijëve 
të tyre, ata trashëgimtarë duhet 
gjithashtu t'u përmbahen të 
njëjtave rregulla dhe nuk mund 
ta shesin ose dhurojnë statujën. 
Këto rregulla u prezantuan për 
herë të parë në vitin 1951 dhe 
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Pas gjashtë vjetësh, në vitin 2029 për të qenë më të saktë, Çmimet e Akademisë të njohura si 
“Oscars” do të festojnë 100 vjetorin e tyre. Ka shumë të ngjarë që kur u krijuan, askush nuk 
mund ta imagjinonte se sa të rëndësishëm do të bëheshin. Themi shumë të ngjarë, sepse në 
fund të fundit po flasim për njerëz me vizion dhe imagjinatë të jashtëzakonshme, puna e të 
cilëve e ka ndihmuar njerëzimin të ëndërrojë dhe të rritet gjatë shekullit të kaluar. Sot çmimet 
“Oscar” janë çmimet më të vjetra, më të njohura, më me ndikim, më prestigjioze dhe më të 
famshme të filmit. Nëse e keni pyetur ndonjëherë veten se si nisi gjithçka, atëherë keni ardhur 
në vendin e duhur, sepse më poshtë do të mësoni pak më shumë për historinë e “Oscars” dhe 
disa nga momentet kryesore të tij.



Six years from now, in 2029 to be more accurate, the Academy Awards affectionately known as the Oscars 
will celebrate their 100th Anniversary. It is highly probable that upon their incorporation, no one could 
have imagined how big they would grow. We say highly probably, because after all we are talking about 
people with extreme vision and imagination whose work has helped humanity dream and grow for the 
past century. Today the Oscars are the oldest, best known, most influential, most prestigious, and famous 
of film awards. If you have ever wondered how it all started, well you have come to the right place, because 
below you will learn a little bit more about the history of the Oscars and some of its key moments.

History
In 1927 the head of MGM studios 
Louis B Mayer founded the Academy 
of Motion Picture Arts and Sciences 
(AMPAS). Soon after, a dinner was 
held to discuss the goals of the 
new organization. One of those 
goals was devising a method to 
honor outstanding achievements, 
thus encouraging higher levels of 
quality in all facets of motion picture 
production and the idea for the 
Academy Awards was born.

Design of the statuette
At one of the many meetings in the 
following weeks, MGM art director 
Cedric Gibbons sketched the figure of 
a knight gripping a sword, standing in 
front of a reel of film. The five spokes 
of the reel stood for the original five 
branches of the Academy – actors, 
directors, producers, technicians, and 
writers – and the sword symbolized 
protection for the welfare and 
advancement of the industry. The 
design was immediately adopted by 
the Board of Directors. In early 1928, 
Gibbons chose Los Angeles sculptor 
George Stanley to realize his design 
in three dimensions. Together they 
discussed the design concept and 
Stanley worked up several versions 
from which Gibbons selected one. In 
the finished design, the figure of the 
knight was streamlined, and the film 
reel moved beneath its feet. The now 
iconic statuette was born.

Where does the name
Oscar come from
Officially named the Academy Award 
of Merit, the statuette is better known 
by its nickname, Oscar, the origins of 
which are not clear. A popular and 
the most credible story has been 
that Academy librarian and eventual 
executive director Margaret Herrick 
thought it resembled her Uncle Oscar 
and said so, and that the Academy 
staff began referring to it as Oscar. 
In any case, by the sixth Awards 
presentation in 1934, Hollywood 
columnist Sidney Skolsky used the 
name in his column in reference to 
Katharine Hepburn’s first Best Actress 
win. The Academy itself did not use 

the nickname officially until 1939.

Making of the statuette
The statuette stands 34.3 cm tall and 
weighs a robust 3.856 kg. The design of 
the statuette has never changed from 
its original conception, but the size 
of the base varied until the present 
standard was adopted in 1945 as have 
the materials it is made of. 

The first fifteen statuettes were 
made of gold-plated solid bronze, 
but within a few years the bronze 
was abandoned in favor of 
britannia metal, which made it 
easier to give the statuettes their 
smooth finish. Because of the 
metals shortage during World War 
II, Oscars were made of painted 
plaster for three years. Following 
the war, all of the awarded plaster 
figures were exchanged for gold-
plated metal ones. 

In 2016 the Academy announced that 
the New York-based Polich Tallix Fine 
Art Foundry would help return the 
statuette closer to its original design. 
Using a cast bronze Oscar from 1929, 
Polich Tallix artisans, through the 
use of modern 3D technologies, 
restored the subtle features of George 
Stanley’s original sculpture. They 
also reverted to making gold-plated 
solid bronze statuettes. Since then, 
every January the Polich Tallix Fine 
Art Foundry hand cast fifty new 
bronze statuettes which then receive 
their 24-karat gold finish by Epner 
Technology. The time required to 
produce these new statuettes is 
about three months.

This powerful statuette 
costs only one dollar
Although many consider there is no 
higher honor in the film industry than 
to receive an Oscar, the trophy itself is 
worth less than a cup of coffee. That 
is because there are strict rules in 
place. In fact, winners are not allowed 
to “sell or otherwise dispose of the 
Oscar statuette ... without first offering 
to sell it to the Academy for the sum 
of $1.” If an Oscar winner dies and 
passes their award down to their 

children, those heirs must also abide 
to the same rules and cannot sell or 
give away the statuette. These rules 
were first introduced in 1951 and are in 
place to “preserve the integrity of the 
Oscar symbol,” the Academy says in its 
materials.

First edition of the Oscars 
The first Academy Award Ceremony 
took place at The Hollywood Roosevelt 
Hotel, on 16 May 1929. Tickets for 
the private dinner cost $5 and the 
presentation ceremony hosted by 
Douglas Fairbanks [actor and first 
president of the Academy] lasted just 
15 minutes. The first ever Academy 
Award was bestowed upon Emil 
Jannings, for Best Actor for his leading 
roles in silent films The Way of All 
Flesh (1927) and The Last Command 
(1928). The first ever Academy Award 
for Best Picture went to Wings, a 1927 
silent movie that told the story of two 
pilots in love with the same woman. 
The film cost $2 million to produce, 
making it the most expensive movie 
of its time. Up until the release of The 
Artist in 2012, Wings was the only silent 
film to win Best Picture.

Results are leaked ahead 
of the ceremony
At the first Academy Awards in 1929, 
the winners were announced to 
the public three months previously. 
However, the following year the 
Academy decided to create a sense 
of suspense and instead sent an 
advanced list of award winners 
to newspapers, embargoed for 
publication until 11pm on the night 
of the Oscars ceremony. This system 
remained in place for the next 10 
years. However, in 1940 the LA Times 
broke the embargo and announced 
the winners in their evening edition, 
meaning that nominees could find 
out their fate before turning up at 
the ceremony. As a result of this 
fiasco, the following year (1941) the 
sealed envelope system (that is still 
used today) was introduced and the 
results became a closely guarded 
secret. This also gave birth to one of 
the most anticipated phrases ever: 
The Envelope Please.
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janë në fuqi për të "ruajtur 
integritetin e simbolit të 
‘Oscarit’”, thotë Akademia 
në materialet e saj.

Edicioni i parë i Oscars
Ceremonia e parë e 
Çmimeve të Akademisë u 
zhvillua në Hotelin “The 
Hollywood Roosevelt 
Hotel”, më 16 maj të vitit 
1929. Biletat për darkën 
private kushtuan 5 
dollarë dhe ceremonia e 
prezantimit, e udhëhequr 
nga Douglas Fairbanks 
[aktori dhe presidenti i parë 
i Akademisë], zgjati vetëm 
15 minuta. Çmimi i parë 
i Akademisë iu dha Emil 
Jannings, për aktorin më të 
mirë për rolet e tij kryesore 
në filmat pa zë “The Way of 
All Flesh” (1927) dhe “The 
Last Command” (1928). 
Çmimi i parë i “Oskarit” për 
filmin më të mirë shkoi 
për “Wings”, një film pa zë 
i vitit 1927 që e tregonte 
historinë e dy pilotëve të 
dashuruar me të njëjtën 
grua. Prodhimi i filmit 
kushtoi 2 milionë dollarë, 
duke e bërë atë filmin më të 
shtrenjtë të kohës së tij. Deri 
në publikimin e “Artistit” 
në vitin 2012, “Wings” ishte 
i vetmi film pa zë që e fitoi 
titullin e filmit më të mirë.

Rezultatet dalin 
përpara ceremonisë
Në Çmimet e para të 
Akademisë në vitin 1929, 
fituesit u shpallën për 
publikun tre muaj më 
herët. Megjithatë, vitin 
tjetër akademia vendosi 
që të krijonte një ndjenjë 
drame dhe në vend të 
kësaj ua dërgoi gazetave 
një listë paraprake të 
fituesve të çmimeve, që 
nuk duhej botuar deri 
në orën 23:00 në natën e 
ceremonisë së “Oscars”. 
Ky sistem mbeti në fuqi 
për 10 vitet e ardhshme. 
Megjithatë, në vitin 
1940 “LA Times” e theu 
embargon dhe i shpalli 
fituesit në numrin e tyre 
të mbrëmjes, që do të 
thotë se të nominuarit 
e zbuluan fatin e tyre 
përpara se të paraqiteshin 
në ceremoni. Si rezultat i 
kësaj fiaskoje, vitin pasues 
(1941) u prezantua sistemi 
i zarfeve të mbyllura 
(që përdoret edhe sot) 
dhe rezultatet u bënë 
një sekret i ruajtur mirë. 
Kjo gjithashtu çoi deri 
tek lindja e frazës më të 
shumëpritur ndonjëherë: 
“Zarfin, ju lutem!”



ARGJENTINA - NJË VËSHTRIM PRAPA 
NË TRI EKIPET QË FITUAN KUPËN E BOTËS

Argjentina: 18 paraqitje, gjashtë 
finale dhe tre tituj
Për një kohë të gjatë, Argjentina 
ishte një nga skuadrat më të mira të 
futbollit në botë dhe e gëzon një të 
kaluar të ndritur, që i përfshinë disa 
shfaqje të shkëlqyeshme në Kupën e 
Botës FIFA. E quajtur ‘La Albiceleste’, 
skuadra e futbollit të Argjentinës i ka 
pasur 18 paraqitje në Kupën e Botës 
FIFA, duke i munguar garës vetëm 
katër herë në 22 edicione. Argjentina u 
tërhoq nga Kupa e Botës në futboll në 
vitet 1938, 1950 dhe 1954 për shkak të 
mosmarrëveshjeve lidhur me të drejtat 
e organizimit dhe për arsye politike. 
Kjo do të thotë se mungesa e tyre 
nga gara zgjati për 24 vjet pasi Kupa 
e Botës FIFA nuk u organizua në vitet 
1942 dhe 1946 për shkak të Luftës së 
Dytë Botërore. Nga ana tjetër, gjigantët 
e futbollit nga Amerika e Jugut nuk 
arritën të kualifikoheshin në garën 
katërvjeçare për herë të parë dhe të 
vetme në vitin 1970. Megjithatë, vitet e 
arta të futbollit argjentinas filluan në 
vitet ‘70 dhe e panë 
vendin të arrinte 
majat e sportit në 
vitet e mëvonshme 
kur Argjentina fitoi 
Kupën e Botës FIFA në 
vitet 1978 dhe 1986. 
Kjo do të thotë se 
fitorja e tyre në Katar 
2022 është titulli i tyre 
i tretë. Ata gjithashtu 
arritën gjashtë herë në 
finale, duke e përfshirë 
vendin e dytë në 
edicionin inaugurues në 
vitin 1930.

1978 - Triumfi i parë i Argjentinës 
në Kupën e Botës
Argjentina e ngriti trofeun e Kupës së 
Botës në futboll për herë të parë në 
vitin 1978 në tokën e saj, falë aftësive 
legjendare të Mario Kempes në 
shënimin e golave dhe mbështetjes 
nga turma e zhurmshme vendase. 
Rrugës për në finale, në raundin e 
parë ata e mposhtën Hungarinë dhe 
Francën, por u mposhtën nga Italia. 
Në raundin e dytë ata e mposhtën 
Poloninë dhe Perunë dhe barazuan 
me Brazilin. Kjo u mjaftoi për të 
kaluar në finale.

Në finalen e Kupës së Botës FIFA 1978, 
Argjentina dhe Holanda shënuan nga 
një gol në fund të kohës së rregullt. 
Ishte Mario Kempes edhe një herë ai 
që erdhi në ndihmë dhe e kaloi në 
përparësi skuadrën e Amerikës së Jugut 
në kohën shtesë, përpara se Ricardo 
Bertoni ta vuloste fatin me një goditje 
në ‘Estadio Monumental’ 

në Buenos Aires. 
Argjentina e fitoi finalen me rezultat 
3-1 dhe Mario Kempes u nderua 
me Këpucën e Artë si golashënuesi 
më i mirë i Kupës së Botës 1978 me 
gjashtë gola. Ai e mori edhe çmimin 
‘Topi i Artë’, që i jepet lojtarit më të 
dalluar të turneut.

1986 - ‘Dora e Zotit’ nga Maradona 
dhe Goli i Shekullit
Kupa e Botës FIFA 1986 në Meksikë 
e pa Diego Maradonën në formën 
e tij kulmore. Ai e luajti rolin kyç 
në udhëheqjen e Argjentinës drejt 
titullit të dytë në tri edicione. Ishte 
e tillë fuqia e Maradonës dhe e 
argjentinasve saqë ata kaluan të 
pamposhtur gjatë gjithë turneut.

Së pari, Argjentina e kryesoi fazën e 
grupeve me fitore ndaj Koresë së Jugut 
dhe Bullgarisë dhe një barazim kundër 
kampionëve në fuqi, Italisë. Raundet 

e eliminimit e panë ‘La 
Albiceleste’ të mposhtte 
Uruguain, Anglinë dhe 
Belgjikën përpara se të 
përballej me Gjermaninë 
Perëndimore në finale. 
Në ndeshjen çerekfinale 
kundër Anglisë, 
Maradona e shënoi golin 
famëkeq ‘Dora e Zotit’ 
dhe Golin e Shekullit 
duke dribluar pothuajse 
të gjithë ekipin anglez.

Argjentina e fitoi 
finalen e Kupës së 
Botës FIFA 1986 
kundër Gjermanisë 

Është e sigurt të thuhet se Kupa 
e Botës FIFA 2022 është kthyer pa 
dyshim në një nga turnetë më të 
suksesshëm të Kupës së Botës 
në historinë e sportit. Siç i ka hije, 
përballja finale mes Francës 
dhe Argjentinës shpërtheu si 
një shfaqje me fishekzjarre në 
përmbyllje të turneut Katar 
2022. Kjo ishte një finale që 
pati rivalitete të superyjeve, 
penallti, gola ikonik dhe pritje 
me mjeshtëri nga portierët, 
duke kulmuar me kurorëzimin 
e Lionel Messit si kampion 
bote pasi Argjentina e mposhti 
Francën me penallti.
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ARGENTINA - A LOOK BACK AT THREE 
WORLD CUP WINNING TEAMS

It is safe to say that the FIFA 2022 World Cup has arguably turned to be one 
of the greatest ever World Cup tournaments in the sport’s history. In fitting 
fashion, the final showdown between France and Argentina exploded like a 
firework display to provide the ultimate conclusion to Qatar 2022. This was 
a final that had superstar rivalries, penalties, iconic goals, and goalkeeping 
masterclasses, culminating in Lionel Messi’s crowning as world champion 
after Argentina beat France on penalties.

Argentina: 18 appearances, six finals 
and three titles
Argentina has for long been one of the finest 
football teams in the world and enjoy a storied 
past that includes some stellar performances 
at the FIFA World Cup. Nicknamed La 
Albiceleste, the Argentina football team has 
made 18 appearances at the FIFA World Cup, 
missing the competition only four times in 22 
editions. Argentina withdrew from the football 
World Cup in 1938, 1950 and 1954 due to 
disagreements with hosting rights and political 
reasons. This means that their absence from 
the competition lasted for 24 years since no 
FIFA World Cup was held in 1942 and 1946 due 
to the Second World War. On the other hand, 
the South American football giants failed to 
qualify for the quadrennial event for the first 
and only time in 1970. However, the golden 
years of Argentina football started in the 70s 
and saw the nation reach the pinnacle of the 
sport in the coming years as Argentina won 
the FIFA World Cup in 1978 and 1986. This 
means that their victory in Qatar 2022 is their 
third title. They have also reached the final six 
times, including a second-place finish in the 
inaugural edition in 1930.

1978 - Argentina’s first World Cup 
triumph
Argentina lifted the football World Cup trophy 
for the first time in 1978 on their home soil 
thanks to Mario Kempes’ legendary scoring 
prowess and the backing of the roaring home 
crowd. En route to the final, in the first round 
they beat Hungary and France but lost to Italy. 
The second round saw them beat Poland 
and Peru and they drew with Brazil. This was 
enough for them to advance to the final. 

In the 1978 FIFA World Cup final both 
Argentina and the Netherlands scored one 
goal each at the end of regulation time. It 
was Mario Kempes once again who came 
to the rescue and put the South American 
team ahead in the added extra time before 
Ricardo Bertoni sealed the fate with a late 
strike at the Estadio Monumental in Buenos 
Aires. Argentina won the final 3-1 and Mario 
Kempes was awarded the Golden Boot for 
being the highest goalscorer of the 1978 
World Cup with six goals. He also took 
home the Golden Ball award, given to the 
outstanding player of the tournament.

1986 - Maradona’s Hand of God and 
Goal of the Century
The 1986 FIFA World Cup in Mexico 
witnessed Diego Maradona at his peak 
form. He played an integral role in leading 
Argentina to their second title in three 
editions. Such was the might of Maradona 
and the Argentinians that they went 
unbeaten throughout the tournament.

First, Argentina topped the group stage with 
wins over South Korea and Bulgaria and a 
draw against defending champions Italy. 
The knockout rounds saw La Albiceleste see 
off Uruguay, England, and Belgium before 
facing West Germany in the final. In the 
quarterfinal game against England Maradona 
scored the infamous ‘Hand of God’ goal and 
the Goal of the Century having dribbled past 
almost the entire English team.

Argentina won the 1986 FIFA World Cup 
final against West Germany 3-2 through 
goals from Jose Brown, Jorge Valdano and 
Jorge Burruchaga. Maradona was awarded 
the Golden Ball for his five goals and five 
assists. Argentina came close to defending 
their title in 1990 but lost the final to 
West Germany. The South American nation 
finished second in 2014 as well.
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2022 – Lionel Messi e re-
alizon ëndrrën e Kupës së 
Botës në Katar
Pasi u kthye duarbosh nga 
katër Kupa të Botës, duke e 
përfshirë zemrën e thyer në 
vitin 2014, Kupa e Botës FIFA 
2022 në Katar pritej të ishte 
vallëzimi i fundit i Lionel 
Messit në skenën e madhe. 
Shtatë herë fituesi i Topit të 
Artë u sigurua që ta bënte 
turneun të paharrueshëm, 
duke e udhëhequr ekipin 
e tij drejt titullit me një 
performancë frymëzuese sa 
për ta fituar Topin e Artë, të 
shoqëruar me shtatë gola të 
shënuar dhe tre asistime. Dy 
prej tyre erdhën në finalen 
e mrekullueshme kundër 
Francës, e cila përfun-
doi me rezultatin 3-3 pas 
kohës shtesë pasi që Kylian 
Mbappe qëndroi krah për 
krah me Messin dhe e mbajti 
skuadrën e tij në lojë me një 
hat-trick. Argjentina në fund 
fitoi në penallti me rezultat 
4-2 për ta ngritur trofeun e 
Kupës së Botës për herë të 
parë që nga viti 1986 – një 
vit para se të lindte Messi.

2022 - Lionel Messi realizes World Cup 
dream in Qatar
Having returned empty-handed from 
four World Cups, including a final 
heartbreak in 2014, the FIFA World Cup 
2022 in Qatar was expected to be Lionel 
Messi's last dance on the big stage. 
The seven-time Ballon d'Or winner 
made sure he made it memorable by 
leading his team to the title with an 
inspired Golden Ball-winning perfor-
mance, punctuated by seven goals and 
three assists. Two of these came in the 
incredible final against France, which 
ended 3-3 after Extra Time as Kylian 
Mbappe stood toe-to-toe with Messi 
and kept his team in the game with a 
hat-trick. Eventually Argentina won the 
penalty shootout 4-2 to lift the World 
Cup trophy for the first time since 1986 
- the year before Messi was born.

Perëndimore 3-2 me golat e 
Jose Brown, Jorge Valdano 
dhe Jorge Burruchaga. 
Maradona u nderua me 
Topin e Artë për pesë 
gola të shënuar dhe pesë 
asistime. Argjentina ishte 
afër mbrojtjes së titullit të 
saj në vitin 1990, por humbi 
finalen nga Gjermania 
Perëndimore. Ky shtet i 
Amerikës së Jugut përfundoi 
i dyti edhe në vitin 2014.
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Që në fillimet e tij, edhe sot, televizorët zënë një vend 
qendror në çdo shtëpi, qoftë ai një vend nderi në dhomën 
e ndenjes apo në dhomën e gjumit. Në treg sot mund të 
gjeni televizorë të markave të njohura me cilësi të jashtëza-
konshme, rezolucion të lartë dhe mundësi të shumta, ashtu 
që mund të humbisni lehtësisht në tërë atë ofertë. Lexoni 
më poshtë për risitë në industrinë e televizorëve, pra OLED, 
një teknologji e veçantë në prodhimin e paneleve televizive 
që është absolutisht superiore ndaj paneleve konvenciona-
le me ndriçim të pasmë LED.

ÇKA ËSHTË TEKNOLOGJIA OLED?
Ekranet OLED (Organic 
Light-Emitting Diode: dioda 
e emetimit organik të dritës) 
përdorin dioda organike, ku 
secila është një burim i pavar-
ur drite. Vetë diodat organike 
përbëhen nga gjashtë shtresa. 
Kur energjia elektrike kalon 
nëpër këtë diodë, ato krijojnë 
dritë që kalon përmes një 
shtrese të quajtur “përpunues 
ngjyrash” për të shfaqur 
imazhin në ekran. Prandaj, 
çdo diodë është gjithashtu 
një zonë e zbehjes lokale. Me 
panelet OLED, nuk ka ndriçim 
të dritës së prapme, por vetë 
diodat lëshojnë dritën e secilit 
piksel në panel. Kjo rezulton 

në një nivel superior ngjyrash që janë të 
qëndrueshme dhe të gjalla, si dhe tone të 
zeza të thella për shikim të saktë nga çdo 
kënd. Teknologjia OLED e ofron edhe një sërë 
përfitimesh kur bëhet fjalë për prodhimin 
dhe dizajnin.

TEKNOLOGJI EFIKASE E ENERGJISË
OLED është teknologjia televizive energjetike më efikase e 
prodhuar ndonjëherë. Duhet shumë pak rrymë për të ak-
tivizuar molekulat organike që lëshojnë dritë në shtresën 
emetuese të ekranit. Prandaj, ekrani OLED nuk ka nevojë për 
elektronikë komplekse, gjë që e bën atë shumë efikas. Përveç 
kësaj, OLED thjesht e fikin pikselin për të prodhuar ngjyrën e 
zezë, duke kursyer kështu energjinë.

CILËSI MË E MIRË E FOTOGRAFISË 
Televizorët OLED i kanë filtrat e tyre të ngjyrave dhe si 
rezultat prodhojnë ngjyra të zeza më të thella dhe një gamë 

më të gjerë ngjyrash. 
Për shkak se çdo piksel 
mund të fiket individu-
alisht, televizorët OLED 
ofrojnë ngjyrë të zezë 
perfekte dhe kontrast 
më të fortë. Imazhi 
është jashtëzakonisht 
realist dhe lë një për-
shtypje të shkëlqyer 
kur bëhet fjalë për 
nuancat e zeza.

KOHA E REAGIMIT
Koha e reagimit është 
koha që i duhet secilës 
diodë individuale për 
të ndryshuar gjendjen 
nga plotësisht aktive 

TELEVIZORI OLED

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

Ju ndoshta si fëmijë, por edhe 
si i rritur, keni ëndërruar të 
keni dhomën tuaj si mini ki-
nema me një ekran të madh 
dhe sistem të zërimit, në të 
cilin do të shikoni episodet 
e "The Lord of the Rings" dhe 
do të admironi pandërprerë 
vizionin e jashtëzakonshëm të 
Peter Jackson, i cili e krijoi një 
nga përshtatjet më të mira të 
një vepre letrare përmes një 
trilogjie filmike fenomenale.



Since its inception, and even today, 
television sets still occupy a central 
place in every home, whether it is a 
place of honor in the living room or 
in the bedroom. Television sets of 
well-known brands of exceptional 
quality, high resolution and a myriad 
of options are available on the market 
today, so you can easily get lost in the 
entire offer. Read below about inno-
vations in the TV industry, i.e. about 
OLED, a special TV panel technology 
that is absolutely superior to conven-
tional LED backlighting panels.

WHAT IS OLED TECHNOLOGY?
OLED (Organic Light-Emitting Diode) 
screens are made with organic diodes, 
where each of them is an indepen-
dent light source. The organic diodes 
themselves consist of six layers. When 
electricity passes through a diode, it 
creates light that passes through a layer 
called “color refiner” to display image 
on the screen. Thus, each diode is also a 
zone of local dimming. In OLED panels, 
there is no backlight illumination, rather 
the diodes themselves emit the light 
of each pixel on the panel. This results 
in a superior level of colors that are 
durable and vibrant, as well as in deep 
black shades for accurate viewing from 
any angle. A technology like OLED also 
provides a range of benefits in terms of 
manufacturing and design.

ENERGY EFFICIENT TECHNOLOGY
OLED is the most energy efficient 
television technology ever created. It 
takes very little current to power the 
light-emitting organic molecules in the 
screen’s emitting layer. Therefore, the 
OLED display does not need complex 
electronics, something that makes it 
very efficient. In addition, OLED works 
by simply turning off specific pixels to 
produce black color, thus saving energy.

BETTER IMAGE QUALITY 
OLED TVs contain their own color filters 
and as a result produce deeper blacks 
and a wider range of colors. Because 

each pixel can be turned off individual-
ly, OLED TVs deliver perfect blacks and 
stronger contrast. The image is extreme-
ly realistic and leaves a brilliant impres-
sion when it comes to black shades.

RESPONSE TIME
The response time is the time it takes 
for each individual diode to change 
state from fully active to inactive. The 
faster the response time, the less blurry 
the image. In fact, OLED currently offers 
the fastest response time of any modern 
TV technology, making it the clear win-
ner in this regard.

PERFECT VIEWING ANGLE
Since OLED pixels emit their own light 
and color, the viewing angle is very 
wide. OLED screens can be viewed 
without image degradation at a very 
wide angle - up to 84 degrees. What 
particularly characterizes these TVs 
is their lightweight and innovative 
design. OLED panels are extremely thin 
and do not require backlighting. Due 
to this fact, OLED TV weighs much less 
than television sets using other tech-
nologies and is significantly thinner. 
This enables the production of very at-
tractive and slim OLED TVs. As for the 
lifespan of OLED TVs, the LG company, 
which also produces these panels, 
states that it can deliver more than 
50,000 hours of viewing. This means in 
practice that if you watch television six 
hours a day, you will be able to use an 
OLED TV for more than 22 years.
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Gjithsesi, kjo teknologji i ka 
edhe dobësitë e saj
Gjegjësisht, ky është një nga 
llojet më të shtrenjta të te-
knologjive të disponueshme 
aktualisht të ekranit që mund 
t'i nënshtrohen efektit "dj-
egies" së imazhit në ekran. 
Gjithashtu, niveli i ndriçimit 
maksimal nuk është në nivelin 
e ekraneve QLED dhe Mini LED.

Nevertheless, this technology also 
has disadvantages
Namely, this is one of the most ex-
pensive types of currently available 
screen technologies that can be 
susceptible to the “burn-in” effect 
of image retention. Also, the level of 
maximum brightness is not at the 
level of QLED and Mini LED screens.

As a child, but also as a grown-up person, you probably dreamed of hav-
ing your own mini cinema room with a huge screen and sound system 
where you would periodically watch The Lord of the Rings and admire 
again and again the incredible vision of Peter Jackson who created one 
of the best literary work adaptations through the amazing movie trilogy. 

në joaktive. Sa më e shpejtë të jetë 
koha e reagimit, aq më pak turbullo-
het imazhi. Në fakt, OLED aktualisht 
e ofron kohën më të shpejtë të 
reagimit se çdo teknologji tjetër 
moderne televizive, duke e bërë atë 
fitues të qartë në këtë drejtim.

KËNDI PERFEKT I SHIKIMIT
Meqenëse pikselët OLED e lësho-
jnë dritën dhe ngjyrën e tyre, kën-
di i shikimit është shumë i gjerë. 
Ekranet OLED mund të shihen pa 
degradim të imazhit në një kënd 
shumë të gjerë - deri në 84 gradë. 
Ajo që i karakterizon veçanërisht 
këta televizorë është dizajni i tyre 
i lehtë dhe inovativ. Panelet OLED 
janë jashtëzakonisht të hollë dhe 
nuk kërkojnë ndriçim. Për shkak 
të këtij fakti, TV OLED peshon 
shumë më pak se televizorët që 
përdorin teknologji të tjera dhe 
është dukshëm më i hollë. Kjo e 
mundëson prodhimin e televi-
zorëve OLED shumë të bukur dhe 
të hollë. Për sa i përket jetëgjatë-
sisë së televizorëve OLED, kompa-
nia LG, e cila është edhe prod-
huese e këtyre paneleve, shprehet 
se është më shumë se 50 mijë orë 
shikim. Kjo do të thotë në prak-
tikë që nëse shikoni televizor për 
gjashtë orë në ditë, do të jeni në 
gjendje të përdorni një televizor 
OLED për më shumë se 22 vjet.

OLED TV

(Source: https://www.mysharewarepage.com/)
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Duke e pasur parasysh këtë, Radio 
K4 dhe 4You Magazine e organizuan 
një aktivitet të fund vitit në të cilin 
i mirëpritën shumicën e njerëzve 
që i kanë mbështetur dhe kanë 
bashkëpunuar me ta përgjatë viteve, 
me synimin për të dhënë informacion 
të saktë, neutral dhe transparent. 
Ky aktivitet rezultoi si një mundësi 
e shkëlqyer për të përforcuar këtë 
bashkëpunim dhe për të lehtësuar 
promovimin e misionit të KFOR-it dhe 
vlerave thelbësore për siguri, paqe, 
tolerancë, mirëkuptim dhe bashkëjetesë 
për të mirën e të gjitha komuniteteve në 
Kosovë..

KFOR-i një tregim i suksesit
Gjeneralmajor RISTUCCIA, 
komandanti i KFOR-it, e hapi 
programin me një përshëndetje 
për të gjithë të pranishmit. Në 
fjalimin e tij, ai theksoi se KFOR-i 
e ka shpalosur një histori suksesi 
dhe një realitet solid, të arritur 
me përkushtimin e bashkësisë 
ndërkombëtare, burrave dhe 
grave që besojnë fuqishëm në 
rëndësinë jetike të ndërtimit, tullë 
për tullë, të një kështjelle të fortë 
të paqes, sigurisë, dialogut dhe 
bashkëjetesës së frytshme.

“Llojllojshmëria kulturore duhet 
të merret si një mundësi për të 
pasuruar veten. Ngjarjet e fundit 

kanë treguar se përparimi, stabiliteti 
dhe hapat përpara në ndërtimin e 
një të ardhmeje të lulëzuar mund të 
rrezikohen nga një vendim apo veprim 
i vetëm i papeshuar mirë. Rezultatet e 
arritura deri më sot mund të zhbëhen 
lehtësisht dhe të gjitha sakrificat e 
bëra mund të bëhen të padobishme. 
Një e ardhme më e mirë nuk është një 
ëndërr, ajo është rezultat i përpjekjeve, 
mençurisë, gjykimit dhe përkushtimit të 
madh të përbashkët. Zemra e Kosovës 
që rreh fort mbesin njerëzit, të cilët 
KFOR-i i mban gjithmonë afër përmes 
punës së jashtëzakonshme të ‘’Radio 

K4’’ dhe ‘’4You Magazine’’. Kur ekziston 
një ndjenjë e qëllimit të përbashkët, ne 
lëvizim si një me një vizion të vetëm. 
Nuk ka rëndësi se sa i vështirë do të jetë 
formësimi i së tashmes, apo me sa sfida 
duhet të përballemi. Gjëja e vetme me 
rëndësi është e ardhmja e lulëzuar që të 
gjithë ne e meritojmë. Le të vazhdojmë 
të punojmë së bashku për të ecur 
përpara.”

Vazhdoni të mësoni dhe t’i zgjeroni 
aftësitë tuaja
Duke iu drejtuar nxënësve të 
pranishëm, nga shkollat shqiptare dhe 
serbe, komandanti i KFOR-it i inkurajoi 
ata që të vazhdojnë të mësojnë në 

Në numrin e dhjetorit të revistës 
sonë ne kemi shkruar për rëndësinë 
e festave dhe sidomos për festimin 
e Vitit të Ri. Çdo vit i ri është një 
mundësi ngazëlluese për një nisje 
nga e para dhe një fillim të ri, dhe kjo 
mbase është arsyeja kryesore pse i 
gëzohemi kaq shumë kësaj feste. 
Pa marrë parasysh se cilat janë 
synimet tuaja në vitin e ardhshëm, 
festimi i fillimi të Vitit të Ri është 
një moment që duhet shënuar. Një 
moment, në të cilin gëzohemi për të 
gjitha përvojat e fituara gjatë vitit 
2022 dhe një moment për t’i uruar 
mirëseardhjen vitit tjetër.

AKTIVITETI I FUND VITIT I ORGANIZUAR 
NGA RADIO KFOR DHE 4You MAGAZINE

“Gëzuar për një Vit të Ri dhe një mundësi tjetër për ne që të veprojmë si duhet.” - Oprah Winfrey.
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Having this in mind Radio K4 and 4You 
Magazine organized an end of the year 
event wherein they hosted the majority 
of people who have supported and 
cooperated with them throughout the 
years with the intention of providing 
accurate, neutral, and transparent 
information. The occasion proved to 
be a great opportunity to strengthen 
such cooperation and facilitate the 
promotion of the KFOR mission and 
core values of security, peace, tolerance, 
understanding and coexistence for the 
benefit of all communities in Kosovo.

KFOR a success story
In the opening of the event, KFOR 
Commander Major General Angelo 
Michele RISTUCCIA, addressed his 
greetings to all present. In his speech, 
he emphasized that KFOR has revealed a 
success story and a solid reality, built on 
international community's commitment, 
men and women who firmly believe in 
the vital importance of building up, brick 
by brick, a solid castle of peace, security, 
dialogue, and fruitful coexistence.

“Cultural diversity has to be assumed 
as an opportunity to enrich ourselves. 
Recent events have shown that 
progress, stability, and steps forward 
in building up a thriving future could 
be jeopardized by a single unweighted 
decision or action. The results achieved 
to date could be easily shattered and 
all the sacrifices made, could become 
useless. A better future is not a 
dream, it is the result of a tremendous 
common effort, wisdom, judgement, 
and commitment. The beating heart 
of Kosovo remains people to whom 
KFOR always keep close through the 
outstanding work of ‘’Radio K4’’ and 
‘’4You Magazine’’. When there is a 
common sense of purpose, we move 
as one with a single vision. It does 
not matter how difficult shaping the 
present would be how many challenges 
we should face. The only important 
thing is the thriving future all of us 
deserve. Let us continue working 
together to move forward.”

Keep studying and broaden your abilities
Addressing the students that were 
present, both from Kosovo-Albanian 
and Kosovo-Serbian schools, KFOR 
Commander encouraged them to keep 
on studying in order to broaden their 
ability to judge the situations they 
will face, hence, to make decision 
by themselves without any kind of 
influence which, to some extent, could 
be detrimental to their future.

The General concluded his greeting 
wishing to all the participants and to their 
beloved ones, personally and on behalf of 
all KFOR personnel, a very positive Holiday 
Season, and a fruitful new year full of 
what everyone desires the most. Also 
COM KFOR expressed his personal wish 
to Kosovo that peaceful steps forward in 
building the young generation’s future by 
solid perspectives.

Take pride in what has been 
achieved so far
At the start of this year, it is really 
important to take e break and meditate 
upon our future. This past year has been 
tough for everyone, faced with numerous 
challenges, but we should take pride in 
the achievements thus far, considering it 
as a brick upon which to lay another.

THE END YEAR EVENT ORGANIZED
BY RADIO KFOR AND 4You MAGAZINE

“Cheers to a new year and another chance for us to get it right.”- Oprah Winfrey.

Mirënjohje për promovimin e 
vlerave pozitive themelore
 “Tash e gjashtë vite, ne kemi bash-
këpunuar me mediat e KFOR-it, dhe 
unë u jam vërtetë mirënjohës atyre 
për tërë mbështetjen dhe punën në 
promovimin e vlerave themelore si 
paqja, toleranca, bashkëjetesa, të 
drejtat e njeriut dhe liria e lëvizjes,” 
deklaroi Jusuf Islami në pyetjen për 
pjesëmarrjen e tij në këtë aktivitet. 
Një tjetër mysafire e aktivitetit ishte 
edhe Marija Raduloviq nga Zyra e 
Avokatit të Popullit (Ombudspersonit): 
“Unë punoj në një institucion që an-
gazhohet për mbrojtjen e të drejtave 
dhe lirive të njeriut në Kosovë. Mediat 
e KFOR-it janë angazhuar vazhdimisht 
në promovimin e të gjitha përpjekjeve 
për mbrojtjen e të drejtave të njeriut 
dhe unë shpresoj që edhe gjatë 
vitit 2023 do të vazhdojmë të kemi 
mbështetjen e tyre ashtu si edhe 
mbështetjen e tërë shoqërisë sonë.”

In the December issue of our magazine, we wrote about the importance 
of holiday festivities, especially the celebration of New Year’s Eve. Each new 
year offers an exciting opportunity for a fresh start and new beginnings, 
which is probably why we all look forward to this holiday. No matter what 
your goals are for the upcoming year, ringing in the start of a new year is a 
moment to acknowledge. One, to celebrate all your experiences from 2022; 
and two, to welcome the new year ahead. 

mënyrë që ta përmirësojnë aftësinë 
e tyre për t’i gjykuar situatat 
me të cilat do të ballafaqohen, 
rrjedhimisht për të marrë vendime 
vetë pa asnjë lloj ndikimi që, në një 
farë mase, mund të jetë i dëmshëm 
për të ardhmen e tyre.

Gjenerali e përmbylli përshëndetjen 
e tij duke iu uruar të gjithë të 
pranishmëve dhe të dashurve të 
tyre, në emrin e tij dhe në emër 
të të gjithë pjesëtarëve të KFOR-it, 
festa shumë pozitive të fund vitit, 
dhe një Vit të Ri të frytshëm plot 
me ato që të gjithë i dëshirojnë më 
së shumti. Po ashtu, Komandanti 
i KFOR-it e shprehu dëshirën e 
tij personale për Kosovën që të 
ecë përpara me hapa paqësor 
në themelimin e së ardhmes së 
brezit të ri me perspektiva të 
qëndrueshme.

Krenohuni me arritjet e deritanishme
Në këtë fillim të vitit tani më shumë 
se kurrë është vërtet e rëndësishme 
që të pushojmë dhe të meditojmë 
për të ardhmen tonë. Viti i kaluar ka 
qenë një vit i vështirë për të gjithë, 
i definuar nga një mori sfidash, por 
ne duhet të krenohemi me arritjet 
e deritanishme, duke i konsideruar 
ato si një tullë mbi të cilën mund të 
vendosni një tjetër.
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Na vizitoni në:
Visit us at:

Gratitude for promoting positive 
core values 
“For six years now, we have cooperated 
with the KFOR media, and I am truly 
thankful for all their support in promot-
ing positive core values such as peace, 
tolerance, coexistence, human rights and 
freedom of movement,” said Jusuf Islami 
when asked about his participation in 
this event. Another guest at this event 
was Marija Radulovic from Ombudsper-
son Office: “I work at an institution that 
strives to protect human rights and free-
doms in Kosovo. KFOR media have con-
stantly engaged in promoting all efforts 
in relation to the protection of human 
rights and I hope that in 2023 we will 
continue to have their support as well as 
the support of our entire society.”
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MENDIMI I JUAJ PËR FESTAT?

ARDIT ZOGAJ

Çka mendoni për festat?
Festat janë shumë të 
rëndësishme për ne pasi 
që ato sjellin shumë gëzim 
dhe hare në familjen tonë.

Pse janë festat të 
rëndësishme?
Festat për mua janë 
shumë të rëndësishme 
pasi që të gjithë famil-
jarët mblidhemi dhe 
kremtojmë së bashku. 
Këto tubime familjare për 
mua janë më të vlefshme 
se gjithçka tjetër.

Cila është mënyra më e 
mirë për t’i festuar festat?
Mënyra më e mirë për t’i 
festuar festat janë bashkë 
me familjen dhe miqtë.

Cila është festa e juaj e 
preferuar dhe pse?
Festat e mia të preferu-
ara janë festat e fund vi-
tit pasi që çdo sfidë dhe 
sakrificë që e kemi kalu-
ar e lëmë pas në vitin 
paraprak dhe ne e kemi 
mundësinë që ta fillojmë 
një vit krejtësisht të ri.

What is your opinion about 
holidays?
Holidays are very important 
to us as they bring a lot of 
joy and happiness to our 
family.

Why holidays are 
important?
Holidays are very import-
ant to me because all fam-
ily members gather and 
celebrate together. These 
family gatherings are more 
valuable to me than any-
thing else.

What is the best way to cel-
ebrate a holiday?
The best way to celebrate 
the holidays is with family 
and friends.

Which is your favourite 
holiday and why?
My favourite holidays are 
season holidays because 
we leave behind all the 
challenges and sacrific-
es we went through in the 
previous year and we have 
the opportunity to start a 
whole new year.

Ju lutemi na dërgoni mendimet tuaja për festat
 në këtë email: magazineforyou2003@gmail.com 

DRIOLA ZOGAJ

Çka mendoni për festat?
Festat janë mënyra se si ne 
e shprehim gëzimin, lum-
turinë dhe harenë tonë. Për 
këtë arsye ato janë shumë 
të rëndësishme për ne.

Pse janë festat të rëndë-
sishme?
Festat janë të rëndësishme 
sepse të gjitha ngërthejnë 
në vete domethënie dhe 
dëshira të ndryshme. Ato 
janë të rëndësishme shumë 
sidomos kur flasim për kul-
turat dhe traditat që i përc-
jellin brez pas brezi.

Cila është mënyra më e 
mirë për t’i festuar festat?
Mënyra më e mirë për t’i fes-
tuar festat është së bashku 
me familjen si dhe miqtë 
apo personat e afërm të 
cilët i konsiderojmë si mo-
trat dhe vëllezërit tonë.

Cila është festa e juaj e 
preferuar dhe pse?
Mua personalisht më pëlqe-
jnë më së shumti festat e 
fund vitit gjegjësisht Viti i Ri. 
Kjo është festa ime e preferu-
ar pasi që në këtë natë unë 
e kam afër meje tërë familjen 
time e cila më shoqëron në 
fillimin e një viti të ri.

What is your opinion about 
holidays?
Holidays are how we ex-
press our joy, happiness 
and bliss. This is why they 
are very important to us.

Why holidays are 
important?
Holidays are important be-
cause they all contain dif-
ferent meanings and wishes. 
They are very important, es-
pecially when we talk about 
the cultures and traditions 
that are passed down from 
generation to generation.

What is the best way to 
celebrate a holiday?
The best way to celebrate 
the holidays is togeth-
er with family, as well as 
friends or relatives whom 
we consider as our sib-
lings.

Which is your favourite 
holiday and why?
Personally, I like the Sea-
son Holidays, namely the 
New Year. It is my favou-
rite holiday because on 
this night I have my whole 
family next to me accom-
panying me at the begin-
ning of a new year.
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YOUR OPINION ABOUT HOLIDAYS?

RINESA SERTOLLI

Çka mendoni për festat?
Unë mendoj që festat janë pje-
sa më e bukur e jetës, sepse 
kur kemi festa e harrojmë çdo 
brengë pasi që hallet, qoftë edhe 
për një kohë shumë të shkurtër, 
zëvendësohen nga argëtimi dhe 
lumturia.

Pse janë festat të rëndësishme?
Secila festa ka diçka të veçantë 
dhe për këtë arsye ato në shi-
kim të parë dallojnë nga njëra-
tjetra. Mirëpo, ato janë të gjitha të 
rëndësishme pasi që përmes tyre 
i ruajmë traditat tona kulturore 
dhe shpirtërore, prandaj është 
me rëndësi që ato t’i festojmë 
çdo vit.

Cila është mënyra më e mirë për 
t’i festuar festat?
Për të festuar sa më mirë duhet të 
ketë organizim të mirë. Për mua, 
organizimi i  mirë do të thotë të 
qenit me të afërmit, shoqërinë 
dhe njerëzit të cilët me praninë 
e tyre na bëjnë të ndihemi mirë.

Cila është festa e juaj e preferuar 
dhe pse?
Unë i kam disa festa të preferu-
ara dhe e kam të vështirë që t’i 
veçojë ato. Kjo sepse secila prej 
tyre e ka rëndësinë e saj. qëllimi i 
festave është gëzimi për çdo per-
son. Gjithsesi, në mesin e të gjitha 
festimeve gjatë një viti unë do të 
veçoja të festuarit e ditëlindjes. 
E di që shumëkush nuk do ta 
radhiste këtë ditë në mesin e fes-
tave por, çdo vit unë e pres atë me 
padurim pasi që kaloj momente 
të mrekullueshme e rrethuar nga 
personat më të dashur për mua.

What is your opinion about hol-
idays?
I think that holidays are the most 
beautiful part of life because we 
have a tendency to forget all our 
worries and troubles, even if for a 
very short time they are replaced 
by fun and happiness.

Why holidays are important?
Each holiday has something spe-
cial and therefore at first glance 
they differ from each other. How-
ever, they are all important be-
cause through them we preserve 
our cultural and spiritual tradi-
tions, therefore it is important to 
celebrate them every year.

What is the best way to cele-
brate a holiday?
To be able to celebrate a holiday 
in the best possible way, it must 
be well organized as well. I think 
that good way of organizing a hol-
iday means being with relatives, 
friends and people whose pres-
ence makes us feel good.

Which is your favourite holiday 
and why?
I have a few favourite holidays 
and it's hard for me to single 
them out. This is because each 
of them has its own importance. 
The purpose of the holidays is to 
bring joy to everyone. However, 
among all the celebrations in a 
year, I would single out birthday 
celebrations. I know that many 
people would not rank this day 
among the holidays, but every 
year I look forward to it because I 
spend wonderful time with peo-
ple that are dearest to me.

DRION KAFEXHOLLI

Çka mendoni për festat?
Unë mendoj që festat 
janë shumë të mira sepse 
në këtë mnëyrë ne mund 
të argëtohemi me famil-
jen dhe miqtë tanë.

Pse janë festat të 
rëndësishme?
Festat janë shumë të 
rëndësishme sepse në 
këtë mënyrë mund t’i 
kujtojmë datat e rëndë-
sishme dhe ne mund të 
takohemi me familjarët 
dhe miqtë tanë.

Cila është mënyra më e 
mirë për t’i festuar festat?
Mënyra më emirë për t’i 
festuar festat është bash-
kë me familjen tonë.

Cila është festa e juaj e 
preferuar dhe pse?
Festa ime e preferu-
ar është Viti i Ri, sepse 
me këtë rast ne e kemi 
mundësinë që të nisim 
një vit të ri duke i kujtuar 
të gjitha të mirat që i kemi 
kaluar gjatë vitit paraprak.

What is your opinion about 
holidays?
I think holidays are very 
good because in this way 
we can have fun with our 
family and friends.

Why holidays are 
important?
Holidays are very import-
ant because in this way 
we can remember im-
portant dates and we can 
meet with our family and 
friends.

What is the best way to cel-
ebrate a holiday?
The best way to cele-
brate the holidays is 
with our family.

Which is your favourite 
holiday and why?
My favourite holiday is 
the New Year because 
on this occasion we have 
the opportunity to start a 
new year by remember-
ing all the good things 
we have had during the 
previous year.

Please send us your thoughts on holidays 
at this email: magazineforyou2003@gmail.com



teens ADOLESHENTËT DHE SEKRETET
CILËT JANË KUFIJTË E ARSYESHËM TË 

PRIVATËSISË?

Nevoja për privatësi është normale 
dhe brenda kufijve të arsyeshëm ajo 
duhet të inkurajohet. Megjithatë, 
ka raste kur adoleshentët mund të 
mos e ndajnë atë sepse kanë frikë 
nga reagimi i prindërve të tyre. Pak 
adoleshentë do të flasin hapur me 
prindërit e tyre për një ngjarje ose 
sjellje shqetësuese sepse brengosen 
për pasojat. Nëse dëshironi që fëmiu 
juaj adoleshent të ndajë diçka, jini të 
kujdesshëm që të mos gjykoni kur të 
përgjigjeni.

Ndërsa fshehtësia e rritur është nor-
male, ajo nuk është domosdoshmër-
isht e lehtë as për prindërit, as për 
adoleshentët. Adoleshentët do të bë-
jnë gabime, duke e ndarë shumë pak 
informacion me të rriturit që mund të 
ndihmojnë ose edhe shumë informa-
cion me prindërit dhe mësuesit dhe 
çdo mik në Facebook. Të lejosh këto 
gabime dhe të flasësh për to më pas 
është vetë përvoja që do të çojë në një 
marrëdhënie të pjekur e të rritur mes 
jush dhe fëmiut tuaj adoleshent. Edhe 
prindërit e edhe adoleshentët duhet të 
bëjnë gabime të mëdha në mënyrë që 
të rriten personalisht dhe së bashku. 
Shumica e adoleshentëve duhet të 

mbajnë sekrete nga prindërit e tyre si 
një hap i shëndetshëm në zhvillimin e 
ndjenjës së tyre të identitetit. Ndërsa 
ua fshehin informacionin prindërve të 
tyre, ata fillojnë të kuptojnë se kush 
janë dhe çfarë është e rëndësishme 
për ta.

Nëse munden, adoleshentët 
do t’na thoshin diçka të tillë si:
Kur na pyesni se si ka qenë dita jonë, 
me të vërtetë nuk mund të përgjigjemi 
sepse dita jonë nuk ka mbaruar ende 
dhe nuk jemi të sigurt se si do ta përm-
bledhim atë. Nuk është se po trego-
hemi të pasjellshëm ose të turpshëm, 
vetëm se nuk e kemi ende përgjigjen 
përfundimtare. Mbajeni në mend këtë 
dhe mos u zemëroni kur ne iu përgjig-
jemi pyetjes suaj me "mirë".

Ju lutem, mos folni se si adoleshentët 
janë egocentrik dhe se truri ynë ende 
nuk është zhvilluar plotësisht. Ndonëse 
mund të jetë kështu, na bën të ndihemi 
shumë keq sepse edhe ashtu jemi duke 
kaluar në një gjendje rrëmuje. Tashmë 
kemi mjaft vështirësi. Jemi mjaft të 
vetëdijshëm për faktin se ende nuk 
jemi gatuar sa duhet për jetë.

Mund të jeni të lumtur edhe nëse jemi 
pak të mërzitur. Ne nuk duam të jemi 
përgjegjës për gjendjen shpirtërore të 
prindërve tanë. Ju lutemi na lejoni të 
kemi ndjenjat tona pa i ndrydhur ato. 
Ne do të jemi mirë. Na duhet vetëm 
pak kohë. Nuk është qëllimi ynë t'ju 
shqetësojmë.

Na tregoni se rritja është një gjë e mirë 
duke shijuar jetën tuaj. Ne duhet t'ju 
shohim duke bërë gjëra që ju pëlqejnë 
jashtë të qenit prind. Ju lutem, mos u 
përqendroni tërësisht në të qenit prind. 
Ne po ju shikojmë dhe duam të shohim 
se rritja mund të jetë e gëzueshme.

Ne e dimë që ju nuk dëshironi që 
ne t’mërzitemi. Gjithsesi, do të jemi 
të mërzitur. Ndonjëherë, ne madje 
duam të zhytemi në ndjenjat tona 
negative. Pra, mos u përpiqni të 
rregulloni gjithçka për ne. Jo vetëm 
që domosdoshmërisht duam që 
gjërat të rregullohen, por duhet të 
mësojmë t'i riparojmë vetë situatat. 
E si ndryshe do të mësojmë të për-
ballemi me botën dhe problemet me 
guxim, qëndrueshmëri dhe besim? 
Nënë dhe baba, ndonjëherë më pak 
është më shumë. Megjithatë fale-
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Gjithmonë ka qenë e vështirë 
të jesh adoleshent. Për ad-
oleshentët e sotëm, është 

edhe më e vështirë. Në mediet 
sociale ka adoleshentë që kalon 
kohë në internet për të parë të 
gjithë - miqtë dhe familjen, përf-
shirë edhe armiqtë dhe ngac-
muesit e tyre. Shumë shpesh, kur 
lindin probleme, adoleshentët 
mbajnë gjithçka brenda vetes dhe 
nuk kërkojnë ndihmë. Ata men-
dojnë se askush nuk mund ta 
kuptojë atë se çfarë po kalojnë. 
Ndihen të vetmuar, të izoluar dhe 
ndonjëherë të braktisur. Ata ndi-
hen sikur nuk kanë askënd me të 
cilin mund të flasin kur pendohen 
që kanë marrë vendimin e gabuar 
ose e bëjnë gjënë e gabuar.
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The need for privacy is normal, and within rea-
sonable limits, should be encouraged. However, 
there are occasions when teens might not be 
sharing because they are afraid of their parents’ 
reaction. Few teens will openly talk to their 
parents about a concerning event or worrisome 
behavior if they are nervous about the conse-
quences. If you want your teen to share, be care-
ful to eliminate judgment from your response.

While increased secrecy is normal, it is not 
necessarily easy for either parents or teens. 
Teens will make mistakes, sharing too little 
information with adults who can help or too 
much information with parents and teachers, 
and every friend on Facebook. Allowing these 
mistakes and talking about them afterwards is 
itself the experience that will lead to a mature 
adult relationship between you and your teen. 
Both parents and teens need to make glorious 
mistakes together so that they can grow per-
sonally and together. Most teens need to keep 
secrets from their parents as a healthy step 
in developing their sense of identity. As they 
withhold information from their parents, they 
begin to understand who they are and what is 
important to them.

If they could, teenagers would tell 
us something like this:
When you ask us how our day was, we really 
can't answer because our day isn't over yet, 
and we are not sure how we would sum it up. 
It's not that we are being rude or ornery. It's 
just that we don't have the final answer yet. 
Please keep that in mind and don't get mad at 
us when we respond to your query with "fine."

Please stop talking about how teens are egocen-
tric and that our brains are not fully developed 
yet. While that may be the case, it feels terrible 
to know that we are somewhat of a mess. We 
already have enough struggles. We are painfully 
aware of the fact that we are not fully cooked yet.

You can be happy even if we are a little upset. 
We don't want to be responsible for the mood 
of our parents. Please allow us to have feelings 
of our own without absorbing them. We will 
be fine. We just need some time. It is not our 

intention to upset you.

Show us that growing up is a good thing by 
enjoying your life. We need to see you doing 
things that you enjoy outside of being a 
parent. Please don't focus entirely on being a 
parent. We are watching you and we want to 
see that growing older can be joyful.

We know that you don't want us to be upset. 
Nonetheless, we are going to be upset. Some-
times, we even want to wallow in our negative 
feelings. So, please don't try to fix everything 
for us. Not only do we not necessarily want 
things fixed, but we also need to learn to 
repair situations on our own. How else will we 
learn to face the world and problems with grit, 
resiliency, and confidence? Sometimes, Mom 
and Dad, less is more. Thank you though. We 
know that you have good intentions.

Please don't make us feel like a bad grade is 
the end of the world. We will sometimes get 
less than stellar grades and it is not helpful 
for us to feel that it is the end of the world. 
We need to get used to our teachers and their 
particular types of tests.

We all need alone time. Please don't freak out 
if we take some time alone to decompress and 
relax. It does not mean that we are despon-
dent and/or becoming socially isolated. Mom 
and dad, we have noticed that adults also 
need alone time.

Try very hard not to treat us like your favorite 
child. This does not help us with our relation-
ships with our siblings. It makes us feel guilty 
and it makes our brothers and sisters resent 
us. Try to focus on the different strengths and 
intricacies of each of our personalities. Variety 
is good. Favoritism is not.

TEENAGERS AND SECRETS
WHAT ARE REASONABLE LIMITS 

ON PRIVACY?
It’s always been tough to be a teenager. For today’s teens, it’s even tougher. 
Social media has teens living their lives out online for everyone to see - friends 
and family as well as their enemies and bullies. All too often, when problems 
arise, teens hold everything inside instead of reaching out for help. They think 
no one could possibly understand what they are going through. They feel alone, 
isolated, and sometimes abandoned. They feel like ty have no one they can talk 
to when they regret making the wrong decision or do the wrong thing.

minderit. Ne e dimë që keni 
qëllime të mira.

Ju lutem, mos na bëni të ndi-
hemi sikur fundi i botës është 
një notë e keqe. Ne ndonjëherë 
do të marrim më pak se notat 
shembullore dhe nuk është e 
dobishme që të mendojmë se 
është fundi i botës. Ne duhet 
të mësohemi me mësuesit tanë 
dhe llojet e tyre të veçanta të 
testeve.

Të gjithë kemi nevojë për 
kohën tonë. Ju lutem, mos u 
trembni nëse marrim pak kohë 
vetëm për t'u qetësuar dhe për 
t'u çlodhur. Kjo nuk do të thotë 
se jemi të dëshpëruar dhe/ose 
të izoluar nga shoqëria. Nënë 
dhe baba, e kemi vënë re se 
edhe të rriturit kanë nevojë për 
kohë vetëm.

Mundohuni shumë të mos 
na trajtoni si fëmijën tuaj të 
preferuar. Kjo nuk na ndih-
mon në marrëdhëniet tona 
me vëllezërit dhe motrat 
tona. Na bën të ndihemi fa-
jtorë dhe i bën vëllezërit dhe 
motrat tona të inatosen me 
ne. Përpiquni të përqendrohe-
ni në forcat dhe ndërlikimet e 
ndryshme të secilit prej per-
sonaliteteve tona. Shumël-
lojshmëria është e mirë. Të 
favorizosh dikë nuk është.
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Please don't get so emotional 
when we do tell you about our 
concerns. This only scares us and 
makes us feel like the problem is 
bigger than we initially thought. 
We know that you worry but 
please act calm.

Ju lutem, mos u bëni 
kaq emocional kur ne 
ju tregojmë për shqetë-
simet tona. Kjo vetëm na 
frikëson dhe na bën të 
ndihemi sikur problemi 
është më i madh nga sa e 
mendonim në fillim. Ne e 
dimë që jeni të shqetësu-
ar, por ju lutemi veproni 
me qetësi.
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FJALËKRYQ SKANDINAV
DRITËRO
AGOLLI

KALË 
SHALE
(SHQ.)

MASH-
KULL

I ROSËS, 
ROSAK

AFTËSI MB-
ROJTËSE
E ORGA-
NIZMIT

RADIO-
LOKATORI

BËRJE
INAT,

ZEMËRIM

SILICI

"TREASU-
RY MENA-
GEMENT 

INTERNAT"

SPORT
UJI

VEND-
BREGDE-
TAR NË 

MAL TË ZI

OKSIGJEN

TREGUE-
SI, RRË-
FYESI
(LAT.)

LUMË NË
FRANCË

I PËRGJI-
THSHËM, 
TËRËSOR

RREZE IGLI
TARE

AKTORI
I NJOHUR,
GOSLING

NJË LËN-
DË SHKO-

LLORE

NJËRI 
NGA AKU-
ZUESIT E 
SOKRATIT

AMPER-
METËR

EMËR (M.)
HUAJ

AKTOR
(FR.) ZHAN
KULT FET-
AR (SH.P)

SHTET
NË AZI

LUMË NË
GJERMANI

LËNDË
JOORGA-
NIKE, XE-
HE (SH.)

NUMRAT
"NATYRAL"

NOTË
MUZIKORE

ELEMENT
KIMIK (Ti)
PJESË E
VETURËS

NYJË,
KYÇ

KAMPION

POETI 
KAJAMI

LLOJ KRO-
KODILI

RADIUS

QYTET NË
EGJIPT

PJESË E
PRINTE-

RIT (SHQ)
AZOT

ELEMENT
KIMIK (Nt)
PËREMËR

VETOR

LUMË NË
BIRMANI
ATMOS-

FERË

QYTET 
NË PERU

GOJËTAR

EKZISTOJ

QYTET
NË ITALI

D.G.O.
AMPER

KOMPOZ-
ITORI HA-
ÇATURIAN

BOKSIER
LEGJEN-

DAR,
MARÇANO

TEMPO

GJ. E.

TERM NË
TENIS

ASHTU
QOFTË

DEGË E
BIOLOGJIS
(GJENET)

SHALA
NGA

DRURI

LLOJ
SHPENDI

O. T.

NOTË
MUZIKORE
EMËR (M.)

HUAJ

KRAHINË
NË TURQI

SHKOI, U
LARGUA
NUMRI

IMAGJINAR

DY
ZANORE

I PËRDI-
TSHËM

PAS-
THIRRMË

SUBSTA-
NCË KIM-
IKE PËR
AROMË

QYTET I
LASHTË
FENIKAS

MBRET I 
PARË I VI-
ZIGOTËVE

51
(ROMAK)

LLOJ
SALLATE

HAJN
(HUAJ)

NJËRI
NGA MUS-
KETARËT
E DYMA-s

FUTBOLLI-
STI POR-
TUGEZ

NGA FOTO

PUNËTORI
NË TEAT-
RIN E KU-
KULLAVE



CROSSWORD PUZZLEACROSS
1. “__ Misera-
bles”
4. Rant
8. Primates
12. Footed 
vase
13. Oklahoma 
city
14. Pub 
missile
15. Bind
16. Chemical 
suffix
17. Currency
18. Vigor
20. Sway
21. Vied for 
office
22. David’s 
adversary
25. Follow 
orders
27. Walking 
sticks
28. Pertaining 
to
29. Guided
30. Worth
31. Caspian 
or Red
32. Nearby
33. Sounds
34. Sense
35. Vogue

37. Writing 
implement
38. Gait
39. Respira-
tion
42. Accuse
44. Hawaiian 
garland
45. Foot digit
46. Went by 
horseback
47. Mid - east 
canal
48. Possess
49. Iron and 
Stone
50. Monster
51. Hospital 
employees 
(Abbr.)

DOWN
1. Medieval 
instrument
2. Moran of 
“Happy Days”
3. Smirked
4. Rule
5. Griffith of 
“Matlock”
6. Compete
7. Actor Asner
8. Greek god
9. Stuffed 

“bear”
10. Before 
(Poet.)
11. Pigpen
17. Riot
19. Beam
20. Gratuity
22. “Planet 
of the Apes” 
character
23. Woody 
plant
24. Cure
25. Norvegian 
king
26. Greek 
letter
27. Watercraft
30. Verbalize
31. Politican
33. London’s 
river
34. Cost
36. Shovel
37. Reward
39. Lager
40. Metrop-
olis
41. Farmyard 
fowl
42. Bikini top
43. Ship’s 
diary
44. Carry
47. Therefore

SUDOKU FIND 10 DIFFERENCES
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ZGJIDHJET(HORIZONTALISHT): K, RADARI, INATIM, SI, IKU, TMP, AN, IA, 
ANI, ATOS, T, NOT, GJE, OR, SET, RISAN, O, OMER, D, NARRATORI, IRAK, 
ALARIK, TITANI, LI, IKITOS, JAM, DGO, A, IRAVADI, LOARA, AM, RENO, 
TARATOR, R, LA, TOTAL, NITON, N, AROMAT, TONERI, TIR, MINERALET.
ANSWERS (ACROSS): LES, RAVE, APES, URN, ENID, DART, TIE, IDE, 
MONEY, ENERGY, BEND, RAN, GOLIATH, OBEY, CANES, RE, LED, VAL-
UE, SEA, AT, TONES, FEEL, FASHION, PEN, PACE, BREATH, BLAME, LEI, 
TOE, RODE, SUEZ, OWN, AGES, OGRE, RNS.
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“Çdo ditë është një mundësi për 
të filluar nga e para. Mos u foku-
soni në dështimet e së djeshmes 
niseni ditën e sotme me men-
dime dhe pritshmëri pozitive.” 
-Catherine Pulsifer

Për foto të tjera, 
skanoje QR kodin


