EDITORIAL
Përshëndetje!
Viti i Ri 2018 është tashmë këtu, kështu që shumë prej jush po kënaqen
në retrospektivë dhe ri-vlerësojnë disa nga zgjedhjet jetësore. Epo, tani
është rasti për t’u ulur dhe për të përgatitur një listë të ndryshimeve të
rëndësishme jetësore që dëshironi të bëni, unë kam vendosur t’ju jap pak
ndihmë - sepse meqë shumica e njerëzve nuk iu përmbahen vendimeve të
tyre, do t’ju duhet e gjithë ndihma e mundshme.
Kthehuni në formë: Është mjaft e lehtë për të filluar një program
stërvitjeje dhe diete, por përpiquni të gjeni një të mirë që do t’ju japë
rezultate të qëndrueshme dhe që do të jetë e lehtë ta mbani më gjatë.
Filloni të hani ushqim më të shëndetshëm: Me një vendosmëri të
mirë dhe disa këshilla themelore, ju ngadalë mund të zhvilloni zakone
të shëndetshme të ngrënies.
Përmirësimi i përqendrimit dhe aftësive mendore: Sot ne mund të
përdorim çdo gjë nga aplikacionet tek teknikat e lashta të meditimit për të
rritur përqendrimin dhe aftësitë tona mendore.
Njihuni me njerëz të rinj: Takimi me njerëz të rinj mund të jetë i
dobishëm për mirëqenien tuaj mendore, prandaj mos kini frikë të dilni
dhe të bëni miq të rinj.
Bëhuni më të sjellshëm: Sjelljet e mira kanë qenë gjithmonë një pjesë
e rëndësishme e një shoqërie të civilizuar. Ato ua lehtësojnë lidhjen me të
tjerët, shmangien e ofendimit të të tjerëve dhe ua siguron që të tjerët t’ju
kuptojnë si një person të mirë dhe të besueshëm.
Lexoni më shumë: Librat janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të
fituar shumë njohuri për një mori temash dhe gjithashtu është stërvitje e
shumë e mirë për trurin tuaj.
Mësoni një gjuhë të re: Jo vetëm që mësimi i një gjuhe të re
do t’ju ndihmojë në përmirësimin e aftësive të juaja të komunikimit;
por gjithashtu edhe do të duket shumë mirë në rezymenë tuaj dhe
ndoshta do të hapë ca dyer për ju.
Mësoni të gatuani: Gatimi është një nga aftësitë thelbësore që
duhet të posedojë çdo burrë dhe grua. Ai ju lejon të kurseni para dhe
të hani ushqimin që doni.
Filloni të jeni më përgjegjës: Aftësia për të menduar para se të merret
ndonjë vendim është një pjesë e rëndësishme e arritjes së pjekurisë.
Mësoni më shumë rreth artit, muzikës, kulturës: Temat si arti,
muzika, historia dhe kultura shpeshherë janë të vështira por mund të
jenë të lehta për t’u kuptuar nëse u kushtoni kohë të mjaftueshme për të
mësuar duke përdorur faqe të dobishme të internetit dhe kurse online.
Kjo pra është një listë me këshilla dhe udhëzime për t’ju ndihmuar
t’i zbatoni vendimet e Vitit të Ri dhe të bëni disa ndryshime afatgjata në
jetën tuaj. Ju uroj të gjithëve përsëri, Gëzuar Vitin e Ri 2018.
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The New Year 2018 is already here, so many of you are indulging in
retrospection and re-evaluating some of your life choices. Well, now’s your
chance to sit down and prepare a list of important lifestyle changes you want
to make, I’ve decided to give you a bit of help – because since the majority
of people fail to stick to their resolutions, you’ll need all the help you can get.
Get in shape: It’s easy enough to start an exercise and diet
program, but try to find a decent one that will give you steady results
and will be easy to stick to in the long run.
Start eating healthier food: With a good amount of determination and
some basic tips you can slowly develop healthier eating habits.
Improve your concentration and mental skills: Today we can
use anything from apps to ancient meditation techniques to boost
concentration and hone our mental skills.
Meet new people: Meeting new people can be beneficial to your mental
well-being, so don’t be afraid to get out there and make some friends.
Become more polite: Good manners have always been an
important part of a civilized society. They make it easier to connect with
others, avoid offending people and will ensure that others perceive you
as a good and trustworthy person.
Read more: Books are an excellent way to gain a lot of knowledge on a
huge variety of topics, and are also a great exercise for your brain.
Learn a new language: Not only will learning a new language help
improve your communication skills; it will also look great on your resume
and possibly open up some doors for you.
Learn to cook: Cooking is one of the essential skills that every man
and woman should possess. It allows you to save money, and to eat
the food you love.
Start being more responsible: A big part of growing up into a mature
adult is the ability to think before making a decision.
Learn more about art, music, culture: Topics like art, music,
history and culture often baffle people, but they can be easy to
comprehend if you spend enough time learning about them using
helpful websites and online courses.
Well, there you have it - a list of advices and tips to help you see
your New Year’s resolutions through and make some long-term
changes in your life. I wish you all again, Happy New Year 2018.
Leonora
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shkolla e muajit

SHFMU “DËSHMORËT 1921”
- SHKOLLA E VOGËL E MADHE

Th

onë se pamja mashtron
dhe këtë më së miri
e dëshmon rasti i
Shkollës Fillore dhe të Mesme
të Ulët “Dëshmorët 1921” në
komunën e Prishtinës. E vendosur
në Prapashticë, një fshat tipik
malor me shtëpitë e shpërndara
tek-tuk, për çdo vizitorë të saj
është e vështirë që të besohet
se ajo gjendet rreth vetëm
30 kilometra larg qendrës së
Drejtori Fatmir Zhdrella
Prishtinës. Ushtruesi i detyrës së
drejtorit në këtë shkollë z. Fatmir
Zhdrella tregon se ndonëse Prapashtica është një fshat i vogël
për nga numri i banorëve ai ka shtrirje mjaft të gjerë në terren.
Kjo do të thotë se shtëpitë janë shumë larg njëra-tjetrës ashtu
siç janë edhe larg shkollës. Madje, terreni i vështirë, mungesa e
infrastrukturës si dhe kushtet e vështira kanë bërë që shumica
e banorëve të shpërngulen nga ky fshat drejt qendrës së qytetit.
Kurse, fëmijët e atyre pak shtëpive që kanë mbetur për shkak të
distancave duhet të udhëtojnë me minibus çdo ditë për në shkollë
dhe prapa. Për më tepër, përkundër se shkolla i ka vetëm 23
nxënës, 13 prej tyre i zhvillojnë mësimet në aneksin i cili gjendet
në fshatin Balaj rreth 5 kilometra më tutje.
Drejtori Zhdrella thotë se numri i vogël i nxënësve është sfidë
më vete me të cilën ai dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle përballen
çdo ditë. “Kur e ke vetëm një apo dy nxënës në klasë është shumë
e vështirë që të mbahet vëmendja e fëmijëve dhe që ora të mos jetë
monotone për ata. Mirëpo, falë punës dhe përkushtimit të kolektivit
deri tani ne jemi treguar të suksesshëm. Që nga ardhja ime në
pozitën e ushtruesit të detyrës së drejtorit para shtatë muajsh në
shkollë kemi pasur një sërë zhvillimesh pozitive. Pikë së pari duhet
veçuar ardhjen e katër mësimdhënësve të rinj të cilët kanë ndikuar në
mënyrë tejet pozitive në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe
rrjedhimisht edhe mësimnxënies. Një tjetër zhvillim tejet i rëndësishëm
ka qenë vendosja e lidhjes së internetit dhe rrjetit “wireless” në shkollë

Pyetësor

falë investimit nga Komune e Prishtinës, ” tha z. Zhdrella.
Përmirësime ka pasur edhe në infrastrukturën e vet objektit
të shkollës. Shkolla ka pasur probleme me furnizimin me ujë
për shkak të çarjeve në depozitën dhe në gypat e ujit. Disa
mësimdhënës, punëtori teknik i shkollës dhe drejtori me mjetet
e tyre si dhe me ndihmën e komunitetit kanë punuar dhe i kanë
sanuar të gjitha këto prishje. Pastaj, po me mjetet e tyre ata
kanë arritur që të krijojnë edhe një kënd të lojërave si dhe i kanë
ristrukturuar fushat e sportit në mënyrë që fëmijët njëkohësisht të
mund të luajnë futboll, volejboll si dhe në këndin e lojërave pa e
penguar njëri-tjetrin. Në anën tjetër drejtori Zhdrella thekson se këto
punime kanë qenë arsyeja pse ata më pas nga agjencia gjermane
për zhvillim GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
fituan një donacion prej nëntë tabelave lëvizëse si dhe ngjyrat për
lyerjen e sipërme të mureve. Sërish, punimet për lyerjen e shkollës
u kryen nga vet kolektivi i punonjësve të shkollës, nxënësit si dhe
prindërit e fëmijëve. Madje, njëri nga prindërit siguroi edhe ngjyrën
dhe llakun për lyerjen e pjesës së poshtme të mureve. Në fund
drejtoria komunale për arsim i siguroi mjetet për ndërrimin e dyerve
të dëmtuara në shkollë. Kurse KFOR-i kontribuoi me një dyshek për
gjimnastikë i cili është vendosur në njërën prej klasave së bashku
me një tavolinë për futboll dhe një tavolinë për pingpong. Kështu,
tash e tutje kjo klasë shërben si një sallë e vogël ku mund të
zhvillohen orët e edukatës fizike gjatë muajve të dimrit.
Planet për zhvillimin e shkollës nuk kanë të mbaruar për z.
Zhdrella i cili u shpreh optimist se shumë shpejt do të mund të
siguronte një donacion për të blerë disa llaptopë për shkollën.
Kjo do të sigurojë digjitalizimin e shkollës pasi që për shkak të
numrit të vogël të nxënësve ata nuk kanë nevojë për projektor
apo pajisje të tjera.
“Unë jam trajner futbolli për moshat nën 15 vjeçare me
licencë të UEFA-së. Ky profesion më ka mësuar se fëmijët duhet
t’i mbajmë gjithmonë aktiv
si në aspektin intelektual
edhe në atë fizik. Prandaj,
porosia ime është mos
u dorëzoni kurrë por,
besoni në vetvete dhe në
aftësitë e juaja dhe mos
harroni ky është çelësi për
suksesin tuaj në realizimin
e ëndrrave tuaja në jetë,”
porositi në fund z. Zhdrella.

ÇKA JU PËLQEN MË SHUMË
SHIU APO BORA?

Jetmir Canolli (14)
Mua më pëlqen më
shumë bora sepse është
më e bukur. Po ashtu
më pëlqen më shumë
sepse kur ka borë
ne mund të dalim të
rrëshqasim me ski. Bora ka vlerë për mua
pasi që edhe sot më kujtohet se kur isha i
vogël kaloja orë të tëra duke i shikuar fjollat
e borës teksa binin nga qielli.

Liridona Canolli (14)
Kur bie borë gjithçka është e
veçantë sepse gjithçka duket se
është mbuluar nga një çarçaf i
madh i bardhë. Bora është edhe
e pastër dhe e këndshme si për
ta parë ashtu edhe për ta prekur. Pastaj, bora krijon
mundësi shumë më të mira për ne fëmijët për të
luajtur duke filluar nga lufta me topa bore e deri të
rrëshqitja me saja dhe ski.

Jetmir Canolli (14)
I like the snow more because it is prettier. I
also like it better because in snow we can
go out skiing. The snow is pleasant to me
because I can still remember when I was
little I would sit for hours and watch the
snowflakes falling from the sky.

Liridona Canolli (14)
When it snows everything becomes very special
because it seems that a great white sheet covers
everything. The snow is clear and pleasant both to
watch and touch it. Snow also creates much better
conditions for us children to play starting from snowball fighting to sledding and skiing.
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Ermira
Canolli (14)
Mua më pëlqen
më shumë bora
dhe dimri pasi
që kjo është një
stinë tejet e bukur. Në këtë kohë
ne dalim të luajmë me topa bore si
dhe rrëshqasim me saja dhe ski.
Po ashtu kjo është koha kur vjen
stina më e mirë e vitit Viti i Ri.
Ermira Canolli (14)
I like the snow and winter more
because this is a very beautiful season. At this time we go
out and play in the snow and
we also go sledding and skiing.
This is also the time when the
best holiday of the year comes,
namely New Year.

school of the month

EJHS “DËSHMORËT 1921”
- THE LITTLE BIG SCHOOL

T

hey say looks can be deceiving and this is best proven by
the Elementary and Junior High School “Dëshmorët 1921” in
Prishtina Municipality. Located in Prapashticë, a typical mountain
village with houses scattered around, it is hard to believe that it is less
than 30 kilometres from Prishtina centre. The acting school principal
Mr Fatmir Zhdrella says that despite being a small village population
wise Prapashtica has a pretty big territory. This means that houses
are far away from each other and from the school. Due to the difficult
terrain, lack of infrastructure and hardship most of its inhabitants have
moved to the city. The children of the few remaining families due to
great distances must travel with a minibus to and back from school.
Moreover, despite that the school has only 23 students, 13 of them
conduct their classes in an annex building some 5 kilometres away.
Principal Zhdrella highlighted that the small number of students
is a challenge on its own that he and the teachers encounter every
day. “In a classroom with only one or two students it is very difficult
to keep the attention of the students and at the same time avoid
boredom in classes. However, thanks to the work and dedication
from our teachers so far we have been successful. Since my
appointment as the acting principal, seven months ago, we have had
a series of positive developments at the school. First of all I must
mention the arrival of four new and young teachers who have made

Questionnaire
Saranda Canolli (12)
Bora më pëlqen më shumë
pasi që për dallim prej shiut
ajo nuk na pengon në lojën
tonë. Përkundrazi bora e bën
lojën edhe më të bukur dhe më
interesante. Bora po ashtu, vjen
në kohën më të mirë të vitit pasi që në këtë kohë
i kemi edhe festat e fundvitit dhe kënaqësia është
edhe më e madhe.
Saranda Canolli (12)
I like the snow better because in comparison to the
rain it doesn’t disturb our playing time. Moreover,
the snow makes it even better and more interesting.
The snow also comes at the best time of the year
as this is the time of the Season Holidays and the
mood is much better.

a very positive impact in both teaching and learning. Another positive
development was setting up the internet connection and wireless
coverage for the entire school thanks to an investment from Prishtina
Municipality,” Mr Zhdrella added.
Improvements have taken place in the infrastructure of the
school building as well. Previously the school had water supply
problems due to cracks both in the water deposit and pipes. Several
teachers, the school technician and the principal with the help of the
community have repaired all these defects. On their own initiative
they have also managed to set up a playground and they have also
rearranged the sports fields so that children may simultaneously
play football, volleyball and use the playground without hindering
each other. Mr Zhdrella stressed further that thanks to these projects
they managed to get from the German Agency for Development
GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) a donation
of nine moving blackboards and the paint for the upper part of the
school walls. Again, the painting was done by the school employees,
students and the parents. In addition, one of the parents also
provided the paint and varnish for painting the lower parts of the
walls. Finally the Municipal Directorate for Education provided the
funds for new doors which used to be heavily damaged. KFOR
on the other hand contributed with a gymnastics mat, which was
put in a classroom together with a foosball and ping pong board.
Consequently this classroom now serves as a mini hall where
physical education classes can be conducted during winter time.
Plans for the school development are not over though as Mr.
Zhdrella was optimistic that soon they would manage to acquire a
donation of several laptops for the school. This would complete the
digitalization of this school as the small number of students means that
they don’t need any projectors or other equipment.
“I am a UEFA licensed football coach for ages under 15 and this
occupation has taught me that we must always keep the children
active both intellectually
and physically.
Therefore, my message
is never give up,
believe in yourself and
your abilities and never
forget that this is the
key to your success in
making your dreams
come true,” Mr. Zhdrella
stated in the end.

WHAT DO YOU LIKE BEST
RAIN OR SNOW?
Erion Canolli (12)
Dimri dhe bora krijojnë një natyrë me
pamje magjike dhe
të mrekullueshme.
Për këtë arsye unë e
dua borën më shumë
se shiun. Po ashtu, ne fëmijët mund të
luajmë në borë dhe të argëtohemi pa
masë. Mirëpo, ne nuk mund ta bëjmë të
njëjtën gjë edhe në shi.
Erion Canolli (12)
Winter and snow give the nature a magical
and wonderful view. This is why I love the
snow better than the rain. In addition, we
can play in the snow and have a great time.
But we cannot do the same in the rain.

Mirsad
Namani (13)
Bora vjen
në të njëjtën
kohë kur
edhe ne
fëmijët i kemi
pushimet e gjysmëvjetorit.
Po ashtu në këtë kohë ne e
festojmë edhe Vitin e Ri. Për
këtë arsye unë e dua dimrin
dhe borën shumë më shumë
se sa shiun.
Mirsad Namani (13)
The snow comes at the same
time as our winter school
break. At this time we also
celebrate New Year and this is
why I like the snow much more
than the rain.
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GJENERAL MAJOR SALVATORE CUOCI “NJË AVENTURIER, BASHKËSHORT, BABA DHE USHTAR”
është Ken FOLLETT kurse libri
im i preferuar i shkruar nga ai
është: “The Pillars of the Earth”
(Shtyllat e Tokës). Ky është
padyshim një libër të cilin do t’ua
sugjeroja të gjithëve.

Leonora Shabanaj Nikshiq dhe komandanti i KFOR-it,
gjeneral major Salvatore Cuoci

K

ur e takojmë një gjeneral
ushtrie, zakonisht nuk
mund të shmangim
ndjenjën e respektit më të
thellë. Fundja, grada e tyre
është tregues i qartë i punës
dhe arritjes së tyre. Për këtë
arsye, është e lehtë të harrohet
se përpara se të jenë gjeneral,
ata janë qenie njerëzore që
kanë familje dhe ndjenja.
Duke pasur këtë parasysh,
Revista For You pati nderin
dhe kënaqësinë që të takonte
gjeneral major Salvatore
CUOCI, Komandantin e 22-të
të KFOR-it, dhe të zhvillonte
një intervistë me të. Nëse
dëshironi që të dini se si ishte
fëmijëria e tij dhe se cilat
janë disa prej tipareve të tij
personale, ne ju ftojmë që të
lexoni intervistën ne vijim.
• Cila është gjëja e parë që
ju vjen në mend kur mendoni
për fëmijërinë tuaj?
Qetësia dhe ngazëllimi janë
dy gjërat e para që më vijnë ndër
mend sa herë që mendoj për
fëmijërinë time. Qetësia: sepse
unë jam rritur në një ambient
shumë të qetë. Ndonëse familja
ime nuk ishte edhe aq e pasur,
prindërit e mi gjithmonë janë
munduar maksimalisht që të
më krijojnë një fëmijëri të lumtur,
dhe unë gjithmonë e kam ndier
dashurinë e tyre. Ngazëllimi:
sepse jam rritur në disa vende
të ndryshme dhe fëmijëria ime
ishte mjaft aventuriere. Në
fakt, im atë ishte kapter i parë i
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“Karabinierëve” (Forca Policore
Ushtarake Italiane) dhe për shkak
të punës së tij familja ime është
zhvendosur disa herë në qytete
të reja. Me kujtohet çdo herë që
do të shpërnguleshim, mua më
ngazëllente tej mase ideja që do
të takoja njerëz të rinj dhe do të
krijoja miq të rinj.
• Cilat janë disa anë
pozitive dhe negative të jetës
ushtarake?
Mua më pëlqen shumë të
qenët ushtar prandaj, nuk është
e lehtë për mua që të gjej anë
negative të jetës ushtarake.
Sidoqoftë, nëse duhet, pa dyshim
do të thosha se shërbimi si oficer
ushtarak është shumë kërkues
dhe nganjëherë është e vështirë
që të gjesh kohë për të kaluar
me familjen tënde. Duhet të
gjesh baraspeshën dhe të mos
e sjellësh punën dhe problemet
e tua në shtëpi. Për gruan dhe
fëmijët e mi, unë jam burrë dhe
baba prandaj unë jam mësuar që
të lë gjeneralin jashtë shtëpisë.
Në anën tjetër, jeta ushtarake
ofron kaq shumë mundësi. Ju
i shërbeni vendit tuaj dhe jepni
kontribut të mirëfilltë për të ruajtur
paqen dhe stabilitetin në mbarë
botën. Krahas kësaj, ju do të
ndiheni si protagonist sepse
kur ushtarëve iu kërkohet që të
ndërhyjnë, ata gjithmonë duhet të
japin maksimumin.
• Cili është libri dhe
shkrimtari juaj i preferuar?
Shkrimtari im i preferuar

• Cili është filmi dhe aktori/
ja i/e preferuar?
Më pëlqen shumë filmi
“Blade Runner” për atmosferën
dhe mënyrën se si e pasqyron
të ardhmen. Ky është një film i
vjetër por, mua më duket ende
shumë modern. Për sa i përket
aktorit tim të preferuar, do të
thosha se është Harrison Ford...
për rolin e tij në “Blade Runner”,
në “Indiana Jones”, “Star Wars”,
e kështu me radhë...
• Cila është muzika dhe
artisti/ja i/e preferuar?
Në fakt dëgjoj lloje të
ndryshme të muzikës por,
aktualisht muzikanti im i
preferuar është Ludovico Einaudi,
një pianist dhe kompozitor italian.
Ai është autori i shumë kolonave
zanore të famshme dhe unë
besoj sa ai vërtetë e përfaqëson
versionin më të ri të muzikës
klasike. Mua më pëlqen mënyra
se si luan me tingujt për të krijuar
një atmosferë magjike e cila më
ndihmon që të koncentrohem
kur duhet të zgjidhë probleme të
vështira.
• Për mendimin tuaj, cili
është vendi më i mirë për ta
vizituar?
Më pëlqen shumë Islanda
sepse shumë pjesë të këtij vendi
janë ende të egra dhe ofrojnë
mundësinë për të provuar
emocionet e thella të një udhëtimi
aventuresk.
• Cili është ushqimi dhe
pija më e mirë?
Duke qenë se jam italian
e kam shumë të vështirë të
përgjigjem në këtë pyetje. Ju
e dini se Italia është shumë e
njohur për kuzhinën dhe traditat
e saj të jashtëzakonshme
të gatimit. Duke pasur këtë

parasysh, sa i përket ushqimit
dhe pijeve, më duhet të them se
jam shumë kurreshtar dhe më
pëlqen që të provoj specialitetet
tipike të çdo vendi që e zbuloj.
Nëse rastis që të dëshpërohem,
gjithmonë mund të llogaris
në pastat e shijshme, sapo të
kthehem në shtëpi.
• Cili ishte momenti juaj i
parapëlqyer i vitit 2017?
Viti 2017 ka qenë një vit
shumë i rëndësishëm si në
aspektin personal edhe në
atë profesional. Në aspektin
personal unë e kam festuar 25
vjetorin e martesës dhe im bir e
ka marrë diplomën universitare
në inxhinieri kibernetike.
Profesionalisht, që nga 15
nëntori, unë e kam nderin dhe
privilegjin që të shërbejë si
Komandanti i 22-të i Forcës së
Kosovës.
• Cila është porosia e juaj
për rininë e Kosovës?
Tregohuni të përgjegjshëm
dhe shikoni gjithmonë në të
ardhmen sepse, ju jeni e ardhmja
e këtij vendi, dhe kjo nënkupton
përgjegjësi të mëdha. Punoni
dhe studioni shumë sepse
arsimimi i mirë dhe përgatitja e
fortë profesionale janë elementet
kyçe për ndërtimin e të ardhmes
suaj. Mos i shikoni sfidat si
probleme por, si mundësi për
të gjetur zgjidhje të cilat do
ta përmirësojnë jetën tuaj, të
komunitetit dhe vendit tuaj. Kjo
është mundësia e juaj për ta bërë
Kosovën të fuqishme.

MAJOR GENERAL SALVATORE CUOCI
“AN ADVENTURER, HUSBAND, DADDY AND SOLDIER”
Serenity: because
I grew up in a very
serene environment.
Even though my family
was not particularly
wealthy, my parents
always tried their best
to make my childhood
the best possible, and
I always felt their love.
Excitement: because
I grew up in several
different places and my
childhood was quite
an adventurous one.
My father was in fact
COMKFOR Salvatore Cuoci
a “Carabinieri” (Italian
Military Police Force)
sually when meeting
warrant officer and due to his
a military general
job, the family had to move
one cannot avoid the
several times to a new town. I
feeling of utmost respect.
can remember every time we
After all, their rank is a clear
were to move, I was so excited
indicator of their work and
at the idea of meeting new
achievements. It is therefore
people and making new friends.
easy to forget that before
being generals they are
• What are some positive
human beings who have
and negative sides of living a
families and feelings. Having
military life?
this in mind, the For You
I love very much being a
Magazine had the great
soldier, so it is not easy for me
pleasure and privilege to
to find any negative sides of
meet Major General Salvatore
CUOCI, Commander of KFOR, military life. However, if I have
to, I would definitely say that
and conducted an interview
serving as an Army officer
with him. If you would like
can be very demanding, and
to know how his childhood
sometimes it is difficult to find
was and what are some of his
enough time to spend with your
personal traits, we invite you
family. You must be able to find
to read the interview below.
the right balance and not bring
your work and your problems
• What is the first thought
home. For my wife and children,
when you think of your
I am just a husband and a daddy
childhood?
so I have learned to leave the
Serenity and excitement
general out of the house. On the
are the first things that always
other hand, military life offers so
come to my mind whenever
many incredible opportunities.
I think about my childhood.
You can
serve your
country
and do
something
really
significant
to keep
peace and
stability all
over the

U

world. In addition, you can also
feel as a protagonist because
when soldiers are asked to
intervene, they must always
make the difference.
• What is your favourite
book and writer?
My favourite writer is Ken
FOLLETT and my favourite book
written by him is: “The Pillars
of the Earth”. It is definitively
a book I would suggest to
everybody.
• What is your favourite
movie and actor/actress?
I really like “Blade Runner”
for the atmosphere and the way
the future is depicted. It’s an
old movie but I still find it very
modern. As far as my favourite
actor is concerned, I would say
that it is Harrison Ford… for
“Blade Runner”, “Indiana Jones”,
“Star Wars”, and so on…
• What is your favourite
music and artist?
Actually, I listen to different
types of music but currently my
favourite musician is Ludovico
Einaudi, an Italian pianist and
composer. He is the author
of many famous soundtracks
and I think he really represents
the latest version of classical
music. I enjoy the way he plays
with sound to create a magical
atmosphere that helps me
concentrate when I have to
solve difficult problems.
• In your opinion which is
the best travel destination?
I really like Iceland because
many parts of this country are
still wild and offer the opportunity
to experience the deep emotions
of an adventurous journey.
• What is the best food
and drink?
Being Italian, it is really
difficult to answer this question.
You know that Italy is very
well known for its cuisine and
extraordinary cooking traditions.

Ludovico Einaudi
Taking that into consideration,
concerning food and drinks,
I have to say that I am very
curious and I like trying the
typical specialities of any
place I visit. If by chance, I am
disappointed, I can always count
on some good pasta, once back
home.
• What was your favourite
moment of 2017?
2017 has definitely been
a very important year for both
personal and professional
reasons. On a personal note
I celebrated my 25th wedding
anniversary and my son earned
his University Degree in Cyber
Engineering. Professionally
since the 15th of November,
I have the honour and the
privilege to serve as the 22nd
Kosovo Force Commander.
• What is your message to
the youth of Kosovo?
Be responsible and
always look towards the future
because you are the future of
this country, and this implies
great responsibilities. Work
and study hard because a
good education and sound
professional preparations are
the key elements in building your
future. Don’t look at challenges
as problems, but rather as
opportunities to find solutions
that will improve your life, your
community, and your country.
This is your opportunity to make
Kosovo strong.
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10 IKONAT E MODËS DHE TRENDET QË ATO I KANË BËRË TË FAMSHME

Gj

ersa industria e modës vazhdon që çdo sezonë të prezantojë stile të reja, ajo nuk do të ishte ku është sot pa
ndihmën e ikonave më me ndikim të modës. Në ditët e sotme, njerëzit me famë janë në gjendje të nxjerrin foto të
veshjeve të tyre dhe të ndajnë ato në mediet sociale me miqtë, familjet dhe adhuruesit e tyre. Megjithatë, shumë
nga gratë që kanë shpikur këto stile të veçanta nuk kanë patur ndikim të njëjtë, prandaj fakti që ato edhe sot e kësaj dite
konsiderohen si ikona të modës, na bën neve të ndalemi dhe të pyesim nëse ato e kanë ditur saktësisht se çfarë po bënin!
Edhe pse të famshmet e ditëve të sotme kritikohen për atë që veshin në qilimin e kuq, në dyqanin e gjërave ushqimore
dhe në një darkë, ky nuk ishte rasti për brezat e mëparshëm të yjeve. Në vend të kësaj, këta njerëz me famë e dinin se
çfarë dëshironin dhe kjo është arsyeja pse shumë trende unike janë shfaqur gjatë kësaj kohe. 10 ikonat e mëposhtme
të modës, jo vetëm që kishin karrierë të suksesshme, por edhe përdorën shqisat e tyre për të depërtuar stuhishëm. Më
poshtë kemi disa nga ndikueset më të mëdha të modës dhe trendet që ato i bën të famshme:

1. Audrey Hepburn: Fustani i
vogël me ngjyrë të zezë

Disa mund të thonë se Audrey
Hepburn është arsyeja për obsesionin
e modës me fustanin e vogël të zi.
Pamja e saj klasike Holly Golightly në
filimin “Breakfast at Tiffany’s” është
një nga fotografitë më të veçanta të
“Hollivudit të vjetër”, që është bërë
ndonjë herë. Fustani i thjeshtë me
premje klasike, i markës “Givenchy”,
dhe gjerdani me tre renda i perlave,
syzet e mëdha të diellit në formë të breshkës, flokët e lidhura
me shkëlqim mahnitës, një pale vathë diamanti dhe një mbajtës
i gjatë cigareje do të njihet përgjithmonë si pamja frymëzuese e
Audrey Hepburn-it.

2. Diana Ross: Maksimalist

Ndonëse stili i Diana Ross-it ndryshoi gjatë
rrugëtimit të saj në karrierë, “Motown” nuk do
të ishte ku është sot pa ndikimin e saj. Nga
paruket ekstravagante deri te fustanet, Diana
i hodhi dritë pozitive termit “diva” dhe i dha
një formë të paqartë linjës midis kostumit
dhe veshjes së përditshme.

2. Diana Ross: Maximalist

Although Diana Ross’ style changed over
the course of her career, Motown would
not be what it is today without her influence. From extravagant wigs to
embellished gowns, Diana shed a positive light on the term ‘diva’ and
blurred the line between costume and everyday wear.

1. Audrey Hepburn: The Little Black Dress

4. Grace Kelly: Princesha e ëmbël

3. Elizabeth Taylor:
Mbretëresha e diamatëve

4. Grace Kelly: The Preppy Princess

Some could argue that Audrey Hepburn is the reason for
fashion’s obsession with the Little Black Dress. Her classic Holly
Golightly look from Breakfast at Tiffany’s is one of the most iconic
‘Old Hollywood’ photos out there. The simple Givenchy column
gown, 3-strand pearl necklace, large tortoiseshell sunglasses,
sleek updo, diamond earrings, and long cigarette holder will
forever be known as an Audrey Hepburn-inspired look!

Sensi për modë i Elizabeth Taylorit mund të përshkruhet vetëm si i
patrembur. Ajo dha një aluzion të
magjepsjes kudo që ajo shkoi me qafën
e saj të gjatë të zbuluar, mbështjellësat
për krahë dhe qaforet prej gëzofi, si dhe
zbukurimet dalluese në kokë, mund të
konsiderohen edhe sot e kësaj dite si
stilet që nuk vdesin kurrë. Edhe sot, dashuria e Elizabeth Taylorit për ekstravagancën dhe elegancën rezonon në çdo kohë dhe
ndikimi i saj në industrinë e modës është ende i pranishëm.

3. Elizabeth Taylor: Queen of Diamonds

Elizabeth Taylor’s fashion sense can only be described as fearless.
She gave off a hint of glamour everywhere she went with her plunging
necklines, fur wraps, feather boas, and eye-catching headpieces that
would likely be considered over-the-top next to today’s styles. Still,
Elizabeth Taylor’s love for glitz and glam resonated with her at all
times, and her impact on the fashion industry is still evident.
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(Burimi: https://www.forbes.com)

Stili klasik dhe i sofistikuar i Grace Kelly-t ka qenë
gjithmonë i patëmetë. Veshtjet e saj të veçanta
prej femre dhe kompletet e rrobave të përshtatura
me shije e kanë bërë atë si një nga ikonat më me
ndikim të të gjitha kohërave. Në fakt, “Hermes” e
riemëroi njërën nga dizajnet e çantave si “Kelly
Bag” vetëm për shkak se kur aktorja ishte vërejtur
duke e bartur atë në shumë ngjarje.

Grace Kelly’s classic, sophisticated style was always impeccable. Her
iconic feminine dresses and tailored ensembles made her one of the
most influential fashion icons of her time. In fact, Hermès renamed one
of their purse designs, the Kelly Bag, after the actress was spotted
toting one on numerous occasions.

5. Jacqueline Kennedy Onassis:
Elegancë e thjeshtë
Jackie Kennedy kapi vëmendjen e publikut
me sensin e saj sa elegant aq edhe të
thjeshtë. Nga kompletet në formë të kutisë
të markës “Channel” deri në kapelat e vogla
“Halston”, ajo rishkroi pikëpamjen e modës
për veshjet konservatore dhe la pas një
trashëgimi të madhe të modës së shquar.

5. Jacqueline Kennedy Onassis: Chic Simple

Jackie Kennedy grabbed the public’s attention with her chic, yet simple fashion
sense. From boxy Chanel suits to Halston pillbox hats, she reshaped fashion’s
view of conservative clothes and left a noteworthy fashion legacy behind.

fashion

10 FASHION ICONS AND THE TRENDS THEY MADE FAMOUS

W

hile the fashion industry continues to introduce us to new styles every season, the industry would not be where
it is today without the help of influential fashion icons. Nowadays, celebrities are able to take pictures of their
outfit and share it with friends, family, and fans on social media. However, many of the women who invented
these iconic styles didn’t have the same influential opportunities, so the fact that we still consider them fashion icons
means they must have known what they were doing! Although today’s celebrities are criticized for what they wear on the
red carpet, to the grocery store, and out to dinner, this wasn’t the case for previous generations of stars. Instead, these
celebrities whatever they wanted, which is why so many unique trends surfaced during this time. The following 10 fashion
icons not only had successful careers, but they also used their keen fashion senses to catapult them into stardom. Here
are some of the most influential fashionistas and the trends they made famous:

6. Katharine Hepburn:
Zonja e parë e stilit
mashkullor

Katharine Hepburn ishte
një ndër aktoret më të
idolizuara të brezit të
saj. Në ekran, Katharine
modësonte stilin e saj
personal, që mishëroi
dukjen amerikane, gjersa
veshjet e saj jashtë ekranit
favorizonin veshjen sportive. Sidoqoftë, kostumet që
ajo vishte për filmat e ssaj janë ato që e formësuan
pamjen e Hepburn-it në atë që është sot.

6. Katharine Hepburn: The First Lady of
Menswear

Katharine Hepburn was one of the most idolized
actresses of her generation. On-screen, Katharine
fashioned her very own personal style that embodied
the American look, whereas her off screen wardrobe
favoured sportswear. Still, the costumes she wore
for her movies are what shaped the Hepburn look
into what it is today.

8. Madonna: Vajza me
veshje me porosi

Madonna është pop diva e
modës. Edhe pse ajo fillimisht
në vitet e 80-ta kishte adoptuar
një pamje djaloshare, ajo shpejt
u zhvillua në një nga gurut më
me ndikimin në industrinë e
modës. Në fakt, koncertet e saj
nuk do të ishin aq ektravagantë
sa janë sot, po të mos ishte për
zgjedhjet e modës së Madonës në skenë, që e ndryshuan
mënyrën se si njerëzit i shohin artistët.

8. Madonna: Costume Couture

Madonna is the pop diva of fashion. Although she originally
adopted a casual tomboy look in the 80s, she quickly
evolved into one of the most influential fashion gurus in the
industry. In fact, concerts wouldn’t be as extravagant as
they are today if it weren’t for Madonna’s on-stage fashion
choices that changed the way people view artists.
(Source: https://www.forbes.com)

7. Lauren Bacall: Princesha e
printimeve

Joshja e Lauren Bacall-it në kombinim me
magjepsjen e saj të pamundimshme është ajo
që e bën atë një nga aktoret më të veçanta të
modës. Nga bluzat e mëndafshit, deri te xhaketat,
fundat në formë të lapsit, madje edhe pantollonat e
zbukuruara, e shndërruan veshjen profesionale të
Lauren-it në një stil të thjeshtë dhe glamuroz.

7. Lauren Bacall: Princess of Prints

Lauren Bacall’s seductiveness in combination
with her effortless glamour is what makes her one of fashion’s most
iconic actresses. From silk blouses, to blazers, to pencil skirts, and
even to pleated trousers, Lauren transformed professional attire into a
simplistically glamourous style.

9. Marilyn Monroe: Linja të rrezikshme

Marilyn Monroe mishëroi pamjen e vajzës seksipile
me industrinë e modës. Nga kostumet e larjes me bel
të thellë deri te pamja e saj klasike në “The Seven
Year Itch”, Marilyn shtroi rrugën për trendet luksoze të
Hollivudit dhe krijoi një trashëgimi që edhe sot e kësaj
dite vazhdon të kopjohet në baza të rregullta.

9. Marilyn Monroe: Dangerous Curves

Marilyn Monroe introduced sex appeal into the fashion
industry. From high waisted bikinis to her classic The
Seven Year Itch look, Marilyn paved the way for Hollywood luxurious trends
and created a legacy that continues to be impersonated on a regular basis.

10. Twiggy: Modelja e agjencisë së
modës “Mod”

Twiggy shpejt u rrit në yll pasi që u fotografua me
qerpikë të vizatuar, që ishte një trend që ende nuk
ishte zbuluar. Në momentin kur ajo e prezantoi veten
si vajza “popullore”, ajo u bë një ikonë e njohur e
modës, e cila njihej për stilet e saj të guximshme dhe
trenduese të viteve të 60-ta.

10. Twiggy: The Mod Model

Twiggy quickly rose to stardom after being photographed with drawnon lashes, which was a trend that had yet to be explored. Once she had
established herself as an ‘it’ girl, she became a notable fashion icon known
for her daring and trendsetting 60s styles!
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JEHONA LUMI - “NGA SKENA E TEATRIT NË SKENËN E MUZIKËS”

Nj

ë vajzë modeste dhe mjaft e këndshme, fama nuk e ka ndryshuar aspak edhe pse karakterizohet si një artiste
e vërtetë dhe e pëlqyer shumë nga publiku kosovar. Këto epitete i përkasin këngëtares Jehona Lumi e cila gëzon një mirënjohje të madhe nga kolegët e saj në estradën kosovare. Këngëtarja që njëkohësisht është edhe
aktore e njeh skenën, e zotëron atë, e ndjen këngën duke kultivuar një shije të re tek audienca. Me zërin e saj karakteristik të fuqishëm por njëkohësisht edhe të ëmbël dhe me paraqitjen e saj freskuese në skenë tërheq të rinjtë kudo ku
shfaqet. Ja se çka na tregon Jehona për muzikën, artin dhe dëshirat e saj.
luftërat në botë, do ta
zhdukja varfërinë dhe do
të doja që të mbizotërojë
paqja.
Cilin film e keni shikuar
më shumë se një herë?
Jehona: John Q.
Cilat janë dëshirat tua
për llampën e Alladinit?
Jehona: Zhdukja e
luftërave në botë, një
vizitë në hënë dhe një
këngë që do të mbetej e
pavdekshme përgjithmonë.
Në cilën periudhë të
historisë kishe pasur
dëshirë të jetosh?
Jehona: Ne këtë periudhë
që po e jetoj tani.

Çfarë zhanri të muzikës
këndoni?
Jehona: Deri më tani më ka
rënë të eksperimentoj me
zhanre të ndryshme të muzikës
por që kryesisht jam tek Pop
Rock dhe R&B.
Cilat janë mesazhet e
këngëve tuaja?
Jehona: Deri më tani kam të
realizuara gjashtë këngë të cilat
kryesisht flasin për ndjenjat dhe
dashurinë.
Çfarë mendoni për skenën
muzikore kosovare dhe çka
kishit ndryshuar?
Jehona: Ka mjaft artistë të
mirë por në të njejtën kohë
ka edhe shumë këngëtarë
‘robotikë’ që ‘live’ ndoshta nuk
janë në gjendje t’i këndojnë as
këngët e veta. Mendoj që masa
dalëngadal po vetëdijësohet
dhe do e spastrojë tregun.
Nëse një ditë do të qeverisje
botën, çka do të ndryshoje?
Jehona: Do t’i ndaloja të gjitha
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çka do të ishit?
Jehona: Muzika nuk është profesioni im, kam studiuar gazetarinë pra jam edhe këngëtare
edhe gazetare.
Na tregoni diçka interesante
që të tjerët nuk e dinë për ju?
Jehona: Ndoshta që kam luajtur në shumë shfaqje teatrale si
në Kosovë, Gjermani, Poloni.
Çfarë preferoni më së shumti
nga garderoba juaj?
Jehona: Një parë xhinse të
rehatshme, një bluzë dhe
mbathje të rrafshta, këto janë
rrobat që unë ndihem rehat dhe
i vesh shumicën e kohës.
Rekomando një këngë për

Çfarë vëren së pari në
një bisedë me dikë?
Jehona: Mënyrën se si ai/
ajo qaset ndaj meje pasi ajo
përcakton sjelljen time ndaj tij/
saj në të ardhmen.

Çka mendon kur je para
pasqyrës?
Jehona: Nuk e shikoj shpesh
veten në pasqyrë dhe zakonisht
jam gjithë për nguti, bëj makeup dhe nisem për diku, mund të
ketë ndodhur që duke e shikuar
veten në pasqyrë kam menduar
si ta zgjidh ndonjë problem apo
preokupim që e kam pas në atë
periudhë.
Po të mos ishit këngëtare,

Prej botës së të famshmëve
zgjedhi tre persona të cilët
do t’i kishit ftuar për darkë?
Jehona: Rihanna, Stevie Wonder dhe Bon Jovi.
Çfarë mendoni për të rinjtë
e Kosovës dhe cila është
porosia e juaj për ta?
Jehona: Kosova mendoj
se ka një rini të shëndoshë
dhe shumë të mirë, porosia
ime për ta do të ishte që të
mësojnë, të punojnë shumë
dhe të mos dorëzohen deri
në realizimin e dëshirave dhe
ëndërrave të tyre.

A është dashuria vetëm fjalë?
Jehona: Natyrisht që jo,
dashuria është ndjenja më e
mirë në botë, qoftë për familjen,
të dashurin apo fëmiun tënd.
Nuk mund të jetosh pa...
Jehona: Pa ajër, pa ujë dhe pa
ushqim.

të kërcyer, një film ku mund
të shfryhesh nga të qajturit
dhe një baladë që mund të
dëgjohet me dekada?
Jehona: Një këngë që patjetër
të bën të kërcesh e që i ka
mbijetuiar kohës është padyshim ‘Macarena’ nga Los del
Rio, një film që unë mendoj
që secilin njeri do e bënte të
qaj është ‘Now is good’, një
nga baladat që është dëgjuar,
dëgjohet dhe do të dëgjohet
edhe në dekadat e ardhshme mendoj se është ‘I Will
Always Love You’ nga Whitney
Houston.

Emri dhe Mbiemri:
Jehona Lumi
Data e lindjes: 01.11.1991
Vendi i lindjes: Suharekë
Gjatësia: 1.63 cm
Pesha: 55 kg
Ngjyra e syve: Kafe
Ngjyra e flokëve: Kafe
Ushqimi i preferuar:
Pastat
Muzika e preferuar: Pop
Rock dhe R&B
Këngëtari i preferuar:
Stevie Wonder
Pija e preferuar: Uji natyral
Ngjyra e preferuar: E zeza
Talenti sekret: Aktrimi
Sporti i preferuar:
Volejbolli

Sportistja e preferuar:
Majlinda Kelmendi
Cilat janë virtytet tuaja:
E drejtë dhe besnike
Stili i veshjes: Kryesisht sportive
Kompania inçizuese:
Dual Vox Studio
Shpërblimet e fituara:
Çmimi kryesor tek
‘Vala e fëmijëve’
‘Debutante e festivalit’ tek Hasi Jehon
Çmimi i tretë tek ‘Kosovarja këndon’
Çmimi i dytë tek ‘Zambaku i Prizrenit’
Çmimi i parë tek ‘Rock
Live’

music box

JEHONA LUMI - “FROM THEATRE TO THE MUSIC SCENE”

A

modest and lovely girl, fame has not changed her at all, although, she is considered a genine artist and
is admired by the Kosovan audience. These titles are dedicated to singer Jehona Lumi who is well acknowledged by her colleagues in the Kosovan Estrada. The singer, who is an actress too, understands
the scene, she handles it very well, feels the song, transmitting a new taste to the audience. With her specific
and powerful but sweet voice, and her refreshing appearance she attracts the youth everywhere she shows
up. Here are her views about music, art and her wishes.
What music genre do you
sing?
Jehona: So far I’ve been experimenting with different genres of
music but mostly I’m in Pop Rock
and R & B.
What are your song lyrics?
Jehona: So far I have published
six songs that mainly talk about
feelings and love.
What do you think about the
Kosovan music scene and
what would you change?
Jehona: There are a lot of good
artists but at the same time there
are many ‘robotic’ singers
who may not even
be able to sing
‘live’ their
own songs.
I think the
audience is
gradually
becoming more
and more
aware
and

will clean the music scene.
If one day you will govern
the world, what would you
change?
Jehona: I would stop all wars in
the world, eradicate poverty, and
wish peace to prevail.
Which movie have you
watched more than once?
Jehona: John Q.
What are your wishes for the
Aladdin’s Lamp?
Jehona: Terminate all wars in
the world, a visit to the moon
and a song that would remain immortal forever.
In which period of history
would you like to live?
Jehona: In this period I’m living
now.
What do you notice first in a
conversation with someone?
Jehona: The way he/she approaches to me, and that lets me
determine my behaviour towards
him/her in the future.
Is love just a word?
Jehona: Of course not, love
is the best feeling in the world,
either for your family, or your
boyfriend or your child.

Name and surname:
Jehona Lumi
Date of birth: 01.11.1991
Place of birth:
Suharekë
Height: 1.63 cm
Weight: 55 kg
Colour of eyes: Brown
Colour of hair: Brown
Preferred food: Pasta
Preferred music: Pop Rock
and R&B
Preferred singer: Stevie Wonder
Preferred drink: Natural water
Preferred colour: Black
Secret talent: Acting

You cannot live without...
Jehona: Without air, water
and food.
What do you think when you
are in front of the mirror?
Jehona: I do not often see myself in the mirror and I’m always
in the hurry, putting some make
up and heading somewhere, it
have happened that looking at
myself in the mirror I thought how
to solve problems or concerns I
was facing with at that time.
If you weren’t a singer, what
would you be?
Jehona: Music is not my profession, I studied journalism, so I’m
a singer and a journalist.
Tell us something interesting
that others don’t know about
you?
Jehona: Well, maybe that I have
many theatre performances in
Kosovo, Germany, Poland.
What do you prefer from your
wardrobe?
Jehona: A comfortable jeans, a
blouse and flat trunks, these are
clothes that I feel good in and
wear most of the time.
Recommend a song to dance,
a movie to cry with and an

Preferred sports: Volleyball
Preferred sportsperson: Majlinda
Kelmendi
Your virtues: Correctness and
loyalty
Dress style: Mainly sports style
Publishing Studio: Dual Vox
Studio
Recognitions:
‘Vala e fëmijëve’ main price
Best Debut in Hasi Jehon festival
‘Kosovarja këndon’ festival third
price
‘Zambaku i Prizrenit’ festival second price
‘Rock Live’ first price

evergreen ballad?
Jehona: A song that definitely
makes you dance and survived
the time is Macarena from Los
del Rio, a movie that I think
everyone would make crying is
‘Now is good’, one of the ballads
that was popular, it is still popular
and people will still listen in the
next few decades is ‘I Will Always
Love You’ by Whitney Houston.
From the world of celebrities, choose three people you
would invite to dinner?
Jehona: Rihanna, Stevie Wonder and Bon Jovi.
What do you think about
Kosovo youth and what is
your message to them?
Jehona: I think Kosovo has a
healthy and great youth, my
message to them would be,
learn, work hard and don’t give
up on your dreams.
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TRASHËGIMIA KULTURORE NË RAJONIN E MITROVICËS
“Trashëgimia kulturore
është trashëgimia e
artefakteve fizike dhe
atributeve jo fizike të një
grupi ose shoqërie të cilat
janë kaluar nga gjeneratat
e kaluara, që ruhen në të
tashmen për të mirën e
gjeneratave të ardhshme.”

R

ajoni i Mitrovicës e
përfshin komunën e
Vushtrrisë, Skënderajt,
Zubin Potokut, Zveçanit
dhe Leposaviqit. Të rralla
janë viset ku njerëzit kanë
lënë kaq shumë gjurmë të
kulturës së vet materiale e
shpirtërore dhe të zhvillimit
të vet krijues si në regjionin
e Mitrovicës. Ky rajon në
fillim ishte me vendbanime
neolitike, romake, mesjetare,
qyteza (kasabe) të periudhës
osmane, qyteza zejtaretregtare dhe së fundi
Mitrovicën që njihet si qytet
industrial.

LOKALITETI
ARKEOLOGJIK
NEOLITIK-FAFOS

Lloji: Arkeologjik
Periudha: Neolit
Lokaliteti arkeologjik i njohur
me emrin Fafos gjendet në
periferi të Mitrovicës, në arealin
e fabrikës së dikurshme të
fosfateve (FAFOS). Është
hulumtuar në periudhën
kohore mes viteve 1955-1961.
Gjithsej është hulumtuar një
sipërfaqe prej rreth 1200 metra
katrorë ku janë zbuluar gjurmë
të dy vendbanimeve (rreth
200 metra larg njëra-tjetrës) të
kulturës së Vinçës. Lokaliteti
më i vjetër (Fafos I) përbëhej
nga vendbanimi gjysmë i
groposur nën dhe, me shtëpi
në formë të kasolleve, kurse
vendbanimi më i ri (Fafos II)
përbëhej nga shtëpitë-kasolle
të renditura njëra krahas me

tjetrën, të cilat kanë pësuar
nga ndonjë zjarr i madh. Në
të dyja vendbanimet janë
zbuluar objekte të ndryshme
për përdorim të përditshëm
si objekte kulti, vazo
ritualesh, altar dhe figurina
antropomorfe.

NEOLITHIC
ARCHAEOLOGICAL SITEFAFOS

Type: Archaeological
Period: Neolithic
The archaeological site known
as Fafos is located on the
outskirts of Mitrovica, within the
industrial quarter of the former
phosphate factory (FAFOS). It
was explored in the 1955-1961
period. A total area of around
1200 square meters has been
explored, where traces of two

është arritur në përfundimin
se kalaja ishte ndërtuar në
shek. VII nga perandori
bizantin Justiniani I.

OLD CASTLE
IN VUSHTRRI/
VUCITRN

KALAJA E VJETËR
NË VUSHTRRI
Lloji: Arkitekturale
Shekulli: VII
Kalaja ndodhet në qendër të
bërthamës së vjetër të qytetit
të Vushtrrisë. Përgjatë historisë
Kalaja përmendet nga kronikët
dhe gjeografët e ndryshëm.
Evlia Çelebiu në shekullin e
XVII e përmend Vushtrrinë dhe
thotë së më 1389 Sulltan Murati
I pas pushtimit e shkatërroi
Kalanë. E rindërtuar disa herë,
ajo ka arritur të mbijetojë deri
më sot. Ekzistojnë pikëpamje të
ndryshme rreth kohës kur është
ndërtuar kjo kala. Gjithsesi, në
bazë të themeleve të vjetra në
të cilat është rindërtuar kjo kala
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Type: Architectural
Century: VII
The castle is located in the
center of the old town core of
Vushtrri/Vucitrn. Throughout
history, the Castle is mentioned
by chroniclers and different
geographers. Evlia Çelebiu refers
to Vushtrri/Vucitrn in the 17th
century and says that in 1389
after conquering it, Sultan Murat
I destroyed the Castle. Since it
was rebuilt several times, it has
managed to survive until today.
There are different views about
the time this fort has been built.
However, based on the old
foundations in which this castle
was rebuilt, it has been concluded
that it was built in the VII century
by the Byzantine emperor
Justinian I.

settlements (about 200 meters
apart) of the Vinca culture were
discovered. The oldest site
(Fafos I) consisted of a semiburied suburban dwelling, with
houses in the form of huts, while
the newest settlement (Fafos
II) consisted of hut-houses
alongside each other, which were
devastated by a great fire. In
both settlements various objects
for everyday use such as cult
objects, ritual vases, altars and
anthropomorphic figurines were
discovered.

XHAMIA E
MAZHIQIT
ME
VARRE

Lloji:
Arkitekturale
Periudha:
Osmane
Në kilometrin e
trembëdhjetë të rrugës Mitrovicë-Podujevë, në fshatin
Mazhiq gjendet Xhamia me Varre e njohur me emrin
Xhamia e Trepçës. Xhamia e Trepçës me varrezat,
paraqet mbeturinat e qytetit të braktisur dhe të vdekur
që nga periudha e pushtimit osman. Sipas shënimeve
turke, xhamia është ndërtuar nga Muslihuddin Abdu’lGani kah mesi i shek. XVI.

MAZHIQ/MAZIC MOSQUE
WITH TOMBS

Type: Architectural
Period: Ottoman
In the thirteenth kilometer of the road MitrovicaPodujevo, in Mazhiq/Mazic village lays a Mosque with
Tombs known as the Trepca Mosque. The Trepca
Mosque with the cemetery represents the remains of the
abandoned and dead city since the Ottoman conquest.
According to Turkish records, the mosque was built by
Muslihuddin Abdu’l-Gani in the mid XVI century.

CULTURAL HERITAGE IN MITROVICA REGION
Cultural heritage is the legacy of
physical artefacts and intangible
attributes of a group or society
that are inherited from past
generations, maintained in the
present and bestowed for the
benefit of future generations.

T

he Mitrovica region includes
the municipalities of
Vushtrri/Vucitrn, Skenderaj/
Srbica, Zubin Potok, Zvecan and
Leposavic. There aren’t many
areas where people have left so
many traces of their material and
spiritual culture and creativity as in
the Mitrovica region. This region
was initially inhabited by Neolithic,
Roman and medieval settlements,
Ottoman period towns (Kasabs),
then commercial-craftsman towns
(handicraft-towns) and finally
Mitrovica, which is today known as
an industrial town/city.

në shek. XIII, kur komuniteti i minatorëve
saksonë (të njohur edhe si sasë), si njohës
të nxjerrjes dhe përpunimit të xeheve, u
vendosën në këtë lokalitet.

“SAINT PETER”
CATHOLIC CHURCH

KISHA KATOLIKE
“SHËN PJETRI”

Lloji: Sakral
Periudha: Mesjetë e vonë
Bazilika - Kisha Katolike – Shën Pjetri
gjendet rreth 9 km në lindje të qytetit
të Mitrovicës, në Stan-Tërg, komuna e
Mitrovicës. Ajo është ndërtuar në shek. XIII
për nevojat e komunitetit katolik dhe për
herë të parë përmendet më 1303, atëherë
kur përmendet edhe Trepça për herë të
parë. Nga kjo del që prezenca e komunitetit
katolik vendor daton shumë më herët se

Type: Sacral
Period: Late Middle Ages
The Basilica - Catholic Church - St.
Peter is located about 9 km east of the
city of Mitrovica, in Stan-Trg, Mitrovica
municipality. It was built during the XIII
century for the needs of the Catholic
community. It is mentioned for the first
time in 1303, when the Trepca mine is
mentioned for the first time as well. This
confirms that the presence of the local
Catholic community dates back much
earlier than XIII century, when the Saxon
(also known as Sasi) community of miners,
as minerals extraction and processing
experts, settled in this location.

Manastiri i Sokolicës që
nga moti është shumë i
respektuar në mesin e
popullatës, pavarësisht
nga feja.

SOKOLICA
MONASTERY

MANASTIRI I
SOKOLICËS

Lloji: Sakral
Periudha: Mesjetë e hershme
Manastiri i Sokolicës gjendet në
shpatet e kodrës së Sokolicës,
10 km në lindje të Zveçanit, në
afërsi të Mitrovicës. Manastiri
i Sokolicës është dedikuar
për nderin e Virgjëreshës së
Shenjtë. Supozohet se kisha
e manastirit është ndërtuar në
periudhën midis shekullit XIV
dhe XV. Të gjitha ndërtesat
ekzistuese, përveç kishës së
manastirit, i përkasin kohës
së re. Në manastir gjendet
skulptura e punuar nga mermeri
e figurës së Virgjëreshës me
Krishtin në madhësi 106 x 67,50
cm, e cila daton nga vitet 13121316. Kulti i Virgjëreshës nga

Type: Sacral
Period: Early Middle
Ages
The Sokolica Monastery is
located on the slopes of the
Sokolica hill, 10 km east of
Zvecan, near Mitrovica. The
Monastery of Sokolica is
dedicated to the Holy Virgin’s
honor. It is assumed that the
monastery church was built
between the XIV and XV
century. All existing buildings,
besides the monastery
church, belong to the new
era. In the monastery there is
a sculpture made of marble
of the Virgin with Christ in
size 106 x 67.50 cm, dating
from 1312-1316. The cult of
the Virgin from the Sokolica
Monastery has always
been respected very much
among the local population,
regardless of their religion.

KALAJA E
ZVEÇANIT

Lloji: Arkitekturale
Shekulli: XI
Kalaja e Zveçanit, e njohur
edhe si Qyteti i Zveçanit
ose edhe si Kalaja e
Mitrovicës, e cila gjendet
në veri-perëndim të qytetit
të Mitrovicës, është një
prej kalave më të vjetra në
Evropën Juglindore. Ajo
është ndërtuar në majë të
një vullkani të shuar, me
pamje nga lumi Ibër. Nuk
dihet saktë se kur është
ndërtuar kjo kala mirëpo, ajo
që dihet është se fortifikimet
në këtë hapësirë kanë një
vazhdimësi që nga antikiteti.
Gjithsesi, shënimet e para
të njohura për të datojnë që
nga fundi i shekullit të XI.

THE ZVECAN
FORTRESS

Type: Architectural
Century: XI
The Zvecan Castle, also
known as the Town of
Zvecan or even Mitrovica
Castle, which is located in
the northwest of Mitrovica,
is one of the oldest
castles in Southeast
Europe. It is built on top
of an eroded volcano,
overlooking the Iber River.
It is not known exactly
when this castle was built
but what is known is that
fortifications in this area
have continuity since
antiquity. However, the
first known notes about
this castlee date from the
late XI century.

Na vizitoni në:
Visit us at:
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mbretëria e kafshëve
interesante – çka ka të bëjë me kafshët që
ne i duam aq shumë? Sipas shkencëtarëve,
njerëzit përjetojnë një reagim emocional
ndaj kafshëve (që është diçka edhe e
lezetshme edhe e rrezikshme) në një pjesë
shuumë të vjetër dhe themelore të trurit të
tyre, që quhet “amygdala” (masë në formë
të bajames, me ngjyrë hiri, që përfshinë
hemisferën cerebrale dhe që kryen funksionin e përjetimit
të emocioneve). Amygdala kryen funksionin e emocionit,
të mësuarit emocional dhe formimn e kujtimeve. Pra mund
të jetë që vlerësimi ynë për kafshët rrjedh nga një nevojë e
lashtë për të vlerësuar nëse kafshët ishin miq apo armiq. Dhe
mund të jetë që ato reagojnë në të njëjtën mënyrë edhe ndaj
neve. Më poshtë mund të lexoni disa nga “faktet e kafshëve
të lumtura që do t’ju bëjnë të buzëqeshni”.

FAKTE TË KAFSHËVE TË LUMTURA
QË DO T’JU BËJNË TË BUZËQESHNI

Ë

shtë e vështirë të thuhet se çfarë ka të bëjë me kafshët
që i duam aq shumë – a mos është pamja e tyre e
lezetshme apo e bukur, apo mos ndoshta është pafajësia e tyre natyrore ose reagimet emocionale që ata i nxjerrin
nga ne. Por çfarëdo qoftë arsyeja, faktet e poshtëshënuara
të kafshëve të lumtura kanë për qëllim të sjellin buzëqeshje
në fytyrën tuaj. Shumë nga këto fakte gjithashtu nënvizojnë
ngjashmëritë dhe lidhet emocionale që njerëzit mund të kenë
me kafshët, gjë që parashtron pyetje më të gjera dhe më
Vidrat e detit kapen
për dore kur flenë që
të mos largohen nga
njëra-tjetra.

Çdo vit, ketrat mbjellin mijëra pemë të reja thjeshtë
sepse harrojnë se ku i
kanë lënë lendet e tyre.

Sea otters hold hands
when they sleep to
keep from drifting
apart.

Squirrels plant thousands
of new trees each year
simply by forgetting where
they put their acorns.

Breshkat mund të
marrin frymë përmes
bishtit (të pasmeve) të
tyre.

Penguinët “Gentoo” u
propozojnë martesë partnerëve të tyre të jetës
përmes një guraleci.

Turtles can breathe
through their butts.

Gentoo penguins propose to their life mates
with a pebble.

Lopët kanë
miqtë më të
mirë
Cows
have best
friends.

Makakët në Japoni përdorin
monedha për të blerë ushqime
nga makinat shitëse.
Macaques in Japan use coins
to buy vending machine snacks.

Në Kinë, vrasja e një
Pande dënohet me
vdekje.

Suedia ka një konkurs të
kërcimit me lepuj që quhet
“Kaninhoppning”.

In China, killing a
Panda is punishable
by death.

Sweden has a rabbit showjumping competition called
Kaninhoppning.

Norvegjia i ka dhënë
një pinguini titullin
kalorës.
Norway knighted a
penguin.
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Fluturat shijojnë me këmbët
e tyre.
Butterflies taste with their
feet.
(burimi: https://www.boredpanda.com)

animal kingdom

HAPPY ANIMAL FACTS THAT
WILL MAKE YOU SMILE

I

t’s hard to say what it is about animals that we love the most
- their cute or beautiful looks, their natural innocence or the
emotional reactions that they elicit from us. But whatever
the case may be, one of these 30 happy animal facts is bound
to bring a smile to your face. A lot of these facts also under-

score the similarities and emotional connections that people
can share with animals, which raises a broader and more
interesting questions - what is it about animals that we love
so much? According to scientists, humans experience an
emotional reaction to animals (both cute and dangerous) in
a very old and basic part of their brain called the amygdala.
The amygdala is involved with emotion, emotional learning
and the formation of memories. So it could be that our appreciation for animals stems from an ancient need to evaluate
whether these animals were friends or foes. And it could be that
they react in just the same way to us. Below you can read some
“Happy Animal Facts That Will Make You Smile”.

Një studim që mat efektet e muzikës ka zbuluar
se lopët prodhojnë më shumë qumësht kur dëgjojnë muzikë relaksuese
A study measuring the effects of music found
that cows produce more milk when listening to
soothing music.

Zogjtë e detit martohen për tërë jetën. Ata i
bëjnë shtëpitë e tyre në anën e shkëmbinjëve
dhe lënë hapësirë për banjon e tyre.

Delfinët kanë emra për njëritjetrin.

Puffins mate for life. They make their
homes on cliff sides and set aside room for
their toilet

Dolphins have names for each
other.

Të afërmit më të afërt të miut
hundëgjatë në fakt janë elefantët e jo minjtë hundëgjatë.
The closest relatives to the
elephant shrew are actually
elephants, not shrews.

Ketrat birësojnë foshnjat e
tjera ketra, nëse dikush i
braktisë ato.
Squirrels will adopt other
squirrels babies if they are
abandoned.

edhe shenjat
e gishtave të
njeriut dhe mund
të përdoren për t’i
identifikuar ata.

Prerjet e hundës së qenëve
janë po aq të veçanta sa

Dogs’ nose
prints are as
unique as human fingerprints
and can be
used to identify them.

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

Kuajt e detit martohen për tërë jetën
dhe kur udhëtojnë,
ata mbahen te
bishti i njëri-tjetrit.
Seahorses mate
for life, and when
they travel they
hold each others’
tails.

Majmunët japonezë
bëjnë toptha dëbore
për argëtim.
Japanese Macaques
make snowballs for
fun.

Ekzistojnë studime që janë
bërë, që tregojnë se dhitë,
ashtu sikur edhe njerëzit,
kanë theks.
There have been studies
that show that goats, like
us, have accents.
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Xhamia e Mazhiqit me Varre
Lokaliteti
arkeologjik
neolitikFafos

Lokaliteti arkeologjik i njohur
me emrin Fafos
gjendet në periferi
të Mitrovicës, në
arealin e fabrikës
së dikurshme
të fosfateve (FAFOS). Është hulumtuar në periudhën
kohore mes viteve 1955-1961. Gjithsej është hulumtuar
një sipërfaqe prej rreth 1200 metra katrorë ku janë zbuluar gjurmë të dy vendbanimeve (rreth 200 metra larg
njëra-tjetrës) të kulturës së Vinçës. Lokaliteti më i vjetër
(Fafos I) përbëhej nga vendbanimi gjysmë i groposur
nën dhe, me shtëpi në formë të kasolleve, kurse vendbanimi më i ri (Fafos II) përbëhej nga shtëpitë-kasolle të
renditura njëra krahas me tjetrën, të cilat kanë pësuar
nga ndonjë zjarr i madh. Në të dyja vendbanimet janë
zbuluar objekte të ndryshme për përdorim të përditshëm si objekte kulti, vazo ritualesh, altar dhe figurina
antropomorfe.
Lloji: Arkeologjik
Periudha: Neolit

Në kilometrin e trembëdhjetë të rrugës MitrovicëPodujevë, në fshatin Mazhiq gjendet Xhamia me Varre e
njohur me emrin Xhamia e Trepçës. Xhamia e Trepçës
me varrezat, paraqet mbeturinat e qytetit të braktisur
dhe të vdekur që nga periudha e pushtimit osman. Sipas
shënimeve turke, xhamia është ndërtuar nga Muslihuddin Abdu’l-Gani kah mesi i shek. XVI.
Lloji: Arkitekturale
Periudha: Osmane

Kisha Katolike
“Shën Pjetri”

Bazilika - Kisha Katolike – Shën Pjetri gjendet rreth 9 km
në lindje të qytetit të Mitrovicës, në Stan-Tërg, komuna e
Mitrovicës. Ajo është ndërtuar në shek. XIII për nevojat
e komunitetit katolik dhe për herë të parë përmendet më
1303, atëherë kur përmendet edhe Trepça për herë të parë.
Nga kjo del që prezenca e komunitetit katolik vendor daton
shumë më herët se në shek. XIII, kur komuniteti i minatorëve saksonë (të njohur edhe si sasë), si njohës të nxjerrjes dhe përpunimit të xeheve, u vendosën në këtë lokalitet.
Lloji: Sakral
Periudha: Mesjetë e vonë

Kalaja e Zveçanit

Manastiri i Sokolicës

Manastiri i Sokolicës gjendet në shpatet e kodrës së
Sokolicës, 10 km në lindje të Zveçanit, në afërsi të
Mitrovicës. Manastiri i Sokolicës është dedikuar për
nderin e Virgjëreshës së Shenjtë. Supozohet se kisha
e manastirit është ndërtuar në periudhën midis shekullit XIV dhe XV. Të gjitha ndërtesat ekzistuese, përveç
kishës së manastirit, i përkasin kohës së re. Në manastir
gjendet skulptura e punuar nga mermeri e figurës së
Virgjëreshës me Krishtin në madhësi 106 x 67,50 cm, e
cila daton nga vitet 1312-1316. Kulti i Virgjëreshës nga
Manastiri i Sokolicës që nga moti është shumë i respektuar në mesin e popullatës, pavarësisht nga feja.
Lloji: Sakral
Periudha: Mesjetë e hershme

Kalaja e Zveçanit, e njohur edhe si Qyteti i Zveçanit ose edhe
si Kalaja e Mitrovicës, e cila gjendet në veri-perëndim të
qytetit të Mitrovicës, është një prej kalave më të vjetra në Evropën Juglindore. Ajo është ndërtuar në majë të një vullkani të
shuar, me pamje nga lumi Ibër. Nuk dihet saktë se kur është
ndërtuar kjo kala mirëpo, ajo që dihet është se fortifikimet në
këtë hapësirë kanë një vazhdimësi që nga antikiteti. Gjithsesi, shënimet e para të njohura për të datojnë që nga fundi i
shekullit të XI.
Lloji: Arkitekturale
Shekulli: XI

moviemania

PADDINGTON 2
kudo që shkon.
PADDINGTON 2
Përderisa është
në kërkim të një
Rolet: Ben Whishaw, Julie
dhurate të përsoWalters, Jim Broadbent,
sur për ditëlindjen
Imelda Staunton, Hugh
e njëqindtë të
Grant, Brendan Gleeson
hallës së tij të
Regjia: Paul King
dashur, Lucy-i,
Skenari: Paul King
Paddington-it
rastësisht i bie
Përmbajtja
në dorë një libër
regimi e gjenë
unik në dyqanin antik
Paddington-in
të zt. Gruber dhe fillon
të vendsur rehat
të merret me punë të
me familjen Brown në
çuditëshme vetëm për
Windsor Gardens, ku ai
ta blerë atë. Por kur
është bërë një anëtarë i
libri vjedhet, i mbetet
popullarizuar i komuPaddington-it dhe
nitetit, që shpërndanë
Brown-it që të demashare dhe marmelatë
kojnë hajdutin...

T

FOREVER MY GIRL

FOREVER
MY GIRL
Rolet: Alex Roe,
Jessica Rothe,
Judith Hoag,
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John Benjamin
Hickey
Regjia: Bethany
Ashton Wolf
Skenari: Bethany
Ashton Wolf

Cast: Ben Whishaw, Julie
Walters, Jim Broadbent,
Imelda Staunton, Hugh
Grant, Brendan Gleeson
Director: Paul King
Screenwriter: Paul King

Synopsis
tory finds Paddington happily
settled with the Brown family
in Windsor Gardens, where
he has become a popular member
of the community, spreading joy
and marmalade wherever he goes.
While searching for the perfect present for his beloved Aunt Lucy’s hundredth birthday, Paddington spots a
unique pop-up book in Mr. Gruber’s
antique shop, and embarks upon a

S

Përmbajtja
orever
my girl” e
tregon historinë e super yllit
të muzikës kantri,
Liam Page, i cili e la
nusen e tij, Josi, në
altarin e nusërisë për
të zgjedhur famën
dhe pasurinë në vend
të saj. Megjithatë,
Liam-i asnjëherë nuk
e tejkalon Josie-in,
dashurinë e tij të
vetme, e as rrënjët e
tij jugore nga komuniteti i vogël ku kishte
lindur dhe ishte rritur.
Kur ai papritmas
kthehet në qytetin e
tij të lindjes për funeralin e shokut të tij më
të mirë të shkollës së
mesme, Liam-i fillon
të ballafaqohet me
pasojat e tërë asaj që
kishte lënë pas.

“F

series of odd jobs to buy it. But
when the book is stolen, it’s up
to Paddington and the Browns to
unmask the thief…

FOREVER
MY GIRL
Cast: Alex Roe,
Jessica Rothe,
Judith Hoag,
John Benjamin
Hickey
Director: Bethany Ashton Wolf
Screenwriter:
Bethany Ashton
Wolf

Synopsis
orever my girl” tells the story of
country music super-star Liam Page
who left his bride, Josie, at the altar
choosing fame and fortune instead. However,
Liam never got over Josie, his one true love,
nor did he ever forget his Southern roots in
the small community where he was born and
raised. When he unexpectedly returns to his
hometown for the funeral of his high school
best friend, Liam is suddenly faced with the
consequences of all that he left behind.

“F

moviemania

FERDINAND
Rolet: John Cena,
Kate McKinnon, Gina
Rodriguez, Daveed
Diggs, Gabriel Iglesias, Bobby Cannavale
Regjia: Carlos Saldanha
Skenari: Simon
Farnaby

Përmbajtja
erdinand” e tregon historinë e një demi gjigand
me zemër të madhe. Pasi
që gabimisht cilësohet si një bishë
e rrezikshme, ai kapet dhe largohet
nga shtëpia. I vendosur për t’u kthyer
te familja e tij, ai bashkohet me një
grup të papërshtatshëm në aventurën
e fundit. Nga Spanja, Ferdinand-i tregon se një dem nuk mund të gjykohet
vetëm nga pamja.

“F

ARCTIC
JUSTICE
THUNDER
SQUAD
Rolet: Jeremy
Renner, James
Franco, Alec
Baldwin, Omar

“F

Sy, Heidi Klum,
Jade, Bertha, Anjelica
Huston
Regjia: Aaron
Woodley
Skenari: Bob
Barlen & Cal
Brunker

Përmbajtja
ë grup i lodhur i
papërvojë i heronjëve
kombinohet për të
penguar të ligun Doc Walurs
dhe për të shpëtuar Arktikun.

Nj

Synopsis
FERDINAND
erdinand”
tells the
Cast: John Cena,
story of
Kate McKinnon,
a giant bull with
Gina Rodriguez,
a big heart. After
Daveed Diggs,
being mistaken for
Gabriel Iglesias,
a dangerous beast,
Bobby Cannavale
he is captured and
Director: Carlos
torn from his home.
Saldanha
Determined to reScreenwriter:
turn to his family, he
Simon Farnaby
rallies a misfit team
on the ultimate
adventure. Set in
Spain, Ferdinand proves you can’t
judge a bull by its cover.

ARCTIC JUSTICE
THUNDER SQUAD
Cast: Jeremy Renner,
James Franco, Alec Baldwin,

Omar Sy, Heidi Klum, Jade,
Bertha, Anjelica Huston
Director: Aaron Woodley
Screenwriter: Bob Barlen &
Cal Brunker

Synopsis
rag-tag group of
inexperienced heroes
combining to thwart
the evil Doc Walrus, and
save the Arctic.

A
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këndi sportiv

HALIME DHE ERZEN BEQIRI DY YJE NË NGRITJE TË XHUDOS

T

Erzen dhe Halime Beqiri

ë jesh i pari në një aktivitet krahas
famës dhe mirënjohjeve bart me
vete edhe përgjegjësi. Kjo pasi
që suksesi i arritur vetvetiu na bën edhe
model për të tjerët dhe sidomos gjeneratat e reja. I tillë është rasti i kampiones
Majlinda Kelmendi, pasi që ajo sot është
një shembull për qindra të rinj e të reja
anekënd Kosovës të cilët kanë filluar të
ushtrojnë xhudo. I tillë është edhe rasti
i Halime dhe Erzen Beqirit nga fshati
Akrashticë në Komunën e Vushtrrisë.
Halimja është vetëm 10 vjeçare
dhe është nxënëse në klasën e pestë
kurse vëllai i saj Erzeni është dy vjet më
i madh. Përkundër se Erzeni është më
i madh në moshë ishte Halimja që filloi
të stërviste e para xhudo. “Majlinda ka
qenë frymëzimi im. Unë e kam përcjellë
atë dhe i kam shikuar pothuajse të gjitha
betejat e saj. Më pas ishte xhaxhai im
që më dërgoi në stërvitjen e parë dhe
që aty tash e tri vite gjysmë nuk e kam
ndërprerë asnjëherë stërvitjen,” tregon
Halimja. Në anën tjetër, Erzeni thotë se
fillimisht atij i pëlqente më shumë gjimnastika mirëpo, duke qenë se ai shkonte
rregullisht me babanë e tij në stërvitjet e
motrës në Mitrovicë, atij gradualisht filloi
t’i lindte dashuria për këtë sport.
Sot motër e vëlla çdo ditë e nisin në
orën gjashtë të mëngjesit me stërvitje në
vrap, gjimnastikë, shtrirje dhe relaksim
të muskujve dhe trupit. Ata thonë se për
shkak të angazhimeve të tjera aktualisht
nuk mund të zhvillojnë stërvitje të dytë
çdo ditë andaj duhet të mjaftohen me
stërvitjet e rregullta në klubin e tyre.
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Një regjim i tillë nuk është aspak i lehtë
posaçërisht kur e kemi parasysh se
edhe në shkollë që të dy janë nxënës
shembullor. Motër e vëlla thonë se asgjë
nuk është e vështirë për t’u arritur kur ke
vullnet dhe përkushtim në punë.
Puna e zellshme tani ka filluar
që t’i jap rezultatet e saj. Halimja dhe
Erzeni kanë marrë pjesë me mjaft
sukses në një mori turnesh kombëtar
dhe ndërkombëtar në xhudo. Këtë e
dëshmojnë edhe medaljet e shumta që
ata i kanë fituar. Kur i pyetëm se cilat
prej tyre i kanë më për zemër Halimja e
veçoi medaljen e artë të cilën e ka fituar
në turneun ndërkombëtar të xhudos
në Rozhajë të Malit të Zi. Ajo thotë se
këtë e medalje e ka për zemër jo vetëm
sepse kishte dalë e
para por, edhe për
shkak të teknikës
që ajo kishte arritur të përdorte
për të mposhtur
kundërshtaret e
saj. Kurse, Erzeni
e veçoi fitoren në
turneun ndërkombëtar të xhudos
“Adem Jashari” në
Prishtinë.
Suksesi i tyre
mbase mund të
bëjë që për një çast
të harrojmë se ata
janë ende shumë
të rinj në moshë
dhe po aq sa për

sportin kanë nevojë edhe për shoqëri.
Në lidhje me këtë ata shtuan “në
shoqëri jemi njësoj siç kemi qenë para
se të fillojmë të merremi me xhudo.
Kjo do të thotë se sjellja jonë nuk ka
ndryshuar. Pastaj, fakti se ne merremi
me një sport luftarak nuk do të thotë se
kemi prirje për të qenë të dhunshëm.
Përkundrazi, për ne xhudo është një
sport dhe tërë sakrificat dhe puna jonë
kanë të bëjnë me ngritjen e emrit tonë
dhe arritjen e majave të këtij sporti
shumë të vlerësuar, ashtu siç ka bërë
edhe Majlinda Kelmendi.”
Suksesi gjithmonë kërkon edhe
mbështetje. Në rastin e Halimes dhe
Erzenit mbështetja kryesore vjen
nga prindërit e tyre të cilët i mbulojnë pjesën më të madhe të të gjitha
shpenzimeve të tyre në lidhje me
xhudon. Krahas tyre një përkrahje
shumë e çmuar vjen edhe nga shkolla
dhe mësimdhënësit të cilët tregojnë
shumë mirëkuptim kur këto dy shpresa
të xhudos së Kosovës kanë nevojë
që të mungojnë në shkollë. Në anën
tjetër, këtë mirëkuptim Halimja dhe
Erzeni e shpërblejnë me punë dhe
angazhim maksimal duke u siguruar
që suksesi i tyre të jetë maksimal edhe
në mësime. Në fund ata patën një
porosi të thjeshtë për të gjithë bashkëmoshatarët e tyre: “Ne i ftojmë të gjithë
të rinjtë që të merren sa më shumë me
sport por pa e anashkaluar mësimin.
Madje, edhe nëse nuk merren me
sport në asnjë mënyrë nuk duhet të
reshtin së mësuari dhe punuari për një
të ardhme më të mirë.”

sports corner

HALIME AND ERZEN BEQIRI TWO JUDO RISING STARS

B

eing the best in an activity in
addition to fame and fortune
also brings responsibilities.
This is because the achieved success also makes you a role model for
other people and young generations in
particular. Such is the case of Majlinda
Kelmendi, as she is today the role
model of hundreds of youngsters all
over Kosovo who have started doing
judo. Halime and Erzen Beqiri from village Akrashtice in Vushtrri Municipality
fall in the latter category.
Halime is only 10 years old and a
fifth grade student whereas her brother
Erzen is two years older. Despite that
Erzen is older it was Halime who first
started doing judo. “Majlinda was my
inspiration. I followed her and watched
almost all of her fights. Then it was my
uncle who took me to my first practice
and since then for three and half years
now I have never stopped training,”
Halime says. On the other hand, Erzen
says that initially he was more into gymnastics. However, since he always attended his sister’s trainings in Mitrovica
together with his father he gradually
started growing fond of the sport.
Now these two siblings start their
days at six o’clock with morning training
- running, gymnastics, stretching and
muscle and body relaxing. They said
that due to other activities currently they
cannot conduct two training sessions
per day so they have to settle with their

regular trainings at their club. Such
a regime is not easy at all especially
when considering that at school they
are both excellent students. According to them nothing is too difficult to
achieve when there is a will and the
dedication to work.
Hard work is now paying up! Both
Halime and Erzen have successfully
participated in several international judo
tournaments. In testimony to this they
have many medals which they have
won. When asked which one of them
they like best, Halime specified the gold
medal she won at the international judo
tournament in Rozhaje, Montenegro.
She added that she likes this medal

best not only because she came in first
but also due to the technique she had
used to get the best of her opponents.
Erzen, on the other hand, specified his
victory at the international judo tournament “Adem Jashari” in Prishtina.
Due to their success we might forget for a second that they are still very
young and that just as much as they
need sports they also need companionship. About this they emphasized
“we are still the same with our friends
and nothing has changed. This means
that our attitude has not changed. The
fact that we do martial arts doesn’t
mean that we are inclined to violence.
On the contrary, to us judo is a sport
and all our sacrifices and work are related to growing our name and reaching the top of this esteemed sport, just
as Majlinda has done.”
Success always requires support. In
Halime and Erzen’s case the main support comes from their parents who cover most of their judo related expenses.
In addition very valuable support comes
from the school and the teachers as
well, who show understanding when
these two judo rising stars need to be
absent from school. Halime and Erzen
repay their teacher’s understanding with
hard work and commitment ensuring
that their success is maximal at school
as well. In the end they had a very
simple message for all their peers: “We
encourage all our peers to do sports but
not at the expense of learning. Even if
they don’t do sports under no circumstances should they stop learning and
working for a better future.”

Leonora, Erzen, Halim and Ali
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hi - tech

iPHONE 8 PLUS KUNDËR iPHONE X: CILIN DUHET T’A BLINI?
Për herë të parë, “Apple” nuk ka vetëm dy madhësi të iPhone-it më të ri, por dy iPhone-a dukshëm të ndryshëm. Kemi
“iPhone 8” dhe “iPhone 8 Plus”, të cilët kanë të njëjtin faktor sa i përket formës që e njohim dhe e duam, “Retina”
ekranin, butonin “Home” dhe të gjitha karakteristikat e tjera. Pastaj kemi pajisjen më të re të “nxehtë”, bajraktarin e
teknologjisë “iPhone X” që përmban një ekran OLED dhe një aparat fotografik “TrueDepth” që hap telefonin me të
shikuar atë. Ju do të vini re se “Apple” nuk e quajti “iPhone X-in” “iPhone Pro” (celular profesional), që të përputhet
me skemën e emërtimit të linjave “iPad” dhe “MacBook”. Kjo mund të jetë sepse në brendi, “iPhone X” dhe “iPhone 8
Plus” janë me të vërtetë shumë të ngjashëm. Megjithatë, ata kanë disa dallime kryesore. Pra, cilin duhet t’a blini? Pa
bërë më shumë zhurmë, në vazhdim keni një krahasim të plotë midis “iPhone X” dhe “iPhone 8 Plus”.

iPhone 8 Plus kundër
iPhone X: Madhësia

Celulari “iPhone 8 Plus” fizikisht
është më i madh, edhe pse ekrani
i “iPhone X-it” është më i madh
kur matet në mënyrë diagonale.
“iPhone 8 Plus-i” ka një ekran
prej 5,5 inçash, mirëpo është i
rrethuar nga një “unazë” e zbrazët
me aparat “FaceTime” në ball dhe
butonin tradicional në mjekër. Ndonëse “iPhone X” ka një ekran pak më
të madh, “iPhone 8 Plus” është më i madh dhe më i rëndë. Në anën tjetër,
“iPhone X” ka një ekran 5,8 inç, por është në një paketë më kompakte me
pothuajse asnjë “unazë”, asnjë buton “Home” dhe me një “vrimë” të vogël
për sistemin e aparatit fotografik “TrueDepth” që gjendet përpara.

iPhone 8 Plus vs. iPhone X: Size

The iPhone 8 Plus is the bigger phone physically, even though the iPhone
X’s display is actually larger when measured diagonally. The iPhone 8 Plus
has a 5.5-inch screen, but it’s surrounded by a bezel with the FaceTime
camera on the forehead and the traditional Home button on the chin. Even
though the iPhone X has a slightly larger screen, the iPhone 8 Plus is bigger and heavier. On the other hand, the iPhone X has a 5.8-inch screen,
but it’s in a more compact package with nearly no bezel, no Home button,
and a little “notch” for the front-facing TrueDepth camera system.

iPhone 8 Plus
kundër iPhone X:
Performanca

Brenda, dallimet nuk janë aq të
zymta. Të dy telefonat përmbajnë
procesorin e njëjtë, sistemin në
një çip “A11 Bionic” prej 64-bit të
“Apple-it” me një koprocesor të
inkuadruar të lëvizjes “M11”. Të dyja gjithashtu kanë një motor nervor të
dedikuar për të mundësuar në pajisje përpunimin e IA-së (Intelegjencës
Artificiale). “A11 Bionic” ka gjashtë bërthama të mëdha: dy për kompjuterë
me performancë të lartë dhe katër bërthama të efikasitetit për detyrat që
nuk kërkojnë aq performancë - ose aq shumë fuqi.

iPhone 8 Plus vs. iPhone X: Performance

Inside, the differences aren’t so stark. Both phones pack the same processor, Apple’s 64-bit A11 Bionic system-on-a-chip with an embedded M11
motion coprocessor. Both also have a dedicated neural engine to let AI processing happen on the device. The A11 Bionic has a whopping six cores:
Two for high-performance computing, and four efficiency cores for tasks
that don’t require as much performance - or as much power.

22 for you

iPhone 8 Plus
kundër iPhone X:
Ekrani

Dallimi më i madh midis
këtyre “iPhone-ave” është
ekrani. “iPhone 8 Plus-i”
përmban të njëjtin ekran “Retina” siç ka pasur në gjeneratat e
mëparshme, një LCD që në madhësinë “Plus” është “Full HD” me
1920x1080. “Apple” në “iPhone X” e ndryshoi tërësisht atë. Ai ka
një ekran “OLED” qosh më qosh, që i jep një raport shumë më të
lartë kontrasti dhe mbështetje për video “HDR”. Ka një rezolucion
më të lartë (2436x1125) dhe gjithashtu edhe densitet më të lartë të
pikselëve – “Apple” madje atë po e quan “Super Retina”.

iPhone 8 Plus vs. iPhone X: Display

The biggest difference between these iPhones is the display. The
iPhone 8 Plus sports the same Retina display as it has in prior
generations, an LCD that in the Plus size is full HD at 1920x1080.
Apple completely changed that with the iPhone X. It has an edgeto-edge OLED display, which gives it a much higher contrast ratio
and support for HDR video. It’s got a higher resolution (2436x1125)
and pixel density too - Apple’s even calling it “Super Retina.”

iPhone 8
Plus kundër
iPhone X:
Bateria

Nëse kohëzgjatja e
baterisë është më e
rëndësishmja për ju, atëherë “iPhone 8 Plus-i” me baterinë e tij fizikisht më të madhe, duhet të ketë kohëzgjatje pak më të madhe gjatë
përdorimit të internetit dhe lëshimit online (streaming) të videos,
edhe pse “Apple” përllogaritë të njëjtën kohëzgjatje të baterisë si për
kohën e bisedës ashtu dhe për audio lëshimin. Të dy këta iPhone-a
mbështesin mbushjen pa kabllo “Qi wireless” dhe “Apple” vitin e
ardhshëm do të ketë “shilten” e vetë për mbushje, edhe pse tashmë
ekzistojnë shumë produkte “Qi”.

iPhone 8 Plus vs. iPhone X: Battery

If battery life is the most important to you, the iPhone 8 Plus with
its physically bigger battery should eke out a little more life during
Internet use and video streaming, although Apple estimates about
the same battery life for talk time and audio playback. Both of these
iPhones support Qi wireless charging, and Apple will have its own
charging pad next year, although plenty of Qi products exist already.
(Burimi: https://www.macworld.com)
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iPHONE 8 PLUS VS. iPHONE X: WHICH ONE SHOULD YOU BUY?
For the first time, Apple has not just two sizes of its newest iPhone, but two distinctly different iPhones. There’s the iPhone 8 and the
iPhone 8 Plus, which keep the same form-factor we know and love, Retina display, Home button, and all. And then there’s the new
hotness, the bleeding-edge iPhone X, with an OLED display and a TrueDepth camera that unlocks the phone when you look at it.
You’ll notice that Apple didn’t call the iPhone X the “iPhone Pro,” to match the naming scheme of the iPad and MacBook lines. That
may be because inside, the iPhone X and the iPhone 8 Plus are really pretty similar. They do have some key differences, however. So
which one should you buy? Without further ado, here’s a complete comparison between the iPhone X and the iPhone 8 Plus.

iPhone 8 Plus kundër
iPhone X: Kamera e
pasme

Kur është fjala për karakteristikat e
kamerës “iPhone 8 Plus-i” ende ka
një avantazh mbi “iPhone 8-shin” e
zakonshëm. Por “iPhone X-i” ka të
njëjtën kamerë me dy lente në anën e pasme si “iPhone 8 Plus-i” dhe të
njëjtat veçori të incizimit të videos. Dallimi i vetëm i vogël, sipas “Apple-it”,
është se “iPhone X-i” ka “stabilizim të dyfishtë të imazhit optik”, që do të
thotë se funksionon në të dyja lentet e pasme, gjersa “iPhone 8 Plus-i” ka
vetëm “stabilizim optik të imazhit”.

iPhone 8 Plus vs. iPhone X: Rear camera

The iPhone 8 Plus still has an edge over the regular iPhone 8 when it
comes to camera features. But the iPhone X has the same dual-lens
camera on the back as the iPhone 8 Plus, and the same video recording
features too. The one little difference is that the iPhone X has “dual optical
image stabilization,” meaning it works on both of the rear lenses, while the
iPhone 8 Plus has just “optical image stabilization,” according to Apple.
ID” të zakonshëm.
Sensori i “Touch IDsë” gjithashtu është
tepër i shpejt, por
përkundër këtij fakti,
mos u brengosni se
nuk ka mundësi për t’a
mashtruar.

iPhone 8 Plus
kundër iPhone X: iPhone 8 Plus
vs. iPhone X:
Biometrika
“iPhone X” është tërësisht
Biometrics
ekran, që do të thotë se
nuk ka një buton “Home”
dhe nuk ka “Touch ID”
(identifikim me anë të
të prekurit). Në vend të
këtyre, “Apple” përdor
identifikim të fytyrës “Face
ID” për të hapur telefonin
dhe për të autorizuar
pagesat përmes “Apple
Pay”. Aplikacionet e palës
së tretë gjithashtu mund të
mbështesin “Face ID-në”
për të bërë “log in”, ashtu
siç mund të përdorin edhe
“Touch ID”. “iPhone 8
Plus”, përmban “Touch

The iPhone X is all screen,
which means it doesn’t
have a Home button, which
means it doesn’t have
Touch ID. Instead, Apple
uses Face ID to unlock the
phone as well as to authorize Apple Pay payments.
Third-party apps can also
support Face ID to log in,
just as they can also use
Touch ID. On the iPhone 8
Plus, it’s Touch ID as normal. The Touch ID sensor
is crazy fast, too, and less
likely to be fooled, if you’re
worried about that.

iPhone 8 Plus kundër
iPhone X: Kamera
e përparme

Kamerat e përparme të këtyre dy
telefonave janë aq të ndryshme, sa që
“Apple” i pagëzoi ata me emra të ndryshëm. “IPhone 8 Plus-i” e ka kamerën
tradicionale “FaceTime”, por të përmirësuar. Me një hapje f/2.2 ajo bën
fotografi me 7 megapikselë dhe incizon video prej 1080p. Mbulon një
gamë të gjerë të ngjyrave kur fotografoni dhe bëni fotografi të gjalla (Live
Photos). Gjithashtu ekziston një blic i ekranit “Retina” për t’ju ndihmuar që
të keni ndriçim më të mirë për “selfie-të” e juaja. “iPhone X-i” i ka të gjitha
karakteristikat e njëjta, por kamera e tij “TrueDepth” është shumë më e
mirë. Që kur hyni në “iPhone X” me veçorinë e re të identifikimit të fytyrës
“Face ID”, kamera “TrueDepth” ka sensorë të veçantë që ndihmojnë në
këtë njohje të sigurt të fytyrës. Ata përfshijnë një kamerë me dritë infra të
kuqe për të parë në errësirë, një sensor afërsie, një ndriçues për mbingarkim dhe një projektor që ndihmon krijimin e një harte 3D të fytyrës suaj për
t’u siguruar që nuk jeni fotografi.

iPhone
8 Plus
kundër
iPhone X:
Cilin duhet
t’a blini?

Me të kaluar mjaftueshëm kohë duke përdorur të
dy celularët si “iPhone 8 Plus” ashtu dhe “iPhone
X”, është vështirë të zgjedhësh një fitues të vërtetë:
Të dyja pajisjet ofrojnë një eksperiencë të lartë
të përdorimit dhe përmbajnë karakteristika të
teknologjisë së fundit. Ju me të vërtetë nuk mund
të gaboni me asnjërën nga këto dy pajisje. Përfundimisht gjithçka varet se cilat karakteristika janë më
të rëndësishme për ju.

iPhone 8 Plus vs. iPhone X:
Which one should you buy?

After spending ample time using both the iPhone
8 Plus and the iPhone X, it’s hard to pick a clear
winner: Both devices offer a top-notch user experience and pack high-end features. You truly can’t
go wrong with either device. It all comes down to
which features are the most important to you.
(Source: https://www.macworld.com)

Phone 8 Plus vs.
iPhone X: Front
cameras

i

The front-facing cameras on these
two phones are so different, Apple
gave them different names. The
iPhone 8 Plus has the traditional
FaceTime camera, but it has been
improved. With a f/2.2 aperture,
it takes 7-megapixel stills and
records 1080p video. It captures
wide-gamut colour when taking
photos and Live Photos. There’s
a Retina screen flash to help you
get better lighting for your selfies.
The iPhone X has all of those
same features, but its TrueDepth
camera goes a lot further. Since
you log in to your iPhone X with
the new Face ID feature, the
TrueDepth camera has special
sensors that assist in this secure
facial recognition. They include an
infrared camera to see you in the
dark, a proximity sensor, a flood
illuminator, and a dot projector that
helps make a 3D map of your face
to make sure you’re not a photo.
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TASK FORCA E KËRKIM
SHPËTIMIT E FSK-së
- NJË PUNË PËR TË FORTËT!

J

o shumë larg Aeroportit të Prishtinës në fshatin
Pomozetin gjendet kazerma e Task Forcës së Kërkimshpëtimit të FSK-së. Në kuadër të kësaj Task Force
funksionojnë katër togje të cilat janë në gatishmëri të
përhershme për t’iu dalë në ndihmë të gjithë banorëve të
Kosovës kudo qofshin ata pa kurrfarë dallimi. Edhe më
interesant është fakti se pjesëtarët e kësaj njësie vijnë nga
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e tërë Kosova. Kjo do të thotë se pjesëtarë të etnive të
ndryshme (shqiptarë, serbë, ashkalinjë, etj.) punojnë
aty bashkë për të mirën e përbashkët. Komandanti i
kësaj njësie, kapiteni Haki Hertica, theksoi se ata i këna
gjithsejtë katër togje.
Togu i parë është ai i kërkim-shpëtimit urban.
Ky njësit angazhohet në rast të tërmeteve të rënda
apo kur për çfarëdo arsye njerëzit mbeten të
ngujuar në zona urbane.
Togu i dytë është ai zjarrfikësve të cilët janë të
gatshëm që të ndërhyjnë në cilëndo kazermë të FSKsë në Kosovë. Ky njësit mund të ndërhyjë edhe jashtë
kazermave mirëpo, vetëm në cilësinë e reaguesit të dytë
pasi që në të gjitha komunat veprojnë brigadat komunale
të zjarrfikësve. Këto të fundit janë reaguesit e parë dhe
nëse ato kërkojnë ndihmë shtesë atëherë togu i zjarrfikësve
të FSK-së është i gatshëm që t’iu dalë në ndihmë. “Kemi
pasur disa raste kur togu ynë ka ndërhyrë si për shembull
këtu në Pomozetin afër kazermës tonë ne kemi vërejtur se
ka rënë zjarri në një hangar. Në këtë rast ne kemi reaguar
menjëherë dhe kemi dalë për të fikur zjarrin pothuajse
njëkohësisht me zjarrfikësit e komunës. Pastaj sivjet i kemi
pasur edhe dy ndërhyrje në Mitrovicë. Në njërin rast kemi
pasur të bëjmë me fikjen e zjarrit në pyje. Kurse, rasti i dytë
ishte ndërhyrja për fikjen e zjarrit në shkollën fillore ‘Musa
Hoti’ në Mitrovicë,” shtoi kapiteni Hertica.
Togu i tretë është ai i kërkim-shpëtimit për personat që
lajmërohen se kanë humbur në male. Në lidhje me punën
e këtij togu kapiteni Hertica përmendi rastin e kërkimit dhe
gjetjes së fëmijës 6 vjeçar nga fshati Mramor i cili ishte
larguar nga shtëpia pa lejen e prindërve dhe kishte humbur
në pyjet përreth. Rreth 20 pjesëtar nga 30 sa i ka gjithsej ky
tog kishin marr pjesë në kërkimin dhe gjetjen e këtij fëmijë
të humbur. Kërkimi kishte filluar në orën dhjetë të mbrëmjes
dhe mbaroi në mëngjes kur edhe u gjet fëmija në fjalë.
Togu i katërt dhe i fundit në përbërje të kësaj njësie
është ai i kërkim-shpëtimit në ujëra ku bëjnë pjesë
zhytësit. Sipas kapitenit Hertiza zhytësit e këtij togu janë
të kualifikuar deri në yllin apo nivelin e tretë. “Certifikimet
e zhytësve klasifikohen në pesë nivele apo yje. Në terma
praktik, certifikimi me tri yje do të thotë se zhytësit mund
të zhyten deri në 60 metra thellësi dhe të bëjnë kërkim. Në
total ne i kemi 15 zhytës të certifikuar. Pjesëtarët e këtij
togu kanë pasur ndërhyrje në vitin 2014 dhe 2015 kur janë
angazhuar në Mitrovicë në Lumin Ibër dhe në Liqenin e
Ujmirit,” theksoi kapiteni Hertica.
Gjatë vizitës tonë në ambientet e kësaj task force ne u
takuam edhe me ushtarin Milan Slavkovic fshati Rabovc. Ky
i fundit theksoi se kishte katër muaj që ishte bërë pjesëtar i
FSK-së. Arsyeja, pse ai e ka zgjedhur këtë profesion është
sepse i pëlqen që të bëhet zhytës i kualifikuar. Ai po ashtu
pati një porosi shumë të veçantë për të gjithë të rinjtë në
Kosovë: “Unë u bëj thirrje të rinjve që të bëhen pjesë e
FSK-së sepse në këtë mënyrë ata do të mësojnë rëndësinë
e bashkëpunimit si dhe do të kualifikohen për t’iu dalë në
ndihmë njerëzve në nevojë. Ne duhet ta ndihmojmë njëritjetrin dhe FSK-ja e ofron mundësinë më të mirë për këtë.”
Kurse kapiteni Hertica nga ana e tij theksoi: “niveli
i gatishmërisë së njësitit tonë është shumë i lartë. Ne
arrijmë të jemi të gatshëm për intervenim brenda dy
orëve. Mirëpo është po ashtu e rëndësishme që të gjithë
e sidomos të rinjtë të tregohen të kujdesshëm kur dalin në
natyrë pasi që një pakujdesi më e vogël mund ta vërë jetën
e tyre dhe të të tjerëve në rrezik.”

KSF’s SEARCH AND RESCUE
TASK FORCE - A JOB FOR
THE TOUGH AND KIND!

N

ot very far away from Prishtina Airport, in the village
Pomozetin, there are located the barracks of the KSF
Search and Rescue Task Force. The members of this unit
are constantly ready to assist all the people in Kosovo wherever
they are without any differences. Even more interesting is the
fact that the members of this unit come from all over Kosovo.
This means that members of various ethnicities (Albanians,
Serbs, Ashkali, etc.) work together for the common good. The
commander of this unit, captain Haki Hertica, stressed that this

unit in total has four platoons.
The first is the urban search and rescue platoon.
This unit engages in cases of earthquakes or when
for whatever reason people get stuck in urban areas.
The second platoon consists of firefighters who
are ready to intervene in any of the KSF barracks in
Kosovo. This unit may intervene outside the barracks
as well, but only in the quality of second responders
because all municipalities have operational firefighter
brigades. The latter are the first firefighters and if they
seek assistance then the KSF firefighters are ready
to come to their help. “We had had several cases
in which our platoon intervened. One of such cases
took place in Pomozetin near our barracks when
we noticed that a hangar nearby had caught fire.
We reacted immediately and went out to extinguish
the fire at almost the same time with the municipal
firefighters. This year we also had two interventions
in Mitrovica, the first fighting a forest fire. The second
case was when we intervened to extinguish the fire
that broke out at the primary school ‘Musa Hoti’ in
Mitrovica,” captain Hertica added.
The third platoon is search and rescue for people
reported as lost in forests. In relation to the work of
this platoon captain Hertica mentioned the search for
the six-year-old child in Mramor village. The latter had
left his home without his parents’ permission in the
surrounding forests. Some 20 members out of the 30
this unit has participated in searching and finding this
child. The search started at around ten in the evening
and ended in the morning when the child was found.
The fourth and last platoon comprising this
unit is the water search and rescue that involves
divers. According to captain Hertica this unit’s divers
have three star or third level qualifications. “Divers
can receive five star or five levels qualifications.
In practical terms a three star qualification means
that our divers can dive up to 60 meters deep and
perform search and rescue. In total we have 15
certified divers. Members of this platoon had two
interventions in 2014 and 2015 when they were
engaged in Mitrovica in Ibar River and Gazivode
Lake,” captain Hertica highlighted.
During our visit to this task force we had the
chance to meet private Milan Slavkovic from the
village Rabovac. The latter emphasized that it was
four months ago that he had become a member
of the KSF. The reason why he had chosen this
occupation is because he would like to become a
certified diver. He also had a very special appeal to
all the young people in Kosovo: “I appeal to all the
young people to become part of KSF because in this
way they shall learn the importance of cooperation
and they will become qualified to come to the aid of
people in need. We should help each other and KSF
provides the best chance to do this.”
Captain Hertica on his behalf stressed: “The readiness
level of our unit is very high. We are ready to intervene
anywhere within two hours. However, it is also
important that the young people are careful
when they go out in the nature because
the slightest negligence
Na vizitoni në:
may put their life and other
Visit us at:
people’s lives to risk.”
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TË JESH I MENÇUR ËSHTË NË MODË
“Kurrë
nuk kam bërë
asgjë aksidentalisht
dhe asnjë nga
shpikjet e mia nuk
erdhën aksidentalisht,
ato të gjitha ishin
rezultat i punës.”
Thomas A.
Edison

C

ila është mënyra
më e lehtë për të
gjetur një artikull të
caktuar në një supermarket
të madh? Përgjigja
në këtë pyetje është
shumë e thjeshtë, e
pyesim ndonjërin nga
punëtorët. Sidoqoftë,
për rreth 70 milionë
njerëz në mbarë
botën kjo është një
sfidë pothuajse
e pakalueshme
sepse ata janë
shurdhmemec dhe
mënyra e tyre e vetme
për të ndërvepruar me
njerëzit e tjerë është gjuha
e shenjave. Për fat të keq, janë
shumë të pakët ata njerëz që e
njohin këtë gjuhë. Kështu që, një
situatë kaq e thjeshtë për këta
persona është tejet frustruese. Madje,
ky është realiteti i jetës së tyre të
përditshme. Tani, a nuk do të ishte mirë
sikur të kishim një shpikje e cila do të
mund ta përkthente aty për aty gjuhën e
shenjave në tekst apo të folur? Përgjigja
prapë është shumë e thjeshtë: PO!
Raesa Nikshiqi është një vajzë
adoleshente nga Prishtina e cila
ëndërron që t’iu dalë në ndihmë të
gjithë personave shurdhmemec.
Mirëpo për dallim prej shumicës
së bashkëmoshatarëve të saj
Raesa këtë ëndërr e ka bërë
realitet. Ndonëse, është vetëm
15 vjeçare ajo tashmë e ka krijuar
shpikjen e saj të parë - një dorëz
elektronike e cila e përkthen gjuhën e shenjave në
tekst të shkruar. Madje, kjo shpikje e ka bërë atë të
njohur në tërë rajonin sepse me të kohë më parë ajo
fitoi në edicionin e pestë të “Albanian ICT Awards” në
kategorinë “Ylli në ngritje i vitit”.
Në lidhje me shpikjen e saj Raesa tregon se tërë jetën
e saj ajo ka pasur kontakt me teknologjinë informative pasi
që babai i saj punon si IT. Mirëpo, ajo thekson se vetëm
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Raesa Nikshiqi
para dy vjetëve filloi të merrej më aktivisht me programim
dhe robotikë, pasi u regjistrua në Akademinë jCoders në
Prishtinë. Madje me shumë modesti, ajo tregon se deri
vonë pak kush i njihte aftësitë e saj në këtë fushë. “Për
mua ky ishte një kurs dhe të lavdërohesha se e vijoj atë
ishte sikur të lavdërohesha se vijoj një kurs të gjuhës
angleze. Vetëm pasi e përfundova projektin dhe fitova në
ICT Awards gjithçka ndryshoi sepse të gjithë e morën vesh
se çfarë niveli kam arritur,” theksoi Raesa.
Ajo vazhdoi më tutje duke theksuar se dorëza e saj
në stadin e tanishëm paraqet vetëm hapin e parë në këtë
drejtim. Mirëpo, synimi i saj final është që ta përsosë këtë
dorëz ashtu që ajo të duket si një dorëz e zakonshme por,
e cila përmes teknologjisë “bluetooth” të mund të lidhet me
një telefon të mençur dhe ta përkthej gjuhën e shenjave
në të folur. “Dëshira ime është që këtë ide ta zhvilloj dhe
që kjo dorëz të prodhohet. Po ashtu, unë planifikoj që këtë
shpikje timen ta shpërndajë falas në vendin tonë dhe në
vendet përreth,” theksoi më tutje Raesa.
Raesa, po ashtu, shpreson që kjo shpikje e saj të
jetë një shtysë e fuqishme për të thyer mitin se vajzat
janë më të buta dhe më delikate. Sipas saj, tani jemi në
shekullin e XXI dhe femrat vërtetë janë të barabarta me
meshkujt dhe nuk ka asnjë profesion në të cilin edhe
femrat nuk mund të jenë të suksesshme. Prandaj, ajo u
bën thirrje prindërve dhe sidomos nënave që të punojmë
më shumë me emancipimin e vajzave dhe t’i mësojnë
ato se vendi i tyre në jetë nuk është vetëm në kuzhinë.
“Unë besoj se të gjithë ne mund të arrijmë gjithçka që
duam nëse i përkushtohemi dhe tregojmë vullnetin e
mjaftueshëm. Suksesi nuk ka të bëjë asgjë me atë nëse
ne jemi vajza apo meshkuj apo se çfarë moshe e kemi.
Suksesi përcaktohet vetëm nga puna dhe vullneti për të
ecur përpara pa marrë parasysh pengesat në të cilat do
të hasim” shtoi Raesa. Në fund, ajo u bëri thirrje që të
kontribuojnë në zhvillimin e kësaj dorëze të gjithë atyre që
u pëlqen kjo ide e saj dhe që kanë mundësi ta bëjnë këtë,
sepse bashkimi bën fuqinë.

IT IS COOL TO BE SMART

W

“I never
did anything by
accident, nor did any
of my inventions come
by accident; they came
by work.”
Thomas A.
Edison

hat is the easiest way
to find a specific item in
a big supermarket? The
answer to this question is simple: we
ask one of the employees. However,
for about 70 million people around
the world this is an almost impossible
challenge because they are deafmute and sign language is the only
way for them to interact with people
around them. Unfortunately, very few
people know this language. Therefore,
a pretty simple situation becomes a
source of great frustration. Moreover,
this is the reality of the everyday life of
deaf-mute people. Now, wouldn’t it be
great if we had an invention that could
immediately translate sign language
into text or speech? Again the answer
is simple: YES!
Raesa Nikshiqi is a teenage girl
from Prishtina who dreams of being
able to help all the deaf-mute people.
However, in contrast to most of her
peers, Raesa has made her dream a
reality. Despite being only 15 years of
age she has already come up with her
first invention – an electronic glove that
translates sign language into text. This
invention has made her very famous
as it got her the first place in the fifth
edition of the “Albanian ICT Awards” in
the category “Rising star of the year” in
Tirana, Albania.
In relation to her invention, Raesa
says that all her life she has been in
close contact with IT technology as her
father works in IT. However, she says,
that it has been only two years since
she is more active in programming
and robotics, after she enlisted at
the jCoders Academy in Prishtina.
Moreover, quite modestly she says
that until recently very few people were

aware of her computer
skills. “To me this was only
a course and bragging about it felt
like bragging that I attend an English
Language course. Only after I had won
the ICT Awards everything changed,
because everybody heard of the level I
had achieved,” highlighted Raesa.
She went on stressing that the
current status of her glove represents
only the first step in this direction. The
final goal is the perfection of the glove,
so that it looks like an ordinary glove
that can be connected to a smartphone
via Bluetooth and translates sign
language into speech. “My wish is to
develop this idea and that the glove is
manufactured. I also plan to distribute
my invention for free in Kosovo and the
neighbouring countries,” Raesa added.
Raesa also hopes that her
invention serves as a strong boost
to break the myth that girls are softer

and more delicate. According to her,
we now live in the 21st century and
women are truly equal to men and
there is no profession in which women
cannot be successful. Therefore,
she appealed to all the parents,
mothers in particular, to work more
on emancipating their daughters and
teaching them that their place is not
only in the kitchen. “I believe that we
can all achieve everything we want if
we dedicate ourselves enough to it and
show sufficient will power. Success
has nothing to do whether we are girls
or boys or with our age. Success is
determined only by our work and the
will to move forward regardless of the
obstacles that stand in our way,” Raesa
stressed. In the end, she also appealed
to everybody who likes her idea
and has the chance to contribute in
developing this glove because together
we are stronger.

Leonora and Raesa
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Përshëndetje,
Revista juaj më pëlqen shumë.
Që nga momenti kur më ka rënë
për herë të parë në duar është
bërë mikja ime e ngushtë. Unë
e falënderoj nga zemra KFOR-in
për mundësinë që na e ka dhënë
që përmes faqeve të kësaj reviste
të njihemi me shumë gjëra të cilat
deri më tani na kanë munguar.
Ju dëshiroj punë të mbarë dhe
suksese në të ardhmen.
Merita Krasniqi
Shkolla fillore “Rilindja” - Vushtrri

Tung tung,
Unë quhem Leonit Istrefi dhe
jam nga Vushtrria. Hobi im është
muzika kurse këngëtarët e mi të
preferuar janë Gold AG, Lumi B
dhe Ermal Fejzullahu. Në kohë
të lire luaj futboll, i cili njëherit
është sporti im i preferuar. Do të
iu kisha lutur që të shkruani më
shumë për futbollin kosovar si
dhe në ndonjërin nga numrat e

ardhshëm të shkruani për
futbollistët kosovar të cilët
kanë arritur sukses edhe jashtë
vendit. Unë ju dua shumë.
Leonit Istrefi
Shkolla fillore “Rilindja” Vushtrri
Pershëndetje,
Tung, revista For You më pëlqen
shumë. Jam njëri ndër lexuesit e
rregullt të revistës suaj. Jeni për
çdo lëvdatë. Kam një kërkesë,
nëse mund t’i them ashtu. Do të
doja që në faqet e revistës suaj
të lexoj për fëmijërinë dhe rininë
e Lorik Canës. Suksese në të
ardhmen.
Vilson Haxholli
Shkolla fillore “Shkëndija” Hajvali
Tung tung,
Revista juaj më pëlqen shumë.
Unë me shokët e lexojmë
rregullisht dhe gjithmonë gjejmë
diçka që na pëlqen. Unë jam
audhurues i flaktë i basketbollit
andaj do të doja që të shkruani

sa më shumë
për basketbollin mirëpo pa
lënë anash edhe sportet tjera.
Ndërsa sa i përket muzikës,
i bashkangjitem dëshirës së
shumë lexuesve të tjerë që do
të donin që në njërin nga numrat
e ardhshëm të lexojnë diçka për
jetën e këngëtares sonë më të
madhe Adelina Ismajli. Mbes me
shpresë se dëshirat e mija do të
hasin në mirëkuptim. Ju dua.
Astri Sllamniku
Shkolla fillore “Vëllezërit
Frashëri”- Fushë Kosovë
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Tung tung,
Pranoni përshëndetje të
përzemërta nga unë Valdeti. Unë
e dua shumë muzikën dhe iu
kisha lutur që nëse keni mundësi
të shkruani për grupin më të mirë
shqiptar “NRG Band”. Poashtu
do të kisha dashur të publikonit
ndonjë poster nga ky grup. Vetëm
vazhdoni kështu. Jeni më të
mirët.
Valdet Krasniqi
Shkolla fillore “Rilindja” Vushtrri

Tung,
Revista juaj më pëlqen shumë.
E lexoj rregullisht me vëmendje
dhe mund të them se është
revistë shumë e qëlluar. Hobi im
është muzika ndërsa këngëtaret
që preferoj janë Diona Fona dhe
Jehona Lumi. Sporti im i preferuar
është basketbolli dhe iu kisha
lutur që në ndonjërin nga numrat
e ardhshëm të shkruani për risitë
në arenën e basketbollit kosovar.
Ju përshendes dhe iu uroj çdo
të mirë.
Bleona Krasniqi
Shkolla fillore “Rilindja” Vushtrri
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Readers’ letters
Greetings,
I love your magazine. Ever
since I had the chance to read
it for the first time, it became
my best friend. I thank KFOR
from the bottom of my heart
for giving me the possibility
through the pages of this
magazine to get more familiar
with the things that I kind of
missed in my life. I wish you
all the best and success in the
future
Merita Krasniqi
Elementary School “Rilindja”
- Vushtrri
Hello everyone,
I am Valdet and i would like to
express my warmest greetings.
I love music and I would kindly
ask you to write something
about the best Albanian music
band “NRG Band”. I would also
ask you to publish a poster of
this bend. Keep up the good
work. You are the best.
Valdet Krasniqi
Elementary School “Rilindja”
- Vushtrri

Hi,
I love your magazine. I read
it regularly and with attention
and I can freely say that your
magazine has hit the main
target. My hobby is music,
while my favourite singers are
Diona Fona and Jehona Lumi.
My favourite sport is basketball
and I would kindly ask you to
write in the next edition of the
magazine something about
the innovations in the Kosovo
basketball arena. I wish you all
the best.
Bleona Krasniqi
Elementary School “Rilindja”
- Vushtrri
What’s up,
My name is Leonit Istrefi
and I come from the town of
Vushtrri. My hobby is music,
while my favourite singers are
Gold AG, Lumi B and Ermal
Fejzullahu. I spend my free
time playing football, which is
one of my favourite sports, too.
I would kindly ask you to write
something more about Kosovo

football, as well as to
dedicate some lines to
Kosovo footballers that
have reached popularity
and success abroad. I love
you very much.
Leonit Istrefi
Elementary School “Rilindja”
- Vushtrri
Greetings,
I love “For You” magazine. I am
one of the regular readers of
the magazine. You guys rock. I
have a request, so to speak. I
would kindly ask you that in the
next edition of the magazine
to write something about the
childhood and youth of Lorik
Cana. I wish you success in the
future
Vilson Haxholli
Elementary School
“Shkëndija” - Hajvali
Hi,
I like your magazine very
much. My friends and I read it
regularly and we always find
something interesting to read.

I am
a huge
fan of basketball and I would
kindly ask you to write as much
as possible about basketball, of
course without excluding other
sports. Regarding the music, I
join the wish of other readers
who asked to know something
more about the life of our great
singer Adelina Ismajli. I hope
that my wishes or better to say
my requests will be fulfilled. I
love you.
Astri Sllamniku
Elementary School “Vëllezërit
Frashëri”- Fushë Kosovë
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