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EDITORIAL INDEKSI
Buzëqeshja!
jalë kaq e thjeshtë. Veprim kaq
i thjeshtë. A është e mundur që
diçka kaq e thjeshtë, në dukje aq e
parëndësishme, mund ta mbushë botën
me kaq shumë lumturi? Po. Në fakt, unë
besoj se buzëqeshja është një veprim
kaq i fortë saqë mund ta afrojë botën si
një komunitet.
Buzëqeshja është numri 2 në listën
e 43 shprehive të njerëzve absolutisht të
lumtur. Nëse mund ta bëni buzëqeshjen
zakon, atëherë mund ta bëni edhe
lumturinë zakon. Për më tepër, hulumtimi
ka dëshmuar se ne i konsiderojmë të
tjerët më atraktiv kur janë të veshur me
buzëqeshje. Mendoni për dikë që e
njihni dhe mendoni së pari se si duken
pa disponim, të trishtuar, të zemëruar
apo të frustruar. Sa atraktiv janë? Tani
parafytyroni ata me buzëqeshje në fytyrë.
Çka i bën kjo atraktivitetit të tyre? Nëse
e ndani kohën për këtë aktivitet, jam e
sigurt se versionin me buzëqeshje do
ta konsideronit shumë më atraktiv, dhe
ndoshta kjo madje ju bën të ndjeni një
thumbim të lumturisë nga brenda!
Buzëqeshja ka fuqi të veçanta.
Mund ta qetësoni frikën, pasigurinë,
lëndimin dhe ankthin jo vetëm tek
vetja, por edhe tek ata që i përjetojnë
ato ndjenja. Herën tjetër kur dikush
ndihet i trishtuar, i frikësuar, nervoz,
apo diçka tjetër, buzëqeshni me ta dhe
shikoni se si kjo i bën të ndihen!
Nga të gjitha të mirat që i sjell
buzëqeshja, më e rëndësishmja, deri
tani, është aftësia që e ka buzëqeshja
për të përhapur gëzim brenda shoqërisë.
Një shkëndijë lumturie mund të krijojë një
reaksion zinxhir. Së pari, kur u buzëqesh
njerëzve të tjerë, kjo i bën ata të lumtur,
gjë që, nga ana tjetër, të bën edhe ty
të lumtur. Kur e dini se ia keni ndreqë
dikujt ditën sado pak, është e natyrshme
se ndiheni të lumtur. Vetëm duke i
buzëqeshur dikujt, mund të krijoni një
ndjenjë mirëkuptimi që mund ta lidhë një
komunitet në mënyrë të fuqishme.
Unë besoj në fuqinë e buzëqeshjes.
Unë besoj se buzëqeshja mund ta
lehtësojë një gjendje shpirtërore, ta ulë
stresin dhe më e rëndësishmja, të sjellë
lumturi tek personi tjetër. Buzëqeshja
është ngjitëse. Jepja botës dhe bota do
të ta kthejë. Buzëqeshi botës dhe bota do
të të buzëqeshë. Ju do t’ia ndreqni ditën
njerëzve që i keni përreth dhe do të bëni
ndryshim në jetën e tyre ... thjesht duke
buzëqeshur!
Miqtë e mi, deri në maj, kujdesuni
për shëndetin!
Leonora
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Smiling!
uch a simple word. Such a
simple action. Is it possible
that something so simple, so
seemingly insignificant, could fill the
world with so much happiness? Yes. In
fact, I believe that smiling is an action
so strong that it can bring our world
closer together as a community.
Smiling is number 2 on the list of
the 43 Habits of Absolutely Happy
People. If you can turn smiling into a
habit, then you can turn happiness
into a habit. Moreover, Research
has proven that we find others more
attractive when they are wearing a
smile. Think about someone who you
know and think of first when they are
down, sad, angry, frustrated, whatever
it may be. How attractive are they?
Now picture them simply with a smile
on their face. What does this do to
their attractiveness? If you took the
time to do this exercise, I’m sure you
would have easily found the smiling
version much more attractive, and
maybe this even made you feel a
happy tingle inside yourself!
A smile has special powers. You
can calm fear, insecurity, hurt and
anxiety not only in yourself, but in
those that are experiencing those
feelings. The next time someone is
feeling sad, scared, nervous, whatever
it may be, smile with them and see
how this makes them feel!
Out of all the benefits that smiling
brings you, the most important, by
far, is the ability smiling has to spread
joy through a society. One spark of
happiness can set of a chain reaction.
First, when you smile at other people,
it makes them happy, which, in turn,
makes you happy. When you know
that you have made someone’s day a
little bit brighter, it’s natural for you to
feel happy about that. Just by smiling
at someone, you can create a feeling
of understanding that can connect a
community in a powerful way.
I believe in the power of smiling; I
believe smiling can lighten up a mood,
decrease stress, and most importantly
bring happiness to another person’s
day. A smile is a contagious thing. Give
to the world and the world will give
back to you. Smile at the world and
the world will smile back at you. You
will brighten the days of those around
and make a difference in their lives…
simply by smiling!
Until May, stay healthy my friends!
Leonora
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shkolla e muajit

INSTITUTI ATOMI

atë vitit të kaluar
për
shkak
të
pandemisë
së
COVID-19 shkollat në mbarë
botën u detyruan që të
zhvillonin mësimin përmes
internetit (online). Kjo ka qenë
arsyeja pse, gjatë kësaj kohe,
në disa numra të revistës
sonë në këtë rubrikë, në vend
të shkollave ne kemi shkruar
për disa prej platformave më
të mira online që e lehtësojnë
ose plotësojnë procesin
mësimor. Edhe kësaj radhe
nuk do të shkruajmë për
ndonjë shkollë fillore apo
të mesme, mirëpo nuk do
të shkruajmë as për ndonjë
platformë online për mësim.
Në fakt në këtë numër,
rubrikën “Shkolla e Muajit”
kemi vendosur që t’ia
kushtojmë Institutit ATOMI,
në Prishtinë.

Gj

Çka është
Instituti Atomi?
Instituti
Ndërkombëtar
për
Inteligjencë
të
Jashtëzakonshme
ATOMI
–
Instituti ATOMI
është
organizatë jo-qeveritare dhe
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jo-fitimprurëse e llojit fondacion
e themeluar në Kosovë.
Instituti ATOMI ka për qëllim
identifikimin dhe përkrahjen e
personave me inteligjencë të
jashtëzakonshme, me dhunti
e talente (ndryshe të njohur
si atomist) në Kosovë dhe
më gjerë. E gjithë kjo bëhet
me qëllim që këta atomistë të
kenë mundësi që ta zhvillojnë
dhe realizojnë maksimalisht
potencialin e tyre dhe kësisoj t’i
kontribuojnë në radhë të parë
zhvillimit të tyre personal dhe
në të njëjtën kohë edhe interesit
të gjithmbarshëm të vendit dhe
shoqërisë.

Si të bëheni
pjesë e ATOMI-t?
Nxënësit e të gjitha shkollave
kanë mundësi që të aplikojnë
apo të nominohen nga
prindërit ose familja, nga
mësimdhënësit, nga shoqëria
apo edhe të vetënominohen.
Pas
aplikimit-nominimit,
të
gjithë
aplikantët
i
nënshtrohen
një
procesi
rigoroz të seleksionimit me
disa faza. Pas këtij procesi,
për çdo vit, përzgjidhen 5060 atomistë – nxënësit më

të mirë nga mbarë Kosova
(me koeficientin më të
lartë të inteligjencës, që
të gjithë me inteligjencë
shumë superiore). Deri më
tani, ATOMI i ka identifikuar
gjithsej 170 atomistë nga e
gjithë Kosova (të moshës 1220 vjeçare, nga të dy gjinitë
dhe pothuajse nga të gjitha
komunat dhe komunitetet që
jetojnë në Kosovë).

Çka ofron
Instituti ATOMI?
Pikësëpari, për të gjitha palët
e interesuara në Kosovë
Instituti ATOMI ofron: Testime
të inteligjencës, individuale
dhe grupore; Bashkëpunim
me të gjithë individët dhe
entitetet që janë të interesuar
të zhvillojnë aktivitete që
stimulojnë, zhvillojnë dhe
promovojnë
mendjen,
intelektin, dhuntinë, talentin,
krijimtarinë, kreativitetin dhe
inovacionin në të gjitha fushat;
Trajnime për mësimdhënësit
dhe psikologët shkollorë në
lidhje me identifikimin dhe
përkrahjen e fëmijëve dhe
nxënësve me inteligjencë
të jashtëzakonshme, me
dhunti e talente, etj. Ndërsa
për atomistët e përzgjedhur
ATOMI ofron falas një varg
shërbimesh e aktivitetesh
përkrahëse si: Kurse të
avancuara
–
Shkolla+,
punë
laboratorike
dhe
vizita
studimore,
takime
me
profesionistë
dhe
personalitete të shquara,
qasje
në
literaturë
të
avancuar e të përditësuar,
orientim në karrierë dhe
këshillim psikologjik, dhe
shumë të tjera.

Arritjet e Institutit
Atomi
Në
vitin
2016
Instituti
ATOMI është certifikuar nga
Këshilli Evropian për Aftësi
të Lartë (European Council
for High Ability – ECHA) si
Pikë Evropiane për Talentet
(European Talent Point – ETP)
në Kosovë. Gjithashtu në vitin
2016, Instituti ATOMI dhe
Kosova është bërë anëtare e
“Asociacionit Kangourou sans
Frontières (AKSF)” dhe duke
filluar nga viti 2017 Instituti
ATOMI është autorizuar nga
AKSF për organizimin e garës
më të popullarizuar në botë
për fushën e matematikës
“Kangaroo” në Kosovë. Që nga
viti 2014 organizata Mensa,
e cila është organizata më e
madhe ndërkombëtare (me
shtrirje në më shumë se 100
vende të botës) që merret
me personat me inteligjencë
të
jashtëzakonshme
në
botë ka konfirmuar se i njeh
dhe i certifikon praktikat,
instrumentet dhe rezultatet e
Institutit ATOMI.
Krahas Institutit ATOMI si
organizatë, edhe atomistët nga
Kosova kanë arritur rezultate
të jashtëzakonshme në nivel
ndërkombëtar. Shumë atomistë

school of the month

tashmë kanë siguruar
bursa dhe studiojnë
në universitetet më të
mira të botës, duke
filluar nga SHBA-të
(Harvard University,
Princeton University,
New York University,
Brown
University,
etj.), e pastaj edhe
në vendet e tjera si
Kanadaja, Gjermania,
Franca,
Finlanda,
Holanda,
Zvicra,
Hungaria,
Turqia,
Greqia, etj. Të gjithë
këta indikatorë (por
edhe të tjerë) janë
dëshmi për potencialin
e
jashtëzakonshëm
intelektual
të
atomistëve, të cilët
mund të kontribuojnë
për
zhvillimin
e
Kosovës
në
të
ardhmen nëse ne i
identifikojmë dhe i
përkrahim si duhet
bazuar në potencialin
dhe nevojat e tyre.
Nëse keni dëshirë
që të mësoni më
shumë rreth Institutit
ATOMI mund ta bëni
këtë duke shkuar në
ueb faqen e tyre në:
https://atomi-ks.org/.

ATOMI
INSTITUTE

O

ver the past year due to
the COVID-19 pandemic
schools around the
world were forced to carry
out their lessons online. This
was the reason why during
this time in some issues of
our magazine, in this column,
instead of schools we have
written about some of the best
online platforms that facilitate
or supplement the learning
process. This time as well
we will not write about any
primary or secondary school,
and we will not write about any
online learning platform either.
Actually, in this issue, we have
decided to dedicate the Column
‘School of the Month’ to ATOMI
Institute, in Prishtina.

What is ATOMI
Institute?
The
International
Institute
for Extraordinary Intelligence
ATOMI - ATOMI Institute, is a
non-governmental
and
nonprofit
organization
of
the
foundation type established in
Kosovo. ATOMI Institute aims
to identify and support people
with extraordinary intelligence,
aptitudes and talents (otherwise
known as atomists) in Kosovo and
beyond. All this is done in order
for these atomists to have the
opportunity to develop and attain
their maximum potential, and
thus firstly to contribute to their
personal development and at the
same time to the overall interest
of the country and society.

How to become
part of ATOMI?
Students of all schools have
the opportunity to apply or be
nominated by parents or family,
teachers, society or even selfnominate. After the applicationnomination, all applicants undergo
a rigorous selection process
with several stages. Following
this process, every year, 50-60
atomists are selected - the best
students from all over Kosovo (with
the highest IQ, all with very superior
intelligence). So far, ATOMI has
identified a total of 170 atomists
from all over Kosovo (aged 12-20,
from both genders and from almost
all municipalities and communities
living in Kosovo).

What does ATOMI
Institute have to offer?

First of all, for all interested parties
in Kosovo, ATOMI Institute offers:
Individual and group IQ tests;
Collaboration with all individuals
and entities that are interested
in developing activities that
stimulate, develop and promote
the mind, intellect, aptitude,
talent, creativity and innovation
in all areas; Training for teachers
and
school
psychologists
regarding the identification and
support of children and students
with extraordinary intelligence,
aptitude and talents, etc. While,
for the selected atomists, ATOMI
offers, free of charge, a range of
support services and activities,
such as: Advanced courses +School, laboratory work and
study visits, meetings with
prominent professionals and
personalities, access to advanced
and updated literature, career
guidance
and
psychological
counselling, and much more.

Achievements
of ATOMI Institute

In 2016, ATOMI Institute was certified
by the European Council for High
Ability (ECHA) as a European Talent
Point (ETP) in Kosovo. Furthermore,
in 2016, ATOMI Institute and Kosovo
became a member of the Association
Kangourou sans Frontières (AKSF),
and starting from 2017 ATOMI
Institute has been authorized by
the AKSF to organize in Kosovo
the most popular competition in the
world in the field of mathematics
- "Kangaroo". Since 2014 Mensa,
which is the largest international
organization (covering more than
100 countries in the world) dealing
with people with extraordinary
intelligence in the world has
confirmed that it recognizes and
certifies the practices, instruments
and results of ATOMI Institute.
In addition to ATOMI Institute
as an organization, the atomists
from Kosovo have also achieved
extraordinary
results
at
the
international level. Many atomists
have already secured scholarships
and are studying at the best
universities in the world, starting
with the USA (Harvard University,
Princeton University, New York
University, Brown University, etc.),
and then in other countries like
Canada, Germany, France, Finland,
the
Netherlands,
Switzerland,
Hungary, Turkey, Greece, etc.
All these indicators (but also
other indicators) are proof of the
extraordinary intellectual potential of
atomists, who can contribute to the
development of Kosovo in the future,
if we identify and support them
properly based on their potential and
needs.
If you would like to learn more
about ATOMI Institute you can do so
by visiting their website at:
https://atomi-ks.org/.
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A KENI ENDE DYSHIME PËR MASKAT? KËTO JANË FAKTET SHKENCORE SE SI MASKA PËR FYTYRË E PARANDALON VIRUSIN KORONA
Çdo maskë e cila
mbulon hundën dhe
gojën është shumë e
rëndësishme

Para një viti, maskat mbrojtëse
u bënë pjesë e jetës sonë të
përditshme. Që nga ajo kohë, bartja
e maskave është bërë obligative
në dyqane dhe në shumë hapësira
të mbyllura. Sidoqoftë, edhe pse
tashmë jemi mësuar disi me bartjen
e tyre, ka ende diskutime rreth
efektivitetit të bartjes së maskave.

K

ur pandemia filloi të përhapej
para një viti, pothuajse asgjë
nuk dihej rreth virusit të ri
SARS-CoV-2 (i njohur edhe si virusi
korona). Shkencëtarët nuk kishin
njohuri se si njerëzit e infektuar e
bartnin virusin para se simptomat e tij
të shfaqeshin, gjë që ndodhte njëjtë
edhe me asimptomatikët. Zbulime të
reja në lidhje me përhapjen
e virusit korona janë bërë
muajve
të
fundit
dhe
epidemiologët në shumë
vende kanë rekomanduar
që
maska
për
fytyrë
duhet të bartet. Maskat
shërbejnë si një pengesë
që kap spërkalat kur dikush
teshtitë, kollitet ose merr
frymë, prandaj pikat nga
hunda dhe goja nuk shkojnë
aq larg sa do të barteshin
nëse një person nuk do të
bartë maskë. Pavarësisht
nga reagimet negative të
publikut, numri në rritje i
studimeve konfirmon se
maskat janë një nga armët
më të fuqishme kundër
COVID 19.
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Çfarë dëshmish kemi se
bartja e maskës është
efektive në parandalimin
e Covid-19?
Ekzistojnë disa lloje provash që mbështesin
efikasitetin e maskave. Një kategori e
provave vjen nga studimet laboratorike
të pikave të frymëmarrjes dhe aftësia e
maskave të ndryshme për t’i bllokuar ato.
Një eksperiment i bërë përmes një videoje
të shpejtë zbuloi se kur dikush flet një fjali të
thjeshtë, qindra pika të ndryshme nga 20 deri
në 500 mikrometra dalin nga goja, por që
pothuajse të gjitha këto pika u bllokuan kur
goja ishte e mbuluar nga një leckë e lagur.
Një studim tjetër i njerëzve që kishin grip
ose ftohje të zakonshme zbuloi se mbajtja

e maskës kirurgjikale zvogëloi ndjeshëm
sasinë e këtyre viruseve të frymëmarrjes
që barten përmes spërkalave dhe
frymëmarrjes. Por dhëshmia më e madhe
në favor të maskave vjen nga studimet e
skenarëve realë. Gjëja më e rëndësishme
janë të dhënat epidemiologjike. Një studim
tjetër i bërë në 198 vende mori për bazë
vdekjet e shkaktuara nga virusi korona dhe
zbuloi se ata me norma kulturore ose politika
qeveritare që favorizonin bartjen e maskave
kishin shkallë më të ulët të vdekjeve.

A i mbron maska njerëzit
që i bartin ato apo ata
përreth tyre?
Maskat mund të jenë më efektive si

Vdekshmëria është më e ulët në shtetet ku maskat janë të domosdoshme

një "kontroll burimi" sepse ato mund të
parandalojnë avullimin e spërkalave më
të mëdha që dalin nga goja në pika më
të vogla që mund të udhëtojnë më larg.
Një faktor tjetër për të mbajtur mend
është se ju ende mund të infektoheni
me virus përmes membranave në sytë
tuaj, një rrezik që bartja e maskës nuk
e eliminon.

Sa njerëz duhet të
bartin maskën që të
zbvogëlojnë bartjen e
virusit në komunitet?
Sipas një simulimi të kryer, studiuesit
parashikuan se 80 përqind e populates
që bartnin maska do të bënte më
shumë për të zvogëluar përhapjen e
Covid-19 sesa një imponimi i masave
të rrepta apo edhe mbyllja totale.
Edhe nëse jetoni në një komunitet ku
numri i atyre që bartin maska është
i vogël, ju akoma do të zvogëlonit
mundësinë për t’u infektuar, nëse e
bartni maskën.

A luan rol lloji i maskës?
Studimet e ndryshme që kanë bërë
krahasimin e materialeve të ndryshme
të maskave, por edhe publiku i gjerë,
kanë ardhë në përfundim se gjëja më
kryesore që duhet të merret parasysh
mund të jetë komoditeti. Maska më e
mirë për ta bartur është ajo që ju bën
të ndiheni komod dhe vazhdimisht.
Në fund të fundit, çdo maskë që
mbulon hundën dhe gojën do të jetë
e dobishme.

A na duhet maska
nëse mbajmë distancë
sociale?
Veç jemi mësuar me tri shkronjat
e famshme të gjuhës angleze, që
ndihmojnë në largimin e Covid-19,
gjegjësisht “Tri W-at”: të bartim
maskën, të lajmë duartë dhe të mbajmë
distancën. Por nga të tre, gjëja më e
rëndësishme është bartja e maskës.
Në krahasim me bartjen e maskës,
pastrimi i telefonit tuaj të mençur ose
larja e gjësendeve ushqimore janë
“thjesht shpërqendrues". Ekzistojnë
shumë pak dëshmi se fomitet
(sipërfaqet e ndotura) janë burim
kryesor i bartjes së virusit, por ka
shumë dëshmi të bartjes së virusit
përmes spërkalave të thithura.

Na vizitoni në:
Visit us at:

STILL CONFUSED ABOUT MASKS?
HERE’S THE SCIENCE BEHIND HOW FACE
MASKS PREVENT CORONAVIRUS
A year ago, protective masks entered our
daily lives. Since then, wearing masks has
become mandatory in stores and in many
enclosed spaces. However, although
we are already somewhat used to them,
there are still discussions about the
effectiveness of wearing masks.

W

hen the pandemic was declared at
the beginning of the year, almost
nothing was known about the
new SARS-CoV-2 virus (also known as
coronavirus). Scientists had no knowledge
of how infected people transmitted the
virus before symptoms appeared, or that
there were asymptomatic vectors. In recent
months, new discoveries have been made
about the spread of the coronavirus, and
epidemiologists in many countries have
made recommendations on wearing face
masks. Masks serve as a barrier that
catches droplets when sneezing, coughing
or breathing, so drops from the nose and
mouth do not fly as far as they would if
a person did not wear a mask. Despite
negative public reactions, a growing number
of studies confirm that masks are one of the
most powerful weapons against COVID 19.

What evidence do we
have that wearing a mask
is effective in preventing
COVID-19?
There are several strands of evidence
supporting the efficacy of masks. One
category of evidence comes from laboratory
studies of respiratory droplets and the
ability of various masks to block them. An
experiment using high-speed video found
that hundreds of droplets ranging from 20
to 500 micrometres were generated when
saying a simple phrase, but that nearly all
these droplets were blocked when the mouth
was covered by a damp washcloth. Another
study of people who had influenza or the
common cold found that wearing a surgical
mask significantly reduced the amount of
these respiratory viruses emitted in droplets
and aerosols. But the strongest evidence in
favour of masks come from studies of realworld scenarios. The most important thing
are the epidemiologic data. Another study
looked at coronavirus deaths across 198
countries and found that those with cultural
norms or government policies favouring

mask-wearing had lower death rates.

Do masks protect the
people wearing them or
the people around them?

Masks may be more effective as a “source
control” because they can prevent larger
expelled droplets from evaporating into
smaller droplets that can travel farther.
Another factor to remember is that you
could still catch the virus through the
membranes in your eyes, a risk that
masking does not eliminate.

How many people need
to wear masks to reduce
community transmission?
In one simulation, researchers predicted
that 80 percent of the population wearing
masks would do more to reduce COVID-19
spread than a strict lockdown.
Even if you live in a community where few
people wear masks, you would still reduce
your own chances of catching the virus by
wearing one.

Does the type of mask
matter?
Studies have compared various mask
materials, but for the general public, the
most important consideration may be
comfort. The best mask is one you can
wear comfortably and consistently. The
bottom line is that any mask that covers the
nose and mouth will be of benefit.

If we’re practicing social
distancing, do we still need
to wear masks?
We have already used to “Three W’s to ward
off COVID-19:” wearing a mask, washing
your hands, and watching your distance.
But of the three, the most important thing
is wearing a mask. Compared to wearing a
mask, cleaning your iPhone or wiping down
your groceries are “just distractors.” There’s
little evidence that fomites (contaminated
surfaces) are a major source of transmission,
whereas there is a lot of evidence of
transmission through inhaled droplets.
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9 ÇADRA TË LEZETSHME QË VËRTET DO TË
KËNAQENI DUKE I BARTUR

Një çadër e mirë mund të bëjë ndryshimin e nevojshëm kur jashtë është duke rënë shi i madh. Por, çka nëse po flasim
për një çadër të mirë dhe të lezetshme? Patjetër, diçka që e ndryshon jetën tuaj. Jo vetëm që jeni të mbrojtur nga reshjet,
por gjithashtu do të dukeni dhe do të ndiheni më mirë. Nëse jeni duke kërkuar një çadër elegante, atëherë sigurisht që keni
ardhur në vendin e duhur. Zgjedhja mund të jetë paksa e vështirë kur kemi kaq shumë opsione të ndryshme në treg. Zgjedhni
njërën nga 9 opsionet super elegante që ua ofron tregu – nga çadrat e shkëlyeshme me ngjyra sikur ylberi deri te zgjedhja
monokromatike, përfshirë edhe zgjedhjet e stilistëve.

Çadër e thjeshtë esenciale kompakte dhe e lehtë për t’u bartur ShedRain
Bashkojuni trendit të modës bardh e zi. Ju
grantojmë se ka shumë të ngjarë që një
çadër e tillë do të shkojë me çkado
që keni veshur.

Rain Essentials
Manual Compact ShedRain
Hop on the black-and-white
fashion trend with this umbrella.
Guarantee it most likely won't
clash with anything you're wearing.

Çadër shiu me motive Harlemi Urat e Sheila-s
Nëse jeni adhurues i madh i gjithçkaje që vjen
me motive, atëherë kjo është çadra e dukur për
ju. Uh, mos të harrojmë, këto çadra vijnë me
ngjyra të ndryshme.

Harlem Toile
Umbrellas Sheila Bridges
If you're a big fan of toileprinted anything, then get
yourself one of these
umbrellas. And yes,
it comes in different colors.

Çadra e ditës me shi
- Madewell
Akuarel? Ngjyra që përshtaten njëra me tjetrën? Pavarësisht
zgjedhjes, një çadër e tillë është shumë e e lezetshme.

Rainy-Day Umbrella - Madewell
Watercolor? Tie-dye? Whatever this is, it's super cute.
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(Burimi: Cosmopolitan)

Çadra Kompakte Uniqlo
Për minimalistët që u
pëlqen gjithçka monokromatike.

Compact
Umbrella - Uniqlo
For the minimalist who loves
monochromatic everything.

Çadra me motive
mbretërore dhe që
shkëlqen - Izzy dhe Liv
Këtë çadër nuk do ta ngatërroni me
ndonjë çadër tjetër në shportën e
çadrave, falë dizajnit shumëngjyrësh
dhe unik.

Cultured Queens
Reign or Shine Umbrella - Izzy and Liv

You definitely won't get yours
mixed up with anyone else's in
the umbrella bin, thanks to this
colorful and unique design.

Çadra e vogël Manik
Unikko - Marimekko
Nëse nuk i pëlqeni çadrat me ngjyrat e ndritshme, kjo
është ajo që do t'ju bëjë të ndiheni mirë.

Unikko Mini Manual Marimekko
If bright colors aren't exactly your thing, here's one
that's still cheery.

fashion

9 CUTE UMBRELLAS YOU'LL ACTUALLY
BE EXCITED TO CARRY
A good umbrella can make all the difference when it's pouring outside. But a good and cute umbrella?
Absolutely life-changing. Not only are you shielded from the elements, but you also look, and therefore feel, good.
If you're in the market for a stylish umbrella, then you've certainly come to the right place. With so many
different options out there, it can be a little overwhelming to weed through. Take your pick from 9
super chic options the market has to offer—from a super cool iridescent one to a monochromatic
choice and even some designer selects.

Çadër udhëtimi erë rezistuese me
veshje tefloni (Blue Sky) Çadra Repel
Epo, nëse nuk mund të keni qiell të vërtetë të kaltër atë
ditë, të paktën do ta keni atë në çadrën tuaj.

Windproof Travel Umbrella
with Teflon Coating (Blue Sky) Repel Umbrella
Welp, if you can't have a real blue sky that day, at
least there's one on your umbrella.

Çadra me pika me mbrojtje
UV - Amy's Umbrellas
Na pëlqen shumë të kemi një çadër të lehtë,
kompakte - veçanërisht një me pika.

Polka Dot Umbrella with
UV Protection - Amy's
Umbrellas
Çadra me motive të shpendëve Natasha Zinko

We love a lightweight, compact umbrella—especially one with a totes adorbs
polka-dot print.

Patjetër që do t’ndiheni mirë çdo
ditë me shi nëse jeni të pajisur me
çadrën Natasha Zinko.

Bird-print logo umbrella
- Natasha Zinko

You'll definitely brighten up any rainy day with
this Natasha Zinko umbrella.

(Source: Cosmopolitan)
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H.E.R.: NE JEMI NDRYSHIMI
QË DËSHIROJMË TË SHOHIM

A

jo quhet Gabi Wilson (Gebi Uillson),
por ju e njihni atë si H.E.R. dhe
në moshën 21 vjeçare, ajo fitoi dy
çmime të mëdha në 61-vjetorin e “Grammy
Awards”: “Albumi më i mirë R&B” dhe
“Performanca më e mirë R&B”. Këtë vit,
në edicionin e 63-të të çmimit “Grammy”,
H.E.R. e fitoi titullin “Kënga e vitit” për
këngën “I Can't Breathe”.
Megjithëse nëse e keni shikuar “The
Today Show” rreth nëntë vite më parë,
mund ta kishit parashikuar këtë moment.
Kur ishte 12 vjeç, Willson u mirëprit si një
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fëmijë me talent të jashtëzakonshëm dhe
ri-interpretoi këngën e mrekullueshme
të Alicia Keys "No One” në programin
televiziv “The Today Show”. Vite më vonë,
kur ia doli mbanë, Wilson i anashkaloi të
gjithë precedentët. Ajo zgjodhi të ‘farkëtojë’
vetë gjurmët e saj - kjo është ajo që na sjell
tek emri i saj misterioz i skenës, H.E.R.
Kur produksioni “RCA” e publikoi albumin
e parë të H.E.R në vitin 2016, pakoja e
shtypit nuk kishte asnjë informacion në
lidhje me artisten. Gjithçka do të zbulohej
me kohë, thuhej në pako. Përshtatshëm,

edhe emri H.E.R. do të thotë: "Having
Everything Revealed" (Të zbulosh
gjithçka).

Nga lindi ky koncept
i lartë?
Wilson - në atë pikë e njohur vetëm si
H.E.R. - i tha revistës “Times” të Los
Anxhelosit se emri i lindi ndërsa ajo ishte
duke marrë veten nga një ndarje. “Më
kujtohet duke thënë se nuk do të jem
kurrë ajo vajzë; nuk do të jem kurrë ajo
që bie në dashuri me djalin e gabuar. Unë
vazhdimisht kritikoja vajzën e tillë dhe në
fund e gjeta veten duke qenë pikërisht ajo
vajzë, duke qenë ajo," tha Wilson.
Albumi pasues e përcolli evolucionin e
saj në atë person.
Gjatë intervistave, Wilson shprehu
interesin për të paraqitur procesin e
pjekjes. "Nuk mund t’i shmangesh thyerjes
së zemrës; nuk mund t’i shmangesh
shumë gjërave. Duhet t’i kalosh ato në
mënyrë që të bëhesh personi që do të
jesh. Pra, të jesh H.E.R. është thjesht
evolucioni i të qenit një grua”, tha Wilson
për “Now Toronto”. H.E.R. përfaqëson
gjithçka që ajo do të mësojë gjatë
formësimit të saj.
Më në fund në vitin 2017 u zbulua
identiteti i Wilson. Sidoqoftë evolucioni i
saj është ende duke vazhduar dhe nga
këtu e tutje ne e kemi kënaqësinë ta
shohim atë duke u shpalosur.
Albumi i saj përmbledhës "I Used to
Know Her" u publikua në vitin 2019, ai
i solli asaj nominime në “Grammy” për
“Albumin më të mirë të vitit”, si dhe për
“Këngën më të mirë të vitit” me këngën
"Hard Place". H.E.R. edhe sivjet e vazhdoi
vargun e nominimeve “Grammy”, duke
fituar edhe tre nominime, përfshirë edhe
titullin "Kënga e vitit" për himnin “Black
Lives Matter” me këngën "I Can’t Breathe".
Kënga e saj i mundi bashkë-nominuesit
e tjerë si Beyoncé, Roddy Ricch, Taylor
Swift, Post Malone, Billie Eilish dhe JP
Saxe ku paraqitet edhe Julia Michaels.
“Gjëja e parë që dua të them është se
kurrë nuk kam qenë më krenare që jam
një artiste. Të gjithë të nominuarit e tjerë,
ato këngë ishin për mua “Kënga e vitit” dhe
të gjitha ishin mahnitëse. Ne e shkruam
këtë këngë përmes “Facetime” dhe nuk e
imagjinova që frika ime dhe dhimbja ime
do të ktheheshin në ndikim dhe ndoshta
do të ktheheshin edhe në ndryshim. Dhe
mendoj se pikërisht për këtë bëhet fjalë
dhe kjo është arsyeja pse unë shkruaj
muzikë, prandaj e bëj këtë”, tha H.E.R.
gjatë pranimit të çmimit.
"Ne jemi ndryshimi që dëshirojmë të
shohim", përfundoi ajo.
Kënga e saj e fundit “Fight for You”
do të paraqitet në kolonën zanore të filmit
“Judas and the Black Messiah”.

(Burimi: Refinery 29, cleveland.com, Wikipedia, Revista 'For You')

music box

H.E.R.: WE ARE THE CHANGE
THAT WE WISH TO SEE

H

er name is Gabi Wilson, but you
know her as H.E.R. And at the
age of 21, she won two massive
awards: Best R&B Album and Best R&B
Performance at the 61st Annual Grammy Awards. This year H.E.R. won the
Song of The Year for "I Can't Breathe"
at the 63rd GRAMMY Awards.
Though if you watched The Today Show about nine years ago, you
could've predicted this moment. When
she was 12, Wilson was hailed as a
child prodigy and played a masterful
cover of Alicia Keys' "No One" on The
Today Show. Years later, when striking out on her own, Wilson abandoned
all precedent. She chose to forge her
own trail - that's what bring us to her
mysterious stage name, H.E.R. When
RCA records sent out H.E.R.'s first
album in 2016, the press package
lacked any information about the artist.
Everything would be revealed in time,
the package said. Fittingly, that's what
the name H.E.R. stands for: "Having
Everything Revealed."

Where did this lofty
concept come from?
Wilson - at that point known only as
H.E.R. - told the Los Angeles Times
that the moniker came to her while she
was recovering from a break-up. "I re-

member saying I'll never be that girl; I'll
never be that girl that falls for the wrong
guy. I was constantly criticizing that girl
and eventually I found myself being that
girl, being her," she said.
The ensuing album tracked her
evolution into that person.
In interviews, Wilson expressed interest in capturing the process of growing up. “You can’t avoid heartbreak; you
can’t avoid a lot of things. You have to
go through them in order to become the
person you’re going to be. So, being
H.E.R. is just the evolution of being
a woman,” Wilson told Now Toronto.
H.E.R. represents all that she'll learn
during her becoming.
Wilson's identity was eventually revealed in 2017. But her evolution is still
continuing – and we have the pleasure
of watching it unfold from here on out.
Her compilation “I Used to Know
Her” was released in 2019, earned
Grammy nominations for Album of the
Year, as well as Song of the Year for
the track “Hard Place.” H.E.R. continued her Grammy streak this year, earning three more nominations, including
Song of the Year for the Black Lives
Matter anthem “I Can’t Breathe”.
Her track bested fellow nominees
Beyoncé, Roddy Ricch, Taylor Swift,
Post Malone, Billie Eilish and JP Saxe
featuring Julia Michaels. "The first
thing I want to say is that I have never

(Source: Refinery 29, cleveland.com, Wikipedia, Magazine 'For You')

been so proud to be an artist. Everybody else that were nominated, those
songs were to me song of the year
also and they were all amazing. We
wrote this song over Facetime and I
did not imagine that my fear and that
my pain would turn into impact and It
would possibly turn into change. And
I think that is what is it about and that
is why I write music, that is why I do
this" - H.E.R. said while receiving the
award.
"We are the change that we wish to
see" - she concluded.
Her latest song “Fight for You” will
be featured on the soundtrack to the
film “Judas and the Black Messiah.”
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FSK NË SHËRBIM TË TË GJITHA
KOMUNITETEVE QË JETOJNË NË KOSOVË

Materiet toksike
trashëgimi e fabrikave
të dikurshme
Të gjitha këto pika të mbetjeve toksike
industriale janë krijuar nga mbetjet e
materialeve të cilat janë përdorur si
lëndë e parë në procesin e prodhimit
në fabrikat e ndryshme në Kosovë.
Kështu për shembull, në depon në
Pejë gjenden materialet e mbetura nga
ish fabrika për prodhimin e pjesëve të
makinave “Zastava”. Pas privatizimit,
ndonëse destinacioni apo më mirë të
themi aktiviteti ekonomik i të gjitha këtyre
ish fabrikave ka ndryshuar, kompanitë
privatizuese i kanë trashëguar edhe këto
mbetje. Deri në krijimin e një depoje
qendrore adekuate për depozitimin e
këtyre mbetjeve kompanitë privatizuese
sikurse “Euro Steel” në Pejë bashkë
me ndihmën e FSK-së, KFOR-it dhe
institucioneve të tjera të Kosovës duhet
që t’i depozitojnë këto materie dhe të mos
lejojnë që ato të kthehen në kërcënim
për ambientin, sigurinë dhe shëndetin e
qytetarëve.

Në pritje të deponisë
adekuate qendrore
Të kyçemi në mbrojtjen e ambientit, sepse ajo nuk na përket vetëm neve
por edhe gjeneratave të ardhshme
ë 7 prill 2021 kompania e
materialeve
të
rrezikshme
pranë Regjimentit të Mbrojtjes
Civile të Gardës Kombëtare të Kosovës
të Forcës së Sigurisë së Kosovës
(FSK), e zhvilloi një inspektim në
depon e materieve të rrezikshme në
premisat e kompanisë “Euro Steel”
në Pejë. Kapiteni Bujar Ferizi nga
kjo kompani theksoi se kjo është një
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prej dymbëdhjetë depove të tilla që
ekzistojnë në tërë territorin e Kosovës.
“Tash e njëzet vite KFOR-i dhe FSK
bashkërisht e kryejnë inspektimin
dhe monitorimin e mbetjeve toksike
industriale. Ne i monitorojmë dhe i
inspektojmë këto pika, për t’u siguruar
që ato të mos kthehen në një kërcënim
dhe të rrezikojnë shëndetin dhe pronën
e qytetarëve,” theksoi kapiteni Ferizi.

Gjatë inspektimit në Pejë ishin të
pranishëm edhe inspektorët e Ministrisë
së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Me
këtë rast inspektorja Safete Kuqi deklaroi
se është duke u punuar në krijimin e një
depoje të mirëfilltë për depozitimin e të
gjitha mbetjeve industriale toksike që
gjenden në Kosovë. “Aktualisht komisionit
qendror përkatës i janë prezantuar tri
lokacione ku mund të ndërtohet deponia
në fjalë. Pasi që ky komision të merr
vendimin dhe të përcaktojë lokacionin do
të kalojmë në fazat e tjera për realizimin
e këtij projekti shumë të rëndësishëm,”
shtoi znj. Kuqi. Majo më te theksoi se
falë punës së pjesëtarëve të FSK-së dhe

të KFOR-it, gjatë dy viteve të fundit ka
pasur zhvillime pozitive në të gjitha
dymbëdhjetë pikat, pasi që pronarët
tashmë i kanë kaluar ato në depo më të
sigurta. Njëherit FSK i ka zëvendësuar
të gjitha fuçitë e këtyre mbetjeve të cilat
kanë qenë të dëmtuara nga korrozioni
duke e rritur kështu nivelin sigurisë së
tyre.

Të punojmë së bashku
për një të ardhme më
të mirë
Në këtë inspektim mori pjesë edhe
tetari Anel Emini, i cili po ashtu është
pjesëtar i kompanisë së materialeve
të rrezikshme të FSK-së. Në lidhje me
rolin e tij në kuadër të kësaj kompanie
ai tha: “Jam i stërvitur që me pjesëtarët
e tjerë të njësisë në kuadër të detyrave
tona të zhvillojmë operacione kundër
materialeve të rrezikshme. Ne jemi
gjithmonë të gatshëm që t’iu shërbejmë
të gjitha komuniteteve në Kosovë për të
kontribuuar në krijimin e një ambienti të
qetë dhe të sigurt për të gjithë ne.” Ai
vazhdoi më tej duke iu bërë thirrje të gjithë
të rinjve që me punë të ndershme dhe
me aftësitë tona të punojmë për të ecur
përpara dhe që të jemi të mirë ndaj njëritjetrit për të krijuar një mjedis me kushte
sa më të mira. Tetari Emini iu bëri thirrje
të gjithë të rinjve dhe sidomos atyre nga
minoritetet që të aplikojnë për t’u bërë
pjesë e FSK-së, sepse në këtë mënyrë
do të kontribuojnë për mirëqenien e tërë
qytetarëve të Kosovës.

Ta mbrojmë mjedisin
së bashku
Në lidhje me këtë inspektim ekipi ynë
bisedoi edhe me majorin Norbert Bognar
nga Shtabi i Përgjithshëm i KFOR-it. Ai
theksoi se në këto inspektime KFOR-i
kryesisht e ka një rol mbikëqyrës. “Pas
çdo inspektimi unë e përgatis një raport
të cilin ia dorëzojë komandantit tim
dhe çdo vit ne i paraqesim sugjerimet
tona për gjendjen si dhe për uljen e
kërcënimit nga lokacionet e tilla në tërë
Kosovën,” deklaroi majori Bognar. Në
fund të këtij prononcimi për revistën
tonë majori Bognar i porositi të gjithë që
të angazhohemi që ta mbrojmë mjedisin
sepse kur ne e mbrojmë ambientin nuk
e mbrojmë atë vetëm për ne, por edhe
për pasardhësit tonë.
Me fjalë të tjera, sipas tij, mjedisi
është trashëgimia jonë
për brezat e ardhshëm!

Na vizitoni në:
Visit us at:

KSF IN THE SERVICE OF ALL
COMMUNITIES LIVING IN KOSOVO
n April 7th, 2021, the
hazardous
materials
company within the Civil
Defense Regiment of the National
Guard of Kosovo of the Kosovo
Security Forces (KSF), conducted
an inspection at the hazardous
materials
deposit
within
the
premises of “Euro Steel” company
in Pejë/Pec. Captain Bujar Ferizi,
from the said company highlighted
that this is one of the twelve such
deposits that exist in Kosovo.
“For twenty years now KFOR and
KSF have jointly inspected and
monitored the industrial toxic
wastes. We monitor and inspect
these points to ensure that they do
not become a threat to the health
and property of the people,” captain
Ferizi added.

O

Toxic materials are a
heritage from former
factories
All the deposits of industrial toxic
wastes are a result of the remains from
the materials that were once used
as raw materials in the production
process of former factories in Kosovo.
For example, the deposit in Pejë/Pec
contains the remains from the former
car parts factory “Zastava”. After the
privatization, although the purpose or
better said the economic activity of
all former factories has changed, the
privatizing companies have inherited
these materials. Until the creation
of a central appropriate deposit for
these remains, privatizing companies
like “Euro Steel” in Pejë/Pec with the
help of KSF and KFOR and other
institutions in Kosovo must deposit
these materials and not allow them to
become a threat to the environment,
and people’s safety and health.

Awaiting an appropriate
central deposit
The inspection in Pejë/Pec was
also attended by the inspectors of
the Ministry of health and Spatial
Planning. Inspector Safete Kuqi stated
that they are working in the creation
of a genuine deposit for all toxic
industrial wastes that are found in the
territory of Kosovo. “Currently, three

locations where this deposit could
be constructed have been presented
to a central committee. Once this
committee reaches a final decision
on this matter we can move on to the
next stage for the completion of this
important project,” Ms. Kuqi added.
She further stressed that thanks to
the efforts of the KSF and KFOR
members, during the last two years
a lot of positive developments have
been registered in all twelve points.
Because the new owners have now
moved them into safer deposits. Also,
KSF has replaced all the barrels of
these remains that were damaged by
corrosion, thus increasing their safety.

Let us work together
for a better future
Corporal Anel Emini, a member of the
KSF hazardous materials company
was part of this inspection too. In
relation to his role within this company
he stated: “I have trained together with
the other members of my company to
conduct operations against hazardous
materials. We are always ready to
serve all the communities in Kosovo
to contribute to creating a safe and
secure environment for all of us.” He
went on calling all the young people in
Kosovo and especially the minorities to
apply to join KSF, because in this way
they will contribute to the wellbeing of
all people in Kosovo.

Let us protect the
environment together
In relation to this inspection our team
spoke also to major Norbert Bognar
from HQ KFOR. He stressed that
in these inspections KFOR’s role
is mainly monitoring. “After each
inspection I prepare a report that I
submit to my commander and every
year we also present our suggestions
on the situation and reduction of
the threat from all these location in
Kosovo,” major Bognar said. In the
end of his statement to our magazine
major Bognar invited all to engage in
protecting the environment because it
is not only for us but our descendants.
In other words, according to him,
the environment is our heritage to
future generations!
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mbretëria e kafshëve

LORISËT E NGADALTË:
TË LEZETSHËM DHE TË
RREZIKUAR!!!

Lorisi i ngadaltë është emër i njohur për pesë specie të ndryshme të gjinisë
Nycticebus. Ky është një grup primatësh të vegjël të afërt me lemurët që jetojnë
në Azinë Juglindore. Ka Loris Sunda, Xhuxhë, Bengal, Filipine dhe Java.

Lorisët jetojnë në drunj dhe rrallë herë zbresin në tokë

K

arakteristikat kryesore të të gjitha
specieve janë veshët e vegjël dhe
sytë e mëdhenj që e zënë pjesën
më të madhe të fytyrës. Ata kanë një shirit
të bardhë midis syve. Të gjitha speciet
kanë gjëndra të veçanta në pjesën e
brendshme të bërrylave, sekrecionet e të
cilave i përdorin për njohje të përbashkët.
Speciet dallojnë për kah ngjyra e gëzofit
të tyre, duke filluar nga ngjyrat e verdha
e deri në nuanca të kuqërremta, si dhe
për kah madhësia e trupit. Kështu, Lorisët
xhuxhë janë rreth 20 cm të gjatë dhe
peshojnë afër 420 gram, ndërsa një Loris i
Bengalit mund të peshojë deri në 1,6 kg.
Lorisët jetojnë në pemë dhe rrallë
zbresin në tokë. Ata lëvizin shumë ngadalë
dhe kurrë nuk kërcejnë midis degëve,
por janë të aftë për lëvizje të shpejta
kur gjuajnë pre ose kur mbrohen nga
grabitqarët. Ata jetojnë në pyjet tropikale
të shiut, pyje me klimë të butë, pyje të
rizoforeve dhe pyje të bambuve, varësisht
prej specieve. Një numër i madh i kafshëve
është vëzhguar në pyjet dytësore me
shkallë të lartë të prerjes, prandaj ato mund
të gjenden në afërsi të zonave bujqësore.
Ata janë kafshë nate që e kalojnë
pjesën më të madhe të jetës së tyre
vetëm. Ushqehen kryesisht me fruta,
nektar dhe insekte. Gjatë ditës, ata flenë
të mbështjellë në degë, hardhi ose në
të çarat e pemëve. Janë pre e pitonëve,
orangutangëve dhe skifterëve.
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Lorisi i ngadaltë nuk
është kafshë shtëpiake!!!
Është një kafshë e egër që është
torturuar në të gjitha mënyrat e
mundshme. Kafshët që më pas janë
kthyer në habitatin e tyre natyror
zakonisht vdesin pa dhëmbët e tyre.
Përpjekjet për rikthim nuk kanë pasur
sukses të mirë. Lorisët janë duke u
bërë kafshë të mbrojtura ligjërisht në
gjithnjë e më shumë vende aziatike.
Në një përpjekje për të parandaluar
tregtinë e pakontrolluar të bimëve
dhe kafshëve midis vendeve, është
krijuar një organizatë e quajtur CITES
(Konventa për Tregtinë Ndërkombëtare
të Specieve të Rrezikuara të Faunës
dhe Florës së Egër). CITES përcakton
në çfarë mase dhe për cilat arsye një
organizëm i caktuar mund të shitet
midis vendeve sipas tre dokumenteve
(Shtojcat I, II, III). Dispozita më e rreptë
është vendosur në rastin e Lorisëve
(Shtojca I), që e ndalon transportimin e
këtyre kafshëve përtej kufijve, përveç
rasteve të veçanta që kërkojnë një
shpjegim paraprak. Problemi është
vendndodhja me kontrolle joefektive
dhe shitja masive e Lorisëve brenda
kufijve. Le të rrisim ndërgjegjësimin
për këtë problem për të mbrojtur
Lorisët nga zhdukja!

Të gjitha speciet, veçanërisht
Lorisi i Bengalit, janë kapur në
mënyrë aktive për t'u shitur si kafshë
shtëpiake ekzotike
Duke qenë se Lorisët janë
kafshë që lëvizin ngadalë, njerëzit
mund t'i kapin ato shumë lehtë,
veçanërisht gjatë ditës kur ata flenë
në pemë. Lorisët kanë një gjëndër
në pjesën e brendshme të bërrylave,
sekrecionin e të cilës e përdorin për
të komunikuar në grup. Sidoqoftë,
është e rëndësishme të theksohet se
ky sekrecion shpesh shkakton shok
anafilaktik tek njerëzit. Kur Lorisi i
ngadaltë është i frikësuar, gjëndrat
e tyre në mënyrë aktive lëshojnë
sekrecione të cilat kafsha i lëpin, duke
e marrë kështu në fytyrë dhe qafë.
Sekrecioni kështu futet në gojën e
kafshës dhe përmes kafshimit kalon
në gjakun e grabitqarëve, në këtë
rast, njerëzve. Në mënyrë që të mos
i lejojnë Lorisët të jenë në gjendje
të mbrojnë veten në këtë mënyrë,
tregtarët ua shkulin dhëmbët, një
praktikë që shpesh çon në infeksion
dhe vdekjen e kafshës sepse kjo
bëhet në kushte jo-sterile.
Kafshët e mbijetuara bëhen
kafshë shtëpiake dhe detyrohen të
bëjnë aktivitete ditore edhe pse janë
kafshë nate. Gudulisja e një Lorisi të
ngadaltë është një praktikë shumë e
famshme që duket e adhurueshme.
Ajo që pronarët e injorojnë ndërsa e
përqafojnë kafshën e tyre shtëpiake
është se ajo i ngre krahët në një
përpjekje për të vendosur helmin
e saj në fytyrë dhe për të mbrojtur
veten sepse është e frikësuar.

animal kingdom

SLOW LORIS: CUTE AND ENDANGERED!!!
Slow Loris is a popular name for five different species of the genus Nycticebus. This is a group of small primates
related to lemurs that inhabit Southeast Asia. There are Sunda, Pygmy, Bengal, Philippine and Javane loris.

T

he main characteristics of all
species are small ears and large
eyes that occupy most of the face.
They have a white stripe between the
eyes. All species have special glands on
the inside of their elbows which secretions
they use for mutual recognition. The
species differ in their fur color, varying
from off yellow to reddish hues, as well
as in their body size. Thus, the pygmy
small loris is about 20 cm long and weighs
about 420 grams, while a Bengal loris can
weigh as much as 1.6 kg.
Lorises live in trees and rarely
descend to the ground. They move very
slowly and never leap between branches,
but they are capable of fast movements
when hunting prey or defending
themselves from predators. They live in
tropical rainforests, temperate forests,
mangrove forests and bamboo forests,
depending on the species. A growing
number of animals have been observed
in secondary forests with high logging
rates, hence they can be found in the
vicinity of agricultural areas.
They are nocturnal animals that spend
most of their lives alone. They feed mainly
on fruit, nectar and insects. During the
day, they sleep curled up on branches,
vines or in tree crevices. They are preyed
upon by pythons, orangutans and hawks.

Slow loris is not a pet!!!
It is a wild animal that has been tortured
in all possible ways. Animals that are
subsequently returned to their natural
habitat usually die without their teeth.
Reintroduction attempts have had poor
success. Lorises are becoming legally
protected animals in more and more

All species, especially the Bengal
loris, are actively captured to be sold
as exotic pets.
Given that lorises are slow-moving
animals, people can catch them very
easily, especially during the day
when they sleep on the trees. Lorises
have a gland on the inside of their
elbows, which secretion they use to
communicate in group. However, it is
important to note that this secretion
often causes anaphylactic shock
in humans. When the slow loris is
frightened, their glands actively
release secretions which the animal
licks, thus taking it on the face and
the neck. The secretion thus gets
into the animal’s mouth, and can be

bitten into the blood of predators, in
this case, humans. In order to disable
lorises from being able to defend
themselves in this way, traders pull
out their teeth, a practice that very
often leads to infection and death of
the animal because this is done in
non-sterile conditions.
The surviving animals become
pets and are forced into daytime
activities, even though they are
nocturnal animals. Tickling a slow
loris is a very famous practice that
seems adorable. What owners ignore
while cuddling their pet is that it
raises its arms in an attempt to put its
venom on the face and defend itself
because it is frightened.
Asian countries. In an attempt to prevent
uncontrolled plants and animals trade
between countries, an organization called
CITES (the Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora) has been established.
CITES determines to what extent and
for what reasons a certain organism can
be sold between countries according to
three documents (Appendix I, II, III). The
strictest provision has been put in place in
the case of loris (Appendix I), prohibiting
transportation of these animals across
borders, except for special cases requiring
a prior explanation. The problem is the
locations with ineffective controls and
mass selling of loris within the borders. Let
us increase awareness of this problem to
protect lorises from extinction!
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Ronnie O'Sullivan

moviemania

KANOPY N

dërsa vazhdojmë udhëtimin tonë për t'ju prezantuar platformat më të
mira të transmetimit, platforma e zgjedhur e këtij muaji është një shërbim
transmetimi, jo aq i njohur, me emrin “Kanopy”. Karakteristika më dalluese
e “Kanopy” është se ofron argëtim për të gjithë familjen.
“Kanopy” filloi të ofrojë filma për institucionet akademike në vitin 2008, gjersa tani e ka një koleksion prej mbi 30.000
filmash që mund t'i transmetoni në shumë platforma. Ky shërbim ndihmon për të mbushur hendekun e lënë pas, nga
mbyllja e kinemave të pavarura në mbarë botën, duke shpërndarë filma që nuk mund t’i gjeni askund tjetër. Me fjalë të tjera,
“Kanopy” është një platformë për filma dhe dokumentarë të pavarur, që janë po aq të larmishëm sa edhe nxisin të menduarit.
Një gjë tjetër (më shpesh sesa më rrallë gjëja e parë që merret parasysh) të gjithë njerëzit që e marrin parasysh
përdorimin e shërbimeve të transmetimit mendojnë se sa do t'u kushtojë atyre çdo shërbim transmetimi. Në këtë
drejtim mund të themi me plot siguri se për sa i përket çmimit është vërtet vështirë ta mundim “Kanopy”, pasi që ata
e ofrojnë shërbimin e tyre PA PAGESË.

Girl Friday” dhe “Dial M for Murder”. Njëherit përmban edhe disa
filma dhe seri tërësisht edukative nga “The Great Courses”.
Partneritetet e “Kanopy” me gjigandët e shpërndarjes si “A24”,
“Bleecker Street”, “HBO Documentary Films”, “Paramount”, “PBS”
dhe “Samuel Goldwyn Films” gjithashtu sjellin vlerë të madhe në
shërbim, edhe nëse nuk e gjeni ndonjë përmbajtje origjinale të
markës “Kanopy”. Gama e përmbajtjes është e krahasueshme me
atë të dokumentarëve nga “PBS Documentaries”, i cili merr nga
“American Experience”, “American Masters”, “Frontline”, “Independent Lens”, “Nature”, “Nova”, “POV”, dhe prodhues të tjerë të
pavarur.

Si të posedoni një llogari me Kanopy?
Nëse ka një mangësi në lidhje me shërbimin e transmetimit
“Kanopy”, duhet të jetë që ai nuk ofron shërbime individuale.
Partneriteti i “Kanopy” me bibliotekat publike, si dhe bibliotekat
e universiteteve/kolegjeve, dhe donacionet e tyre bujare, ua
mundësojnë që të shikoni argëtim të mirëfilltë në pajisjen e
preferuar, pa tarifa dhe pa reklama. Me fjalë të tjera, ai është në
dispozicion vetëm përmes bibliotekave publike dhe universitare/të
kolegjeve, andaj duhet të jeni anëtar i një biblioteke pjesëmarrëse
në “Kanopy” për qasje aty.
Nëse jeni duke menduar nëse ndonjë bibliotekë publike në
Kosovë ofron qasje në Kanopy, atëherë në https://www.kanopy.
com/, do të gjeni një hartë ku mund të kërkoni me emrin e qytetit
tuaj, qytezës ose bibliotekës publike. Ne e bëmë një kërkim të
vogël dhe siç pritej asnjë bibliotekë publike në Kosovë nuk ka
“Kanopy”.

Çfarë mund të shikoni në “Kanopy”?
“Kanopy” ofron një koleksion të madh dramash, komedish, dokumentarësh, biografi dhe seriale televizive. Për shembull, shërbimi
është shtëpi e fituesit të Filmit më të mirë të vitit 2017 - “Moonlight”, e dokumentarit të nominuar për “Oskar”- “I Am Not Your
Negro”, si dhe shtëpi e serialeve të njohura nga rrjetet e mirënjohura televizive si “History”, “A&E” dhe “PBS”. Madje edhe kanali
“Criterion Channel” ia jep disa tituj.
Ashtu si shërbimi i transmetimit të “Criterion Channel”, edhe
“Kanopy” ofron filma klasikë të Hollivudit si “A Star is Born”, “His
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MEGJITHATË, EKZISTON NJË LAJM I
MIRË!
“Kanopy” krijon partneritet me biblioteka të reja për çdo javë dhe
siç deklarojnë në faqen e tyre "ata shpresojnë që bibliotekat tuaja
të jenë së shpejti një nga ato". Prandaj, ata gjithashtu i inkurajojnë
të gjithë që të drejtohen drejtpërdrejt në bibliotekat e tyre dhe t'i
informojnë ato për interesin e tyre në “Kanopy”. Kush e di, kërkimi
juaj mund të iniciojë ofrimin e një shërbimi krejt të ri në Kosovë.
A nuk do të ishte kjo arritje mjaft e madhe për t’u mburrur tek
miqtë tuaj!?

moviemania

KANOPY A

s we continue our journey to present to you the best streaming
platforms this month’s platform of choice is a little-known streaming
service called: Kanopy. The most distinguishing feature of Kanopy is
that it provides entertainment for the entire family.
Kanopy started in 2008 to provide films to academic institutions and it now has a collection of over 30,000
films that you can stream on tons of platforms. The service helps to fill the void left as independent cinemas
close around the world by sharing movies you can’t find anywhere else. In other words, Kanopy is a platform for
independent films and documentaries as diverse as they are thought-provoking.
Another thing (more often than not – the first thing) all people considering the use of streaming services
wonder about is what each streaming service will cost them. In this department we can surely claim that as far as
price is concerned Kanopy is really hard to beat, because they offer their service for FREE.

Like the Criterion Channel’s streaming service, Kanopy offers classic Hollywood films like ‘A Star is Born’, ‘His Girl Friday’, and ‘Dial
M for Murder’. There are also some purely educational films and
series from The Great Courses.
Kanopy’s partnerships with distribution giants such as A24, Bleecker Street, HBO Documentary Films, Paramount, PBS, and Samuel
Goldwyn Films bring considerable value to the service, too, even if
you won't find any Kanopy-branded original content. The range of
content is comparable to that of PBS Documentaries, which pulls
from American Experience, American Masters, Frontline, Independent Lens, Nature, Nova, POV, and other independent producers.

How to get an account with Kanopy?
If there is one issue in relation to the Kanopy streaming service, it
must be that it does not offer individual subscriptions. Kanopy partners with public libraries as well as university/college libraries who,
through their generous funding, make it possible for you to watch
thoughtful entertainment on your preferred device with no fees and
no commercials. In other words, it is only available through public
and university/college libraries, so you need to be a member of a
participating library to start watching Kanopy.
If you are wondering if any public library in Kosovo has made Kanopy
available, at https://www.kanopy.com/, you will find a map wherein you
can search with the name of your city, town or public library. We did a
little search and as expected no public library in Kosovo has Kanopy.

HOWEVER, THERE IS ONE GOOD
NEWS!
What Can You Watch on Kanopy?

Kanopy offers a huge array of dramas, comedies, documentaries,
biopics, and television series. For example, the service is home
to 2017 Best Picture winner ‘Moonlight’, the Oscar-nominated
documentary ‘I Am Not Your Negro’, as well as popular series from
major television networks like History, A&E, and PBS. The Criterion
Channel also lends some titles.

Namely, Kanopy are partnering with new libraries each week and
as they state in their webpage “they hope yours will be one soon!”
Therefore, they also encourage everyone to reach out to their
libraries directly and let them know of your interest in Kanopy. Who
knows, your inquiry might initiate the provision of a whole new
service in Kosovo.
Wouldn’t that be quite an achievement to brag about to
your friends!?
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këndi sportiv

ANËT E SHUMTA TË BILARDOS

K

ur bëhet fjalë për bilardon, ka shumë pak sporte të tjera me një emër kaq ngatërrues. Kjo vjen kryesisht për
shkak të faktit se ka disa fjalë ose emra për të përshkruar atë që duket të jetë i njëjti sport. Bilardo, “pool”,
“snooker”, janë vetëm disa nga ata shumë emra ose më mirë të themi anët e tij. Sidoqoftë, nëse e shikojmë nga
afër, menjëherë e vërejmë se edhe pse të ngjashëm, këta emra përdoren për të shprehur variante të ndryshme të lojës
në tavolinë, në të cilën përdoren shkopinj për të goditur topat kundër njëri-tjetrit ose pë t'i futur në xhepat e skajit të
tavolinës. Pavarësisht nëse është bilardo, “pool” apo “snooker”, fakti qëndron në atë se është një lojë mjaft e njohur
në Kosovë po aq sa edhe në vendet e tjera të botës. Më poshtë ju ftojmë të lexoni se si erdhën disa nga versionet e
lojës.

Fjala bilardo rrjedh nga fjalët frënge "billart - shkop i drurit" dhe "bille - top"

Bilardo

“Pool”

Sipas Kongresit të Bilardos të Amerikës,
bilardo u zhvillua nga një lojë në bar,
e ngjashme me atë që njihet si kriket
në shekullin e 15-të. Kur loja u bart në
ambiente të mbyllura, tavolinat e gjelbërta përdoreshin për të simuluar barin.
Fillimisht, topat në bilardo drejtoheshin
nga një topuz me majë të gjerë, dhe jo
me shkop, përmes diçkaje të ngjashme si
portat e kriketit. Loja u zhvillua tutje dhe
me kalimin e kohës u zgjerua për të përfshirë tavolina me xhepa dhe goditje për
pikë, duke fituar popullaritet të gjerë në
Amerikë, në vitet 1920-ta. Termi bilardo
vjen nga fjalët franceze billart ("shkop
druri") dhe bille ("top").

Gjersa popullariteti i bilardos rritej, tavolina
e bilardos u bënë pamje e zakonshme në
sallonet e lojërave të fatit, ku bastoret e
garave me kuaj ose edhe bastet e tjera
po zinin vend. Për shkak se përmbledhja
e basteve njihet si “pool”, bilardoja me
xhepa filloi të lidhej me këtë term. Disa
lojtarë profesionistë të lojës “pool” ende e
përdorin termin bilardo për të përshkruar
atë që zakonisht njihet si “pool”. Në mënyrë
tipike, bilardo mund t'i referohet çdo lloj loje
bilardoje në tavolinë që luhet me shkop
dhe topa, gjersa “pool” do të thotë bilardo
në tavolinë me xhepa.

Bilardoja angleze
Megjithatë, në Mbretërinë e Bashkuar,
bilardoja mund t'i referohet bilardos angleze,
një variacion në të cilin përdoren vetëm tre
topa, me lojtarin që e godet topin e tij dhe
një top sulmues me ngjyrë të kuqe që lëvizë
topin goditës të kundërshtarit të tij. Ky lloj i
bilardos nuk ka tavolinë me xhepa. Është
një nga sportet më të vjetra në botë, me
Kampionatin Botëror që daton që nga viti
1870 dhe Kampionatin Anglez më 1888.

“Snooker”
Nga të gjitha variacionet e tjera, sot “snooker”
është padyshim loja më e popullarizuar.
Kampionatet e saj mbulohen drejtpërdrejt
nga kanalet kryesore televizive si “Eurosport”, dhe gjatë pandemisë Covid-19, ky ishte
një nga sportet e para që filloi organizimin e
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ngjarjeve pas periudhës së parë të mbylljes.
Ky sport është gjithashtu mjaft unik për
shkak të mënyrës se si është krijuar. Kjo
gjegjësisht ndodhi në vitin 1875, në menzën e oficerëve të Regjimentit të 11-të Devonshire të Ushtrisë Britanike të vendosur
në qytetin indian të Jabalpur (Jubbulpore
siç njihej në atë kohë), kur togeri Neville
Francis Fitzgerald Chamberlain e krijoi lojën “snooker”. Ndërsa eksperimentonte me
lojën ekzistuese të “black pool” (një variant
i bilardos), që luhej me 15 topa të kuq dhe
një top të zi, Chamberlain futi topa shtesë
me ngjyra dhe kështu u krijua një lojë e re.
Chamberlain kishte dëgjuar se kadetët e
rinj në Akademinë Ushtarake Mbretërore
në Woolwich quheshin në zhargon “snookers”, andaj ai e ceku se të gjithë ata që
luanin në këtë version të ri të “black pool”
ishin “snookers në këtë lojë" dhe kështu
emri ngeci menjëherë.
Një tjetër karateristikë e veçantë e lojës
“snooker” është madhësia e tavolinës.
Tavolina ka përmasa 365.8 cm × 182.9 cm.
Lartësia e tavolinës nga dyshemeja deri
mbi spunta është 86.4 cm. Tavolina i ka
gjashtë xhepa. Një pengesë e tavolinës me
madhësi të plotë është hapësira e nevojshme për ta akomoduar atë. Gjersa tavolinat e “pool” janë të zakonshme për shumë
bare, “snooker” ka tendenca të luhet ose
në mjedise private ose në sallat publike të
dedikuara ekskluzivisht për “snooker”. Tani
që e dini historinë, mbase është koha të
dilni dhe të provoni të luani nja dy lojë dhe
të zbuloni pse bilardo (pa marrë parasysh
versionin) është kaq popullor.

THE MANY FACES OF BILLIARDS

sports corner

W

hen it comes to billiards there are very few other sports with such a confusing name. This is mainly due
to the fact there are several words or names to describe what seems to be the same sport. Billiard, pool,
snooker, being just some of those many names or better said faces. However, once we take a closer look,
we notice immediately that although similar, these names are used to express different variations of a table game
in which cues are used to strike balls against each other or into pockets around the edge of the table. Whether it is
billiard, pool or snooker the fact is that this is quite a popular game in Kosovo just as much as the rest of the world.
Below we invite you to read how some of the versions of the game came about.

Billiard, pool, snooker being just some of those many names or better said faces.

Billiard
According to the Billiard Congress of
America, billiards was developed out of
a lawn game similar to croquet in the
15th century. When play moved indoors,
green tables were used to simulate
grass. Originally, the balls in billiards
were driven by a mace with a large tip
instead of a stick and through something
similar to a croquet wick. The game
evolved and expanded over time to
include pocketed tables and shot-calling
for points, enjoying wide popularity in
America in the 1920s. The term billiards
comes from the French words billart
("wooden stick") and bille ("ball").

Pool
As the popularity of billiards grew, billiards
tables became common sights in gambling parlors where horse racing wagers
or other bets were being placed. Because
a collection of wagers is known as a
pool, pocket billiards began to be associated with the term. Some professional
pool players still use the term billiards to
describe what is more commonly known
as pool. Typically, billiards can refer to
any kind of tabletop game played with a
cue stick and cue ball, while pool largely
means a game with pockets.

English billiards
In the UK, however, billiards can refer
to English Billiards, a variation in which

only three balls are used, with the player
striking his cue ball and a red striker ball
to move his opponent's cue ball. There
are no pockets used in the game. It is one
of the oldest sports in the world, with the
World Championship dating back to 1870
and the English Championship to 1888.

Snooker
Of all the other variations, today snooker
is by far the most popular of all. Its championships are covered live by major TV
channels such as Eurosport, and during
the COVID-19 pandemics this was one of
the first sports to start organizing events
after the first lockdown period.

and the name immediately stuck.
Another unique feature of snooker is
the size of the snooker table. It measures 365.8 cm × 182.9 cm. The height
of the table from the floor to the top of
the cushions is 86.4 cm. The table has
six pocket holes. One drawback of a
full-size table is the amount of space
required to accommodate it. While
pool tables are common to many pubs,
snooker tends to be played either in
private settings or in public snooker
halls. Now that you know the history it is
maybe time to go out and try playing a
game our two and finding out why billiard
(no matter the version) is so popular.

This sport is also quite unique due to
the way it was created. Namely, it was
in the officers' mess of the British Army’s
11th Devonshire Regiment stationed in
the Indian town of Jabalpur (Jubbulpore
as it was then known) in 1875 that lieutenant Neville Francis Fitzgerald Chamberlain created the game of snooker.
Whilst experimenting with the existing
game of black pool (a form of billiards),
which consisted of 15 red balls and one
black ball, Chamberlain threw down additional colored balls and a new game was
born. Having heard that rookie cadets
studying at the Royal Military Academy
at Woolwich were given the slang-term
‘snookers’, Chamberlain observed that all
those present playing this new version of
black pool were ‘snookers at the game’
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KOKORET MË TË MIRA TË RV QË
MUND T'I BLENI NË VITIN 2021:
PAJISJET MË TË MIRA TË
REALITETIT VIRTUAL
HP Reverb G2

N

ëse jeni duke kërkuar
më të mirën nga më
të mirat, për
mendimin tonë pajisja
vizuale “Reverb G2”
aktualisht është
basti i juaj më i mirë.
“HP Reverb G2”
aktualisht është pajisja
vizuale më e mira e realitetit
virtual që mund të blini. Kjo
është falë posedimit të disa prej
lenteve më të mira që ekzistojnë dhe
gjithashtu edhe pikseleve më të larta, me
rezolucion 2160 x 2160 për sy, që ofron
disa pamje seriozisht të kënaqshme. Kjo
pajisje vizuale është integruar gjithashtu
me “Valve” dhe “Microsoft” që do të thotë
se funksionon si me “Windows Mixed Reality” ashtu edhe me “Steam VR”, duke
ju dhënë më të mirën nga të dy botët.
Kamerat integruese për gjurmim, dizajni
i rehatshëm dhe përvoja fantastike e

lojërave e kurorëzojnë në një pako të
shkëlqyeshme.

HP Reverb G2

I

f you're looking for the best of the best,
the Reverb G2 is currently your best
bet in our opinion. The HP Reverb G2
is currently one of the best VR headsets

I

deja e realitetit virtual ose “VR” (gj.
angleze) sigurisht që nuk është e
re. Kjo ide ka qarkulluar në fushën e
teknologjisë për disa vite, por kohët e
fundit, teknologjia i ka thyer disa nga
barrierat më afatgjate. Në vitet e fundit,
këto pajisje vizuale të realitetit virtual
janë bërë gjithnjë e më të qasshme
si për nga çmimi, ashtu edhe për nga
përdorshmëria. Gjithçka mund të ketë
filluar me pajisje si “Cardboard” nga
Google, që e hapi derën për këdo me
një telefon të mençur, por edhe pajisjet
vizuale më të shtrenjta tani janë më të
lehta për t'u përdorur e gjithashtu më të
bukura nga pamja. Aparatet moderne të
lojërave janë gjithashtu më efikase dhe
mund të ofrojnë mjedise virtuale tejet
reale në rehatinë e shtëpisë suaj dhe
kjo e bën që të jetë një kohë shumë më
emocionuese për realitetin virtual. Më
poshtë i kemi cekur disa nga sistemet
më të mira të realitetit virtual që mund
t'i gjeni.

money can buy. This is thanks to having
some of the best lenses around and one
of the highest pixel counts too, with 2160 x
2160 resolution per eye offering some seriously satisfying visuals. It was also built-in
collaboration with Valve and Microsoft
meaning it works with both Windows Mixed
Reality and Steam VR, giving you the best
of both worlds. Inside-tracking cameras, a
comfortable design and a fantastic gaming
experiences round off a great package.

nevojë për kompjuter për të punuar, por
prapëseprapë përmbajnë mjaftueshëm
veçori për të luajtur disa nga lojërat më
të mira të realitetit virtual që ekzistojnë.
Pamjet e shkëlqyera vizuale, audioja e
mrekullueshme dhe veçoria për tu lidhur
dhe për të luajtur më shumë me “Oculus
Link” e bëjnë pajisjen vizuale “Quest 2”
edhe më të veçantë.

Oculus Quest 2

O

Oculus Quest 2

P

ajisja vizuale “Oculus Quest 2”
nuk është thjesht një azhurnim
fantastik i “Quest-it” origjinal,
me pamje vizuale dhe karakteristika
më të mira, por është pajisje vizuale e
volitshme nga çmimi, e përshtatshme
për përdoruesin, të cilën po qe se nuk
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do ta blinit do të ishit thjesht të çmendur. “Oculus Quest 2” gjithashtu është
në mesin e pretendentëve për titullin e
pajisjeve vizuale më të mira të realitetit
virtual dhe kjo jo vetëm sepse është një
prej pajisjeve vizuale më të volitshme
“VR” për nga çmimi që ekzistojnë. Janë
pajisje vizuale pa kabllo që nuk kanë

culus Quest 2 is not just a fantastic upgrade to the original
Quest, with better visuals and
features, it's also an affordable, userfriendly headset you'd be mad not to
buy. The Oculus Quest 2 is another
contender for the title of best VR
headset and that's not just because
it's one of the most affordable virtual
reality headsets around. It's a wirefree headset that doesn't need a PC
to run but still packs enough hardware
inside to play some of the best VR
games around. Great visuals, superb
audio and the ability to plug in and
play more with Oculus Link make
Quest 2 even more special.
(Burimi: www.pocket-lint.com)
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THE BEST VR HEADSETS TO BUY IN
2021:TOP VIRTUAL REALITY GEAR
përdorë kamerën
e “PlayStation”,
në kombinim me
komanduesin tuaj të
“PS4” ose komandueset e lëvizjes së
“PlayStation Move”,
për të paraqitur
përvojën e realitetit
virtual. Kjo është
pajisje shtesë e
“PS4-shit” tuaj,
që me gjasë për
shumë kë mund
të shihet si zgjedhje më e lehtë e
realitetit virtual.

T

he idea of virtual reality or VR
isn't new of course. It's been
circulating in the tech space
for a number of years, but recently,
the technology has broken through
some of the long-standing barriers. In
recent years, these VR headsets have
become more and more accessible
both in terms of price and usability. It
might have started with devices like
Google's Cardboard opening the door
for anyone with a smartphone, but
even the high-end headsets are now
easier to use and more appealing too.
Modern gaming machines are also
more capable and can help deliver lifelike virtual environments in the comfort
of your home and this makes it a much
more exciting time for VR. We've listed
some of the top VR systems available.

Sony PlayStation VR
Sony PlayStation VR

“P

layStation VR” i heq shumë pengesa realitetit virtual, sepse është një pajisje shtesë e një platforme
ekzistuese. Kjo pajisje vizuale sjellë lojë gjithëpërfshirëse
në sistemin tuaj ekzistues të lojës dhe është tejet e qasshme. Në
vend që të paraqesë një sistem të plotë të realitetit virtual, pajisja
“PS VR” e prodhuesit “Sony” është pajisje shtesë për sistemin e
lojës “PS4”, “PS4 Slim” dhe “PS4 Pro”, që do të thotë se është
më pak e kushtueshme sesa “Oculus Rift” ose “HTC Vive”. Pajisja
vizuale “PlayStation VR” përdorë të njëjtën teknologji si të tjerat,
megjithëse rezolucioni i saj i ekranit është më i ulët se rezolucioni
i “HTC” dhe “Oculus”. Ajo i gjurmon lëvizjet e kokës suaj dhe e

P

layStation VR removes plenty of barriers to virtual reality
because it's an accessory to an existing platform. It brings
immersive gaming to your existing console and is widely
available. Rather than presenting a complete VR system, Sony's
PS VR is an accessory for the PS4, PS4 Slim and PS4 Pro
consoles, meaning it is less costly to own than something like
Oculus Rift or HTC Vive. PlayStation VR uses the same technologies as the others, although its screen resolution is lower
than those used by HTC and Oculus. It tracks the movement of
your head and uses the PlayStation Camera, in combination with
your regular PS4 controller or PlayStation Move motion controls,
to present the VR experience. This is an extension of your PS4,
which is likely to see it as an easy VR choice for many.

Google Cardboard

P

ajisja vizuale “Cardboard” është e përsosur: nëse
doni të keni përvojë me “VR” pa shpenzuar një pasuri
të tërë, kjo është një pikënisje e mirë. Pajisja vizuale
“Google Cardboard” u zbulua për herë të parë në vitin 2014,
në kuptimin e plotë të fjalës si një karton që paloset, në
të cilën mund të vendoset një telefon i mençur. Bukuria e
pajisjes “Google Cardboard” është e dyfishtë: së pari, kostoja
e pajisjes është minimale, shpesh falas dhe së dyti, është
universale, duke e mbështetur një gamë të gjerë modelesh
të telefonave të mençur - në thelb, gjithçka që do të mund
të vendoset në pjesën e përparme dhe të qëndrojë e sigurt.
“Google” e ka një sërë aplikacionesh për pajisjen dhe e ka
veçuar realitetin virtual për zhvillim dhe investim në të ardhmen. Ekzistojnë një sërë aplikacionesh për “Cardboard”, si
dhe mund të shikoni në 360 shkallë mjedise si “Google Street
View” ose të shikoni në 360 shkallë përmbajtje në “YouTube”.

Google Cardboard

C

ardboardmakes perfect sense: if you want to dip your
toe into VR without spending a fortune, this is a good
place to start. Google Cardboard was first unveiled
in 2014, as quite literally a folding cardboard container into
which a smartphone could be placed. The beauty of Google
Cardboard is two-fold: firstly, the hardware cost is almost
minimal, often free, and secondly, it's universal, supporting
(Source: www.pocket-lint.com)

a wide range of smartphone models - essentially, anything
that will fit into the front and stay secure. Google has a range
of applications for the device, and has highlighted VR for
development and investment in the future. There are a range
of Cardboard apps for content, as well as being able to view
360 degree environments such as Google Street View or
watching 360 degree content on YouTube.
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48 KARROCA ME RROTA SHPËRNDAHEN
NË SHTIME, DRENAS DHE PODUJEVË

Nj

Në këtë vit të vështirë çdo ndihmë është e mirëseardhur, ndërsa misioni i
KFOR-it këtë e dëshmon më së miri me donacionet e veta
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ë thënie e vjetër
popullore
thotë
se
miku i mirë njihet
në ditë të vështirë, dhe që
nga viti 1999 KFOR-i në
vazhdimësi e ka dëshmuar
vërtetësinë e këtij proverbi.
Madje, duket sikur shpërthimi
i pandemisë së COVID-19
vetëm sa e ka shtuar numrin
e donacioneve të realizuara
nga
KFOR-i,
gjegjësisht
njësitë e bashkëpunimit civiloushtarak (CIMIC). Të gjitha
këto donacione e dëshmojnë
përkushtimin e KFOR-it që të
sigurojë një ambient të qetë
dhe të sigurt si dhe që t’iu dalë
në ndihmë të gjithë banorëve të
Kosovës pa kurrfarë dallimi.
Në ditët e fundit të muajit
mars të këtij viti, ne ishim
dëshmitar edhe të një aksioni
tjetër, i cili kësaj radhe ishte
dedikuar për personat me
aftësi të kufizuara, gjegjësisht
personat që kanë nevojë për
karroca me rrota në komunat
Shtime, Drenas dhe Podujevë.
Në kuadër të donacionit në fjalë
në këto tri komuna u shpërndanë
gjithsejtë 48 karroca me rrota
(18 në Shtime, 10 në Drenas dhe
20 në Podujevë).
Iniciator për realizimin e këtij
donacioni ishte Dr. Karl Bauer
nga Austria. Ai në bashkëpunim
me z. Valton Halimi, Kryetar
i
Këshillit
Koordinues
të
Shoqatave Shqiptare të landit
të Shtajermarkut (Steiermark),
me ndihmën edhe të organizatës
Caritas në Austri i mblodhën
këto karroca. Më pas ishte
kontingjenti austriak i KFORit që e siguroi transportimin
e tyre deri në Kosovë. Kurse,
CIMIC-u në bashkëpunim me
LMT-të (Liaison and Monitoring
Teams – Ekipet për Ndërlidhje
dhe Monitorim) dhe HANDIKOSin i përcaktuan tri lokacionet ku
edhe u dorëzuan këto karroca.
Me rastin e pranimit të këtyre
donacioneve drejtorët e zyrave
lokale të HANDIKOS-it në të tri
komunat e sipërpërmendura u
shprehën tejet të kënaqur për
këto karroca pasi që sipas tyre,
ato janë jetike për lirinë e lëvizjes

dhe gjithë përfshirjen e personave me
aftësi të kufizuara në jetën shoqërore.
Shefi i LMT-së Rajoni Jug, kapiteni
Josh Noble, i cili ishte i pranishëm me
rastin e dorëzimit të donacionit të parë
në Shtime, në mes të tjerash theksoi:
“Përmes këtij projekti KFOR-i e
dhuroi këtë donacion për të ndihmuar
njerëzit me nevoja të veçanta dhe
besoj që ky donacion do t’i ndihmojë
ata që të lëvizin lirshëm dhe të jenë
më të lumtur. KFOR-i do të vazhdojë
të jetë pranë qytetarëve të Kosovës
për të ndihmuar dhe për të zhvilluar
edhe më shumë personat me nevoja
të veçanta.”
Me rastin e dorëzimit të karrocave
në Drenas ishte i pranishëm edhe
koloneli Jager Jurgen, nga ushtria
austriake, i cili deklaroi: “Ky është
një donacion modest, por për
njerëzit që ju duhen këto karroca,
është një ndihmë e madhe, pasi që
u ndihmojnë atyre të lëvizin lirshëm.
Përgjatë këtyre 20 viteve kontingjenti
austriak i KFOR-it e ka ndihmuar
popullatën e Kosovës dhe ne jemi
shumë krenarë për këtë.”
Shtatëdhjetë
vjeçarja,
Drita
Kluna, e cila është përdoruese e
karrocës për nëntë vite me radhë,
tha se me marrjen e karriges së re,
jeta e saj do të jetë shumë më e
lehtë: “Ndihmën e KFOR-it e vlerësoj
jashtëzakonisht shumë, sepse kjo
karrocë do të më ndihmojë të kem
lëvizje më të lehta, gjegjësisht që të
mund të dal edhe vetë, pa ndihmën
e dikujt. Shpresoj që gjithmonë
do të kemi njerëz të mirë sikurse
pjesëtarët KFOR-it,” shtoi ajo.
Zëvendës Drejtuesi i LMT-së
Hungareze në komunën e Podujevës,
togeri Marko Dusa theksoi se në
përputhje me misionin e tyre LMTtë angazhohen vazhdimisht që të
identifikojnë nevojat dhe kërkesat
e komuniteteve të ndryshme. “Nga
të dhënat që i kemi nga Shoqata
HANDIKOS,
njerëzit
në
nevojë
janë të lumtur që t’i pranojnë këto
karroca. Mirëpo, do të jenë personat
përgjegjës
të
HANDIKOS,
në
përputhje me diagnozat e personave
me aftësi të kufizuara, ata që do
ta bëjnë shpërndarjen e karrocave
tek individët,” theksoi togeri Dusa.
Ai, më tej theksoi se ai dhe të gjithë
pjesëtarët e KFOR-it do të vazhdojnë
të kontribuojnë në të gjitha mënyrat
për të qenë së më afër banorëve
të Kosovës dhe për të siguruar një
ambient të qetë dhe të
sigurt për të gjithë.

Na vizitoni në:
Visit us at:

48 WHEELCHAIRS
DISTRIBUTED IN SHTIME,
DRENAS AND PODUJEVA

T

here is an old popular saying
that, “a friend in need, is a
friend indeed,” and since
1999, KFOR has continuously
proven the truth of this saying.
Moreover, it seems that since the
outbreak of the Covid-19 pandemic,
the number of donations made
by KFOR has only increased, i.e.
the civil-military cooperation units
(CIMIC). All of these donations
demonstrate KFOR's commitment
to providing a safe and secure
environment and to helping all
residents of Kosovo, regardless of
their background.
We witnessed another action in
the last days of March of this year,
which this time was dedicated to
people with special needs, namely
people in need of wheelchairs
in the municipalities of Shtime,
Drenas and Podujeva. As part of
the donation in question, a total
of 48 wheelchairs were distributed
in these three municipalities (18
in Shtime, 10 in Drenas and 20 in
Podujeva).
The originator of this donation
was Dr. Karl Bauer from Austria.
He, in co-operation with Mr. Valton
Halimi, Chairman of the Coordinating
Council of the Albanian Associations
of the Steiermark Land, with the
help of the organization Caritas in
Austria, collected the wheelchairs.
Afterwards, it was the Austrian
KFOR Contingent that ensured their
transportation to Kosovo, whilst,
CIMIC, in co-operation with LMT
(Liaison and Monitoring Teams) and
HANDIKOS determined the three
locations where these wheelchairs
were distributed.
On the occasion of receiving
these donations, the directors of
the local offices of HANDIKOS
in the three above-mentioned
municipalities
expressed
their
happiness for these wheelchairs
as, according to them, they are vital
for the freedom of movement and
the inclusion of people with special
needs in social life. The Chief of
LMT South Region, Captain Josh
Noble, who was present at the

distribution of the first donation
in Shtime, among other things
stated: “Through this project, KFOR
enabled this donation to help people
with special needs and I believe this
donation will help them move freely
and be happier. KFOR will continue
to be close to the people of Kosovo
to help and further tackle the needs
people with special needs.”
Colonel Jäger Jürgen from the
Austrian Army was also present at
the distribution of the wheelchairs
in Drenas, who stated: “This is a
modest donation, but for the people
who need these wheelchairs, it is
a great help, as they help them to
move freely. During these 20 years,
the Austrian contingent of KFOR
has helped the people of Kosovo
and we are very proud of that."
Seventy-year-old Drita Kluna,
who has been using the wheelchair
for nine years, said that the new
wheelchair will make her life much
easier: “I appreciate the help of
KFOR very much because this
wheelchair will help me move
easier, i.e. to be able to go out on
my own, without anyone's help.
I hope we will always have good
people like the KFOR members,"
she added.
The Deputy Head of the
Hungarian LMT in the municipality
of Podujeva, Lieutenant Marko
Dusa stressed that in accordance
with their mission, the LMTs are
constantly committed to identifying
the needs and requirements of
different communities. "Based on the
data we have from the HANDIKOS
Association, people with special
needs are happy to receiving these
wheelchairs. However, it is up to
the disabled people of HANDIKOS,
in accordance with the diagnoses
of people with special needs,
to distribute the wheelchairs to
individuals," said Lieutenant Dusa.
He further stressed that he and all
KFOR members will continue to
contribute in all ways to be closer to
the people of Kosovo and to provide
a safe and secure environment for
all the people.
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pyetësor

SHAKAJA MË E MIRË E 1 PRILLIT
GJATË PANDEMISË
Ares Cana

Diell Macula

P

e apo pandemi për shaka gjithmonë
ka kohë dhe vend. Kështu që për
këtë 1 prill unë iu thashë prindërve
të mi se për t’u rikthyer në shkollë duhej që
të shkonim e tërë klasa që të testoheshim.
Natyrisht, këtë shaka nuk e zgjata shumë pasi që nuk
desha që t’i shqetësoja prindërit e mi së tepërmi.

ër shkak të pandemisë sivjet kemi
pasur më pak mundësi që t’ia punojmë ndonjë rreng shokëve të shkollës. Gjithsesi, kjo nuk do të thotë se nuk e
kemi bërë asnjë rreng, vetëm se në vend
të shokëve “viktimat” sivjet ishin prindërit e mi. Unë për
1 prill e kam mashtruar babin tim që të mendoj se e kam
marr një notë të dobët. Shqetësimi i tij për këtë notë
timen ishte tejet qesharak.

D

ue to the pandemic this year, we had less chance
to work out tricks on our schoolmates. Anyway,
this does not mean that we didn’t do any tricks,
only that instead of friends, the “victims” this year were
my parents. On the 1st of April, I tricked my dad into
thinking I got a poor grade. His reaction to this grade of
mine was extremely ridiculous.

M
T

here is always room and time for a joke, disregarding the pandemic. Therefore on the 1st of April, I
told my parents that in order to get back to school,
the whole classroom had to be tested. Of course, I did
not keep the joke for long as I did not want to make my
parents too concerned.

Eda Keçi

N

T

ë situata të tilla si kjo sivjet, kur po
përballemi me pandeminë e COVID-19 nuk kemi pasur shumë hapësirë
për të punuar ndonjë rreng shumë të ndërlikuar. Për këtë arsye sivjet u shtira sikur kam
marrë notë të dobët në shkollë për shkak të pamundësisë për të marrë pjesë në mësimin online. Përpjekjet e
prindërve të mi për të gjetur arsyen pse kishte ndodhur
shkaktuan shumë të qeshura pasi që ata e kuptuan se
gjithçka ishte një rreng.

T

hen facing the COVID-19 pandemic, we did not
have much room to work out very complicated
tricks in situations like this year. For this reason,
this year, I pretended to have received a poor grade in
school due to the inability to attend online classes. My
parents' attempts to find out the reason caused a lot of
laughter after realizing that it was a hoax.

Azra Beytullah
ë bësh rrengje nga shtëpia në kushtet
e pandemisë nuk është e lehtë por,
gjithsesi jo edhe e pamundur. Për këtë
1 prill unë e kam mashtruar shoqen time më
të ngushtë duke i thënë se ishte vonuar dhe
se mësuesja ishte duke e pritur që të bashkohej në mësimin
online menjëherë. Pas disa minutash, shoqja ime më thirri
duke më pyetur se si të bashkohej në orë, kur edhe i tregova
se gjithçka kishte qenë shaka.
ricking others at home during the pandemic is not
easy, but not impossible. On the 1st of April, I tricked
my closest friend by telling her that she was late and
that the teacher was waiting for her to join the online class
right away. After a few minutes, my friend called me asking
how to join the class when I told her it was a joke.

Buna Cana

N

uk ka asnjë dyshim se pandemia e
COVID-19 i ka vënë në plan të dytë
shakatë e 1 prillit. Unë për vete kësaj
radhe e zgjodha nënën time që ta mashtroja
duke i thënë se mësuesja na kishte informuar
se ky vit mësimor do të anulohej për shkak të pandemisë
dhe se mësuesja do t’i njoftonte prindërit me email për këtë
vendim. Vetëm në mbrëmje i tregova nënës sime se gjithçka
kishte qenë një shaka.

T

here is no doubt that the COVID-19 pandemic has
overshadowed the April fool’s joke. This time I chose
my mother to trick by telling her that the teacher had
informed us that this school year will be cancelled due to
the pandemic and that the teacher would notify the parents
by email of this decision. Only in the evening did I tell my
mother that it was a joke.
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W

Eris Keçi

D

isa gjëra nuk i bën dot nga distanca
dhe kjo padyshim që vlen më së
shumti për sa i përket rrengjeve për
1 prill. Rrjedhimisht, viktimat e rrengut tim
ishin familjarët e mi. Sivjet unë ia ndryshova fjalëkalimin lidhjes tonë në internet dhe të gjithë në
shtëpi u alarmuan se ne mund të ishim viktima të ndonjë
“sulmi” kibernetik. Pasi e kuptuan se ky ishte veçse një
rreng i imi të gjithë filluan të qeshnin.

S

ome things do not work well remotely, and this
is definitely true regarding April fools’ jokes.
Consequently, the victims of my trick were my
family members. This year I changed the password of
our internet connection, and everyone in the house
was alerted that we may be a possible victim of a
cyber “attack." Once they realized that this was just a
joke, we all laughed.

questionnaire

THE BEST APRIL FOOL’S JOKE DURING
THE PANDEMIC
Petar Daniq (11)

Sanja Petroviq (11)

në e dua këtë ditë sepse të gjithë i
mashtrojnë të gjithë. Këtë vit, shoku
im në shkollë më mashtroi duke ma
ngjitur me ngjitës një libër në tavolinën time,
përderisa unë vazhdoja e përpiqesha ta fusja
në çantë. Edhe pse është pandemi, ende kemi kohë për
shaka, dhe veç jam duke menduar si t’ja kthej shakanë.

U

prilli është një ditë kur zakonisht bëjmë
shaka me njëri-tjetrin në shkollë, por këtë
vit, nuk bëmë ndonjë shaka të posaçme.
Të gjithë janë të mërzitur me pandeminë dhe
virusin korona, kështu që shpresoj se viti i
ardhshëm të jetë ndryshe, më i mirë dhe më interesant.

I

pril Fool's Day is a day when we usually prank
each other at school, but this year, we didn't joke.
Everyone is tired of the pandemic and the coronavirus, so I hope that next year will be different and better
and more interesting.

love this day because then everyone pranks everyone.
This year, a friend at school tricked me by gluing my book
to the school desk, and I persistently tried to pack it in a
bag. Although it is a pandemic, we still have time for jokes,
and I will figure out how to get revenge on him.

1

A

Vidoje Axhanqiq (11)
Mihajllo Petroviq (11)

K

ëtë vit arrita ta mashtroj vëllain tim duke
vizatuar në fytyrën e tij ndërsa po flinte.
Ai nuk ndjeu asgjë, kështu që u frikësua
kur e pa veten në pasqyrë në mëngjes. Këtë
vit nuk bëmë shaka siç bëjmë zakonisht, sepse
është pandemi, sepse askush nuk bën shaka.

T

his year, I managed to prank my brother by drawing his
face while he slept. He didn't feel anything, so he got
scared when he looked in the mirror in the morning.
This year we didn’t joke like we usually do, because it’s a
pandemic, so no one is joking.

A

rrita ta mashtroj familjen time edhe këtë
vit. Nën kapakun me vrima, e vendosa
një folje të padukshme ashtu që nuk
shihej! Askush nuk arriti të shtonte kripë ose
vaj në ushqim… Ishte qesharake për mua, nuk
di për të tjerët. Edhe pse është pandemi, mendoj se duhet të
kemi humor të mirë dhe 1 prilli është për këtë gjë.

I

managed to prank my housemates this year as well. I put
a transparent foil under the lid with the hole so that it is not
visible! Nobody managed to add salt or oil to the dish… It
was fun for me, I don't know about the others. Although it is
a pandemic, I think we should keep in a good mood, and the
first of April serves that purpose.

Helena Popoviq (11)

I

ngjita një bori në mur ashtu që të fishkëllejë sa herë hapet dera! Më pëlqente
të shikoja befasinë në fytyrat e të
gjithëve. Nuk më dënuan, por vitin e ardhshëm
do të dal me diçka të re. Shpesh më mashtrojnë, por këtë vit nuk patën sukses.

thashë nënës sime se kisha dalë
shumë keq në testin e matematikës
dhe se kisha marrë notë të dobët.
Sigurisht, kjo ishte vetëm një shaka pasi
që kisha dalë shkëlqyeshëm dhe kisha
marrë pesë. Më 1 Prill duhet të bëjmë shaka sepse
për këtë edhe ekziston. Edhe mua më kanë mashtruar
dhe unë nuk mërzitem për këtë.

I

I

Andrija Ristiq (11)

E

told my mom that I have done my maths test very bad.
so I would get a bad mark. But of course it was a prank,
cause I had done it in the best way and got an A. April
Fool's Day should always be used for jokes, that's why it
exists. I'm often fooled too, but that's okay, I'm not angry.

LABYRINTH

glued a trumpet horn to the wall, which blows every time
the door opens! I enjoyed watching the surprise on everyone’s faces. I was not punished, and next year I will come
up with something new. I am often pranked too, but this year
they did not succeed.
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këndi juaj

LE TË MENDOJMË
PËR MIQËSINË!
Miqësia është si drita e shkreptimës; sa më i errët vendi,
aq më shumë ndriçon. – S. Frashëri

Nj

erëzit nuk mund të jetojnë vetëm! Si një qenie
shoqërore ata kanë nevojë për dikë që të ndërveprojë
vazhdimisht. Në këtë pikë, miqësia është një strehë e
shkëlqyer për njerëzimin. Miqësia është një dhuratë e vlefshme
që na është dhënë. Të kesh miq do të thotë të ndash gjëra,
të qeshësh së bashku, të argëtohesh dhe të qash bashkë, të
shqetësohesh. Duhet të ketë gjithnjë mirëkuptim, dashuri dhe
respekt midis miqve. Sigurisht, kjo ndodh herë pas here në
një argument. Por, gjithmonë ka një zgjidhje. Miqësia do të
thotë mbështetje. Është e pazëvendësueshme, në mungesë të
miqve dhe është gjëja e parë që të vjen ndërmend kur pikëllohesh. Edhe nëse rruga që të çon në të është larg, ajo do të
mbërrijë menjëherë. Ashtu si buka, si uji, është ajo që duhet të
jetë në jetën tënde. Miqtë janë si engjëj, ata na ngrenë lart kur
krahët tanë harrojnë të fluturojnë. Është si një pemë ku mund të
mbështetesh në shpinë kur telefonon miqtë dhe pushon në hijen
e saj. Në shi, çadra është personi që të mbulon dhe të mbron.
Por, ka vetëm një ilaç për të gjitha problemet, vështirësitë e jetës,
monotoninë, dhimbjen e vetmisë, frikën dhe shqetësimet: një
miqësi e vërtetë përtej miqësisë. Miku ynë është energjia e jetës
së zemrës dhe trurit tonë. Nëse kujdesemi për miqësinë dhe
miqtë tanë, ne do t'i shtojmë forcë dhe energji gëzimit tonë të
jetës. Duke u dhënë atyre dashuri dhe mbështetje, ne i relaksojmë zemrat tona dhe e gjejmë paqen e brendshme.
Shoqërinë e vërtetë është shumë e vështirë ta gjesh. Të kesh
një shoqëri të vërtetë do të thotë të kesh çdo gjë në jetë. Shoqëria
të përkrah në çdo hap të jetës tënde. Me këtë që po shkruaj unë
dua të jem falënderues për gjithë këto vite me radhë për shoqërinë
time që ishte me mua në çdo moment. Dua t’ju falënderohem
në 100 mënyra. Fjala shoqëri është shumë e lehtë të thuhet, por
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është shumë e vështirë të gjesh një shoqëri të vërtetë. Prandaj,
mbajeni shoqërinë tuaj, asnjëherë mos e lejoni që ajo shoqëri të
shkatërrohet, është ajo që të kupton në shumë gjëra. Një miqësi
është po aq emocionuese sa pranvera, veçanërisht në të ashtuquajturën fazë të njohjes, kur gjithçka është në lulëzim dhe mbin
në qiell. “Miqësia është si një kështjellë rëre, e vështirë ta ndërtosh
e thjeshtë ta shkatërrosh shumë e bukur ta rindërtosh.”
Miqësia është konsideruar në çdo moshë një ndjenjë
themelore për jetën sociale, është lidhja më e gjatë dhe më e
rëndësishme me tjetrin. Është lidhja më e thellë e jetës së jetuar
si shokë, që nga e shkuara e largët apo e afërt. Kur flitet për
miqësinë, flitet për një miqësi të vërtetë jo miqësi interesi. Pra,
miqësia është një nga vlerat morale themelore të njeriut, e cila na
vë përpara disa detyra ndaj të tjerëve. Miqësia është vlerë, virtyt
sepse nuk i lë vend interesit, hipokrizisë, mashtrimit, tradhtisë,
thashethemeve, kushtëzimit, imponimit etj. Nuk është thjesht
diçka që lind pa shkak, por është një marrëdhënie që dhuron
dhe merr. Është një lidhje e fortë shoqërore e ndërthurur me një
ndjenjë të fortë dashurie dhe respekti mes dy ose më shumë personave të së njëjtës gjini ose të gjinisë së kundërt. Miqësia është
si puna e verës. Sa më e vjetër të jetë aq më e mirë është. Miqësia është një nga vlerat morale themelore. Në ditët e sotme ka
njerëz që e çmojnë miqësinë por ka dhe të tjerë që nuk u pëlqen
të krijojnë miqësi. Mua më ka rastisur të dëgjoj njerëz të cilët
thonë se mund të arrish gjithçka vetë dhe nuk të duhet aspak një
mik. Por, unë mendoj se na nevojitet një mik i vërtetë dhe them
se të gjithë duhet të përpiqemi ta kuptojmë vlerën e madhe të
miqësisë. Ti mund të kesh gjithçka, por nëse nuk e ke miqësinë
është e kotë. Vlerat që e mbajnë gjallë një miqësi janë dashuria,
besimi, respekti. Nga ana tjetër, kur ti ke miq nuk ndjehesh kurrë
vetëm, por gjithmonë gjen mbështetje tek ata. Ti mund të mendosh se mund të ecësh i vetëm para, pa pasur nevojë për asnjë
mik, por rruga pa dritën e sinqertë të miqësisë është e errët dhe
e frikshme. Pra miqësia është kurora më e bukur e shoqërisë dhe
pa të ne do të jemi vetëm.
“Askush nuk do të dëshironte të jetonte pa miq edhe sikur t’i
kishte të gjitha të mirat e botës”.
Emredin Kryeziu

your corner

LET’S THINK ABOUT
FRIENDSHIP
Friendship is like the light of a lightening; the darker the
place, the brighter it gets - S. Frashëri

P

eople cannot live alone as social beings. They need
someone to interact constantly. At this point, friendship
is a great shelter for humanity. Friendship is a valuable
gift that has been given to us. Having friends means sharing
things, laughing together, having fun, and crying together,
worrying too. There should always be understanding, love,
and respect among friends. Of course, this happens occasionally in an argument. But there is always a solution.
Friendship means support. It is irreplaceable in the absence
of friends and is the first thing that comes to your mind when
you are sad. Even if the road leading to it is a long one, you
will still get there quickly. Just like bread, and water, that’s
what you need in your life. Friends are like angels, they lift
us up when our wings forget to fly. It is like a tree where you
can lean on your back when calling friends and resting in its
shade. In the rain, the umbrella is the person who covers and
protects you. But there is only one cure for all the problems,
hardships of life, monotony, the pain of loneliness, fears and
worries: a true friendship, beyond friendship. Our friend is the
life energy of our heart and brain. If we care about our friendship and friends, we will add strength, joy and energy to our
life. By giving them love and support, we relax our hearts and
find inner peace. True friendship is hard to come by. To have
a real company means to have everything in life. Friendship supports you in every step of your life. For what I am
writing, I want to be thankful to my friends during all these
years who were with me at every moment. I want to thank
you in 100 ways. The word friendship is very easy to say, but
very difficult to find a real one. So, maintain your friendship,
never let your friends be destroyed, they are the ones who

understands you for many things. A friendship is as exciting
as spring, especially in the so-called stage of acquaintance,
when everything is in bloom and grows up to the sky. "Friendship is like a sand castle, difficult to build, simple to destroy,
very beautiful to rebuild ..."
Friendship is considered at any age a basic feeling for
social life; it is the longest and most important connection
with the other. It is the deepest connection of life lived
as friends, from the distant or recent past. When we talk
about friendship, we are talking about a real friendship, not
a friendship of interest. So, friendship is one of the basic
moral values of man, which puts us in front of some tasks
towards others. Friendship is a value, a virtue because it
leaves no room for interest, hypocrisy, deception, betrayal,
gossip, conditioning, imposing, etc. It is not simply something that arises without cause, but it is a relationship that
gives and takes. It is a strong social bond intertwined with
a strong sense of love and respect between two or more
persons of the same sex, or of the opposite sex. Friendship is like wine. the older the better. Friendship is one of
the most fundamental moral values.
Nowadays some people value friendship, but others
do not like to make friends. It has happened to me to hear
people say that you can achieve everything by yourself and
you do not need a friend at all. But I think we need a real
friend and I say we should all try to understand the great
value of friendship. You can have everything but if you do not
have friendship it is useless. The values that keep a friendship alive are love, trust, respect.
On the other hand, when you have friends you never
feel alone, but always find support in them. You may think
that you can walk alone without the need for any friends,
but the road without the sincere light of friendship is dark
and scary. So, friendship is the most beautiful crown of
society and without it we will be alone.
"No one would want to live without friends even if they
had the best in the world."
Emredin Kryeziu
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këndi enigmatik/crossword puzzle
AKTORI
I NJOHUR
NGA FOTO

GOJËTAR
(SHQ.)

FAJDE,
INTERES
(SHQ.)

LETRAR
“ANSAMI NJOH- VEPËR E
BLI VOKA- YNI
UR
ARBË- SHKRIMTLO INSTRARIT RUS,
RESH,
UMENTAL” GAVRIL
TOLSTOI

TERM NË
LOJËN E
SHAHUT

MUR
LËVIZËS
EMNAKE
E SAMIRIT
BARDHË
(TURQ.)

SHKRONJË
GREKE

LLOJ
MINERALI
ZANORJA
E PARË

LËNGU QË
RRJEDH
NGA SYRI

AKTORJA
MENDES

GRYKË
VULLKANI
SHAHISTI,
MAKS
AI QË
LUAN NË
KLARINET

MILJE
JAPONEZE
MAKINË
NDËRTIMI

ZANORJA
E PESTË

QYTET NË
GJERMANI
NUMRI
IMAGJINAR
PRODUKT
RREZATIMI

PËRBALLJE, DYLUFTIM
(SHQ.)

LLOJ
PËLHURE
SHTIM NATYROR I POPULLSISË

PERSOOPERISTE NAZH
NGA PËREMËR
ITALIANE,
“1001
VETOR
TEBALDI
NETË”
I PËRKET
MARATONËS
MAJË MALI
NË TURQI

LUMË NË
POLONI

INTERES
SOLISTE
ITALIANE,
GJANA
ISHULL NË
KROACI

IRNOHEM
LETRAR
FRANCEZ,
FRANS
PASTHIRRMË
ENË NJËOKËSHE,
OKATARE

SHAJAK
I HOLLË,
ZHGUN
RADIKAL
I ETANIT

VENDLUFTIMI I GLADIATORËVE
LLOJ I SËMUNDJES,
SHARRËZ
ISHULL
NË ANGLI

LATINISHT
(SHK.)
SHPEND
I SHENJTË
NË EGJIPTIN E
LASHTË

AZOT
DËSHMOR
YNI,
XHEMAL
POSEDON
PJESË
E NJË
NDËRTESE,
ETAZH

MASË PËR
LETËR
GRUP ETNIK AFRIKAN

TONELATË

LETRARI
FRASHËRI

QENDRORE

NUMËR
(SHKURT.)

NJËSI PËR
MATJEN E
SIPËRFAQES

TERM NË
MUZIKË
E. B.
LLOJ
PESHKU
DETRASH
ITALIA

VESHJE E
SIPËRME
E TRASHË
(ME THURJE)
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FURRË
TJEGULLASH
(SHQ.)

KAFSHË
SHTËPIAKE
SOLISTE
AMERIKANE DAJANA

SHKRIMTAR
BULLGAR,
PELIN

AKTORJA
E NJOHUR,
EKBERG
KOHA
(FIZIKË)

ISH-PORLUMË
NUMRAT
TIIERI
AFËR
LAGOSIT “NATYRAL” SPANJOLL,
KASILAS
NË NIGERI

BILETASHITËS

letrat e lexuesve/reader’s letters
Azet ndërsa ndër aktorët do
të doja të shkruani diçka për
aktorët e filmit Transporter.
Ju vetëm vazhdoni dhe
unë ju uroj që puna juaj
të zgjasë përgjithmonë.
Eltion Gashi
Shkolla fillore “Xhavit
Ahmeti” - Prishtinë

______________________________________

______________________________________

_________________________________________

__________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Përshëndetje!
Ja letërnjoftimi im i shkurtër:
këngëtarët që më së shumti
më pëlqejnë janë Blackpink
dhe BTS, kurse nga aktorët
më pëlqejnë Johnny Depp
dhe Scarlet Johannson.

Kohën e lirë e kaloj me
shoqe, dhe duke lexuar kurse
nga sportet më së shumti më
pëlqen basketbolli. Më pëlqen
revista e juaj por do të kisha
pasur dëshirë që të shkruani
diçka për muzikën R’nB dhe
për shembull të botoni një
poster të BTS. Posaçërisht
më pëlqen rubrika "Moviemania". Vetëm vazhdoni kështu!!!
Bleta Daçi
Shkolla fillore “Xhavit
Ahmeti” - Prishtinë

___________________________________________

Tung të gjithëve!
Revista juaj është me të
vërtetë "cool"! Më pëlqen
përmbajtja e revistës suaj.
Aktorët e mi të preferuar janë
Tom Holland dhe Chris Evans,
kurse do të doja të kem poster
nga Blackpink dhe BTS. Sportet e mia të preferuara janë
futbolli dhe basketbolli dhe
jam i mirë në këto dy sporte.
Ju uroj punë të mbarë dhe
gjithë të mirat.
Erlind Maliqi
Shkolla fillore “Xhavit Ahmeti” - Prishtinë

Nëse dëshironi të shkruani diç më tepër (për hobin tuaj,
sa ju pëlqen revista jonë apo diç tjetër) shumë thjeshtë,
shkruaj më poshtë:

_________________________________________________________

7. Sporti më i preferuar: ____________________________________

Tung!
Unë jam Eltioni nga Prishtina.
Revista juaj është e mrekullueshme. Unë dhe shokët e mi
e lexojmë me kënaqësi sidomos faqet e sportit ku gjithmonë gjejmë diçka interesante.
Këngëtari im i preferuar është

6. Si e kaloni kohën e lirë: __________________________________

_________________________________________________________

3. Cili është filmi i juaj i preferuar: ___________________________

2. CD-ja e preferuar: _______________________________________

1. Këngëtari/ja dhe grupi më i preferuar: _______________________

Pyetjet:

Nr.176

Përshëndetje,
Së pari dua t'ju them se jeni
revistë që më pëlqen shumë.
Faleminderit që na jepni të
drejtën të komunikojmë në
këtë mënyrë me ju. Hobi im
është volejbolli dhe kohën
e lirë e kaloj duke mësuar.
Këngëtari im i preferuar është
Mc Kresha dhe ndër aktoret
do të veçoja aktoren më të
mirë shqiptare Teuta Krasniqi.
Ju lutem publikoni postera

Tung, tung!
Revista e juaj më pëlqen
shumë. E lexoj me kujdes por
më shumë jam i interesuar
për tenisin. Në njërin nga
numrat e ardhshëm ju do të
mund të shkruanit më shumë
për këngëtaren më të mirë
në botë, Loredana si dhe të
publikoni një poster nga Cristiano Ronaldo. Gjatë kohës së
lirë lexoj kurse hobi im është
kompjuteri. Ju vetëm vazhdoni
me punën tuaj ngase jeni
duke bërë një punë të mrekullueshme.
Drilon Halili
Shkolla fillore “Xhavit Ahmeti” - Prishtinë

5. Kisha dëshiruar të kem poster nga: _________________________

Përshëndetje!
Revista e juaj ‘For You’ më
pëlqen shumë. Dëshira ime
është të kem një poster nga
këngëtari i famshëm shqiptar Noizy dhe po ashtu nga
këngëtarja më e dashur për
mua Miley Cyrus. Ju lus të
shkruani diçka për ta. Faleminderit. Jeni më të mirët.
Lorik Canolli
Shkolla fillore “Xhavit Ahmeti” - Prishtinë

4. Aktori/ja i/e preferuar: ___________________________________

Letrat e
lexuesve

nga këta që i përmenda më
lart. Suksese.
Donjeta Kapashtica
Shkolla fillore “Xhavit Ahmeti” - Prishtinë
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letrat e lexuesve/reader’s letters
of the people I mentioned
above? Good luck!
Donjeta Kapashtica
EJHS "Xhavit Ahmeti" Prishtina

Reader’s
letters
Hello!
I really like your ‘For You’
magazine. I would very much
like to have the poster of
the famous Albanian singer
Noizy and also of my favorite
singer Miley Cyrus. Please
write something about them.
Thank you. You are the best!
Lorik Canolli
EJHS "Xhavit Ahmeti" Prishtina
Greetings,
First of all, I would like to tell
you that you are a magazine
that I like very much. Thank
you for enabling us to communicate with you in this
way. My hobby is volleyball
and I spend my free time
studying. My favorite singer
is Mc Kresha and among the
actresses I would single out
the best Albanian actress
Teuta Krasniqi. Could you
please publish the posters

What’s up!
I like your magazine very
much. I read it carefully,
but I am more interested in
tennis. In one of the next issues, could you please write
more about the best singer
in the world, Loredana and
publish a poster of Cristiano
Ronaldo? Regarding how I
spend my free time, I usually
spend it reading, while my
hobby is computer. Keep
up the good work because
you’re really killing it!
Drilon Halili
EJHS "Xhavit Ahmeti" Prishtina
Hi!
I am Eltioni from Prishtina.
Your magazine is wonderful. My friends and I enjoy
reading it, especially sports
corner where we always find
something interesting to read
about. My favorite singer is
Azet, while among the ac-

tors, I would encourage you
to write something about the
actors of the movie “Transporter”. Keep up the
good work and I hope
your drive will last
forever!
Eltion Gashi
EJHS "Xhavit Ahmeti" Prishtina
Hi everyone!
Your magazine is really
"cool"! I like the content of
your magazine. My favorite
actors are Tom Holland and
Chris Evans, and I would
love to have posters of
“Blackpink” and “BTS”. My
favorite sports are football
and basketball, and I believe
to be pretty good at both. I
wish you good luck and all
the best!
Erlind Maliqi
EJHS "Xhavit Ahmeti" Prishtina
Hello!
Here is my brief ID: the
singers I like the most are
“Blackpink” and “BTS”, while
the actors are Johnny Depp
and Scarlet Johannson. I

spend my free time with
my friends and reading;
basketball is my favorite
sport. I like your magazine,
but I would encourage you
to write something about
R’nB music and for example
publish a “BTS” poster. I
especially like the "Moviemania" section. Keep up the
great work!!!
Bleta Daci
EJHS "Xhavit Ahmeti" Prishtina

Nr.176
Lexues tanë të dashur!

Na duhet ndihma juaj!

Përdoreni këtë pjesë që të na tregoni:

Është rasti juaj që të merrni pjesë
në krijimin e revistës tone. Andaj ju
lusim që të plotësoni këtë pjesë,
nëse mundeni dhe t’ia dorëzoni
një ushtari te KFOR-it.

Me nderime!

Fute këtë pjesë në një
zarf, vendosi një pullë
postale dhe dërgoje në
adresën e mëposhtme:

HQ KFOR
Film City
For You magazine
Strasbourg building
10 000 Pristina

Ose vetëm dorëzojani
cilitdo ushtar të KFOR-it
me kerkesë që ta dërgojë
më tutje.

www.magazineforyou.com

- Çka ju intereson
- Çka ju pëlqen
- Çka dëshironi

Shkruaj adresën më poshtë:

Mbiemri: _______________________

Emri: __________________________

Data e lindjes: ___________________

E-mail: _________________________

Rruga: _________________________

Numri: _________________________

Qyteti: _________________________

Shkolla: ________________________

Adresa e shkollës: _______________

Numri i telefonit
të shkollës: _____________________

E-mail
i shkollës: ______________________

