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Kosova Interfaith Conference brings faith and
community leaders from around the world together to
agree principles to build mutual understanding
Peja, Monday 27 May 2013 Yesterday, concluded the final day
of the Interfaith Conference taking
place in Peja from 24-26 May
2013. Some nearly 200 participants from around the region and
the world have taken part in discussions on how to enhance dialogue and understanding between
religious communities.
This conference has been recognised as an important landmark
for the global interfaith community - with participants from countries as far and wide as the UK,
the US, Georgia, Myanmar, Saudi
Arabia and Qatar.
Opening the proceedings,
Kosova Deputy Foreign Minister
Petrit Selimi thanked the participants for coming to Kosova and
expressed his hope that the outcome of this important conference
would be captured in the “Peja
Principles”, a set of commitments
capturing discussions from the
conference.
A lively panel discussion on the
issue of “old media, social media
and interfaith relations” was
chaired by Noori Bibi, director of
the organisation Young Muslim
Voices in the UK. It considered
how developments in media and

technology can assist in helpful dialogue, and how it can also be a
barrier when used by extremists
and religious fundamentalists.
Panelists included Rabbi
Joshua Stanton, Associate Director
of the Center for Global Judaism
at Hebrew College in the US, who
said: “Social media is here to stay,

the question in my mind is what
we do?” He gave examples of how
he has used social media effectively
in his own work to create online
communities.
Other panelists included
Stephen Suleyman Schwartz, a
columnist at the widely read website Huffington Post; Rizwan Hus-

sein, founder of UK organisation
working with Pakistani youth
Jawaab, Omer Karabeg, Editor of
Radio Free Europe, with headquarters in Prague; and Dr Anna
Di Lellio, who currently teaches at
the New School in New York City.
Themes raised during the discussion included how real-time in-

formation overload can distort accuracy and the role of individuals;
there were concerns that some internet forums have become a platform for disinformation and hate
speech, as individuals were able to
hide behind their computer
screens. However, the power of social media means that it is important for religious and community
leaders to engage to ensure that
positive discussion is also present
online.
Following lunchtime speeches
from Imam Sabri Bajgora of the
Kosova Islamic Community and
Bishop Andrej of the Serbian Orthodox Church, participants went
on a tour of Peja. They visited historic and religious sites including
the Peja Ethnological Museum, the
Old Bazaar, Bajrakli Mosque and
the Pec (Peja) Patriachate.
Many of the international participants left Kosova today, though
a number are planning to travel
further around Kosova and the
Balkans region.
For further information, please
visit the Interfaith Kosovo website
on http://interfaithkosovo.org/ or
follow @InterfaithRKS on twitter
using #Interfaith #Kosovo or #interfaithkosovo.
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LEAD Albania
Program for Leadership Experience And Development

CALL FOR APPLICATIONS
The Program
the Albanian-American Development Foundation invites applications for the leAD Albania Program 20013-2014. the concept of the
program is derived from the White House Fellows Program in the united States. Its purpose is to provide gifted young Albanian professionals
with first-hand experience in the process of governing Albania and a sense of personal involvement in the leadership of society through a
one-year Fellowship placement attached to a top-ranking government position. the Fellows will spend a year attached to senior positions
within the Prime ministry, office of the President, ministries, Bank of Albania, and tirana municipality. Placements will be made based on
the fit with the Fellow’s interests and background. the Fellowship experience will be further supported by an educational component where
Fellows learn about european integration, public policy, decision making, foreign policy, security policy, leadership and soft skills
development. the AADF will provide Fellows with a full salary package for the entire year. the salary for each Fellow will be in accordance
with the pay scale of the government agency where the Fellow is assigned.
Who can apply?
In order to be considered for the LEAD Albania Program, candidates must meet the following criteria:
• Applicants must be Albanian citizens (dual citizenship is also acceptable).
• Applicants must have completed their undergraduate education. Completion of graduate and postgraduate studies may be of
significant advantage.
• Preferably, applicants will have a minimum of 5 years of post-graduate work experience. In case of a completed PhD, the preferred
minimum is 3 years.
• employees of the central government and the President’s office are Not eligible.
• there are no age restrictions. However, the Fellowship Program was created to give selected applicants the experience of
government service early in their careers.
Candidate profile
The program management and the Selection Commission will look into the following criteria when selecting the Fellows:
• A record of remarkable professional achievement early in one’s career.
• evidence of leadership skills and the potential for further growth.
• A demonstrated commitment to public service.
• the skills to succeed at the highest levels of the government, and the ability to work effectively as part of a team.
Other important qualities include:
• exceptional writing ability
• Foreign language skills
• Positive attitude
• Strong management skills
• Very good interpersonal skills
• level of expertise in the proposed focus area.
Application procedure
the application needs to be submitted online. Instructions are available on the website www.aadf.org./lead. Deadline for applications:
June 30, 2013, 17:00. Paper or email applications will not be considered.

LEAD Albania
Program për Përvojë dhe Zhvillim Lidershipi

THIRRJE PËR APLIKIME

Konferenca
ndërfetare në Kosovë
Mblodhi prijës fetarë dhe të komuniteteve nga e gjithë bota
për të rënë dakord për arritjen e mirëkuptimit të ndërsjellë
Pejë, e hënë, 27 maj 2013 - Dje përfundoi
Konferenca Ndërfetare që zhvilloi punimet në
Pejë, nga 24-26 maj 2013. Rreth 200 pjesëmarrës nga mbarë rajoni dhe bota kanë marrë
pjesë në diskutimet për mënyrat e forcimit të
dialogut dhe mirëkuptimit mes komuniteteve
fetare. Kjo konferencë është vlerësuar si një
pikë e rëndësishme referimi për komunitetin
global ndërfetar – me pjesëmarrës nga vende
të largëta dhe kontinente të ndryshme, duke
përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, Mianmarin, Arabinë
Saudite dhe Katarin.
Shkarko me rezolucion më të madhShkarko
me rezolucion më të madhShkarko me rezolucion më të madhShkarko me rezolucion më të
madhShkarko me rezolucion më të
madhShkarko me rezolucion më të

Programi
Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka hapur aplikimet për Programin “leAD Albania”. Ky program është konceptuar sipas
Programit të Shtëpisë së Bardhë për lidershipin (angl. White House Fellows Program) në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qëllimi i Programit në
Shqipëri është që t’u sigurojë profesionistëve të rinj dhe të talentuar shqiptarë përvoja të drejtpërdrejta në procesin e qeverisjes së Shqipërisë,
shoqëruar nga një ndjesi e përfshirjes personale në lidershipin e shoqërisë sonë nëpëmjet një përvoje njëvjeçare që e vendos përfituesin pranë një
pozicioni qeveritar shumë të lartë. Individëve të përzgjedhur do t’u ofrohet mundësia për të punuar në pozicione të larta qeveritare në stafet
drejtuese të institucioneve të larta shtetërore si Kryeministria, Institucioni i Presidentit, ministritë, Banka e Shqipërisë dhe Bashkia e tiranës.
Vendimet për pozicionet do të merren mbi bazën e interesave dhe përvojës së aplikantëve. Përvoja e pjesëmarrjes në Program do të pasurohet me
një komponent edukimi, ku do të trajtohen tema si integrimi evropian, politikat publike, vendimmarrja, politika e jashtme, politika të sigurisë apo
zhvillim të kompentencave sociale dhe aftësive të lidershipit. Programi do të mbulojë për secilin individ të përgjedhur shpenzimet e lidhura me
pagën dhe përfitimet përkatëse, sipas kategorisë së pagave në institucionin ku vendosen.

♦ JUST LISTED ♦
$815,000.00
7 - Unit Apartment Building in Van Nest/ Morris Park
Link NY Realty is proud to offer:
• This newly listed, excellent investment opportunity.
• This fully occupied, seven family building offers four

Kushtet për të aplikuar
Për të aplikuar në programin “LEAD Albania”, kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:
• Aplikantët duhet të jenë nënshtetas shqiptarë (pranohet nënshtetësia e dyfishtë).
• Aplikantët duhet të kenë përfunduar studimet në arsimin e lartë. Përfundimi i studimeve pasuniversitare mund të jetë avantazh i
rëndësishëm.
• Aplikantët duhet të kenë përvojë pune. Preferohet një minimum prej të paktën pesë vitesh. Në rast përfundimi të studimeve të
doktoraturës, minimumi i preferuar zbret në tre vjet.
• Personat, të cilët punojnë aktualisht në institucione të qeverisjes qendrore (Kryeministri ose ministri) ose Institucionin e Presidencës, NuK
lejohen të aplikojnë.
• Nuk ka kufizime moshe. megjithatë, Programi është krijuar për t’u dhënë aplikantëve të përzgjedhur përvojën e qeverisjes në fazat e para
të karrierës së tyre.

• 2 bdrm apartments, and three 1 bdrm apartments.
• New, recently installed boiler, and new roof.
• The current rents are below the market.
• We have access to 100% of for sale properties in the
• Bronx, Manhattan and Westchester, including:
♦ FORECLOSURES AND SHORT-SALES ♦
• We are the first company to offer part of our commission

Profili i kandidatëve
Programi “LEAD Albania” dhe Komisioni Përzgjedhës do të kenë parasysh kriteret e mëposhtme në përzgjedhjen e finalistëve:
• Arritje profesionale të rëndësishme në karrierë;
• Dëshmi të aftësive për lidership dhe potencial për rritje të mëtejshme;
• Angazhim të provuar në sektorin publik;
• Aftësi për të pasur sukses në nivelet më të larta qeveritare dhe aftësi për të punuar efektivisht në ekip.
Cilësi të tjera të rëndësishme përfshijnë:
• Aftësi shumë të mira në të shkruar;
• Njohuri të gjuhëve të huaja;
• Qëndrim pozitiv;
• Aftësi të mira menaxhuese;
• Aftësi shumë të mira ndërpersonale;
• Nivel të mirë ekspertize në fushën e propozuar si fokus në kuadër të Programit.
Procedura e aplikimit
Aplikimi kryhet vetëm online. Informacione të mëtejshme dhe udhëzimet përkatëse gjenden në faqen e internetit www.aadf.org/lead. Afati i
fundit i dorëzimit të aplikimeve është 30 qershor 2013, ora 17:00. Nuk do të merren në konsideratë aplikimet e paraqitura dorazi apo me email.

madhShkarko me rezolucion më të
madhShkarko me rezolucion më të
madhShkarko me rezolucion më të
madhShkarko me rezolucion më të madh
Duke i hapur punimet e ditës së fundit të
konferencës, zëvendësministri i jashtëm i
Kosovës, Petrit Selimi, falënderoi pjesëmarrësit
që kishin ardhur në Kosovë dhe shprehu shpresën e tij se rezultati i kësaj konference të
rëndësishme do të pasqyrohej në “Parimet e
Pejës”, një varg zotimesh që mbështeten në
diskutimet e zhvilluara në konferencë.
Diskutimet e gjalla mbi temën e “medieve
të vjetra, medieve sociale dhe marrëdhënieve
ndërfetare” u drejtuan nga Noori Bibo, drejtoreshë e organizatës Young Muslim Voice
(Zërat e Rinj Myslimanë) në Mbretërinë e
Bashkuara. Këto diskutime u përqendruan në

• to our buyer clients.
• Listing your property with us means selling it!
• Contact us for a free market valuation of your property

Valon Nikçi
Licensed Real Estate Broker
Link NY Realty
Cell: 646.321.9428
valon@linknyrealty.com

Link NY Realty
141 Parkway Road, Suite 13B Bronxville, NY 10708
Office: 646.495.9838
www.linknyrealty.com
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atë se si zhvillimet ne medie dhe në
teknologji mund të ndihmojnë në
dialogun e dobishëm, dhe se si mediet mund gjithashtu të jenë një
pengesë kur përdoren nga ekstremistë dhe fundamentalistë fetarë.
Në mesin e panelistëve ishin Rabini Joshua Stanton, drejtor i asociuar pranë Qendrës për Judaizëm
Global në Kolegjin Hebraik në
SHBA, i cili tha: “Mediet sociale do
të vazhdojnë me aktivitetet e tyre.
Pyetja ime është se çfarë bëjmë ne?”
Ai ofroi shembuj se si i kishte përdorur mediet sociale në mënyrë
efektive në punën e tij për të krijuar
komunitete në internet.
Panelistët
tjerë
përfshinë
Stephen Suleyman Schwartz, një
kolumnist në uebfaqen gjerësisht të
vizituar, Huffington Post; Rizwan
Hussain, themelues i organizatës e
cila punon me të rinjtë pakistanezë,
me seli në Mbretërinë e Bashkuara;

Omer Karabeg, redaktor në Radion
Evropa e Lirë, me seli në Pragë; dhe
Anna Di Lellio, e cila aktualisht
ligjëron në universitetin New School
në New York City.
Temat e ngritura gjatë diskutimeve përfshinë atë se si mbingarkesa me informacione në kohën
reale mund të shtrembërojë saktësinë dhe rolin e individëve; janë
shfaqur shqetësime se disa foruma
të internetit janë shndërruar në
platformë për dezinformata dhe
gjuhë të urrejtjes, kurse individët
arrijnë të fshihen prapa ekraneve të
tyre kompjuterike.
Megjithatë, fuqia e medieve sociale nënkupton se është e rëndësishme që prijësit fetarë dhe të komuniteteve të angazhohen që
diskursi pozitiv të jetë i pranishëm
edhe në internet.
Pas fjalimeve gjatë drekës nga
Sabri Bajgora, Kryeimam i Bashkë-

sisë Islame të Kosovës, Sabri Bajgora, dhe Peshkopi Andrej nga
Kisha Ortodokse Serbe, pjesëmarrësit shkuan në një turne të Pejës.
Ata vizituan vende historike dhe
fetare, duke përfshirë Muzeun Etnologjik të Pejës, Çarshinë e Vjetër,

Xhaminë Bajrakli dhe Patriarkanën
e Pejës.
Shumë nga pjesëmarrësit
ndërkombëtare lëshuan Kosovën
sot, edhe pse disa prej tyre po planifikojnë për të vizituar vende tjera
në Kosovë dhe në rajonin e Ballka-

nit.
Për informacione më të hollësishme, luteni të vizitoni faqen e internetit http://interfaithkosovo.org/
ose ndiqni @InterfaithRKS në twitter përmes #Kosovo ose #interfaithkosovo.

