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Të gjithë maturantët drejt Kolegjit “Pjetër Budi”  

 

Maturantë nga të gjitha shkollat e komunës së Prishtinës po ndjekin trajnimet për Testin e Maturës 

të organizuar nga Kolegji “Pjetër Budi”. Në fazën e parë trajnimet po mbahen në tri lëndë: Gjuhë 

Shqipe, Gjuhë Angleze dhe Matematikë, ndërsa në fazën e dytë të trajnimeve do të përfshihen 

lëndët profesionale. Faza e dytë e trajnimeve do të organizohet gjatë javëve në vazhdim. 

Kolegjin “Pjetër Budi” e bëjnë të veçantë dhe unik drejtimet specifike zhvillimore që ofrohen, si 

Doganë dhe Shpedicion, Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë, Administrim Biznesi, Menaxhim i 

Resurseve Njerëzore, Administratë Publike, Menaxhimi i Marketingut, Banka-Kontroll Financiar 

(Polici Financiare), Sigurime, Juridik dhe Menaxhment e Informatikë. 

Kolegji “Pjetër Budi” gjendet në ish-ndërtesën e Ombudspersonit (përballë Mensës së Studentëve), 

Prishtinë. 

 



Page 3 

Maturantët nga “Hoxhë Kadri Prishtina” vizituan “Pjetër Budin” 

 Maturantët e drejtimeve Doganë dhe Sigurime të Shkollës së Mesme Ekonomike “Hoxhë Kadri Prishtina” 

nga Prishtina vizituan të mërkurën Kolegjin “Pjetër Budi”. Ata patën rastin të bashkëbisedojnë me stafin 

akademik dhe administrativ të kolegjit, si dhe të vizitojnë hapësirat ku zhvillohen aktivitetet akademike e 

shkencore të “Pjetër Budit”, si sallat e ligjërimit, amfiteatrin, bibliotekën etj. Nga profesorë të kolegjit, 

maturantëve iu janë prezantuar programet akademike që ofron kolegji dhe mundësitë e studimit. Po ashtu, ata 

janë njoftuar edhe për aktivitetet jashtëmësimore që organizohen nga studentët e “Pjetër Budit”.  
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Cliff: Gjykata Speciale nuk po krijohet për UÇK-në 

Kosova ka nevojë ta pastrojë reputacionin e saj për shkak të akuzave të Dick Martyt dhe për këtë shkak po krijohet 

edhe gjykata speciale. Kështu tha të martën, në një debat me studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” Ambasadori i Britanisë 

së Madhe në Kosovë, Ian Cliff. 

Sipas tij, kjo gjykatë do të merret ekskluzivisht me pretendimet e ngritura në raportin e Dick Martyt, të miratuar nga 

Këshilli i Evropës.“Kjo gjykatë do t‟i hetojë pretendimet e ngritura. Nevojitet që hetimet të kenë kredibilitet ndërk-

ombëtar, pavarësisht rezultateve. Po të kryhej hetimi për këto pretendime nga vendorët, atëherë shumë shtete që nuk e 

kanë njohur pavarësinë e Kosovës do ta konsideronin tallje një gjë të tillë, pasi që hetimet duhet të kenë kredibilitet 

ndërkombëtar”, theksoi Cliff. Ai tha, po ashtu, tha se raporti i pokurorit Williamson do të prezantohet në qershor dhe 

në atë raport mund të ndodh që të mos jetë i përfshirë asnjë nga emrat e përmendur në raportin e Martyt, andaj nuk 

duhet paragjykuar asgjë. Sipas tij, gjykata speciale nuk po krijohet për hetimin e UÇK-së. “Në raportin e Martyt 

përmenden individë të UÇK-së. Nëse diçka e atillë si trafikimi i organeve ka ndodhur, atëherë duhet hetuar dhe 

dënuar. Por, kjo nuk nënkupton dënimin e gjithë UÇK-së”. 

Cliff tha, po ashtu, se krijimi i gjykatës spe-

ciale me miratimin e Kuvendit të Kosovës do 

të jetë pozitiv për imazhin ndërkombëtar të 

Kosovës, duke demonstruar se nuk ka asgjë 

për tu fshehur. Sipas tij, miqtë e Kosovës po 

duan që të shmangin mundësinë që rasti i 

themelimit të gjyaktës nga ana e Rusisë të 

ngrihet në Këshillin e Sigurimit të OKB-së.  

I pyetur se pse nuk ekziston një gjykatë e 

ngjashme për Serbinë, ambasadori britanik u 

shpreh: “Nuk ka gjykatë special për Serbinë, 

sepse nuk ka ndonjë raport të miratuar në 

Këshillin e Evropës për Serbinë”.Për gjyqtarët 

e EULEX-it, ndërkaq, tha se do të fokuohen në 

lëndët që tashmë janë duke u hetuar.Duke fo-

lur për zgjatjen e mandatit të EULEX-it, Cliff 

theksoi se në Kosovë ka ende punë për të bërë 

në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit dhe 

për këtë shkak është e domosdodhme një gjë e 

tillë.Sipas tij, mandati i EULEX-it duhet zgja-

tur për dy arsye. “Së pari nevojitet të kemi 

sundim rendi dhe ligji, si dhe gjyqësi të 

pavarur në Kosovë.  

Së dyti, ekziston nevoja që EULEX të merret me proceset e dala 

nga marrëveshja Kosovë-Serbi, si integrimi i pjesëtarëve të MUP-it 

në sistemin kosovar dhe krijimi i strukturës së gjykatave në veri dhe 

mjedise të tjera. EULEX do të foksuohet në këto çështje gjatë dy 

viteve të ardhshme”, tha Cliff.Ambasadori Cliff ka folur edhe për 

reformën zgjedhore, duke sjellë ndërmend se nëse Kosova dëshiron 

t‟i bashkohet Bashkimit Evropian, atëherë duhet të organizojë 

zgjedhje të lira dhe fer, ngase ky është kriter primar.Ambasadori Ian 

Cliff për kontributin e tij në zhvillimet në Kosovë dhe lobimin për 

njohjen e pavarësisë, u nderua nga Kolegji “Pjetër Budi” me çmi-

min “Hyjnesha në Fron”.  
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Kolegji “Pjetër Budi” organizon kurse  

Kolegji “Pjetër Budi” organizon kurse në fusha të ndryshme. Kështu, kursi për kontabilitet zgjat pesë 

ditë, ai për marketing dy javë, aq sa zgjat edhe kursi për teknologji informative. Ndërkaq, organizohen 

edhe kurse nga fusha e komunikimit, gazetarisë dhe doganës e shpedicionit. Në “Pjetër Budi” janë duke 

vazhduar edhe kurset nga gjuha angleze. 

CEEPUS – mundësi e mirë për studentë dhe profesorë  

Programi i shkëmbimeve të stafit akademik dhe studentëve në Evropën Qendrore (CEEPUS) është një 

mundësi e mirë për institucionet kosovare të arsimit të lartë. Në këtë program janë të përfshirë 16 shtete, 

në mesin e tyre edhe Kosova. Shkëmbimi i stafit akademik dhe studentëve mundësohet nga bursat që 

ofron Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës dhe shtetet përkatëse, 

varësisht prej marrëveshjes mes tyre.  

 

Ekzistojnë katër kategori të shkëmbimeve: studentë me qëndrim të paktën tre muaj, studentë me qëndrim 

më pak se tre muaj, staf akademik me kohë të papërcaktuar dhe studentë për eksursion të shkurtër 

minimum treditor. Mënyra më e mirë të përfituar nga bursat për shkëmbim është nëse institucionet e 

arsimit të lartë bëhen pjesë e rrjetit CEEPUS, duke pasur marrëveshje me të paktën tre nga shtetet partnere 

të CEEPUS-it ose si i pavarur (freemover). Për informata më të hollësishme mund të vizitohet faqja në 

internet: http://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=XZ 

http://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=XZ
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Isa Mustafa insiston për zgjedhje në qershor  

Çështja e krijimit të Gjykatës Speciale është e panegociueshme. Kështu tha të martën, në një debat me studen-

tët e Kolegjit “Pjetër Budi” kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. 

“Çështja e Gjykatës Speciale nuk negociohet - ose do ta bëjë Këshilli i Sigurimit me propozim të Rusisë, ose 

do ta bëjmë ne në Kuvendin e Kosovës. Edhe pse nuk na pëlqen, më mirë është ta marrim (vendimin) ne, sesa 

Këshilli i Sigurimit”, tha Mustafa. 

Sa i përket ligjit për veteranët e luftës, tashmë të miratuar, ai tha se në momentin që LDK merr qeverisjen, do 

ta rikthejë atë dhe disa ligje tëtjera në Kuvend. “Pjesë e këtij ligji duhet të jenë të gjithë ata që kanë dhënë 

kontribut për lirinë e vendit”, theksoi ai.Kurse, lidhur me mospërkrahjen e mocionit të AAK-së nga LDK për 

rrëzimin e Qeverisë Mustafa tha se LDK ka konsideruar se opozita nuk i ka numrat dhe, në anën tjetër, Ku-

vendi duhej marrë vendim për procese të rëndësishme. Edhe pse kishte deklaruar se këtë javë do të shpërbëhet 

Kuvendi, Mustafa u shpreh se këtë javë nuk pret që do të ndodh kjo, por pret që të merren vesh pas miratimit 

të Ligjit për Zgjedhjet dhe zgjatjes së mandatit EULEX-it. Për EULEX-in tha se nuk ka nevojë të 

kundërshtohet zgjatja e mandatit të tij, sepse ky mision bërë një pjesë të mirë të punës, duke u marrë me atë 

pjesë të cilën nuk ka mundur të merret gjyqësori vendor. Mustafa theksoi se zgjedhjet duhet të mbahen në qer-

shor, e jo të shtyhen. Lideri i LDK-së nuk pranoi se LDK e ka humbur Prishtinën. “Unë dhe LDK në Prishtinë 

kemi shumë më shumë vota se subjektet e tjera, mirëpo gjatë zgjedhjeve të fundit aty ndodhi një koalicion 

joformal, të tjerët kundër nesh”.  

Mustafa foli edhe për arrestimin e inspektorëve në 

Komunën e Prishtinës, duke thënë se drejtësia është 

ajo që duhet ta thotë fjalën e vet. Megjithatë, ai 

theksoi se në Kosovë ka pasur gjëra edhe më të 

rëndësishme se arrestimi i inspektorëve siç është 

vjedhja e dhomës së dëshmive, skandali me pasaporta 

etj., porse në ato raste “nuk kanë ndodhur arrestime të 

tilla të bujshme”. Para studentëve të Kolegjit “Pjetër 

Budi”, Mustafa shpalosi ofertën zgjedhore të LDK-

së, duke thënë se kjo parti i ka katër orientime 

themelore për katër vjet qeverisjeje. 
.“Ndryshimet në zhvillimin ekonomik, reforma në arsim 

dhe shëndetësi, si dhe integrimi në BE janë vlerësuar si 

pika kryesore të planit tonë për qeverisje të vendit”, 

theksoi ai.  
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Kurti fajëson Thaçin për Gjykatën Speciale 

Krijimi i tribunalit për hetimin e krimeve të pretenduara të UÇK-së është rezultat i kapitullimit të kryeministrit 

Hashim Thaçi në bisedimet me Serbinë. Kështu tha të premten, në një debat me studentët e Kolegjit “Pjetër Budi”, 

kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti. “Ai mund të bëjë gjithçka në Bruksel, në bisedimet me dyer të 

mbyllura, përveç rezistencës”, u shpreh ai. 

Përpara studentëve, Kurti ka folur edhe për çështjen e ulëseve të rezervuara për pakicat në Kuvendin e Kosovës. 

“Ne iu kemi thënë jo ulëseve të rezervuara. Nuk janë të drejta as ulëset e garantuara”.  

Për projektiligjin e veteranëve të luftës Kurti tha se ka mangësi, sepse i trajton ata si problem social. 

Duke komentuar premtimet dhe vendimet e javëve të fundit të kryeministrit Thaçi, Kurti theksoi se “kjo është 

logjikë e aksham pazarit”. Sipas tij, ka shumë vendime të qeverisë që mund të korrigjohen dhe të kthehen 

mbrapsht, nëse Vetëvendosje vjen në pushtet. 

Duke folur për orientimin ideologjik të subjektit politik që drejton, Kurti u shpreh se alternativa qeverisëse e 

Vetëvendosjes është një lloj socialdemokracie republikane, qendër e majtë dhe dëshiron që zhvillimi ekonomik të 

jetë i qëndrueshme, si dhe të zbusë pabarazinë në shoqëri. 

Sipas tij, modeli i këtij subjekti për zhvillimin ekonomik është modeli i shtetit zhvillimor – një model që është më 

i afërt me modelin franko-gjerman.  

Kurti foli edhe për garantimin e konkurrencës së ndershme dhe për barazi në të gjithë sektorët. 

“Nuk e kemi as fobinë, e as maninë e privatit. Publikja dhe privaja mund të bashkëjetojnë në mënyrë të përsosur”, 

theksoi ai 
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“Pjetër Budi” organizon Konferencën e Tretë Shkencore Ndërkombëtare  

Më 31 maj dhe 1 qershor 2014, në Prishtinë Kolegji “Pjetër Budi” organizon Konferencën e Tretë Shken-

core Ndërkombëtare “Procesi i integrimit europian të vendeve të Ballkanit Perëndimor”. Në konferencë 

pritet të marrin pjesë studiues nga vendi dhe bota, të cilët me punimet e tyre do të referojnë në tema të 

ndryshme, siç janë: zhvillimi i doganave dhe shpedicioneve në perspektivën e integrimeve evropiane, 

zhvillimi i biznesit, turizmit, hotelerisë, industrisë së sigurimeve etj. Po ashtu, studiuesit do të referojnë 

edhe për tema si investimet e huaja, zhvillimi i resurseve njerëzore, legjislacioni i vendeve të Ballkanit 

Perëndimor dhe i BE-së, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit, transparenca, dialogu dhe bash-

këpunimi rajonal, politikat migruese, liberalizimi i vizave, procesi i riatdhesimit etj. 

Kjo konferencë shkencore ndërkombëtare, tashmë tradicionale, organizohet në kuadër të aktivitetit shken-

cor-hulumtues të Kolegjit “Pjetër Budi”, me qëllim që studiuesve t‟iu jepet mundësia që të kontribuojnë 

me punët e veta shkencore, ndërkaq opinioni të njihet me propozimet dhe zgjidhjet që kanë të bëjnë me 

shumë çështje, në perspektivën e integrimeve evropiane.  

Vitin e kaluar, në konferencën e dytë me temë “Menaxhimi i resurseve ekonomike në funksion të 

zhvillimit të vendeve në tranzicion”, morën pjesë më shumë se 50 hulumtues shkencorë. Disa nga temat e 

trajtuara në konferencë ishin menaxhimi në turizëm dhe hoteleri, menaxhimi në industrinë e sigurimeve, 

menaxhimi në doganë e shpedicion, menaxhimi dhe marketingu, trendet në menaxhim, investimet e huaja 

në funksion të zhvillimit, menaxhimi i resurseve njerëzore, marketingu ndërkombëtar, menaxhimi dhe 

administrimi i bizneseve, menaxhimi i bizneseve të vogla dhe të mesme, menaxhimi i sistemeve 

informative etj. 
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Dy muaj aktivitete në Ditët e Hapura të “Pjetër Budit” 2014 

Përgjatë dy muajve (maj e qershor), Kolegji “Pjetër Budi” organizon manifestimin tradicional Ditët e Hapura të 

“Pjetër Budit”. Në kuadër të manifestimit që fillon më 12 maj dhe zgjat deri më 3 korrik, do të organizohen shumë 

aktivitete akademike, shkencore, kulturore, sportive e argëtuese. 

Konferenca e tretë shkencore ndërkombëtare do të jetë ndër aktivitetet më të rëndësishme dhe do të mbledh 

studiues vendës e të huaj. Ndërkaq, do të organizohen edhe vizita studimore në Britani të Madhe e Gjermani, 

prezantimi i punës hulumtuese shkencore, si dhe do të mbahen ligjërata nga mysafirë të ndryshëm - ekspertë të 

fushave. Po në kuadër të aktivitetetve do të organizohen edhe kurse profesionale pa pagesë nga kontabiliteti, 

marketingu, teknologjia informative, komunikimi, dogana e shpedicioni. Nuk do të mungojnë aktivitetet sportive, 

si turniri tradicional në shah në bashkëpunim me Federatën e Shahut të Kosovës, turniret në futboll, bowling e 

bilardo. Pjesë e aktiviteteve do të jenë edhe eksursionet e studentëve, mbrëmjet argëtuese, si dhe aksioni i 

dhurimit vullnetar të gjakut. Gjithçka do të përmbyllet me ceremoninë e diplomimit të absolventëve. 
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Pesë vjet të Klubit të Debatit  

Klubi i Debatit shënon pesëvjetorin e funksionimit në kuadër të Kolegjit “Pjetër Budi”, Prishtinë. 

Themeluar me nismën e Organizatës Studentore, gjatë kësaj kohe mysafirë të Klubit... kanë qenë 

personalitete të njohura vendore e ndërkombëtare, të cilat kanë bashkëbiseduar me studentët dhe 

janë përgjigjur në pyetjet e tyre. Politikanë, diplomatë, ekspertë të fushave të ndryshme, njerëz të 

artit, kulturës e sportit janë sfiduar në Klubin e Debatit. 

Ambasadori britanik Ian Cliff ishte mysafiri i kësaj jave në Klubin e Debatit, ndërkaq javët e 

ardhshme do të ketë të tjerë mysafirë. 
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Studentë dhe profesorë të USHT-së vizituan Kolegjin “Pjetër Budi” 

Një grup studentësh dhe profesorësh të Universitetit Shtetëror të Tetovës (USHT) vizituan Kolegjin 

“Pjetër Budi”. Vizita kishte për qëllim vendosjen e bashkëpunimit ndërmjet të dyja institucioneve, 

me fokus të veçantë në fushën e turizmit. Nga përfaqësues të “Pjetër Budi” ata u njohën me vepri-

mtarinë e kolegjit, ndërkaq u dhanë edhe propozime konkrete për bashkëpunim të mëtejmë në fushën 

akademike dhe shkencore.  

Studentët morën pjesë në Panairin e Punës 

Studentë të Kolegjit ”Pjetër Budi” kanë marrë pjesë në Panairin e Punës 2014, i cili u mbajt për dy 

ditë në Prishtinë, organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane. 

Në këtë panair, studentët përveç që vunë kontakte me përfaqësues kompanish të ndryshme të biznesit 

në Kosovë, patën mundësi edhe të marrin pjesë në punëtori të ndryshme. Ata e vlerësuan shumë të 

rëndësishme pjesëmarrjen në panair, një kontribut ky i Zyrës së Karrierës të Kolegjit “Pjetër Budi”.  
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Absolventët nisin përgatitjet 

Kanë filluar përgatitjet e absolventëve të Kolegjit “Pjetër Budi” për përfundim sa më dinjitoz të 

studimeve. Përderisa këto ditë po fotografohen me uniformë dhe kapelë absolventi, ata janë edhe 

duke bërë përgatitje për organizimin e absolventiadës dhe vizitave të ndryshme. Ndërkaq ka nisur 

edhe një garë se cila nga fotografitë e absolventëve, të postuara në Facebook do të mbledh më së 

shumti “like”, në mënyrë që rezultatet të publikohen në ceremoninë e diplomimit në fillim të 

muajit korrik, bashkë me komentet më interesante që shoqërojnë fotografitë. 
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Sa lexojmë? 58 % thonë tre libra në vit! 

Sipas një sondazhi të ralizuar nga Kolegji “Pjetër Budi”, e që u publikua me rastin e 23 Prillit - 

Ditës Ndërkombëtare të Librit dhe të të Drejtës Autoriale, 58 për qind e të anketuarve lexojnë më shumë 

se tre libra gjatë një viti, ndërkaq 42 për qind më pak se tre libra.  

Sipas një ankete botërore të realizuar vite më parë, hindusët ishin lexuesit më të mëdhenj në botë, duke 

lexuar mesatarisht 10.7 orë në javë. Kina, Filipinet dhe Rusia zinin vendin e dytë, tretë dhe të katërt me 

respektivisht 8, 7.6 dhe 7.1 orë në javë, mesatarisht. Britanikët dhe amerikanët kishin gati gjysmën e 

orëve të Indisë me respektivisht 4.1 dhe 3.1 orë në javë. 

Një sondazh i BBC-së në shqip, i realizuar vite më parë me shqiptarë moshash të ndryshme tregonte se 

arsye e mosleximit të mjaftueshëm ishin aktivitetet tjera me të cilat humbej koha. Po ashtu, shumë të 

anketuar thoshin se nuk kanë kohë për lexim, ose lexojnë vetëm libra që i kanë të detyrueshme. 

Megjithëse kishte edhe të atillë që si shkaqe kryesore të rënies së interesimit ndaj librit përmendnin 

nivelin e ulët kulturor dhe rolin joedukues të mediave.  
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Studentët debatuan për zhvillimin e turizimit në Kosovë 

Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” të shoqëruar nga Hysen Sogojeva, ligjërues në Kolegj, ishin të ftuar 

në Radio Kosova, ku diskutuan per temën “Mundësitë e zhvillimit të turizimit dhe hotelerisë në 

Kosovë, hulumtimet dhe perspektiva”. 

Gjatë emisionit, prof. Sogojeva foli edhe për objektet hotelere në Kosovë, të cilat duhet të aplikojnë për 

klasifikim dhe kategorizim.  

 

“Ne presim që një numër i madh do të kategorizohet, por presim që një pjesë nuk do të kategorizohet për 

arsye se për t’u kategorizuar duhet të plotësohen disa kushte, nëse i figurojnë tre yje, ai në të vërtetë duhet të 

ketë tre yje”, u shprehet ai. 

Sipas prof. Sogojevës, ky proces zhvillohet falas dhe është në të mirë të promovimit të objekteve hotelere. 
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IPKO Foundation prezantoi programin e bursave për studentë 

Përfaqësues të IPKO Foundation (Fondacionit IPKO) prezantua para studentëve të Kolegjit “Pjetër 

Budi” ofertën dhe mundësinë për aplikim në programin të bursave "Next Generation Innovators- 

Inovatorët e gjeneratës së ardhshme”. 

Gjatë prezantimit u sqarua mënyra e aplikimit, kriteret e vlerësimit, procesi i vlerësimit si dhe u dhanë 

këshilla për plotësim sa më korrekt të aplikacionit. 

 

Qëllimi i programit është të ofrojë bursa për studentët që kanë ide inovative digjitale. Për këtë vit 

akademik, shuma totale e dedikuar për bursa është 20 mijë euro. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë 

studentët të cilët në vitin akademik 2014/2015 janë duke ndjekur njërin nga dy vitet e fundit të 

studimeve bachelor. Periudha e aplikimit zgjat deri më 21 prill 2014. 

Bursa e IPKO Foundation nuk është vetëm ndihmë financiare, por edhe ftesë për t’u bërë pjesë e një 

komuniteti që i ofrohen mundësi të shumta zhvillimi. Për informata më të hollësishme, vizitojeni web 

faqen  www.ipkofoundation.org. 

 

http://www.ipkofoundation.org/
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BËHUNI PJESË E GARËS “SELFIE MA I MIRË PREJ KREJTVE” DHE FITONI 

SHPËRBLIME! 

 
 
Gara e fotografisë “Selfie ma i mirë prej krejtve”, e organizuar nga Kolegji “Pjetër Budi”, 
është duke vazhduar.  
 
Në garë mund të marrin pjesë të gjithë maturantët, studentët dhe qytetarë të tjerë, të cilët fotot 
e tyre “selfie” mund t‟i postojnë në grupin në Facebook të emërtuar “Gara „Selfie ma i mirë 
prej krejtve”. 
 
Fotografitë “selfie” mund të realizohen në pjesë të ndryshme të Kosovës, ndërkaq ato më të 
mirat/më kreativet do të përzgjedhen në bazë të klikimeve tuaja.  
 
Fotografitë më të mira “selfie” do të shpërblehen me 200-800 euro!   
 
Bëhuni pjesë e garës për “sefie‟n më të mirë prej krejtve”, tregojeni kreativitetin tuaj dhe fito-
ni shpërblime!  


