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Profesorë ndërkombëtarë mbajtën trajnim për studentët
Në Kolegjin ”Pjetër Budi” është mbajtur trajnimi për studentë, në kuadër të projektit TEMPUS për
institucionet e arsimit të lartë. Në trajnimin që kishte bënte me zhvillimin e karrierës, shkathtësitë e prezantimit
dhe komunikimin në biznes morën pjesë studentë dhe një pjesë e stafit akademik të Kolegjit ”Pjetër Budit”.
Ata përfituan njohuri të mira dhe shkathtësi të nevojshme për tregun e punës nga emra të njohur profesorësh
dhe ekspertësh të Kolegjit Universitar të Corkut (Irlandë), Universitetit Politehnica të Bukureshtit (Rumani)
dhe organizatës WUS Kosova.
Trajnimi në shkathtësitë e prezantimit u mbajt nga prof.
dr. Norma Ryan e Kolegjit Universitar të Corkut,
trajnimi për zhvillimin e karrierës nga prof. dr. Mariana
Mocanu e Universitetit Politehnica të Bukureshtit,
ndërkaq trajnimi i komunikimit në biznes nga
përfaqësues të WUS Kosova. Ky ishte trajnimi i dytë
për studentët në kuadër të projektit TEMPUS dhe në të,
përveç studentëve e ligjëruesve, morën pjesë edhe
përgjegjës të Zyrës së Karrierës dhe të zyrave të tjera të
Kolegjit “Pjetër Budi”.
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“Pjetër Budi” pjesë e vizitës studimore në Universitetin e Edinburghut
Prodekanja për Çështje Akademike e Kolegjit “Pjetër Budi”, Evliana Berani, ka marrë pjesë në vizitën
studimore të organizuar në Universitetin e Edinburghut, në Britani të Madhe.
Vizita studimore është organizuar në kuadër të
projektit Tempus "Inkurajimi i procesit të
zhvillimit të kurrikulës bazuar në rezultatet e
mësimit dhe kërkimit - orientimi i mësimdhënies
në institucionet private të arsimit të lartë të
Kosovës'', financuar nga Komisioni Evropian.
Qëllimi i vizitës ishte për të parë praktikat e mira
të shërbimeve të studentëve në Universitetin e
Edinburghut, në mënyrë që të promovohen
shërbimet mbështetëse edhe për studentët
kosovarë.

Nisin ligjëratat në studimet Master
Kanë filluar në Kolegjin “Pjetër Budi” ligjëratat në studimet Master për studentët e vitit të parë dhe të dytë.
“Pjetër Budi” ofron studime Master në drejtime zhvillimore dhe atraktive, si Doganë dhe Shpedicion,
Menaxhment, Menaxhim i Sigurimeve dhe Menaxhim i Turizmit dhe Hotelerisë. Këto programe akademike
janë mjaft të kërkuara nga studentët.
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Dita Informative e Programit Erasmus+
Përfaqësues të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë marrë pjesë
në Ditën Informative të Erasmus+, që u mbajt në
Prishtinë, me ç‟rast u prezantua thirrja e re për
aplikime në kuadër të këtij programi. Erasmus+
është programi më i ri arsimor i Bashkimit
Evropian që synon modernizimin e sistemeve
arsimore dhe përshtatjen e tyre me nevojat e tregut
të punës dhe të një bote në ndryshim të
vazhdueshëm. Erasmus+ bashkon në një ombrellë
të vetme shtatë programet e mëparshme arsimore
të BE-së, duke lehtësuar orientimin e përfituesve
dhe rregullat e pjesëmarrjes. Pjesëmarrja në këto
programe do të hapë mundësi të reja për institucionet e
arsimit të lartë në Kosovë.

Seminar për Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve
Përgjegjësja e Zyrës së Cilësisë së Kolegjit “Pjetër Budi”, Emira Limani ka marrë pjesë në seminarin dyditor
rreth Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve, që u organizua në Prishtinë nga Autoriteti Kombëtar i
Kualifikimeve.
Seminari kishte të bënte me llojet dhe tipet e
kualifikimeve për palët e interesit nga arsimi i lartë
dhe arsimi i përgjithshëm. Gjatë punës së seminarit
u diskutua draft-propozimi për llojet e kualifikimit
në KKK, për çështjet që kanë të bëjnë me
kualifikimet e arsimit të lartë, të përgjithshëm dhe
të AAP ndaras, si dhe për nivelin V nga të gjithë
sektorët së bashku.
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Studentët konstituuan Kuvendin e Republikës së Kosovës
“Luajtja” e roleve nga studentët ishte e një niveli të lartë dhe tregoi punën e të gjithë stafit të kolegjit, si dhe
përkushtimin e studentëve që njohuritë teorike të fituara gjatë leksioneve, t‟i transmetojnë në praktikë.
Simulimi i rastit “Konstituimi i Kuvendit të Kosovës” është realizuar me qëllim zbatimit të syllabusit të lëndës
për pjesën praktike të punës.Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi”, përkatësisht studentët e Programit Studimor
Doganë dhe Shpedicion në lëndën Bazat e së Drejtës, në mënyrë simbolike kanë demonstruar konstituimin e
Kuvendit të Republikës së Kosovës.
“Luajtja” e roleve nga studentët ishte e një
niveli të lartë dhe tregoi punën e të gjithë
stafit të kolegjit, si dhe përkushtimin e
studentëve që njohuritë teorike të fituara gjatë
leksioneve, t‟i transmetojnë në praktikë.
Simulimi i rastit “Konstituimi i Kuvendit të
Kosovës” është realizuar me qëllim zbatimit
të syllabusit të lëndës për pjesën praktike të
punës.
Nga realizimi i këtij projekti, studentët ishin mjaft të kënaqur dhe shprehën mirënjohje ndaj profesorit dhe asistentit të lëndës përkatëse për rastin që iu është dhënë.
Profesori i lëndës, Dr. Orhan Çeku, tha se është impresionuar nga puna dhe entuziazmi i studentëve për të
marrë pjesë në punën praktike të studimeve. Ai theksoi se raste të tilla do të ketë shumë gjatë tërë semestrit, në
lëndën përkatëse.
“Përveç aspektit shkencorprofesional, simulimi i rastit ka
për qëllim të përçojë mesazh te
klasa politike në vend për
përgjegjësinë që kanë karshi
qytetarëve të Kosovës”, theksoi
studentja Ornela Blakaj, e cila
edhe “luajti” edhe rolin e kryesueses së seancës konstituive.
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“Pjetër Budi” mbështeti festivalin “Hyjnesha në Fron”
Kolegji “Pjetër Budi” ka dhënë mbështetje për
Festivalin Ndërkombëtar të Filmit “Hyjnesha në
Fron”, që u mbajt më 17-21 nëntor në Fushë
Kosovë. E veçanta e festivalit ishte se filmat e
shkurtër u shfaqën në tren, në relacionet drejt
Pejës dhe Hanit të Elezit, kurse ata të metrazhit të
gjatë në kinematë e improvizuara në stacionin
hekurudhor.

Në edicionin e shtatë të festivalit u
shfaqën filma nga Kosova rajoni dhe bota,
si dhe u mbajtën “master klasë” nga
profesionistë, por pati edhe shumë
aktivitete tjera. Ndërkaq në hapje të tij
fjalë rasti mbajtën ambasadori i Britanisë
së Madhe, Ian Cliff dhe themeluesi i
festivalit, aktori Besim Ajeti.
Ajeti tha se në gjithë këta filma rrugëtimi i trenit ka një nisje, një cak dhe një qëllim, e qëllimi i festivalit është
të inkurajojë komunitetin e artit të shprehet, të shfrytëzojë talentin e tij dhe dijen për të influencuar në proceset
pozitive. “Nesër do të udhëtojmë në Pejë, por pas ca vitesh „Hyjnesha‟ do të udhëtojë në Minhen, Bruksel e
Londër”, u shpreh ai. Kurse ambasadori Cliff tha se është i lumtur që ambasada britanike ka pasur mundësinë
të mbështesë këtë festival, sepse ky është një program që bashkon filma, aktorë dhe artistë nga Evropa dhe
rajoni. “Hyjnesha në Fron” u themelua në vitin 2002 dhe konsiderohet festivali i parë i filmit në Kosovë. Që
atëherë është organizuar gjashtë herë në komuna të ndryshme të Kosovës. Në organizimin e edicionit të
sivjetmë të festivalit është përfshirë edhe një pjesë e stafit dhe studentëve të Kolegjit “Pjetër Budit”.
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Studentët e “Pjetër Budit” pjesë e festivalit
Një numër studentësh të Kolegjit “Pjetër Budit” kanë bërë punë vullnetarësh në kuadër të festivalit të filmit
“Hyjnesha në Fron”, duke i dhënë sharm dhe kreativitet kësaj ngjarjeje të rëndësishme kulturore. Po ashtu,
gjatë gjithë ditëve të festivalit, një numër i madh studentësh kanë përcjellë filmat dhe aktivitetet tjera, duke u
bërë pjesë e rëndësishme e ngjarjes. “Hyjnesha në Fron” sivjet u organizua për të shtatën herë, ndërkaq Kolegji
“Pjetër Budi” ishte sponzor i festivalit.
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Profesori i Kolegjit “Pjetër Budi” në Forumin Evropian të Turizmit
Profesori i Kolegjit “Pjetër Budi”, Hysen Sogojeva ka marrë pjesë në Forumin Evropian të Turizmit, i cili
është mbajtur në Napoli të Italisë. Përveç Sogojevës, i cili udhëheq Divizonin e Turizmit në Ministrinë e
Tregtisë dhe Industrisë të Kosovës, pjesë e forumit ishte edhe zëvendësministri i MTI-së, Cuneyd Ustaibo.
Edicioni i 13-të i forumit kishte për temë turizmin dhe kulturën në Evropë dhe pjesëmarrësit diskutuan për
gjetjen e mënyrave për zhvillimin e mëtejmë të industrisë së turizmit dhe shtimin e vendeve të punës në këtë
sektor. Po ashtu, u trajtuan tema si digjitalizimi dhe inovacionet në turizëm, qasja në destinacione, si dhe
trajnimi dhe edukimi në turizëm.
Përveç ministrave të turizmit të shteteve të BE-së dhe shteteve të tjera të Evropës, në forum të pranishëm ishin
edhe komisionerët e Bashkimit Evropian për turizmin dhe kulturën.
“Pjesëmarrja e Kosovës atje ishte shumë e rëndësishme. Me kolegët e shteteve të tjera diskutuam mundësitë
për rritjen e bashkëpunimit, në funksion
të zhvillimit të turizmit”, tha prof.
Sogojeva për Newsletter-in e “Pjetër
Budit”.
Ndërkaq zëvendësministri Ustaibo në
fjalimin e tij ka theksuar se
momentalisht në botë ka rreth 1.2
miliard turistë, e deri në vitin 2030 ky
numër do të ngritet në 2.5 miliardë.
“Për këtë edhe Kosova do të ketë ngritje në turizëm, duke u bazuar në këto statistika, si dhe duke i ngritur
kapacitetet turistike dhe duke krijuar mundësi për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, si shtyllë e
rëndësishme e zhvillimit ekonomik”, ka theksuar ai.
Sipas Usatibos, një ndër qëllimet e zhvillimit ekonomik të Kosovës është edhe zhvillimi i turizmit
regjional.“Krijimi i një pakoje turistike të përbashkët ndërmjet Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi,
Serbisë dhe të tjerëve do të mund ta ngriste kapacitetin e turistëve dhe do të krijonte mundësi për zhvillim
ekonomik të qëndrueshëm, për arsye se turizmi është një industri, që kërkon bashkëpunim për të pasur
zhvillim”. Në këtë forum ka pasur bashkëbisedime bilaterale të delegacionit të Kosovës me delegacionet e
Shqipërisë, Turqisë, Italisë e Kroacisë, me të cilët është diskutuar për bashkëpunim në fushën e turizmit.
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Mushkolaj në konferencë ndërkombëtare dhe në Shkollën e Etikës
Imer Mushkolaj, ligjërues në Kolegjin “Pjetër Budi” ka marrë pjesë në cilësinë e nënkryetarit të Bordit të
Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës në Forumin Podgoricas të Gazetarisë, që është mbajtur në
Podgoricë të Malit të Zi.

Në panelin që ka pasur të bëjë me vetërregullimin e mediave
dhe sfidat e këtij procesi, ai ka folur për gjendjen e mediave
të shkruara në Kosovë, funksionimin e Këshillit të Mediave
të Shkruara dhe çështje tjera të rëndësishme për këtë fushë.
Në Prishtinë, ndërkaq, Mushkolaj ka ligjëruar në Shkollën e
Etikës të organizuar nga Këshilli i Mediave të Shkruara.
Shkolla është ndjekur nga një numër i madh studentësh të
gazetarisë dhe gazetarësh të rinj, të cilët gjatë tri ditëve kanë
pasur rastin të bashkëbisedojnë me profesionistë të
gazetarisë dhe jo vetëm, në përpjekje për të nxjerrë edhe
njëherë në pah rëndësinë e etikës për punën e gazetarëve
dhe të mediave.
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Krasniqi në konferencë ndërkombëtare në Zagreb
Sekretari i Kolegjit “Pjetër Budi” Alban Krasniqi
mori pjesë në konferencën ndërkombëtare të
organizuar nga Fakulteti i Shkencave Humane i
Universitetit

të

Zagrebit,

që

u

mbajt

në

kryeqytetin kroat. Në konferencën me temë
“Demokracia,

pjesëmarrja

dhe

aktivizmi”,

Krasniqi paraqiti punimin e tij me titull “Roli i
gjykatave kushtetuese në demokracitë e reja Rasti i Kosovës”, në të cilin ai ishte bashkautor.
Në këtë konferencë morën pjesë shkollarë të rinj
nga Mali i Zi, Turqia, Franca, Bosnja dhe
Hercegovina, Serbia, Kroacia e Kosova. Në
punimin e tij, Krasniqi ndër të tjera shqyrtoi rolin
e gjykatave kushtetuese në demokracitë e reja dhe
sidomos ndikimin e tyre në respektimin e të
drejtave të njeriut dhe parimit të ndarjes së
pushteteve, që është një nga parimet bazë të
demokracive moderne. Prezantimin në gjuhën
angleze të Krasniqit mund ta ndiqni në këtë link:
https://www.youtube.com/watch?

Studentët nisën punën hulumtuese në terren
Studentët e viteve të treta të Kolegjit “Pjetër Budi” kanë nisur punën në terren, për realizimin e hulumtimeve
shkencore. Të ndarë në 12 grupe, ato do të realizojnë punë hulumtuese për dy muaj dhe më pas, punimet e tyre
do t‟i prezantojnë para publikut. Në fokus të hulumtimeve të studentëve janë tema të ndryshme. Kolegji
“Pjetër Budi” shquhet për punë hulumtuese të stafit akademik dhe të studentëve. Ky projekt i hulumtimeve
realizohet çdo vit.
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Numër i madh i dhuruesve vullnetarë të gjakut
Një numër i madh studentësh, pjesëtarë të stafit akademik, administrativ e menaxhues i janë përgjigjur aksionit
për dhurimin vullnetar të gjakut që u zhvillua në Kolegjin “Pjetër Budi”. Aksionit i është bashkuar edhe
Drejtori i Bordit të Kolegjit, z. Besim Ajeti.
Aksioni është organizuar në prag të Ditës Botërore të Luftës Kundër Sëmundjes së Diabetit, që shënohet më 14
nëntor. Nga kjo sëmundje në botë vuajnë mbi 400 milionë njerëz, ndërkaq në Kosovë mendohet se çdo vit
ndihmë mjekësore kërkojnë rreth 1000 persona.
Në kuadër të aktiviteteve jashtakademike dhe në përpjekje për edukimin e brezave të rinj edhe për humanizëm,
Kolegji “Pjetër Budi” organizon rregullisht aksionet për dhurimin vullnetar të gjakut.
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Studentët e “Pjetër Budit” në Ditën Evropiane të Turizmit të Verës
Studentë të Kolegjit “Pjetër Budi”, të drejtimeve Menaxhim i Turizmit e Hotelerisë dhe Administrim Biznesi
kanë marrë pjesë në shënimin e Ditës Evropiane të Turizmit të Verës, që është organizuar në Kosovë për të
tretën herë me radhë. Në aktivitetin e organizuar në Qendrën Informative dhe Kulturore të BE-së në Prishtinë,
ata dhe mysafirë të tjerë kanë pasur rastin të degustojnë (shijojnë) verë me prodhuesit vendorë të verërave.
Violeta Hyseni, zyrtare për informim
e Qendrës… tha se aktiviteti
organziohet me qëllim të promovimit
të prodhimeve vendore, si dhe
stimulimit të turizmit të verërave në
Kosovë. Bejtullah Haxhimurati,
menaxher i verarisë “Biopak” në
Rahovec, ngjarjen e vlerësoi shumë të
rëndësishme.
Ndërkaq, nënpresidenti i Shoqatës së Verëtarëve të Kosovës, Vahdet Spahiu, tha se verëtaria dhe turizmi i saj
kanë nevojë për mbështetje në ngritjen e cilësisë edhe më të lartë të verërave, aplikimin e koncepteve të reja të
marketingut, ngritjen e kapaciteteve të akomodimit në sistemin e bujtinave dhe zhvillimin e guidave turistike.

Lidershipi në praktikë për studentët
Studentët e programit Administrim Biznesi të Kolegjit “Pjetër
Budi” kanë realizuar një vizitë pune praktike në Zyrën e Doganës
së Kosovës në Mitrovicë. Në kuadër të lëndës Lidershipi, ata janë
njoftuar për aspektin profesional të menaxhimit që kryhet në
kuadër të kësaj zyre doganore. të caktuar, në aspektin formal.
Nga ligjëruesi i lëndës, Ismail Mehmeti, studentët janë njoftuar edhe me shembuj të një pune profesionale
praktike për liderin dhe lidershipin nga aspekti institucional, menaxherial e teknik, si dhe me aspektin praktik
të kryerjes së punëve në terren. Studentët kanë shprehur interesim për mënyrën e menaxhimit dhe mbikëqyrjes
së punëve praktike, në mënyrë që përvojat pozitive nga praktika t‟i bartin në jetën e përditshme, gjatë
zhvillimit të tyre në aspektin profesional.

Faqe 13

65 për qind e kosovarëve pro bashkimit me Shqipërinë
Më shumë se 65 për qind e kosovarëve janë
pro bashkimit me Shqipërinë, sipas rezultatit
të një sondazhi të realizuar nga Kolegji
“Pjetër Budi”. 65.5 për qind e të anketurave i
janë përgjigjur me “po, sepse bëhemi një shtet
i fortë” pyetjes se a janë për bashkimin e

A jeni për bashkimin e
Kosovës me Shqipërinë
Po, sepse bëhemi një shtet i fortë
Kosova duhet të funskionoj si një shtet i pavarur
Ende nuk e di

Kosovës me Shqipërinë, përkundrejt 32.8 për
qind nga ata që mendojnë se këto dy shtete
nuk duhet të bëhen bashkë dhe se “Kosova

2%
33%
65%

duhet të funksionojë si shtet i pavarur”.
Të pavendosur, që janë përgjigjur me “ende nuk e di” kanë qenë 1.7 për qind e të anketuarve.

Studentët e “Pjetër Budit” në spektaklin “Supersfida”
Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” Xhezide Sylejmani, Fidan Tatari dhe Fidan Kryeziu kanë marrë pjesë në
spektaklin “Supersfida”, që transmetohet në RTK1. Më këtë rast, ata kanë treguar aftësitë dhe shkathtësitë e
tyre në lojëra të ndryshme, përballë studentëve të një kolegji tjetër.
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Ëndrra amerikane e studentit Holtion Ramadani
Provoi fatin dhe realizoi ëndrrën. Holtion Ramadani nga Ferizaj, student i vitit të tretë në Kolegjin “Pjetër
Budi” qëndroi dhe punoi për gati katër muaj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për t‟u kthyer dhe vazhduar
studimet në Prishtinë.
Rrëfimi i tij është i thjeshtë, është rrëfim i një të riu që dëshiron të vizitojë vende të ndryshme dhe të njihet me
kultura të ndryshme. “Mora vesh se shkuarja në SHBA ishte më e mundur se kurrë. Një ndër arsyet pse doja ta
realizoja këtë vizitë ishte qyteti i bukur i New Yorkut ose, siç njihet ndryshe, „qyteti që nuk fle kurrë‟.
Aplikova në njërën nga agjencitë Work & Travel në Prishtinë dhe thashë të provoj fatin që të bëhem pjesë e
programit Summer Work & Travel”, rrëfen Holtioni.
Ëndrra po i bëhej realitet kur e kishte marrë vizën amerikane. “New Yorku për mua ishte një ëndërr e bërë
realitet. Qëndrova aty disa ditë dhe më pas shkova në ishullin Hilton Head. Aty takova shumë shqiptarë nga
Kosova e Maqedonia, kështu që qëndrimi im u bë edhe më i lehtë, sepse ata më informuan për shumë gjëra”,
thekson Holtioni.
Në Hilton Head Holtioni punoi gati katër muaj, ndërkohë që kohën e shfrytëzonte edhe për të vizituar vende të
ndryshme dhe për të bërë plazh. Madje, pati rastin të shohë edhe një ndeshje interesante futbolli. “Kam parë
nga afër lojën e zhvilluar ndërmjet AC Milan dhe Liverpool, një përvojë kjo e re dhe paprovuar më parë”,
tregon ai.
Holtioni thotë se do të provojë
sërish që vitin tjetër të shkojë
në SHBA, për të vizituar të
tjera vende. “Ishte një përvojë
fantastike. Mesazhi im për
gjithë studentët është që ta
provojnë fatin, sepse ia vlen
çdo investim që bëni për të
vizituar Shtetet e Bashkuara”,
porosit ai.
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Provojeni Amerikën, porosit studenti Ahmed Ombashi
Një verë e paharrueshme ishte kjo e sivjetmja për studentin e vitit të dytë të Kolegjit “Pjetër Budi”, Ahmed
Ombashi. ”Vera më e mirë që do ta mbaj mend tërë jetën”, thotë ai, teksa rrëfen përvojën nga ditët e kaluara në
Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gjatë periudhës së qëndrimit në SHBA, Ahmedi ka punuar dy punë. “Punët që ofrohen zakonisht janë nëpër
hotele, restorante apo resorte të mëdha”, tregon ai.
Ahmedi aplikoi në agjencinë “Discover America” në Prishtinë, një ndër disa të tilla që ofrojnë udhëtime dhe
punë në SHBA. Kriter themelor për të aplikuar është që studenti të jetë i rregullt në fakultet, të jetë në vitin e
parë, dytë ose të tretë, ta ketë notën mesatare së paku tetë, si dhe të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze.
Ahmedi është student që i plotëson këto kritere dhe një ndër më të mirët në “Pjetër Budi”.
Në SHBA, ai ka qëndruar në Wisconsin Dells, afër Chicagos. “Më ka pëlqyer që kam pasur rastin të njoh
shumë njerëz nga e gjithë bota. Njerëzit më kanë pëlyer më së shumti. Kanë qenë të lirë dhe pa të njohur fare
të kanë përshëndetur në rrugë. Qyteti ku kam qëndruar ka pasë shumë turistë dhe resortet e shumta nuk kanë
munguar. Çdo ditë kam pasur mundësi të vizitoj secilin resort, me të gjitha atraksionet”, tregon përvojën e tij
Ahmedi.
Disa ditë para së kthehet në Kosovë, për t‟i
vazhduar studimet në Doganë dhe Shpedicion,
ai

ka

vizituar

Chicagon.

“Një

qytet

i

mrekullueshëm. Nuk gjej fjalë ta përshkruaj”,
thotë ai. Vizitën në SHBA, Ahmedi ia
rekomandon secilit student. “Është eksperiencë
që vërtet ia vlen të provohet. Do të takoni
studentë nga e gjithë bota. Po ashtu, keni
mundësi

t‟i

Amerikës”.

shihni

vendet

“Provojeni.

e

Amerika

Suksese”, është mesazhi i tij.

bukura
ju

të

pret.
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Atmosferë feste në “Pjetër Budi”
Studentët e Kolegjit “Pjetër Budi” janë përfshirë në atmosferën festive me rastin e festave të fundvitit. Stolisja
tradicionale e bredhit është vetëm një ndër aktivitetet që studentët organizojnë gjatë muajit dhjetor në kolegj.

