
Ishte viti 2009- Ibrahim Rugova po bënte tri vjet që kishte vdekur. Atë vit Uka, 

djali i vogël, ishte kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kishte marrë 

përsipër lidershipin në familje. Javëve në vazhdim, Insajderi do të bëjë publike 

qindra dëshmi të këtij hetimi të madh të emërtuar “Dosja Grande”. Giffoni ishte 

pajtuar që familja të privilegjohej në dhënien e vizave nga ambasada italiane në 

Kosovë. Pas atij takimi ku ishte kërkuar ndihmë për familjen, Mendimi nuk ishte 

shfaqur më. Në njoftimin për dhënie të kontratës duhet të shënohet edhe emri i 

personit kontaktues, i cili është përgjegjës për zbatimin e kontratës. Edhe Komuna 

e Ferizajt kishte shënuar emrin e Milaim Berishës, ashtu siç kishte bërë edhe 

Komuna e Shtërpcës, për të cilin veprim Insajderi raportoi në pjesën e parë të këtij 

hulumtimi. Biznesmeni Berisha është i dënuar me katër vjet e gjashtë muaj 

burgim për kryerjen e veprës penale-vrasje e rëndë në tentativë. Ai do të vuajë 

dënimin me burgim deri në vitin 2018. Por, ngjarja nuk zhvillohej prapa grilave, ku 

ende mbahet biznesmeni Berisha.  Zhvillohej në objektin e Komunës së Ferizajt. 

Këtë epitet këngëtarja e forcon edhe më tepër me faktin që nuk është përfolur 

asnjëherë deri më tani për ndonjë ndërhyrje kirurgjike, shkruan GazetaExpress. 

Mimoza Shkodra cilësohet si një nga këngëtaret më të bukura të skenës sonë. E 

duke qenë në dijeni me bukurinë që i ka fal nëna natyrë, Mimoza nuk e ka 

problem të dalë në rrugë e pa kuruar.  

  



Struktura e re organizative e sistemit arsimor:  Kosova tashmë ka sistemin 5 + 4 +3 

të  shkollimit fillor dhe të mesëm, i cili fillon në moshën 6 vjeçare. Ndyshime e 

fundit strukturore  janë ndërmarrë me qëllimin të krijimit të një sistemt arsimor 

në pajtueshmëri me sistemet  arsimore në vendet e BE-së dhe të vendeve të tjera 

të zhvillura. Gati një e katërta e popullsisë së Kosovës janë në arsim të rregullt. Në 

vitin shkollor 2002/2003 në Kosovë kishin 973 shkolla fillore me 315,089 nxënës 

të rregjistruar dhe 20,352 mësues. Në po të njëjtin vit ka patur 140 shkolla të 

mesme (në 72.5% të tyre mësimi është në shqip, në 22% në serbisht, kurse në 

4,5% mësohet në më shumë se një gjuhë, si dhe në një shkollë të mesme mësohet 

në turqisht, 0.7%). Numri total i nxënësve të rregjistruar në arsimin e mesëm në 

këtë ishte 86,830 (55.1% meshkuj). Universiteti i Prishtinës, me 23,175 studentë 

(në vitin 2002/2003), është i përbërë nga 15 fakultete dhe 7 shkolla të larta. 

Ndërkohë ka edhe disa ofrues private të arsimit të lartë, por ata janë ende në 

fazën e tyre fillestare të zhvillimit.  

 

Intervistat me Dekanët e 8 Fakulteteve në UP: Pyetjet në këtë intervistë kanë 

qenë të natyrës së njëjtë si me drejtorë të shkollave të mesme, por me theks në 

punën e Fakulteteve. Në veçanti është diskutuar procesi i reformave sipas 

Deklaratës së Bolonjës si dhe qështje që kanë të bëjnë me menxhimin dhe 

vendim-marrjen, motivimin e mësimdhënësve si dhe problemet e tjera relevanet 

që  ballafaqohen Fakultetet.  

 

M 

BROJTJA E MJEDISIT  



Problemet në menaxhimin e mbeturinave komunale dhe ndikimi në zhvillim 

ekonomik 

Edhe pse legjislacioni në fushën e mjedisit në masë të madhe është harmonizuar 

me direktivat  dhe dispozitat e BE-së, problem kryesor përbën implementimi I 

dobët i dispozitave ligjore, si  në nivel qendror ashtu edhe në at lokal. Obligimet 

dhe përgjegjësitë  e MMPH-së, komunave, prodhuesve dhe transportuesve të 

mbeturinave, janë definuar qartë në Ligjin për mbeturinat, por mungon 

implementimi i tyre. Si rrjedhojë e këtij problemi, rrezikohen parimet themelore 

të mbrojtjes së mjedisit, dëmtohet shëndeti i njerëzve dhe negativisht ndikohet 

në zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik. Në anën tjetër, implementimi i 

saktë i ligjit do të mund t’i kontribuonte sigurimit të përfitimeve financiare dhe 

zhvillimit të sektorit privat.  

Dear God, they'll be killed on our doorstep! And there's no trash pickup until 

January 3rd. Why, those are the Grunka-Lunkas! They work here in the Slurm 

factory. Interesting. No, wait, the other thing: tedious. 

Bender, you risked your life to save me! Do a flip! I didn't ask for a completely 

reasonable excuse! I asked you to get busy! Why did you bring us here? That's a 

popular name today. Little "e", big "B"? 

Oh, you're a dollar naughtier than most. Anyhoo, your net-suits will allow you to 

experience Fry's worm infested bowels as if you were actually wriggling through 

them. Who are those horrible orange men? 

Eeeee! Now say "nuclear wessels"! That could be 'my' beautiful soul sitting naked 

on a couch. If I could just learn to play this stupid thing. Dear God, they'll be killed 

on our doorstep! And there's no trash pickup until January 3rd. 



Ask her how her day was. Wow, you got that off the Internet? In my day, the 

Internet was only used to download pornography. Fry! Stay back! He's too 

powerful! OK, if everyone's finished being stupid. Do a flip! 

Are you crazy? I can't swallow that. Hey, whatcha watching? Well, then good 

news! It's a suppository. There's no part of that sentence I didn't like! 

Oh, I don't have time for this. I have to go and buy a single piece of fruit with a 

coupon and then return it, making people wait behind me while I complain. I'll tell 

them you went down prying the wedding ring off his cold, dead finger. 

There's no part of that sentence I didn't like! No, just a regular mistake. I usually 

try to keep my sadness pent up inside where it can fester quietly as a mental 

illness. Alright, let's mafia things up a bit. Joey, burn down the ship. Clamps, burn 

down the crew. Isn't it true that you have been paid for your testimony? Why 

would a robot need to drink? Fry! Stay back! He's too powerful! Oh, I think we 

should just stay friends. Are you crazy? I can't swallow that. Hey, whatcha 

watching? Well, then good news! It's a suppository. There's no part of that 

sentence I didn't like! Kukuvajka britke saqed mujkeadahahaha eithojnjsha. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


