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ERKAND QERIMAJ:ERKAND QERIMAJ:
Stërvitem në kushte të vështira, por dua të ngre 

lart flamurin shqiptar, jo grekun apo serbin
“Pushimet e para me djalin 
dhe planet për një dasmë”
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NGA “TOP CHANNEL”?NGA “TOP CHANNEL”?
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Rrëfehet peshëngritësi: Institucionet të merren me problematikat e sportit, duhet bërë më shumë

Erkand Qerimaj:
 Stërvitem në kushte të vështira, por dua të ngre

lart flamurin shqiptar, jo grekun apo serbin
“Pushimet e para me djalin dhe planet për një dasmë”

Pamela Aliaj

Erkand Qerimaj është ndër
sportistët që shpeshherë
na ka bërë krenarë, duke

ngritur lart nëpër botë flamurin
shqiptar. Por duket se mbështet-
ja nuk është e denjë për kampi-
onin tonë. Në një intervistë për
“Summer Pages” të “Gazeta Sh-
qiptare”, peshëngritësi rrëfen se
pas denoncimit që u ka bërë
kushteve të vështira në të cilat
stërvitet,  ende asgjë nuk ka
ndryshuar. Më tej Erkandi tre-
gon se shpeshherë ka marrë fte-
sa për të ushtruar sportin e tij
edhe jashtë Shqipërisë,  por
dëshira më e madhe që ai ka ësh-
të të ngre lart flamurin kuq e zi
dhe jo atë grek apo atë serb.
Gjithçka perfekt duket nga jeta
e tij private, ku pak kohë më
parë është bërë baba. Së bashku
me partneren dhe djalin e vogël,
familja ka nisur pushimet në
Velipojë. Nuk është i pasur dhe
ndoshta kjo ia ka shtyrë edhe
pak planet për një dasmë, që çif-
ti ka kohë që po e mendon.

Si po ecën kjo periudhë përSi po ecën kjo periudhë përSi po ecën kjo periudhë përSi po ecën kjo periudhë përSi po ecën kjo periudhë për
Erkandin?Erkandin?Erkandin?Erkandin?Erkandin?

Periudhë qetësie, pushim ak-
tiv nga aktivitetet dhe garat
sportive. Në dhjetor kemi kam-
pionatin botëror, i cili është një
ndër objektivat e mi.

Për çfarë po stërvitesh aktu-Për çfarë po stërvitesh aktu-Për çfarë po stërvitesh aktu-Për çfarë po stërvitesh aktu-Për çfarë po stërvitesh aktu-
alisht?alisht?alisht?alisht?alisht?

Po presim që të fillojmë stër-
vitjen në Kampin Olimpik për
Kampionatin Botëror, ku mesa
më është komunikuar nga fed-

të arrijmë të jemi të barabartë
me Europën në kushte, shpër-
blime, në trajtimin e sportistëve
medalistë elitarë dhe kampi-
onëve, të cilët i ka me numërim
Shqipëria.

A keni marrë ftesë nga ndon-A keni marrë ftesë nga ndon-A keni marrë ftesë nga ndon-A keni marrë ftesë nga ndon-A keni marrë ftesë nga ndon-
jë skuadër tjetër jashtë për tëjë skuadër tjetër jashtë për tëjë skuadër tjetër jashtë për tëjë skuadër tjetër jashtë për tëjë skuadër tjetër jashtë për të
qenë pjesë?qenë pjesë?qenë pjesë?qenë pjesë?qenë pjesë?

Kam marrë, po dëshira ime
është të çoj flamurin shqiptar,
siç e bëra në Kroaci në Izrael dhe
në shumë shtete të Europës dhe
botës. Jo të çoj një flamur grek,
serb ose të ndonjë vendi tjetër.

Jemi në verë, ku po pushonJemi në verë, ku po pushonJemi në verë, ku po pushonJemi në verë, ku po pushonJemi në verë, ku po pushon
Erkandi?Erkandi?Erkandi?Erkandi?Erkandi?

Në plazhin e Velipojës kemi
kaluar disa ditë  pushim me
familjen.

Si  janë këtë  vit  pushimetSi  janë këtë  vit  pushimetSi  janë këtë  vit  pushimetSi  janë këtë  vit  pushimetSi  janë këtë  vit  pushimet
me djalin?me djalin?me djalin?me djalin?me djalin?

Djali kënaqësi me vete, por
edhe përgjegjësi ,  sepse do
përkujdesje,  megjithatë ta
mbush jetën me lumturi dhe
momente gëzimi.

Çfarë babai është Erkandi?Çfarë babai është Erkandi?Çfarë babai është Erkandi?Çfarë babai është Erkandi?Çfarë babai është Erkandi?
Mundohem të bëj aq sa mun-

dem që të kujdesem sa më mirë
për djalin.

A keni menduar të bëni njëA keni menduar të bëni njëA keni menduar të bëni njëA keni menduar të bëni njëA keni menduar të bëni një
dasmë?dasmë?dasmë?dasmë?dasmë?

Kemi menduar për dasmë, por
pak më vonë, jo tani së fundmi.

Sa i pasur jeni, sa të pasurSa i pasur jeni, sa të pasurSa i pasur jeni, sa të pasurSa i pasur jeni, sa të pasurSa i pasur jeni, sa të pasur
j a n ë  p e s h ë n g r i t ë s i t  n ë  S h -j a n ë  p e s h ë n g r i t ë s i t  n ë  S h -j a n ë  p e s h ë n g r i t ë s i t  n ë  S h -j a n ë  p e s h ë n g r i t ë s i t  n ë  S h -j a n ë  p e s h ë n g r i t ë s i t  n ë  S h -
qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?qipëri?

Unë bëj një jetë normale.

erata, pritet vetëm vendosja e
pajisjeve, shtangave.

Keni  ngri tur  shumë herëKeni  ngri tur  shumë herëKeni  ngri tur  shumë herëKeni  ngri tur  shumë herëKeni  ngri tur  shumë herë
problematikën e  kushteve eproblematikën e  kushteve eproblematikën e  kushteve eproblematikën e  kushteve eproblematikën e  kushteve e
vështira të palestrës ku stër-vështira të palestrës ku stër-vështira të palestrës ku stër-vështira të palestrës ku stër-vështira të palestrës ku stër-
viteni,  a  keni  marrë ndonjëviteni,  a  keni  marrë ndonjëviteni,  a  keni  marrë ndonjëviteni,  a  keni  marrë ndonjëviteni,  a  keni  marrë ndonjë
përgjigje.  A keni provuar tëpërgjigje.  A keni provuar tëpërgjigje.  A keni provuar tëpërgjigje.  A keni provuar tëpërgjigje.  A keni provuar të
k o n t a k t o n i  k r y e m i n i s t r i n ,k o n t a k t o n i  k r y e m i n i s t r i n ,k o n t a k t o n i  k r y e m i n i s t r i n ,k o n t a k t o n i  k r y e m i n i s t r i n ,k o n t a k t o n i  k r y e m i n i s t r i n ,
çfarë ju ka thënë?çfarë ju ka thënë?çfarë ju ka thënë?çfarë ju ka thënë?çfarë ju ka thënë?

Jo, nuk kam provuar, pasi ka
shumë institucione që janë
përgjegjëse, të cilat duhet të
merren me këto problematika të
sportit. Po aq sa duhet psh., për
ligjin për sportin,  i  ci l i  ka
shumë mangësi për trajtimet,
siguracionet, për punësimin,
shpërblimet. Mendoj që duhet të
bëhet më shumë për sportin që
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AFËRDITA DRESHAJ FESTON DITËLINDJEN,
S’MUNGON DHURATA E VEÇANTË E TË DASHURIT

Marina Vjollca largohet
nga “Top Channel”?

Konfirmohet, Eni Koçi dhe
Genc Prelvukaj janë në një lidhje

FOTOT E ÇIFTIT TË KAPUR PËRDORE
Ka kohë që po qarkullojnë dyshime nëpër median online dhe atë të

shkruar sa i përket lidhjes së artistëve tanë, Eni Koçi dhe Genc
Prelvukaj. Edhe pse flitet për ta, asnjëri e as tjetri nuk kanë dalë
publikisht që ta pranojnë lidhjen e tyre, madje dyshja në fjalë janë
shumë të rezervuar. Ata edhe kur dalin, kujdesen që të mos i shohë
askush çift. Por, për ta shuar tërë këtë dyshim, janë siguruar dy foto
të protagonistëve në fjalë, ku të dy shihen dorë përdore duke hyrë në
një ndërtesë. Me këtë konfirmohet se Eni Koçi dhe Genc Prelvukaj janë
çifti më i ri në skenën tonë muzikore. Neve nuk na mbetet asgjë për të
shtuar e as për të hequr. Pamjet flasin vetë. Çiftit të ri i urojmë dashu-
ri dhe mbarësi!

Nuk është hera e parë që flitet se Marina Vjollca do të largohet nga “Top
Channel”, madje ndoshta është moderatorja më e lakuar në fillim të çdo

sezoni televiziv. Vitin e kaluar mediat shkruan se Marina pasi bëri publike
lidhjen me reperin e njohur të “Babastars”, po kërkonte një program të vetin
në Kosovë, meqenëse “Top Media” nuk po ofronte hapësira për ambiciet e saj.
Megjithatë, aludimet ranë shumë shpejt dhe Marina nisi sezonin e ri në
“Procesi Sportiv”, pa lënë asnjë hapësirë për hamendësime. Edhe këtë vit,
emri i saj është sërish në listë si një prej moderatoreve që do të largohen nga
ekrani. Siç mësohet, këtë herë Marina ka vendosur të dorëhiqet, sepse vazh-
don të kërkojë një program të sajin, siç është pretenduar që në fillim. Të
njëjtat burime thonë se nëse Marinës nuk do t’i jepet një mundësi të ketë një
program të vetin, atëherë ajo do të largohet nga ekrani i “Top Channel”,
sepse ka pasur edhe oferta nga televizione të tjera. Ende nuk është asgjë
zyrtare dhe modera-
torja nuk e konfir-
muar një gjë të tillë,
por aludimet vijnë
fill pas lajmit për
mbylljen e pro-
gramit “Pa limit”,
drejtimin e të cilit
“Top Channel” ia
kishte besuar Luana
Vjollcës. Si do të jetë
fati televiziv i
motrave Vjollca
mbetet të presim
deri në fillim të
sezonit të ri.

Dje ka festuar ditëlindjen e saj të 31-të, bukuroshja kosovare, Afërdita
Dreshaj. Të shumta kanë qenë urimet dhe dhuratat për këngëtaren seksi,

të cilat ajo nuk ka hezituar t’i postojë edhe në faqen e saj në “Instastory”. Ajo
që ka pikasur më tepër ka qenë kartolina e urimit nga “shpirti i saj binjak”,
siç e quan ajo në postim, hokeistin çek, Jakub Kindl. Pavarësisht dhuratave
tepër të shtrenjta të bëra më parë për modelen kosovare, kësaj radhe i dashuri
i saj ka preferuar të vijë me një kartolinë të thjeshtë. Ky ishte një gjest shumë
domethënës për Afërditën, e cila e ka postuar në “Instastory” me dedikimin e
shkruar në kartolinë: “Çdo vit që ndajmë, më bën të të dua më shumë, me
dashuri Kubi”.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Mamaja e Monika Kryemadhit
bën byrek për Bebe Rexhën

Basha përplas me njëra-tjetrën
dy ish-deputetet e PD-së

Vizita në Poloni, princi George
fërkon sytë nga gjumi

Kujt i drejtohet Bushati: Pse
mbuloheni me kapele në vapë?

Bebe Rexha duket se po i shijon maksimalisht ditët në Shqipëri.
Pas disa ditëve pushime në Greqi, ajo është rikthyer në vendin

e saj dhe duket se po qëndron për disa ditë në jug të Shqipërisë,
nga ku edhe ka publikuar një foto
me Monika Kryemadhin, ku shihen
bashkë me miqtë e tyre duke
drekuar, shkruan 'opinion.al'. Por
nga ana tjetër, çdo eksperiencë në
Shqipëri Bebe Rexha nuk ka ngurru-
ar ta publikojë në "Instagram"-in e
saj, duke treguar edhe një herë se
është tepër e thjeshtë në karakterin e
saj dhe se ndihet po ashtu krenare
për Shqipërinë. Pas publikimit të disa
lopëve që ajo i ka hasur nëpër
Shqipëri me automjetin e saj, vjen
postimi i radhës. Këtë herë ajo ka
publikuar mamanë e kryetares së
LSI-së Monika Kryemadhi, zonjën
Fatime, e cila i ka gatuar Bebes një
byrek tradicional shqiptar.

Dy deputetet e PD-së Albina Deda dhe Arbjola Halimi, që mbetën
jashtë listave të 25 qershorit, janë përplasur me njëra-tjetrën. Deda

mbështet Bashën, ndërsa Halimi është kundër tij. "Më kujtohet një thënie
monumentale filozofike e Niçes, e cila ju dhurohet si kostum morti
politik më 22 korrik: 'Edhe gjethet e thata bëjnë zhurmë po t'i shkelesh'.
Në fakt ju bëtë zhurmë, bile deri në bezdi, por prapë gjethe të rëna
ngeleni, pa fat për
riciklim dhe pa lavdi",
shkruan Deda. Kurse
Halimi përgjigjet: "Ata që
të duken ty sot si viganë,
ndoshta nga vendi nga
ai sheh, mund të jenë
brumbujt e vërtetë që i
rropën deri edhe kockat
Partisë Demokratike, dhe
nëse kjo kushton për ta
thënë, pak rëndësi ka.
Njeriu frikë ka vetëm
Zotin".

Edhe princ George dhe
princesha Charlotte janë si

të gjithë fëmijët e moshës së
tyre. William dhe Kate së
bashku me fëmijët e tyre i
thanë lamtumirë Polonisë, ku
kanë kaluar dy ditët e fundit
duke shijuar historinë, kul-
turën dhe lidhjet e kombit me
Mbretërinë e Bashkuar, për të
fluturuar më pas në Berlin. Por
ata që u lodhën më shumë nga
ky udhëtim ishin dy fëmijët e
tyre. 4-vjeçari George dukej se
kishte nevojë për një sy gjumë,
pasi fërkonte sytë gjatë largimit
nga Polonia, ndërkohë që i ati,
princi William përshëndetej me
komitetin. Ndërkohë, princesha
Charlotte ishte më se e lumtur
teksa pranoi një buqetë lulesh
nga qeveria gjermane, dhe me
besim shtrëngoi duart me
atasheun britanik të mbrojtjes,
brigadier Rob Rider.

Endira Bushati, prej kohësh është pozicionuar në grupimin "anti-Basha" dhe
disa herë ka lëshuar deklarata të forta kundër kreut të PD-së. Por këtë

herë, Bushati është 'kapur' me mbështetësit e Bashës. Ajo ka postuar një foto
në rrjetet sociale ku shfaqen disa mbështetës të Bashës me pankarta në duar.
Por ajo që i ka bërë përshtypje Endira Bushatit është veshja e tyre, pasi disa
prej tyre mbanin kapele në kokë.
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