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lidhjen me Elgid Dodën,
çifti del publikisht

Rrëfehet Lumturi Ratkoceri: Rrugëtimi im në politikë.
Ka gra që kanë bërë karrierë duke thënë veç ‘po’

Marina Fara nuk
di të ndalet,
ja fotot “hot”

Vjehrra e moderatores: Unë dhe
Floriana Garo si dy mikesha,
ja marrëdhënia ime me të
Kryetarja e AK: Po pres me padurim të bëhem gjyshe
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Rrëfehet Lumturi Ratkoceri: Rrugëtimi im në politikë. Ka gra që kanë bërë karrierë duke thënë veç 'po'

Vjehrra e moderatores: Unë dhe Floriana Garo
si dy mikesha, ja marrëdhënia ime me të
Kryetarja e AK: Po pres me padurim të bëhem gjyshe
Angazhimi

Enida Himaj

Sigurisht, angazhimi im
në politikë më ka bërë që
të mos jem pranë
familjes aq sa do të
dëshiroja. Por mendoj që
ka ardhur koha që unë të
kthehem dhe, ashtu si
shumë bashkatdhetarë të
tjerë, të vë në shërbim të
vendit tim aftësitë e mia.
Dhe djemtë e mi janë
mbështetja më e madhe
në angazhimin që kam
marrë.

K

ryetarja e Aleancës Kuqezi
u shndërrua në kryefjalën
e mediave, teksa u zbulua
se ishte vjehrra e moderatores Floriana Garo. Lumturi Ratkoceri,
vjen në një rrëfim për suplementin "Vip Pages" të "Gazeta Shqiptare" për të na zbuluar detaje
nga rrugëtimi i saj në politikë dhe
hapat që e çuan në krye të Aleancës Kuqezi, gjithashtu për të
treguar se sa ka ndikuar angazhimi politik në largimin nga familja
dhe për marrëdhënien që ka me
nusen e djalit. Angazhimi në politikë e ka bërë që të mos jetë gjatë
pranë familjes, megjithatë ajo pohon se ka ardhur koha që t'i kthejë në shërbim të vendit aftësitë e
saj. Djemtë janë mbështetja më e
madhe që ka, e kur bëhet fjalë për
këta të fundit, Ratkoceri na flet
edhe për raportin e saj me nusen e
Enisit, Florianën. Ajo na zbulon
se çifti është njohur në një udhëtim
në Itali. Për Florianën thotë se,
nuk e ka parë ndonjëherë raportin e tyre me syrin e vjehrrës dhe të
nuses. Ato njihen prej një viti dhe
marrëdhënia e tyre është e dy mikeshave të mira që e vlerësojnë dhe e
respektojnë shumë njëra-tjetrën.
Së fundmi, Lumturia thotë se po e
pret me padurim momentin kur do
të bëhet gjyshe.
Si ka nisur rrugëtimi juaj në
politikë?
Rrugëtimi im në politikë ka filluar në vitin 2004, kur u emërova
drejtoreshë e "Universitetit Shqiptar të Gjenevës". Në kushtet e
një fushate denigruese kundër
nesh, nga ana e partisë ultra të
djathtë zvicerane UDC, dhe një
mungese të përfaqësimit dhe
mbrojtjes së interesave tona nga
ana e ambasadës shqiptare, si dhe
të mungesës së përfaqësimit institucional të komunitetit shqiptar
të Kosovës, unë u angazhova tërësisht, duke u bërë zëri i komunitetit.
Përse zgjodhët Aleancën K
uKuqezi?
Aleancën Kuqezi e zgjodha për
faktin se ishte dhe është e vetmja
parti që ka një vizion të qartë si
duhet të bëhet Shqipëria dhe
mënyrat për t'ia arritur. AK është
e para parti politike që kërkoi reformën në sistemin gjyqësor dhe
vendosjen e shtetit ligjor. Në 2012-

ijimin e një fronti unik kundër diktaturës së krimit që po instalohet
me shpejtësi. Si rezultat i këtij
bashkëpunimi, erdhi dhe deklarata për qëndrimin e unifikuar për
reformën zgjedhore.
Si e shikoni klasën politike në
vend?
Për mendimin tim, të flasësh për
"klasë politike" në Shqipëri do të
thotë t'u bësh një shërbim shumë
të madh. Termi më i saktë do të
ishte "banda politike". Sigurisht
që, vendi ynë ka politikanë të ndershëm dhe me integritet, por fatkeqësisht zëri i tyre nuk dëgjohet.
Nëse do të ishte zëri juaj në

Lumturi Ratkoceri
ën, ishte AK që ngriti zërin dhe
kërkoi që funksionarët e lartë të
shtetit, duke filluar nga kryeministri, të mbanin përgjegjësi penale
për veprimet e tyre. Sot, reforma
në drejtësi është në gojën e të gjitha
forcave politike, dhe ne anëtarët
dhe anëtaret e AK ndihemi krenarë për përmbushjen e këtij misioni. Principi i reciprocitetit në
politikën e jashtme është një tjetër
ide e programit të AK dhe që po
bën rrugën e saj. Mbi të gjitha bashkimi i kombit, si e drejta më legjitime dhe absolute e popullit shqiptar. Kjo është rruga e vetme që
kombi ynë të ecë drejt prosperi-

tetit.
Duket se kjo forcë identifikohet me Kreshnik Spahiun; sa të
vështirë do ta keni ta ndryshoni
këtë gjë?
AK është identifikuar me Kreshnik Spahiun sepse ai ishte themeluesi dhe ideatori i filozofisë së AK.
Prioriteti im është të vazhdoj luftën
pa kompromis - që e kemi filluar së
bashku që në 2011-ën - kundër mafies shtetërore, që e ka kapur për
fyti vendin tonë dhe po e mbyt.
A keni marrë ftesë nga partitë
e tjera?
Ne bashkëpunojmë me të gjitha
partitë joparlamentare për kr-

parlament, për çfarë do të flisnit
më së shumti?
Nëse ne do të ishim në parlament, do të ngrinim zërin kundër
kapjes së organeve të vetingut nga
mazhoranca, për reformën zgjedhore, nxjerrjen e ligjit për koncesionet abuzive, rrëzimin e çdo varianti të aprovimit të ligjit të plehrave. Këto janë disa nga prioritetet.
Sa paragjykohen femrat në
politikën shqiptare?
Megjithëse ne mbajmë një vend
nderi në krahasim me vendet e
tjera për sa u përket grave të shkolluara dhe të zonja, kjo nuk reflektohet aspak në jetën politike
dhe ekonomike shqiptare. Të jesh
politikane te ne nuk është e lehtë.
Duhet të kesh shumë kurajë dhe
vendosmëri që të përballosh luftën
e egër politike dhe presionin. Ka
dy lloj grash në politikën shqiptare; ato që janë profesioniste
të zonja dhe me integritet, dhe të
"urtat", që i kanë ngjitur shkallët
e karrierës duke thënë vetëm "po".
Ashtu si një pjesë e madhe e burrave politikanë shqiptarë. Por një
gjë është e sigurt: gratë janë më të
përgjegjshme dhe më pak të korruptuara se burrat në politikë.
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KLEA HUTA më në fund pranon lidhjen
me ELGID DODËN, çifti del publikisht

P

Unë dhe Floriana as që e kemi parë ndonjëherë
raportin tonë me syrin e vjehrrës dhe nuses. Ne
njihemi prej një viti dhe marrëdhënia jonë është e dy mikeshave të mira që e vlerësojnë dhe e
respektojnë shumë njëra-tjetrën. Pres me padurim momentin kur do të bëhem gjyshe. Është
ëndrra e çdo nëne. Por vendimi i takon çiftit, dhe
unë e respektoj këtë

Sa ju ka larguar nga familja
angazhimi në politikë?
Sigurisht, angazhimi im në politikë më ka bërë që të mos jem pranë
familjes aq sa do të dëshiroja. Por
mendoj që ka ardhur koha që unë
të kthehem dhe, ashtu si shumë
bashkatdhetarë të tjerë, të vë në
shërbim të vendit tim aftësitë e mia.
Dhe djemtë e mi janë mbështetja
më e madhe në angazhimin që kam
marrë.
Kohët e fundit jeni përfolur në
media edhe si vjehrra e Floriana
Garos; nga është njohur djali juaj
me moderatoren simpatike?
Enisi dhe Floriana janë njohur
në një udhëtim në Itali.

Si është Lumturia si vjehrrë?
Më shumë jeni mikesha, apo respektoni raportin klasik nuse-vjehrrë?
Unë dhe Floriana as që e kemi
parë ndonjëherë raportin tonë me
syrin e vjehrrës dhe nuses. Ne njihemi prej një viti dhe marrëdhënia
jonë është e dy mikeshave të mira
që e vlerësojnë dhe e respektojnë
shumë njëra-tjetrën.
A i ke kërkuar çiftit të ri të të
bëjnë gjyshe?
Sigurisht që e pres me padurim
momentin kur do të bëhem gjyshe.
Është ëndrra e çdo nëne. Por vendimi i takon çiftit, dhe unë e respektoj këtë.

as shumë zhurmave dhe
thashethe meve lart e
poshtë, ku flitej për lidhjen
mes bukurosh es Klea Huta
dhe këngëtari t Elgid Doda,
më në fund ajo vendosi ta
pranojë. Edhe pse, jo më larg
se dje, ajo ishte e ftuar në
emisionin "Rudina", dhe e
pyetur nëse ishte e lidhur
apo kishin diçka me këngëtarin Doda ajo tha që ishin
vetëm miq dhe asgjë më
tepër. Ja që, me sa duket, ka
ndryshua r mendje. Kjo vihet
re në profilin e saj në
"Instagra m", ku Klea ka
postuar një foto të saj me
Elgidin, shumë romantik e,
pa asnjë nënshkri m në të.
Gjithsesi , fotoja flet
shumë, dhe kishte ardhur
koha që ta pranonte një
lidhje kaq shumë të përfolur mes tyre. Duhet
pranuar që janë një çift
vërtet i bukur. Ne urojmë
që të zgjasë sa më shumë
dashuria mes tyre!

A

jo ka publikuar në rrje
te sociale disa foto në
të cilat shfaqet në shtr
mbuluar vetëm me një
at e
çarçaf. Nuk dihet për
se Marina është duke
foto kaq provokuese,
realizuar
por ato nuk kanë kalu
ar pa komente dhe pa
ndjekësve. Ditë më par
vëmendjen e
ë, bukuroshja ka qenë
sërish në vëmendje, pas
tua për një lidhje të sup
i u komenozuar me Olsin e "BB9",
thashethem që ajo e hod
poshtë menjëherë. Disa
hi
muaj më parë, Fara dhe
biznesmeni nga Shkodr
Ismaili u lidhën në feje
a Edi
së. Por, ashtu siç ndo
dhi në mënyrë të beft
u ndanë. Marina është
ë, ashtu edhe
vajza e vetme e këngëta
res Eli Fara.

Marina Fara nuk di të ndalet,
JA FOTOT "HOT"
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Ilir Meta në stadium, kush
e shoqëroi presidentin...

P

residenti i vendit, Ilir Meta ishte i pranishëm në stadiumin "Loro Boriçi"
për të ndjekur sfidën mes Kombëtares shqiptare dhe asaj italiane. Përveç
fotos me ish-kapitenin Lorik Cana, i cili i dha zyrtarisht fund futbollit të
luajtur në ndeshjen me Italinë, u vu re sërish mungesa e bashkëshortes së
tij, Monika Kryemadhi në stadium. Kreu i shtetit shoqërohej nga vajza e tij,
Era si dhe Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, me të cilin edhe janë fotografuar. Ndërsa bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi, që tashmë ka
marrë drejtimin e LSI-së, ka vijuar të mbajë premtimin, ashtu si në evente e
ceremoni të tjera, për të mos u shfaqur krah bashkëshortit president.

"Unë jam Fatos Nano", çfarë
ndodhi mes tij dhe gardistit

N

ë teatrin "Migjeni", gjatë ceremonisë ku janë ekspozuar 4 kupat e botës,
kanë qenë të pranishëm mjaft personazhe të njohur nga bota e sportit,
por nuk mungonin figura të rëndësishme të politikës aktive dhe të tjerë të
tërhequr. Një nga figurat që spikati me prezencën e tij në "Loro Boriçi", ishte
ish-kryeministri Fatos Nano. Nano, pas ceremonisë në teatrin "Migjeni", u nis
drejt stadiumit "Loro Boriçi" me makinën e tij super luksoze të llojit "Maserati". Në momentin kur Nano ka mbërritur përballë stadiumit, ka tentuar të
parkojë, por është ndaluar nga punonjësit e Gardës. Në këtë moment ishkryeministri Nano i është drejtuar gardistit duke i thënë: "Unë jam Fatos
Nano". Ndërsa ky i fundit i është përgjigjur: "Unë të njoh, por nuk lejohet".

E veshur sportive, si pozon
Bregu në atelienë e artit

E

veshur e
gjitha me
të zeza dhe
sportive, e
qeshur, e ulur
në një karrige
përballë një
pikture…
Kështu shfaqet
ish-deputetja e
PD-së, Majlinda Bregu, në
një foto të
postuar në
rrjetet sociale.
"Se shoqkat e
mia kanë bërë
atelienë e re",
shkruan
Bregu, në
postimin
shoqërues të
kësaj fotografie.

Bashkë Ndoka dhe Peleshi:
Na lidh një miqësi ndër vite

P

avarësisht krahëve të kundërt politikë, politikanët dhe më shumë
deputetët shqiptarë e kanë treguar se kjo gjë nuk i pengon për të
ruajtur miqësinë me kolegët kundërshtarë. Njëri nga ata është dhe kreu
i PDK-së, Nard Ndoka, i zgjedhur deputet në listat e PD-së, i cili ka bërë
të ditur se ruan miqësi me ministrin e Bujqësisë Niko Peleshi. Nard
Ndoka ka shpërndarë një foto në "Facebook", së bashku me ministrin
Peleshi dhe deputetin Ilirjan Pandavinji, dhe shkruan: "Përtej bindjeve
politike, me këta korçarët na lidh një miqësi ndër vite".
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