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“BULEVARDI POLITIK”
• E moshuara në Farkë i ofron Tahirit byrek,
Rama: Të duket Saimiri si ata të tepsisë?
• Majko “i bërtet” Ramës,
Veliaj mundohet ta përmbajë
• Si e ndan tepsinë e
pushtetit një demokrat
• Presidenti ha grerëzën:
Është proteinë e pastër

Rrëfehet brunia
seksi: Nuk do të
bëja kurrë foto nudo,
nuk i kaloj limitet
AKLI

SPEKT

Finalja e “Big Brother”

Olsi dhe Fiorentina, gati të
rrëmbejnë çmimin e madh

ALESIA BAMI:
U akuzuan për shpifje,
përfundon gjyqi ndaj Rozës dhe
Ivës: Nuk do të ndalemi me kaq

S’dua të dashur të
famshëm, as të pasur,
por me karakter

“S’kam bërë asnjë operacion plastik, kështu më ka falur natyra”
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INTERVISTA

Alesia
BAMI:

Rrëfehet brunia seksi: Nuk do të bëja
kurrë foto nudo, nuk i kaloj limitet

S'dua të dashur të
famshëm, as të pasur,
por me karakter

Donaldi dhe Elisona

"Nuk kam bërë asnjë operacion
plastik, kështu më ka falur natyra"
Enida Himaj

A

jo është një nga femrat më
seksi në vendin tonë. Ale
sia Bami ka ditur se si ta
fitojë famën, pavarësisht thashethemeve rreth saj. Në intervistën dhënë për "Vip Pages" të

"Gazeta Shqiptare", modelja tregon se ka pasur gjithnjë mbështetjen e familjes. Edhe pse një
femër sharmante, ajo tregon se
është 'single' dhe e përqendruar
te karriera. Nuk ka bërë asnjë
operacion plastik dhe kurrë nuk
do të guxonte për foto nudo. Alesia Bami, provokuese me sa
duket është vetëm në foto…

Alesia Bami si një ndër emrat më të lakuar në vendin
tonë; përse mendoni se jeni
bërë kaq e famshme?
Duke qenë se kam qenë pjesë e
ekranit dhe e ftuar në shumë
emisione, shfaqje baleti, sfilata
dhe shooting të ndryshme; mendoj kjo është arsyeja.

Sa e ka ndryshuar jetën tuaj
fama?
Në personalitetin tim nuk ka
ndikuar aspak, por në jetën time,
normalisht që kanë ndryshuar
shumë gjëra. Të qenët në qendër
të vëmendjes të detyron të
jesh sa më e kujdesshme me
njerëzit që të rrethojnë dhe
ambientet që frekuenton.
Megjithatë duket se fama ka
pasur kosto për ju, pasi jo
r rallëherë ju kanë sulmuar
sulmuar..
Përse ka ar
miq Alesia?
armiq
Fama për të gjithë artistët ka
kosto, të gjithë sulmohen. Por
unë doja ta përmblidhja me një
shprehje: "Kur diamantit nuk i
gjetën mangësi, thanë shkëlqimi i tij të vret sytë".
Si reagon familja juaj kur
shikon në rrjetet sociale që
sulmohet emri juaj?
Familja ime, normal që nuk reagon mirë. Por duke më njohur
mua, vendin ku jetojmë dhe
duke u mësuar me të qenët në
qendër të vëmendjes, janë ambientuar tashmë me këtë gjë.
Nga balerinë në modele apo

nga modele në balerinë?
Nga balerinë në modele. Baletin
e kam nisur që në moshën 3vjeçare. Por të dyja bashkë ndihmojnë njëra-tjetrën.
Në rrjetet tuaja

Alesi
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Finalja e "Big Brother",
OLSI DHE FIORENTINA gati
të rrëmbejnë çmimin e madh

J

emi në javën e fundit të "Big
Brother" dhe tashmë publiku
duket se e ka ndarë mendjen për
çiftin fitues. Tre çiftet finaliste
janë në garë të "ashpër" për 100
milionë lekë. Deri më tani çifti
më i spikatur, që ka dhuruar lojë
dhe ka fituar dashurinë e publikut, është Olsi dhe Fiorentina.
Sondazhet dhe rrjetet sociale
duket se e kanë përzgjedhur tashmë fituesin.
Që në ditët e para që u bë pjesë e
formatit, Olsi spikati për natyrën
e tij të çlirët.
Edhe pse çift në
lojë, djali nga
Tirana ia ka
dalë të shndërrohet në të
preferuarin e
femrave jashtë.
Që në ditët e
para Olsi u vu
në qendër të
sulmeve nga
banorët e tjerë,
ndaj së bashku
me Fiorentinën
kanë qenë thuajse çdo javë në
nominim, por
kanë ditur se si

ta jetojnë historinë e tyre,
duke merituar
qëndrimin në shtëpi. Ndryshe
nga dyshet e
tjera, çifti nga
Tirana janë konfliktuar shpesh
edhe me njëritjetrin në shtëpi, duke thyer
edhe rregullat e
"Big Brother".
Por duket se
vërtetësia e këtij çifti shihet edhe kur zihen, pa u shqetësuar
për lojën apo për telekamerat që i shoqërojnë. Kur u bënë
pjesë e lojës, të dy deklaruan se janë një
çift që i pëlqejnë
çmenduritë. Olsi me
natyrën që ka përfaqëson më së miri të
rinjtë shqiptarë.
Ndaj duket se çmenduria e fundit e këtij
çifti është të fitojë
100 milionë lekë në
"Big Brother".

U akuzuan për shpifje, përfundon gjyqi
ndaj Rozës dhe Ivës: Nuk do të ndalemi me kaq

M

Alesia Bami

sociale nuk mungojnë fotot
'hot', por a keni menduar të
pozoni nudo?
Në rrjetet e mia sociale ka foto
artistike, por deri në një limit të
caktuar.
Për çfarë shume do të pozonit
nudo?
Nuk mendoj të realizoj një set
nudo. Nudo nuk do pozoja për asnjë shumë.
Balerinë, modele... a e keni
menduar ndonjëherë ekranin
si një mundësi?
E kam menduar ekranin dhe më
pëlqen. Por për momentin preferoj të mbaroj studimet.
Shumë e përfolur në rrjetet
sociale edhe për ndërhyrjet

në trupin tuaj; a ka ndryshuar diçka Alesia?
Natyra më ka falur kështu dhe
unë jam e kënaqur me kaq sa jam.
Thuajse të gjitha vajzat kur i
pyesim thonë që janë 'single'...
Një brune kaq seksi sa ju, është 'single'?
Po, jam 'single' dhe dua t'i kushtohem vetëm karrierës sime.
Cila është lidhja më e gjatë e
Alesias dhe më e shkurtra?
Nuk preferoj të flas në lidhje me
privatësinë time.
Një të dashur të famshëm apo
të pasur?
Asnjërin! Një të dashur të
thjeshtë, të sinqertë dhe me karakter të fortë.

ë në fund ka përfunduar gjyqi i hapur
nga Artan Zabeli, pronari i një dyqani
kafshësh, kundër moderatores së njohur Roza
Lati e modeles Iva Aliko për shpifje. Arsyeja
e akuzës ka qenë sepse, sipas Zabelit, të dyja
e kanë dëmtuar në biznesin e tij duke publikuar herë pas here në profilet e tyre në rrjetet sociale foto dhe video në të cilat thonë se
personi në fjalë keqtrajton kafshët duke i
mbajtur ato në kushte të këqija. Gjykata e ka
mbyllur çështjen për mungesë provash, por
duket se vajzat nuk kanë ndërmend të ndalen.
Roza dhe
Iva janë të
vendosura
ta
demaskojnë
deri në fund
për keqtrajtimin që
Artan Zabeli u ka bërë
kafshëve.
Nëpërmjet
një statusi
në "Instagram"-in e
Rozës, vajzat ndodhen jashtë
gjykatës,
ku duken

më se të lumtura që gjithçka mbaroi. Por në
nënshkrimin e bërë poshtë fotos, Rosa tregon
se nuk përfundon me kaq. "Mbyllet çështja e
shumëpërfolur me paditës Artan Zabelin e me
të paditura Roza Latin dhe Iva Alikon, të akuzuara pa asnjë provë dhe për pasojë gjykata
mbyll çështjen. Por, beteja vazhdon tani me
prova të pakontestueshme nga ana jonë ndaj
dyqanit." Ky është statusi ku ajo tregon qartë
se ky është vetëm fillimi i betejës së vajzave
me pronarin e dyqanit të kafshëve "Tani". Të
tjera të reja presim.
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Presidenti ha grerëzën:
Është proteinë e pastër

P

residenti i Kosta Rikës, Luis Guilermo Solis ka pasur një moment të
pakëndshëm gjatë një interviste. Një grerëz, që i fluturonte shumë
pranë, i ka hyrë në gojë dhe ai e ka ngrënë, shkruan "Mirror.co.uk". "E
hëngra grerëzën; nuk ndodh një gjë e tillë për çdo ditë, proteina të
pastra", - ka thënë Solis para se të pinte një shishe me ujë. Madje, kreu i
shtetit është nxjerrë nga situata, duke thënë se këtë do ta transmetojnë
menjëherë në media dhe do të bëhet temë në lajmet qendrore.

Si e ndan tepsinë e
pushtetit një demokrat

T

imoni", "tepsia",
"tenxherja" e
fjalë të tjera të
kësaj natyre janë
më të lakuarat në
këto ditë të nxehta
të fushatës elektorale. Sakaq, kjo
është mënyra se si
e ndan "tepsinë e
pushtetit" një
simpatizant i
Partisë Demokratike. Pjesën më të
madhe ia ka ndarë
partisë së tij,
ndërsa ç'mbetet më
pas, ua ka lënë
partive të tjera si
PS, LSI e LIBRA. E
gjithë lufta bëhet
për këtë "tepsi".

BULEVARDI
POLITIK
Na merrni seriozisht!

E moshuara në Farkë i ofron Tahirit byrek,
Rama: Të duket Saimiri si ata të tepsisë?

K

ryeministri Edi Rama ishte prezent dje, në një drekë familjare

në Farkë. Pas bashkëbisedimeve të ndryshme në lidhje me
infrastrukturën e zonës, nuk munguan as batutat. Në një moment, e moshuara e familjes i ofroi byrek kreut të Partisë Socialiste në Tiranë, Saimir Tahiri. Aty ndërhyri kryeministri duke i
thënë se, Tahiri nuk ha shumë, se nuk i përket atyre të tepsisë. "Të
duket Saimiri nga ata që hanë shumë? Jo, jo, nuk është fare
ashtu, nuk u përket atyre të tepsisë ky", - tha Rama. Kreu i qeverisë madje u shërbeu grave të familjes duke u servirur pjatat,
ndërsa për meshkujt tha se duhet t'i shërbejnë vetes. Fjala "tepsi"
është kthyer tashmë në një objekt të fushatës së kryeministrit
Rama në çdo qytet ku shkon, duke iu referuar LSI-së dhe partive
të vogla që duan të jenë pjesë e pushtetit.

Majko "i bërtet" Ramës,
Veliaj mundohet ta përmbajë

K

ryeministri Edi Rama ka pak njerëz të cilëve ua beson këshillimin, por

edhe u toleron ndonjë ngritje toni të zërit. Mes tyre bën pjesë edhe

Pandeli Majko, për të cilin Rama ka një respekt të veçantë si për pak persona
në PS. Në këtë foto, ata shfaqen së bashku në një nga takimet e zhvilluara në
Tiranë këto ditë të fushatës, dhe duket se Majko diçka po i thotë, dhe kjo
diçka duket se nuk ka qenë me ton të qetë. Ndaj, kryetari i bashkisë, Erion
Veliaj duket se po mundohet ta përmbajë duke e prekur në sup. Gjithsesi
kryeministri nuk ia merr për keq asnjëherë Pandit.

