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PAS SHERRIT ME ROBERT ALIAJN

Fiori Dardha largohet nga "Dance With Me"
Reagon moderatorja: Nuk kam asgjë personale me Bertin

Debati i Fiori Dardhës
me Robert Aliajn dhe
largimi nga spektakli i

vallëzimit "Dance With Me" ka
qenë lajmi që bëri bujë në rr-
jetet sociale. Debati nisi për
dhunën ndaj grave, duke de-
graduar më pas në terma
shumë të rëndë.

"Të paktën më pëlqen që ju
të dy kërceni bashkë, sepse
të gjithë këta hanë dajak nga
burrat", - tha Aliaj.

Pas këtij momenti, ka ndë-
rhyrë ashpër Fiori Dardha.

"Bashkëshorti im nuk e çon
nëpër mend të ngrejë dorën
mbi mua. Mjerë gruaja jote",
- i tha Fiori, Robert Aliajt.

Mehdi Malkaj-Robertit:
Jep dorëheqjen.

Robert Aliaj: Ke dalë në
pension ti.

Mehdi Malkaj: Është
tragjike të vdesësh para
pensionit, jo të dalësh në
pension.

Robert Aliaj: Karagjoz.
Ndërkohë, Valbona Se-

limllari i ka dalë në krah dhe
ka mbrojtur kolegun e saj
Robertin, duke i kërkuar
Fiorit që të qetësohej dhe
të mos reagonte ashpër.

"Kjo është e vërtetë e
dhimbshme. Meshkujt sh-
qiptarë shumicën e ras-
teve janë të dhunshëm.
Fiori, Berti nuk t'u drejtua
ty", - ka thënë anëtarja e
jurisë. Roberti ka folur
përsëri dhe i kërkoi
produksionit që t'i hiqte
nga dora Fiorit mikrofonin
pasi i dukej si 'akullore'.

"Çoja gruas tate në
shtëpi", - iu drejtua më
pas Fiori, duke i përpla-
sur mikrofonin në tav-
olinë.

V a l b o n a
S e l i m l l a r i :
Thamë që nuk
do ta kalojmë
në person-
ale… Ven-
dosu kufij de-
bateve.

Albi Nako:
Tani më duket
sikur kam
ardhur te Fe-
vziu dhe duhet
të flas për ba-
letin.

Pas disa
minutash, sit-
uata u qetë-
sua dhe Fiori
Dardha u rik-
thye në skenë
duke thënë se
ndihej e ofen-
duar dhe nuk

pas negocimit me produksio-
nin, i kërkoi bashkëshortes së
tij që të mos tërhiqej nga ky
spektakël. Fiori u rikthye në
skenë dhe performoi me suk-
ses.

E pyetur nëse i ka kërkuar
ndjesë Roberti, Fiori thotë se
nuk ka ndodhur asgjë më
shumë dhe asgjë më pak nga
ajo që kemi parë në ekran. Ajo
tregon se është e qetë, ashtu
siç ka qenë dhe në momentin
kur ndodhi debati. Fiori shkurt
e thjesht u përgjigj se nuk ka
diçka personale me Robertin
dhe se tanimë vendimi që ka
marrë mbrëmjen e spektaklit
nuk do ndryshojë. "Unë e kam
thënë atë natë, rrugëtimi im për-
fundoi atë natë. Nuk ka ndodhur
absolutisht asgjë më tepër sa
kam thënë atë natë 'live'. Unë
një herë flas, nuk do ketë rik-
thim", - ka treguar Fiori për
"Gazeta Shqiptare". Kujtojmë
se Dardha është e dyta e lar-
guar pas Linda Reit nga
"Dance With Me".

Vajza e ish-
deputetes
provokon
me bikini
Vajza e ish-deputetes demokrate Albina

Deda, Ada ka qenë shpeshherë në
qendër të vëmendjes së mediave për
pamjen e saj tërheqëse.  Së fundmi, nga një
bionde e ëmbël, Ada është kthyer në brune,
ngjyrë e cila i shkon shumë dhe e tregon
tepër të ëmbël. Por, përveç kësaj, ajo po
tërheq vëmendjen edhe me pozat
provokuese. Në llogarinë e saj në
“Instagram”, Ada shfaqet duke pozuar para
pasqyrës e veshur me bikini të zeza ndërsa
tregon trupin e linjat seksi. Prej disa kohësh
Ada i është përkushtuar modelingut, ndërsa
pak javë më parë ajo filloi edhe universitetin,
ku do të studiojë për gazetari.

mund ta vazhdonte më spektaklin.
Fiori Dardha: Rrugëtimin tim unë e

mbyll këtu, dhe ju uroj shumë suksese.
Falënderoj të gjithë produksionin.

Robert Aliaj: Unë përgjithësoj dhe
nëse dikush e merr personale…

Gjatë ndërprerjes publicitare ka ndë-
rhyrë bashkëshorti i Fiori Dardhës, i cili
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Rrëfehet supermodelja: Përse nuk postoj foto në rrjetet sociale si më parë

VILDANE ZENELI:
Ja pse njerëzit s’më besojnë që

nuk kam bërë operacione plastike
“Nuk ka nevojë të përhap
dashurinë në rrjetet sociale”Është përfolur shpesh për

format e saj shumë sen
suale, gjithnjë në top

formë, me një trup për t’u pa-
sur zili. Ajo është një nga mod-
elet që përfaqëson Shqipërinë
dhe Kosovën në SHBA dhe
mbarë botën. Vildane Zeneli, në
një intervistë ekskluzive për
“Bluetooth” të “Gazeta Sh-
qiptare” ka folur për jetën e saj

si modele, pasionet e saj jashtë
kësaj fushe kaq shumë të lakuar.
Gjithashtu, Vildane ka folur edhe
për fotot nudo të postuara para
pak kohësh, për kritikat që mori
dhe për foton ku në media u për-
fol se përdori fotoshop. Ajo që ne
nuk dimë është jeta e saj e lidhur
me muzikën dhe projektet që
pritet të sjellë. Gjithashtu ka zbu-
luar edhe një sekret të vogël që
ka ndodhur një vit më parë, që e
bëri të largohet për një farë kohe.
Këto dhe të tjera, për më tepër
në intervistën e mëposhtme.

Je një nga femrat më të
bukura në mbarë botën. Sa

e
vështirë është të jesh gjith-
një në formë dhe e kuruar?

Ky është një kompliment
shumë i madh, të faleminderit!
Unë kujdesem për veten, sig-
urohem që të bëj gjithçka që të
jem në formën më të mirë,
kujdesem që të ha siç duhet,
nuk pi alkool dhe bëj palestër 2
orë, 7 ditë të javës. Është vërtet
një përkushtim, por më mban
shëndetshëm fizikisht dhe
mendërisht. Për aq kohë sa jam

e kërkuar, është një ndjenjë
shumë e mirë, por një vëmend-
je e tepërt e pakërkuar është
mbytëse.

Sa kohë i dedikon vetes?
Të them të drejtën e adhuroj

të bëj shumë palestër, shoh
çfarë ha dhe gjërat që i jap trupit.
Kujdesem që lëkura të duket e
shëndetshme dhe bëj pastrimin
e fytyrës një herë në muaj. Për-
dor kremra për fytyrën për ta
mbajtur të hidratuar. Sigurohem
që të bëj të paktën 7 orë gjumë.
Ka gjithçka të bëjë me mënyrën
se si ndihesh brenda vetes.
Nëse ti je e lumtur, e transme-
ton në bukurinë tënde të jasht-

me.
Cili është sekreti i buku-

risë suaj?
Nuk kam një sekret të

veçantë sesa të kujdesem me
atë që ha dhe të bëj palestër.
Sekreti i të qenit e bukur është
lumturia. Ajo i bën njerëzit të
duken më mirë.

Njiheni për bashkëpun-
ime të ndryshme me reperë
të famshëm. Keni ndonjë
projekt tani së shpejti të re-

alizoni?
Unë jam gjithnjë duke punu-

ar mbi diçka, por është e vësh-
tirë të postoj gjithçka që jam
duke bërë, për shkak të një
problemi legal. Kam pasur një
aksident në punë para një viti,
theva kyçin shumë keq. Ishte
sikur të prisja dorën time të
djathtë. Tani jam në procesin e
zgjidhjes me hotelin ku ndodhi
aksidenti dhe derisa të arrihet
marrëveshja e zgjidhjes nuk
mund të postoj shumë nga
puna ime.

Çfarë projektesh të pres-
in përveç modelingut, këtë
sezon?

Kam bërë modelen në vende
të ndryshme, por që kur pata
aksidentin, kam qenë duke
punuar mbi muzikën time dhe
jam duke shpresuar vërtet të për-
fundoj diçka herët a vonë. Unë
jam një kritike ekstreme e vetes
dhe dua të bëj më të mirën në
atë që jam duke bërë, kjo është
arsyeja përse nuk kam lançuar
asgjë ende, sepse dua të jem e
sigurt se kur ta lançoj diçka të
jetë perfekte.

Keni zgjedhur modelingun
si pjesë kryesore të jetës
suaj. A keni të tjera pasione
përveç modelingut? Me
çfarë merreni jashtë ka-
merës?

Unë bëj edhe punë të tjera
dhe kam pasione të tjera përveç
modelingut; njëra është muzi-
ka ime, me të cilën jam duke
punuar. Unë gjithashtu punoj në
kompaninë time, ku blej shtëpi,
ne i ndryshojmë ato pastaj i
shesim. Është një punë part-
time, por është argëtuese.

Të shfaqurit nudo nuk
është më klishe për sh-
qiptarët. Keni marrë kritika
për këtë gjë?

Unë mendoj se, nëse është
një nudo artistike, është shumë
në rregull. Kjo është pjesë e të
qenit modele, nuk është asgjë
e re dhe është bërë shumë më
e kërkuar se kurrë. Ka atletë të
cilët po pozojnë nudo, artistë,
aktorë, kërcimtarë, këngëtarë
etj. Për aq kohë sa bëhet me
shije, është shumë në rregull.
Unë mora shumë kritika, edhe
pse fotot e mia ishin bërë për
projekte më të mëdha dhe ata

Pamela Aliaj
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Enca bëhet e ‘rrezikshme’,
ja kush i çon mesazh
Ajo është një nga këngëtaret më të komentuara të momentit në të

gjitha rrjetet sociale. Bëhet fjalë për Encën. Nëse i keni dërguar
ndonjë mesazh, kini kujdes, pasi këngëtarja sapo bëri të papriturën.
E irrituar nga fakti se të gjithë e pyesin pse ajo nuk u kthen përgjigje në
“Snapchat”, Enca ka publikuar një video ku tregon mesazhet pa fund që i
vijnë. “Kur dikush më thotë: Të shkrova në snapchat, pse nuk ma ke parë
mesazhin. Ja shikojeni si duket snapchati im”, thotë Enca në video.

Ndërsa, krahas videos shkruan:
“Kujdes: Mund të gjeni shokun, të
dashurin, babin, mamanë ose
profesorin te lista e emrave”.

Adelina Ismajli çmend rrjetin,
tregon format bombastike
Që prej fillimeve të karrierës, Adelina Ismajli është konsideruar si diva

e skenës shqiptare, e duket se nuk ka ndërmend ta humbasë këtë
titull. Edhe pse vetëm 6 muaj më parë është bërë nënë për herë të parë,
këngëtarja e njohur ka lënë pa fjalë ndjekësit në rrjetet sociale. Ajo ka
publikuar një foto në “Instagram” ku shfaqet me bikini e ku bien në sy
linjat e saj bombastike. “Sërish te trupi im!” - shkruan këngëtarja, duke
shpjeguar se në vetëm pak muaj, ajo u është rikthyer linjave të saj të
mëparshme. Në foton e shkrepur në bordin e një jahti, Adelina duket
mahnitëse me një palë bikini ngjyrë rozë, teksa po shijon pushimet e
para si nënë së bashku me familjen e saj.

që i bënë janë artistë të nudos. Mendoj se
jam gjykuar më tepër për shkak të seks
appeal-it tim. Shumë njerëz nuk arrijnë ta
shohin se këto foto nuk kanë asnjë lloj lidhje-
je forme apo të krijojnë foto ofensive. Nuk
kam çfarë t’i bëj pamjes sime të jashtme.
Unë gjithashtu marr shumë komplimente
nga ata që e kuptojnë artin dhe janë në të
njëjtën industri si unë.

A do të guxonit të pozonit për një
revistë si “Playboy”?

Jo, nuk do të pozoja asnjëherë për re-
vista si “Playboy”. Jam një modele profe-
sioniste, dhe “Playboy” e kalon kufirin, si-
pas mendimit tim, sepse, edhe pse shumë
do të thoshin se janë foto të artistëve, të
gjithë e dimë se ajo është një revistë për
meshkuj, dhe kjo nuk është ajo që unë dua
të bëj me karrierën time, nuk po përpiqem
t’u bëj qejfin meshkujve. Gjithçka që unë
bëj, e bëj sepse dua ta bëj, jo për t’i bërë
qejfin askujt. Ky nuk është qëllimi im në jetë.
Jam duke bërë vetëm detyrën time si mod-
ele. Nuk kam bërë një foto nudo për një
kohë të gjatë, por çdo foto që kam bërë ka
qenë artistike dhe me shije.

Në foto beli duket shumë i ngushtë.
Sa centimetra e keni në të vërtetë?

Në fakt është 60 cm. Unë punoj shumë
për muskujt e mi të barkut dhe sigurohem
që beli im të jetë i vogël. Ndonjëherë e vesh
edhe “waist trainer” dhe më besoni që
punën e bën, por është e pashëndetshme
për trupin. Jam munduar të mos e vesh
shumë shpesh.

Si ndiheni me faktin që keni bërë disa
operacione plastike në trup? Jeni pen-
duar? A do të bëni të tjera ndërhyrje?

Nuk kam bërë asnjë ndërhyrje në trupin
tim. Mendoj se është e vështirë për të tjerët
të kuptojnë dhe ta pranojnë se unë nuk kam
bërë ndërhyrje, por nëse gjithkush kujdeset
për trupin në mënyrën e duhur, mund të
ketë rezultate shumë të mira. Ka shumë
vajza që mund t’i gjeni duke hyrë në “Insta-
gram”, ku ato tregojnë mënyrat se si të bëni
ushtrime dhe se si mund të arrini formën
ideale të trupit tuaj. Do të doja edhe unë të

postoja video të ushtrimeve, por do
shumë punë dhe do më duhej edhe
dikush që të më filmonte. Dua të
përqendrohem kur bëj ushtrime dhe jo
të më tërheqin vëmendjen. Mund të
them se kam qenë e bekuar gjenetik-
isht, por gjithashtu bëj ushtrime, siç
thashë edhe më parë, për të pasur
trupin që kam. Është për të qeshur,
sepse shumë persona që mendonin se
unë kisha bërë ndërhyrje në trup, kur
më panë ‘live’ janë shokuar. Është për
të qeshur kur sheh reagimin e tyre: “Oh,
Zot, vërtet ti je kështu, nuk ke bërë asn-
jë ndërhyrje në trup. Dua të di çfarë ush-
trimesh bën”. Unë gjithashtu di si të
pozoj në foto; duke qenë se kam qenë
modele për kaq shumë kohë, i di cilat
janë anët e mia më të mira. Ndonjëherë
gjërat duken më të gjata në foto sesa
kur i sheh ‘live’. Nuk e vras mendjen e
as më ndikojnë kur njerëzit thonë fjalë
të këqija. Unë kam vetëbesim në pam-
jen time dhe, për aq kohë sa unë nuk
kam bërë asgjë, është gjithçka punë e
lodhshme dhe dedikim, kjo ka rëndësi
për mua.

Si i keni marrëdhëniet me mode-
let e tjera në Amerikë, Adrolën,
Xhesikën, Afërditën? Me kë i keni
më të mira?

Jam takuar me Adrolën dhe Xhesikën
për një kohë të shkurtër, në partin e
Krishtlindjeve të Fadil Berishës, vitin e
kaluar. Nuk kam folur shumë me to, por
ato janë shumë të bukura dhe u uroj një
sukses në vazhdimësi. Jam mikeshë
me Afërditën. Ajo është një vajzë fan-
tastike, një shpirt i bukur dhe një vajzë
shumë e bukur.

A është dikush në jetën tuaj? Keni
të dashur shqiptar apo të huaj?

Jeta ime private mbetet e tillë. Kjo
është pjesa e jetës sime që ka shumë
rëndësi për mua dhe s’mendoj se është
e nevojshme të përhapim dashurinë në
gjithë rrjetet sociale. Gjërat speciale i
mban për vete.
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