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Anëtari i jurisë flet për ngjarjet e fundit në "Dance With Me"

 "Unë iu adresova audiencës, të gjithë e dimë çfarë heqin gratë e shkreta"

Pas bujës që bëri debati mes
gazetares së njohur Fiori
Dardha, konkurrente në

show-n e njohur, "Dance with me"
dhe njërit prej anëtarëve të jurisë,
ka folur ekskluzivisht në një in-
tervistë për "Vip Pages" të "Gazeta
Shqiptare", Robert Aliaj. Përpos
prapaskenave dhe atyre që u thanë
publikisht, Roberti ka folur për atë
që u keqkuptua ose nuk u kuptua
aspak nga ana e konkurrentes.
Gjithashtu, ai foli edhe për mar-
rëdhëniet që kishte me konkur-
renten tjetër të këtij emisioni
televiziv, transgjinoren Linda Rei.
"Për mua ishte tmerrësisht e vësh-
tirë të gjykoja një burrë që kër-
cente si vajzë e vogël e përkëdhe-
lur dhe pretendonte që ishte
grua",-ka thënë ai. Këto dhe të tjera
në intervistën më poshtë.

Jeni një nga anëtarët e jurisëJeni një nga anëtarët e jurisëJeni një nga anëtarët e jurisëJeni një nga anëtarët e jurisëJeni një nga anëtarët e jurisë
së Dsë Dsë Dsë Dsë DWM më karizmaWM më karizmaWM më karizmaWM më karizmaWM më karizmatikë dhe un-tikë dhe un-tikë dhe un-tikë dhe un-tikë dhe un-
ikë në stilin dhe gjykimin tuaj.ikë në stilin dhe gjykimin tuaj.ikë në stilin dhe gjykimin tuaj.ikë në stilin dhe gjykimin tuaj.ikë në stilin dhe gjykimin tuaj.
Pse haseni shpesh me debate, tëPse haseni shpesh me debate, tëPse haseni shpesh me debate, tëPse haseni shpesh me debate, tëPse haseni shpesh me debate, të
cilat më vonë banalizojnë në shar-cilat më vonë banalizojnë në shar-cilat më vonë banalizojnë në shar-cilat më vonë banalizojnë në shar-cilat më vonë banalizojnë në shar-
je? Pse gjithë ky keqkuptim ndajje? Pse gjithë ky keqkuptim ndajje? Pse gjithë ky keqkuptim ndajje? Pse gjithë ky keqkuptim ndajje? Pse gjithë ky keqkuptim ndaj
jush?jush?jush?jush?jush?

Bob Marley thoshte: Në jetë,
kur nuk ke para, duhet të kesh
stil. Keqkuptimi vjen nga ata që
nuk kanë asnjërën.

NgNgNgNgNga ngjara ngjara ngjara ngjara ngjarjet e fundit në Djet e fundit në Djet e fundit në Djet e fundit në Djet e fundit në DWMWMWMWMWM
janë larguar dy konkurente, Lin-janë larguar dy konkurente, Lin-janë larguar dy konkurente, Lin-janë larguar dy konkurente, Lin-janë larguar dy konkurente, Lin-
da Rei dhe Fiori Dardha. Me këtëda Rei dhe Fiori Dardha. Me këtëda Rei dhe Fiori Dardha. Me këtëda Rei dhe Fiori Dardha. Me këtëda Rei dhe Fiori Dardha. Me këtë
të fundit keni pasur edhe deba-të fundit keni pasur edhe deba-të fundit keni pasur edhe deba-të fundit keni pasur edhe deba-të fundit keni pasur edhe deba-
tin e fundit publikisht. Pse u ba-tin e fundit publikisht. Pse u ba-tin e fundit publikisht. Pse u ba-tin e fundit publikisht. Pse u ba-tin e fundit publikisht. Pse u ba-
nalizua në personal debati?nalizua në personal debati?nalizua në personal debati?nalizua në personal debati?nalizua në personal debati?

Unë nuk shoh televizor, nuk
kam televizor fare në shtëpi, kur
ta shoh të them.

Çfarë mendimi keni për re-Çfarë mendimi keni për re-Çfarë mendimi keni për re-Çfarë mendimi keni për re-Çfarë mendimi keni për re-
agimin e Fiorit ndaj fjalëve tua-agimin e Fiorit ndaj fjalëve tua-agimin e Fiorit ndaj fjalëve tua-agimin e Fiorit ndaj fjalëve tua-agimin e Fiorit ndaj fjalëve tua-
ja? Pse e mori personale?ja? Pse e mori personale?ja? Pse e mori personale?ja? Pse e mori personale?ja? Pse e mori personale?

Në jetë, kur nuk ke para, duhet të kesh stil.
Keqkuptimi vjen nga ata që nuk kanë asnjërën

Robert Aliaj:

Pamela ALIAJ

Populli ka një shprehje kur të
djeg miza nën kësulë. Pse person-
ale? Mentalitet provincial.

Gjatë debatit me Fiorin ndë-Gjatë debatit me Fiorin ndë-Gjatë debatit me Fiorin ndë-Gjatë debatit me Fiorin ndë-Gjatë debatit me Fiorin ndë-
rhyri edhe aktori Mehdi Malkaj,rhyri edhe aktori Mehdi Malkaj,rhyri edhe aktori Mehdi Malkaj,rhyri edhe aktori Mehdi Malkaj,rhyri edhe aktori Mehdi Malkaj,
i  c i l i  ju  kërkoi  të  jepniti  ci l i  ju  kërkoi  të  jepniti  ci l i  ju  kërkoi  të  jepniti  ci l i  ju  kërkoi  të  jepniti  ci l i  ju  kërkoi  të  jepnit
dorëheqjen ngdorëheqjen ngdorëheqjen ngdorëheqjen ngdorëheqjen nga Da Da Da Da DWM. Pse një rWM. Pse një rWM. Pse një rWM. Pse një rWM. Pse një re-e-e-e-e-
agim i tillë? A keni pasur debateagim i tillë? A keni pasur debateagim i tillë? A keni pasur debateagim i tillë? A keni pasur debateagim i tillë? A keni pasur debate
edhe me të?edhe me të?edhe me të?edhe me të?edhe me të?

Haha, ai u ngatërrua me veten
e tij, nuk ia ve re, gjëra që ndo-
dhin. Bën shumë nxehtë në atë
studio.

Ju thatë gjatë njërës nga pun-Ju thatë gjatë njërës nga pun-Ju thatë gjatë njërës nga pun-Ju thatë gjatë njërës nga pun-Ju thatë gjatë njërës nga pun-

tatat se "disa gra, pasi dalin ngatatat se "disa gra, pasi dalin ngatatat se "disa gra, pasi dalin ngatatat se "disa gra, pasi dalin ngatatat se "disa gra, pasi dalin nga
këtu edhe hanë dajak". Pse Fiorikëtu edhe hanë dajak". Pse Fiorikëtu edhe hanë dajak". Pse Fiorikëtu edhe hanë dajak". Pse Fiorikëtu edhe hanë dajak". Pse Fiori
e mori personale?e mori personale?e mori personale?e mori personale?e mori personale?

Mesa duket ajo e kuptoi më
mirë nga të tjerët atë që thashë
unë. Por unë iu adresova audi-
encës. Rregull bazik i skenës. Të
gjithë e dimë çfarë heqin gratë e
shkreta.

Çfarë menduat në momentinÇfarë menduat në momentinÇfarë menduat në momentinÇfarë menduat në momentinÇfarë menduat në momentin
që Fiori përqë Fiori përqë Fiori përqë Fiori përqë Fiori përmendi gmendi gmendi gmendi gmendi grrrrruan tuajuan tuajuan tuajuan tuajuan tuaj
dhe hodhi mikrofonin drejt jush.dhe hodhi mikrofonin drejt jush.dhe hodhi mikrofonin drejt jush.dhe hodhi mikrofonin drejt jush.dhe hodhi mikrofonin drejt jush.
Pse arriti një sjellje të tillë deriPse arriti një sjellje të tillë deriPse arriti një sjellje të tillë deriPse arriti një sjellje të tillë deriPse arriti një sjellje të tillë deri
në banalitet?në banalitet?në banalitet?në banalitet?në banalitet?

Mendova që ky ishte shembul-
li më ekstrem i hipokrizisë dhe in-
jorancës, të miksuara bashkë me
histeri në jetën time, sepse një
grua që pretendon se kërkon të
mbrojë kauzën e gruas, nuk ofen-
don një tjetër grua që nuk është
prezent, dhe aq më keq, që as nuk e
njeh fare.

Si i keni pasur marrëdhënietSi i keni pasur marrëdhënietSi i keni pasur marrëdhënietSi i keni pasur marrëdhënietSi i keni pasur marrëdhëniet
me ish- konkurrenten Linda Rei?me ish- konkurrenten Linda Rei?me ish- konkurrenten Linda Rei?me ish- konkurrenten Linda Rei?me ish- konkurrenten Linda Rei?

Distancë.
U duk në fillim sikur shkonitU duk në fillim sikur shkonitU duk në fillim sikur shkonitU duk në fillim sikur shkonitU duk në fillim sikur shkonit

mirë bashkë, por më pas, patëtmirë bashkë, por më pas, patëtmirë bashkë, por më pas, patëtmirë bashkë, por më pas, patëtmirë bashkë, por më pas, patët
një debat ku ju iu drejtuat Reitnjë debat ku ju iu drejtuat Reitnjë debat ku ju iu drejtuat Reitnjë debat ku ju iu drejtuat Reitnjë debat ku ju iu drejtuat Reit
dukdukdukdukduke thënë se 'Ke thënë se 'Ke thënë se 'Ke thënë se 'Ke thënë se 'Kur ka njerëz siur ka njerëz siur ka njerëz siur ka njerëz siur ka njerëz si
puna jote që bëjnë ndërhyrje, nepuna jote që bëjnë ndërhyrje, nepuna jote që bëjnë ndërhyrje, nepuna jote që bëjnë ndërhyrje, nepuna jote që bëjnë ndërhyrje, ne
na vjen të vëmë në uturak.' Psena vjen të vëmë në uturak.' Psena vjen të vëmë në uturak.' Psena vjen të vëmë në uturak.' Psena vjen të vëmë në uturak.' Pse
ky reagim?ky reagim?ky reagim?ky reagim?ky reagim?

Për mua ishte tmerrësisht e

vështirë të gjykoja një burrë që
kërcente si vajzë e vogël e përkëd-
helur dhe pretendonte që ishte
grua. Imagjino mamin tënd që të
thotë një ditë: Unë nuk jam femër,
jam mace. Ha haaaaaaa. Do e be-
soje ti?

A keni pasur debate apo "kon-A keni pasur debate apo "kon-A keni pasur debate apo "kon-A keni pasur debate apo "kon-A keni pasur debate apo "kon-
flikte" me personazhe të tjerë nëflikte" me personazhe të tjerë nëflikte" me personazhe të tjerë nëflikte" me personazhe të tjerë nëflikte" me personazhe të tjerë në
DDDDDWM?WM?WM?WM?WM?

Ke parë gjë ti?
Duke qenë se Fiori Dardha uDuke qenë se Fiori Dardha uDuke qenë se Fiori Dardha uDuke qenë se Fiori Dardha uDuke qenë se Fiori Dardha u

largua, a ka pasur ndonjë tenta-largua, a ka pasur ndonjë tenta-largua, a ka pasur ndonjë tenta-largua, a ka pasur ndonjë tenta-largua, a ka pasur ndonjë tenta-
tititititivë jashtë kuintavë jashtë kuintavë jashtë kuintavë jashtë kuintavë jashtë kuintavvvvve t'i ndryshonite t'i ndryshonite t'i ndryshonite t'i ndryshonite t'i ndryshonit
mendje? A keni pasur "debate"mendje? A keni pasur "debate"mendje? A keni pasur "debate"mendje? A keni pasur "debate"mendje? A keni pasur "debate"
me produksionin lidhur me këtëme produksionin lidhur me këtëme produksionin lidhur me këtëme produksionin lidhur me këtëme produksionin lidhur me këtë
çështje?çështje?çështje?çështje?çështje?

Beson ti që pacienti mbasi ia
kanë shtrydhur çibanin, t'i kërkojë
doktorit t'ia rikthejë qelbin?
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PASI E PËRMENDI NË SPEKTAKËL,
FIORI "PLAS BOMBËN" NDAJ ALKETA VEJSIUT

PUBLIKOHET SPOTI I PROGRAMIT,
MARINA MË SENSUALE SE KURRË

Publiku i emisionit "Xing me Ermalin" me
siguri do të mbesë pa fjalë në serinë që do ta

transmetohet në ekranin e televizionit "Tv Klan"
këtë të shtunë, dhe shkak për këtë do të jetë
pikërisht velina e re e spektaklit. Bëhet fjalë për
Kejvina Kthellën, bukuroshja e re që do të
shoqërojë në emision moderatorin Ermal
Mamaqi. Modelja superseksi me linjat
bombastike ka mbërritur enkas nga Italia ku jeton
prej vitesh, për t'u bërë pjesë e spektaklit të
humorit "Xing me Ermalin". Bukuroshja bionde
me sytë e kaltër numëron rreth 9 mijë ndjekës në
llogarinë e saj në "Instagram" dhe njihet për fotot
tepër provokuese të realizuara gjatë karrierës si
fotomodele.

Ermali zëvendëson Rashelën

Është folur shumë për pro
gramin e ri të "Tv Klan",

që do të prezantohet nga Ma-
rina Vjollca. Pasi u zbulua tit-
ulli i tij dhe konkurrentët,
mbetet të mësohet vetëm
data e fillimit, por duket
sikur produksioni ka ende
punë deri sa ta vendosë, ndër-
sa Marina ka vazhduar me
muajin e mjaltit. Megjithatë,
është publikuar spoti rekla-
mues me një Marinë më sen-
suale sesa kurrë. Sigurisht
kështu vëmendja mbahet në
maksimum. E shtrirë në sh-
trat, veshur me një këmishë
mëndafshi, Marina duron
fjalët e shpejta të një papagal-
li dhe duke iu përgjigjur atij
zbulon orën e fillimit të pro-
gramit. Programi "C'est la
vie" do të filloj në orën 8 të
mbrëmjes, të dielën. Një jas-
tëk i fluturuar mbi televizor-
in që transmeton ndeshje
duket sikur tregon që Mari-
na i ka dhënë fund tashmë
programeve sportive dhe të
dielën të gjithë ata që nuk i
pëlqejnë ndeshjet, kanë një
alternativë tjetër në ekran,
programin e prezantuar nga
Marina Vjollca. Fillon... së
shpejti!

Largimi i saj nga spek
takli i vallëzimit "Dance

with me" ishte i bujshëm
dhe i papritur. Pas debateve
të njëpasnjëshme me anë-
tarin e jurisë Robert Aliaj,
gazetarja Fiori Dardha la
garën pa u menduar dy herë.
Nuk ishin të paktë zërat që
donin rikthimin e saj në
pistën e vallëzimit. Fiori u
kthye sërisht me një
përgjigje përfundimtare,
duke thënë se rrugëtimi i saj
në "Dance with me" kishte
përfunduar.
Gjatë mbrëmjes së të hënës
moderatorja Alketa Vejsiu
kishte dy fjalë për Fiorin.
"Jam shumë e kënaqur që e
kam njohur Fiorin përmes
vallëzimit. Vallëzimi na ka
bashkuar, nuk na ka ndarë
në këtë spektakël",- ka
thënë Alketa duke lënë të
kuptohet se tensionet janë
shuar. Të njëjtën gjë ka kon-
firmuar dhe Fiori. Sapo
moderatorja bëri pub-
likimin e një fotoje në rrje-
tin social "Instagram", ajo i
lë një koment ku duket e
mahnitur nga çfarë i shohin
sytë.

JA VAJZA SUPERSEKSI
QË TË LË PA FRYMË
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Mishi i derrit drejt Indonezisë,
Putin shpërthen në të qeshura
Presidenti rus Vladimir Putin nuk mban dot të qeshurën gjatë një takimi

të kabinetit, pasi ministri rus i Bujqësisë, Aleksandër Tkaçev, përmendi
eksportimin e derrit në Indonezi. Sipas mediave të huaja Tkaçev po propo-
zonte një plan për të rritur eksportin e mishit dhe dha një shembull të
Gjermanisë në drejtim të eksportimit të mishit të derrit në disa vende si
Japonia, Kina dhe Indonezia. Por ka qenë presidenti rus, Vladimir Putin ai
që duke buzëqeshur ka sqaruar Tkaçevin se Indonezia është një vend
mysliman, prandaj njerëzit atje nuk hanë mish derri, për të cilën ministri
është përgjigjur me shaka "Do të hanë". Putini pastaj i thotë: "Jo, nuk do të
hanë". Putin pastaj shpërthen në qeshje dhe Tkaçev pastaj buzëqesh dhe
sqaron se ai donte të thoshte Korenë e Jugut dhe jo Indonezinë.

Kodheli: Historia që na
lidh me Bashkim Finon

Bledi Çuçi promovon grupin
muzikor nga Përmeti
Bledi Çuçi, ish-ministri i Shtetit për Çështjet Vendore është një nga

përfaqësuesit e rëndësishëm që mbeti jashtë kabinetit qeveritar në
mandatin "Rama 2". Pasi kjo ministri u shkri në mandatin e dytë qeverisës,
Çuçi duket se ka gjetur një "profesion" të ri. Në profilin e tij në "Facebook",
ish-ministri po promovon një grup muzikantësh nga Përmeti, që sipas tij
kërkojnë mbështetje, pasi janë aspirant për tregun ndërkombëtar dhe se në
20 tetor do të mbajnë koncert në Tiranë.
"Këta muzikantë të mrekullueshëm të Përmetit janë tani në rrugë për t'u
bërë të njohur në tregun ndërkombëtar të muzikës, për hir të përkrahjes
plot dashuri nga Joy Boyd, Andrea Goertler dhe Edit Pula. Për ju që jeni në
Tiranë, mos mungoni në koncertin e këtij grupi, i cili do të mbahet në datë
20 tetor në Tirane. Albumi i këtij grupi eshtë një dhuratë e bukur që mund
t'ia bëni vetes, njerëzve tuaj të dashur apo miqve tuaj nga jashtë që duan
ta njohin më shumë muzikën popullore shqiptare",-shkruan ish-ministri.

Dasma madhështore, Princi i
Etiopisë i jep fund beqarisë
Princi i Etiopisë i dha fund beqarisë në moshën 35- vjeçare, pasi u martua

me amerikanen 33-vjeçare Ariana Austin. Të dy ishin njohur në një
“night” në Washington DC, 12 vjet më parë, ndërsa vendosën të kurorëzojnë
martesën vetëm vjeshtën e këtij viti. Dasma u zhvillua më 09 shtator të këtij
viti, në Maryland, në një ceremoni të denjë për një familje mbretërore. Princi
maroken Joel Makonnen ka lindur në Romë, atje ku familja e tij jetoi në
mërgim, që prej grushtit ushtarak të 1974-ës.

Në Komisionin e Jashtëm po diskutohej javën e shkuar ligji për
minoritetet. Kishin nisur ndërkohë debatet dhe propozimet e de-

putetëve, ndërsa në sallën e komisionit futet deputeti socialist Bashkim
Fino. Kryetarja e Komisionit të Jashtëm, ish-ministrja Mimi Kodheli, pa
dashur t'i thotë gjë për vonesën në mbledhje thotë një batutë dhe më pas
tregon një histori të hershme, siç e cilësoi ajo. "Mirë se erdhe zoti Fino. Se
me Bashkimin kam një histori të hershme e s'dua të jem më shumë
subjektive se sa jam",-i tha Kodheli Finos, duke shkaktuar pak habi në
sallë.

Na merrni seriozisht!

BULEVARDI
POLITIK

BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!
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