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DYTE, VJEN NE JETE CHARLOT

Ja si do të sillesha me
“kundërshtarët”
politikë në “C’est la vie”
Rrëfehet politikania: Edhe fushatës
elektorale i thashë “STOP”, për
të shkuar pranë djalit. “Pasioni për
muzikën dhe jeta e re me Henrin”

BESI DHE XHENSILA

GATI PËR T’U
Historia e dashurisë me bashkëshorten që nisi në korridoret e RTSH. BËRË PRINDËR
Pas djalit 13-vjeçar, moderatori babai i një vajze

HUEYDA EL SAIED
ndahet nga
bashkëshorti,
zbulohet arsyeja
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Hueyda El Saied ndahet
nga bashkëshorti,
zbulohet arsyeja

P

rej kohësh ajo deklaronte se ishte lumturisht e dashuruar.
Ndonëse është larguar nga jeta publike, Hueyda El Saied është
ndër personazhet më të përfolura. Bëhet me dije se ditët e fundit,
showgirli është ndarë nga bashkëshorti i saj. Arsyeja e ndarjes nga
partneri është tradhtia që 55-vjeçari ka bërë. Edhe pse dukej se ajo
ishte e lumtur me babanë e djalit të saj, francezin Michael Tamisier, i
cili punon në Luksemburg në një kompani këshillimi financiar dhe
investimesh, me të cilin kishte 5 vite njohje dhe 3 vitet e fundit
bashkëjetonte, Hueyda i ka dhënë fund raportit me të. Mëson se ata
kanë 6 muaj që janë ndarë dhe se shkaku i prishjes së
marrëdhënies të tyre ishte tradhtia e partnerit të saj 55-vjeçar.

Besi dhe Xhensila gati për t’u
bërë prindër
Ja deklarata e aktorit

D

asma e tyre ishte një nga më të bujshmet në showbizin
shqiptar. Gjithashtu, edhe muaji i mjaltit i Besit dhe Xhensilës
ka qenë një nga më përrallorët dhe tashmë mesa duket çifti është
gati për të pasur fëmijën e parë. Ka qenë aktori i njohur Bes
Kallaku, i cili gjatë emisionit “Wake Up” është shprehur se janë gati
për të pasur një fëmijë. “Xhensila tani nuk ka më kënaqësi as për
koncerte, as për muzikë. E ndjen dhe ma ka shprehur se është gati
për familje”,- theksoi Besi. Mesa duket së shpejti do të dëgjojmë
lajmin e bukur se ata do të bëhen prindër për herë të parë.

Bukuroshja nga
Vietnami rrëmben
kurorën e
Miss Globe 2017
Detajet e shfaqjes në Tiranë

P

as një gare të gjatë me 55 bukuroshe nga e gjithë
bota, përfaqësuesja e Vietnamit është shpallur Miss
Globe 2017. Ceremonia e mbajtur mbrëmjen e së
premtes së shkuar, në Parkun Olimpik në Tiranë, ka
kurorëzuar me më të bukurën e globit bukuroshen e
Vietnamit. Miss Globe 2017 njohu këtë vit pjesëmarrjen
më të lartë të vajzave, të cilat përfaqësojnë vendet e tyre
në këtë kompeticion bukurie të organizuar nga Deliart
Association. Khánh Ngân është një studente ekonomie
dhe turizmi, e cila objektiv të së ardhmes ka pikërisht
këtë të fundit. Pjesëmarrja në Miss Globe dhe kurora e
më të bukurës ka qëllim të përhapë në të gjithë botën
bukuritë e Vietnamit, shkruan Class. Në Vietnam,
bukuroshja është zgjedhur ambasadore e turizmit, ndaj
edhe këtë çmim ajo ia dedikon vendit të lindjes, bukuritë
e të cilit do t’i përcjellë anekënd globit. Kurorën e Miss-it
Globe, Miss Vietnam e mori nga Miss Globe 2016,
bukuroshja indiane Dimple Patel. Pak pas marrjes së
çmimit, Ngân tha se vendi i saj prezantohet për herë të
parë në Miss Globe dhe ajo është shumë e lumtur që
është e para që e fiton kurorën në emër të vendit të saj.
Surprizë e mbrëmjes ishte edhe prezantimi i spektaklit, i
cili këtë vit iu besua Leonard Bombajt dhe bashkëshortes
së tij, Esmeralda Blaceri.
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HISTORIA E DASHURISË ME BASHKËSHORTEN QË NISI NË KORRIDORET E RTSH

ALDON LIPE

bëhet baba për herë të dytë, vjen në jetë Charlot
T

ë gjithë e njohin si zëri
misterioz që na sho
qëron çdo mëngjes në
emisionin në TvKlan, “Aldo
Morning Show”. Ndërkohë që
shumë pak mund të dihet për
jetën e tij private, nga personazhi që fshihet misteriozisht
pas mikrofonit të mëngjesit e
që arrin të nxjerrë sekretet e
shqiptarëve që telefonojnë. Aldon Lipe fshihet ngado për të
mos e zbuluar fytyrën, por me
zhvillimin e teknologjisë e aksesit të lehtë në internet, po e
gjen të pamundur. Gati në çdo
dalje njerëzit janë bërë të varur
nga rrjetet sociale. Por “Bluetooth” i “Gazetës Shqiptare” ka
arritur të zbulojë një lajm
shumë të gëzueshëm për të.
Pas 13 vitesh, ai është bërë
baba për herë të dytë. Kësaj
radhe i një vogëlusheje. Aldo
prej vitesh është martuar me
Ketiona Jubanin dhe janë
prindër edhe të një tjetër fëmije, tashmë 13 vjeç, Marti. Tanimë, Marti do të ketë edhe një
motër të vogël të quajtur Charlot. Fryti i dashurisë me Ketionën, i nisur që në televizionin shqiptar, ka sjellë edhe një
tjetër gëzim pas kaq shumë
kohësh në familjen Lipe.
Por përveçse të qenit personazh tepër i rezervuar në
jetën e tij private, Aldo nuk
kursehet të jetë vetvetja në
emisionin e tij të mëngjesit
(edhe pse i fshehur pas mikrofonit).
E veçanta e tij si personazh
mëngjesi është se arrin të
sjellë sadopak humor edhe
mundësi për njohje të reja
nëpërmjet telefonatave që
bëjnë. Në programin e tij në
TvKlan që nis çdo ditë në 6:55,
mëngjeset e shqiptarëve janë
bërë më argëtuese, pasi të
gjithë po dëgjojnë nga radioja
e makinës apo e autobusit se
si dy njerëz të panjohur flasin
për herë të parë tek Aldo Morning Show. Prezantuesi i njohur,
që na zgjon prej disa viteve
tashmë, është pas mikrofonit
për të pritur gra e burra që për
një arsye ose një tjetër, janë
vetëm! Ajo që emisioni i tij arrin të bëjë s´është një mblesëri

Pas djalit 13-vjeçar, moderatori babai i një vajze

nga ato që jemi mësuar të
shohim, ato të rrënjosurat
thellë në traditat tona. Përkundrazi. Aldo po thyen tabutë
dhe frikën që vjen së bashku
me divorcin në moshë të madhe, frikën se pas të 40-ave nuk
ka më shpresë për të gjetur
një partner me të cilin të kalosh
jetën.
Aldo ka treguar në një intervistë pak kohë më parë se
kjo ide ishte përpunuar më
parë por kërkesat ishin shtuar: “Ideja e kësaj rubrike ka lin-

dur më parë, por së fundmi
rastet e telefonatave të tilla
ishin shtuar”. Ndoshta rrjetet
sociale kanë bërë që një
pjesë e komplekseve të zhduken dhe për ta të mos jetë

problem kërkimi i një
partneri…edhe live në televizion, pse jo?
Telefonatat vijnë nga rrethe
të ndryshme të vendit, pjesa
dërrmuese nga Tirana dhe Durrësi, por jo domosdoshmërisht

tiranas apo durrsakë. Kërkesat janë pothuajse të njëjta:
‘sinqeritet, besnikëri dhe të
mos ketë vese’. Por, ka dhe
pretendime të tipit që shkojnë
deri në racizëm, sikur të mos
jemi të gjithë shqiptarë.
Kjo është risia dhe e veçanta e programit të tij që e veçon
nga të tjerët. Gjithsesi, edhe
pse me pak “humor të zi” duke
sjellë para dëgjuesve realitetin e hidhur shqiptar, ky program, sjell sadopak shpresë
për njerëzit e vetmuar, sidomos të moshës së madhe të
cilët edhe nuk kanë si ta shtyjnë kohën, dhe ku më mirë
se sa të shprehësh hallet apo
të gjesh “shpirtin binjak” në
Aldo Morning Show.
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RRËFEHET POLITIKANIA: EDHE FUSHATËS ELEKTORALE I THASHË “STOP”, PËR TË SHKUAR PRANË DJALIT

Erisa
Xhixho:
Ja si do të sillesha me
Pamela Aliaj

G

jithnjë e kemi parë si
pjesë të politikës duke
qenë shpesh zëri i
femrave të LRI dhe LSI pranë
Monika Kryemadhit. Por kësaj
radhe, ajo vjen në një paraqitje krejt të re për të gjithë ne.
Politikania Erisa Xhixho këtë
vit, përveç gjithë impenjimeve
të shumta si pjesë e LSI apo
edhe impenjimeve në punë e
familje, është pjesë e show-t
të njohur “C`est la Vie`”. E entuziazmuar, ajo flet në një intervistë për “Bluetooth” të
“Gazeta Shqiptare” për impresionet e natës së parë,
prapaskenat me kolegët dhe
simpatitë me të veçanta që
ajo ka. Më tej Erisa na rrëfen
impenjimet e saj të shumta
mes punës dhe familjes, ku
një ndër detajet që spikat është se si ajo ka lënë në mes
fushatën elektorale për të
qenë pjesë e ditëlindjes së
vogëlushit Henri. “Nuk dua të
humb asnjë moment të Henrit. Edhe në kulmin e fushatës
që Henri kishte 1 vjetorin, unë
i thash “Stop” për t’i dhënë atij
vëmendjen që meritonte
duke i organizuar një ditëlindje, siç e ëndërronim.”,-ka
thënë ajo.
Ju kemi parë vetëm në
fushën e politikës, tanimë
jeni edhe pjesë një show si
“C’est la vie”. Si e keni
përjetuar natën e parë?
Ishte një ftesë pjesëmarrja

“kundërshtarët” politikë
në “C’est la vie”

apo një dëshirë e juaja?
Më propozuan organizatorët. E prita me qejf faktikisht, sepse mbaja mend kur
ka qenë Monika para dhjetë
vitesh në të njëjtin spektakël
në edicionin e parë, në “C’est
la vie”. Ka qenë edhe dëshirë
e imja, sepse kur kam qenë
e vogël kam qenë pjesë e korit të shkollës, pjesë e “Shtëpisë se pionierëve”. Adi Hila
më thotë që kam vesh muzike (qesh), deri diku edhe zë
dhe ka qenë ai që më inkurajoi dhe një mundësi që nuk
të vjen shpesh. Adi Hila ishte
ai që më propozoi për të
qenë pjesë e show-t.
Partneri juaj në skenë
ishte Erik Lloshi, si i keni
marrëdhëniet me këngëtarin? E zgjodhët ju apo
produksioni?
Ka qenë një përshtatje në
zë edhe në karaktere me
vokalet. Vendosëm bashkër-

isht që të ishte Eriku dhe besoj se jemi një çift në skenë
shumë simpatik. Eriku është
një këngëtar shumë profesionist me zë të veçantë dhe
jam e kënaqur që bashkëpunoj me të.
Çfarë surprizash fsheh
nata e dytë? Do të vazhdoni me të njëjtin partner?
Nata e dytë ka një surprizë
shumë të bukur. Është një
këngë romantike, në fakt, e
preferuara ime, që e kam
shumë për zemër, “Cosi celeste” të Zuchero. Është një
nga këngët që është luajtur
në dasmën time dhe ka një
domethënie shumë të madhe për mua ./ Do të vazhdoj
me Erikun deri në fund të
“C’est la vie”, sepse partnerët
janë të fiksuar për të gjithë
deri në fund.
Përveç politikës për
herë të parë po ju shohim
teksa këndoni. A është ky

“Pasioni për muzikën
dhe jeta e re me Henrin”

një pasion i fshehur i juaji?
Përveç politikës, pasion
tjetër imi janë udhëtimet,
padyshim librat dhe studimet.
Kjo ishte një nga arsyet pse
iu ktheva si pedagoge në
Fakultetin e Drejtësisë, sepse
të jep një mundësi të tillë të
mos shkëputesh nga stu-

dimet.
Me kë ke marrëdhënie
shumë të mirë në “C’est la
Vie”, përveç Erik Lloshit?
Më vjen shumë mirë që
është zgjedhur si prezantuese Marina Vjollca. Ka kaluar çdo pritshmëri dhe është
shumë e dashur me ne, një
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vajzë vërtetë e veçantë, na
lehtëson gjithë komunikimin.
Nuk është diçka e lehtë,
sepse është çdo gjë live, banda live, edhe këngëtarë profesionistë bëjnë gabime live,
jo ne qe jemi dashamirës të
muzikës.
Kishe shoqëri më parë
me ndonjë prej konkurrentëve?
I njihja disa prej tyre, Ervin
Bejlerin, Orin, Era Rusin, por
jo dikë në veçanti dhe kjo është e bukura e këtij show që
do krijojmë miqësi të reja. Në
fakt, pyeta para se të merrja
pjesë se kush do të ishte
pjesë e produksionit. Më erdhi mirë që çdonjëri prej tyre

është profesionist në fushën
e vet, qoftë në gazetari, aktrim, biznes, etj. p.sh.: Eva
Alikaj që unë e adhuroj dhe
kam një simpati të veçantë për
të. Të gjithë personazhet atje
janë shumë të veçantë dhe
japin një mesazh shumë të
mirë për të gjithë publikun.
D.m.th. nga fusha e poli-

tikës është vetëm Erisa. Po
të ishte një tjetër pjesëmarrës në show-n por “kundërshtar” politik që ke pasur
“fërkime”, do të merrje
pjesë, si do të reagoje?
Asgjë (qesh). Do ta
mirëprisja, pasi në politikë ka
kundërshtar në mendime, ide,
por jo armiq .Besoj se kënga i
sheshon të gjitha, sepse aty
jemi më shumë për qejf. Është një programacion që
përcjell energji pozitive te publiku, t’i kënaqi si ditë e diele. Ne
kërcejmë aty dhe do të donim
që edhe njerëzit nga shtëpia
të kërcenin dhe ta shijonin, larg
këtyre konflikteve dhe zhurmave të politikës. Kemi shumë

nevojë për një pozitivitet të tillë
dhe jam shumë e lumtur që
jam pjesë e një spektakli të tillë.
Ju keni zgjedhur rrugën
e politikës që në adoleshencë. Nëse s’do të ishte
politika, çfarë të ardhme do
të zgjidhnit?
Nëse nuk do të vazhdoja
rrugën e politikës do të ishte
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padyshim jurisprudenca
zgjedhja ime. Kam investuar
ne profesionin tim në Fakultetin e Drejtësisë, studimet master, doktorale edhe pse kam
qenë e angazhuar politikisht
padyshim që gjen kohë për çdo
gjë. Pasi unë besoj se nëse je
e aftë në një profesion mund
të kontribuosh shumë mirë në
politikë. Normalisht që nëse
s’do të kisha politikën do isha
më e fokusuar në jurisprudencë. Do të kisha studion legale timen, më e fokusuar në
profesionin tim.
Do të ishe këtu apo në
Angli?
Këtë nuk di ta them , por ka
qenë një eksperiencë shumë

e bukur. Më ka dhënë një
mënyrë tjetër të të menduari,
të logjikuarit, të jetës atje. Kam
shumë nostalgji dhe studimet
atje kanë qenë investimi me i
mirë për mua.
Jeni tashmë prej një viti
nënë e një vogëlushi të
bukur, Henrit. Si i ndan oraret Erisa mes politikës dhe

të kujdesurit ndaj djalit?
Pas bashkëshortit tuaj kush
është ndihmesa juaj më e
madhe për kujdesin ndaj
djalit?
Ardhja në jetë e Henrit ka
ndryshuar të gjithë jetën e të
dyve. Tani jemi familjarë me
përgjegjësi, por dhe duke
vazhduar pasionet dhe profesionat tona. Kemi angazhimet
tona të dy, por kemi arritur t’i
organizojmë shumë mirë.
Përveç ne të dyve është edhe

sishme ,është streha ku
dashuria është pa kushte.
Keni më tepër kohë tani
për familjen?
Sigurisht që kam më
shumë kohë. Jam shumë e
lumtur për këtë gjë. Nuk dua
të humb asnjë moment të
Henrit. Edhe në kulmin e fushatës që Henri kishte 1 vjetorin, unë i thashë “Stop” për t’i
dhënë atij vëmendjen që meritonte duke i organizuar një
ditëlindje siç e ëndërronim.

mami im dhe mami i Eneas
që na ndihmon. I kemi afër të
dyja dhe na ndihmojnë ato me
mbajtjen e djalit. Gjithashtu,
kemi edhe një dado që
kujdeset për Henrin kur ne nuk
jemi në shtëpi. Besoj se vitin
tjetër do ta çoj në çerdhe.
A keni në plan një motër
ose vëlla për Henrin?
Po padyshim që është dhe
shumë shpejt, por mbetet ne
dorë të zotit kur do na bekojë
me një engjëll tjetër.
Jeni gati për netët pa
gjumë?
Po jemi gati, pasi familja për
ne është gjeja më e rëndë-

Jam totalisht e përkushtuar
ndaj Henrit, është në një fazë
shumë të bukur tani se ka filluar të flasë të eci, të dhurojë
përqafime, puthje.
Po ideja e emrit nga erdhi?
Ka histori më vete emri.
Bëmë një listë të gjatë të
gjithë. Duhej një emër që të
flitej shqiptohej mirë edhe
shqip edhe në gjuhë të huaj,
duke qenë se jemi një vend
që po shkojmë drejt Europës. Ideja ishte më tepër
e Eneas, e mbështetur fuqimisht nga unë. Emri Henri i
ka marrë nur dhe djalit.

