
Nr. 568

E shtunë 22 korrik 2017

SUPLEMENT I PERJAVSHEM 

SEZONI RI TELEVIZIVSEZONI RI TELEVIZIV

Largimet dhe Largimet dhe 
rikthimet në ekranrikthimet në ekran

FRANÇESKA FRANÇESKA 
JAÇE: JAÇE: Rrëfehet modelja: 

Planet për biznes 

dhe marrëdhënia 

që kam me 

aparatin fotografik

Jam natyrë e Jam natyrë e 
rezervuar, ja rezervuar, ja 
çfarë më kënaqçfarë më kënaq
“Thashethemi më i shëmtuar “Thashethemi më i shëmtuar 
që kam dëgjuar për veten”që kam dëgjuar për veten”

VIP-VIP-a në plazha në plazh“Dance With Me 4”, një “Dance With Me 4”, një 
transgjinore në konkurrim

SURPRIZ A 
Zbulohet tatuazhi Zbulohet tatuazhi 
në zonën intime në zonën intime 
të Albana Osmanittë Albana Osmanit

Redaktore: Enida Himaj  - Art Designer: Nevila Samarxhi



14 - SPECIALE E shtunë 22 korrik 2017

Sezoni ri televiziv, largimet dhe rikthimet në ekran

Sonila Meço përsëri te lajmet ja
ku do ta shikojmë Marina Vjollcën
Duket se sezoni i ri do

ketë mjaft surpriza.
Është përfolur

shumë për largimin e
motrave Vjollca nga “Top
Channel” si dhe për rrëm-

Egla Xhemali

bimin e patentës së emi-
sionit të njohur “Mas-
terchef” nga TVSH-ja. Lua-
na dhe Marina Vjollca kanë
nisur karrierën dhe janë rri-
tur profesionalisht në “Top

Channel”. Është konfirmuar
largimi i bukuroshes Mari-

na drejt “TV Klanit” me një
format të ri. Po ashtu, lëvizje
të reja do ketë edhe drejt
TVSH-së. Programi i njohur
“Masterchef” do bëhet tan-
imë patentë e këtij televizio-

ni, ku protagonist gare do
jenë fëmijët. Përpos
lëvizjeve, lajm i bujshëm
vjen nga Sonila Meço me rik-
thimin e saj si spikere në ek-
ranin e “Ora News”.

Luana Vjollca e papunë, mbyllet
emisioni “Pa limit”
Luana Vjollca është një nga moderatoret më të njohura e më të komentuara

në botën e show bizzit. Prej vitesh ajo ka qenë pjesë e “Top Medias”, ku ka
drejtuar së fundmi emisionin “Pa limit”. Pjesë e emisionit janë dhe disa aktorë
të cilët bashkë me të ftuarit krijojnë situata gazmore për publikun. Mësohet se
emisionit të moderatores i ka ardhur fundit, pasi aktorët do të transferohen në
programin e humorit “Portokalli”. Aktualisht Luana është e papunë. Përveç
moderimit bukuroshja ka investuar edhe për pasionin e saj në muzikë, duke
publikuar disa këngë, mirëpo nuk bëhet e ditur nëse do angazhohet plotësisht
në këtë fushë.

TVSH-ja rrëmben “Masterchef”
Është bërë i ditur lajmi se programi i famshëm “Masterchef” nuk do

transmetohet më në “Top Channel”. Programi do e nisi sezonin tjetër
në TVSH e këtë herë në një version tepër interesant. Është fjala këtu për
“Masterchef Kids”, pra konkurrentët do të jenë fëmijë në garën e gatimit .
Akoma nuk janë bërë të ditur anëtarët e jurisë e detaje që lidhen me
programacionin e ri që do shfaqet në “TVSH”.

Marina Vjollca do t’i thotë
lamtumirë televizionit “Top Channel”
Ja ku do ta shikojmë bionden seksi
Është aluduar për shumë kohë për largimin e bukuroshes Marina Vjollca nga

televizioni “Top Channel”. Moderatorja ka bërë të ditur lajmin se ka dhënë
dorëheqjen nga televizioni ku i pati fillesat, por sot zbulohet në cilin kanal do
shfaqet. Sezoni i ri televiziv do e gjej Marina Vjollcën në “Tv Klan”. Nuk është bërë
i ditur formati televiziv, por priten surpriza si për “TV Klan”, ashtu edhe për
moderatoren seksi. Karriera e Marina Vjollcës nisi si velinë e “Fiks Fare” , më pas
ka drejtuar programe si “Procesi sportiv”, “Top select”, “Top fest”, “Summer fest”
etj. Mesa duket epokës së saj në “Top Channel” i erdhi fundi e tanimë ajo do nisë
një tjetër emision televiziv nën një logo të madhe, siç është “Tv Klan”.

Rikthimi i Sonila Meços në ekran
Kë do zëvendësojë moderatorja e njohur?

Moderatorja e famshme Sonila Meço që pas mbylljes së televizionit
“Agon Channel” u zhduk nga ekrani, duke shtuar kështu edhe

kuriozitetin e publikut për angazhimin që mund ta kthejë atë në televizion.
Mesa duket koha për rikthimin e bujshëm të saj ka ardhur. Meço ka pohuar
se do e shohim shumë shpejt në televizionin “ Oran News”, ku do të jetë
spikerja e lajmeve të orës 20:00 në vend të spikeres Anjola Hamzaj. Kjo e
fundit do largohet nga “Ora News “.
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“Xhesika” me dedikim
romantik për Brunon
Ish-e dashura e djalit të Hashim Thaçit totalisht
e dashuruar me këngëtarin

Aktorja e njohur Arta Nitaj është më e dashuruar se kurrë më parë.
E njohur për rolin e saj në serialin komik “O sa mirë”, aktorja me
linjat seksi më shumë se për jetën profesionale, ajo është

përfolur për jetën e saj private,
transmeton Gazeta Express.
Ditë më parë u kuptuar se Arta
është në lidhje dashurie së
bashku me këngëtarin e njohur
Bruno. Ajo madje kishte
publikuar fotografi së bashku
me të në profilin e saj në
Instagram. Por përveç kësaj,
Arta tani përmes disa
mesazheve që ka postuar lë të
kuptojë se është më se e
dashuruar. “Ai është i
përsosur. Dhurata më e mirë
që një burrë mund t’i bëjë një
gruaje, është koha e tij,
vëmendja dhe dashuria e tij”,
thuhej në këtë fotografi.

Mihrije Braha vjen superseksi
në këngën e re të saj
Ka kohë të gjatë që ajo qëndron stoike në estradën kosovare. Me një

karrierë të bujshme muzikore Mihrije Braha nuk di t’iu thotë jo
projekteve muzikore. Gjithmonë paraqitet me diçka ndryshe, duke

sfiduar edhe moshën që ka. Përkundër viteve që ka mbi supe dhe
përkundër faktit se është bërë nënë, pamja e saj ka ndryshuar fort pak për
të mos thënë aspak. Se po mbahet fort edhe po i mposht efektet që mosha
jep në pamje, Mihrije Braha e dëshmon edhe në videoklipin e këngës ‘Jam
nxanë’ që do ta publikojë sonte në orën 18:00. Këto janë disa foto
provokuese ku Miki do dalë në këtë videoklip. Rikujtojmë se këngëtarja gjatë
këtij sezoni është shumë e angazhuar me dasma dhe ahengje familjare.

Surpriza e “Dance With Me 4”,
një transgjinore në konkurrim

Me nisjen e sezonit të ri televiziv në shtator, pas muajve të
verës, pritet të ndezë motorët edhe edicioni i katërt i spektaklit
“Dance With Me”. Për formate të tilla është intriguese të

zbulosh se cilët do të jenë konkurrentët apo anëtarët e jurisë që dy
producentet, Alketa Vejsiu dhe Vera Grabocka, do të përzgjedhin për
të katërtin vit. Përveç emrit të Kelvi Kadillit dhe Aurela Hoxhës nuk
është zbuluar ndonjë emër i ri i këtij spektakli, ndaj ne ju ftojmë të
lexoni emrin e ri që kemi zbuluar. Pjesë e kastit të “Dance With Me 4”

do të jetë një transgjinore, dhe bëhet fjalë për Linda Rei. 29-vjeçarja bëri
mjaft bujë me rrëfimin e saj të parë në “Top Show”, ku rrëfeu edhe
historinë e saj të shndërrimit nga mashkull në femër. Kjo është hera e
parë që një transgjinor bëhet pjesë e një formati të tillë, që duket se do të
bëjë zhurmë akoma pa nisur. Ne kemi mësuar, gjithashtu, se producentet
Vejsiu dhe Grabocka janë duke menduar edhe për një partner për Rein,
pasi ajo është shumë e gjatë. Por me siguri deri në shtator gjithçka do të
jetë gati.
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Zbulohet tatuazhi në zonën intime të Albana

Osmanit, Vesa Luma në top formë pas lindjes
Ja ku erdhëm edhe këtë fundjavë në suplementin tonë ‘Vipa në plazh´. Nuk do të mungojnë as kësaj radhe pamje të nxehta të

vipave tanë, të cilët shijojnë pushimet në brigjet e ndryshme të vendit dhe jashtë. Duke qenë se temperaturat vijojnë të rriten dhe fotot
e sjella në redaksi, duke përzgjedhur më të veçantat, do të jenë sa provokuese aq edhe ´hot´. Në maratonën tonë nuk do të mungojë

dhe personazhi VIP-mashkull, duke qenë se s´duam t´i lëmë mënjanë dhe figurën e tyre.

Nga Pamela Aliaj

Vesa Luma
Maratona jonë e fotove nis me këngëtaren bukuroshe nga Kosova,

Vesa Luma. Përveç muzikës Vesa është shumë e përkushtuar ndaj
familjes së saj. Madje duket se Vesa ka lënë anash për pak angazhimet e
punës, dhe prej kohësh nuk shihet më në tregun muzikor, ndërkohë që
është duke shijuar pushimet. Në disa foto të postuara në “Instastory”,
bukuroshja bionde vjen super tërheqëse dhe seksi. Në fotot e shfaqur si
sirenë në pishinë, Vesa duket se është rikthyer në linja fantastike, një
super seksi mami.

Albana Osmani
Pushimet kanë nisur edhe për moderatoren bukuroshe, Albana Osmani.

Në postimet e saj të shumta në “Instagram” ne e shohim në top formë
e me linja perfekte. Në foton e fundit ajo ka dalë me një palë rroba banje,
të cilat nuk kanë arritur t´ia fshehin tatuazhin e bërë në zonën intime.
Duket se moderatorja është fanse e tattove të vogla e të fshehta. Por ky
detaj nuk i ka shpëtuar syrit të lirë edhe pse veshur me rroba banje body.
Ndërsa në një video të postuar ajo duket se po shijon momentet e nxehta
në postin e timonieres së një anijeje, duke mos ngurruar të bëjë foto me
kapelën e kapitenit. Pushime të veçanta apo jo?
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Arilena Ara
Një tjetër këngëtare bukuroshe ka vendosur të kalojë ditëlindjen

e saj në bregdet ku ka dalë dhe në foto si një sirenë e vërtetë
në super formë. Arilena ka veshur një body të zi, i cili mesa duket
është tepër ‘in’ këtë verë, dhe duket super tërheqëse. Ajo ka ruajtur
linjat e saj perfekte në saj të stërvitjes dhe tureve të shumta të bëra
brenda dhe jashtë vendit.

Alketa Vejsiu
Moderatorja e famshme e “Dancing with the stars” ka nisur prej kohësh

pushimet e saj. Ajo ka preferuar, ndryshe nga herët e tjera të nxjerrë
një foto e shtrirë në plazhin zallor të Dhërmiut në Vlorë, e veshur me një
fustan mente me syze e kapele. Duket se po i shijon shumë këto pushime
Alketa Vejsiu nën shoqërinë edhe të familjarëve të saj, në bregdetin jonian
të vendit.

Blendi Fevziu
Nuk kishte se si të mungonte figura e VIP-it mashkull në maratonën tonë të

përjavshme të vipave në plazh. Kësaj radhe kemi zgjedhur drejtuesin e
njohur të emisionit “Opinion”. Blendi Fevziu ka kaluar një periudhë shumë të
veçantë të pushimeve të tij, duke e nisur me udhëtime jashtë vendit e duke
vazhduar tani në jug të vendit, duke eksploruar vendet e mrekullueshme të
bregdetit jonian. Në një kolazh të larmishëm fotosh, së bashku me familjen,
Blendi duket se po kalon pushime vërtetë të veçanta.

Kida
Këngëtarja bukuroshe nga Kosova ka zgjedhur një nga vendet më të

lakmuara nga gjithë bregdeti jonian. Kida ka hedhur një foto e
shtrirë në zallin e brigjeve të Jalës, ku shfaqet super ‘hot‘. E veshur me
një bikini këngëtarja bukuroshe duket se është në super formë, duke
treguar muskujt që aq shumë i kanë zili këtë verë femrat në mbarë
botën. Bukuroshja kosovare ka marrë një moment pushim për t’u
shkëputur nga impenjimet e shumta muzikore, për të shijuar pak kohë
relaks në këto ditë të nxehta.
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Rrëfehet modelja: Planet për biznes dhe marrëdhënia që kam me aparatin fotografik

JAÇE:
Jam natyrë e
rezervuar, ja
çfarë më kënaq

Françeska

“Thashethemi më i
shëmtuar që kam
dëgjuar për veten”

Enida Himaj

Edhe pse mendon se
nuk është mjaf
tueshëm e famshme,

mund të themi që Françes-
ka është ndër personazhet
më të dashura për publikun.
Vajza që u bë e njohur nga
“Big Brother” ka ditur ta sh-
tojë famën, por edhe të jetë
bujare me ndjekësit  e
shumtë që ka. Fotot seksi
dhe plot sharm janë shndër-
ruar tashmë në të preferu-
arit e saj. Në intervistën
dhënë për “Bluetooth”,
Françeska rrëfen se nuk ka
asnjë kompleks para
aparatit, edhe pse kurrë nuk
do të pozonte nudo. Ka
hequr dorë nga lajmet për

jetën e saj private, duke
qenë se shpeshherë thash-
ethemet e kanë lënduar. Më
tej ajo ndan me lexuesit tanë
edhe mashkullin ideal.

Si ka nisur vera për
Fançeskën?

Vera ka nisur plot me an-
gazhime, sapo përfundova
studimet dhe pres të diplo-
mohem.

Duket se e ke bërë edhe
më të nxehtë këtë verë, si
ndjehet Françeska para
aparatit fotografik?

Ndjehem tepër e lirë, nd-
jehem e lumtur, sepse apa-
rati dhe fotografitë janë pa-
sioni im dhe një ndër gjërat
që di të bëj më së miri.
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A të kompleksojnë fotot
sensuale?

Jo, absolutisht nuk më ko-
mpleksojnë, pasi setet që
unë bëj janë të ndryshme
dhe sezoni në të cilin jemi e
bën të detyrueshme të jenë
pak a shumë sensuale....

Do të pozoje nudo?
Jo, nuk do të pozoja.
Duket se i keni prekur

majat në Shqipëri, a do
tentoni karrierë jashtë?

Nuk do thosha kam prekur
majat, sepse e mira s’ka
fund dhe ‘photoshooting’, siç
e kam shpjeguar shpesh-
herë, është diçka që unë e
bëj më tepër për hobi. Nuk e
mendoj si profesion, jam
tepër e kënaqur me jetën
këtu në Shqipëri dhe s’do
largohesha për asgjë në
botë.

Keni marrë ftesë për të
qenë pjesë e pasarelave
jashtë Shqipërie?

Po, ftesat kanë qenë të
ndryshme, sidomos kam
pasur oferta për të qenë
imazh i produkteve të njohu-
ra kombëtare dhe ndërko-
mbëtare, për ‘make up’, apo
veshje por që jam ende
duke i shqyrtuar...

Jeni një nga person-
azhet me mediatike në
vendin tonë, çfarë men-
doni se ju ka bërë kaq të
famshme?

Kaq e famshme? Të them
të drejtën, unë jetoj jetën si
çdo njeri i thjeshtë, i njohur
apo i panjohur, shoqëria ime
përbehet nga moshatarë të
mitë, njerëz që s’janë pjesë
e “showbiz”-it. Shumë herë
nuk e mendoj që duhet të ly-
hem rregullohem për të dalë
dhe them hë se kush më
njeh, jam tip pa komplekse
dhe ndoshta fakti që kam
qenë imazh, kam reklamuar
veshje, fotot që falë mikut
dhe fotografit të njohur, Jux-
hin Kurtit gjithmonë kanë
qenë të pëlqyer nga njerëz-
it, por gjithashtu edhe pjesë-
marrja në “Big Brother” më
ka ndihmuar që të jem e
famshme.

Si reagon Françeska
ndaj thashethemeve?

Thashethemet mun-
dohem të mos i  dëgjoj,
sepse kam një parim në jetë,
njerëzit janë të lirë të men-
dojnë dhe thonë çfarë të
duan, sepse përderisa jam
personazh publik, është e
drejta e tyre të më komen-
tojnë, por ka dhe raste që
më mërzisin, pasi jo çdo
koment është i lidhur vetëm
me pjesën e të qenurit per-
sonazh publik, por zakonisht
nuk më mërzisin, kanë qenë
të shumta kohët e fundit.

Thashethemi më i
shëmtuar që keni dëgjuar
për veten?

Thashethemi më i shëm-
tuar, pasi unë kisha kohë që
nuk shfaqesha më në
televizion, kanë qenë ko-
mentet “ua ka bërë buzët, ka

bërë mollëzat botox. Unë
jam vetëm 22 vjeçe, në
moshën më të bukur dhe
s’mendoj se kam nevojë për
këto gjëra ende. I vetmi op-
eracion që kam bërë ka
qenë ai i hundës, të cilin e
kam pranuar publikisht dhe
s’jam penduar dhe kam ndi-
hmuar shumë njerëz që
kanë pasur komplekse me
veten.

Një femër e bukur..., a
ka mashkull që s’të ngac-
mon?

(Qesh), mashkull që s’më
ngacmon... Jam tip shumë
e rezervuar në shoqëri, mjaf-
tohem dhe jam shumë e
kënaqur me ata pjesëtar të
paktë që bëjnë pjesë në sho-
qërinë time dhe s’jam e
hapur shumë ndaj njohjeve
të reja, kështu që nuk e di
këtë përgjigje.

Si është jeta private e
Françeskës?

Jetën private, për herë të
parë do ta mbaj private.
Gjithmonë kam qenë tepër e
komentuar në këtë pjesë,
saqë ditët e sotme nuk mund
të hedh një foto me një shok
klase, apo qoftë një kushëri,
sepse e di që të nesërmen
do jetë lajm, “i dashuri i ri i
Françeskës”, ndaj dëshiroj
të jem tepër e rezervuar,
sepse portalet dashje pa
dashje me lajmet ‘fake’ janë
ato që të prishin imazhin.

Çfarë duhet të ketë një
mashkull që të tërheqë vë-
mendjen tënde?

Të jetë njeri me ide të qar-
ta për jetën, i komuni-
kueshëm dhe gjithashtu një
shpirt të pastër. Unë jam tipi që
s’më tërheqin njerëzit në impa-
kt të parë, pasi vetë vuaj nga
kjo pjesë. Dëshiroj që njerëzit
t’i njoh nga brenda, jo nga jas-
htë.

Një partner të famshëm, a
e keni menduar ndon-
jëherë?

Jo, nuk e kam menduar.
Jam pak natyrë xheloze.

Françeska edhe si “bi-
zneswomen” së shpejti,
çfarë biznesi po hapni?

Po mendoj që jam në mo-
mentin që duhet të hap një bi-
znes si fitimprurës, ashtu
edhe diçka për të kaluar ko-
hën, pasi pas studimeve dhe
shkollës, më ka ngelur shumë
kohë e lirë. Pasioni im janë
udhëtimet dhe eksperiencat i
kam të shumta dhe mendoj që
këto eksperienca t’ua ofroj
klientëve të mi, kështu që bi-
znesi im do jetë një agjenci
turistike. Nuk e kam vendosur
ende, pasi këto kohë përveç
biznesit, jam duke u marrë me
temën e diplomimit por gjith-
ashtu dhe me fotot, që krye-
sisht i kam bërë në jug dhe e
kam shfrytëzuar pak a shumë
edhe për pushime, por që nga
fillimi gushtit do t’i përkushtoj
pak kohë vetes thjesht për
pushim, por edhe për të
servirur disa foto të bukura, nuk
bëj dot pa to.
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