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Adelina
tregon
gjoksin
shpërthyes
Këngëtarja e
njohur Adelina
Tahiri është
shumë aktive në
rrjetet sociale. Ajo
që kemi parë këtë
verë nga
bukuroshja janë
imazhet tejet “hot”,
nga pushimet e
shumta luksoze.
Biondja seksi një
pjesë të madhe të
kohës këtë sezon,
përveç
angazhimeve në
mbrëmje e
koncerte muzikore, e ka kaluar në bregdet. Adelina njihet edhe për
format e saj bombastike, të cilat nuk heziton t’i shfaq aspak para të
gjithë ndjekësve të saj. Në fotografinë e fundit që Adelina ka postuar
në profilin e saj në “Instastory” ka vënë në pah gjoksin e saj
bombastik. “S’je normal”, është projekti i fundit nga këngëtarja seksi.

Aleksandër dhe Renis Gjoka në ekran
Ja ku do t’i shohim këngëtarët

Xhaxha e nip, Aleksandër dhe Renis Gjoka bëhen pjesë e ekranit. Së shpejti ata do
jenë pjesë e një spektakli talentesh për fëmijë, ku do të jenë në panelin e jurisë.
Pas konfirmimit të Miriam Canit dhe Eneda Tarifës, ditën e sotme bëhet me dije se
pjesë e trajnerëve të “The Voice Kids”, do të jenë edhe dy këngëtarët. “Ata
përfaqësojnë dy breza të ndryshëm, por kanë në dispozicion një buton të vetëm!
Do t’i duhet të marrin vendime të përbashkëta, e kjo nuk do të jetë gjithnjë e lehtë.
Aleksandër e Renis Gjoka vijnë në “The Voice Kids” si trajnerë, thuhet në faqen
zyrtare të “The Voice”. Aleksandër Gjoka, por edhe Renisi njihen për stilin e tyre të
veçantë të të kënduarit dhe prania e tyre në këtë spektakël pritet të ngjallë interes.

Soni Malaj “zbulon”
njeriun e zemrës
Çifti fotografohet bashkë
Soni Malaj, këngëtarja shumë e suksesshme në
tregun muzikor shqiptar, e ka pranuar me kohë
publikisht lidhjen me biznesmenin Klevi, ndërsa
tashmë kanë filluar të shoqërohen edhe nëpër
festa dhe takime kudo së bashku. Çifti simpatik
tashmë shihen gjithmonë bashkë. Në një foto që
ka publikuar Soni në rrjete sociale, të dy kanë
qenë duke festuar në ditëlindjen e këngëtarit të
njohur Sinan Hoxha. Në foto shihen të dy çiftet
mjaft të lumtur, Sinani me bashkëshorten,
Andrrën në një anë dhe Soni me të fejuarin Klevi
në krahun tjetër. “Gëzuar ditëlindjen miku im i
shtrenjtë Sinan Hoxha”, shkruan Soni krahas
fotos. Miqësi të vjetra që i kanë rezistuar kohës,
duket kjo mes dy kolegëve.
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Modelja shqiptare
fejohet me sheikun arab
Ja unaza me diamant që mori në Maldives
Modelja shqiptare
Kaltrin Lulaj gjithmonë në
qendër të vëmendjes për
shkak të fotove
provokuese dhe jetës së
luksit që ajo posedon. E
bukur dhe joshëse me
linja perfektë modelja
është përfolur shume
kohët e fundit për
pushimet e saj në
Maldive, me një
biznesmen sheik arab. E
këto nuk qenkan vetëm
thashetheme, aq sa duket
se çifti ka bërë një hap më
shumë në lidhjen e tyre.
Sot Kaltrin ka publikuar
një foto të unazës prej ari
në “Instastory” dhe të
shumtë kanë qenë ata që i
kanë uruar fejesën.
Modelja ka vendosur edhe
disa zemra në foto teksa
po shijon darkën krah të
dashurit, emri i të cilit
ende nuk është zbuluar.

Topless në plazh, Egla Harxhi shijon
ditët e para të shtatorit me partnerët
apur
më mendjeh
shim femra
jo është pady alën e kemi për Egla
Fj
në Shqipëri. ka deklaruar hapur se inë
la
ur
Harxhin, e ci e se po përjeton dash htë
uale dh
ërsa ës
është biseks arrëdhënie treshe. Nd sa ditë
m
di
e saj në një mijës së saj, po shijon ditë të
fë
j në këto
sa
e
në pritje të
ët
er
dy partn
htë duke
pushim me rit. Tashmë treshja ës
h të Fierit,
to
para të shta tëpinë e tyre në Libofs po i
ja
sh
r
sh
pë
tre
punuar
të gati,
nuk ka
shtëpia të je
por deri sa to ditë shtatori, ku edhe në rrjetin
r
kë
ua
n
st
zo
po
të
foto
shfry
sish. Në një
ë plazh
fluks pushue dy vajzat, të cilat bëjn …
re
en
ty
ih
e
sh
,
in
al
er
rtn
soci
shku me pa
topless së ba

A

16 - SPECIALE

E shtunë 9 shtator 2017

Ceremonia në Lalëz si dhe shpenzimet e dyshes së showbizzit

Detajet e dasmës romantike të

MARINËS DHE GETOARIT

Këngëtarët
kosovarë do të
ndezin mbrëmjen,
ja të ftuarit VIP

M

arina Vjollca dhe Ge
toar Selimi do të cele
brojnë dashurinë e
tyre të dielën e këtij viti. Çifti
është në një lidhje prej mëse
katër vitesh dhe duket se
tanimë ka ardhur koha e
dasmës. Moderatorja dhe
reperi kanë zgjedhur një nga
komplekset në Gjirin e Lalëzit për të celebruar dashurinë e tyre. Bluetooth ka
mundur të mësojë disa nga
detajet e kësaj ceremonie.
Pasi anuloi dasmën në Kosovë, çifti ka bërë bashkë të
ftuarit në Durrës. Megjithatë
me aq sa kemi mundur të
mësojmë do të jetë një
dasmë ku do të bëjë bashkë
rreth 400 të ftuar. E duke
qenë se flasim për dy nga
personazhet më të famshëm të showbizzit, natyrisht që nuk do të mungojnë
as VIP-at e ftuar. Nusja ka
zgjedhur kompaninë e Alke-

ta Vejsiut për të arreduar
ambientin, por edhe për fustanin. Një nga fustanet e
nusërisë do të mbajë edhe
firmën e Valdrin Sahitit, por
pjesa tjetër i është besuar
totalisht Alketa Vejsiut. Fustanin vajzat e kanë zgjedhur
në Milano të Italisë, pra i përket koleksionit të 2018. Pjesa e muzikës duket se i është besuar dhëndrit. Kolegët
e tij kosovarë do të jenë
këngëtarët kryesorë të
mbrëmjes që do të ndezin
dasmën. Megjithatë edhe
disa prej këngëtarëve shqiptarë do të këndojnë për të

ftuarit. Çifti ka kërkuar që
ceremonia e tyre të ketë
shumë lule natyrale, duke e
shndërruar të gjithë ambientin në një atmosferë romantike. Megjithatë ndryshe nga
dasma e Bes Kallakut dhe
Xhensilës që u përfol se
kishte kushtuar 65 mijë
euro, Marina dhe Geti kanë
zgjed h u r t ë b ë j n ë n j ë
dasmë më të thjeshtë,
duke mos u treguar kaq
“dorëshpuar” në shpenzime. Natyrisht që me mjaft
interes do të priten edhe betimet e çiftit, ku do të mundemi të shikojmë reperin në

rolin e djalit romantik. E
duke qenë se kanë
zgjedhur një vend buzë
detit, dyshja do të ketë
mundësi të betohet për
dashuri të përjetshme ndaj
njëri-tjetrit buzë detit. Fill pas
kësaj feste dyshja do të largohet për muajin e mjaltit,

për t’u rikthyer edhe njëherë
në Tiranë ku i presin angazhimet e tyre. Marina këtë
vit do të jetë në TV Klan, ku
do të moderojë një emision
të ri në këtë televizion. Nga
ana tjetër, Getoari ka një axhendë të ngjeshur me koncertet e tij jashtë Shqipërisë.
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Fotografohet në shoqërinë e një mashkulli

Fjorentina e BB9:
E vërteta për një lidhje të re
dhe marrëdhënia me Olsin
Ish-banori: Ku i dihet jetës, për momentin po shijoj beqarinë

P

as jehonës që mori
lajmi i ndarjes së
tyre, e publikuar
fillimisht nga ata vetë, në
rrjetet sociale, Fjorentina
dhe Olsi, një nga çiftet
finaliste të BB9, duket se
kanë mbetur miq të mirë
dhe mes tyre nuk ka
mërira, siç ndodh
zakonisht pas ndarjeve.
Të kontaktuar nga
“Bluetooth”, ata
deklaruan se kanë
shumë respekt për njëritjetrin dhe komunikojnë
shpesh si miq mes tyre.
Fjorentina njëkohësisht
përgënjeshtroi lajmin se
në jetën e saj mund të
kishte një partner të ri,
diskutim ky i cili doli pas
një fotoje ku ajo dukej në
praninë e një mashkulli
në plazh. Sipas
Fjorentinës, ai është
thjesht partneri i
mikeshës së saj dhe për
momentin ajo po shijon
beqarinë duke mos
dashur të impenjohet
përkohësisht në asnjë
lidhje. Nga ana tjetër, Olsi
u prononcua duke thënë
se ndarja erdhi me
kompromis prandaj
ruajmë një marrëdhënie
të mirë. Për një partnere
të re të mundshme, Olsi
tha se është më mirë
vetëm, të paktën për tani,
ndërsa pyetjes nëse ka
shanse për rikthim, ai iu
përgjigj me fjalinë “Ku i
dihet jetës”. Përtej
aspektit privat, nga ana
profesionale, kujtojmë se
Fjorentinës iu ofrua një
pozicion pune si grimiere
në studiot e “Top
Channel”, që pritet të
fillojë më datë 15 shtator.
Ndërkohë që Olsi

shprehet se ka ende kohë të
stabilizohet diku, pasi ai po
shqyrton disa oferta që i janë
bërë. Gjatë kësaj kohe është
parë mjaft aktiv në profilin e
tij në “Instagram”, duke u
argëtuar mes miqsh dhe
duke shtuar tatuazhet në
trupin e tij. Ndërsa
Fjorentina, pas disa ditëve
pushimi në Jug me
shoqërinë, i është rikthyer
jetës së përditshme në
Tiranë, ku ndër të tjera është
takuar dhe me ish-banorë të
tjerë si Damiano, Elsamed
dhe madje dhe me vetë ishpartnerin e saj Olsin. Është
e rrallë të ruash miqësinë
me ish-in, por duket se çifti
po ia del mjaft mirë të mos
ngatërrojë ndjenjat me
respektin.
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Rrëfehet prezantuesja: Biznesi i ri si dhe eksperiencat e mia në moderim

EINXHEL SHKIRA:

Më ngacmojnë femrat
dhe meshkujt gay

“Nuk mbaj askënd me shpresa, nuk jam e fokusuar te meshkujt për momentin”
Alba Çobaj

tjetër e ekranit shoh që nuk
më tërheq më asgjë. Do
doja diçka të re që të më
përshtatej mua dhe karakterit tim, nuk dua të dal jashtë vetes sime as për hir të
të qenit në ekran.
Të ka ardhur ndonjë
ofertë këto kohë për të
prezantuar ndonjë program? Nëse po, si ke reaguar? A do ta shohim
serish Einxhelin në ekran?
Në qershor ishte hera e

E

inxhel Shkira, ishmoderatorja e IN Tv,
pas largimit nga ekrani flet për projektet e reja
dhe dëshirën për të qëndruar në prapaskenë. Dikur
mjaft aktive në profilin e saj
në “Instagram”, tashmë ajo
duket më e tërhequr dhe e
fokusuar në biznesin që
drejton prej disa muajsh.
Për sa i përket meshkujve,
Einxhel shprehet se nuk e
ka mendjen fare te lidhja,
por gjithsesi e mendon veten edhe si nënë në të ardhmen. Sidoqoftë, edhe jashtë ekranit të televizionit,
Einxhel nuk kalon pa u vënë
re, pasi në profilin e saj
pozat seksi nuk mungojnë
kurrë.
Si ishte kjo verë për
Einxhelin?
Ndoshta pyetja ideale do
ishte: A kishte verë për mua,
sepse kam qenë totalisht e
dedikuar në punë. Ditët që
kam frekuentuar pishinat
apo bregdetin shqiptar, kanë
qenë të pakta.
Ndryshe nga zakonisht
sikur nuk ke qenë shumë
aktive prej kohësh në “Instagram”? Cila është arsyeja?
Është e vërtetë, në fakt,
u bë kohë që jam distancuar nga publikimi i postimeve të shumta në profilin
tim personal, ndoshta
sepse është bërë pak i
lodhshëm si rrjet social ose
se kam qenë aktive në “Instagramin” e punës dhe kam
lënë veten pas dore me postimet personale.
Me çfarë e ke të zënë
kohën? Si po shkon tani
jeta jote jashtë ekranit?
Kohën time si fizike dhe
virtuale ia kam dedikuar to-

talisht biznesit, të cilin po e
drejtoj prej disa muajsh me
një mikeshën time. Bëhet
fjalë për një dyqan veshjesh
për mbrëmje dhe kam qenë
gjatë gjithë kohës duke u
marrë më evente të ndryshme, të cilat zgjidhnin
veshjet e tyre në dyqanin ku
unë punoj. Ka qenë realisht
mjaft e lodhshme pasi është një punë intensive me
orar të zgjatur dhe je gjatë
gjithë kohës me femra të
ekranit ose jo, të cilat janë
drejtuar dhe kanë besuar
në biznesin ku unë bëj
pjesë. Për jetën jashtë ekranit mund të them që më
ka bërë mirë pasi kisha
nevojë dhe ta provoja të
isha në prapaskenë dhe

nuk e kam ndjerë
shumë
ndarjen nga ekrani.
Ke menduar
ndonjë format
televiziv që
do të të shkonte për shtat
ty?
Gjatë periudhës që punoja në televizion
kam menduar
formate të ndryshme ku doja të
eksperimentoja
me veten time
dhe të sfidoja
aftësitë e mia,
por tashmë që
jam nga ana

fundit që pranova një ofertë
për të prezantuar “Miss Shqipëria 2017”, së bashku
me Kastro Zizon. E prita me
kënaqësi atë ofertë pasi ishte, le të themi, një ëndërr e
fëmijërisë sime. Gjithmonë
kur isha e vogël, i prezantoja unë misset e lagjes dhe,
prandaj kisha dashur që në
atë kohë që në të ardhmen
ta prezantoja realisht një të
tillë. Për sa i përket ofertave
të tjera, kam preferuar të
jem e distancuar derisa të
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vij ajo që dua, nëse nuk vjen
atëherë më mirë jashtë ekranit se sa të bëj diçka që
nuk më jep kënaqësi.
Ndoshta gabohem, por e
kam të pamundur të bie në
kompromis me oferta që
bien ndesh me parimet e
prezencës sime në ekran.
Është përfolur shpesh
për një partner përkrah
teje, a ke me të vërtetë
dikë në krah momentalisht?
Fatkeqësisht është folur,
por asnjëherë saktë. E kanë
bërë lajm dhe aty ku nuk ka
pasur asgjë, pasi kanë
sjellë në skenë persona nga
e kaluara vetëm sepse i ka
leverdisur të bëjnë lajm në
kurrizin tim. Mbase shumë
njerëz do donin shumë të
më shihnin çift, por ja që realisht nuk kam askënd në
krah për momentin dhe besoj do jetë kështu dhe për
disa kohë.
Si duhet të jetë mashkulli, të cilit ti do t’i thoje:
Po?
Kjo pyetje sa vjen e bëhet
më e vështirë për mua. Në
teori do thosha që një
mashkull duhet të ketë dhe
të jetë shumë gjëra që unë
t’i them: Po. Këto fjalitë
klishe që duhet të jetë i zgjuar, punëtor, i aftë, i sinqertë etj. thuhen nga të
gjitha femrat, por në praktikë ndodh që edhe të të bëjë
për vete dikush pa i thënë
akoma: “Ç’kemi!”. Prandaj
nuk ka formula për këtë gjë.
Një vajzë seksi si ti duhet të ketë shumë adhurues meshkuj, si ia del?
Nuk ia dal fare, sepse nuk
merrem fare. (Qesh)Është
diçka që për momentin nuk
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Po, më ka ndodhur disa
herë dhe është vërtet situatë shumë e sikletshme,
pasi nuk di si të reagosh në
një situatë të re apo që nuk
je mësuar. Më e çuditshmja ka qenë kur më kanë
ngacmuar meshkuj gay, aty
vërtet kam mbetur pa fjalë.
Çfarë urren dhe pëlqen
Einxhel nga bota e medias?
Ah, këtu do kisha shumë
për të thënë duke qenë se
kam qenë pjesë e saj dhe
kam parë e dëgjuar mjaftueshëm. Ajo që urrej më
shumë është falsiteti i
njerëzve dhe pafytyrësia e

më intereson dhe prandaj
preferoj t’i mbyll muhabetet
që pa nisur fare. Nuk mbaj
askënd me shpresa, sepse
nuk kam kohë dhe dëshirë
për biseda pa vlerë dhe njohje të tepërta. Kush të do
vërtet besoj e gjen vetë
rrugën të dalë mbi të tjerët
dhe të bëjë diferencën
sepse sot është bërë
shumë e rëndomtë t’i shkruash një vajze e t’i bësh
komplimente, që tek e fundit nuk kushtojnë asgjë,
prandaj nuk më bëjnë fare
përshtypje.
Po ndonjë femër të ka
ngacmuar ndonjëherë?

tyre kur të kanë përballë
dhe ligësia kur u kthen
shpinën. Urrej, gjithashtu,
faktin që shumë janë pjesë
e saj pa vënë në provë aftësitë e talentin e tyre, por
janë aty ku janë falë aftësive të tjera që nuk kanë
lidhje me median. Më vjen
keq pasi kjo lloj praktike e
tyre na penalizon dhe ne të
tjerat që punojmë mbi baza
e vlera të tjera. E vetmja
gjë që pëlqej është kur
ndizet ajo drita e kuqe tek
kamera dhe unë filloj bëj
punën time, të krijoj një komunikim më publikun, gjë
që më jep shumë kënaqësi. Kur i bëj ata të harrojnë
paska problemet, hallet
dhe qeshin me batutat e
mia, ndihem që kam realizuar maksimalisht objektivin tim, t’i largoj paska
nga realiteti i përditshëm.
Duke qenë se ke mjaft
miq futbollistë, ka ndonjë shans që dhe partneri
të jetë i tillë një ditë?
Këto të dyja nuk kanë
shumë lidhje me njëratjetrën pasi kam shumë
miq futbollistë dhe pëlqej
shumë futbollin, por jetës
nuk i dihet, mund të kesh
në krah dhe dikë që nuk e
pëlqen fare sportin. Jeta
është e gjatë dhe shanset
janë të ndryshme.
Cilat janë planet e tua
për këtë vjeshtë-dimër?
Planet e mia lidhen
vetëm me punën dhe biznesin që po drejtoj. Kam ide
të reja interesante dhe
mbase do ketë edhe krijime
të miat personale. Ky është paksa sekret për momentin, por shumë shpejt
do jetë i prekshëm nga të
gjithë, por, le të themi, që
nuk do jetë e vetmja surprizë
që mendoj për muajt që vijnë.
E imagjinon dot veten
në rolin e një mamaje single, nëse nuk do të gjeje
dot partnerin e duhur?
Jo, larg qoftë dhe uroj që
mami im mos ta lexojë këtë
intervistë se do mërzitej
shumë nga pyetja dhe
përgjigja ime.(Qesh)
Nuk e kam imagjinuar kurrë që fëmija im, nëse Zoti do
më bekonte me një të tillë, të
rritej vetëm, por dua të ketë
praninë e të dy prindërve.
Sigurisht, nëse fati nuk do
tregohej aq i mirë me mua,
do ta ndërmerrja vetë këtë
hap, për hir të misionit që një
femër ka mbi tokë, atë të
mëmësisë. Ndoshta për
momentin nuk e ndjej aq
shumë ose nuk jam ende
gati për t’u bërë nënë, por do
doja shumë dhe unë, si të
gjitha fermat, të kisha fëmijët e mi. Do doja më shumë
se një, por më pak se pesë.
Tani me këtë deklaratë, besoj do kem larguar shumë
meshkuj që mund të kishin
në plan martesën me mua.
(Qesh)
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Këngëtarja shqiptare tregoi në rrjetin social
“Instagram” se përse nuk ka një të dashur

Elvana Gjata, gati të
‘pushtojë’ Turqinë
Projekti i radhës i këngëtares

K

Bebe Rexha, tradicionale
Këngëtarja: Dua një të dashur shqiptar

B

ebe ka zbuluar se arsyeja pse nuk është e dashuruar qëndron në
faktin se djemtë po e keqtrajtojnë. “Dua të gjej një të dashur, por të
gjithë djemtë më trajtojnë keq”, u shpreh këngëtarja. Rexha ka deklaruar
se do të dëshironte që i dashuri i saj të jetë shqiptar. Ajo është duke
punuar në projekte të reja muzikore, të cilat do t’i publikojë gjatë muajve
të ardhshëm.

ëngëtarja Elvana Gjata sapo na ka bërë të ditur se është duke u
xhiruar produksioni i saj i radhës. Elvana ka zgjedhur pikërisht
Turqinë dhe një fakt të
tillë e ka bërë të ditur
përmes disa postimeve
në rrjete sociale. Në
këto foto dhe video
Elvana shfaqet
tërësisht e veshur me
rozë me një model të
çrregullt flokësh.
Gjithashtu, duke e
shoqëruar është gjithnjë
menaxheri i saj, Dj.Andi
Gramm.

Erla Mëhilli dhe
Armina Mevlani,
me të njëjtin
fustan në festa
të ndryshme
D

itën e enjte Blendi Fevziu ka bërë bashkë të
gjithë elitën dhe personazhet e famshme të
“showbizz”-it në 20-vjetorin e “Opinionit”. Ndër
personazhet e ftuar ka spikatur me sharmin e saj
zëdhënësja e Berishës, Erla Mëhilli. Duke pozuar
përkrah Laura Vorpsit, Erla dukej më në formë se
kurrë. Po më shumë sesa prania e saj, ajo që na
rënë në sy ishte fustani që mbante veshur. Vetëm
pak muaj më parë të njëjtin fustan e ka veshur
edhe Armina Mevlani, në një nga eventet e
shumta të kryeqytetit. Nuk dihet nëse dy vajzat
kanë dalë për shopping së bashku dhe kanë
zgjedhur të njëjtin fustan, apo mos ndoshta,
Armina ka vendosur t’ia dhurojë fustanin
mikeshës së saj.

