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ZBULOHEN RROGAT E BALERINAVE TË EMISIONEVE INVESTIGATIVE

Velinat e "Stop"-it paguhen 600 euro
për kërcimet, "Fiks Fare" më i varfër
Ja kush janë bukuroshet e programeve të darkës
Pamela Aliaj

M

e fillimin e sezonit të ri
të
shtatorit,
kanë
ndodhur shumë ndryshime në ekranet e mediave.
Shumë figura të njohura kanë lëvizur, duke ndryshuar format apo
edhe duke u larguar për një profesion tjetër. Ndërkohë që gjithnjë
si çdo sezon, edhe ky ka sjellë risi
në një nga programet "denoncuese", siç është "Stop", ku ka sjellë
figura të reja në vendin e velinave
të mëparshme. "Stop", programi
popullor tashmë për publikun, ka
rinisur me ndryshime. Siç ishte
lajmëruar më herët, dy velinat që
do të shoqërojnë Saimirin dhe
Gentin nuk do të jenë më Alba dhe
Ensa, dy balerinat e trupës së baletit në "Tv Klan", por dy "kaptere"
të reja të anijes së "Stop"-it. Pak
para se të fillonte programi, në
puntatën e fundit, Saimiri dhe Genti kanë prezantuar dy velinat që
do t'i shoqërojnë gjatë sezonit të ri
ato janë Alesia Bami dhe Onelda
Shkjau. Alesia njihet si një nga
modelet më të bukura të Shqipërisë, ku e kemi parë shpesh të
shfaqet në foto të ndryshme në
evente të ndryshme krahë mod-

denoncimeve të shumta që do të
vijnë në adresë të emisionit, do të
shohim kërcimin e dy velinave
tona të reja, të cilat çuditërisht
kanë një ngjashmëri të madhe me
njëra-tjetrën. Ndërkohë që po të
kujtojmë, bukuroshet që kanë
shoqëruar Saimirin dhe Gentin në
sezonin e kaluar, kanë qenë Alba
dhe Ensa, dy balerinat e trupës së
baletit të TV Klan. Ato, ndryshe
nga Alesia me Oneldën, që këtë vit
kanë thyer traditën e përvitshme
të velinave të emisionit, ishin pro-

eleve të tjera. Si gjithnjë provokuese, Alesia, kësaj radhe do të
jetë edhe figura e velinës në emisionin më të ndjekur në Shqipëri.
Ndërkohë që bukuroshja tjetër
bionde, Onelda Shkjau, është një
figurë e re për ekranin e medias, e
cila promovohet për herë të parë
nëpërmjet këtij formati televiziv.
Burime për "Summer Pages" të
"Gazeta Shqiptare" kanë thënë se
paga e këtyre dy bukurosheve është më se e majme. Velinat e emisionit që transmetohet çdo
mbrëmje në Klan Tv paguhen jo më
pak se 600 euro. Kjo shifër është
më se mikluese për dy bukuroshet
tona, por pse jo edhe për ato që
kanë qenë para tyre në këtë emision. Një shifër e tillë nuk mund të
diskutohet në formatin konkurrent të "Stop", siç është "Fiks Fare",
ku burimet thanë se pagesa arrin

në 400 euro. Një diferencë shumë e
madhe mund të themi ndërmjet të
dyjave, arsye kjo që mund të ketë
bërë të lëvizin edhe figurat kryesore të tij. Këtë sezon të ri, përveç

Velinat e emisionit që
transmetohet çdo
mbrëmje në ‘Klan’ TV
paguhen jo më pak se
600 euro. Kjo shifër
është më se mikluese
për dy bukuroshet tona,
por pse jo edhe për ato
që kanë qenë para tyre
në këtë emision.

fesioniste në punën e tyre. Alba dhe
Ensa kanë mbaruar universitetin
e arteve për koreografi dhe janë
pjesë e trupës së baletit në "Klan",
gjithashtu, i kemi parë shpesh
edhe në formate të tjera televizive
si "Dance with me" apo " X-Factor"
etj. Por surpriza të bukura na presin edhe me velinat e reja, që këtë
radhë kanë ardhur të dyja brune
për të mos u dalluar nga njëra-tjetra, duke prishur kështu zakonin
e këtyre formateve televizive.
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Linda Rei, puthje
pasionate me Massimon
A

jo u bë e njohur për rrëfimin e saj publik lidhur
me ndërrimin e gjinisë. Bëhet fjalë për Linda Rein, e cila ka bërë
debutimin në spektaklin e vallëzimit "Dance with me", ku duket se
tifozi kryesor i saj është i dashuri. Gjatë kohës që ishte në skenë
Linda tha se ai ndodhej në sallë e mezi priste që ajo të përfundonte
performancën për të qenë pranë saj. Pas përfundimit të spektaklit
çifti Massimo dhe Linda kanë shkëmbyer puthje pasionante. Linda
nuk ka hezituar t'i ndajë këto momente me ata që e ndjekin në
"Instagram". Çifti duket shumë i lumtur. Massimo është djali i një
biznesmeni të suksesshëm nga Kosova, por që banon në Zvicër.

Einxhël Shkira:
Fajin e ka babi…
Surpriza do ju befasojë
N

uk kanë qenë të pakta rastet e surprizave e sidomos të luleve nga
adhurues misteriozë për vajzat e bukura të ekranit. Një adhurues
të tillë ka dhe një nga
prezantueset simpatike
shqiptare. Bëhet fjalë
për Einxhel Shkirën,
vajzën e bukur që ka
disa kohë që është
shkëputur nga ekrani
për t'ju kushtuar
radios. Duket se një
djalë anonim ka gjetur
një mënyrë origjinale për ta
bërë për vete. Ai i ka dërguar Einxhëlit kompozime të
ndryshme lulesh për secilën
shkronjë të emrit të saj.
Edhe pse personi që i ka
sjellë lulet është anonim
bukuroshja ka Einxhëli ka
vendosur ta falënderoj atë
duke bërë disa postime në
"Instastory". Ajo ka treguar
nëpërmjet fotos emrin e saj
të shkruar me lule që ka
arritur deri te shkronja Xh,
dhe në krah të saj shkruan:
"Fajin e ka babi për emrin
kaq të gjatë, por që mesa
duket ty të pëlqyeka shumë".

Lë pa fjalë Enca

Ja çfarë ka ndodhur
H

iti i radhës nga Enca?! Rreth
një muaj më parë ajo ka prezantuar për publikun hitin "Ciao". Enca
do vijë së shpejti me një tjetër
këngë ritmike. Në një video postuar në "Instastory" këngëtarja i
njeh ndjekësit me një pjesë apo
tingujt e parë të këngës së saj më
të re. Një titull konkret nuk dihet,
por fjala që përdoret si refren
është "bomba" edhe mbase ky mund
të jetë një titull perfekt pasi kjo
fjalë mund të përshtatet me Encën,
pasi vërtet bukuroshja seksi ka
treguar se është "bomba" e showbizz-it shqiptar me fotot provokuese
dhe hitet e suksesshme.
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A

tëherë kur partneri juaj
kalon një periudhë të vësh
tirë, do të preferojë më
shumë të struket brenda vetes. Për
këtë arsye studimi i gjuhës së
trupit është i rëndësishëm në njohjen e mendjes së tij. Kështu do të
kuptoni si duhet të reagoni.
Me ndihmën e ekspertëve të gjuhës së trupit janë përzgjedhur pesë
shprehje të fytyrës dhe sjelljet kritike, të cilat tregojnë kur një mashkull ndihet i brishtë, i mërzitur ose
i furishëm. Si më poshtë, ju tregojmë si duhet të reagoni në
mënyrën më korrekte ndaj këtyre
sinjaleve.
1. Sillet sikur vjen nga një
planet tjetër
Qëndrimi i tij, lëviz nga njëra anë
në tjetrën nëpër shtëpi dhe
përpiqet të gjejë diçka për të bërë,
duke kërkuar një pije në frigorifer, duke folur në telefon ose duke
verifikuar në mënyrë ngulmuese
email-in, çdo gjë vetëm që t'i shpëtojë shikimit tuaj. Si përkthehet
kjo? Ndoshta ndihet keq për faktin se ka bërë një budallallëk. Nuk
përjashtohet të jetë pas një pije të
tepruar, e papërballueshme pikërisht në mëngjesin kur ju keni caktuar takimin me prindërit tuaj;
ose vetëm e vret ndërgjegjja se i
ka "shpëtuar" një sekret, të cilin
do ta mbante për vete, sepse kështu i keni kërkuar kur u ndatë me
të. Për më tepër, e keni vënë të
betohet se asgjë nuk do dalë prej
gojës së tij. Natyra nuk u dha burrave polivalenca; çka do të thotë
se çdo gjë që bën në një moment, i
tërheq vëmendjen nga diçka tjetër.
Çfarë duhet të bëni ju? Befasojeni
me një përqafim. Mund ta përkëdhelni ose thjesht mund të vendosni duart rreth tij. Ideja është që
ta bëni të ndihet i sigurt, i qetë.
Rrini kështu disa minuta dhe
thojini me një ton të qetë si asnjëherë: "Më duket se nuk ndihesh
mirë. Ka një arsye që mund ta di,
të ka ndodhur gjë?". Ka mundësi
ta bëni të flasë.
2. Rri me pamjen e fajtorit
Qëndrimi i tij: shpatullat janë të
rëna, sytë i mban të ulur dhe duart njërën sipër tjetrës përpara
organeve gjenitale në shenjë
mbrojtjeje. Si përkthehet kjo? E
qartë, nuk është në vete! Mban
pozitën e nxënësit të ndëshkuar.
Ndoshta është familjare për ju, por
mënyra si ai mbron egon e tij është një informacion më i rëndësishëm. Do të thotë se "krenaria" e
tij ka vuajtur shumë: ka humbur
një shumë të rëndësishme parash,
një bast ose ka dëgjuar nga burime
të sigurta se ish-i juaj sapo ka
mbyllur një marrëveshje të rëndësishme me të ardhura të konsiderueshme. Për këtë arsye vjen
edhe tendenca për të mbrojtur
mashkulloritetin. Çfarë duhet të
bëni ju: Tregojini se i qëndroni në
krah fizikisht dhe emocionalisht.

Si të kuptoni çfarë ju fsheh
partneri nëpërmjet gjesteve

Edhe nëse nuk ndihet i gatshëm
të ndajë me ju atë që e shqetëson,
do të ndihet më mirë duke ditur
që ka një njeri, i cili i mbron shpatullat. Pavarësisht nëse rrini më
këmbë apo jeni e ulur afër tij,
prekjani parakrahun. Kur ndjeni
se fillon të marrë frymë më lehtë,
më qetë, përqafojeni sikur kërkoni prej tij mbrojtje.

3. Do thotë se është
"mendimtari"
Qëndrimi i tij: rri në karrige/divan mbështetur me kurriz e me
kokën ulur dhe në fytyrë ka një
shprehje, të cilën e tradhton
përqendrimi ose fakti që mendja
e tij është duke udhëtuar shumë
larg. Si përkthehet kjo: Ka nevojë
për hapësirë. Mund të bëhet fjalë

për faktin se është shumë i stresuar në punë ose sapo ka kaluar
një periudhë me shumë ngarkesë
emocionale në familje dhe nuk ka
asnjë ide si do t'i zgjidhë këto
probleme. Cilido qoftë problemi i
tij, nuk i duket aspak e rehatshme
të kërkojë ndihmën e dikujt. Ky
reagim i izoluar i trupit i lejon,
në njëfarë mënyre, të tregojë pavarësinë dhe në të njëjtën kohë të
mendojë çfarë ka për të bërë në të
ardhmen e afërt. Çfarë duhet të
bëni ju? Keni dëshirë ta "zhbiriloni" për të kuptuar çfarë ndodh
realisht me të, por e vetmja gjë që
rekomandohet në këtë situatë është ta lini të qetë. Nëse qetësia e tij
zgjat dhe ju ndjeni se ai do të donte të gjente tek ju mbështetje morale, por pa i folur për këtë, merrni një revistë ose një libër dhe
uluni sa më afër tij.
4. K
a mar
rë një po
zitë
Ka
marrë
pozitë
mbrojtëse
Qëndrimi i tij, rri me duart në
brez, mjekrën përpara dhe ju
shikon në qerpik (pa ulur kokën).
Si përkthehet kjo? Është gati të
humbasë kontrollin. Mund të quhet një pozicion klasik "lufte" dhe
një shenjë e qartë sulmi, që vështirë se mund të ndalohet. Ndoshta
sapo keni bërë një shaka pa vend
lidhur me shpenzimet e tij për
makinën ose keni arritur në limitin e durimit për shkak të presioneve që ju i ushtroni prej kohësh,
për një çështje për të cilën ai nuk
është aspak dakord. Sinjalet që ai
ju jep tregojnë se ky problem
"vlon" dhe reagimi juaj, i ngjashëm
me të tijin, nuk bën gjë tjetër veçse
e acaron situatën. Çfarë duhet të
bëni ju? Pikë së pari, qetësohuni!
Duhet të mbani një pozitë jo
kërcënuese nëse doni që ai të mos
ndihet i sulmuar fizikisht. Bëni
disa ushtrime fizike për t'u qetë-

suar, lëvizni shpatullat, duart,
merrni frymë thellë dhe numëroni deri në dhjetë. Nëse ai do t'ju
shohë të qetë, do imitojë
pavetëdijshëm pozicionin tuaj të
trupit, do modifikojë tonet e larta
të bisedës suaj, edhe nëse ajo do të
jetë më e gjatë.
5. Sikur tërheq jakën
Qëndrimi i tij: ose kruan qafën,
ose tërheq jakën e këmishës/ bluzës
për më shumë ajër, ose shikon
rreth e rrotull për të gjetur një
rrugëdalje. Si përkthehet kjo? Ndihet i pasigurt. Është shumë i stresuar, ndoshta për një afat përcaktues në punë ose për faktin që nuk
është një periudhë financiare e
favorshme dhe faturat presin
shlyerjen e menjëhershme. Ose
ndoshta pritshmëritë e tij ishin
shumë të mëdha dhe të pamundura për t'u realizuar. Tani të
gjitha këto i shkaktojnë dyshime, pasiguri e shqetësim dhe
gjaku vërshon me shpejtësi në
pjesën e sipërme të trupit, çka e
bën të mbushet me djersë të
ftohta dhe këmisha të duket
sikur e mbyt. Çfarë duhet të bëni
ju? Mundet ta qetësoni nëpërmjet kontaktit fizik, duke e mbajtur dorën e tij në dorën tuaj ose
duke ia vënë atë mbi supe. Kështu do të ndihet më afër jush dhe
do të qetësohet. Mos provoni të
zbuloni burimin e shqetësimeve
të tij; më mirë hapini një bisedë
interesante që mundet ta përfshijë atë në festën ku do të merrni pjesë në fundjavë ose në një
udhëtim të propozuar nga vetë
ai, për t'iu dukur jeta me ngjyra
dhe më e ëmbël. Nëse në bisedën
tuaj ai vetë prek çështje të cilat
e shqetësojnë, pyeteni si mund
ta ndihmoni ta heqë mendjen nga
këto, përpara se të niseni për festë
apo në udhëtim.
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Deputeti i LSI denoncon:
S'ka mjaltë në treg!

I

ndrit Brahimllari, deputet i LSI-së, ka sjellë në parlament një
shqetësim origjinal, sipas të cilit, në treg sot mungon mjalti.
Mungesën e mjaltit, deputeti nuk e ka konstatuar vetë, por ia kishte
thënë një shok i
tij. Shqetësimi i
Indrit Brahimllarit nuk vjen
nga ndonjë qejf
apo fiksim që ai
vetë ka me
mjaltin, por nga
një hamendësim
që bëhet shpesh
në media se
bletët kanë ikur
nga kosheret,
për shkak të
kanabisit që u kultivua masivisht në vendin tonë. "Një miku im më
thoshte një ditë se nuk ka mjaltë në treg, sepse bletët kanë ikur në
drejtim të paditur dhe kjo për shkak të hashashit", është shprehur
Indrit Brahimllari nga foltorja e parlamentit.

Elisa Spiropali ‘bezdis’ Pandeli
Majkon me selfie në sallën e Kuvendit
E

lisa Spiropali është deputete e re, e kënaqur dhe mendon se është vërtetë në
"botën e çudirave". Ka tri ditë në sallë dhe nuk i ndahet deputetëve, i zë me
radhë. Me telefon në dorë shëtit dhe gjuan, duke bërë selfie. Vetëm selfie. Aq sa
ka bezdisur dhe vetë deputetin më të vjetër në Kuvend, Pandeli Majko. Fytyra e
tij shfaq bezdinë prej Elisës, aq sa duket sikur ulërit: "Hej ç'më gjeti". Dikush
duhet ta ndalë, t'i marrë telefonin iPhone 8 plus, lejla.
Ndryshe në sallë, në anën e deputetëve socialistë, nuk do ngelet më njeri veç
Taulant Ballës. Të gjithë do ikin si Pandi, lart, me ngritje.

BULEVARDI
POLITIK
Na merrni seriozisht!

Paloka: Bosët të mërzitur,
kilja e hashashit, sa e spinaqit

N

ënkryetari
i PD-së Edi
Paloka ironizoi
dje programin e
qeverisë, në
mënyrë të
veçantë kapitullin e luftës
kundër krimit.
"Bujqësi, qeveria
do kujdeset që
kanabisi mos
kultivohet pa
kontroll, se
ende janë
tunelet të
mbushur nga
superprodhimi i
vitit të
zgjedhjeve dhe
bosët janë të
mërzitur se ka
vajtur kilja e
kanabisit sa ajo
e spinaqit",
theksoi
z.Paloka.

Pretendenti për Shtëpinë e Bardhë
kapet mat duke parë porno

N

jë valë komentesh kanë shpërthyer në internet për senatorin ameri
kan Ted Cruz, pas një lajmi se ai është kapur "mat" duke parë porno.
Senatori, kandidat brenda republikanëve për President i SHBA, është
tradhtuar nga llogaria e tij në "Twitter". Ai ka pëlqyer një video në një
faqe porno online duke shtypur "like" mbi filmimin. Pëlqimet në "Twitter"
mund të shihen nga ndjekësit dhe kjo ka ndodhur edhe me senatorin. Ai
gjendet në një vorbull kritikash që kanë shpërthyer në rrjetet sociale.

