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Dasma luksoze me 300 të ftuar e dy moderatorëve

Fustani i “Herve Moro”, i porositur enkas
për Orinda Hutën. Ja betimi romantik i Turit
Vëllai i prezantuesit celebron dasmën, kush ishin të ftuarit VIP

Pa dyshim që data 27 korrik
do të jetë një nga ditët më të
rëndësishme të jetës së tyre.

Orinda dhe Turjan Hyska celebru-
an dashurinë e tyre 10-vjeçare në një
ceremoni të jashtëzakonshme. Në
qiell të hapur, me një arredim ndry-
she nga ç'jemi mësuar të shohim në
dasmat VIP në Shqipëri, dasma e
Orindës dhe Turit i ngjante një spe-
ktakli gjigant dritash, ngjyrash dhe
emocionesh. Nën dritën e hënës dhe
të mijëra dritave të tjera, arreduar
nga "Geraldina Sposa", vijnë pam-
jet e një kopshti të mrekullueshëm
si në përralla. Të gjithë të ftuarit i
priti një dasmë vërtet magjike! I
veshur i gjithë ambienti me të
bardha, ku asnjë detaj nuk mun-
goi, duke nisur që nga lulet deri te
dritat, të cilat jepnin efektin e një
mbrëmjeje të magjishme në
natyrë. Për "Summer Pages" të
"Gazeta Shqiptare" burime thanë
se ceremonia e çiftit ishte private,
pjesëtarë të së cilës ishin vetëm
familjarët dhe miqtë e ngushtë.
Gjithashtu, e veçanta e saj ishte
se çiftin e celebroi me fjalë zemre
vëllai i dhëndrit, ku çifti iu betua
njëri-tjetrit me fjalë dashurie. Ndër-
sa kalonin të sapomartuarit, dhën-
drit nuk iu përmbajtën lotët nga
emocionet.

E veçantë në dekorin e "Geraldi-
na Sposa" ishin shkrimet e varura
anash karrigeve, të cilat kishin një
pasazh të Biblës dedikuar dashu-
risë, pasazh ky i preferuar nga Orin-
da. Ndërsa darka ishte e shtruar në
pyll, buzë lumit, e improvizuar plot

Pamela Aliaj

sozhe të famshëm  kanë qenë të
ftuar të çiftit: Blendi Klosi me bash-
këshorten, Kozma Dushi, Aurela
Gaçe, Ermal Mamaqi, Julian Deda,
Land Hysa, Alban Kondi etj.

Ndërsa, për t'i dhënë një atmos-
ferë shpërthyese atij vendi të
magjishëm, të ftuarit kanë shijuar
muzikën e divës shqiptare Aurela
Gaçe.

Surpriza e mbrëmjes ka qenë një
këngë që turi kishte bërë enkas për
Orindën.

Nuk na mbetet gjë tjetër veçse t'i
urojmë çiftit një jetë sa më të bukur
së bashku! Urime!

hijeshi nën pamjen e një pylli të
'magjepsur'. Burimet thanë për
"Gazetën Shqiptare" gjithashtu
se ishin rreth 300 të ftuar në
dasmën e çiftit.  Një nga
pasazhet unike ishte edhe sur-
priza e dhëndrit për nusen.
Ndërkohë që nuk mund të lëmë
pa përmendur fustanin prej
princeshe të Orindës, i cili ishte
vetëm një, i stiluar nga "Herve
Moro", koleksioni i 2018-ës, i po-
rositur enkas për nusen, me një
dekolte shumë romantike dhe
me një pelerinë tyli në vend të
vellos tradicionale. Shumë per-
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Moderatorja e njohur e 'Top
Media'-s, shtatzënë për herë të parë

Një lajm i bukur vjen më në fund
nga prezantuesja e disa pro-

grameve në "Top Channel", "Digitalb"
dhe "Supersport". Elona Duro me sa
duket prej disa muajsh është në një
pritje të ëmbël. Edhe pse ajo njihet për
ekspresivitetin në bisedat dhe daljet e
saj televizive, gjithnjë ka preferuar të
mos flasë shumë për jetën private. Por
u bë pak kohë, që në llogarinë e saj të
"Instagram"-it ajo u ka prezantuar të
gjithëve partnerin, duke publikuar
shpeshherë foto pranë tij dhe dedikime
me fjalë të ëmbla dashurie. Sipas
revistës "WHO", çifti brenda pak ditësh
do të celebrohen, për të pritur më pas
ardhjen e fëmijës së tyre të parë.

Me sa duket, fëmija nuk është bërë
aspak pengesë për çiftin Alban Du-

dushi-Bieta Sulo. Edhe pse sapo janë bërë
prindër të një djali të vogël, çifti gjen
kohën edhe për të kaluar mbrëmjet në një
nga bar-restorantet e njohura në Tiranë.
Teksa shoqëron në bisedë bashkëshortin e
saj, Bieta
kujdeset edhe
për të voglin.
Historia e
tyre e dashu-
risë lindi në
redaksinë e
"Top Show"
dhe prej
vitesh përbëjnë një nga çiftet e dashura të
ekranit, megjithëse janë shumë të rezer-
vuar. Gëzimin e vëllaçkos e ka ndarë edhe
Joelle, vajza e parë e moderatorit nga
martesa e parë.

Luana vishet me të bardha
dhe duket shumë 'hot'
Ajo është një ndër femrat më 'hot' të momentit. Luana

Vjollca arrin të marrë vëmendje maksimale në çdo
paraqitje të saj. Kështu ka ndodhur edhe kësaj radhe,
në setin e ri fotografik që bukuroshja ka realizuar me
fotografin Artan Korenica, njëri nga bashkëpunëtorët
më të ngushtë të saj kohëve të fundit. Me sa duket, e
bardha është ngjyra e saj e preferuar, sepse edhe në

këtë set fotografik
shfaqet e gjitha me të
bardha si dhe prapaske-
na është po ashtu e
bardhë, e cila bën që në
çdo fotografi Luana të
duket thjesht mahnitëse.
Moderatorja e "E diell",
që së fundmi ka nxjerrë
edhe klipin "Benzina",
ka një numër të madh
ndjekësish në rrjetet
sociale, të cilët janë

shumë aktivë në
publikimet e
saj, dhe seti i
fundit ka
marrë shumë
komente
pozitive.

NË SHTRAT ME OLSIN DHE FIORENTINËN
Çifti vazhdon të publikojë momentet
intime që kalojnë së bashku
Olsi dhe Fiorentina

nuk hezitojnë të
zbulojnë çdo moment nga
jeta e tyre private, e
sigurisht për të qenë sa
më pranë fansave. Shpesh
kemi parë të publikojnë
momente intime nga
shtrati,
ashtu siç
dhe ka
ndodhur
këtë herë.
Ka qenë
Fiorenina
ajo që ka
filmuar
Olsin,
teksa
edhe i
shpreh
dashurinë
haptazi.
Të dy duken më të dashu-
ruar se kurrë dhe kalojnë
bashkë momente nga më
të ndryshmet.

Prej pak muajsh në pritje të ëmbël!
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Erjon Braçe i gëzohet shëtitores
së re të parkut të Divjakës

Deputetët e LSI-së rrethojnë kryetaren
Monika Kryemadhi, pas betimit të Ilir Metës

Çifti presidencial Macron
çmendet pas Rihanna-s, ja
takimi në Francë

Kodheli e Sekerinska, dy gra të hijshme,
në krye të ushtrive shqiptare e maqedonase

Deputeti socialist, Erjon Braçe u gëzohet më shumë investimeve që
bëhen në Divjakë se sa atyre rreth lagjes së tij, apo në Tiranë.

Herë pas here, ai hedh në faqen e tij në "Facebook" ndryshime të reja
nga kjo zonë. Dje, Braçe
i kushtoi një rëndësi të
veçantë shëtitores së re
brenda në parkun e
Divjakës. "Nuk është
kartolinë! Është shëti-
torja e re në Divjakë,
brenda në park! Tani
nxitojmë për dy kullat e
drurit, të larta deri mbi
kurorën e pishave, pjesë
e kësaj shëtitoreje! Nga
shtatori e tutje, ne
besojmë se do t'u japim
turistëve të huaj një
tjetër guidë fantastike
në Divjakë!", shkroi dje,
Braçe.

Rihanna po përfshihet gjithnjë e më shumë në çështjet sociale.
29-vjecarja ndodhet në një vizitë disaditore në Francë. Ajo

fillimisht është takuar me Zonjën e Parë, Brigitte Macron në Pallatin
Élysée.
Edukimi global ka
qenë dhe arsyeja
kryesore që
këngëtarja me
origjinë nga
Barbados ditën e
djeshme takoi edhe
Presidentin e
Francës, Macron.
Pas takimit të tyre
në Paris, Macron u
shpreh në "Twitter"
se sfida e radhës do
të jetë ndihma për
264 milionë fëmijë
të mbetur pa shkollë shkruan "Daily Mail". Gjithashtu, ai ka përmen-
dur se mbështet platformën e punëve sociale të organizatës që
Rihanna ka themeluar me emrin "Clara Lionel". Këngëtarja është
shprehur se ky takim bashkëpunimi duhej realizuar me patjetër, në
dobi të edukimit global. Ajo ka shtuar se në shtator priten ndry-
shime të mëdha në këtë aspekt.

Maqedonia ka menduar të vërë në krye të dikasterit të mbrojtjes një zonjë.
Nuk e dimë nëse ka kopjuar nga Shqipëria, e cila nën drejtimin e Mimi

Kodhelit ka ecur goxha në fushën e mbrojtjes, por dimë të themi se kjo tashmë
është shndërruar në modë. Nuk janë vetëm këto dy vende që kanë zgjedhur
zonjat në krye të ushtrive të tyre dhe kanë pasur sukses, pse jo. Ministrja e re e
Mbrojtjes të Maqedonisë, Radmila Sekerinska erdhi dje në Tiranë në të parën
vizitë të saj jashtë vendit. Pas marrjes së detyrës dhe së bashku me ministren
Kodheli morën pjesë edhe në një stërvitje të trupave tona. Të dy zonjat, plot
sharm e zbusin mjaft mjedisin "e hekurt" ushtarak.

Të hënën e kësaj jave deputetët e legjislaturës së vjetër patën edhe një
mundësi të fundit të takohen, për t'i lënë radhën në shtator konstituimit

të Parlamentit të ri. Pasi morën pjesë në ceremoninë e betimit të presidentit të
ri, shumë prej tyre përfituan të pinë një kafe të fundit, para se të ikin me
pushime, apo t'u drejtohen rrugëve të ndryshme në jetë. Ndërkohë, në një foto
të shkrepur, deputetët e LSI-së kanë dalë në grup, bashkë me kryetaren Monika
Kryemadhi, me të cilën diçka po bisedojnë. Një pjesë e tyre, Ylli Shehu e Fla-
mur Çelaj nuk do të jenë më deputetë.
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