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DASMAT E PERSONAZHEVE TË FAMSHËM DHE “BIG BROTHER”, KRYEFJALA E SHTYPIT ROZË

LAJMET MË BOMBË TË KËSAJ
VERE, LIDHJET, DIVORCET
DHE DËSHTIMET E VIP-ave
VIP-ave

Ja kushh janë personazh
personazhet,
het
që “çmenden” njerëzinë
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Dasmat e personazheve të famshëm dhe “Big Brother”, kryefjala e shtypit rozë

Lajmet më bombë të kësaj vere,
lidhjet, divorcet dhe dështimet e VIP-ave
Ja kush janë personazhet, që “çmenden” njerëzinë
Si çdo sezon tjetër edhe kjo
verë ishte e mbushur me
lajme sa i përket showbizzit.
Duket se personazhet VIP
kishin ruajtur ditët e nxeh-

ta për të “shpërthyer” në
lajme, dasma, projekte, dasma, apo edhe ndarje janë disa
nga lajmet që bënë më shumë
bujë verën e këtij viti. Në num-

rin e fundit të “Summer
Pages”, sjellim edhe njëherë
thashethemet dhe lajmet që
mbajtën mbërthyer publikun në rubrikën rozë.

Dasmat VIP

Divorci i
Jonida Maliqit
P

rej kohësh Tirana “ziente” nga lajmi për ndar
jen e Jonida Maliqit, por asgjë nuk ishte konfirmuar deri në fund të korrikut, ku mediat konfirmuan ndarjen e këngëtares nga bashkëshorti i saj
biznesmen. Maliqi dhe Prizreni janë prindër të një
djali, Dan, të cilit Jonida i është përkushtuar tërësisht, duke e kthyer në kryefjalë të ditës së saj. Jonida Maliqi ka zgjedhur të mbajë gjithnjë një profil të
ulët publik sa i takon jetës së saj private, duke e
ruajtur atë gjithnjë me fanatizëm, mjafton të kujtojmë këtu dasmën e blinduar. Këngëtarja dhe partneri saj kishin së bashku një histori dashurie 17vjeçare.

T

re ishin çiftet që këtë verë vendosën të kurorëzojnë dashurinë
e tyre. Të parët ishin Turi dhe Orinda, që në fund të korrikut
shkuan drejt altarit. Me shumë të ftuar dhe një dasmë shumë stil,
çifti i njohur i ekranit realizojë një dasmë për të cilën u fol gjatë.
Të paktën deri kur pamë dasmën e Bes Kallakut me Xhensilën.
Me rreth 600 të ftuar dhe një atmosferë fantastike dyshja realizoi
martesën e tyre në 1 shtator në Pallatin e Brigadave. E në fund me
një dasmë romantike buzë detit, sezonin e dasmave e mbylli
Marina dhe Getoari. Prej më se një viti çifti përflitej se do të
martohej, ndaj sytë e të gjithëve ndaluan aty më 10 shtator.

Ndarjet dhe lidhjet në
“Big Brother”
P

as një viti mungesë “Big Brother” u rikthye këtë vit me edicionin e dashu
risë. Pjesëmarrësit ishin çift në lojë, por si gjithmonë edhe pas spektaklit që
u fitua nga Danjeli dhe Fotinia, loja vijoi larg. Thuajse të gjithë çiftet që u futën
çift u ndanë, nga ana tjetër, Danjeli dhe Fotinia po shijojnë martesën e tyre.
Xheni dhe Bernardi edhe pse kishin një lidhje që u duk se do të dështonte shpejt,
sot po e jetojnë më të lumtur se kurrë. Madje ky çift merr pjesë edhe në spektaklin “Dance with me”.

Historitë
e dashurisë
N

uk kishin sesi t’i shpëtonin fokusit të
mediave edhe çiftet e reja apo edhe
ndarjet. Natyrisht që çifti që spikati këtë verë
ishte Klea Huta dhe Elgit Doda. Dy artistët
ishin parë disa herë në shoqërinë e njëritjetrit, po asnjëherë nuk kishin mundur të
fotografoheshin së bashku deri në fillim të
gushtit, kur mbërritën edhe shkrepjen e para.
Natyrisht që asnjëri prej tyre nuk e mohoi
lidhjen, por as nuk e pranoi. Në një prononcim
për “Summer Pages”, moderatorja do të
rrëfente se me Elgitin është ende duke u
njohur.
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Vajza e Majlinda Bregut poston
një foto të bërë nga poshtë-lart,
thjesht fantastike

Stresin s’e kishit parë kështu
më parë, i bën dedikim të
veçantë të dashurës

S

tresi është një nga reperët më të njohur të skenës muzikore shqiptare. I
përfolur shpesh për jetën e tij private, më në fund ka vendosur të na prezantojë me vajzën që i ka rrëmbyer zemrën. Por sytë na ngelën te dedikimi special që
ka vendosur të bëjë për vajzën në fjalë: “Kjo këtu është jeta ime”. Momentalisht
Stresi po shijon suksesin e këngës më të fundit që u publikua para disa javëve në
bashkëpunim me Anxhelo Kocin “Më fal 2”. Kënga është pritur mjaft mirë nga
publiku dhe, mesa duket, dashuria paska qenë një ogur mjaft i mirë.

A

jo është një nga vajzat
më tërheqëse dhe më të
përfolura në media këto kohë.
Kejda, vajza e ish-deputetes
demokrate Majlinda Bregu ka
lënë pa fjalë me publikimet e
saj sensuale. Me postimin e
saj më të fundit Kejda ka
preferuar të kthehet pas në
kohë. Ajo ishte një nga maturantet më seksi dhe më të
përfolura. Ajo ka realizuar
një foto të bërë nga poshtëlart, e cila nxjerr në pah
trupin e saj prej modeleje.

Blerta Leka, një bombë seksi
tifoze e Partizanit

S

hpesh herë janë tifozet ato që tërheqin vëmendjen më shumë në një
lojë futbolli. E tillë është edhe modelja simpatike Blerta Leka, e cila
prej kohësh e ka deklaruar dashurinë për skuadrën e saj, Partizanin.
Biondja që u bë e famshme nga “Miss Universe 2017”, duket se nuk është
hidhëruar nga humbja e skuadrës së saj me Laçin. Përkundrazi Blerta
është shprehur se një skuadër nuk mund të gjykohet nga një ndeshje. E
natyrisht që me një tifoze të tillë, Partizani ka shumë arsye për të fituar.

Një lajm fantastik nga çifti
Ami dhe Ermal: "Së shpejti
do të bëhemi 4"

A

ta janë çifti më i përfolur në mediat shqiptare e më gjerë. Janë
munduar të qëndrojnë larg lajmeve rozë për sa i përket jetës së
tyre private duke mos dashur të jenë në qendër të vëmendjes, por kësaj
rradhe kanë qenë vetë ata që na kanë dhënë një lajm fantastik. Ami
dhe Ermali do të bëhen së shpejti prindër të një fëmije të dytë. Nëpërmjet një statusi në "Instagram", Ermali ka postuar një foto ku çifti të
buzëqëeshur japin lajmin e bukur. Në foto vihet re edhe Ami që mban
në dorë testin e shtatzanisë, mbase për të treguar kjo se ky lajm nuk
është i rremë. Nuk na mbetet tjetër veçse t'i urojmë një mirëseardhje sa
më të ëmbël e të ngrohtë vogëlushit/es. Mezi presim tani të zbulojmë
gjininë. Urime Ami dhe Ermal!
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Ish-ministri i kabinetit “Rama”
tallet keq me azilantët në
Gjermani: Sex? Yes please

I

sh-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani i cili
është larguar nga politika, duke iu përkushtuar profesionit të tij të avokatit, vazhdon të
jetë shumë aktiv në rrjetet sociale, me postime
kritike dhe hera-herës edhe ironike. Këtë herë
Manjani nuk e ka kursyer ironinë e tij të fortë
edhe për azilantët shqiptar në Gjemani. Në
postim të tij në “Facebook”, ish-ministri ironizon me nivelin kulturor të shqiptarëve që
kërkojnë azil. Ndër të tjera ai kërkon nga ministri për Diasporën, Pandeli Majko
që të kujdeset për këtë kategori.
Statusi i plotë i Ylli Manjanit:
Një formular azil-kërkuesi në Gjermani shfaqet, ndër të tjera, me këto të dhëna:
Nationality: Albanian
Born: Yes
Sex: Yes please
....................................................
Zoti Majko ka detyrë të kujdeset për të, madje t’i garantojë edhe të drejtën e
votës...Suksese!
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Tango argjentinase në zyrën e
Erion Veliajt

B

renda zyrës së Veliajt, për nder të kryetarit luhet tango argjentinase.
Dje, është shpërndarë një video e xhiruar brenda zyrës së kryetarit të
Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Për nder të tij, ditën e djeshme është
luajtur tango argjentinase nga maestro e instumentistë argjentinas. Çifiti i
kërcimtarëve ka dhuruar momente të veçanta në hapësirën e zyrës të
mbushur me libra ku detajet nuk lënë vend për retorikë. Do ishim kuriozë të
shikonim edhe reagimin e vetë kryetarit ndërsa ndjek këtë tango por arrijmë
ta imagjinojmë entuziazmin e tij për këtë kërcim aq shumë të përhapur në
vendin tonë në vitet ’70. Festivali Ndërkombëtar të Tangos argjentinase do
të nisë më 28 shtator.

BULEVARDI
POLITIK
Na merrni seriozisht!

Nikolla rikthehet në Ministrinë
e Arsimit, e presin si
“shpëtimtare”

L

indita Nikolla ka hyrë në Ministrinë e Arsimit si një
“shpëtimtare”, pasi stafi i këtij dikasteri për 4 muaj me radhë i
është dashur të kalojë andralla dhe telashe të vërtetë me MInistren teknike, Mirela Karabina. Sapo ka hyrë në ministri, Lindita
Nikolla është pritur me ovacione dhe duartrokitje, raporton Daily
neës. Duhet thënë se është pjesa më e madhe, ekipi që ka punuar
për 4 vjet me kreun actual të Arsimit që u rimandatua nga Rama
ehde për një legjislaturë tjetër dhe siç duket ka ruajtur marrëdhënie të mira. Ministria e Arsimit, ishte i vetmi dikaster që pati
konflikte gjatë kohës së drejtimit të ministres teknike, ndryshe
nga dikasterët e tjerë, kur edhe pse në Ministrinë e Brendshme PD
pati mjaft akuza,
ministri Dritan Demiraj shkoi mirë me stafin
dhe nuk prodhoi
konfliktualitete.
Përplasjet në Ministrinë e Arsimit sollën
edhe probleme administrative për pagat e
punonjësve por edhe
për furnizimin me
libra të nxënësve.

Mimi Kodheli e Erjon Braçe
kanë disa “sekrete”

T

ë dy janë nga njerëzit që janë vlerësuar goxha në PS, por të dy mbetën
jashtë qeevrisë. Mimi Kodheli e Erjon Braçe përherë kanë patur një vlerësim
për njëri-tjetrin dhe madje kanë ndarë biseda e urime në çdo rast. Jashtë dyerve
të Parlamentit, në pritje të përfundimit të
pushimit në seancën e djeshme parlamentare, deputetët socialistë Erjon Braçe
dhe Mimi Kodheli u ulën shumë pranë njëri tjetrit, në një anë të hyrjes së
Kuvendit. Erjon Braçe nuk dihet se çfarë i ka komunikuar Kodhelit, pasi duke
parë se gazetarët ishin shumë pranë janë
treguar tëpër diskretë, citon report TV . Askush nuk i mori vesh sekretet që dy
kolegët e vjetër i thanë njëri tjetrit, por ndoshta me largimin e Kodhelit nga
Ministria e Mbrojtjes dhe me impenjimin e pakët të Braçes në qeverisjen e PS,
ata kanë shumë për të folur.

