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Anaidi flet për ish-të dashurën,
Oriola Marashi
“I uroj gjithë të mirat në këtë jetë”
Ish-fituesi i “Big Brother”, Anaid Kaloti ka folur edhe njëherë për jetën e
tij dhe për famën pas reality-show. I ftuar në emisionin “Pasdite në Top
Channel”, ku u pyet për lidhjen me modelen, Kaloti u shpreh gati i
irrituar: “S’dua ta komentoj këtë pjesë! Nuk kemi pse të flasim më për
njëri-tjetrin për sa kohë nuk jemi afër”. I pyetur nëse shkak për këtë
është ndoshta shija e hidhur që kjo
ndarje i ka lënë, Anaidi u shpreh:
“Nuk ka lidhje se shijet janë
personale, varet si e percepton
gjithsekush kur largohet.
Normalisht i uroj suksese dhe
gjithë të mirat në jetë”. Oriola dhe
Anaidi janë ndarë thuajse një vit
më parë dhe që prej asaj dite
asnjëri prej tyre nuk foli për raportin që zgjati thuajse 4 vjet.

Fjolla
Morina
heq
dorë
nga
muzika
Këngëtarja
gati për t’i
hyrë rrugës
së biznesit
Fjolla Morina
është njëra ndër
këngëtaret që më
së shumti
komentohet nëpër
media. Përveç muzikës, ajo është përfolur edhe për jetën e saj private.
Këngëtarja me linjat seksi së fundmi në një intervistë për mediat në
Kosovë, ka thënë se së shpejti do ta lë muzikën. Në intervistë sekssimboli Kosovar shprehet se në një të ardhme do heqë dorë nga
karriera në muzikë, pasi do t’i përkushtohet një biznesi që ka
ndërmend të hapë.

Rita Ora ngre këmbët dhe tregon
pjesët intime gjatë xhirimit të
klipit të ri
Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, Rita Ora ka nisur xhirimet e
klipit për këngën e saj më të re. Disa nga skenat janë xhiruar rrugëve të New
Yorkut. Bukuroshja shqiptare ka tërhequr mjaft vëmendjen e kalimtarëve, falë
veshjeve të saj, të cilat i ka ndërruar disa herë. Mirëpo, në njërën prej
veshjeve, ajo është “tradhtuar” paksa. Në një moment, Rita teksa ngre
këmbët, thuajse tregon shumë nga pjesët intime. Sigurisht këto poza nuk
kanë mundur t’u shpëtojnë paparacëve, e më pas mediave rozë.

18 - SPECIALE

E shtunë 7 Tetor 2017

X

Xhesika Ndoj numëron eurot
“Punë është edhe kjo”

hesika Ndoj është
një nga vajzat më
të diskutuara të
showbizit. Ajo u bë
pjesë e muzikës duke
nxjerrë në treg
videoklipe me
përmbajtje
përgjithësisht erotike,
që duket se tërhoqën
mjaftueshëm
vëmendjen e publikut,
kryesisht të rinjve.
Ndoj gjithmonë edhe
në rrjetet sociale
shquhet për fotografitë
provokuese dhe fotot
me armë apo para.
Mirëpo me postimin e
bërë së fundmi, ajo i
ka lënë gojëhapur të
gjithë ndjekësit e saj.
Xhesika ka postuar në
profilin e saj në
“Instagram”, një foto
ku bien në sy sasi të
mëdha me euro.
Fotoja mban këtë
mbishkrim: “Punë
është edhe kjo”. Kjo
pasi shihet se ajo po i
numëron, dhe me sa
duket Xhesika paska
fitime të shumta.

Enca tregon se të paktën
këtë gjë e ka natyrale
Asaj i pëlqen shumë të eksperimentojë me ngjyrën e flokëve, po dhe me
gjatësinë e tyre. Bëhet fjalë për Encën. Flokët e saj janë mjaft të veçantë,
fakt ky që i bën shumicën e vajzave xheloze. Flokët e gjatë dhe të
shëndetshëm të bukuroshes nuk mund të mos bëjnë bujë edhe kur Enca
ndan me ndjekësit e saj në rrjetet sociale foto. Pak ditë më parë bukuroshja
ka publikuar në llogarinë e saj në “Instagram” disa foto, të cilat na habitën
pasi papritur ajo u shfaq me flokë të shkurtër dhe biondë. Sapo ka bërë këtë
ndryshim, këngëtarja nuk ka nguruar që të postojë foto të tjera me flokët e
reja, por e gjitha ka qenë një gënjeshtër, pasi Enca vazhdon t’i ketë ende
flokët e saj shumë të gjatë, të derdhur, të plotë e të palyer. Këngëtarja ka
postuar në “Instastory” foto të tjera ku tregon gjatësinë reale të tyre kur sapo
ka dalë nga dushi.

Adelina Tahiri kapet duke
blerë rroba të lira
Ajo është një nga këngëtaret që më së shumti e reklamon jetën e saj
luksoze dhe blerjet e rrobave firmë. Por duket se Adelina Tahiri nuk
bën përjashtim nga vajzat e tjera,
dhe zgjedh që të blejë edhe rroba të
lira. Në një foto të publikuar nga
“Vipat e Bllokut”, këngëtarja shihet
teksa sheh disa bluza, të cilat
kushtojnë 8 euro. Ndërkohë në
postimin në “Instagram”, shkruhet:
Adelina Tahiri, para disa në emision
muajsh the qe harxhon shoping 150
mijë euro në muaj. Me bluzë 8
euro? Apo i ke fake hublot dhe
Guccit që vesh”.
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Incidenti “hot” i Luanës,
nxjerr “zogun” në “Instagram”
A

jo njihet për postimet e shumta tepër ndjellëse dhe tërheqëse në
rrjetet sociale. Edhe pse ajo që tërhoqi më tepër vëmendjen këtë
vjeshtë ishte fakti se nuk mundi të ndahej edhe me rastin e martesës
nga motra e saj e madhe, Marina. Po flasim pikërisht për bukuroshen
bombastike Luana Vjollca, e cila po shijon pushimet në Xhamajka së
bashku me partnerin e saj Krenarin dhe çiftin e sapomartuar Marina
dhe Get Selimi. Kjo u vërtetua fare thjeshtë nga fotot e postuara në
rrjetet sociale të moderatores seksi, të cilat tregonin se vendndodhja
e saj ishte në Xhamajka. Nuk kemi pse e vëmë në pikëpyetje në
është vetëm apo larg çiftit, sepse kjo vetëkuptohet. Por gjithsesi nuk
kanë munguar as fotot
superseksi të Luanës ku
tregoheshin linjat e saj
bombastike dhe tepër joshëse. E
veshur me një palë bikini të
verdha fotoja nuk i lë shumë
vend fantazisë. Duket se edhe
pse “xheloz” partneri i saj, ajo
nuk heziton të postojë edhe foto
të tilla provokuese. Nuk kemi se
si të mos shohim se në bikini e
veshur duket pakëz një pjesë e
“zogut” ku Luana edhe pse pa
mendje, mundohet ta fshehë.
Ndërsa në një foto tjetër të postuar ajo del nga ujerat e ujëvarës së
parajsës xhamajkane prapa saj me një palë bikini të kuqe ku duket si
një sirenë e vërtetë. Këto dhe foto të tjera të postuara në
“Instagram”, nuk kanë se si të mos i kënaqin ndjekësit e saj të cilët
janë të shumtë. Këto pushime do të jenë të paharrueshme për
moderatoren e “E diell”, e cila nuk ka se si të mos i shijojë ato në
praninë e dashurisë së saj më të madhe, Marinës dhe pse jo
dashurisë së saj të zemrës, Krenarit. Edhe pas thashethemeve të
nxjerra në prapakuinta (ku ka zë s’është pa gjë, gjithsesi) të
mosmarrëveshjes mes Getit dhe Krenarit, duket se ky udhëtim u bë

shkaku dhe mbase edhe
arsyeja e shuarjes së këtij
“konflikti” duke i vënë qershinë
mbi tortë dasmës me një
udhëtim të katërt çift. Nuk
kanë qenë të shumta fotot e
postuara nga ky vend ekzotik,
por ajo që është e sigurtë
është se nuk kanë se si të
mos kalojnë një “muaj mjalti”
më se të ëmbël, në parajsën
e egër të Xhamajkës.

Ridel historia e birësimit të Blendi Fevziut.
Ja cilët ishin prindërit e gazetarit
B
lendi Fevziu është tashmë i njohur për publikun shqiptar dhe
më gjerë në krye të emisionit shumë të ndjekur “Opinion”. Disa
ditë më parë ai festoi ditëlindjen e dytë të së bijës, ndërsa prej
vitesh është bërë prind me vajzën e madhe, Mishel. Mirëpo, e keni
ditur se vetë Blendi është fëmijë i birësuar? Madje, as mbiemri i tij i
parë nuk ka qenë Fevziu, por Bregasi. Ai ka lindur në fshatin Çermë
të Lushnjës nga prindërit biologjikë Hektor dhe Rezane Bregasi. Ka
qenë Ali Fevziu ai që e ka birësuar Blendin në një moshë të brishtë.
Në vitin 1983, kur Fevziu mbushi 14 vjeç, me vendim të Gjykatës së
Tiranës, e ndryshoi mbiemrin nga “Bregasi” në “Fevziu” për shkak se
ishte birësuar pranë familjes së Ali Fevziut. Ali Fevziu, sipas
vendimeve të gjykatës, ishte djali i Niagjar Toptanit, vajzës së Refik
Bej Toptanit dhe kjo shpjegon edhe lidhjen e Fevziut me Toptanajt,
familjen e vjetër tiranase dhe pronat e tyre.

20 - SPECIALE

E shtunë 7 Tetor 2017

Mamaja e të fejuarit të moderatores, kryetarja e re e “Aleanca Kuqezi”

Ja si janë marrëdhëniet e Floriana
Garos me vjehrrën e saj
Kush është Lumturi Ratkoceri dhe historia në politikë

T

ë shumtë ishin ata që u habitën kur dëgjuan
për lidhjen e re të Floriana Garos dhe Enisi
Dacit dhe u bënë kuriozë për të njohur edhe më
shumë djaloshin simpatik, që i kishte rrëmbyer
zemrën bukuroshes shqiptare. Prezantuesja
këtë sezon nuk u shfaq më në ekran, e as nuk
jeton më në Shqipëri. Ajo ka nisur një jetë të re
në krah të fejuarit të saj, avokatit Enis Daci, i cili
ka një karrierë të suksesshme në Zvicër. Ata
kanë nisur atje bashkëjetesën, ndërsa Floriana
në intervistën e fundit për programin “Lart e
Poshtë” në TVSH, u shpreh se ka nisur aktivitetin e saj të përditshëm, duke u angazhuar me
punë dhe kurse për mësimin e gjuhës. Ndërsa

sa i takon të fejuarit, Floriana ka thënë shumë
pak e në fakt djaloshi në fjalë duket se i qëndron
larg ekspozimit në publik. Por duket se krejt ndryshe është mamaja e avokatit simpatik. Vjehrra
e Florianës është Lumturi Ratkoceri, kryetarja e
re e Aleancës Kuqezi, pas dorëheqjes së Kreshnik Spahiut. Zonja është vendosur në Zvicër në
vitin 1991 ku ka rritur edhe dy djemtë e saj, Enisin 32 vjeç dhe djalin e vogël 21-vjeçar që është
ende student, por duket se Lumturia është mjaft
e angazhuar edhe me politikën shqiptare.
Shpesh herë në rrjetet sociale, si një zë opozitar, ajo nuk harron pa sulmuar qeverinë, apo
edhe politikanët e mazhorancës. Në rrjetet e saj
sociale, vjehrra e Florianës ka foto
edhe përgjatë fushatës elektorale.
Por ajo që bie në sy është se Lumturia nuk ka foto me familjen e saj,
apo me nusen. Me aq sa kemi
mundur të mësojmë, Floriana ka
një marrëdhënie të mirë me vjehrrën e saj. Miqtë pranë prezantueses rrëfejnë se të dyja kanë një
raport miqësor, duke e konsideruar njëra-tjetrën edhe si dy mikesha.
Duket se jeta e Florianës ka ndryshuar totalisht që pas lidhjes së saj
me Enesin, e tashmë që bukuroshja është nuse në shtëpi e Lumturies, raporti saj i mirë me vjehrrën, duke se është një tjetër lajm i
mirë që na vjen nga Zvicra.

E zbulon gazetarja

“Zajmina është në muajin e 6 të shtatzënisë
Q

ë pas verës, kur postoi
foto të shumta ku
shfaqej hot, Zajmina nuk u
shfaq më në rrjetet sociale,
duke lënë mister edhe të
vërtetën e shtatzënisë së
saj. Deri më tani askush
nuk e dinte sesi po ecte
shtatzënia e këngëtares,
apo edhe sa kohë i duhej
për të sjellë në jetën fëmijën
e saj të parë. Por ditën e
sotme, gazetarja Elona
Duro deklaroi gjatë
emisionit të saj se Zajmina
është në muajin e gjashtë
të shtatzënisë. Këtë ajo e
bëri në emisionin “Pop
Culture”, ku aksidentalisht u
shpreh: “Edhe Zajmina
është në muajin e 6-të apo
jo?”. Mesa duket
bukuroshes seksi i kanë
mbetur edhe tre muaj
përpara se të marrë në krah
fëmijën e saj të parë.

