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Pas ndarjes nga partneri, këngëtarja shfaqet më e lumtur se kurrë

Fjolla

Morina

gjen të dashur të ri
Kush është djali nga Tirana që i ka
rrëmbyer zemrën seks simbolit

A

jo është ndër femrat më sek
si në showbizzin tonë. Dal
jet e saj publike, këngët, jeta
private ka qenë gjithnjë në fokus
të mediave. Ndonëse karriera ka
ecur mirë për Fjolla Morinën, jeta
private është përfolur jo pak. Duket
se bukuroshja nga Kosova nuk ka
shumë fat në dashuri. Pas ndarjes
nga i dashuri, brunia seksi është
përfolur shumë për historitë e saj.
Vetëm pak kohë më parë Fjolla i ka
dhënë fund lidhjes që kishte me një
djalosh nga Tirana. Kujtojmë se në
atë kohë këngëtarja nisi të postonte foto me djaloshin, por pa ia publikuar imazhin. Në intervistat që
ajo jepte shprehte se partneri i saj
ishte xheloz, ndoshta kjo është një
nga arsyet e ndarjes së çiftit. Në
mediat kosovare, Fjolla pranoi se
ishte ndarë, duke thënë se tashmë
historia i përkiste të shkuarës.
Edhe pse ka deklaruar se është single, mamaja e dy vajzave është parë
shpesh në Tiranë nën shoqërinë e
një djaloshi. Miqtë e afërt bëjnë me
dije për "GSH" se Fjolla dhe djaloshi
në fjalë kanë nisur të njihen së
bashku duke ia kaluar mirë në
shoqërinë e njëri-tjetrit.
Ndoshta është herët për të
folur për një të ardhme
në lidhjen e tyre, por
duket se këngëtarja
është më se e lumtur në këtë moment të jetës së
saj. Me aq sa
kemi mundur të mësojmë, djali
në fjalë ësh-

të biznesmen dhe janë njohur së
bashku nga shoqëria e përbashkët.
E duket se për Fjollën ky është një
moment i mirë në jetën e saj. Me dy
vogëlushet, me mamanë që e ka afër
në çdo hap si dhe me një karrierë të
mirë, këngëtarja është më se gati
ta provojë edhe njëherë dashurinë.
Kujtojmë se brunia seksi këtë vit
merr pjesë edhe te "Kënga Magjike".
Ajo ka vendosur ta sprovojë veten

në këtë garë me një këngë ritmike,
në bashkëpunim me artistin
Blake. Ajo është shfaqur mjaft
provokuese dhe me stil gjatë performancës së saj, e cila për një moment dërgoi të gjithë spektatorët
në atmosferën e Karnavaleve të
Brazilit. Veshur në të kuqe dhe
përlot me pupla, këngëtarja nga
Kosova dukej shkëlqyeshëm me
stilin e saj.
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M

artesa e saj bëri buj
ë të
madhe në mediat roz
ë,
ku u përfol çdo det
aj. Bëhet
fjalë për moderato
ren, e cila
para pak ditësh i ësh
të
rikthyer ekranit dhe
publikut, të cilit vërtetë
se i kishte
munguar. Por kësaj
here, edhe
më e buzëqeshur. Ësh
të
dëshmuar përmes shu
më
fotografive që ka një
jetë të
lumtur martesore me
Getoar
Selimin, ndërkaq në
paraqitjen e saj në edicio
nin e parë
të emisionit që kish
te paralajmëruar, shihen dis
a shenja
tjera… Edhe pse ësh
të ende
herët të vërehet, por
duket
qartë se barku i saj
ka filluar
të marrë tjetër formë
. E në
qoftë ashtu, vërtetë
një gëzim
i madh për çiftin dhe
mijëra
ndjekës të tyre.

LUANA, superseksi në spektaklin e saj,
por një mizë në kokë i prish pamjen

MARINA VJOLLCA shtatzënë?
Ja foto që ngriti dyshimet
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uana Vjollca është
shfaqur së
fundmi me programin
e saj më të
ri, i cili transmetohet
të shtunave
mbrëma dhe ka në
fokus argëtimin
e shikuesve. Por kët
ë puntatë një
shikues është argëtu
ar edhe më
shumë kur ka parë
"një personazh
të paftuar" në kok
ën e Luanës. Ai
ka shkrepur një fot
o nga ekrani
gjatë transmetimi
t ku ka pikasur
një mizë mbi flokët
biondë të moderatores.
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Mbeti jashtë Kuvendit, ja çfarë
bën Muhedini i PDIU-së

T

ahir Muhedini ishte një ndër ligjvënësit shqiptar që mbeti
jashtë parlamentit në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit. Pamundësia për të qenë pjesë e parlamentit duket se e ka larguar paksa ishdeputetin nga jeta politike. Muhedini është
shkëputur nga realiteti i
hidhur politik, i mbushur
me përplasje, akuza e
debate të forta mes
palëve për drogën e
krimin. Ish-deputeti i
PDIU duket se
ka shkuar në një vend të
largët, aty ku jetojnë
kafshët e egra, duke
marrë një 'mision fisnik', zbutjen e tyre.
"Duke punuar për
zbutjen e kafshëve të
egra!", shkruan ishdeputeti në "Facebook".
Ndërkohë, ai ka postuar
disa foto dhe video, ku
shfaqet në mes të dy
tigrave.

Kreu i Grupit të PS-së
pastron territorin bashkë
me djalin e tij, Robin

K

reu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste, Taulant Balla, i është
bashkuar nismës për pastrimin e njësisë administrative Papër.
Pa kostum, me dorezat e pastrimit në duar, bashkë me të birin, Balla ka
dhënë shembullin e tij si ambientalist. "Photo of the day:
Bashkë me tim bir Robin ju bashkuam nismës për pastrimin e shesheve
dhe anëve të rrugëve nga mbetjet plastike. Sot në njësinë administrative
Papër, Bashkia Elbasan. Faleminderit mikut tim ambientalistit Mentor
Kikia dhe vullnetarëve të tjerë.
#ShqipëriaqëDuam #ShqipëriePastër",-shkruan socialisti.

Bëri burg për vjedhje, ish-ministri
Ksera nis politikën në Greqi

S

piro Ksera, ish-ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të
Barabarta kreu një vit burg për vjedhje duke shpërdoruar detyrën në
janar të 2016-ës. Por pasi u lirua, jeta e tij politike nuk ishte si më parë,
ndërsa të gjithë jemi kuriozë se me çfarë po angazhohet aktualisht ishministri. Historiani Arben Llalla poston një foto të Kserës në Athinë. Sipas
tij, ai po tenton të rihyjë sërish në politikë, por këtë herë jo në Shqipëri,
por në Greqi. "Ku gjendet i dënuari për vjedhje të shtetit shqiptar ishministri, Spiro Ksera?
Pasi bëri disa vite burg si hajdut, Spiro Ksera po qëndron në Janinë nën
shoqërinë e kryetarit të prefekturës së Janinës Aleksandër Kahrimanis, i cili
është vlleh. Ksera po mundohet të riciklohet si politikan, por jo më në
Shqipëri, por në Greqi. Fotoja është bërë më 31, tetor, 2017, Janinë",shkruan historiani.

Edi Rama shkon për inspektim
në Fier, vishet me çitjane

K

ryeministri i vendit, Edi Rama ka qenë dje, në Fier, për të parë nga
afër përfundimin e një investimi për ujësjellësin e këtij qyteti.
Bëhet fjalë për një investim të financuar nga gjermanët dhe BE-ja dhe
të mbështetur nga qeveria shqiptare. Ajo që ka bërë përshtypje në këtë
vizitë ka qenë edhe veshja që ka zgjedhur kryeministri. Ai është fotografuar i veshur me xhaketë, këpucë serioze dhe me pantallona tip
çitjanesh me ngjyrë të zezë. Kjo veshje nuk duhet të çudisë askënd, pasi
nuk është hera e parë që Rama i vesh, por këtë herë ka lënë atletet dhe
ka veshur çitjanet.
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