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Arnita është një nga miset
bukuroshe e cila fitoi
konkursin e bukurisë sh-

qiptare para 7 vitesh, dhe që nga
ajo kohë është lidhur ngushtë me
producenten Vera Grabocka, duke
marrë pjesë e qenë një figurë e
dashur për ekranin shqiptar. E
kemi parë të jetë pjesë si drejtuese
e programit "X Factor", dhe së fund-
mi, të jetë pjesë e formatit të njo-
hur "Dance With Me", ku spikati
me bukurinë dhe thjeshtësinë e saj.
Bukuroshja vlonjate, e cila ka
mbaruar shkollën për drejtësi në
Tiranë, rrëfen për "Summer Pag-
es" të "Gazeta Shqiptare" planet e
saj afatgjata për projektet që ka
në të ardhmen, nuk harron të na
zbulojë detajet lidhur me sekretin
e saj të bukurisë si dhe mar-
rëdhënien që ka me aparatin fo-
tografik dhe fotot. Në një rrëfim
të saj, bukuroshja Arnita shpre-
het se, ndryshe nga gjithë mode-
let dhe miset e tjera, ajo nuk ësh-
të e "fiksuar me fotot", madje sh-
ton se harron t'i postojë ato.

Si ka qenë vSi ka qenë vSi ka qenë vSi ka qenë vSi ka qenë vera për Arera për Arera për Arera për Arera për Arnitën?nitën?nitën?nitën?nitën?
Cilat kanë qenë destinacionetCilat kanë qenë destinacionetCilat kanë qenë destinacionetCilat kanë qenë destinacionetCilat kanë qenë destinacionet
për këtë verë të pushimeve?për këtë verë të pushimeve?për këtë verë të pushimeve?për këtë verë të pushimeve?për këtë verë të pushimeve?
Kjo ka qenë një verë e qetë, edhe
pse pushimet kanë nisur herët
këtë vit. Destinacioni im i parë ish-
te Spanja, pjesa tjetër e verës ka
qenë në jugun e Shqipërisë, duke
qenë se unë jam nga Vlora; vera
ime nuk ka kuptim nëse një pjesë
të mirë të saj nuk e kaloj në Vlorë
dhe më poshtë në jug. Pushimet
do t'i përfundoj në Greqi, ku do të
nisem pas një jave.
Keni qenë një nga bukuroshet qëKeni qenë një nga bukuroshet qëKeni qenë një nga bukuroshet qëKeni qenë një nga bukuroshet qëKeni qenë një nga bukuroshet që
spikaste në "Dance Wspikaste në "Dance Wspikaste në "Dance Wspikaste në "Dance Wspikaste në "Dance With Me".ith Me".ith Me".ith Me".ith Me".
Keni ndonjë projekt pas pushi-Keni ndonjë projekt pas pushi-Keni ndonjë projekt pas pushi-Keni ndonjë projekt pas pushi-Keni ndonjë projekt pas pushi-
meve për t'u kthyer në ekran? Jumeve për t'u kthyer në ekran? Jumeve për t'u kthyer në ekran? Jumeve për t'u kthyer në ekran? Jumeve për t'u kthyer në ekran? Ju
kanë propozuar diçka të re?kanë propozuar diçka të re?kanë propozuar diçka të re?kanë propozuar diçka të re?kanë propozuar diçka të re?
Projektet e mia janë gjithmonë të
lidhura me Vera Grabockën, prej
vitesh punoj me të dhe jam pjesë e
produksioneve të saj.
Do t'ju pëlqente të ishit në kryeDo t'ju pëlqente të ishit në kryeDo t'ju pëlqente të ishit në kryeDo t'ju pëlqente të ishit në kryeDo t'ju pëlqente të ishit në krye
të një ftë një ftë një ftë një ftë një fororororormamamamamati teleti teleti teleti teleti televiziviziviziviziviziv si mod-v si mod-v si mod-v si mod-v si mod-
eraeraeraeraeratortortortortore? Ke? Ke? Ke? Ke? Ku do ta shiku do ta shiku do ta shiku do ta shiku do ta shikonte mëonte mëonte mëonte mëonte më
mirë vmirë vmirë vmirë vmirë veten Areten Areten Areten Areten Arnita?nita?nita?nita?nita?
Sigurisht, n.q.se do të ishte një
projekt interesant, do ta pranoja
me kënaqësi.
Nuk kemi parë ende foto pro-Nuk kemi parë ende foto pro-Nuk kemi parë ende foto pro-Nuk kemi parë ende foto pro-Nuk kemi parë ende foto pro-
vokuese këtë verë, ndryshe ngavokuese këtë verë, ndryshe ngavokuese këtë verë, ndryshe ngavokuese këtë verë, ndryshe ngavokuese këtë verë, ndryshe nga
VIP-at e tjerë. A keni në plan tëVIP-at e tjerë. A keni në plan tëVIP-at e tjerë. A keni në plan tëVIP-at e tjerë. A keni në plan tëVIP-at e tjerë. A keni në plan të
nxirnxirnxirnxirnxirrrrrrni fni fni fni fni foto të tilla?oto të tilla?oto të tilla?oto të tilla?oto të tilla?
Në fakt jo, nuk besoj se do të kem
foto të tilla, pasi fotot provokuese
nuk janë qëllimi i pushimeve të

i tyre? A keni dëshirë të vijonii tyre? A keni dëshirë të vijonii tyre? A keni dëshirë të vijonii tyre? A keni dëshirë të vijonii tyre? A keni dëshirë të vijoni
rrugën e modelingut?rrugën e modelingut?rrugën e modelingut?rrugën e modelingut?rrugën e modelingut?
Ai është një set i bërë për Book-un
tim personal. Kam disa projekte
në këtë fushë, por nuk do të doja
të shprehesha më gjatë për to.
Ç'mendim keni për miset e mod-Ç'mendim keni për miset e mod-Ç'mendim keni për miset e mod-Ç'mendim keni për miset e mod-Ç'mendim keni për miset e mod-
elet që zhvishen para aparatitelet që zhvishen para aparatitelet që zhvishen para aparatitelet që zhvishen para aparatitelet që zhvishen para aparatit
apo edhe që postojnë foto 'hot' nëapo edhe që postojnë foto 'hot' nëapo edhe që postojnë foto 'hot' nëapo edhe që postojnë foto 'hot' nëapo edhe që postojnë foto 'hot' në
rrjetet sociale? A do ta bënte Ar-rrjetet sociale? A do ta bënte Ar-rrjetet sociale? A do ta bënte Ar-rrjetet sociale? A do ta bënte Ar-rrjetet sociale? A do ta bënte Ar-
nita një gjë të tillë?nita një gjë të tillë?nita një gjë të tillë?nita një gjë të tillë?nita një gjë të tillë?
Mendoj se janë shumë OK, çdo gjë
është në rregull për sa kohë që
personi që e bën setin është komod
dhe i pëlqen.
Të shohim gjithnjë në fTë shohim gjithnjë në fTë shohim gjithnjë në fTë shohim gjithnjë në fTë shohim gjithnjë në fororororormë dhemë dhemë dhemë dhemë dhe
tepër tërheqëse.  Cili  ështëtepër tërheqëse.  Cili  ështëtepër tërheqëse.  Cili  ështëtepër tërheqëse.  Cili  ështëtepër tërheqëse.  Cili  është
sekreti i bukurisë suaj?sekreti i bukurisë suaj?sekreti i bukurisë suaj?sekreti i bukurisë suaj?sekreti i bukurisë suaj?
Unë nuk kam një sekret bukurie;
i vetmi sekret që kam është "Make-
up free", asgjë tjetër.

Rrëfehet modelja: Nuk jam e fiksuar pas fotove, harroj t'i postoj ato

Arnita Beqiraj:

Pushimet fantastike të modeles mes Spanjës, Vlorës dhe Greqisë
Ju rrëfej sekretet e mia të bukurisë

mia. Unë madje harroj të bëj foto
dhe jo më të postoj. Pushimet kanë
vetëm një qëllim: T'i shijosh.
Fotot provokuese të publikuaraFotot provokuese të publikuaraFotot provokuese të publikuaraFotot provokuese të publikuaraFotot provokuese të publikuara
në maj të këtij viti ju tregoninnë maj të këtij viti ju tregoninnë maj të këtij viti ju tregoninnë maj të këtij viti ju tregoninnë maj të këtij viti ju tregonin
shumë joshëse. Cili ishte qëllimishumë joshëse. Cili ishte qëllimishumë joshëse. Cili ishte qëllimishumë joshëse. Cili ishte qëllimishumë joshëse. Cili ishte qëllimi

Keni një marrëdhënie shumë tëKeni një marrëdhënie shumë tëKeni një marrëdhënie shumë tëKeni një marrëdhënie shumë tëKeni një marrëdhënie shumë të
ngushtë me motrën. Shpesh nëngushtë me motrën. Shpesh nëngushtë me motrën. Shpesh nëngushtë me motrën. Shpesh nëngushtë me motrën. Shpesh në
rrjetet sociale ju shohim që e për-rrjetet sociale ju shohim që e për-rrjetet sociale ju shohim që e për-rrjetet sociale ju shohim që e për-rrjetet sociale ju shohim që e për-
mendni. Kmendni. Kmendni. Kmendni. Kmendni. Kush është më e përush është më e përush është më e përush është më e përush është më e përkëd-këd-këd-këd-këd-
helura nga të dyja dhe kush mëhelura nga të dyja dhe kush mëhelura nga të dyja dhe kush mëhelura nga të dyja dhe kush mëhelura nga të dyja dhe kush më
seriozja?seriozja?seriozja?seriozja?seriozja?
Ne jemi të dyja të përkëdhelura
dhe të dyja serioze në aspe-
kte të ndryshme. Por Ani
është një pjesë shumë e
rëndësishme e imja, ësh-
të ndikimi im në thuajse
gjithçka që bëj.
ÇfÇfÇfÇfÇfarë planesh ka Ararë planesh ka Ararë planesh ka Ararë planesh ka Ararë planesh ka Arni-ni-ni-ni-ni-
ta për të ardhmen? Cilita për të ardhmen? Cilita për të ardhmen? Cilita për të ardhmen? Cilita për të ardhmen? Cili
është pasioni që do tëështë pasioni që do tëështë pasioni që do tëështë pasioni që do tëështë pasioni që do të
doje ta bëje realitet, psedoje ta bëje realitet, psedoje ta bëje realitet, psedoje ta bëje realitet, psedoje ta bëje realitet, pse
jo dhe profesion tëndin?jo dhe profesion tëndin?jo dhe profesion tëndin?jo dhe profesion tëndin?jo dhe profesion tëndin?
Pasione kam shumë,
televizioni është një prej
tyre, në të cilin besoj kam in-
vestuar duke qenë se kam
shumë kohë që punoj aty,
ndërkohë që unë kam studiuar
juridik; ndoshta ai do të jetë baza
ime në një të ardhme afatgjatë.
Për sa u përket çështjeve të zem-Për sa u përket çështjeve të zem-Për sa u përket çështjeve të zem-Për sa u përket çështjeve të zem-Për sa u përket çështjeve të zem-
rës, a është dikush i rëndësishëmrës, a është dikush i rëndësishëmrës, a është dikush i rëndësishëmrës, a është dikush i rëndësishëmrës, a është dikush i rëndësishëm
në jetën e Arnë jetën e Arnë jetën e Arnë jetën e Arnë jetën e Arnitës?nitës?nitës?nitës?nitës?
Unë jam natyrë diskrete, nuk më
pëlqen të shprehem për jetën time
personale, por kur të vijë vendimi
i rëndësishëm që çdo vajzë ëndër-
ron, ju premtoj që nuk do ta mbaj
vetëm për vete.
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“PLAS” KËNGËTARI GREK
Thonë se jam shqiptar,
përdorues droge, alkooli dhe gay

Elvana shfaqet e nxehtë,
provokon me veshjen
Elvana Gjatën po e shohim përherë e më provokuese. Duket se këngëtarja

po e shijon në maksimum këtë verë. Në fotot e fundit postuar në rrjetet
sociale, Elvana shfaqet përvëluese, e ëmbël dhe shumë në formë afër një
pishine. Bukuroshes i dalin në pah gjoksi dhe trupi tashmë i përkëdhelur
nga dielli i nxehtë. Fansat mrekullohen çdo ditë e më shumë nga këngëtarja
e hitit "Forever is over" dhe nga fotot që ajo po poston kohët e fundit.

Françeska
Jaçe, ditën e

djeshme publikoi
në profilin e saj në
"Instagram" foton e
dorës së saj të majtë
me një unazë të vënë
në gishtin e katërt.
Ndërkohë, pas këtij postimi
në media filluan aludimet se
modelja dhe ish-banorja e "Big
Brother" është fejuar me partnerin
aktual, Andi Gecin. I menjëher-
shëm ka qenë përgënjeshtrimi i
bukuroshes lidhur me zërat
që qarkulluan për fejesën e
mundshme të saj. Në "In-
stastory" bukuroshja ka
postuar një foto me mbish-
krimin: "Kjo unazë për të
cilën u përfol aq shumë, nuk është asgjë më tepër se një unazë që ia bëra vetë
vetes dhuratë, çdo gjë tjetër e shkruar është mashtrim".

Olta Gixhari 'topless', fton në
mëkat: Çfarë do të bënit nëse...

Enca promovon "shpirtin e
lirë", por gjithë vëmendjen

e merr gjoksi i saj
Enca Haxhia sërish është kujdesur që të vërë në plan të parë pjesën më të

njohur të trupit të saj - gjoksin. Ajo ka veshur një palë bikini ku i lë
shumë pak vend imagjinatës, duke ekspozuar tërësisht gjoksin e saj. Mirëpo
duket se këto janë bikinit e preferuara të këngëtares, pasi me po të njëjtat
ka pozuar në "Instagram" edhe një vit më parë, kur ndodhej me pushime në
Ulqin. Edhe këtë vit ajo ka shkaktuar të njëjtën efekt te ndjekësit e saj, duke
e komentuar pa fund për gjoksin. Megjithatë, çka bën përshtypje te fotoja e
postuar nga Enca, veç gjoksit të ekspozuar, është mesazhi që e shoqëron
fotografinë: "Bëhu absolutisht i/e lirë, saqë vetë ekzistenca jote të jetë një
akt rebelimi. Shpirt i lirë". Këngëtarja ka publikuar edhe një fotografi tjetër
nga i njëjti vend, në të cilën ka treguar trupin e saj.

Ajo është një nga aktoret më sensuale shqiptare, dhe një fakt të tillë e dëshmon
me rolet dhe fotot e ndryshme që publikon në rrjetet sociale. Duket se as Olta

Gixhari nuk u ka shpëtuar trendeve të fundit
për të postuar foto që nxisin imagjinatën e
ndjekësve. Këtë herë bukuroshja ka pub-
likuar një foto ndërkohë që ndodhet në plazh
duke shijuar perëndimin e diellit. Në foto
aktorja të jep idenë se është topless, ndërkohë
që krahas saj ka shkruar: "Çfarë do të bënit
nëse nuk do kishit frikë?". Olta duket mjaft
provokuese teksa pozon për foton.

Seks-bomba
vlonjate tregon
të vërtetën e
unazës së
'fejesës'
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 Ilaç i shkëlqye-
shëm popullor

është hudhra, të
cilën duhet ta
mbani aty ku
keni herpesin
pesë minuta.

Pushoni dhe sa
më shumë që të

jetë e mundur
shmangni situ-
atat stresuese.

Keni herpes në buzë? Ja ç'po
ndodh në organizmin tuaj

Herpesi në buzë më
shpesh shfaqet në fëm
ijëri. Virusi mbetet në

qelizat nervore, ndërkaq varë-
sisht nga gjendja e organizmit
tuaj edhe infeksioni shfaqet
sërish.
Shfaqja e herpesit në buzë ësh-
të tregues që imuniteti juaj ka
rënë apo që ai është pasojë e
ndonjë sëmundjeje apo gjendje-
je tjetër. Mund të shfaqet si reak-
sion i trupit ndaj menstruacion-
eve të fuqishme, nga përjetimi i
frikës së madhe, vështirësive,
stresit apo nervozizmit.
Gjithashtu mund të jetë pjesë
përcjellëse e ndonjë infeksioni
virusal apo temperaturave, an-
daj në populli dikur thuhej "ia
ka nxjerrë jashtë temperatura".
Më së shpeshti shfaqet në një
njëjtin vend apo afër vendit të
shfaqur më parë.
Duhet të jeni posaçërisht të
kujdesshëm, sepse herpesi ësh-
të infektues. Prandaj, nëse e
keni, mos puthni kurrë bebet e
vogla, aq më pak foshnjat e por-
salindura, sepse kjo mund të
ketë pasoja vdekjeprurëse. Mos
përdorni të njëjtat gota apo
ushqime me të tjerët. Nëse
familjarët e tjerë tashmë kanë
pasur herpes në buzë, shmangi
përdorimin e gotave të njëjta
dhe puthjen në mënyrë që të
mos infektoheni. Kujdes edhe
nëse hani disa herë me duar nga
e njëjta enë, p.sh., patatina apo
ushqime të tjera, sepse edhe kjo
është njëra ndër mënyrat që
sërish të aktivizohet virusi.

Si zhvillohetSi zhvillohetSi zhvillohetSi zhvillohetSi zhvillohet
herherherherherpesipesipesipesipesi

Një deri në dy ditë para shfaqjes
së herpesit, vendi në të cilin do
të dalë mund të djegë apo të
bëhet i ndjeshëm. Pastaj
shfaqen flluska të vogla, të cilat
pas një kohe pëlcasin, pastaj
edhe dregëza dhe vraga të vog-
la. Të gjitha bashkë, nga shfaq-
ja deri te shërimi, zgjasin 7 deri
në 10 ditë. Nuk është e

nevojshme të shërohen me ilaçe
të posaçme. Mirëpo, në rast të
shfaqjes së shpeshtë, është mirë
të kërkohet ndihmë nga mjeku, i
cili atëherë mund t'ju rekoman-

dojë ilaçe kundër viruseve.
Në shërimin e shpejtë zakonisht
përdoren preparatet që kanë bazë
zinkun dhe vajrat e çajeve. Ilaç i
shkëlqyeshëm popullor është

hudhra, të cilën duhet ta mbani
aty ku keni herpesin pesë minu-
ta. Pushoni dhe sa më shumë që
të jetë e mundur shmangni situ-
atat stresuese. Qeshja gjithash-

tu do të ndikojë si ilaç kundër
herpesit, sepse ajo krijon imuno-
globulinën A, proteinë e cila ndi-
hmon organizmin në luftën
kundër infeksioneve.

Herpesi është infektues.

Prandaj, nëse e keni, mos

puthni kurrë bebet e vogla, aq

më pak foshnjat e porsalindura,

sepse kjo mund të ketë pasoja

vdekjeprurëse. Mos përdorni të

njëjtat gota apo ushqime me të

tjerët. Nëse familjarët e tjerë

tashmë kanë pasur herpes në

buzë, shmangi përdorimin e

gotave të njëjta dhe puthjen në

mënyrë që të mos infektoheni.
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BULEVARDI
POLITIKNa merrni seriozisht!

Tabaku 2 muaj pas lindjes,
deputetja shfaqet në formë perfekte

Princeshë Diana përpara vdekjes,
si i kaloi muajt e fundit të jetës

Shkëmbim dhuratash me
shqiponjën kokëposhtë!

Melani Trump, dorën mbi
këmbën e presidentit Macron?

Një delegacion i qeverisë shqiptare i kryesuar nga ish-
zv.kryeministri, z. Niko Peleshi dhe ministri i Energjisë dhe

Industrisë, z. Damian Gjiknuri ka zhvilluar kohë më parë një vizitë
zyrtare disaditore në Izrael. Synimi i vizitës ka qenë nxitja e investi-
meve izraelite në vendin tonë. Por, nga fotot e publikuara të taki-
meve në Izrael, gazetarit të portalit "Albeu.com" nuk i ka shpëtuar
një detaj i vogël, por që ka simbolikë të madhe. Siç mund të shihni
edhe në foton e mësipërme, flamuri shqiptar i përdorur krahas atij
izraelit është vendosur me kokë poshtë. Ndonëse gabime të këtilla
mund të ndodhin, kjo duhet të jetë një vërejte për stafin e Ministrisë
së Jashtme, por edhe për vetë zv.kryeministrin dhe ministrin që të
jenë më të kujdesshëm në përdorimin e simboleve kombëtare, qoftë
edhe kur organizatorët janë të huaj - shkruan "Albeu.com".

Vdekja e princeshës Diana ka tronditur opinionin publik në vitin 1997, pas
aksidentit tragjik që pësoi. Sigurisht që ajo nuk e dinte se ky do të ishte viti i

fundit i jetës së saj dhe e jetoi jetën më shumë se normalisht. Ajo bëri bamirësi,
vizitoi vende të ndryshme dhe kaloi kohë
me familjen e saj. Ja ku dhe si i kaloi
Diana muajt e saj të fundit. 2 maj 1997 -
Ajo vizitoi një spital në Lahore, Pakistan,
ku si qëllim kishte të ndihmonte për
rritjen e fondeve kundër kancerit. Por pati
thashetheme për një romancë të sajën me
një kirurg të quajtur Hasnat Khanpor, fjalë
të cilat i pohoi edhe vetë doktori duke u
shprehur se ata ishin bashkë prej 2 vitesh
dhe se princesha ishte gati të martohej me
të. 3 qershor 1997 - Pas divorcit, Diana ia
kushtoi gjithë vëmendjen Baletit Kombëtar
Anglez, për të cilin dhuroi shumë para. Ajo
u paraqit në event e veshur me fustanin e
famshëm gurkali, që u kthye një ndër
veshjet më të përfolura të sajat.

Vizita në Francë e presidentit Donald Trump dhe bashkëshortes së tij,
Melania Trump vazhdon të komentohet gjerësisht në media dhe rrjetet

sociale. Së fundmi, në internet po qarkullon një fotografi e dy çifteve presi-
denciale duke darkuar në një restorant në kullën "Eifel". Të ulur në tavolinë,
Donald Trump në krah me bashkëshorten e presidentit Emmanuel Macron dhe
përballë tyre respektivisht partnerët, Melania ka vendosur dorën mbi këmbën
e Macron gjatë pozës për një fotografi. Kjo foto ka marrë "lumë" komentesh në
"Twitter", teksa një nga përdoruesit e këtij rrjeti shkruan se kjo është "fotogra-
fia që do të shkaktonte luftën e tretë botërore", shkruan "Tv klan.al". Në të
vërtetë, kjo foto është një montazh. Nëse do të vëmë re me kujdes detajet, do të
kuptojmë që gjithçka është një sajesë.

Jorida Tabaku është ndër deputetet më bukura të Parlamentit shqiptar.
Gjithnjë me fustane dhe kostume shumë elegante, ajo është dhe një

ndër deputet më elegante. Rreth 2 muaj më parë Jorida është bërë nënë e
dy binjakeve, të cilat i ka quajtur
Arba dhe Iris. Edhe pse ishte
shtatzënë, deputetja ka qenë
shumë aktive në zhvillimet brenda
partisë, ku ajo bën pjesë. Ardhja në
jetë e dy vogëlusheve e shkëputën
për pak kohë nga skena politike,
por kjo nuk zgjati shumë, pasi
Jorida është rikthyer në politikë
më e bukur se asnjëherë. Duket se
mëmësia i ka dhënë shumë nur
deputetes së Partisë Demokratike.
Në disa foto që ka postuar në
profilin e saj në "Facebook" gjatë
një takimi me senatorët amerikanë, ajo që bie në sy janë format trupore.
Jorida dukej mjaft elegante dhe më në formë se kurrë. Tabaku është një
deputete mjaft aktive në Parlament dhe do të jetë pjesë e Kuvendit edhe
këtë sesion të ri parlamentar.
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