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• منتجات مبتكرة

فنانة شابة تضع طعامك
المفضل بين دفتي كتابك
تصنع فنانة ايطالية شابة،
اشتهرت عبر مواقع التواصل
ب��اس��م فرانشيسكا ،العديد
من املنتجات اللطيفة املبتكرة
يدوياً ،آخرها عالمات الكتب،
على شكل أطعمة وفواكه.
وت��ن��ال فرانشيسكا اعجابا ً
ك��ب��ي��را ً مل��ه��ارت��ه��ا رغ���م صغر
سنها ،حيث بدأت دراستها في
العلوم الطبيعية هذا العام.

• نيولوك

تسريحات شعر رائعة لصيف 2015

وت���ذك���ر ف��ران��ش��ي��س��ك��ا أن
ال��ه��ام��ه��ا ي��أت��ي م��ن سحلية
ت��دع��ى دوري����ان ،ربتها منذ
س��ن��وات ،وق����ررت أن تفتح
متجرا ً على االنترنت باسم
انسبيريشيونال غيكو بعالمة
جتارية من وحي الزواحف،
التي تثير فيها الرغبة باملرح
ومشاركتها مع اآلخرين كما
تقول.

• متجر على اإلنترنت

صور

• أشكال مختلفة

تعشق السيدات والفتيات
ال��ت��غ��ي��ي��ر وال��ت��ج��دي��د في
مظهرهن كل صيف ،وأكثر
ما تتجه اليه السيدات لعمل
النيولوك أو االطاللة اجلديدة
هي صبغة الشعر أو تسريحة
مميزة ،على الرغم من تكلفة
الصالونات املرتفعة وناهيك
ع��ن ال��وق��ت ال��ط��وي��ل ال��ذي
تقضيه ف��ي ص��ب��غ الشعر،
سنتعرف على تسريحات
غير مكلفة وجتعلك تبدين
ف��ي أفضل مظهر وأساسها
الضفيرة أو اجلديلة .فضفائر
الشعر هي الصيحة الوحيدة
التي ال تنتهي ،حيث جند أغلب
جن��م��ات ال��س��ج��ادة احل��م��راء
ي��ت��ج��ه��ن ل��ض��ف��ائ��ر ال��ش��ع��ر
ب��أش��ك��ال مختلفة وملفتة،
وخالل أسبوع املوضة كانت
ضفائر الشعر ه��ي أس��اس
التسريحات اجلميلة والتي
تعتبر اخليار األفضل ألجواء
الصيف والربيع ،فبامكان
أي سيدة أن تتقنها باتباع
خ��ط��وات بسيطة وتوفير
امل��ج��ه��ود ف��ي ال���ذه���اب ال��ى
الصالونات.

• ضفائر الشعر

تبين عشق الحيوانات لالستحمام في الصيف
أكد موقع بوريد باندا األميركي أن أقوى
الطيور واحليوانات ال تستطيع مقاومة
اغراء املاء في الصيف ،فاحليوانات تعشق
االستحمام باملاء والصابون ،والشعور
باالنتعاش ،ونشر مجموعة من الصور
توضح تعبيرات احليوانات املذهلة ،وهي
تأخذ دشا ً باردا ً في الصيف.
وق��ال املوقع ان األف��ي��ال ،القطط ،الكالب
وال��ب��ب��غ��اوات ق��ل��ة قليلة م��ن مجموع
احليوانات التي تعشق االستحمام ،وأضاف
ان السعادة تبدو واضحة جدا على مالمحها
بعد تبليل فروتها وريشها حتت املاء.
كما أوضح املوقع أن في مسألة االستحمام
ال يوجد فيها فرق كبير بني حيوان مفترس
وآخر أليف ،فالكل يعشق االستحمام دون
استثناء ،كما ترفض احليوانات اخلروج
بسهولة من حتت املاء ،لتحصل على أكبر
قدر ممكن من املتعة واالنتعاش.

• فأر الهامستر يتمدد في املاء مبنتهى االسترخاء

• الفيل بعد دش ماء

• األرنب يترك املاء ينزل عليه بأريحية

• قطة أخذت حمامها للتو

• جاذبية اللون

• ببغاء يرفض اخلروج من املاء

• كلب وسط املاء

• قطة متسك بذراع الدش

• كلب يجلس في احلوض ويستمتع باملاء وفقاقيع الصابون

• كلب يعوم وسط احلوض

• كلب يتمدد في الصابون حتت الشمس

