
הבינ האופנאית פוואנט. מרי
 נלבש מה המכתיבה לאומית

נתאפר. וכיצד

 זה ■וני
 ענ״ן גם
צבע שר

 לתאר המנסות רבות הגדרות מתוך אחת זוהי — ״חלון־חאישיות״ חן עיניים
 סטנדרטיות. בלתי — חלון כמו הן עיניים לדעתנו העיניים. איפור חשיבות את

 בתאו צוהר המזכירות עיניים וישנן ענק צרפתי חלון כמו הבנויות עיניים ישנן
 לעיניים בדרך־כלל מתכוונים עיניים, איפור על כשמדברים לכן, אסיר. של

 שונים מבני־עין בשני נעסוק הפעם הדופן. יוצאות את ושוכחים ממוצעות
איפורם. וצורת
קטנות עיניים ל״הגדיל״ כיצד

 אך מאוד כהה להיות צריכה הצללית
 קטנות עיניים :לדוגמא העיניים. בגוון

 בצללית השתמשי — תכלת שצבען
בהי חומות עינייך אם כהה. כחולה

 אם אך כהה. חומה צללית — רות
 את — שחורות או כהות חומות עינייך
 או כהה חומה בצללית לבחור יכולה
כהה. אפורה
תש אל בהצללה, מתחילה שאת לפני

 כל על בהיר גלום״ ״איי לשים כחי
 לאיפור הבסיס שהוא העפעף שטח

עיניים.
 מאוד קובעת הצללית הנחת צורת

 הצללית את שימי העיניים. ב״הגדלת״
 ארובת עצם מעל עד העפעף כל על

 אם כי זה, כלל על הקפידי העין.
״תס — העפעף בשקע אותה תשימי

יותר. עוד העין את גרי״
— מזו זו ורחוקות קטנות עינייך אם

 תוך אל הריסים קו שבין העפעף שסח
האומ למוסכמות בניגוד זאת, — העין
 האמת עיניים. מקטין שחור שקו רות
ד — שחור שקו היא ב ל  מקטין ב
העין. יאת

מלאכו ריסים או מסקרה ולבסוף,
כרגיל. — תיים
 התוצאה, את לבחון רוצה את אם
והשווי. הסוף עד אחת עין תחילה ׳אפרי

נוטות עיניים ,״תרימי׳ כיצד
 עד העפעף כל על בהיר גלוס איי
 (תכלת, עליזים בגוונים צלליות לגבה.

 לא לעולם וכד). זוהר ירקרק טורקיז,
 רוצה את כן אם אלא סגולה, צללית
 ממילא נוטות עינייך כי רחמים. לעורר
 וה.צ- המבנה בגלל מלנכוליות להיות
עצב. להן תוסיף הסגולה ללית

 ארובת שקע עד העפעף את מאפרים
ארובת עצם על בהירה. בצללית העין

 לגשר קרוב הצללית את לשים התחילי
 בין הנוצר אלכסוני בקו וסיימי האף
והגבה. העין קצה

הת לאף, וקרובות קטנות עינייך אם
 מה במרחק הכהה הצללית את חילי

 לגשר עד שנוצר ובחלל האף, מגשר
בהירה. בצללית מלאי האף

 שימי העין ארובת עצם שעל בקטע
 כהה גוון שיתקבל כדי צללית יותר
 עשי העפעף. בשקע הגוון מאשר יותר
 ארובת עצם מבנה לפי בדיוק קשת
 מעט. טשטשי החיצוני הקצה את העין.
 צללית שימי לגבה עד העליון בקטע

 את ידגיש זה בהיר קטע מאוד. בהירה
 תשתמשי אל שנוצר. הכללי הגודל
 לעיניים נועד הוא !ליינר באיי לעולם

 הניחי כהה צללית אותה את גדולות.
 הריסים. לקו צמוד התחתון העפעף על
מעפ גדולה די קשת ליצור תהססי אל
את שחור בעפרון מלאי התחתון. עף

תשובות * לשאלות
 יבש מעור סובלת את מ. שגלה

 פדי־ אצל בקרי נא — הרגליים בכפות
אינ ראשוני טיפול בך שיטפל קוריסט
 עסי ערב, מידי הטיפול, לאחר טנסיבי,
 — הרגליים כפות את ידיים קרס בעזרת
המקלחת. לאחר

 מרבה שאת היא ״בעייתך״ ייעל.
 קמטים הופיעו מכך וכתוצאה לצחוק
 לצ־ תפסיקי אל ראשית העין. באיזור

צחוק״ ״קימטי !מייפה הצחוק !.חוק

 משפחה מאותה כהה צללית — העין
 אל מטה נוטות עיניים אך גוונים. של

 בכיוון העין ארובת עצם את תאפרי
 החיצוני בשליש שלה. והיורד הטבעי

החו וצאי מעלה כלפי כיוון צרי שלה
מעלה. כלפי העצם מתחום צה

 אף יורדת שלך הגבות קשת אם
 האחרון הקטע את למרוט רצוי היא,
 בעפרון הקו את ולהשלים הגבות של

מעלה. כלפי מעט
הרי לקו מתחת התחתון, העפעף על
 בפלישה וגמרי כהה, צללית הניחי סים,
הפני בחלק שחור קו מעלה. כלפי קלה

רצוי. — מי
 פלאים מחוללים מלאכותיים ריסים

 כשהשליש הדביקי, עיניים. ב״הרמת״
 לקו מעל עולה הריסים של החיצוני
 בין שנוצר החלל את הטבעי. הריסים

 ליינר באיי מלאי הריסים שורות שתי
מעלה. כלפי מעט אותו וסיימי

שאלות תשובות * ל
 אלה קמטים לולי לפנים. הבעה נותנים

 יפה — חרסינה בובת כמו נראית היית
וקרה.

 היווצרות למנוע הקפידי זאת, לעומת
 השתמשי העור. מיובש כתוצאה קמטים
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כו את העיניים. לאיזור גם קוואנט

 לטיפול. ב״משחות״ השתמשת כי תבת
 ומזיקות נספגות אינן ברובן אלה,

לעיניים.

ולהגאתך. לשירותו פתוח קוואנט מרי של החדרבה מרבז
חינם. אישי ייעוץ לקבל בואי

 פתוח ,6 רחל דח׳ ת״א קוואנט, מרי של חהדרבח מרכז
להתראות. אחה״צ. 6—4 כשעות ו־ה׳ ג׳ כימים

 תיענוז פניית בל שלכן, היופי בעיות על למדור לכתוב תתעצלו אל
תל־אביב. ,40020 ת.ד. קוואנט״, ״מרי אל כתבו בכתב. והן אישי באופן חן

ספורט
רגל כדו

ו<*ם1א*
בית״ר על

 יצא רמת־גן, הכוח שחקן ג׳רבי, שלמה
 העו- אנשי כי )1947 הזה (העולם בגילוי

 על להשפיע לאחרונה מרבים לם־התחתץ
הלאומית. הליגה של שחקני-הכדורגל

 זה, אמיץ גילוי מאז בלבד יומיים חלפו
 חדש. לשיא הגיעו העולם־התחתון ואנשי

 בשחקני פגיעות איומי בכוח הצליחו, הם
 כהן שמעון לב, אברהם תל־אביב, בית״ר
 קבוצתם מישחק לנטרלם רומנו, ומשה

).1:0( שעברה בשבת תל־אביב שימשון נגד
 אליבי־בר, את בשכירות המפעיל לב,
ה שני ואילו מהמישחק, לשחררו ביקש

בר מילק־גול קפה בעלי שהם נותרים,
 ל- הופיעו בתל־אביב, איבן־גבירול חוב

יכולתם, מלוא את גילו לא אך מישחק,

מור מאדים
צמוד שוטר

 להחליפם נאלץ מירימוביץ יוסף ומאמנם
ה יכולתם עקב המישחק, של בעיצומו

ירודה.
 דומים באיומים זכו האחרונה בשבת

ויסו יצחק פתח־תקווה הפועל שחקני גם
רוזנטל. ושמואל קר

 האיומים פרשת כנופיית־איומים.
 כאשר המישחק, תוצאת על שהשפיעה

 בקבוצותיהם כוכבים המהווים שחקנים
 חובבי בקרב רב הד עוררה לשחק, חששו

 אלה מעשים שהוקיעו הראשונים הספורט.
 כי שהכחישו שימשון, קבוצת מנהלי היו
שח על לאיים כדי אנשים מפעילים הם
יריבה. קבוצה קני

 אותה אחרי שהסתובב מי כל אולם
 שם בתל־אביב, בכרם־התימנים שבת

 יכול ,שימשו! של אוהדיה מרבית מצויים
 אלה היו אכן כי סיפורים לשמוע היה

 ואיומים לחץ הפעילו אשר הקבוצה, אוהדי
תל־אביב. בית״ר שחקני אותם על

 מן תל־אביב שימשון קבוצת ירדת מאז
 התארגנה שנתיים, לפני הלאומית, הליגה

 תחת לחתור שהחליטה אוהדים קבוצת
 והאשימה השימשונית, הקבוצה הנהלת
 לירידתה ובאחריות כושל בניהול אותה

הקבוצה. של
 מאמן של בסילוקו מעורבת זו כנופייה

 הניחו לא כאשר מילם, דב דאז, שימשון
 ממיגרש- וסילקוהו הקבוצה את לאמן לו

 את אז דרשה גם הכנופייה האימונים.
ההנהלה. של פיטוריה

הת סינואני, שאול דאז, ההנהלה יו״ר
 ה- על-ידי שנחשד מי טוב, עמום פטרו

 חשיש הברחת בעיסקי כמעורב מישטרה
 ניפנה אך בהנהלה, אומנם נשאר ושוחרר,
 וזנח לברזיל דודי־שמש בייצוא לעיסוקיו

 האגודה, מזכיר הקבוצה! ענייני את מעט
בריו כנופיית כי אז טען ז״ל, כהן שלום

הו האיומים למרות אך לחייו. יורדת נים
 מסור היה לה הקבוצה, בעול לשאת סיף
ונפטר. בהתקף־לב שלקה עד נפשו, בכל

שעב בשנה לידיים. עניינים לקחת
 שיחקה השימשונית הקבוצה כאשר רה,

אל במירוץ פיגרה ובתחילה א׳ בליגה

 מאמנה, על הכנופייה איימה האליפות,
 שהוא השיטה את שישנה מור, יחיאל
 קרה פעם לא כי הודה עצמו מור נוקט.

 טלפוניים איומים מקבלת היתד. שאשתו
 מישרד־ מבעלי שהוא מור, אליו. שכוונו

 להקליט הצליח ארגום־נחשון, החקירות
 כך ועקב הטלפוניים, האיומים את פעם

שני שעה עליו ששמר שוטר אליו הוצמד
 שינסו מחשש הקבוצה, מישחקי את הל

בו. לפגוע
 מאד דומה היה הקלטות באותן הקול

המת ,28ה־ בן ראש־הכנופייה, של לקולו
מכ אינו זה דווקא. תל־אביב בצפון גורר
 לחצים בעיסקי מעורבת כנופייתו כי חיש

 כנופיית- קיימת כי טוען הוא אך ואיומים,
 מצד בא הכל לא וכי נוספת, אוהדים

אנשיו־שלו.
 אוהדי של למסע־הטירור הסיבה את

מו אינם שהם בכך מסביר הוא שימשון
ללי הירידה חרפת את לשאת עוד כנים

א׳. גה
הלאו לליגה חזרה שהקבוצה ״אחרי

 הנהלת כי ״קיווינו אומר, הוא מית,״
 חל־ מאנשים המורכבת הנוכחית, שיסשון

 לא דבר שום אך — תתחלף שי־אופי,
 את שיחליפו עד לפעול נמשיך השתנה.
 כדי במחתרת, נפעל ובינתיים ההנהלה,

הלאומית.״ בליגה תצליח ששימשון
 את לחזק כדי לסבול. מובנים לא
 מדוע המסבירה טענה, הביא אלה דבריו
משח ״בביודר בית״ר. שחקני על איימו

 בשימשון, פעם ששיחקו שחקנים שני קים
 אומר. הוא רומנו,״ ומשה כהן שמעון והם

האו סעיף יש רומנו של ״בחוזה-ההעברה
 שלו, קבוצת־האם נגד לשחק עליו סר

 למילוי דאגה לא השימשונית ההנהלה אבל
 ה- הקבוצה הנהלת ואילו ההתחייבויות,

 אין זה מצב ממנו. מתעלמת בית״רית
 לסבול, יכולים או מוכנים שימשון אוהדי

 את לקחת החליטו שהם פלא אין ולכן
 ביודר שחקני על ולאיים לידיים העניינים
תל־אביב.

 שימשון שקבוצת לדעת צריכים ״הם
ב לה לצחוק ואי-אפשר צחוק לא היא

 זה את לקבל מוכנה ההנהלה אם פרצוף.
 ירשו לא האוהדים אבל — עניינה זה —

ואופן.״ פנים בשום זאת

מילתמה
ססגו״ה

 ההתאת־ של המיקצועית הוועדה יו״ר
 בימים הוכיח קרני, אורי דות־לכדורגל,

שב בעובדה מתחשב אינו כי האחרונים,
 בהתאחדות- מייצגה שהוא הקבוצה שורות

 בנו משחק פתח־וזקווה, הפועל לכדורגל,
שווייצר. דוד מאמן־הניבחרת, של

 המיקצועית, הוועדה כיו״ר משמש הוא
 נותן ששווייצר בכך טעם־לפגם שמצאה

 בטבלת התחתית לקבוצת מיקצועי ייעוץ
הפו לירידה, והמועמדת הלאומית הליגה

תל־אביב. על
 ההתאחדות- המתקרא הגוף הוקם מאז

עס בין סמוייה מילחמה קיימת לכדורגל,
 תל־אביב. להפועל פתח־תקווה הפועל קני
 הפתח־תיקוואים של שידם בכך די לא
ההתאח בהנהלת להם ויש העליונה על

 אחד נציג לעומת נציגים, שלושה דות
 רוצים הם עתה הרי תל־אביב, הפועל של

 כל תהיה לא שלתל־אביבים לכך לגרום
 אם ישיגו זאת ואת בהתאחדות, השפעה
א׳. לליגה תרד תל־אביב הפועל

 בשל זאת, כל מוביל. לא חפועל
 יש לאומית קבוצה שלכל הקובע המפתח
 בהתאחדות־לכדורגל, אחד נציג לפחות
 קבוצות לכל ויחיד אחד נציג לעומת
הנמוכות. ובליגות א׳ בליגה הפועל

 תל־ הפועל שלקבוצה הוא, המעניין
 ביותר הגדול הפוטל לסניף השייכת אביב,
ב ויכולת־הכרעה מישקל כל אין בארץ,

 דבר במדינה. הספורט במוסדות מוסד שום
הב הסיבות אחת והוא בעוכריה, הוא זה

 התל- רחוקים הענפים שבכל לכך סיסיות
בראש. מלהו׳ביל אביבים

 העובדה לגבי הדברים אמורים במיוחד
ה אגודות עסקני שילטון של שבמציאות

 הש-. אלו לאגודות יש הישראלי, ספורט
למיניהן. ההצלחות על רבה פעה

 הפועל קבוצת זכתה האחרונה בשבת
 של קבוצתו על )0:4( בניצחון חל־אביב

 בכך והיתד. פתח־תיקווה, הפועל קרני,
קבו של בעסקניה נקמודפורתא משום

זו. צה
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