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25 ضمن التواصل مع اجلهات املختلفة 
قامت نقابة وزارة الدفاع باستضافة 
معهد الدراس���ات املصرفية اجلمعة 
املاضية بحض���ور مديري وموظفي 
املعه���د وع���دد كبير من منتس���بي 
النقابة وعائالتهم، حيث قامت اللجنة 
االجتماعية بإعداد برنامج ترفيهي 

تضمن مسابقات للعائالت واالطفال 
البهجة والس���رور على  مما اضفى 
النفوس، واوض���ح م.احمد العنزي 
ان املخيم تتوي���ج جلهود التعاون 
بني الوزارة والنقابة خلدمة موظفي 
الوزارة وعائالتهم وجميع اجلهات 

املختلفة.

نقابة »الدفاع« تستضيف معهد الدراسات المصرفية بمخيمها الربيعي

X- سايت من إلكترونيات الغانم ترحب
بديانا كرزون في »األڤنيوز«

مجموعة إيتيكيت رمز الشاعرية والسحر من »فيكتوريا كازال«

»سنتربوينت« يكشف تشكيلته الجديدة
 لربيع وصيف 2010

الترفيهي  الي����وم  مبناس����بة 
لصناعات الغامن، قام X- سايت من 
الكترونيات الغامن بدعوة الفنانة 
األردنية املميزة ديانا كرزون لزيارة 
معرض X- سايت في األڤنيوز حيث 
كانت زيارتها حدثا مهما من أنشطة 
 -X وبرامج االحتفاالت التي تقدمها
سايت في شهر التسوق. واعتبرت 
الفنانة كرزون جولتها في املعرض 
جتربة تس����وق فريدة من نوعها 
أبدت إعجابه����ا باملنتجات  حيث 

وطريقة عرضها املميزة. كما أثنت 
على جهود العاملني في املعرض 
واخلدمات الرائع����ة التي تقدمها 
جميع أقسام X- سايت لزبائنها. 
كما أعرب عمالء X- سايت أيضا عن 
ارتياحهم للخدمات املقدمة إليهم 
ولغنى وثراء مجموعة املنتجات 

التي توفرها X- سايت.
وخ���������الل جول����ة الفنان����ة 
صرح م������دير التسويق ه����الل 
ف���رحات: »إن�����نا مس�����رورون 

جدا بت����واج����د الف���نانة دي��انا 
كرزون في احتفاالتنا ونرحب بها 
باسم جميع العاملني في X- سايت، 
ونحن جميعا من املعجبني بفنها 
الراقي واملتميز وندعم مسيرتها 
الفنانة  أتقدم من  الفنية. وأيضا 
ديانا كرزون بالنيابة عن جميع 
اإلداريني والعاملني في X- سايت 
بالشكر اجلزيل لزيارتها ونتمنى 
لها التوفيق والنجاح املستمر في 

املستقبل«.

يعد فصل الربيع األجمل بني فصول السنة فهو 
يبعث في النفس شعورا مفعما باإلشراق والبهجة 
واحلياة، وجديد »سنتربوينت« لربيع هذا املوسم 
هو تشكيلة رائعة املظهر متزج بني األلوان الزاهية 
واملوضة واألناقة والراحة وتشمل هذه التشكيلة 
األزياء العملية، األلبسة العصرية واإلكسسوارات 
البراقة امللونة، كما تق���دم أحذية الصيف األنيقة 
اخلاصة باألطفال مع تشكيلة من األزياء التي حتمل 
طابع املتع���ة واالنطالق لتترك لكم فرصة اختيار 
ما تفضلونه من الهدايا اجلميلة واملميزة ألحبائكم 
الصغار. وتعرض تش���كيلة »جونيورز«، العالمة 
التجارية الرائدة لأللبس���ة الوالدية، مجموعة من 
األزياء احملببة الطفولية املصنوعة من مواد طبيعية 
تناسب نعومة بشرة الطفل، ألوان هذه التشكيلة 
مشرقة زاهية ومستمدة من ألوان الطبيعة فتتراوح 
بني زرقة البحر، البرتقال���ي البراق، لون الغيوم 
الفضي وأشعة الشمس الصفراء للبنني، أما الفتيات 
فلها األلوان املعبرة عن شخصية األنثى الصغيرة 
ومنها ال���وردي الرقيق، األحمر القرمزي والذهبي 
البراق الذي يعطي س���يدات املستقبل مظهرا أنيقا 
يتناس���ب وأعمارهن، ما بني الس���بورات واألزياء 
الصاحلة الرتياد الشاطئ تقدم »جونيورز« بعض 
التصميمات املثيرة التي ستجعل خزائن أطفالكم 

تتوهج أكثر في ضوء الشمس.
وتكشف »سبالش«، دار األزياء العاملية الشهيرة، 
النقاب عن مجموعة واس���عة م���ن األزياء الرائعة 
بتصاميمها، املليئة باحلياة واملستوحاة من الطبيعة، 
لصيف وربيع هذا املوسم فتضم تشكيلة متنوعة 
اخليارات جلميع األذواق بدءا من القطع املستمدة 
خطوطها من وقتن���ا املعاصر الى مجموعة اخرى 
جتس���د النمط القبلي، ومن املوديالت التي تتميز 
بإضافات مستمدة من األزياء البحرية األنيقة الى 

آخر الصرعات املس���توحاة من الغرب األميركي، 
ومتاش���يا مع االجتاهات العاملية في دنيا املوضة، 
أعطت »سبالش« اهتماما خاصا لإلبداعية اخلالقة 
في أسلوب تصاميمها لتوفر أزياء أنيقة للجميع، 
بعض قطع هذه املجموعة اخلاصة بالنس���اء غير 
تقليدية التصميم ومنها السترات التي حتمل الطابع 
العسكري، الفساتني املميزة مع سترات بأربع جيوب، 
كما استوحت »سبالش« بعض موديالتها من األزياء 
املدرسية كالسراويل الضيقة والشورتات القصيرة. 
»اليف س���تايل« قدمت أيضا التش���كيلة اخلاصة 
بها، ومصممو »س���وزي س���ميث«، العقل اخلالق 
لهذه العالم���ة املميزة صمموا مجموعة مذهلة من 
احلقائب املثالية لهذا املوس���م التي تسطع بألوان 
دافئة مش���رقة، احلقائب النسائية املصنوعة من 
األقمش���ة الفاخرة تناس���ب مختلف األوقات نهارا 
وليال، وتضم التشكيلة احلقائب الكبيرة العصرية 
األنيقة والغنية مبوديالتها وتفاصيلها. وكعادتها 
فإن مجموعة سوزي سميث تعد بأن تضيف دائما 
اللمسة اجلمالية ملظهركم، كما تضم مجموعة اليف 
س���تايل تش���كيلتها املميزة من الشموع املعطرة، 
العطور املنزلية والهدايا واحلقائب ومستحضرات 

التجميل والعطور وغيرها الكثير.
كما قدمت تشكيلة شومارت لربيع وصيف 2010 
مجموعة واس���عة اخليار من املوديالت العصرية، 
السبورات، األحذية الرياضية والعملية التي تناسب 
جميع األعمار، كما تقدم شومارت مجموعة جذابة 

املنظر من احلقائب واألحزمة واملجوهرات. 
ه���ذا املوسم بإمكانكم زيارة متاجر سنتربوينت 
في الري، الساملية، حولي، الفحيحيل، مدينة الكويت، 
اجلهراء والفنطاس لتلقوا نظرة على التش���كيلة 
اجلديدة وتختاروا ما يناس���ب أذواقكم، النش���اط 

اخلاص بكم وتكويناتكم الشخصية.

الفنانة ديانا كرزون متجولة في معرض X- سايت من الكترونيات الغامن في »األڤنيوز«

تتمح���ور مجموع���ة فيكتوريا كازال 
2010 حول مشاركة السيدات في أوقاتهن 
السعيدة، وخصصت املصممة الشهيرة 
مجموع���ة »ايتيكيت« لدعم النس���اء في 
احالمه���ن وحلظاتهن الس���عيدة في هذا 
الع���ام، ألنها تريد ان تنض���م اليهن عند 
االحتفال بعيد احل���ب، وعيد االم، ويوم 

املرأة العاملي.
وها هي فيكتوريا كازال تنشر احملبة 
مرة اخرى بفض���ل ابتكاراتها، ففي هذه 
املجموعة، ستشعرين بشغفها للتصاميم 

الفريدة واحملددة. حيث تتألق املجموعة 
بااللوان واالش���كال املختلف���ة، وخاصة 
الوردي، وما من شك أنك ستلمسني عشقها 
الكبير لاللوان احلجرية الفريدة واملنتقاة 
بعناية. كما تضفي فيكتوريا كازال ملستها 
الرومانس���ية من خالل استخدام االلوان 
واحلجارة املتنوعة، ودمج االلوان الفاحتة 
والداكنة. النها تريد من املرأة ان حتتفي 
أيقونات محبة  بسعادتها وجناحها عبر 
تتبدى على شكل قلوب وفراشات، باالضافة 

الى تصاميم مربعة الشكل.

تتواف���ر مجموعة ايتيكي���ت بالذهب 
االبيض واالصفر والوردي، و تتألق برقي 
مميز وأنوثة ال تضاهى. كما تتزين قطع 
املجموعة بعرق اللؤلؤ االبيض والوردي، 
وحج���ارة الفيروز الفاحت���ة، واملاالكيت 
االخضر، والالبيس الزولي الداكن، وعني 
النمر البنية، واألونيكس االبيض واالسود. 
وتتمي���ز هذه املجموعة بلمس���ة حنونة 
وأصيل���ة، لتعطي الس���يدات ما يحتجن 
اليه فعليا. وتعتب���ر مجموعة ايتيكيت 
مجموع���ة تعانق امل���رأة بكثير من املرح 

والتصامي���م الفرحة. فهي الهدية املثالية 
للحظات السعيدة واالحتفاالت الرومانسية، 
كما انها مناسبة متاما للسيدات اللواتي 

يتمتعن بذوق جريء وعملي.
ستنشر فيكتوريا كازال احلب طوال 
الس���نة من خالل تصاميم جديدة رائعة. 
في البوتيك الفريد الواقع في مجمع زهرة. 
ومت اختيار اصطحابها في جولة مبجمع 
الصاحلية، لالحتفال في عيد احلب الوردي. 
وطرح الوردي كل���ون احلب اجلديد هذا 

العام.

فيكتوريا كازال.. وتصاميم جديدة ورائعة مجموعة 2010 بلمساتها الرومانسية 


