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زياد مجذوب مرحبا باحلضور

كرمي تابت مستقبال الزميل فريد سلوم

زياد مجذوب مكرما مازن هيكلغبقة »الراي« جمعت اإلعالميني في »هوليداي إن«روال يونس ورميون صوما

من احلضور لقطة من احلفل

)كرم ذياب(الزمالء يوسف اجلالهمة وكرمي تابت وزياد مجذوب وأمين أبوعودة في استقبال الضيوف الزميل فريد سلوم متوسطا ماجدة وغالب شقير وخالد خاسكيه ووليد كنفاني 

متابعة لفقرات احلفلجانب من احلضور

»الراي« أقامت غبقتها الرمضانية
»ال���راي« اإلعالمية  أقامت مجموعة 
غبقتها الرمضانية، وكان في اس���تقبال 
احلضور مدير ع���ام تلفزيون »الراي« 
ورئيس حترير جريدة »الراي« الزميل 
يوسف اجلالهمة  ومدير عام التسويق 
واإلعالن في »الراي« كرمي تابت ومدير 
اإلعالن في جريدة »الراي« زياد مجذوب، 
وقد رحب اجلالهم���ة باحلضور وبارك 
لهم الشهر الفضيل، وكذلك حتدث زياد 
مجذوب الى احلضور مؤكدا أهمية مثل 
هذه اللقاءات في التواصل بني أبناء األسرة 
اإلعالمية، هذا وتبادل احلضور األحاديث 
الودية ف���ي أجواء من املرح واملتعة مبا 
قدم من فقرات ومسابقات حيث مت توزيع 
الهدايا على الفائزين باملسابقات وتكرمي 

عدد من احلضور.

أحدث صيحات الموضة من »سنتربوينت« لعيد الفطر
تستقبل متاجر »سنتربوينت« 
عيد الفطر السعيد بتشكيلة جديدة 
ورائعة من املالبس املتنوعة التي 
املناسبة  وصلت حديثا، وبهذه 
تقدم »سبالش« العالمة التجارية 
ل���دى »س���نتربوينت«  املميزة 
مجموعة حصري���ة من املالبس 
العصرية املط���رزة واملزخرفة 
باألملاس لتضفي ملسة من البريق 
على خزانتك لهذا املوسم، حيث 
تشمل 15 طرازا مختلفا حتت عالمة 
»MS« التجارية، وتزهو التشكيلة 
الذهبي  بألوان مختلف���ة ومنها 
والفضي والزهري والبنفسجي، 
إضافة الى األس���ود األنيق الذي 
يكسو الطرازات املرصعة باألملاس، 
عالوة على تش���كيلة من أحدث 
التصاميم ملوسم العيد، أما قسم 
»جونيورز« فيزهو في موس���م 
العيد بآخ���ر الصيحات املبهجة 
لألطفال، والتي تش���مل مالبس 
املناسبات األنيقة التي تأتي بألوان 
متعددة منها األحمر املستوحى 
من لون الكرز، والزهري الفاحت، 
واألصفر املس���توحى من أزهار 
دوار الشمس، باإلضافة الى األزرق 

الزاهي واألسود.
وإلطالل���ة متكامل���ة، عليك 
باختي���ار أجمل مس���تحضرات 
التجميل واملكياج من »NYK« في 
اليف ستايل »سنتربوينت«، حيث 
تقدم لك 3 أطقم تش���مل 9 ظالل 
األعني ولونني من أحمر الشفاه، 
أدوات االستعمال  الى  باإلضافة 
ومرآة وكتيب خاص حول كيفية 
االستعمال واحلصول على أجمل 

طلة في العيد.
وال تنسي أطقم جتميل األعني 
والشفاه اجلديدة كليا من اليف 
ستايل، باإلضافة الى طالء األظافر 
من »NYX« التي تأتي ضمن 43 
درجة مختلفة ومميزة، أما فراشي 

ظالل العينني، فقد مت تصميمها 
لوضع الكمية املناسبة والصحية 
من السائل فوق العينني بانسيابية 
ودون حدوث نقاط وخطوط غير 
مرغ���وب فيها، ع���الوة على ان 

السائل يجف بسرعة فائقة.
ويقدم قس���م »ش���و مارت« 
لك تشكيلة فريدة من احلقائب 

واألحذي���ة،  واإلكسس���وارات 
الكعب  ومنه���ا الصن���ادل ذات 
العالي واملتميزة بألوان األحمر 
والزهري، واملرصعة باألحجار 
الفريدة ونقشات متنوعة منها 

جلد الفهد.
وال تخل���و التش���كيلة م���ن 
اإلكسسوارات األنيقة واملستوحاة 

م���ن التراث اإلغريق���ي، وتضم 
العقود املطلية بالذهب املعدني 
والفضة، والتي تأتي بتصاميم 
متنوعة على شكل أوراق الشجر 
أو السالسل البراقة، وال تكتمل 
طلتك الساحرة إال مع زوج من 
األق���راط الرائعة الت���ي تقدمها 

التشكيلة اجلديدة.


