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النادي العلمي كّرم الفائزين  في مسابقاته الرمضانية

دانيا شومان
بحضور رئيس مجلس ادارة النادي العلمي وعدد من 
مدراء االدارات واملسؤولني بالنادي والفائزين باملسابقة 
الرمضانية التي نظمها مركز »علمي امياني« بالنادي.

جــــرى ســـحب القرعة لتحديد املراكز الفائزة من 
االول الـــى العاشـــر والتي جاءت كالتالي: االول احمد 
متولـــي، الــــثاني مـــحمد ســـعد، الــثالث بدر ناصر، 
واملراكز من الرابع للعاشـــر هم: حــمادة السيد، حسني 
عبداحملسن، احمد حبيب، حسن رجب، سلمان العتيبي، 

عيسى النصراهلل وعبدالوهاب نصير.
 ورحـــب مدير »مركز علمي ايــــمانـــي« ابــــراهيم 
املرجان برئيس مجلس االدارة واحلـــضور وقدم الشكر 
للجميع على املشاركة في املسابقة وهنأ الفائزين فيــــها 
وعرض االجابـــات الصحيحة للمســـابقة، كما ذكر ان 
املســـابقة هي الثالثة التي ينظمها املركز في مثل هذه 
املناســـبات واالجواء اــــلرمضانيـــة بعدها قام رئيس 
مجلس االدارة بتوزيع اجلوائز على الفائزين باملراكز 

العشرة االولى. .. وفائز آخرإياد اخلرافي يسلم أحد الفائزين جائزته

تشكيلة أزياء الفتيات 
»بيبر سوان« لخريف 

2010 من »ماماز وباباز«

تضـــم تشـــكيلة »بيبر 
سوان« اجلديدة واحملدودة 
اإلصدار من »ماماز وباباز« 
أحدث تصاميم ألبسة الفتيات 
الصغيرات لهذا املوسم، وهي 
مستوحاة في أغلبها من فن 
»األوريجامي« الياباني بطي 
الـــورق، فضال عن اعتمادها 
أساليب مميزة في لف األقمشة 
بأشكال منتفخة، كما جاءت 
التشكيلة غنية بألوان عصرية 
الرمـــادي واألرجواني  مثل 
الهادئ مع ملسات مميزة من 

اللون االخضر.
وما من شك في ان طاقم 
الفستان ذي الطبقات سيثير 
الفتيات الصغيرات  إعجاب 
ببلوزتـــه املخططة وحواف 
فســـتانه الشـــبيهة بطيات 
املنديل، وميكـــن ارتداء هذا 
الطاقم مع زوج من الكولونات 
العصرية ذات اجلوارب لأليام 
التشكيلة  الباردة. وخصت 
اللواتـــي يحبنب  الفتيـــات 
الكشاكش بطقم تنورة سهل 
االرتداء مكون من تنورة ذات 
طيات مع كولون رمادي موشى 
بنجـــوم ناعمة، وينســـجم 
هذا الطقم مـــع البلوزة ذات 
الطبعات أو الـ »تي شيرت« 

األرجواني.
وللفتـــاة املفعمـــة بروح 
صبيانيـــة، ميكـــن ارتـــداء 
البنطلونـــات القصيرة ذات 
الثنيات البسيطة التي تبدو 
رائعة مع الكولونات املوشاة 
بنقـــاط متألقة، ويكتمل هذا 
الزي بارتداء أحذية مصممة 
على شاكلة أحذية البيسبول 
مع طبعات فضية اللون، أو 
ميكن ارتـــداء أحذية الباليه 
األرجوانيـــة ملظهـــر أكثـــر 
رقـــة، وتتســـم بنطلونات 
اجلينز، التي حتاكي تصميم 
القدمي،  النســـائي  السروال 
بأســـلوب عصري ينسجم 
مع طاقم البلـــوزات املؤلفة 

من قطعتني.


