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أزياء »برايت بيبي« 
لخريف 2010 
من »ماماز وباباز«

تستمد »ماماز وباباز« تصاميم 
تشكيلة الصبيان اجلديدة »برايت 
بيب���ي« احمل���دودة االصدار من 
االزياء الرجالية، وهي مستوحاة 
من الرموز البريطانية العريقة 
مثل سيارات التاكسي السوداء، 
والباصات احلمراء، وعلم اململكة 
املتح���دة، االم���ر ال���ذي منحها 
طابعا متمردا يبدو واضحا في 
بنطلونات اجلينز الكاحلة التي 
يتناسب ارتداؤها مع القمصان 
ذات الرسوم اجلرافيكية الطاللة 

مفعمة باالناقة.
ان االوالد الصغ���ار  والب���د 
س���يحبون س���ترات الص���وف 
الشبيهة  الرمادية ذات احلواف 
بربطات العنق مع ألوان مغايرة 
عن���د الياقة وأط���راف االكمام، 
ويتالءم ارتداء هذه السترات اما 
مع قميص »تي شيرت« يزدان 
برسم جرافيكي آللة تصوير على 
الصدر، او قميص »تي ش���يرت 
بولو« موش���ى برسوم مثلثية 
ملونة، وتكتمل اناقة هذا الزي 
مع ارتداء بنطال جينز بثنيات 
الساقني، والطاللة  خفيفة على 
اكث���ر تأنقا، ميكن ارت���داء هذا 
البنطال مع قميص ذي مساحات 
متداخلة زرق���اء اللون، وازرار 
حمراء، وجيب صغير، وربطة 

عنق حول الياقة.
ويع���د بنط���ال اجلينز ذو 
التصاميم االمثل  احلماالت احد 
للصغار الذين يحبون الظهور، 
وه���و يب���دو رائعا م���ع اغلب 
قمصان ال� »تي شيرت«، او مع 
البلوزة احلمراء اجلريئة، وتضم 
التشكيلة بنطلونات كالسيكية 
عسكرية املظهر مع شارات على 
الس���يقان، وميكن ارتداؤها مع 
البلوزة املخططة املزودة بقلنسوة 
وياقة قميص زائفة، فضال عن 
ح���ذاء جلدي رياضي مع اربطة 
حمراء ملاعة وطبعات جرافيكية 

مميزة اسفل النعل.

م.عبداللطيف األستاذجنالء النقي

األستاذ يحاضر في ملتقى نجالء النقي
يستضيف ملتقى احملامية جنالء النقي م.عبداللطيف ناصر 
االستاذ املستشار في املجلس البل����دي، والذي سيوق����ع كتابه 
بعنوان »بناء بيت االسرة« وس���يتح����دث عن اهم اخلط���وات 
واملراح���ل الواجب اتباعها في البناء، وكيفي���ة حتديد امليزانية 
املطلوبة ودور االس���رة في عمل مخطط البيت املطلوب بن��اؤه، 
وذلك يوم اخلميس الساع���ة 8 مس��اء ف�ي مقر امللتقى في منطقة 
س���لوى قطعة 2، الب���اب االمامي شارع املس���جد االقص�������ى، 
الب���اب اخللف���ي ش���ارع عبدالرحم��ن الغافق��ي رقم 107، منزل 

د.محمد العبداجلادررقم 388. د.عبداهلل الشايجي

ديوان العبدالجادر 
كل أربعاء

يستقبل النائ��ب السابق 
العبداجل���ادر  د.محم���د 
املواطن���ني ف���ي ديوان���ه 
 2 قطع�������ة  بالن��زه���ة 
ش���ارع 25 منزل 8 الي��وم 
االربعاء وكل اربعاء من كل 

اسبوع.

ديوانية الشايجي 
مساء األربعاء

يستقبل رئي��س قس��م 
العل���وم السياس���ية في 
جامعة الكويت د. عبداهلل 
الشايج���ي واخوانه رواد 
ديوانيته���م الكائن���ة ف�ي 
منطقة كيفان مساء اليوم 

االربعاء.


