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الموضة نحو مستقبل 
مشرق مع تشكيلة 

أزياء »دوروثي بيركينز«

تطغى مفاهيم األزياء التي 
سادت خالل العقدين الذهبيني 
في اخلمسينيات والسبعينيات 
الق���رن املاضي بش���كل  من 
بارز على تصاميم تشكيالت 
أزياء دوروثي بيركينز لهذا 

املوسم.
تستلهم دوروثي بيركينز 
تصاميم اجلينز ونقش���ات 
األزه���ار م���ن وح���ي أزياء 
ال���ذروة للعطالت  موس���م 
على الش���واطئ خالل حقبة 
اخلمسينيات، وترتقي بها إلى 
اطاللة عصرية ذات تصاميم 
عملية وألوان أحادية كالتي 
نراها على بنطلونات البرمودا 
والتنانير ضيقة اخلصر التي 
تعود من جديد بقوة لتلقى 

الرواج املطلوب.
وتأثرت تشكيلة األزياء 
له���ذا املوس���م ايض���ا بعقد 
الس���بعينيات الت���ي راجت 
الرائعة  فيه لوحات األلوان 
التي جتمع األصفر والرمادي 
والبرتقالي الى جانب األبيض 
الناص���ع عل���ى املودي���الت 
الظهر،  والفساتني مكشوفة 
وتخللت التشكيلة مالبس من 
قطعة واحدة وأثواب طويلة 
فضفاض���ة وهن���اك خليط 
رائع من النقش���ات اجلريئة 
وزركشات الكروشيه واخلرز، 
مما ميي���ز ذلك العقد الفائت 
بطابع غير تقليدي ذي حس 

فني واضح.
وباختصار، فإن تشكيلة 
أزياء دوروثي بيركينز لهذا 
املوسم جتسد ذكريات املاضي 
مع ملس���ة دامغة من احلداثة 

والروح العصرية.

الزميل حسني طباجة جناح الشركة باملعرض عطر رمي

سالمات 
يا بوعلي

الزمي���ل  تع���رض 
حس���ني طباجة لوعكة 
صحية أدخل على اثرها 
الى مستش���فى مبارك، 
ويرقد حاليا في اجلناح 
الثان���ي ريثم���ا جترى 
ل���ه الفحوصات الطبية 
الالزمة، سالمات يا بوعلي 

وما تشوف شر.

»أطياب المرشود« تشارك في معرض »االستقالل«
أعلنت ش����ركة أطياب املرش����ود للعطور 
مشاركتها في معرض »االستقالل« والذي يستمر 
حتى  27 اجلاري بأرض املعارض مبشرف صالة 
5. وبهذه املناسبة قال مدير عام الشركة وليد 
املرشود ان الشركة حرصت على املشاركة في 
املعرض ملا يضمه من كبريات الشركات موضحا 
أن املعرض ميثل فرصة جيدة للش����ركة للقاء 
عمالئها وتكوين قاعدة عمالء جديدة، كما أنه 
يعد فرصة كبيرة للعم����الء للتعرف على كل 
املنتجات اجلديدة للشركة. وأوضح املرشود 
عن تقدمي الش����ركة هدايا وخصومات خاصة 

لعمالئها خالل املعرض وخالل ش����هر فبراير 
مبناسبة األعياد الوطنية، ويأتي ذلك في إطار 
حرص الشركة على مشاركة عمالئها في هذه 
املناسبات السعيدة. واكد املرشود أن الشركة 
تستغل هذه املناسبات السعيدة للقاء عمالئها 
وتكوين قاعدة عمالء جديدة، كما أنه يعد فرصة 
كبيرة للعمالء للتعرف عل����ى كافة املنتجات 
اجلديدة للشركة، وأضاف املرشود أن الشركة 
تهدف إلى التوسع في أسواق املنطقة خاصة 
االسواق اخلليجية من خالل افتتاح فروع جديدة 

وخاصة في األسواق اخلليجية النامية.


