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 Solo العطر
 Loewe Cedro

يحمل اسم 
اخلشب النبيل 

األنيق الشذي

الزيارة تتويج الحتفاالت »كنتاكي« بوصول عدد منافذها
إلى 700 فرع في الشرق األوسط وشمال أفريقيا

الطاقم الطبي في مستشفى 
طيبة، صرح د.علي احلسن 
قائال: يسرني أن انضم إلى 
الطاقم الطبي في مستشفى 
طيبة، الذي يعد أحد أفضل 
املستش���فيات اخلاصة في 
الكويت من جودة اخلدمات 
الطبية، وهو أحد املستشفيات 
القليلة في الكويت احلاصلة 
على شهادة االعتماد األكادميي 
 ،JCIA جلودة اخلدمات الطبية

انضمام د.علي احلسن استشاري طب األطفال 
وأمراض قلب األطفال إلى مستشفى طيبة

وأمتنى أن أكون أهال بالثقة 
وأمتكن من خدمة املراجعني 

على أفضل وجه ممكن.

انض���م مؤخ���را د.علي 
احلسن، استشاري أمراض 
األطف���ال وأم���راض قل���ب 
األطفال، إلى الطاقم الطبي في 
مستشفى طيبة ليعزز جودة 
وتنوع اخلدم���ات الطبية 

املقدمة في املستشفى.
في ه���ذا الس���ياق، قال 
نائ���ب الرئي���س التنفيذي 
ل���دى مستش���فى طيب���ة 
راش���د الفضالة: إن واجبنا 
كمستشفى طيبة أن نحرص 
على توفير أكبر عدد ممكن 
من األطباء االستش���اريني 
واالختصاصيني من مختلف 
التخصصات الطبية لتوفير 
الطبية  أفض���ل اخلدم���ات 
ملراجعينا الكرام، حيث يعتبر 
د.علي احلس���ن أحد أفضل 
األطباء االستش���اريني في 
مجاله، حيث انه حاصل على 
البورد األميركي والكندي في 
طب األطفال، زمالة األكادميية 
األميركية في طب األطفال، 
زمالة الكلية امللكية الكندية 
انه  في طب األطف���ال، كما 
حاصل على زمالة التخصص 
الدقيق ألمراض قلب األطفال 
من ايرلندا، كما شغل د.علي 
احلس���ن عدة مناصب مثل 
استشاري أمراض األطفال 
وأمراض قل���ب األطفال في 
مستشفى األمراض الصدرية، 
مدي���ر برنام���ج زمالة قلب 
األطفال ف���ي معهد الكويت 
الطبي���ة  لالختصاص���ات 
ورئيس قسم األطفال سابقا 
في مستشفى األحمدي، إضافة 
إلى رئاسة وحدة قلب األطفال 

سابقا في مستشفى سعد.
وأضاف الفضالة: يقدم 
د.علي احلس���ن العديد من 
اخلدم���ات في قس���م طب 
األطفال وأمراض قلب األطفال 
مثل تشخيص وعالج أمراض 
قلب األطفال، سونار القلب 
القلب،  لألطفال، تخطي���ط 
القسطرة التداخلية ألمراض 
قل���ب األطفال، تش���خيص 
أم���راض األطفال  وع���الج 

العامة، والعديد غيرها.
د.علي احلسنوح���ول انضمام���ه إلى 

راشد الفضالة

الكولونيل محييا رواد »كنتاكي«

Solo Loewe Cedro وهران التجارية« تطلق عطر«

يتناس����ب ب����كل روع����ة مع 
عائل����ة Solo Loewe، ارب����ع 
نفحات متناقضة ومتناغمة 
تتداخل مع بعضها من أجل 

عطر فريد.
س����حر خش����ب العنب����ر 
وشاعرية الفانيال، في تناقض 
مع الالبدانوم اآلسر والبنزوين 
السيامي الرائع، مع نفحة جافة 
دافئة، ميتزج فيها العود النبيل 
والبتش����ولي، نفحة تنتظر 
عبق نفحة خشبية يبرز فيها 
عبق النجيل العطري وأناقة 
خش����ب أرز فيرجينيا، عطر 
مميز وبهي بكل معنى الكلمة، 
يعزز دفء أنبل املواد وترفها، 
عطر حتتفي فيه املواد اخلام 

بالرفاهية الهادئة الوقورة.
 olo التصميم: يقدم عطر
Loewe CedroS نفسه محاطا 
بعالم من اخلشب البديل، وال 
بد من التأم����ل في التناقض 
األنيق بني اخلشب الطبيعي 
الذي يزين اللوحات الزجاجية 
وغطائها. زجاج����ة تتباهى 
بخطوط مستقيمة وانحناءات 

طبيعية تتمازج فيها حياة 
املدينة الروتينية مع جاذبية 

التواصل مع الطبيعة.
 Solo ومن هنا، ولد عطر

.Loewe Cedro
عطر مرك����ز جديد يركز 
على اخلش����ب ف����ي نفحاته، 
وفي تصميم زجاجته وعلبته 
اخلارجية، وفي تواصله مع 
املادة  اآلخري����ن. اخلش����ب، 
القوية ذات اجلودة العالية، 
التي تتالءم مع كل ما حولها، 
وتنفخ روحها في تناغم رائع 

بني املتناقضات.
نسمة من الهواء املنعش 
 Solo Loewe ،لرجل لعطر جديد

.Cedro
 Solo ،االسم: يحمل العطر
Loewe Cedro، اسم اخلشب 
النبيل األنيق الشذي، واملادة 
الف����ن والثقافة  املفضلة في 
اإلس����بانيني، دافئ، حيوي، 

فريد، ينبض بالتاريخ.
 Loewe العطر: طورت دار
ابتكارا عطريا فريدا بأسس 
الذي  متناقضة، وبالش����كل 

 Solo مس����تديرة، ترمز السم
العلبة، فهي  أم����ا  وأصالته، 
ذات صالبة س����احرة، تتألق 
برس����وم غرافيكي����ة حتاكي 
اخلشب احلقيقي. تفتح العلبة 
م����ن اجلانب لتب����ني زجاجة 
العرض  استثنائية تستحق 

واإلعجاب.
الطبيعي في  إنه اجلمال 

أروع صورة.
التواصل: رجل طبيعي، 
أصيل، مت����وازن. هكذا يبرز 
باولو هيريغيز نفس����ه مرة 
أخرى، بعد م����رور 10 أعوام 
على ظهوره ف����ي أول إعالن 
لعطر Solo Loewe، حني ظهر 
كرجل عصري ينتمي للقرن 
ال� 21، في سيارة فارهة ذات 

فخامة ال توصف.
رجل بجاذبي����ة ال تقاوم 
وش����خصية تلفت األنظار، 
يب����دو هذه املرة في بيئة من 
اخلشب، تسلط الضوء على 
عطر فريد. رجل جاب العالم، 
ويحتاج إلى عناق من الطبيعة 

لكي تكتمل سعادته.

ندى أبونصر

أطلق���ت ش���ركة وهران 
ب� »نعيم  التجارية ممثل���ة 
 Solo Loewe أبو شنب« عطر
Cedro، وذلك خالل حفل كبير 
أقيم في فندق س���يمفوني 
ستايل حضره حشد من أهل 
االع���الم والصحافة احمللية 

والعربية.
 Solo Loewe Cedro  
عطر مركز من فخامة املواد 
اخل���ام.. »تكمن رفاهية هذا 
الوجود، وليس  العصر في 
في االمتالك«.. إنريكي لويفي 
لينش، لقد مضى وقت منذ 
أن تفوه إنريكي لويفي لينش 
بهذه الكلمات احلكيمة، التي 
كانت بداية عهد وإرث جديدين 
في دار eLoew، حيث تتربع 
الطبيعة واملتع احلسية على 

العرش دون منازع.
 Loewe وأعادت عط���ور
ابت���كار إرثها املتجس���د في 
احلرفي���ة الت���ي ال تضاهى 
املتجذرة ف���ي 168 عاما من 
العري���ق، وهذه  التاري���خ 
املرة، تنبض العطور بعبق 
اخلش���ب، أنبل املواد اخلام 
التي  امل���ادة  وأروعها، هذه 
كان لها دور رائد في عوالم 
الفن والهندس���ة املعمارية 

والتصميم املعاصر.
مفهوم رجول���ي جديد، 
 Solo Loewe يعتم���د عط���ر
البحث  أساس���ا له، ويتابع 
التناغم في  املس���تمر نحو 
احلي���اة اليومي���ة. في هذه 
العطر بغريزة  املرة، يتميز 

نعيم ابو شنب  )ريليش كومار(

عطر Solo Loewe Cedro اجلديد   Solo Loewe Cedro اإلعالن عن إطالق عطر

نعيم أبو شنب متوسطا املتحدثني في إطالق عطر Solo Loewe Cedro اجلديد

أعلنت سلسلة مطاعم دجاج كنتاكي في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا عن أن سفير عالمتها التجارية الذي يشتهر 
بلقب »الكولونيل«، قام باختي����ار الكويت للقيام بزيارة 

خاصة استغرقت 3 أيام خالل الشهر اجلاري.
وعبر الكولونيل عن سعادته باالستقبال الكبير الذي 
حظي به من قبل الش����عب الكويت����ي واملقيمني، وعن كرم 

الضيافة الذي ملسه من الشعب الكويتي.
وعن زيارته للكويت، ق����ال الكولونيل معبرا عن هذه 
الزي����ارة: »ان الكويت تعبر عن املعنى احلقيقي لعالمتنا، 
فالناس هنا يدركون متاما أهمية الطعم وجودة الطعام، حيث 
إنهم يتمتعون بحس عال في التذوق وذلك ما نسعى دائما 
للحفاظ عليه، كما أنهم يبدون اهتماما كبيرا بالتفاصيل. 
فذلك الشغف الذي تراه في الوصف يعكس مدى االهتمام 
بكل التفاصيل لتصل إلى غاية الكمال. وكثيرا ما س����معت 
عن ش����هرة هذا البلد بكرم الضيافة، ولكنني وجدت أكثر 
من ذلك، انه ش����عب مضياف، ومحب لآلخر، حيث ملست 
ذلك على أرض الواقع خالل احملطات املختلفة من زيارتي 
للكويت، األمر الذي ترك األثر األكبر في نفسي، وشعرت 
بالسعادة الغامرة والتقدير العالي لهذا البلد وشعبه الكرمي، 
حق����ا هي أصالة توارثتها األجيال، أمتنى أن أزور الكويت 

مرات عديدة«.

700 فرع في المنطقة

وفي إطار األنشطة التي أطلقتها هذه العالمة التجارية 
مؤخرا لالحتفال بوصول عدد افرعها في املنطقة إلى 700 
مطعم، أتت زيارة س����فير مطاعم دجاج كنتاكي في إطار 
حرص الشركة العاملية الرائدة على توفير وجبات الدجاج 
الطازج على إبراز هويتها ومسؤوليتها االجتماعية والتفاعل 
مع عمالئها في شتى أنحاء العالم، إضافة إلى إظهار دعمها 
للمؤسسات الصحية والتعليمية في كل املناطق واألسواق 
التي تعمل بها، وذلك بالتزامن مع احملطات التوسعية املهمة 
من مس����يرة جناح كنتاكي مع مجموعة أمريكانا، صاحبة 

االمتياز لسلسلة مطاعم دجاج كنتاكي.
وتعتبر هذه الزيارة تتويجا الحتفاالت دجاج كنتاكي 
بوصول عدد منافذها إلى 700 فرع في الشرق األوسط وشمال 
افريقيا، وعلى مدى 3 أيام وضمن أنشطة الكولونيل، قام 
س����فير العالمة التجارية بزيارة عدة مدارس ومؤسسات 
خدمية ل����ذوي االحتياجات اخلاصة، حيث أكد على الدور 
املجتمعي لدجاج كنتاكي في املنطقة العربية، إضافة إلى ذلك 
قدم في بعض فروع دجاج كنتاكي عروضا للطهي مباشرة 
أمام العم����الء، وقدمها لهم في إطار االحتفال بهذه الزيارة 
والتفاعل مع جمهور العمالء، كما تفاعل مع عشاق العالمة 

التجارية بظهور مميز في مجمع االڤنيوز ومول 360.
جدي����ر بالذك����ر ان العديد من جنوم ش����بكة التواصل 
االجتماعي قد تفاعلوا بإيجابية وفعالية كبيرة مع زيارة 
الكولونيل، حيث أصبح الوسم #اطلق_الكولونيل الهاشتاغ 
األكثر تداوال على »تويتر الكويت« ليوم كامل للمرة األولى 
على اإلطالق، وأطلق بعض املدونني الوسم #الكولونيل بعد 

زيارته املميزة لفرع دجاج كنتاكي مبجمع االڤنيوز.
وحظي الكولونيل باس����تقبال حار من جانب العمالء 
الذين حرصوا على متابعة أنشطته طوال الزيارة، وقاموا 
بالتقاط الصور التذكارية معه ونش����رها عبر العديد من 
مواقع التواصل االجتماعي، معبرين عن فرحتهم بلقائه. 
وفي نهاية زيارته، سلم الكولونيل علم الكومن ويلث لفريق 
دجاج كنتاكي في الكوي����ت تقديرا جلهودهم املتميزة في 

اجلودة وخدمة العمالء التي الحظها أثناء الزيارة.

سفير مطاعم دجاج كنتاكي يزور الكويت

يعزز جودة وتنوع اخلدمات الطبية املقدمة في املستشفى


