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»أمريكان إيجل« تفتتح أول فروعها بالكويت في »األڤنيوز«

ندى أبونصر
افتتحت أمريكان ايجل إحدى الشركات األميركية 
الرائدة في مجال االزياء العصرية ذات اجلودة العالية 
واالسعار التنافسية اخلاصة بجيل الشباب والشابات 
من 15 لـ 25 سنة محلها الذي تبلغ مساحته 800 متر 
مربع في مجمع األڤنيوز بالتعاون مع شــــركة محمد 
حمود الشــــايع الرائدة في قطاع بيــــع التجزئة في 
املنطقة وذلك عقب افتتاح أول محل لها في الشــــرق 

األوسط في مردف سيتي سنتر ـ دبي.
وللترحيب بامريكان ايچل في الكويت قامت سفيرة 
الواليات املتحدة االميركية ديبورا جونز والرئيس 
التنفيذي لشركة الشــــايع وسيم عرابي وحشد من 
الشباب والشــــابات املهتمني بآخر صيحات املوضة 
باملشاركة في هذا احلدث، وبهذه املناسبة صرح محمد 
الشايع رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لشركة محمد 
حمود الشايع: »نحن نفخر بتعاوننا مع امريكان ايجل 
وتقدمي هذه العالمة الراقية الزياء الشباب من اجلنسني 
إلى أســــواق املنطقة. واضاف ان هذه اخلطوة تأتي 
ضمن اخلطط االستراتيجية الهادفة الى توفير ما هو 
متميز وعصري في عالم االزياء للزبائن، ونحن على 
ثقة بأن هذه العالمة املميزة ســــتنال اعجاب الزبائن 

في الكويت«. واحملل اجلديد سوف يوفر للزبائن آخر 
صيحات االزياء الراقية للشباب والشابات وستشمل 
باقة انيقة منوعة من اجلينز اخلاصة بأمريكان ايجل 
التي حتتل الصدارة بني مثيالتها في أميركا والـ »تي 
شيرت« ـ األحزمة ـ مالبس السباحة وتشكيلة غنية 
من الكماليات فضال عن مجموعة واسعة من املالبس 
الداخلية وأزياء النوم من منتجات عالمة Aerie الرائدة. 
ومن جهته أكد نائب رئيس أمريكان ايجل العاملية املالكة 
ألكثر مــــن 939 محال في الواليات املتحدة األميركية 
وكندا كريس فيوري عن سعادته بهذا االفتتاح قائال: 
»يغمرنا شــــعور بالغ بالسعادة الفتتاح محل يحمل 
عالمتنا التجارية في الكويت بالتعاون مع شــــركة 
 AEO حمود الشــــايع الرائدة«. واضاف: تشهد عالمة
طلبا عامليا متناميا، ونحن ســــعداء بطرح منتجاتنا 
ذات اجلودة العاملية واالسعار التنافسية االقتصادية 
في بلدان املنطقة. كما أكد وسيم عرابي انه سيعقب 
االفتتاح خطوات مســــتقبلية أخرى وسيكون هناك 
تركيز على منطقة الشرق األوسط  لكي يتم افتتاح 

افرع جديدة حملالت امريكان ايجل.
واعرب عن سعادته بافتتاح الفرع الثاني لـ »أمريكان 

ايجل« في الشوق األوسط بالكويت.

)محمد ماهر(السفيرة األميركية ديبورا جونز ووسيم عرابي يفتتحان »أمريكان ايجل اوتفاندرز«

موظفو وموظفات »أمريكان ايجل«.. وفرحة االفتتاح

آخر صيحات املوضة في »أمريكان ايجل« تشكيلة غنية من مالبس الفتيات

اكسسوارات ومالبس عصرية

.. وجولة في »أمريكان ايجل«

السفيرة األميركية ديبورا جونز ووسيم عرابي وكريس فيوري مع عدد من طالب وطالبات املدرسة األميركية العاملية

كميل حجي متوسطا عددا من موظفي شركة »الشايع«

جمع كبير من الشباب والشابات بانتظار االفتتاح

مجموعة مميزة من اجلينزات والـ »تي شيرتات«


