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طالل التركي

جانب من مشاركة السيدات اآلسيويات في إعداد األطباق

 Socap من Infralight تطرح »VIP النسائم«
لتركيب الشعر المستعار بأحدث التكنولوجيا اإليطالية

الكويت،  ألول مرة في 
النس���ائم  تنفرد ش���ركة 
املتخصص���ة ف���ي مواد 
التجمي���ل ومس���تلزمات 
الصالون���ات بطرح جهاز 
Infralight اجلدي���د كلي���ا 
م���ن Socap االيطالي���ة، 
والذي يعمل على تركيب 
)الش���عر  االكستنش���ن 
املستعار( بالشعر الطبيعي 
عبر تقنية الليزر وافضل ما 
توصلت إليه التكنولوجيا 
في مجال تركيب الش���عر 
م���ن دون ح���رارة، بدقة 
متناهية، وبطريقة سهلة 
وس���ريعة، اصبح بإمكان 
الصالونات اليوم استعمال 
جه���از Infralight املوجود 
حصريا لدى شركة النسائم 
)فرع VIP(، لتحصلي على 
شعر كثيف وجذاب يزيدك 

جماال وتألقا.
ومبناسبة وصول جهاز 
الكويت،  ال���ى   Infralight
وبالتزام���ن مع موس���م 
الصي���ف، تعلن ش���ركة 
النس���ائم )فرع VIP( عن 
تقدمي خصومات حصرية 
لعمالئها بنسبة 40% على 
جمي���ع البواريك وجميع 
إكسسوارات الشعر والتي 
تش���مل تش���كيلة مميزة 
وواسعة من االكستنشن 
الطبيعي %100،  الهن���دي 
النسائم مجموعة  وتوفر 
غني���ة من جمي���ع انواع 
االكستنشن املتعددة األلوان 
واالطوال، والتي تتناسب 
مع متطلبات وأذواق املرأة 

العصرية.
الش���عر يبق���ى  وألن 
الواجهة األساسية واملرآة 
التي تعكس وتظهر جمال 
املرأة وأنوثته���ا، اعتنت 
النس���ائم )فرع  ش���ركة 
التفاصي���ل  ب���أدق   )VIP
وأولت عناية خاصة لقسم 
البواريك وتركيب الشعر 
عبر مواكبة واس���تخدام 
احدث االجهزة والتقنيات 

املتطورة عامليا.
 ،Infralight ومع جه���از
ميكن ملس���تخدمه تركيب 
خصل الشعر )االكستنشن( 
في بضع دقائق فقط بدال 
م���ن الطريق���ة التقليدية 
وتضييع ساعات طويلة 
دون احلصول على النتائج 
املطلوبة، وبطريقة مرنة 
وسهلة ما عليك إال تخصيل 
الطبيعي وحتديد  شعرك 
اخلصل الت���ي تريدين ان 

تلصقي بها االكستنش���ن 
ومن ثم وضع االكستنشن 
بعيدا عن فروة الرأس ومن 
ثم تثبيت اخلصل بجهاز 
Infralight مل���دة 3 ث���وان 

فقط.
 Infralight وتتميز تقنية
بتكنولوجيا الليزر بضمان 
الش���عر  ج���ودة وصحة 
الطبيعي ولضمان راحة 
عمالئه���ا، وفرت ش���ركة 
 )VIP )ف���رع  النس���ائم 
فريق���ا متخصصا لتقدمي 
االرش���ادات والنصائ���ح 
الالزمة لالستخدام الصحيح 
لهذه االنواع من االجهزة 
 Infralight وخصوصا جهاز
بتقني���ة الليزر الذي غير 
املفاهيم واصبح اليوم احلل 
الوحيد واملبتكر لتثبيت 
بالش���عر  االكستنش���ن 
الطبيع���ي م���ن دون أي 

صعوبات.

ألول مرة في الكويت.. جهاز بتقنية الليزر سيدات المجتمع اآلسيوي ضيفات مطعم ساكورا الياباني
تشرف وفد من سيدات املجتمع اآلسيوي 
املقيمات في الكويت بزيارة مطعم س���اكورا 
الياباني في ملتقى الشعب، حيث كانت هناك 
جتربة مميزة واستمتاع حقيقي بالطبخ الياباني 
املباشر، وقد مثل الوفد سيدات من سنغافورة، 
ماليزيا، أندونيس���يا، الفلبني، تايلند، هونغ 

كونغ، الصني واليابان.
وشاركت املدعوات في الطهو املباشر ألكثر 
من طبق مع الشيف سامانتا كاألطباق الساخنة 
التي حضرت وهي ش���وربة امليسو، متبورة 
موراويس وتشيكن تارياكي كما ساهمن مع 
الشيف توجن في حتضير األطباق الباردة كسلطة 
الساملون والقبقب واألفوكادو، كاليفورنيا رول 

وابي سوشي.
وحصلت كل واحدة من السيدات على شهادة 
عرفان وتقدير نظير مشاركتها في احلضور 

واالستمتاع بالطهو الياباني.
البالغة  واعربت املشاركات عن سعادتهن 
وتقديرهن ملا قد تعلمنه وتناولنه من أصالة 
األطباق اليابانية وتفضلن بتوجيه الش���كر 
الى فيكتور مدير املطعم وفريقه للمجهودات 

املبذولة.

عرض سينمائي خاص لموظفي »الوطني« وعائالتهم
أقام����ت إدارة العالقات العامة 
الوطن����ي عرضا  الكويت  ببن����ك 
سينمائيا خاصا ملوظفي والوطني 
وعائالتهم ملشاهدة أحدث األفالم 
املعروضة مؤخرا، وفاق احلضور 
300 موظف وموظفة من مختلف 
إدارات البنك، ويأتي هذا النشاط 
في إطار حرص البنك على تقدمي 
العروض املختلفة ملوظفيه طوال 
العام. وقال مسؤول العالقات العامة 
ف����ي بنك الكوي����ت الوطني طالل 
التركي إن هذه العروض اخلاصة 
تأتي في إط����ار اهتمامنا برعاية 
موظفين����ا وعائالته����م والترفيه 
عنهم خارج أوق����ات العمل، وفي 

إطار األسرة الكبيرة الواحدة.

الرومي يفتتح معرض الهوايات الطالبية في ديوان المحاسبة

نظمت ادارة االعالم والعالقات العامة بديوان 
احملاسبة والول مرة معرضا للهوايات واملشاريع 
الطالبية بالتعاون مع طلبة التدريب امليداني بقسم 

االعالم في جامعة الكويت.
وعبر وكيل ديوان احملاسبة عبدالعزيز الرومي 
خالل افتتاح املعرض الذي حمل عنوان »ابداع« عن 
بالغ سعادته مبشاركة ابنائه الطلبة عن طريق 
عرض ابداعاتهم التي نالت استحسان احلضور 
مؤكدا حرص الديوان على دعم املشاريع الطالبية 

وتشجيع مواهبهم.
واش���تمل املعرض الذي شارك فيه العديد من 
طلبة جامعة الكويت على عرض ملنتجات وهوايات 
الطلبة املختلفة والتي تنوعت بني هدايا املناسبات 
وتصميم االكسسوارات واملالبس وصنع احللويات 

وجمع املخطوط���ات النادرة باالضافة الى اعمال 
احلياكة اليدوية وبعض احلرف.

وتأت���ي اقامة هذا املعرض ف���ي اطار التعاون 
املشترك بني ديوان احملاس���بة وجامعة الكويت 
لتقدمي اخلبرة لطلبة التدريب امليداني والتعرف 
على انشطة ومهام ادارة االعالم والعالقات العامة، 
وتشجيعهم على احتضان مواهبهم باالضافة الى 

دعم املشاريع الطالبية.
وجتول موظفو ديوان احملاس���بة بني اركان 
املعرض للتعرف على املنتج���ات املتنوعة التي 
عرضها الطلبة، وقد ابدى اجلميع استحس���انهم 
لتنوع هوايات الشباب املشاركني كهواية ركوب 
اخليول والتدريب عليها وهواية رسم اللوحات 

الزيتية وغيرها الكثير.

»سنتربوينت« يحظى بتقدير متزايد من زواره في الكويت
يواصل »سنتربوينت« متجر األزياء الرائد في الكويت جذب اعداد متزايدة 

من العمالء بفضل جتربة التسوق الفريدة التي يوفرها وحرصه الدائم على 
توفير منتجات ترقى إلى أذواق زواره وتلبي متطلباتهم على اختالفها، 
واستنادا الى الكثير من اآلراء اإليجابية والتصنيفات العالية التي نالها، 
أشاد العمالء بسهولة الوصول الى منافذ »سنتربوينت« في الدولة، 

وأجوائه املتميزة والشهرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة.
ويغطي املتجر حاليا مس���احة تبلغ 452 الف قدم مربعة، ويوفر 

للمناطق الس���كنية املجاورة وجهة تسوق مريحة ومتميزة. وتسهم 
املجموعة الواس���عة من املنتجات واخلدمات والع���روض الترويجية 

واحلسومات والتشكيالت اجلديدة التي يقدمها »سنتربوينت« في ترسيخ 
مكانته املميزة كمتجر متكامل للماركات الرائدة واألزياء العاملية املستوى.

وفي هذا الس���ياق، قال س���يبل باس���و، مدير العمليات في »مجموعة الندمارك« 
بالكويت: »يسعدنا أن نحظى بهذا التقدير املتواصل من عمالئنا الذين أشادوا بسهولة 
الوصول الى »س���نتربوينت« وأجوائه املتميزة وج���ودة خدمته، األمر الذي يعكس 
شهرته الواسعة وجناحه الكبير في الكويت، ويفخر املتجر بالتزامه الدائم جتاه توفير 

افضل اخلدمات، وسيحرص باستمرار على العناية املطلقة بعمالئه، واثراء 
جتربتهم بكافة السبل املمكنة«.

وأضاف: انه ملن دواعي سرورنا ان نرسم البسمة على شفاه عمالئنا، 
ولن ندخر جهدا في سبيل توفير جتربة تسوق فريدة تلبي متطلباتهم 
وتفوق توقعاتهم، حيث قدم »سنتربوينت« مؤخرا تذكرة سفر ألحد 
العمالء الى دبي، حلضور احلفل املوسيقي الذي أحياه الفنان عمرو 
دياب، وهو ما أدخل الس���رور على قلب الزوج���ني اللذين أعربا عن 

شكرهما للمتجر على منحهما هذه الهدية الرائعة.
واختتم باسو: انطالقا من قناعتنا الراسخة بأهمية تدريب وتثقيف 
األطفال، قمنا مؤخرا بدعوة عدد من طالب املدارس الى معارضنا، إلطالعهم 
على جوانب تشغيل وإدارة املعرض، بدءا من البيع، وترتيب  املخزن وإعداد 

الفواتير، وحتى االستبدال واالسترداد وبرامج والء العمالء.
ومنذ اطالقه، حقق »سنتربوينت« جناحا منقطع النظير في سوق التجزئة، حيث 
يع���د حاليا ابرز عالمات »مجموعة الندم���ارك« ويتمتع بحضور قوي في أنحاء دول 

مجلس التعاون اخلليجي واألردن ومصر.


