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هذا الغ����رض خصيصا، ومتثل 
هذه اخلطوات الثالث معا دائرة 
حياة للعناية بالبش����رة الباهتة 
املتضررة«. وبعد االفتتاح سارع 
د.أوباج����ي الى لق����اء احلضور 
الى مشاكلهم وابداء  واالستماع 
نصائحه وارش����اداته حلل هذه 
املشاكل. ومن اجلدير بالذكر ان 
د.زين أوباجي قام بزيارة خاصة 
للكويت دامت 3 أيام، حضر خاللها 
عددا من النش����اطات، ومنها هذا 

االفتتاح املميز.

رؤية 2035 للريادة في األداء بتنظيم 
CNBC وكويت تايمز وكراون بالزا

»أوباجي ميدي سبا« اآلن في الكويت بـ »األڤنيوز«

كل أعمار البشرة وأنواعها من أجل 
احلصول على بشرة صحية. ونحن 
نتميز باستخدامنا ملنتجات أوباجي 
الطبية التي مت تطويرها من أجل 
معاجلة مشاكل البشرة مثل حب 
الش����باب، وفرط التصبغ، وعدم 
اتساق ألوان البشرة، والتجاعيد، 
البشرة. كما  وغيرها من أمراض 
 Obagi MediSpa نوفر كذلك خدمات
لعالجات عملية أكثر خصوصية. 
وأخيرا وهو األم����ر األكثر أهمية 
فنحن نرغب ف����ي متكني عمالئنا 
من احملافظة على بشرة متجددة 
وصحية وجميلة املظهر ومن ثم 
طورنا سلسلة منتجات ZO للعناية 
بصحة البش����رة من أجل حتقيق 

ويع����د د.أوباج����ي واحدا من 
العالم األكثر شهرة  اختصاصيي 
املتخصصني ف����ي حقول متنوعة 
ملعاجلة البش����رة تش����مل الليزر 
واملستحضرات املوضعية وحقن 
التعبئة والتقشير األزرق، وإعداد 
التي  البروتوك����والت والتقنيات 
من شأنها ان تضمن حتوال دقيقا 
لبشرة املرضى الى حالة صحية 
املناسبة،  وجمالية مثلى. وبهذه 
يعلق د.زين أوباجي قائال »نحن 
التقليدية عندما  نتجاوز احلدود 
يتعلق األمر بالعناية بالبش����رة، 
فنحن ال نؤمن باملعاجلات السريعة 
املؤقتة. ان مراك����ز أوباجي تقدم 
لعمالئها جميع احللول التي تناسب 

لميس بالل
حرصا على تعزي����ز تواجد 
 SKIN ADDRESS فاعل لش����ركة
ول� OBAGI ف����ي الكويت وتقدمي 
املزيد من اخلدمات، فقد مت افتتاح 
Obagi MediSapa ف����ي األڤنيوز، 
ليصبح الثاني من نوعه في الشرق 
األوس����ط بعد دبي حيث يعكف 
االختصاصيون عل����ى معاجلة 
مش����اكل االضطراب����ات العظمى 
البش����رة ومش����اكل  في تلوين 
حب الش����باب واملسام الواسعة 
والبشرة املتضررة وتلك احلساسة 
واملتجعدة باتباع أساليب عالج 
ومستحضرات تتغلغل الى داخل 
البش����رة لتعافيها وتس����اعدها 
على العمل بانتظام لتعيد اليها 
الداخل ونضارتها  حيويتها من 

من اخلارج.
رع����ى االفتت����اح د.أوباجي 
وبح��ض����ور الش��������يخة رمي 
الصباح وم����ازن يوس�ف رئيس 
الش����رق  Cellogique وأوباج����ي 
األوسط وإدغار حنني مدير عام 
شركة SKIN ADDRESS الكويت 
والعديد من املدعوين واملهتمني 

مبجال العناية بالبشرة.
عالوة على انه باحث ومبدع 
وعالم ومرجع ومؤهل بش����هادة 
البورد األميرك����ي واختصاصي 
بعلم اجللد وأمراضه، فقد كّرس 
د.زين أوباجي حياته املهنية في 
تطوير أس����اليب إحياء وجتديد 
البش����رة عموما وبشرة  شباب 
الوجه حتدي����دا إلعادة النضارة 
واجلم����ال والعافية والش����باب 

واحليوية إليها.

بالتعاون بني مجموعة من األسماء البارزة وهي ستاركومينكيشن 
الش���ريك اإلعالمي حملطة CNBC وجريدة كويت تاميز الصحيفة 
اليومية املس���تقلة الرائدة في منطقة اخللي���ج العربي، وفندق 
كراون بالزا الذي يعتبر من أعرق الفنادق في الكويت سيقام غدا 
الثالثاء في قاعة األفراح في كراون بالزا مجموعة من احلوارات 
واملناقش���ات حتت عنوان »الريادة ف���ي األداء« يحضرها صناع 
الق���رار في القطاعني العام واخلاص وأه���م رجال األعمال الذين 
سيشاركون بآرائهم وأفكارهم في طرح عدة قضايا ومواضيع من 
شأنها مناقشة أهم التحديات الصعبة التي تواجهها الكويت في 
الوقت احلالي محددة هدفا واحدا وهو املساهمة في تعزيز القيادة 
املش���تركة واتخاذ املواقف السريعة في الوقت املناسب وحتليل 

التوقعات التجارية على الصعيدين احمللي والدولي.
ان صناع القرار من رجال أعمال ومسؤولني في القطاع العام 
واخلاص عليهم اآلن ان يتحدوا أكثر من أي وقت مضى والتعاون 
بطريق���ة فعالة ومنظمة ملواجهة التغيرات والتحديات اإلمنائية 
خاصة ان الكويت وضعت خط���ة تنموية متقدمة لفترة زمنية 
تقارب 20 عاما ضمن س���ياق دولي للخروج من األزمة والركود 
االقتصادي، كما تهدف الكويت الى االستفادة من مزاياها اجلغرافية 
واالستراتيجية واالقتصادية، ووضع نفسها كمركز مالي للتجارة 

اإلقليمية والعاملية خالل السنوات القادمة.
وفي سياق املوضوع أعد فندق كراون بالزا استعداداته الستضافة 
هذا احلدث مبش���اركة صناع القرار ورجال األعمال من القطاعني 
العام واخلاص فضال عن مش���اركة أعضاء م���ن املجتمع املدني 
للمشاركة في احلوار وتبادل اآلراء وخلق تآزر وطني يعود على 

البلد بالفائدة.
وستكون البداية بح��فل است����قبال في فن����دق كراون بالزا 
غدا يحضره العديد من األش���خ���اص البارزي���ن في صن����اعة 
الق����رار باالضافة الى مش���اركة العديد من اإلعالميني البارزين 
الجراء احلوارات وتبادل اآلراء ومناقش���ة القضايا املهمة، يليه 
 CNBC انتاج تقرير يعد بالتعاون بني ستار كومينيكشن ومحطة
يتحدث ع���ن أهم العالمات التجارية ف���ي الكويت وهذا التقرير 
سينشر في مجلة CNBC االقتصادية في عددي يناير وفبراير 2011. 
يض���م هذا العدد رؤية 2035، االجتاهات االقتصادية، املقترحات 
والتغيرات املطلوبة وهو خاص للكويت مبناسبة مرور 50 عاما 

على استقاللها.
 هذا التقرير سيلقى صدى في حمالت وسائل اإلعالم واإلعالن 
الدولية، وس���تتم قراءة هذا التقرير على املش���اركني في منتدى 
االقتصادي العاملي الذي س���يقام في دافوس ومنتدى الس���ياحة 
ITB في برلني، ومؤمت���ر Shorex إلدارة الثروات واملؤمتر العالي 
في اسبانيا ومؤمتر القمة لالستثمار في الهند، ومؤمتر اوراسيا 
للس���كك احلديدية ف���ي تركيا ومؤمت���ر Cleantech في الواليات 

املتحدة األميركية.

د.زين أوباجي والشيخة رمي الصباح وادغار حنني ومازن يوسف يفتتحون أوباجي ميدي سبا

د.زين أوباجي متوسطا فريق العمل

)قاسم باشا(د.زين أوباجي

»الريجنسي« أحلى األعياد في أفخم األجواء
اين س����تقضي عطلة العيد؟ ال داعي للحيرة بعد 
اليوم فإجابة هذا السؤال جتدها فقط بفندق الريجنسي 
حيث يقدم هذا العيد برنامجا زاخرا وغنيا باالنشطة 
املختلفة، خاصة وهو الذي يتمتع مبوقع ساحر على 
ضفاف اخلليج العربي ويقدم خدمات وتس����هيالت 
تناس����ب احتياجات ومتطلبات كل من يبحثون عن 
اساليب املتعة والترفيه وذلك من خالل عرضه املميز 
والذي يتضمن االقامة في الفندق ابتداء من 40 دينارا 
لليل����ة الواحدة حيث تدخل عال����م األناقة والفخامة 
املطلقة وتتمتع بباقة من أرقى املرافق واخلدمات على 
االطالق. ومن ناحية اخرى يدعوك الفندق لالستمتاع 
بأطيب املأكوالت خالل فت����رة العيد مبطعمه الرائع 
»طريق احلرير« والذي يعد مزيجا من 3 مطاعم في 
واحد منها اطباق شهية من الشرق االقصى، والشرق 
االوسط والبحر املتوس����ط حيث تنتظرك بوفيهات 
ش����هية مما لذ وطاب لوجبات الغداء والعشاء تضم 
تشكيلة من املأكوالت العربية والشرقة من مختلف 
انحاء العالم، هذا وقد صمم املطعم ليطل على ضفاف 
اخلليج العربي حيث االطاللة اجلميلة والتي ميكنك 

االس����تمتاع بها داخل املطع����م، او خارجه من خالل 
التراس الفسيح الذي يضم عددا كبيرا من الطاوالت 
للتلذذ بوجبتك الشهية مع نسمة الهواء العليل، هذا 
باالضافة الى باربكيو يوم����ي على ضفاف احواض 
السباحة وركن الطهي املباشر والذي يقدم لك اشهى 
املأكوالت مطهوة على طريقتك املفضلة. هذا ويتيح 
مطعم »طريق احلرير« الفرصة لتجمع شمل كل افراد 
استرتك وبأس����عار خيالية حيث ميكنك اصطحاب 
االطفال دون اخلمس سنوات مجانا اما من سن 5 حتى 
11 سنة فسيحظون بخصم 50% على الفرد الواحد هذا 
باالضافة الى برامج خاصة باالطفال يوميا خالل ايام 
العيد منها الرس����م على الوجه، والقلعة النطاطية، 
وشخصيات كرتونية، ودي جي لالطفال. ليس هذا 
كل شيء بل ويوفر الريجنسي مجموعة واسعة من 
االنشطة املائية للراحة واالسترخاء على احد شاطئي 
الفندق ومنهما ش����اطئ خاص للسيدات و5 احواض 
سباحة من ضمنهم اثنان لالطفال وآخران للعائالت 
واالخير مخصص للسيدات عالوة على عدد وافر من 

الرياضات املائية منها كرة الطائرة والسلة مائية.

»جنكي سوشي« يطلق قائمة طعام جديدة وألول مرة لألطفال
تقدمي االصناف اخلاصة باالطفال 
مرورا بالصحون التي تقدم فيها 
الوجبات وحتى اختيار أس����ماء 
االطباق الذي قام به مجموعة من 
االطفال الذين عبروا عن رغبتهم 
في أن تكون أسماء االطباق منهم 
وتعبر عنهم مثل فروحة كومبو، 
نصوري كومبو، فهودي كومبو، 
زيون����ة كومبو وحت����ى تكتمل 
الصورة ويش����عر االطفال بأنهم 
بالفعل يدخلون عاملهم اخلاص 
س����يجدون فري����ق اخلدمة الذي 
التي  يستقبلهم يرتدي املالبس 
حتمل رسالتهم »وقت االطفال.. 

حان وقت جنكي«.
واجلدير بالذكر ان مطعم جنكي 
سوشي في مركز الراية مبنطقة 
الذواقة  الشرق ويعرفه جمهور 
في الكويت ويقدم لضيوفه جتربة 
ضيافة راقية وخدم����ة متميزة 
وأجواء ممتعة تكملها قائمة طعام 
غنية باالصن����اف والتي حتضر 
بعناية فائق����ة وحرفية يابانية 
أصيلة متيز كل ما يقدم في مطعم 
جنكي سوشي وسواء كنت تخطط 
لغداء عمل أو عشاء متميز بصحبة 
األهل أو االصدقاء في مطعم جنكي 
سوش����ي في مركز الراية أو في 
املنزل، فجنكي سوشي يضمن لك 

جتربة فريدة لك ولضيوفك.

وأحالمهم ورغباتهم فيما يفضلون 
أن يأكلوا.

وبدأ فري����ق العمل املكون من 
مدير عمليات التش����غيل، الشيف 
ومدي����ر املطعم وفري����ق اخلدمة، 
رحلة طويلة مت����ت فيها جتربة 
االطباق وكيفية اعدادها بش����كل 
طفول����ي راعينا فيها كل تفاصيل 
املرح والتجديد واالبتكار من حيث 

الراقية واملبتكرة للسوق الكويتي 
منذ ع����ام 1998: ان قائمة الطعام 
اجلديدة لالطفال برنامج متكامل 
مت جتنيد كل موارد املطعم إلطالقه 
حتت عنوان »وقت االطفال.. حان 
 Kids Time… Genki »وقت جنكي
Time. وقد كان حتديا حقيقيا لنا 
ألنه كان يجب علينا أن نفكر فيما 
يحب االطفال، وان نعيش خيالهم 

باختيار أربعة أصناف من قائمة 
تضم ميني روبيان متبورا، هامور 
كاني فوراي، كرة تونا، ميني تونا 
برغر ورول دجاج باجلبنة باالضافة 
الى ذلك يحصل كل طفل ع لى هدية 

مع كل وجبة يتم طلبها.
وبهذه املناسبة، قال أحمد معرفي 
املدير العام لش����ركة فود ماستر 
الرائدة في تقدمي املطاعم اجلديدة 

من االطباق بأسلوب جذاب يعبر عن 
خيال االطفال ويستجيب لرغباتهم 
في ان تك����ون لهم ايض����ا قائمة 
يختارون منه����ا وحتضر ارضاء 
لهم، تض����م القائمة اجلديدة باقة 
املبتكرة مثل كرات  من االصناف 
التونا، هامور كاني فوراي، ميني 
تونا برغر، ميني روبيان متبورا، 
وخضار متبورا لالطفال، روبيان 
جي����وزا، رول الدج����اج باجلبنة، 
الى مجموعة غنية من  باالضافة 
اطباق الكومبو التي متت تسميتها 
من قبل أطفال مثل فروحة ونصوري 
وزيونة وفهودي كما ميكن لالطفال 
ايضا ابتكار الكومبو الذي يعجبهم 

متاشيا مع سياسته الرامية الى 
إضافة املزيد من الوجبات الشهية 
الى الئحة طعامه، يطلق مطعم 
جنكي سوش����ي � أشهر سلسلة 
مطاعم في اليابان � قائمة طعام 
جديدة ومبتك����رة ألهم عمالئه 
وأكثره����م تطلبا وه����م االطفال 
الذين يحلون ضيوفا على املطعم 
القائمة  بصحبة ذويهم. تض����م 
اجلديدة مجموع����ة من االطباق 
الشهية التي مت حتضيرها بعناية 
خاصة لالطف����ال لتلبي أذواقهم 
الصعبة لوجبة سوشي ممتعة 
ومتكاملة يستمتعون بها بصحبة 
ذويهم. ومت حتضير هذه املجموعة 

فريق عمل جنكي سوشي


