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 «توب شوب» تطلق أحدث تشكيالتها ملوسم الصيف ٢٠١١

 أعلنت «توب شوب» االسم الرائد في عالم األزياء واإلكسسوارات 
واألحذية األنيقة عن إطالق أحدث تشــــكيالتها من قطع األزياء 
األنيقة واإلكسسوارات ملوسم الصيف الذي يوشك ان يطل علينا، 
وتتعدد في هذه التشكيالت النقشات اجلذابة والقبعات املزخرفة 

والنظارات الشمسية األنيقة ملوسم جديد.

  وتزخر التشــــكيلة بالتصاميم واخلامات الرائعة التي تضم 
اإلكسســــوارات املشغولة بنقشــــات من جلود األفاعي ونسيج 
اجليرســــيه والزخارف األخرى، بجانب القطع احملاكة بأساليب 
متعددة والتي تناسب جميع املناسبات مثل االحتفاالت وليالي 
الصيف الطويلة وغيرها. وفي تشكيالت «توب شوب» اجلديدة 

ملوسم الصيف تتألق مجموعة من التنورات اجلذابة والشورتات 
األنيقة الى جانب تشــــكيالت رائعة من األحذية ألناقة من دون 
تكلف، وللحصــــول على مظهر عصري متميــــز تأتي مجموعة 
األســــاور بتصاميم وألوان متنوعــــة، لتضيف املزيد من األناقة 

ومتنح إطاللة مميزة. 

(سعود سالم)   أناقة مميزة من «توب شوب» رنا حمود تتوسط فريق العمل جانب من العرض   

 ياسمني عادل 

  ياسمني تنضم ألسرة فندق 
موڤنبيك الكويت باملنطقة احلرة 

 «بخور املعاريس املعطر» 
  تألق ومتيز من «أمل الكويت»

 احتفل فندق موڤنبيك الكويت مؤخرا بانضمام ياسمني عادل 
كمدير للعالقات العامة والتسويق. يحفل سجل ياسمني عادل 
املصرية املولد والنشــــأة واملتخرجة مــــن كلية اآلدابـ  جامعة 
اإلسكندرية بخبرة واسعة في هذا املجال تصل إلى ٧ سنوات، 
حيث استهلت حياتها املهنية بالكويت بالعمل في فندق كراون 
بالزا وهوليداي ان الكويت كمنسقة للعالقات العامة وقد أبرزت 
خالل تلك املدة من الذكاء وحسن التقدير ما جعلها محط أنظار 
رؤســــائها حيث رقيت بعدها إلى مســــاعد تنفيذي للتسويق 
والعالقات العامة حيث كانت مســــؤولة عــــن جميع احلمالت 
التسويقية الثنني من أهم وأكبر املعاهد الصحية بالكويت وهو 
سبا أكواتونيك وليلى جاليري سبا، هذا باإلضافة إلى مشاركتها 
في احلمالت التسويقية اخلاصة بباقي مرافق الفندق من غرف 
ومطاعم وقاعات. ليس هذا فحســــب بل كانت ايضا مســــؤولة 
عن جميع عمليات املقايضة اخلاصــــة بالفندق والتي وصلت 
إلى مليون وربع املليون دينار باإلضافة إلى توليها اإلشــــراف 
على جميــــع احلفالت واملؤمترات الصحافية اخلاصة بالفندق. 
وكعادتها سرعان ما تدرجت في السلم الوظيفي لتشغل منصب 
مســــاعد مدير العالقات العامة والتســــويق بفندق الريجنسي 
لتكون بذلك مسؤولة عن إعداد وحتضير خطط واستراتيجيات 
العالقات العامة اخلاصة بالفندق، بل وكانت تعمل جاهدة مع 
فريق املبيعــــات على زيادة قاعدة البيانــــات اخلاصة به، هذا 
باإلضافة إلى دعمها املتواصل للحمالت التسويقية وانشغالها 
ببرامج «السي اس آر». وقد حرصت ياسمني عادل على تطوير 
مهاراتها باملشاركة في العديد من الدورات التدريبية في العديد 
من الفنادق على مدار مشــــوارها العملي وهو ما ســــاعدها في 
توسيع مهامها املســــتقبلية وصوال لهذا املسمى الوظيفي. هذا 
وقد أعربت عن سعادتها النضمامها لفريق عمل فندق موڤنبيك 

الكويت باملنطقة احلرة. 

 حظي جناح شــــركة أمل الكويت للعطور مبعرض العطور 
وأدوات التجميــــل الــــذي مت افتتاحه مؤخــــرا بأرض املعارض 
مبشرف بإعجاب العديد من أصحاب الذوق الرفيع في االستمتاع 
بالعطور الراقية، وذلك من خالل إعجاب اجلمهور واألسر التي 
قامت بزيارة املعرض. وصرحت مصادر الشركة بأن مبيعاتها 
من مختلف العطور فاقــــت التقديرات خاصة بخور املعاريس 
املعطر، حيث ان عمالء أمل الكويت اشتروا هذا املنتج بكميات 
هائلة، مما يعطي انطباعا على جودة املنتج وشعبيته لدى عامة 
الناس، كما ان جودة البخور املستعمل واألطياب املضافة اليه 
والتي تتســــم بالنقاوة جتعل مستخدميه في حالة من التوازن 
اجلسدي والعاطفي ملا يضيفه من راحة لألعصاب وهدوء للنفس 
مبجرد استنشــــاقه حيث ميكن استخدامه والتطيب به في اي 
مكان وأي وقت، وأكدت املصادر انها بصدد توفير كمية كبيرة 
منه ملواجهة كثافة الطلب عليه، كما سيتم طرح املزيد منه في 
مختلف فروع الشركة وأماكن بيع العطور. وأكدت املصادر ان 
الشركة حريصة على تلبية أذواق عمالئها، خاصة في ضوء ما 
يتميز به املواطن الكويتي من خبرة متميزة في معرفة األنواع 
اجليدة من العطور الشرقية والبخور ومختلف أنواعها الراقية 
وان العالقة الوثيقة بني الشركة وعمالئها تضيف عليها مسؤولية 
احملافظة على هذه الثقة وكســــب املزيد من العمالء في السوق 

احمللي واخلليجي. 

 أحمد املثالي في التمريض

 .. وعبدالعزيز تفوق دراسيًا

 حصل أحمد ياسني الثويني 
على لقب الطالب املثالي مبعهد 
التمريـــض بالتعليم التطبيقي 
وذلك لتفوقه العلمي واألخالقي 
وانتظامه وجديته في الدراسة.. 
مبـــروك وتهنئة مـــن كل األهل 
واألصدقاء، وتهنئة خاصة من 
صديـــق عمره عبـــداهللا جمال 

العنزي. 

 تفوق عبدالعزيز علي حيدر 
خان دراسيا وتلقى التهنئة من 
الذين متنوا  األهل واألصدقـــاء 
له مســـتقبال حافال بالنجاح.. 
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