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جيمس سكامنز وقصي الصقير يقصان شريط االفتتاح

اقبال من رواد األڤنيوز على جناح ياكو أبوللو

جناح ياكو أبوللو في »األڤنيوز«

رياز محمود ويوسف األسمر وفريق الريجنسي باستقبال الضيوف

جتربة منتجات فيليبس

فيليبس للتمتع بشعر أنيق

بوفيه رائع من الريجنسي ألشهى األطباق سعود الزبن وجيمس سكامنز وقصي الصقير وراتيش باندي وموضي الصقير

افتتاح أول معرض Bose بالكويت في األڤنيوز

ياكو أبوللو يشارك بأسبوع الصحة واجلمال في األڤنيوز

مت رس���ميا افتتاح اول معرض 
Bose في الكويت مبجمع األڤنيوز 
وذلك في حفل راق اقيم بهذه املناسبة 
بحضور كل من نائب رئيس شركة 
Bose ملنطقة آسيا باسيفيك جيمس 
 Bose س���كامنز ومدير عام شركة
ملنطقة الش���رق االوس���ط والهند 
وافريقيا راتيش بان���دي واملدير 
 Bose االقليمي للمبيعات بش���ركة
ملنطقة الش���رق االوس���ط العربي 
بيجي ونائب الرئيس واملدير العام 
في الشركة الدولية لاللكترونيات 
قصي الصقير، كما شرف املناسبة 
حض���ور عدد من كب���ار الضيوف 
وممثلني عن ادارة مجمع األڤنيوز 
والصحافة وكبار اداريي الشركة 
الدولية لاللكترونيات. وفي تعليق 
له على هذه املناسبة، قال سكامنز ان 
افتتاح معرض Bose في الكويت يؤكد 
التزام الشركة الدولية لاللكترونيات 
 Bose بالعمل على ترس���يخ مكانة
في الكويت، كما ان الش���راكة بني 
Bose والشركة الدولية والتي ناهزت 
اآلن 30 عاما ستتعمق اكثر ملا فيه 
مصلحة السوق الكويتي من خالل 
تقدمي افضل اخلدمات واملنتجات 

.Bose حملبي وعشاق منتجات
 وحت���دث املدي���ر التنفي���ذي 
بالش���ركة الدولية لاللكترونيات 
ماهر عبدالك���رمي قائال: ان مجمع 
األڤنيوز هو املكان االمثل ملعرض 
Bose اجلدي���د، حيث يقدم املجمع 
عددا من اش���هر املاركات العاملية، 
وباضافة هذا املعرض سيجد محبو 
التقنية الصوتية متعة جديدة في هذا 
املجمع من خالل قضاء الوقت الكافي 
 ،Bose بالتعرف على احدث منتجات
حيث يجدون االستقبال واالهتمام 

املميز من موظفي املعرض. 

أعربت ادارة مركز ياكو أبوللو 
الطب����ي ع����ن س����عادتها الغامرة 
باملش����اركة في معرض »اسبوع 
الصحة واجلمال« والذي نظمته 
مجموعة DIVA GLAM والذي عقد 

مؤخرا في مجمع األڤنيوز.
وقال����ت اإلدارة انها س����عيدة 
باملشاركة في هذا االسبوع حيث 
املرأة  يعد هذا االحتف����ال بجمال 
وصحتها حدث����ا فريدا وحصريا 
يعطي الفرصة للشركات املعنية 
بعرض خدماتها ومنتجاتها بطريقة 

استثنائية للمرأة.
وشارك مركز ياكو أبوللو الطبي 
من خالل عيادة األمراض اجللدية 
والليزر وذلك إلعطاء الفرصة للمرأة 
للتعرف على اخلدمات املميزة التي 
العيادة وسعيها املستمر  تقدمها 

لتقدمي أفضل اخلدمات ملرضاها.
وفي نهاية املعرض اعرب مركز 
الطبي عن سعادته  أبوللو  ياكو 
باملش���اركة وعن أمله بأن يرفع 
هذا املعرض من مستوى الوعي 
عند املرأة ويجعلها تشعر كملكة 
تستحق كل عناية واهتمام، حيث 
اننا في عيادة األمراض اجللدية 
والليزر مبركز ياكو أبوللو نؤمن 
بأن كل امرأة هي ملكة تس���تحق 
األفضل من خالل تقدمينا أحدث 
الع���روض واخلدمات  وأفض���ل 
باإلضافة الى طاقمنا املؤهل طبيا 
والذي يعمل عل���ى توفير اجلو 
املناسب للمرأة لتعتني بجمالها 

وصحتها.

واكد مدير التسويق بالشركة 
الدولية لاللكترونيات امين هالل 
على التزام الش���ركة الوثيق بكل 
متطلبات زبائنها في الكويت، حيث 
قال ان هذه املناسبة تعتبر العالمة 

الفارقة السلوبنا املتجدد في التواصل 
الشخصي الذي ننتهجه في عالقتنا 
مع زبائننا، والذي سيتجلى لزوار 
معرضنا، حيث نتطلع الثراء دور 

Bose الريادي مبجال الصوتيات.

»الريجنسي« يحتفل بضيوفه في عشائه السنوي

»فيليبس« و»Xـ  سايت« توحدان النساء  لشعر صحي في األڤنيوز

الريجنس����ي  أق����ام فندق 
عش����اءه االحتفالي السنوي 
تكريم����ا وعرفان����ا بجه����ود 
وتعاون شركائه ومساندتهم 
له، بحضور كبار الشخصيات 
من س����فراء وديبلوماسيين 
ومسؤولي الشركات وممثلي 

وسائل اإلعالم.
مرحبا بالحضور

عب����ر مدي����ر ع����ام فندق 
الريجنس����ي ري����از محمود 
عن بالغ سروره باستضافة 
الحضور في احتفال عنوانه 
الضياف����ة العربية األصيلة، 
وأض����اف: نثم����ن بكثير من 
الش����كر والعرفان مس����اندة 
وسائل االعالم، ودعم شركائنا 
المحليي����ن لمس����يرة فندق 
الى  الريجنس����ي، مما ساهم 
حد كبير في نجاحه وتبوئه 
الكويت،  مكانة الصدارة في 

واختتم:
 نح����ن نفخر ونعتز بهذه 
المكانة الريادية التي حظينا 
بها في فترة زمنية قياسية منذ 
الفندق وتجديد  إعادة إعمار 
مرافق����ه، ودليلن����ا على ذلك 
زيادة الطل����ب على خدماتنا 
محليا وعالميا، زيادة لم تكن 
الجميع  لتتحق����ق دون دعم 

ومساندته.
العش����اء  ه����ذا، وجس����د 
اقيم حول  ال����ذي  االحتفالي 
حمام السباحة فرصة مؤاتية، 
واجواء مناسبة لكبير الطهاة 
الشيف أوس����تن ريد وفريق 
عمل����ه، إلظه����ار مواهبه����م 
وإبداعاتهم، حيث شملت قائمة 
الطعام اطباقا شهية خاصة 

تقوم النس���اء العصريات 
بأقصى ما في وسعهن من أجل 
احلص���ول على املظهر املثالي 
الفائقة مما  والتمتع بالعناية 
يضطرهن للجوء الى وسائل 
قاس���ية للتعامل مع شعرهن 
حتى انه في واقع األمر 6 من 
كل 10 سيدات يعانني من مشاكل 
الشعر. وألن فيليبس تتفهم 
ذلك األمر وتسعى ملعاجلته، 
طرحت مجموعة من املنتجات 
اجلديدة املتوافرة في معارض 
»X � س���ايت« من الكترونيات 
الغامن في الكويت والتي تتضمن 
أفضل تش���كيلة م���ن أجهزة 
ProCare لتجفيف وفرد الشعر 
التي ستس���اعد املرأة العاملة 
على تصفيف شعرها بسرعة 
دون االضرار ب���ه، الى جانب 
طرح تلك املجموع���ة، قامت 
فيليبس بتوظيف خبرة ثالثة 
من أهم املختصني في العناية 
بالشعر للعمل كمستشارين 
في تطوير املنتجات وللرد على 
استفسارات النساء من خالل 
تقدمي نصائح مفيدة ومعلومات 
قّيمة بش���أن العناية بالشعر 
والتحدث ع���ن مختلف أنواع 
التس���ريحات التي تخفف من 

االضرار به.
وللتأكي���د عل���ى اهتم���ام 
فيليبس بالعناية بالش���عر، 
عقدت شراكة مع خبراء الشعر 
آندي أوفيلز، مارلني شيرلوك 

بهذه المناسبة، وابتكر الشيف 
رافييلو جراس����و، روائع من 
الحلوى مم����ا عزز من نجاح 
الحفل وحصد تقدير وإعجاب 
الضيوف. يذكر ان هذا االحتفال 

أزفادي إلطالق حملة  وسيما 
»نساء ضد القسوة على الشعر« 
التي تهدف الى توعية النساء 
بشأن املعايير الصحية للعناية 
بالشعر، تقدمي املشورة حول 
االس���تخدام الصحيح ألدوات 

السنوي، اضحى معلما مميزا 
الريجنسي  من تقاليد فندق 
ينتظر في كل عام حيث دعوة 
الش����ركاء لتكريمهم اعترافا 
بدعمهم وعرفانا لمساندتهم.

التصفيف وتوفير دليل ارشادي 
القيام بتسريحات  عن كيفية 
مميزة وعصرية خطوة بخطوة. 
وتعليقا على هذا التعاون، تقول 
مارلني شيرلوك، خبيرة الشعر 
ورئيس معهد العناية بالشعر: 
»النس���اء لسن بحاجة الى ان 
يتصرفن بقسوة مع شعرهن 
من اجل الوصول الى التسريحة 
اذ ميكنهن فهم  ي���ردن،  التي 
طبيعة شعرهن واالعتناء به 
باستخدام املنتجات، األدوات 
والتس���ريحات التي تناسبه، 
ونحن سنعمل على مساعدتهن 
ليتمتعن بأجمل اطاللة وبأقل 
ض���رر ممكن على الش���عر«. 
وكجزء من تلك احلملة، أقامت 
»X � سايت« وفيليبس جناحا 
للعناية بالش���عر في مجمع 
األڤني���وز ميكن���ه اس���تقبال 
احلضور لغاية 18 اجلاري من 
أجل مشاهدة املجموعة الكاملة 
من املنتجات املعروضة، كما 
ستتاح فرصة احلصول على 
افضل نصيح���ة عن االهتمام 
بالشعر ومنع تلفه من اخصائي 
الشعر الذي سيكون متواجدا 

خالل تلك الفترة.
العناية  وتأتي منتج���ات 
بالشعر اجلديدة من فيليبس 
املرأة على جتفيف  لتس���اعد 
ش���عرها، تصفيفه واالهتمام 
به يومي���ا وبأمان دون القلق 

من االضرار به.

»مجموعة أمل رليجانت« 
لصفوة محبي العطور من أمل الكويت

من أفضل ما أنتجته أمل الكويت لسنوات، مجموعة أمل اليجانت 
Amal Elegant Collection والتي تعانق القلوب بجاذبية وإثارة، في 

ثالث عبوات فاخرة ميكن وضعها باجليب او احلقيبة النسائية، 
الستخدامها في جميع األوقات، حيث تضفي هذه املجموعة مزيجا 
من التألق والتميز مع كل نفحة من نفحاتها. مجموعة أمل إليجانت 

صنعت خصيصا لتناسب كل األذواق وتستخدم في جميع املناسبات 
لتعد إبداعا جديدا يتوصل إليه خبراء شركة أمل الكويت للعطور 
بخبرات نادرة لصفوة محبي العطور الشرقية املتميزة. مجموعة 

أمل إليجانت مجموعة تعد عنوانا للعطر الراقي الذي يخاطب رغبات 
الباحثني عن التميز والتفرد بنسمات عطرية حتاكي جنوم السماء 

في جمالها وتهفو النفوس القتنائها مصنعة بأيادي خبراء متميزين 
مبهاراتهم وخبراتهم في صنع أجود أنواع العطور من شركة امل 

الكويت.


