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»كاريبو كوفي« طرحت منتجات 

جديدة مبناسبة األعياد
»هوم سنتر« حتتفي بعيد امليالد 

مع مجموعة احتفالية جديدة

»كيرفز« في الكويت يقدم حلول 
الرشاقة لفصل الشتاء

أعلنت شركة كاريبو كوفي Caribou Coffee الرائدة في مجال 
تقدمي املشروبات واألطعمة اخلفيفة أنها طرحت أنواعا متنوعة 
من املشروبات والساندويتشات مبناسبة األعياد تقدم ألول مرة 
في الكويت في خطوة تستهدف تلبية كل الرغبات وإرضاء جميع 
األذواق. وتضمنت املنتجات اجلديدة التي ستستمر كاريبو كوفي 
في تقدميها حتى نهاية العام مشروبات جديدة ذات مذاق فريد 

هي كاراميل بودينو اململحة وموكا بودينو اململحة.
واجلدير بالذكر أن خلطة احللو واملالح في املشروبات بدأت 
تش����يع وتنتشر في الدول العاملية من الواليات املتحدة وحتى 
الدول األوروبية، حيث حرصت كاريبو كوفي على جلب وتقدمي 
هذا النوع من املشروبات الشائعة عامليا الى دولة الكويت ودول 
املنطقة. وقدمت الش����ركة لزبائنها تشكيلة جديدة من األطعمة 

اخلفيفة بهذه املناسبة السعيدة تضمنت أربعة
 أنواع هي )س����اندويتش ديك رومي بصلصة التوت البري 
اللذيذة وريد فيلفت كيك وشوكو لوج وأخيرا كوكيز االعياد(، 
وتس����عى كاريبو كوفي من خالل تقدمي هذه املنتجات اجلديدة 
بأس����عار مناس����بة إلى تعزيز منتجاتها بنوعيات متميزة من 
مش����روبات القهوة والعصائر واألطعمة اخلفيفة ذات النكهات 
الفري����دة وتلبية لتطلعات زبائنها نحو احلصول على خدمات 
راقي����ة تتضمن مزيجا متنوعا من األطعمة واملش����روبات التي 
ترضي جميع األذواق والرغبات في جو مفعم بالراحة واألناقة 
والهدوء. تأسست سلس����لة كاريبو كوفي، التي تعد من كبرى 
سالس����ل املقاهي على مس����توى الواليات املتحدة، عام 1992، 
وافتتح����ت فرعها األول في ذلك التاريخ في مدينة مينيابولس 
بوالية مينيس����وتا في الواليات املتحدة، ولديها نحو 500 فرع 
في ش����تى أنحاء العالم. ومدرجة ضمن مؤشر ناسداك املالي. 
وتدير شركة امتيازات الساير أكثر من 106 محالت وهي الوكيل 
احلصري لكاريبو كوفي في الش����رق األوسط وتركيا وشمال 
أفريقيا. وتتضمن منتجاتها مزيجا من أفضل أنواع مشروبات 
القهوة والسندويتش����ات والعصائر، إضافة إلى أنواع مختارة 
من الكيك من درمي فاكتوري العاملية لتناس����ب جميع األذواق 
والرغبات، وتعتمد ف����ي هذه املنتجات على أفضل ما جتود به 

الطبيعة من النب والكاكاو.

دبي: في عيد امليالد هذا العام، تقدم لك »هوم سنتر« مجموعة 
ساحرة من القطع واالكسس����وارات التي ستضفي على املنزل 
بهجة األعياد مع أكالي����ل الترحيب وأقواس األضواء املتأللئة، 

وأشجار الزينة واالكسسوارات املتنوعة.
وستواصل اللوحات التقليدية بألوانها الدافئة التي تتراوح 
بني األخضر واألحمر والذهبي إضفاء ملستها االحتفالية املتأللئة 
هذا املوسم. ونحن في »هوم سنتر« دائما ما ننتقي عناصر من 
الظالل الذهبية والفضية واملعدنية املجتمعة معا لتخلق جوا 
من األناقة والتألق في األعياد. وبعيدا عن األش����كال االحتفالية 
التقليدية، فإن االجتاه العام هذه السنة ينحو أيضا إلى مجموعات 
األلوان غير التقليدية. ومن املقترح أن تكون ظالل اللون البرتقالي 
إلى جانب الدرجات الغنية من اللون األخضر والذهبي مزيجا 
محببا جليل الشباب. كما ستكون األلوان الشعبية والقدمية من 
درجات األزرق النيلي، والفوشيا، والبنفسجي والفضي أيضا 
من األلوان املفضلة هذا املوسم، هذا باإلضافة إلى تشكيلة مميزة 

من أشجار الزينة وديكورات األعياد.
وإل����ى جانب املجموعة الش����املة من الزركش����ات الدقيقة، 
والشماعات املصممة على شكل شجرة، واحللي واالكسسوارات، 
تضم مجموعة »هوم سنتر« لعيد امليالد أيضا جتهيزات اإلضاءة 
االحتفالية التي ستعشقونها. ومن رجال الثلج املضاءة وصناديق 
املفاجآت، إلى حيوانات الرنة وأكاليل الزهور والنجوم وأضواء 
األشجار، ثمة خيارات متعددة ومبهجة للتمتع بعيد ميالد رائع 
ه����ذا العام. وكما هو احلال دائما، يغدو الفرح أكبر مع اجتماع 
العائلة واألصدقاء على طاولة العشاء. وبوحي من تقاليد مأدبة 
العيد، تقدم »هوم سنتر« مجموعة من األواني الفخارية وأدوات 
الطهي التي تناس����ب عيد امليالد بش����كل مثالي. اجعل مائدتك 
تبدو شهية مع مجموعة أواني يولتايد املليئة مبأكوالت األعياد 
وحامالت الكعك، وأكواب الش����وكوال الساخنة، وأوعية الكعك 

احمللى وأطباق الطعام.
مت تصميم مجموعة »هوم س����نتر« ألعياد امليالد خصوصا 
لتناسب جميع األذواق وامليزانيات، وتتضمن املجموعة أيضا 
خيارات مثيرة لالهتمام ومدروسة من الهدايا جلميع األعمار. 
جتول وانتق خيارك من الهدايا املميزة مثل الشمعدانات، وإطارات 

الصور، واملزهريات وعطور املنزل.
 التشكيلة متوافرة في متاجر »هوم سنتر« في منطقة الري 
والش����ويخ واألوقاف والفحيحيل، وقريبا في مجمع األڤنيوز � 

املرحلة 3. 

يدعوكم مركز اللياقة البدنية كيرفز في الكويت لالستفادة 
من »30 دقيقة من ممارسة التمرينات الرياضية لهذا الشتاء«.

إن أيام الشتاء الباردة واملمطرة تعني قضاء الناس وقتا أقل 
خارج منازلهم وقضاء ساعات أطول في املنازل أمام التلفاز األمر 
الذي يزيد من وزن اجلسم. ولكن هذا العام فإن كيرفز الكويت 
يواجه الش����تاء ليس����اعدك على التخلص من أعبائه ويعينك 
على محاربة تلك الزيادة املوس����مية في الوزن من خالل عرض 
التمرينات الدافئة واملمتعة والصحية بأس����عار خاصة كبديل 
فعال يغني عن اجللوس على األريكة أمام التلفاز. فإن قضاء 30 
دقيقة من وقتك في نوادي كيرفز الكويت هو الطريقة املثالية 
لالرتقاء مبعنويات أعلى واحلفاظ على لياقتك البدنية وسالمة 
صحتك، ونح����ن جميعا في كيرفز قد راعينا تقدمي حافز كبير 
هذا الشتاء، رغبة منا ودعما للمرأة لتشعر بالسعادة وتكتسب 
اللياقة البدنية التي تس����تحقينها هذا الشتاء. فقد حرصنا أن 
يتناسب عرضنا مع ميزانيتك لهذا الشتاء وقمنا بتقدمي عرض 
ال يقل عن إضافة ش����هرين من الشتاء مجانا للسيدات اللواتي 
يلتحقن بأي فرع من فروع كيرفز واملنتش����رة في جميع أنحاء 
الكويت في اجلابرية، الشعب البحري، الساملية، البيرق مول في 
العقيلة، ديسكفري مول في الشرق، وسلوى، ويسري العرض 

من تاريخ 31 ديسمبر 2012 وملدة سنة.
إذا كان لدي����ك اهتمام في عمل متاري����ن أكثر من أجل زيادة 
طاقة اجلسم وقوة حتمله أو إذا كنت ترغبني في إنقاص وزنك 
وتليني عضالتك، فقط امنحينا 30 دقيقة من وقتك ملدة 3 مرات 
أسبوعيا وسنثبت لك عمليا كيف يعمل كيرفز حيث نستطيع 

مساعدتك على مدار العام لتحقيق أفضل النتائج.
فحلقة كيرفز والتي تس����تغرق 30 دقيقة فقط، تعمل على 
تنشيط جميع املجموعات العضلية الكبرى باجلسم مع التخلص 
من األوزان اإلضافية من كل أجزاء اجلس����م وحترق ما يقارب 
من 500 سعرة حرارية في كل مرة، وهذا متاح أيضا للسيدات 
األعضاء من خالل اآلالف من فروع كيرفز في العالم خالل رحالت 
السفر في أي وقت يردن فيه الهروب من الشتاء بحثا عن سند 

أكثر دفئا وتقوية في آن واحد.

بألوانها املتعددة ومقاساتها املختلفة 
واملناسبة جلميع املساحات، إضافة 
إلى فريق العمل املتكامل من حيث 
تقدمي النصح واملشورة ملا يناسب 
العمالء مع ضمان وجود عاملني 
من أصحاب اخلبرة والكفاءة في 
التركيب والتشطيب لضمان جودة 
التركي����ب واحلصول على أفضل 
النتائج ولتبدو القطع في اخلتام 
أقرب ما تكون إلى اللوحات الفنية 
من خالل قسمي التصميم والتوريد 
والتركيب في جميع املراحل بدءا من 
اجلدران السوداء وحتى التشطيب 
النهائي. وتسهيال على العمالء فقد 
وفرت ش����ركة آرت كازا س����هولة 
في الدفع من خ����الل تعاونها مع 
البنوك احمللية كبيت  العديد من 
التموي����ل الكويتي والبنك األهلي 
وبنك بوبيان، وكذلك تسهيل البيع 
بالتعامل م����ع أي من تلك البنوك 
ليحصل العميل على ما يريده وما 
يلبي طموحات����ه وذوقه وليجهز 
مملكت����ه وفق اح����دث التصاميم 

وبأجود املنتجات وأرقاها.
ويفخ����ر مع����رض آرت كازا 
بتجهي����زه للعديد م����ن القصور 
والبيوت واملجمعات واألس����واق 
التجارية ومن بينها الديوان األميري 
وقصر بيان وقصر السيف وفندق 
مارينا وايبيس وريجنسي باالس 
ومجمع سيفوني والفنار، وحوض 
السباحة في نادي القادسية وحوض 
السباحة في احلرس الوطني وعدد 
من املنشآت التابعة لشركات النفط 
احمللية، ومتحف الكويت وغيرها 
من الفيالت واحمل����الت التجارية 
واملطاعم. وتتمنى ادارة آرت كازا 
أن تكون دائم����ا عند ثقة عمالئها 
مبنتجاتها ومبا تقدمه من خبرات 
عملية وفنية لتبقى دائما في املقدمة 
بني نظيراتها من الشركات العاملة 

في هذا املجال.

أقرب إل����ى القطع الفنية وليتفرد 
مقتنوها بالتميز في إظهار اجلوانب 
اجلمالية في ديكورات بيوتهم سواء 
م����ن حيث األرضي����ات أو اإلنارة 
أو أطقم احلمام����ات ومبا يوحي 
بامتالكهم جميع مقومات الرفاهية 
والروعة والراحة مع ضمان اجلودة 
والنوعية ذات املواصفات العاملية 
وليش����عروا بالتفرد والتميز عن 
اآلخري����ن. كم����ا توف����ر آرت كازا 
مجموعة م����ن األحجار الطبيعية 
كاجلراني����ت والرخام واملوزاييك 

انطالقا من حرصها على تقدمي 
األفضل دائما ف����ي عالم الديكور 
الفخمة،  املنزلية  والتش����طيبات 
قامت ش����ركة آرت كازا للتجارة 
العامة واملقاوالت بافتتاح فرعها 
الرئيسي الكائن مبجمع صن سيتي 
مبنطقة الشويخ بحلته اجلديدة 
بتصمي����م داخلي وديك����ور رائع 
لعرض أرق����ى املنتجات من أطقم 
احلمامات والسيراميك وأحواض 
السباحة واألرضيات الفخمة ومن 
أرقى املاركات واملنتجات اإليطالية 
واإلسبانية والبرازيلية، والتي متثل 
خالصة جتارب وخبرات آرت كازا 
املمتدة ألكثر من 18 عاما استطاعت 
خاللها الش����ركة أن تشكل قاعدة 
واس����عة من العمالء من أصحاب 
الذوق الرفيع، حيث لبت الشركة 
متطلباتهم م����ن آخر ما توصلت 
إليه الش����ركات العاملية في مجال 
الديكورات وجتهيزات املنازل من 
أفضل املنتجات التي تناسب جميع 
الدخل لتتيح للعمالء  مستويات 
إمكانية احلصول على ما يرغبون 
بوضعه في منازلهم كشيء أساسي 
والفت ومبا يناس����ب ميزانياتهم 
ويضمن له����م اجلودة والتصميم 
الرائ����ع. وألن آرت كازا تتمت����ع 
برؤية عصرية خاصة فقد حرصت 
على اس����تضافة عدد من الفنانني 
التشكيليني واملعماريني من بينهم 
املعماريان عبدالعزيز احلميضي 
وحم����د زبيد والرس����امان أميرة 
بهبهاني وعزيز املضف، ومشاركة 
مبفهوم إبداعي جديد لبيبي الغامن، 
ومجموع����ة »قطع ف����رح« لفرح 
احلميضي، وبيت ايريس، وكذلك 
مشاركة إبداعية ملصممة املجوهرات 
منيرة الشرهان، وبذلك تأكد آرت 
كازا على التميز وجتسيد الصبغة 
الفنية من أصحاب االختصاص فيما 
يتم عرضه م����ن منتجات لتكون 

ملى الفضالة في أحد األقسام

أرقى التجهيزات من »آرت كازا«

نورا ودينا جوهر حياتعماد جوهر حيات وعبداللطيف ارناؤوط

»آرت كازا« رؤية عصرية وجتسيد للفخامة في عالم الديكور 

ماجد ونورهان عقدا قرانهما

أحمد  أطفأ شمعته األولى

احتفل ماجد سعد بعقد قرانه على اآلنسة نورهان سعيد 
صابر وذلك وس���ط فرحة االهل واالصدقاء الذين ش���اركوا 
العروسني فرحتهما في مصر احملروسة وقدموا لهما املباركة 
والتهاني بهذه املناسبة السعيدة ومتنوا لهما حياة سعيدة، 

ألف مبروك يا ماجد ونورهان وعقبال الفرحة الكبرى.

احتفل ال��زميل محمد صبحي وأسرته بعيد ميالد ابنهم 
أحمد الذي أطفأ شمعته األول��ى.

وأقام له والداه حفال بهذه املناس���بة السعيدة وقدما له 
الهدايا اجلميلة، كما تلقى أحمد التهنئة من األهل من مصر 

ومتنوا له حياة سعيدة في كنف والديه.
ألف مبروك وعقبال 100 سنة يا أحمد.

العروسان ماجد سعد ونورهان سعيد

أحمد محمد صبحي


