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»كول ات سبرينغ« تطلق تشكيلة ربيع وصيف 2013 في األڤنيوز
أن ترتدي عليها ميكس آند 
مات���ش، وأهم م���ا مييزها 
اللمس���ات املغربية،  أيضا 
والقطن املصري، والباتيك 

االندونيسي.
وباحلديث عن مجموعة 
 Plastic بالستيك فانتاستيك
Fantastic فهي متألقة وغنية، 
مع أشكال النيون واالسطح 
الفضية،  الالمعة واحلواف 
مع البالستيك الرائع وأفضل 
املنس���وجات واألس���اليب 
التصامي���م  وتكنولوجي���ا 
العالية التي تناسب كل امرأة 

عصرية.

حول كول ات سبرينغ 

تعتبر كول ات سبرينغ 
عالمة جتارية عاملية رائدة في 
مجال االحذية واإلكسسوارات، 
مع مجموع���ة متنوعة من 
االجتاهات احلديثة مع أسعار 
في متن���اول اجلميع، حيث 

املتنزه���ات، في حني تلعب 
إلى  الفتيات بجد للوصول 
الرواق، يرتدي���ن األحذية 
امللون���ة، فكل ي���وم يحلم 
اجلميع ف���ي انتظار بفارغ 
الصبر حلول فصل الصيف 
للظهور مبظهر رائع وجذاب 
بينما يعيشون رومانسية 

فصل الربيع اليوم.
هذا وتتمي���ز مجموعة 
 Virtual »فيرتش���وال درمي«
Dream من كول ات سبرينغ 
بتوافر الباس���تيل مع طلة 
مضيئ���ة ومؤنث���ة جتعل 
رغبات كل امرأة تتحقق، إذ 
توفر هذه التشكيلة كل ما هو 
الكتان  جميل وعصري من 
والباستيل والكروم لصيف 

مليء باحليوية.
أم���ا مجموع���ة أحذية 
 Culture »كلتش���ر كالش«
Clash فتتميز بألوانها التي 
تشبه قوس قزح والتي ميكن 

السياح املدينة بأسرها، حيث 
التزلج  ألواح  يركب األوالد 
ف���ي الب���رك الفارغة وعبر 

متت���ع بحرية املوس���م 
واكتش���ف ضال���ة الصيف 
املفضلة لديك قبل أن يجتاح 

في مدينتهم، ولتكون مغامرة 
محلية فق���ط، ونحن نضع 

العالمات لهذه املغامرة.

تقدم خدماتها لعمالئها من 
عمر 15- 25، كما تس���تلهم 
كول ات سبرينغ منتجاتها 
من ثقافة البلوغ املتطورة، 
وشارع األزياء واملهرجانات 

املوسيقية.
ومبا أن لديها منوا هائال، 
تش���غل كول ات س���برينغ 
عالمتها التجارية في 20 بلدا 
العالم مع  أنحاء  في جميع 
أكثر من 200 متجر في كل 
من كندا، والشرق األوسط 
وأوروبا وآس���يا، كما لديها 
التوزيع على نطاق  مفهوم 
واسع كمفهوم متجر في متجر 
في أكثر من 500 فرع ل� »جي 
الواليات املتحدة  سي« في 
وفي أكثر من 25 متجرا من 
اململكة  متاجر دبنهامز في 
املتحدة. وأخيرا، قامت كول 
ات سبرينغ بافتتاح متجر 
رئيس في شارع أكسفورد 

الشهير في لندن.

كول ات سبرينغ افتتحت 
أول فرع لها في الكويت في 
األڤنيوز - املرحلة األولى 
تزامنا مع إطالق تش���كيلة 
ربيع وصيف 2013 وذلك يوم 
املوافق 14 مارس  اخلميس 
الس���فير  اجلاري بحضور 
 Colleen Mapendere الكندي
ومديري ش���ركة مونديال 

للتجارة العامة.
حيث أطلق���ت كول ات 
س���برينغ أخيرا تش���كيلة 
ربي���ع صي���ف 2013، التي 
تنقسم إلى ثالث مجموعات 
ه���ي »فيرتش���وال درمي«، 
و»كلتشر كالش«، و»بالستيك 
فانتاستيك« تأخذك كول ات 
سبرينغ إلى منتجع شاطئ 
البحر املنس���ي في حملتها 
لربيع 2013، لتعيش ذكريات 
أول���ى حلظ���ات االنضمام 
إل���ى مجموع���ة محلية من 
األصدقاء، ليصبحوا سياحا 

دورة يوغا لستة أيام تعزز منط احلياة 
الصحية في الكويت

طريقة فعالة لتخفيف التوتر 
وانها تختزن فوائد صحية 
ال نهاية لها«. ويساعد ادخال 
الروتني  اليوغا في  متارين 
اليومي للشخص على زيادة 
املرونة، وتعزيز وحتسني 
الوقوف  الش���كل وطريقة 
واملشي، وتخفيض ضغط 
القلب  ق���درة  الدم، وزيادة 
الدموي���ة على  واألوعي���ة 
التحم���ل، وتخفيف اآلالم، 
وحتس���ني وظيف���ة اجلهاز 
الوزن،  الهضمي وانتظ���ام 
وحتسني النوم، وغير ذلك 
م���ن الفوائ���د الصحية. إن 
ارتفاع الش���عبية املتزايد 
لليوغا هو نتيجة أنشطته 
السريعة وقدرة األشخاص 
من كافة األعمار ومهما كان 
مستوى لياقتهم البدنية على 
ممارستها والتكيف معها«.

وفي السياق ذاته قالت دانا 
سالمب: »رغم انه ينظر الى 
اليوغا على أنها نظام للياقة 
البدنية ف���ي معظم البلدان 
في جميع أنحاء العالم، فإن 
اليوغا ال تقتصر على ذلك، 
املادي  الكائن  بل تتج���اوز 
العقل خللق  وترتبط م���ع 
توازن بني اجلس���د والعقل 
من شأنه أن يعزز االستقرار 
اليوغ���ا هي علم  الصحي، 
مورس منذ قرون، ويتضمن 
نظريات قدمية ومالحظات 
ومبادئ ح���ول العالقة بني 
العقل واجلسم التي أثبتها 

الطب احلديث«.
للمهتم���ني باالش���تراك 
ميكن تسجيل املشاركة على 
www.yogaforkuwait. موقع
com أو من مراس���لتنا على 
info@ البري���د اإللكتروني
أو   yogaforkuwait.com
االتصال بنادي سي كلوب 
على الرقم 22253190 ملزيد 
من املعلومات عن األسعار 

والتفاصيل.

اليوغا  مجاالت محددة من 
حتت إشراف مدربي اليوغا 
الشهيرتني لوري ماك أليستر 

ودانا سالمب.
الدورة، قالت  وعن هذه 
ماك اليستر: »ندرك احلاجة 
إلى التغيير في منط احلياة 
الكويت،  العامة للناس في 
وعلى ضوء ارتفاع نس���بة 
األمراض مثل مرض السكري 
والسمنة والتهاب املفاصل، 
قد تشكل اليوغا أحد احللول 
ملعظم هذه املش���اكل، وقد 
اثبتت تقنيات االسترخاء أنها 

يستعد نادي سي كلوب 
الكويت، الس���تضافة دورة 
يوغ���ا من الط���راز العاملي 
تستمر ملدة ستة أيام من 24 
حتى 29 مارس 2013، تتخللها 
الفيني���ازا والهاثا،  متارين 
وستركز الدورة التي جترى 
في محاولة لتعزيز الصحة 
والرفاه وحتس���ني التوازن 
في حياة األش���خاص، على 

عروض فندق ومنتجع موڤنبيك البدع الكويت مبناسبة عيد األم
يق����دم فن����دق ومنتج����ع 
موڤنبيك البدع الكويت باقة 
من العروض املميزة مبناسبة 

عيد األم.

هدية عيد األم من مطعم بريز

مبناس����بة عيد األم الذي 
يص����ادف 21 م����ارس من كل 
سنة، يدعوكم فندق ومنتجع 
موڤنبي����ك البدع الكويت الى 
االس����تمتاع بغداء او عشاء 
في مطعم بري����ز الفاخر ذي 
االطاللة الساحرة على اخلليج 
العربي والذي يقدم بوفيهات 
متنوعة تضم تشكيلة واسعة 
ومتنوعة من االطباق العربية 
والعاملية التي ترضي جميع 
االذواق، باالضافة الى محطات 
الطهي احلي والعديد غيرها، 
ويأت����ي كل هذا مكمال بخدمة 
سويس����رية 5 جنوم وطاقم 
محترف من موظفي الفندق 
للعمل على خدمتكم وتلبية 
جميع طلباتكم. يقدم الفندق 
بهذه املناسبة شخصا واحدا 
مجانيا لكل حجز مكون من 4 
أشخاص، باالضافة الى هدايا 
مميزة لالمه����ات تقديرا لهم 
وكذلك مشاركة من الفندق في 

احتفالهم بيومهم املميز.

عروض »السبا« 

يق����دم »الس����با« بفندق 
ومنتج����ع موڤنبي����ك البدع 
مبناسبة عيد االم باقة مميزة 
من العالجات ملساعدة االمهات 
على االس����ترخاء واستعادة 
نشاطهن وحيويتهن، يضم 
الع����رض حمام كريس����تال 
باخلزامي، تدليكا شامال للجسد 
ومعاجلة لبشرة الوجه، كل هذا 

بأسعار مناسبة جدا.

مطعم ومقهى إيكيا الكويت يقدم عروضًا متميزة لوجبات حلم املنسف
يقدم مطعم ومقهى ايكيا الكويت جلميع الزوار عروضا 

متميزة على وجبات حلم املنسف والتي تعد احد اكثر 
املأكوالت املفضلة عند اجلميع، هذا وكجزء من املجموعة 
املتنوعة من األكالت العربية املتاحة، تتوافر اآلن وجبات 

حلم املنسف بـ 1.250 فلسا فقط وذلك خالل شهري مارس 
وابريل اثناء ايام االسبوع.  

وكجزء من استراتيجيتها بتقدمي كل ما هو جديد جلميع 
الزوار بأسعار تنافسية متميزة تشمل جميع االطباق 

الشهية، تتبنى إيكيا الكويت فكرة التنوع في املأكوالت 
املقدمة، وذلك لتوفير خيارات أكثر تنوعا للزوار، هذا ويتم 

تقدمي حلم املنسف، املكون من حلم اخلروف، باالعشاب ولنب 
الروب واألرز. يتمسك مطعم وكافيه إيكيا مبعايير اجلودة 
العاملية والتوجهات الثقافية في مطبخه وخدمات املأكوالت 

واملشروبات، مبا في ذلك استخدام حلوم الذبح احلالل، 
والقهوة احلاصلة على شهادة UTZ، والوجبات احملضرة 

بالزيوت اخلالية متاما من الدهون املشبعة. 


