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احتفاالت مميزة بـ »األضحى« في شيراتون وفوربوينتس شيراتون »أضحى مبارك« في فندق المنشر روتانا

مبناسبة قرب حلول عيد 
املبارك، يقدم فندق  األضحى 
ش���يراتون الكوي���ت وفندق 
فوربوينتس شيراتون باقة 
منوعة من قوائم الطعام الشهية 
وذل���ك من خ���ال مطاعمهما 
الراقية  املتعددة ذات اخلدمة 

واملميزة. 
لألعياد في شيراتون الكويت 
طابعها اخلاص وذلك من خال 
األماكن العديدة والفاخرة في 
الفندق الت���ي ميكن االحتفال 
بها حيث االس���تمتاع باملذاق 
التي  الرائع لألطباق الشهية 
تعبر كل واحدة منها عن مطبخ 
م���ن مطابخ العالم إلى جانب 
التمتع بأنغام املوسيقى احلية 
الغداء  التي ترافق وجب���ات 

والعشاء.
تب���دأ مظاهر االحتفال في 
مطعم »الريكاردو اإليطالي« 
الذي يق���دم باقة من األطباق 
اإليطالية الش���هية مع وجود 
الثنائي اإليطالي على العشاء 
مما يضفي جوا من الفرح على 
املناسبة، ثم مطعمي »احلمراء« 
في الشيراتون و»السيف« في 
فندق فوربوينتس شيراتون 
حيث أشهى البوفيهات للفطور، 
التي تضم  الغداء والعش���اء 
أطباقا مميزة من حول العالم 
املعدة خصيصا للعيد، باإلضافة 
التقليدي  الباربكيو  إلى ركن 

ليس هن���اك أفضل من أن 
متضي إجازة العيد مع أحبائك 
وأن تستمتع بدالل اخلمسة 
النج���وم، لذلك أعل���ن فندق 
املنش���ر روتانا عن عروضه 
املغرية جلميع الراغبني بقضاء 
إجازة العي���د بفخامة ودالل، 
واالستمتاع بأقصى درجات 
الرفاهية والعصرية وقضاء 
ليل���ة أو أكثر في أحد أجنحة 
الفندق مقابل 95.999 دينارا 
لليلة واحدة، تش���مل بوفيه 
فطور غنيا لشخصني، بوفيه 
عشاء فاخر لشخصني، مغادرة 
متأخرة لغاية الساعة الرابعة 
عصرا، استخداما مجانيا للنادي 
الصحي، استخداما غير محدود 
لإلنترنت مجانا، سريرا إضافيا 
مجانا بالغرفة لألطفال دون 

6 سنوات.
أو احجز ثاث ليالي متتالية 
مقابل 214 دينارا فقط تشمل، 
بوفيه فطور غني لشخصني، 
مغادرة متأخرة لغاية الساعة 
الرابعة عصرا، استخداما مجانيا 
للنادي الصحي، استخداما غير 
محدود لإلنترنت مجانا، سريرا 
إضافيا مجانا بالغرفة لألطفال 

دون 6 سنوات. 
االحتفاالت  والس���تكمال 
سيعد مطعم فيلكا بوفيه غداء 
وعشاء مميزين مع تشكيلة 
كبيرة من املأكوالت التقليدية 

الش���يراتون ومجمع األڤنيوز 
حي���ث الوجب���ات الطازج���ة 
واخلفيف���ة اضاف���ة الى أرقى 
أنواع الشاي اإلجنليزي وسط 
أجواء تنطق بالدفء والفخامة 
مع وجود عازفة القيثارة طوال 

اليوم.

املنشر والكوت التجاريني هو 
مقصدكم لاحتفال واالسترخاء 
املأكوالت خال  وتذوق أشهى 
عيد األضحى هذا العام.  للحجز 
واالستفس���ار يرجى االتصال 
على الرقم 23931000 أو زيارة 
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في مطعم »شهريار« اإليراني 
الذي يتميز بأجوائه الساحرة 

وأطباقه اإليرانية العريقة.
أما هواة الرومانسية والهدوء 
فيمكنه���م قض���اء ليالي عيد 
املب���ارك في »املقهى  األضحى 
اإلجنلي���زي« بفرعي���ه ف���ي 

العاجات للبشرة وال���تدليك 
للتخل���ص م���ن آثار ش���مس 
الص����يف وج�����فاف رمل البحر 
ولتس���تعدوا الستقبال العيد 

بتألق ونضارة.
املنشر روتانا، مبوقعه املميز 
في الفحيحيل واتصاله مبجمعي 

طيل���ة أيام العي���د في مطعم 
»احلمراء«. ميكنكم التمتع أيضا 
بكرم الضيافة اللبنانية األصيلة 
في مطعم »الطربوش« اللبناني، 
أما مطعم »بخارى« الهندي فهو 
دائما بانتظار عشاق املأكوالت 
الهندية، وتستمر االحتفاالت 

واجلديدة. لذا تفضلوا بحجز 
طاولتكم لاستمتاع باملأكوالت 
الش���هية مقاب���ل 10 دناني���ر، 

للشخص الواحد. 
أما ن���ادي »ب���ودي الينز« 
الصح���ي فيقدم لك���م باقات 
خاصة والتي ه���ي مزيج من 

كيلز »Kiehl’s« تقدم اإلكسير
 النباتي الفعال لتجديد البشرة

أمين وشفاء يستعدان لالمتحانات

يستعد الشقيقان أمني وشفاء هيثم احملاميد المتحانات الفصل 
الدراسي األول بتشجيع من والديهما حيث يتابع أمني دراسته في 
الصف السابع وشفاء في األول االبتدائي، وقد وعدا والديهما بتحصيل 

أفضل النتائج واجلد واملثابرة ليكونا دائما من األوائل.

منذ عام 1851، تعتب���ر Kiehl’s أحد أفضل املوردين للتركيبات 
الرائعة للعناية بالشعر والبشرة على اإلطاق وتتخذ من مدينة 
نيويورك مق���را له. وتفخر Keihl’s بأن تقدم املس���تحضر املركز 
لإلصاح الليلي Midnight Recovery Concentrate بالتركيبة القوية 
املركزة التي مت ابتكارها خصيصا بحيث تعيد إلى البشرة املستوى 
الطبيعي من الدهون أثناء الليل. كما أن99% من تركيبة هذا اإلكسير 

مشتقة من مواد طبيعية وهو خال من البارابني.
وتكون مهمة البش���رة أثناء النهار حماية نفسها من التأثيرات 
الداخلية واخلارجية وحتتاج بعد ذلك إلى جتديد وإصاح نفسها 
مما فقدته نتيجة تل���ك التأثيرات النهارية. والواقع أن كيميائيي 
Kiehl’s عكف���وا على تطوي���ر مزيج قوي م���ن العناصر النباتية 
النشطة وخاصة الزيوت الطبيعية التي تعمل طوال الليل على 
إعادة مستويات الدهون الطبيعية إلى البشرة للحصول على مظهر 

منتعش ومتألق في الصباح.
وبعد عامني من إجراء األبحاث املستمرة واملضنية على مفعول 
 Kiehl’s اإلصاح الذي تتميز به الزيوت النباتية والطبيعية، عملت
على تطوير ذلك املستحضر املركز اخلالي من املاء والذي يتضمن 
االسكواالن، وزهرة الربيع املسائية التي تتفتح في الليل وخاصة 

الزيوت الطبيعية ومنها اخلزامى العاجي. 
وحتتوي تلك التركيبة كذلك على زيوت الكزبرة وزيت بذور 
الورد البري، والتي توفر مزيجا متكاما من األوميجا )3 و6 و9(. 
األوميجا 3 و6 هي عبارة عن أحماض دهنية أساس���ية تعيد بناء 
البشرة وتعزز حمايتها، وبالتالي حتافظ على ترطيب البشرة. 

وتعمل هذه التركيبة على تعزيز إصاح البشرة والتي برمجت 
باألصل على امتصاص املواد الفعالة بصورة طبيعية، وخاصة ما 
بني منتصف الليل والس���اعة 4 صباحا. وهناك عامان أساسيان 

يساهمان في التجاوب التام مع املستحضر في تلك الفترة.
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