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 جانب من وضع حجر األساس 

 «ستاروود» تضع حجر األساس لتوسعة «فوربوينتس شيراتون» الكويت
 اعلنت شركة ستاروود العاملية للفنادق واملنتجعات وشركة 
الفنادق الشرقية عن وضع حجر األساس لفندق فوربوينتس 
شيراتون الكويت بتوسعته اجلديدة. فمع اضافة ٤٢ دورا سيزداد 
عـــدد غرف الفندق ٢١٨ غرفة على الـ ١٦٠ املوجودة حاليا. ومع 
توقع امتامه عام ٢٠١٣، سيتمتع فندق فوربوينتس شيراتون 
بإطاللة خالبة على مدينة الكويـــت واخلليج العربي املتأللئ. 
اجلدير بالذكر ان فندق فوربوينتس شـــيراتون الكويت دخل 
السوق الكويتي عام ٢٠٠٣ وقد استطاع منذ ذلك احلني ان يثبت 
جدارتـــه في مجال الضيافة كأحد اهـــم الفنادق من فئة األربع 
جنوم. ولقد وضع حجر األســـاس للتوســـعة اجلديدة لفندق 
فوربوينتس في اجواء من الفـــرح بحضور الفريق التنفيذي 
لشـــركة ستاروود العاملية للفنادق واملنتجعات خالل زيارتهم 

األخيرة الى املنطقة.
  وعلق رئيس مجلس ادارة شركة الفنادق الشرقية عبدالعزيز 
الشـــايع على هذا احلدث قائال «نحن في غاية السعادة كوننا 
واكبنا عملية التطور التي شهدها فندق شيراتون الكويت على 
مدار الـ ٤٥ عاما املاضية ليصبح جزءا ال يتجزأ من تاريخنا. فبعد 
افتتاحه عام ١٩٦٦، اســـتطاع فندق شيراتون الكويت ان يثبت 
وجـــوده من خالل اضافة مبنيني في عامي ١٩٦٩ و١٩٧٨. اما في 

عام ٢٠٠٣، فقد مت تأسيس فندق فوربوينتس شيراتون الكويت 
وخالل عقد من الزمن سوف نشهد التوسع الكبير الذي سيطرأ 
على الفندق. هذا واشكر شركة ستاروود للفنادق واملنتجعات 
على الشراكة التي جمعتنا واياهم لفترة ٤٥ عاما متطلعني الى 

املزيد من التقدم واالزدهار في السنوات املقبلة».
  من جهته، قال رئيس فنادق ومنتجعات ستاروود في منطقة 
أوروبا ـ افريقيا والشرق األوســـط روالند فوس «يسعدنا ان 
نوسع من انتشـــارنا في الكويت مع شركائنا، شركة الفنادق 
الشرقية. ان التوسعة اجلديدة لفندق فوربوينتس شيراتون 
الكويت تدل على مدى التزامنا بسوق الكويت» كما أضاف قائال 
«يعود تاريخ شـــركة ســـتاروود في الكويت الى عام ١٩٦٦ مع 
افتتاح فندق شـــيراتون الكويت كأول فندق في منطقة الشرق 
األوسط وأول فندق يحمل عالمة شيراتون يفتح خارج أميركا 

الشمالية».
  وسيحتوي فندق فوربوينتس شيراتون الكويت بتوسعته 
اجلديدة على مجموعة من الغرف واألجنحة املجهزة بتشكيلة 
واسعة من وسائل الراحة. كما سيحتوي على مطعم مفتوح على 
مدار اليوم للوجبات الثالث ومطعمني متخصصني. ناهيك عن 
حمام سباحة داخلي في الدور العلوي من الفندق وناد صحي 

حديث في حني خصص دور بأكمله خلدمات املســـاج املتعددة 
والعناية بالصحة، اما بهو الفندق الواسع فسيمثل املكان األمثل 
للراحة والهدوء حيث تتوافر خدمة اإلنترنت الالسلكي مجانا 
بســـرعة عالية اضافة الى االســـتمتاع بخدمات الفوربوينتس 

البسيطة.
  وعلق املدير اإلقليمي واملدير العام في فندق شيراتون الكويت 
فهد أبو شعر قائال «نحن سعداء للغاية بهذه التوسعة اجلديدة 
لفندق فوربوينتس شيراتون الكويت كما اننا على امت الثقة أن 
منتجاتنا وخدماتنا املثالية التي سنوفرها والتي لطاملا اشتهر 
بها فندق فوربوينتس ستمنح الضيوف فرصة التمتع بالراحة 

والرفاهية معا».
  تدير شـــركة ستاروود للفنادق واملنتجعات ٦ فنادق تابعة 
لعالمة فوربوينتس شيراتون في منطقة الشرق األوسط، فنجد 
٣ فنادق في اإلمارات العربية املتحدة، واثنني في لبنان وواحدا 
في الكويت. كما تعمل ســـتاروود على توســـيع انتشار عالمة 
فندق فوربوينتس شيراتون في املنطقة من خالل عزمها افتتاح 
فنادق في منطقة طرطوس، جدة والظهران بعد ان سبق ان مت 
افتتاح فندق فوربوينتس شيراتون شارع الشيخ زايد وفندق 

فوربوينتس شيراتون داون تاون في دبي.

عيادة اجللدية

د. حممد جواد جعفري

عيادة العيون

د. حم�شن اأبل )ا�شت�شاري جراحة عيون(

د. جمال املرجان )ا�شت�شاري جراحة عيون( - احدث جهاز لعالج جتاعيد- ن�شارة الوجه - التبيي�ض

- ليزر اإزالة ال�شعر وعالج ال�شعريات الدموية والتجاعيد

ال�شعر لت�شاقط  امليزوثريابي   - الفيتامينات  حـــقن   -

- حقــــن البوتكـــ�ض للتجاعــيـــد والتعـــرق - تكبيــر ال�شفــــايف 

الــنــظــر. ــح  ــي ــح ــش ــ� ــت ل ــــق  ـــــالل دقــــائ ـــزك خ ـــي ـــل ال  -

فــــــــــرونــــــــــت. الــــــــــــويــــــــــــف  ــــــة  ــــــي ــــــن ــــــق ت  -

الـــــعـــــيـــــون. ــــات  ــــي ــــل ــــم ع جــــمــــيــــع  اجـــــــــــــراء   -

الرقعي - قطعة 14 - ق�شيمة 78 - خلف فندق رمادا - ت: 66900256 - 24991099 - 66625329
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م�ساًء فقط من ال�ساعة 4:30 - 9:30 66832762 - 99346690 %

إدارة السيدة / ام يوسف
نبحـث لك عن �شريك احلـيـاة

اإ�شــتـ�شــارات وار�شادات اأ�شرية

لالإعــــــالن

يف �شفحــة دلــيـــل االأطـــبــاء
االت�ســــــــــــــــال:

22272748  - 22272749
 حويل - جممع اأطباء النقرة ال�شمايل - الدور الرابع - ت: 22655566 - 22646969

كليني��ك اجلري��وي 
اإ�شراف د. �شالح اجلريوي - ا�شت�شاري جلدية وتنا�شلية - ليزر - جتميل

عيادة اجللدية والليزر:   جميع اأنواع الليزر لعالج عيوب الب�ش��رة - 
عالج حب ال�ش��باب واآثار حب ال�ش��باب بجهاز Fraxil  -  اإزالة ال�ش��عر بالليزر 

بالليزر الو�شم  اأنواع  جميع  عالج   - البارد   I.P.L اأو   Ndyac
ع��ي��ادة التج�م�يل:  تنظي��ف الب�ش��رة بالكري�شتال واملا�ش��ي - ن�شارة 
الب�ش��رة وت�شاقط ال�شع��ر بامليزوثريابي - برنامج خا���ض لتبيي�ض الب�شرة 

R.F بدون تق�شري اأو اأبر - عالج ترهل الوجه ونحت اجل�شم بوا�شطة جهاز

ع���ي���ادة الأ���ش��ن��ان

جم��اين. وك�شف  ا�شت�شارة   -

واللثة. الأ���ش��ن��ان  تنظيف   -

بالليزر. جتميلية  ح�شوات   -

ع�����������ش�����ب. ع�������������الج   -

الأ�����ش����ن����ان. ت��ب��ي��ي�����ض   -

- ت��ركي��بات ثاب���تة ومتح���ركة 

وعر�ض خا�ض على الزنكوريوم.

النور واالأمــل للرعاية الطبية

هاتف : 22452171 - 22452181 - 97276517    فاك�ش : 22452321

)ال�شلل - الروماتيزم - اآالم وخ�شونة املفا�شل - االنزالق الغ�شرويف 

والعمود الفقري - التاأهيل بعد العمليات اجلراحية(

العالج الطبيعي لحاالت

خدمة متري�شية �شاملة، رعاية االأطفال حديثي الوالدة

رعاية كبار ال�شن وذوي االحتياجات اخلا�شة

ال�سعب البحري - ق8 - �ش بن اخلطيب ت: 22628090 - 22658090 اأوقات الدوام يوميًا من 9 ص - 1 م  ومن 5 - 9 م  اخلمي�ش من 11ص - 7 م

 Total Fx و Deep FX الأول مرة يف الكويت وال�سرق االأو�سط نفتخر بتقدمي التقنية اخلما�سية لليزر

و Active FX وهـــــــي اأحدث تقنية اأمريكية ل�سد الب�سرة وحماربة ال�سيخوخة ولعالج ندبات حب ال�سباب 

والعمليات اجلراحية واإزالة البقع والت�سبغات وامل�سامات بدو ن جراحة وبجل�سات اأقل وبنتائـــج مذهلــة

د. طــالل سلـيــمــان العـلـي كليـنـيـك

عيــادة التخ�شي�ــض : وداعًا للجراحـــــــة واأهال بتقنيات 
 Slimlaser lipo التخ�سي�ـــــــش الرائعة التقنية احل�سرية

وبنتائج فورية الإذابة الدهون املرتاكمة ونحت و�سد اجل�سم 

من 3-12 �سم يف اجلل�سة الواحدة.

عيــادة الليــزر والتجميــل : اأحدث تقنيـــــــة  رباعية 
االأبعـــــــاد 4D-Nuhair 360 Laser وبنتائج م�سمونة 

حلل ت�ساقط ال�سعر وم�ســـــــاكل ال�سلع بدون جراحة اأو 

ندبات للرجال والن�ساء .

باقات وعروض مذهلة بمناسبة العام الجديد على الليزر ازالة الشعر + ليزر النحت
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22272748 - 22272749
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