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پ ت�شخي�ض وعالج جميع الأمرا�ض اجللدية.

پ حقن الفيلرز لتكبري ال�شفاه واخلدود.

ال��وج��ه وعالج  ل��ن�����ش��ارة  امل��ي��زوث��رياب��ي  پ جل�شات 

ت�شاقط ال�شعر.

پ اذابة الدهون وازالة ال�شيلوليت و�شد اجل�شم باحلقن.

پ جل�شات تبيي�ض الب�شرة عن طريق احلقن.

الزائد  ال���ت���ع���رق  مل���ع���اجل���ة  ال���ب���وت���ك�������ض  ح���ق���ن  پ 

والتجاعيد.

پ عالج الهالت ال�شوداء والتجاعيد حول العني.

پ اأحدث طرق التق�شري الكيميائي لعالج جتاعيد 

الب�شرة وت�شبغات اجللد والن�شارة.

حلجز املواعيد واال�ستف�سار 77 / 66 / 24754355

عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

د/ حممد عمران -  اأخ�سائي جلدية وتنا�سلية

پ اأحدث طريقة لعالج

    1- التجاعيد     2- التقدم بال�شن    3- ت�شاقط ال�شعر

) PRP ( تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية     

عروض خاصة 
على الليزر

البالزما

اعلن���ت اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة اعدادها سلسلة 
افالم وثائقي���ة ملختلف ابعاد 
البيئ���ة الكويتية باس���تخدام 
تقنية التصوير اجلوي احلديثة 
التي اعتمدتها اجلمعية مؤخرا 
الثراء املكتبة البيئية الوثائقية 

في البالد.
وقال مدير مركز االعالم البيئي 
في اجلمعية عبدالرضا الرامزي ل� 

»كونا« امس ان فريقا تلفزيونيا 
من املركز االعالمي في اجلمعية 
مكونا من معدين ومساعدين ذوي 
كفاءة عالية ومختصة في انتاج 
االفالم الوثائقية يعمل حاليا على 
اعداد هذه السلسلة من االفالم 

البيئية احلصرية للجمعية.
واضاف الرامزي ان الفريق 
يس���تخدم تقني���ات التصوير 
اجلوي لرصد ومتابعة وتوثيق 

كل البيئ���ات في البالد وحصر 
ايجابياتها وسلبياتها في عروض 
تلفزيونية تثري تلك املجاالت 
بأعمال تاريخية تؤسس لبنك 

بيئي مرئي.
واوض���ح ان تل���ك االفالم 
الوثائقية معنية مبجاالت التنوع 
البيولوجي للج���زر الكويتية 
والغطاء النباتي وآثار التغير 
املناخي على البالد اضافة الى 

املياه في العالم العربي، مبينا 
ان اجلمعية تعد ايضا مجموعة 
رسائل بيئية توعوية موجهة 

لطلبة املدارس واجلامعات.
وافاد بأن الفريق من خالل 
عمليات التصوير اجلوي يعمل 
على اعداد الفيلم االول )التنوع 
البيولوجي باجلرز الكويتية( 
خصوصا في جزر بوبيان وعوهة 
ومسكان ووربة وام النمل، مشيرا 

الى ان كاميرات املركز رصدت 
ووثقت الغطاء النباتي في البالد 
العداد فيل���م مرئي ثان يعكس 
حالته بعد موسم االمطار الوفيرة 

هذا العام.
وذكر ان »مظاه���ر التغير 
املناخي في الكويت« كانت محورا 
لفيلم آخر يبرز اآلثار السلبية 
ويقف على مسبباته، الفتا الى 
أنه مت االنتهاء من الفيلم الوثائقي 

»املياه حي���اة« الذي يرصد من 
خالله املرك���ز االعالمي البيئي 
قضية املياه في الوطن العربي 
في اطار برنامج ترشيد االستهالك 
الذي نظمته اجلمعية في سبع 

دول عربية مؤخرا.
وقال الرامزي ان فيلم »املياه 
حياة« يعرض حقائق وبيانات 
موثقة من تقرير برنامج االمم 
املتحدة للتنمية واملنتدى العربي 

للتنمية والبيئة، مشيدا بتعاون 
كل اجلهات الوطنية ومساهماتها 
مبواد ارش���يفية تعزز للبعد 
التاريخي لتلك األعمال الوثائقية.  
واوضح ان اجلمعية اعدت برنامج 
عمل مكثف���ا لالنتهاء من افالم 
وعروض مرئية اخرى متزامنة 
مع أنش���طة كل الفرق واللجان 
املشمولة ببرنامج احتفالها مبرور 

40 عاما على تأسيسها.

»حماية البيئة« 
تعد سلسلة أفالم 
وثائقية عن البيئة 

الكويتية


