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»ساعة األرض - ساعة

بدون طاقة« في »سفير الفنطاس«

كعادة فندق وريزيدنس سفير الكويت – الفنطاس 
أن يش���ارك في مبادرة ساعة االرض ملستقبل مشرق 
دائما، احتفل الفندق للمرة الرابعة على التوالي بهذه 
املناس���بة من خالل اطفاء األنوار لدعم نشاط مبادرة 
س���اعة األرض التي أنشأها الصندوق العاملي حلماية 
احلياة البرية )WWF( وذلك يوم الس���بت 28 مارس 
2015، ومت تكرار هذه املبادرة العاملية من قبل العديد 
في جميع أنحاء العالم إلثبات كيف ميكن للجميع أن 

يتحدوا للمساعدة في خلق مستقبل أفضل.
واس���تخدمت الش���موع وغيرها من اإلضاءة غير 
الكهربائي���ة وإيقاف اإلضاءات املنتق���اة، مبا في ذلك 
الديكورات املضاءة، املطاعم، الواجهات اخلارجية واألماكن 
العامة األخرى، وقد مت إبالغ الضيوف عن فعاليات هذا 
احلدث العاملي في الغرف من خالل الرس���ائل املتلفزة 
أو املباشرة، وبالتالي اتيحت لهم فرصة املشاركة في 

احتفاالت ساعة األرض حسب ميولهم.
وفي هذا الصدد، قال املدير العام للفندق سيف الدين 
محمد: » إن التزام فندق وريزيدنس سفير الكويت – 
الفنطاس بالبيئة ينبع من الدعم اإليجابي الذي يقدمه 
الفندق للقضايا البيئية، سعيا لتطوير الفنادق املستدامة 
والصديقة للبيئة، وتبقى هذه املبادرة واحدة من بني 

العديد من املبادرات الراقية«.

»األهلي الكويتي« يختتم بنجاح الكرنڤال الوطني »قائد العمل اإلنساني«
املتواص����ل جله����ود اإلغاثة 
واملساعدات اإلنسانية على 
مستوى الكويت والعالم، إن 
املبادرات  املشاركة في هذه 
تأت����ي ضم����ن املس����ؤولية 
االجتماعي����ة للبنك األهلي 
الدعم  الكويتي والتي تقدم 
املهمة من  الش����ريحة  لتلك 
املجتمع وغيرها من شرائح 
املجتمع كما يش����جع البنك 
أي مبادرة وطنية تركز على 
العمل اإلنساني ودوره في 

خدمة املجتمع«.
وأضاف قائ����ال ان البنك 
سيستمر في دعم املبادرات 
الوطنية والعطاء للمجتمع 
الذي يعم����ل من خالله على 
ال����روح  تعزي����ز وتقوي����ة 

والوحدة الوطنية.

خالل تقدميها لعرض عسكري 
موس����يقي للجيش وعرض 
للدراجات واملواكب وغيرها 
من األنشطة خللق جو من 
املتعة والترفيه للمشاركني.

ف����ي تعقيبه عل����ى هذه 
الرعاية، ص����رح مدير عام 
شؤون مجلس اإلدارة لدى 
البنك األهلي الكويتي فوزي 
الثنيان، قائال: »يتشرف البنك 
األهلي الكويتي باملشاركة في 
هذه الفعالية الوطنية املهمة 
مبناسبة االحتفال بلقب »قائد 
العمل اإلنساني« الذي منحته 
األمم املتحدة تكرميا لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، حفظه اهلل ورعاه، 
وتقدي����را جله����ود س����موه 
وإسهاماته املتعددة ودعمه 

وباإلضاف����ة إل����ى وزارة 
التربية، فقد شاركت وزارة 
الدفاع في هذا الكرنڤال من 

وأعضاء هيئة التدريس من 
مختلف املدارس املشاركة من 

أنحاء الكويت. 

أعلن البنك األهلي الكويتي 
الي����وم عن جن����اح رعايته 
احلصرية لفعاليات كرنڤال 
»قائد العمل اإلنساني« الوطني 
التعليمي لذوي االحتياجات 
الكرنڤال  أقي����م  اخلاص����ة. 
حتت ش����عار »قائ����د العمل 
اإلنساني« تكرميا لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد حفظ����ه اهلل ورعاه، 
مبناس����بة منحه هذا اللقب 
من قبل األمم املتحدة. وقام 
د.هيثم األثري، وكيل وزارة 
الكرنڤال  التربية بافتت����اح 
الذي أقيم في مدارس حولي 
لذوي االحتياجات اخلاصة، 
مبش����اركة ما يزيد على 15 
مدرسة بإجمالي 1700 طالب 
وطالبة و800 مدرس ومدرسة 

من الطلبة املشاركني في الكرنڤال

جانب من العرض العسكري درع تكرميية 

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.
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عيادة اجللدية والليزر وجتميل الب�سرة

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

پ تقنية البالزما الغنية بال�شفائح الدموية ) PRP ( للن�شارة وعالج 

ت�شاقط ال�شعر .

وعالج  والن�شارة  الوجه  ل�شد  املخفية  اجلراحية  اخليوط  اأح��دث  پ 
جتاعيد الوجه.

پ تخفي�شات اإ�شافية على جل�شات الليزر

پ فتح امللف والك�شف جمانًا

الخيوط
عروض خاصة الجراحية

على الليزر


