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�شيخة انرتنا�شيونال كلينك

وشد  والسليوليت  ال��ده��ون  إلذاب����ة  ج��ه��از  أح���دث 
اجللد > أحدث جهاز ليزر إلزالة الشعر بدون ألم 
للنض���ارة  املي���زوثي���رابي  حق���ن   < أگثر  وفاعلية 
والتفتيح وعالج تساقط الشعر > عالج اخلطوط 
النضارة  إع��ادة   < ال��والدة  بعد  والبيضاء  احلمراء 
ومحاربة الشيخوخة وعالج حب الشباب وآثاره من 
ندب وبقع وآثار اجلروح وعالج الگلف وجتاعيد 
البشرة گل هذا مع أحدث جهاز ليزر فراگسل. 

وال��ن��مش  الگ��لف  ع��الج   < نض���ارة  وإعطاؤها  البش��رة  تصفي��ة 
> تفتيح جميع املناطق الداگنة واحلساسة > تنعيم االماگن 
اخلشن��ة > ع���الج الس��واد والتج�اعي��د واالنتف�اخ��ات حت��ت العني 
> التقشي��ر بالگريستال األل�ماسي وتوحيد لون الوجه واجلسم 

> ماسك الذهب واللؤلؤ - DNA مع الگافيار واألملاس.

باإ�صراف د/عمرو ال�صياد

د. حممد جعفر
اخت�صا�صي اجللدية والليزر

خبرية العناية بالب�صرة  

 مــريـــم مهــدى

طائر البقعاء 

أعلنت اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة أن فريق رصد وحماية الطيور 
لديها س���جل اجناز جديد برفع أرقام 
قائمة الطيور في البالد الى 401 نوع 
متخطيا بذلك آخر قائمة سجلت في 

شهر ديسمبر العام املاضي.
وقال عضو ال��فريق راش��د احلجي 
ل� »كونا« ام���س ان القائمة اجلديدة 
ضمت طائر البقعاء الشرقية أحد أنواع 

الفقاق أو األبلق التي تضم اآلن 13 نوعا 
أشهرها املدقي واملخضرم واحلطيبي. 
وأضاف احلج���ي ان البقعاء تتواجد 
بكثرة ف���ي البالد ف���ي أوقات هجرة 
الطيور بينما الطائر اجلديد يختلف 
عنه في الش���كل وهو شبيه بالفقاقة 
البقعاء، ولذلك سمي البقعاء الشرقية 
للتمييز فيما بينهما. وأوضح أن هناك 
ثالث س���الالت لهذا الطائر وأشكالها 

مختلفة أو قريبة الشبه ببعض أنواع 
الفقاق مثل الهيوم وأم غنيمان والبقعاء 
وتتواجد غالبا في شرق ايران ومنها 

تصل الى االمارات وسلطنة عمان.
وذكر أن البقعاء الشرقية تختلف 
عن بقية الفقاق، اذ تفضل األشجار في 
املناطق املرتفعة والقاحلة وحتتمي 
بالش���جر من االخط���ار، كما ترصد 
احلشرات من فوق الشجر بينما بقية 

الفقاق تبحث عن اجلحور لالحتماء.
وبني انه مت رصد البقعاء الشرقية 
في منطقة اللياح قبل أشهر وتعتبر 
الطائر الوحيد اجلديد هذا العام وبسبب 
شبهها بالبقعاء العادية فقد تأخر البت 
بأمرها، مشيرا الى وجود جلنة للطيور 
الكوي���ت مهمتها اعتماد  النادرة في 
الطيور اجلديدة ووضع كل التواريخ 

لها قبل نشرها في مواقع عاملية.

»حماية البيئة«: 
قائمة الطيور

 في البالد ترتفع 
إلى 401 نوع


