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 طائر بريجش زياني

 رصدها فريق رصد وحماية الطيور في الجمعية الكويتية لحماية البيئة

 طيور الربيع عادت إلى الكويت
 دارين العلي

  اعلنت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة عن رصد عدد من 
طيور الربيع كالهدهد واملدجي في عدد من املناطق الكويتية 

كدليل على عودة الطيور املهاجرة بدءا من فبراير املاضي.
  وقال رئيس فريق رصد وحماية الطيور باجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة محمود شــــهاب ان فريقه رصد بشائر طيور 
الربيع في عدة مواقع في الكويت، الفتا الى انه وخالل طلعات 
الرصــــد املتواصلة التي يقوم بها الفريق مت رصد عدة انواع 
طليعية ملا وصفها بـــــ «طيور الربيع» التي تفد الى الكويت 
اعتبارا من منتصف الشهر اجلاري وتستمر حتى شهر مارس 

وابريل ومايو ٢٠١١.
  واضاف شــــهاب ان اماكن هجرات تلك الطيور الربيعية 
متعددة في الكويت ومنها اجلديليات ومحمية اجلهراء ومحمية 
صباح االحمد ومنطقة اجلهراء الزراعية والعبدلي والوفرة 

فضال عن شمال غرب الكويت، مشيرا الى ان الهجرة الربيعية 
للطيور عادة ما تكون من اجلنوب نحو الشــــمال حتى تعود 
الطيور الى مواكرها (مواطنها)، وتتخذ تلك الطيور من الكويت 
محطة للتزود بالغذاء قبل اكمال مسيرتها عائدة الى الشمال 
بعــــد ان انطلقت في رحلة العودة قادمة من افريقيا ومتجهة 

الى اوروبا ووسط شرق آسيا.
  وعن ابرز الطيور التي رصدها فريق رصد وحماية الطيور 
في اجلمعية الكويتية حلماية البيئة خالل االيام القليلة املاضية، 
قال محمود شهاب: لقد مت رصد طيور حمامي عروبي وهدهد 
وبريجش زياني وبريجش شــــياني ومدجي واشول هيضة 
ومردم وزعرة، مجددا دعوته للشباب ومرتادي اماكن تواجد 
الطيور املهاجرة جتنب الصيد اجلائــــر لتلك الطيور ملجرد 
العبث بها باســــتخدام االفخاخ او الشباك او الصيد بأي من 

الوسائل التقليدية االخرى.   طائر بريجش شياني 

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

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل االأطباء

االت�ســــــــــــــــال:

22272748 - 22272749

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل االأطباء

االت�ســــــــــــــــال:
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