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 املكتب الثقافي ينظم لقاء مع رئيس 
أكادميية السادات اليوم وندوة 

  عن اكتشاف املياه على املريخ غدًا
 ينظم املكتب الثقافي املصــــري بالكويت لقاء تعريفيا عن 
أكادميية الســــادات للعلوم اإلداريــــة للتعريف بالتخصصات 
الدراسية باألكادميية، وسيقوم رئيس أكادميية السادات للعلوم 
اإلدارية د.أحمد يوسف بالتحدث في هذا اللقاء وذلك في متام 
الساعة الثامنة مساء مبقر املكتب الثقافي املصري الكائن باجلابرية 

ق١٠ – ش١١٢ – فيال ٤٧.
  كما ينظم املكتب ندوة علمية 
بعنوان: اكتشاف املياه على كوكب 
املريخ وأهميته للمنطقة العربية 
ويحاضــــر فيهــــا د.عصام حجي 
الباحث مبركز الدفع النفاث بوكالة 
أبحاث الفضاء األميركية – ناسا، 
وذلك غدا اخلميس ٢٦ اجلاري في 
متام الســــاعة السابعة والنصف 
مبقر املكتب الثقافي املصري الكائن 
بالعنوان اجلابرية ق١٠ – ش ١١٢ 

– فيال ٤٧.  د.عمرو الباز 

 كشــــف رئيس فريق الطيور في اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة محمود شــــهاب عن رصد الفريق مؤخرا، ما يقارب ٣٨٠ 
طيرا مهاجرا من أنواع مختلفة قادمة من املناطق الباردة شمال 
الكويت ومتجهة إلى أفريقيا بحثا عن الغذاء واملاء. وأوضح شهاب 
في تصريح صحافي له أمس أن هذه الطيور تنقسم إلى طيور 
تهاجر باجتاه الهند وطيــــور أخرى تهاجر إلى مناطق أفريقيا، 
الفتا إلى أن كال النوعني يحط في أراضي الكويت للراحة والتزود 
بالغذاء واملاء، مشيرا إلى أن املناطق املناسبة لعيش هذه الطيور 
في أراضينا بدأت تتدمر بسبب املد العمراني عليها وعدم توفير 
اجلهات املعنية في الدولة بديال عنها. ولفت إلى أن أنسب املناطق 
للطيور والتي تعرضت للخراب هي مناطق رأس جون الكويت 
وباألخص منطقة اجلديليات ملا كانت حتتويه من شجر الغردق 
(الرمث) والعرفج وهي أماكن عيش ومورد غذاء للطيور، مطالبا 
اجلهات املعنية ببذل مزيد من اجلهود في االهتمام مبحمية اجلهراء 
واملنطقة املوجودة بني طريق العبدلي والصبية، لتعيش الطيور 
املهاجرة فيها. وأشار إلى أن مناطق العبدلي والوفرة تعد أماكن 
جيدة لعيش الطيور لكنها خطرة بسبب ارتفاع الصيد فيها، مطالبا 
الهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة واملؤسسة العامة 
لإلســــكان بتوفير أماكن أخرى لهذه الطيور، السيما ان الكويت 
موقعة على اتفاقية التنوع البيولوجي والتي تعد الطيور جزءا 
منها، وعلينا الوفاء بالتزامات االتفاقية. وأعلن شهاب عن زيارة 
سينظمها الفريق قريبا إلى جزيرة كبر لرصد الطيور املهاجرة 
بني دول مناطق مجلس دول التعاون اخلليجي، الفتا إلى أن معظم 
هذه الطيور من نوع اخلرشنة ويقدر أعدادها بـ ٥ آالف طائر تأتي 
إلى كبر للتزود بالطعام والتفريخ، ويعود سبب هذه الهجرة إلى 
أن شمال جزيرة كبر يحتوي على شعاب مرجانية ويعد موطنا 

آمنا لتكاثر األسماك مما يوفر موردا غذائيا هاما للطيور.
 ٭  دارين العلي

 أحد الطيور املهاجرة

 شهاب: رصد ٣٨٠ طائرًا مهاجرًا 
ألفريقيا بحثًا عن الغذاء واملاء

 مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية فازت بوسام املعلوماتية

 أعرب نائب رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
سمو األمير د.تركي بن سعود بن محمد آل سعود عن اعتزازه 
بحصول املدينة على جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية 

(وسام املعلوماتية).
  وقدم سموه شكره وتقديره لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على التكرمي الذي 
تلقتـــه مدينة امللـــك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية، مشيرا الى ان 
هذه اجلائزة التقديرية في دعم 
املتميزة في مجاالت  االسهامات 
التنمية املعلوماتية على مستوى 

الوطن العربي.
 

 األمير د.تركي بن سعود  
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ال�سبت - الأربعاء 10 �سباحًا - 10 م�ساًء،

اخلمي�س واجلمعة 10 �سباحًا - 11 م�ساًء

www.IKEA.com.kw - 18 4040 8
د.ك3.750

عر�ض العائلة
1 x سحن كرات اللحم ال�سويدية�

1 x سحن �سدر الدجاج، با�ستا وخ�سراوات�

1 x سحن اأ�سابع ال�سمك�

1 x سحن برغر �سغري مع بطاطا مهرو�سة�

مطعم ومقهى اإيكيا اأيام الأ�سبوع: 9:30 �سباحاً اإىل 9:30 م�ساًء - عطل نهاية الأ�سبوع: 9:30 �سباحاً اإىل 10:30 م�ساًء

BONDIS
�ساعة حائط اأ�سود

3.500 د.ك
6.900

KLACK
�سينية  خ�سب 58  38  �سم

1.750 د.ك

2.900

FEJKA
نبتة اإ�سطناعية مع اآنية

هاو�س بامبو 10

0.950 د.ك

1.500

NYTTJA N
برواز   عدة األوان

30  21   �سم

0.500 د.ك

0.950

تنزيالت ال تقاوم!

KLAMBY
�سورة   نيويورك

100  140   �سم

9 د.ك
15

FYLLEN N
�سلة غ�سيل L 79   رمادي

1.900 د.ك

3.900

FLORT
حافظة جهاز

الرميوت كنرتول اأ�سود

1.250 د.ك

1.950

UNG DRILL
برواز 50  40  �سم اأ�سود

5.500 د.ك

9.750

TINDRA
�سمع �سغري معّطر

اأحمر 36 قطعة

0.900 د.ك

ARV BROLLOP
حامل كيك مع غطاء

29   زجاج �سفاف

3.500 د.ك

4.900

KNYCK
حامل منديل

املائدة اأ�سود

0.800 د.ك

1.500

LENDA
زوج �ستائر مع رباط جانبي

300  140   �سم بيج فاحت

5.900 د.ك

12

GISLEV
�سجاد، وبر منخف�س

195  133   �سم رمادي

6.500 د.ك

9.750

IKEA 365+ N
  5 L قدر مع غطاء

�ستينل�س �ستيل

3.900 د.ك

6.900

LUDDE
جلد خروف اأبي�س

12 د.ك
18

TOKIG
م�سفاة خ�سار

0.800 د.ك

1.500

KARIT
غطاء �سرير وغطاء

و�سادة بني

60  40   �سم
280  180   �سم

7.900 د.ك

15

ANDREA SA
غطاء حلاف/و�سادة بيج

50  60   �سم
150  200   �سم

7.900 د.ك

12

SKIMRA N
غطاء 19   عدة األوان

1.500 د.ك
2.900ORGEL

م�سباح طاولة

GB فولذ/لون طبيعي

3.900 د.ك

6.500

VATE
م�سباح طاولة 26  

GB اأبي�س

2.250 د.ك

3.900

عادت تنزيـالت اإيـكـيا.. و�سـار الوقـت بني يديـك لت�ستمتـع باأ�سعــار اأكـثـر اإنخفـا�ســاً لت�سكيـلــة 

وا�سعـة من منتجاتـنـا العمليـة والعاليــة اجلـودة. اأ�سـرع قبـل اأن تنفـذ الـمنتجــات التـي حتبـهـا.

1.500


