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ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�سنان االأماميـــــــة. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلـــــــوف من عالج االأ�سنـــــــان. پ عالج و�سد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

هــل تــعــاين مـــن؟ پ الــقــلــق پ الــو�ــســوا�ــص الــقــهــري پ �ــســغــوط احلــيــاة والــعــمــل پ املـــخـــاوف املر�سية

پ اخلجل االجتماعي پ اخلالفات الزوجية پ االكتئاب پ �سرعة الغ�سب  پ وحدة خا�سة مل�سكالت 

الطفولة پ التبول الــالاإرادي پ العناد والتمرد پ التاأخر الدرا�سي پ اخلوف پ قيا�ص درجة الذكاء

الــكــالم پ �ــســعــوبــات التعلم والدي�سلك�سيا پ رفــ�ــص املدر�سة الــتــخــاطــب وا�ــســطــرابــات  اإمـــرا�ـــص  پ  

ا�ـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــارات هـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة جمــــــــــانــــــــــيــــــــــة.  املـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــز: پ  ميـــــــــــــــتـــــــــــــــاز 

الـــــــــــــــــــــــــــــزواج.  لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــبـــــــلـــــــن عــــــــــلــــــــــى  ا�ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــارات مـــــــتـــــــخـــــــ�ـــــــســـــــ�ـــــــســـــــة  پ 

اأول مـــركــــــــــــــــز مــــن نــــوعـــــــــــــه باملنـــطــقـــــــــــــــة الــــعــــا�ســـــــــــــــرة
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إدارة السيدة / ام يوسف
نبحـث لك عن �شريك احلـيـ�ة

اإ�شــتـ�شــ�رات وار�ش�دات اأ�شرية

الو�ساو�س القهرية

العالقات الأ�سرية

العالقات الزوجية

م�سكالت امل�سنني

م�سكالت املراهقني

الكتئاب والغ�سب

معاجلة ال�سغوط احلياتية

العناد والتمرد

العدوانية والنعزال

اآداب ال�سلوك الجتماعي

الن�ساط الزائد - ت�ستت النتباه

امل�سكالت ال�سلوكية

مهارات التعامل مع الطفل

اللجلجة - التاأتاأة - الإبدال - الدمج

م�سكالت التخاطب - عيوب النطق والكالم

التاأخر الدرا�سي

�سعوبات التعلم

اختبارات الذكاء

التبول الالاإرادي

القلق - التوتر

ا�سطرابات ال�سلوك

ا�سطرابات النوم

ا�سطرابات ال�سخ�سية

التحكم يف الغ�سب والنفعال

جميع اأنواع املخاوف )الفوبيا(

الثقة بالنف�س - الوحدة والنعزال

اإدمان التدخني

املخاوف الجتماعية

الن�سيان وعدم الرتكيز

مهارات ك�سب اأ�سدقاء

قواعد ال�سلوك الجتماعي

�سغوط العمل واأعباء احلياة

مهارات التعامل مع الآخرين

ا�ست�سارات متخ�س�سة يف:

ق�سم خا�س لعالج جميع م�سكالت الطفولة:

للحجز: 22666206 - داخلي )301( نقال: 99917530

اإ�ساأل عن

Life coaching جل�سات

برنامج املدرب ال�سخ�سي

Life coaching
برنامج اإدارة ال�سغوط

Stress management
جل�سات العالج بال�سرتخاء

جل�سات العالج بالتنومي

ا�ست�سارة الأورا )الهالة(

ا�ست�سارات هاتفية جمانية

دورات تدريبية متخ�س�سة

خدمات جديدة

لالإعــــــالن

يف �شفحــة دلــيـــل الأطـــبــ�ء
االت�ســــــــــــــــال:

24834356  -  24831168

اتحاد العمال: تصفية القطاع العام مخالفة للدستور ..والخصخصة عبث
بعث االحتاد العام لعمال الكويت برسالة الى 
احلكومة ومجلس االمة ج���اء فيها: مرة اخرى 
تعود الى الواجهة مسألة مناقشة واقرار قانون 
اخلصخصة في مجلس االمة، ومن جديد يعود 
االحتاد ليؤك���د موقفه اجلاس���م واجلازم ضد 
هذا القانون ويحذر م���ن التبعات االقتصادية 
واالجتماعية اخلطيرة املترتبة عليه، كما يحذر 
اعضاء املجلس جميعا من ان الشعب الكويتي 
سيرصد بدقة موقف كل واحد منهم من هذا القانون 
بالذات ألن املسألة تتعلق مبصيره ومستقبله، 
وسيتخذ قراره املناس���ب انطالقا من ذلك عند 
صناديق االقتراع. ومن هذا املنطلق يود االحتاد 
العام لعم���ال الكويت ان يؤكد الثوابت التالية: 
أوال: ان اخلصخصة مسألة مرفوضة من حيث 
املبدأ ألنها تتعارض صراحة مع دستور الكويت 
الذي نتمسك به ونعتبره املرجع االساسي ألي 
خطوة مصيرية تتخذه���ا احلكومة أو مجلس 
االمة. وقد نصت املادة 20 من الدستور على أن 
االقتصاد الوطني أساس���ه العدالة االجتماعية 
وقوامه التعاون بني النش���اط العام والنشاط 

اخلاص، وهذا يعني بكل وضوح 
وصراحة ع���دم جواز تصفية 
القطاع  العام حلساب  القطاع 
اخلاص. كما تضيف املادة 26 
من الدستور ان الوظائف العامة 
هي خدمة وطنية تس���تهدف 
املصلحة العام���ة، فهل يجوز 
ملجلس االم���ة ان يقضي على 
هذه اخلدمة الوطنية ويحولها 
خلدمة املصالح الذاتية الضيقة 
للقيمني على القطاع اخلاص. 
كم���ا ان اه���داف اخلصخصة 
وآلياته���ا تتعارض على وجه 
اخلصوص مع املادتني 152 و153 

من الدستور اللتني تتحدثان عن حرمة املرافق 
العامة ومنع االحتكار.

ثانيا: ان قضية اخلصخصة ال تعني العمال 
وحدهم، وامنا هي قضية تتعلق مبصير ومستقبل 
البلد بكامله واقتصاده الوطني بصورة عامة، 
وتط���ول بتبعاتها مئات االل���وف من املواطنني 

العاملني في مؤسسات القطاع 
العام، الذين يشكلون مع افراد 
عائالتهم الشريحة االوسع من 
ش���عبنا الكويتي التي ميثلها 
االحتاد الع���ام لعمال الكويت 
خير متثيل، وهي بالتالي قضية 
مجتمعية تهم كل أفراد املجتمع، 
ولذلك على نواب وممثلي االمة 
حتت قبة البرملان ان يكون لهم 
موق���ف واضح وصريح جتاه 
هذه القضية، خاصة ان ما يقال 
التخصيص على  عن مناف���ع 
اقتصادنا الوطني ليس سوى 
نوع من التبرير فقط ال غير.

ثالث���ا: حملت خط���ة التنمي���ة االقتصادية 
التي اعتمدتها احلكومة ومجلس  واالجتماعية 
االمة مؤخرا، بوادر ذات دالالت خطيرة بش���أن 
عمليات تخصيص القطاع العام، حتى قبل اقرار 
القانون الذي نحن بصدده في هذه الرس���الة، 
وذلك عندما اشارت اخلطة الى خصخصة قطاعي 

التعليم واالعالم، وهما القطاعان االكثر اهمية 
وتأثيرا على النطاق الوطني بش���أن مس���ألتي 
التنمية البشرية وتوجيه الرأي العام واملساس 

بهما ال يجوز.
رابعا: لقد أثبتت عمليات اخلصخصة التي متت 
حتى اآلن فشال واضحا وذريعا سواء بالنسبة 
للمصلحة الوطنية العليا للبالد أو بالنس���بة 
لالقتصاد الوطني، وبصورة خاصة ملا تركته من 
انعكاسات سلبية خطيرة على العمالة الوطنية 
العاملة في هذه املرافق ومصاحلها االقتصادية 

واالجتماعية.
واختتم بأن االحتاد اذ يضع احلكومة واعضاء 
مجلس االمة جميعا امام مسؤولياتهم الوطنية من 
خالل هذه الرسالة املفتوحة املوجهة اليهم، يناشدهم 
ب���كل صدق واخالص ان يتخل���وا عن مصاحلهم 
الذاتي���ة، ويتعالوا على التأثي���رات والتجاذبات 
السياس���ية، ويتجنبوا االندفاعات املتهورة نحو 
اتخاذ قرارات قد جتر عليهم الندم في وقت الحق، 
ويضعوا الدستور ومصلحة الوطن والشعب فوق 

كل اعتبار. واهلل ولي التوفيق.

خالد العازمي

»إحياء التراث« بالجهراء تستضيف 
الداعية السعودي الخثالن

ليلى الشافعي
في اط����ار اهتمامه����ا بتوعية 
افراد املجتمع وتوجيههم نحو ما 
ينفعهم في دينهم وبالتعاون مع 
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
التراث  تستضيف جمعية احياء 
� فرع اجلهراء ممثلة  االس����المي 
في اللجنة العلمية املستشار في 
وزارة االوقاف في اململكة العربية 
السعودية واالستاذ في قسم الفقه 
بجامعة االمام محمد بن س����عود 
العالم د.سعد بن تركي اخلثالن.

وافاد رئي����س اللجنة العلمية 
باجلمعية الداعية حسني القحطاني 
بان البرامج االميانية التي سوف 
يقدمها اخلثالن تشمل محاضرتني، 
األولى بعنوان »خطورة أكل احلرام« 
وذلك يوم غد االربعاء مبسجد نافع 
مولى ابن عمر في منطقة الواحة، 
واحملاضرة الثانية يتحدث اخلثالن 

فيها ع����ن »العدل واالنصاف« في 
مس����جد عبداهلل بن االرقم وذلك 
بعد صالة العصر. ولفت القحطاني 
الى ان زيارة اخلثالن تشمل تقدمي 
دورتني علميتني، االولى تش����مل 
شرح »سؤاالت ابن القيم لشيخه 
ابن تيمية« ابتداء من غد في مسجد 
دغيم الشمري في منطقة النسيم 
بعد الفجر، ودورة »دليل الطالب« 
عن الربا في نفس املس����جد وذلك 

بعد صالة املغرب.
كما يقدم اخلثالن ضمن برنامجه 
خطبة اجلمعة في مسجد الشيخ 
القحطاني  العلي، ودع����ا  س����الم 
الش����باب وطالب العل����م الغتنام 
اوقاتهم حلضور مثل هذه الدورات 
العلمية التي ترفع من ش����أن كل 
من يطل����ب العلم لقول النبي ژ 
»ان املالئكة لتضع اجنحتها لطالب 

العلم رضا مبا يصنع«.


