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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

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 �شفحة 

دليــل الأطبــ�ء
االت�ســــــــــــــــال:

24831168
24834356

لالإعــــــالن

يف �شفحة 

دليــل الأطبــ�ء
االت�ســــــــــــــــال:

24831168
24834356

ضمن مسابقة ميكانيكا السيارات التي ينظمها النادي العلمي تحت رعاية وزير الداخلية

358 طالبة ومشرفة شاركن في فك وتركيب اإلطارات
الحسن: نهدف إلى كسر حاجز الخوف من إصالح األعطال

شهدت مس���ابقة ميكانيكا السيارات واألنظمة 
املرورية الثامنة عش���رة لعام 2010 محورا جديدا 
للطالب���ات يتعلق بفك وتركيب اطارات الس���يارة 

والذي يعد عمال صعبا لهن.
وقامت اللجنة الفنية للمس���ابقة التي ينظمها 
النادي العلمي حتت رعاية وزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد بالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية 
وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومبشاركة 
احتاد وكالء السيارات بعمل برنامج تدريبي للطالبات 
واملشرفات في ورش النادي املخصصة للتدريب.

وشارك في محور »تبديل االطارات« 358 طالبة 
ومشرفة من املدارس الثانوية للبنات من مختلف 
املناطق التعليمية وقام بالتدريب عليه رئيس اللجنة 

الفنية للمسابقة املهندس خالد احلسن.
وقال احلس���ن في تصريح صحاف���ي اليوم ان 

مح���ور تبديل اطارات الس���يارات الذي مت ادخاله 
للمرة األولى في املس���ابقة كان ل���ه أكبر األثر في 
كس���ر حاجز اخلوف لدى الطالبات من هذا العطل 
الذي يعتبر من األعطال الصعبة بالنسبة لهن أثناء 
قيادتهن للسيارة. وأوضح ان الوضع اصبح سهال 
بالنسبة للمشاركات من طالبات املرحلة الثانوية 
وهن في طريقهن لقيادة الس���يارة، مشيرا الى ان 
احملور اشتمل على توجيهات وتعليمات مهمة حول 

القيام بتبديل اطار السيارة.
وفازت ثانويات مش���رف بن���ات باملركز االول 
مبجموع درجات 100% والطاهرة بنت احلارث باملركز 
الثاني مبجموع درجات 97.75% والنهضة بنات في 
املركز الثالث مبجموع 97.50 وثانوية الساملية بنات 

باملركز الثالث مكرر.
وذكر احلسن أن النتائج تشير الى النجاح الكبير 

للطالبات واالستفادة من التدريب على هذا احملور، 
مما انعك���س ايجابيا على النتائج بنس���بة عالية 
الى جانب ان املنافس���ات كانت قوية بني الطالبات 

املشاركات في هذا احملور املهم.
من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا املنظمة أحمد 
املنفوحي ان املسابقة أخذت شكال جديدا بإضافة هذا 
احملور املهم، مشيرا الى ان اللجنة املنظمة تعمل على 
تطوير املسابقة من عام الى آخر من خالل التنوع 

في احملاور مبا يفيد الطالب والطالبات.
وأضاف املنفوحي ان هذا احملور يفيد املشاركات 
وهن في طريقهن لقيادة السيارات وتعرفهن على 
كل ما يتعلق بالسيارة ونظم وقواعد املرور املعمول 
بها بالبالد والعالم من خالل اشارات وعالمات املرور 
الدولية التي تدخل ضمن محور »العالمات املرورية 

جانب من عملية فك إطارات السياراتوقانون املرور«.


