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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

البحرين تستضيف
 ملتقى جمعية التاريخ
 واآلثار بدول التعاون

املنامةـ  كونا: تستضيف مملكة البحرين 
خالل الفترة من 21 وحتى 22 اجلاري امللتقى 
العلمي الـ 11 جلمعية التاريخ واآلثار بدول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وقال رئيس اجلمعية ورئيس اللجنة 
التحضيرية للملتقى علي آل شهاب خالل 
مؤمتـــر صحافي عقد امـــس ان »امللتقى 
سيناقش اكثر من 33 ورقة علمية موزعة 
على ثالثة محاور هي التاريخ القدمي واآلثار 
الوسيط  والتاريخ االســـالمي والتاريخ 

والتاريخ احلديث واملعاصر«.
وذكر ان اكثر من 180 مشاركا من داخل 
وخارج البحرين وممثلني عن االمانة العامة 
لدول مجلس التعاون سيشـــاركون في 

انشطة امللتقى.
واكد ان الرعاية السخية التي حتظى 
بها اجلمعية من لدن القيادة السياسية في 
البحرين قد مكنت من استضافة ملتقيات 
اجلمعية لثالث مرات منذ أن تأسست في 

العام 1997.

»اآلثار الصحية والنفسية 
على المدمن والمجتمع«

في حلقة نقاشية بجمعية 
الصحافيين غدًا

تنظم اللجنـــة الوطنية للوقاية 
من املخـــدرات بالتعاون مع جمعية 
الصحافيني الكويتية في الســـابعة 
والنصف من مســـاء يوم غد مبقر 
اجلمعيـــة، حلقة نقاشـــية بعنوان 
»اآلثار الصحية والنفسية واألمنية 
والقانونيـــة على املدمن واملجتمع« 
يحاضر فيها كل من: د.محمد بوزبر 
أستاذ القانون اجلزائي ووكيل وزارة 
الدفاع للشؤون القانونية ود.حمود 
القشعان استاذ علم االجتماع في كلية 
العلوم االجتماعية ومساعد العميد 
للشؤون الطالبية، ود.خالد الصالح 
اخصائي الطب النفسي – مستشفى 
الطب النفسي، واملقدم يوسف اخلالدي 
– االدارة العامـــة ملكافحة املخدرات، 
ود.احمد السمدان – أمني عام اللجنة 

الوطنية للوقاية من املخدرات.

»ڤيڤا« رافقت الصحافيين في رحلة عمرة تقديرًا لعطائهم
تقديرا لعطائهم وجهودهم، 
وتعزيزا للعالقة املتينة بينها 
وبينهم، رافقت شـــركة ڤيڤا 
لالتصـــاالت، ممثلـــة مبدير 
العالقـــات العامة واالتصال 
عمر احلوطـــي مجموعة من 
الصحافيـــني وعائالتهم في 
رحلة عمرة بتنظيم من جمعية 

الصحافيني الكويتية.
وعـــن هـــذه الرحلة قال 
احلوطـــي: »حرصـــت ڤيڤا 
على مشـــاركة اهـــل االعالم 
هذه الرحلة املباركة الى مكة 
املكرمـــة واملدينـــة املنورة، 
توطيدا جلسر احملبة والصدق 
والشفافية الذي يربط بينها 
وبينهم، فهم خير مثال للعطاء 

والتضحية في سبيل رسالتهم العظيمة«. واضاف احلوطي: 
»كان الصحافيون ومازالوا دعما اساســـيا ملسيرة ڤيڤا منذ 
انطالقتها في تغطية انشطتها وخدماتها فكانت هذه املبادرة 
من ڤيڤا جزءا من تكرميها لهم«. وتابع احلوطي: »عطاء ڤيڤا 

مستمر وسنشكل مع الصحافيني ومع امثالهم ممن يجسدون 
معاني العطاء صفا واحدا في خدمة الكويت وأهلها«.

واخيـــرا تدعو ڤيڤا ان يتقبل املولـــى عز وجل طاعتهم 
ويكتب لهم اجرها وثوابها، ويغفـــر ذنوبهم ويتقبل منهم 

شعار جمعية الصحافينيصالح االعمال.

شعار »ڤيڤا«


