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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

وفد طاجيكي: نقّدر لجائزة»الشيخ فهد األحمد الدولية« 
جمع المؤسسات الخيرية والتطوعية تحت مظلة واحدة

استقبلت جائزة الش���يخ فهد األحمد الدولية 
للعم���ل اخليري وفد دولة طاجيكس���تان يتكون 
من جمعية الرحم���ة اخليرية ومنظمة اإلخالص 
اإلنس���انية وحزب النهضة اإلس���المي، وكان في 
استقبالهم األمني العام للجائزة د.شبيب الزعبي 
ورئيس العالقات العامة ناصر املرد. وتأتي هذه 
الزيارة في ظل التنسيق والتكامل اللذين تنشدهما 
اجلائزة مع املؤسسات اخليرية، وقد دار احلديث بني 
الوفد واجلائزة عن أهمية العمل اخليري واإلنساني 
وأهمية دراسته وتقييم واقعه وسبيل النهوض 
بالعمل اخليري وما الصعوبات التي تواجه العمل 
اإلس���المي في الدول الغربية في ظل اتهام العمل 

اخليري باإلرهاب.
وأبدى الوفد الطاجيكي إعجابه باجلائزة وأهدافها 
وما حققته من إجناز في مشروع جمع املؤسسات 

د.شبيب الزعبي وناصر املرد في استقبال الوفد الطاجيكياخليرية والتطوعية حتت مظلة واحدة.

»أمانة األوقاف« والهيئة الخيرية 
تتفقان على رعاية المسجد األقصى

صرح مدير إدارة املص���ارف اخلاصة باألمانة العامة لألوقاف 
مساعد الرخيص بأن األمانة قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية وذلك في مقر األمانة العامة بالدسمة.
وأض���اف الرخيص ان الهيئة اخليرية اإلس���المية العاملية من 
املؤسسات التي لديها خبرة واسعة في مجال العمل اخليري، لذلك 
ارت���أت األمانة العامة لألوقاف ان يت���م التعاون مع الهيئة بحيث 
تكون أمانة األوقاف طرفا مم���وال، والهيئة اخليرية طرفا منفذا، 
حيث س���يتم مبوجب هذه االتفاقية الصرف على رعاية املس���جد 
األقصى من الريع الوقفي مببلغ 29300 دينار للسنة األولى، وذلك 
تبعا ألن األمانة لديها بعض األوقاف التي اشترط أصحابها صرف 

ريعها على جهات محددة.
حضر توقيع االتفاقية ممثال عن الهيئة اإلسالمية نائب املدير 
العام فري���د العوضي، ومن أمانة األوقاف مدي���ر إدارة املصارف 
اخلاصة مس���اعد الرخيص ورئيس قسم اخلدمات اخليرية سهام 

العلوي.
وأكد الرخيص ان حرص األمانة على رعاية املقدسات اإلسالمية 
يأتي حتقيقا لألهداف التنموية التي تسعى لتحقيقها داخل وخارج 
الكويت وذلك من خالل العديد من الصناديق واملشاريع واملصارف 
الوقفية اخلاصة باألمانة أو بالتعاون مع اجلهات الرسمية األهلية 

واحلكومية.


