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صورة تذكارية مع الفرق املشاركة مشعل الهدبة يسلم فريق مركز الساملية كأس البطولة

نظم مركز شباب الساملية البطولة السنوية لكرة القدم الشاطئية 
حتت رعاية رئيس مجلس االدارة املدير العام لواء فيصل اجلزاف، 
وقد أقيمت البطولة مبالعب س���وق ش���رق الش���اطئية ومبشاركة 

مراكز الش���باب، وحظيت باهتمام وحضور جمع كبير من الشباب 
وأولياء األمور، والقت القبول واالستحس���ان من جميع املشاركني 

واملتابعني.

وقد أثنى مدير االدارة مش���عل الهدبة على جهود رؤساء املراكز 
والش���باب املشاركني، مؤكدا ان الهيئة تس���عى لتنظيم واقامة مثل 
هذه البط���والت والبرامج لدعم أعضاء املراك���ز وحتفيزهم للمزيد 

م���ن االنخراط في هذه التجمعات واللقاءات الش���بابية ذات املردود 
اإليجابي، وف���ي ختام البطولة قدم الهدبة اجلوائز ألصحاب املراكز 

الثالثة األولى.

»السالمية« بطل »الشاطئية« في سوق شرق

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�سـنـــــــان 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
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