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اعلن مدير عام منتزه اخليران 
احد اهم مرافق شركة املشروعات 
السياحية عدنان زين الدين عن 
اغالق حمام سباحة الروضتني 
املوجود مبنتزه اخليران، نظرا 
لعطل مفاجئ يس����تلزم بعض 
االصالحات والتي تس����توجب 
معها اغالق املسبح حلني االنتهاء 
منها. واك����د زين الدين على ان 
ادارة املنت����زه ال تألو جهدا في 
تقدمي اخلدمات وتسخير جميع 
االمكانات لزوار ونزالء املنتزه، 
وكذلك العمل على زيادة القدرة 
والكفاءة الحواض السباحة حتى 

يتم جتنب مث����ل هذه االعطال املفاجئة. وأوضح حرص ادارة املنتزه 
على حياة رواده وحفاظا على سالمتهم، واذ تعتذر ادارة املنتزه لرواده 
ونزالئه بسبب العطل املفاجئ الذي اصاب املسبح وعدم افتتاحه في 

موعده على امل اجناز وسرعة انتهاء اعمال الصيانة به.

عدنان زين الدينجعفر احلداد مطلق القراوي 

زين الدين: إغالق مؤقت لحمام 
سباحة الروضتين بالخيران

نظرًا لعطل طارئ

»علماء المستقبل«: تمديد فترة التسجيل للدفعة الجديدة إلى 20 مايو
القراوي: اإلقبال على التسجيل دليل وعي وإدراك أولياء األمور للواقع

أع���رب الوكي���ل املس���اعد 
للتنس���يق الفن���ي والعالقات 
اخلارجي���ة واحلج، املش���رف 
العلمية  البرام���ج  العام على 
باملركز العاملي للوسطية مطلق 
القراوي عن س���عادته البالغة 
باإلقب���ال الكبير من املواطنني 
واملقيمني على السواء لتسجيل 
الى ركب  أبنائهم لالنضم���ام 
علماء املستقبل باملركز العاملي 

للوسطية.
العدد  القراوي ان  واضاف 
الكبي��ر للمتقدمي��ن يدل على 
وعي شديد وادراك من اولياء 
االم���ور للواق���ع املجتمع���ي 
واستش���رافهم  واالس���المي 
الذي يظهر مدى  للمس���تقبل 
احلاج���ة الى علم���اء ربانيني 

يزيد على 16 سنة، وان يكون 
متفوق���ا دراس���يا، محم�����ود 
الس���ي��رة والس���ل��وك، لديه 
الرغبة واالستعداد لالنضم��ام 
للبرنام��ج، وان يجتاز املقابلة 
الشخصية واالختبارات بنجاح، 
وان يك���ون في كام���ل أهليته 
الصحي���ة والبدنية والعقلية 
العيوب  والنفسية، خاليا من 
اللفظية الت���ي تعيقه عن أداء 
الدع���وي املنتظر منه،  دوره 
وأضاف احلداد ان من الشروط 
ان يكون املتقدم حافظا لثالثة 
أجزاء من القرآن على االقل عند 

التقدم للترشيح.
وأوضح احلداد ان طبيعة 
وصفات املتقدم���ني منذ بداية 
التس���جيل وحت���ى  حمل���ة 

يقدم���ون علما وفك���را راقيا 
للنه���وض مبجتمعهم وأمتهم 

االسالمية.
واض���اف الق���راوي ان هذا 
االقب���ال يعل���ن بوضوح عن 
العاطفة االسالمية لدى االخوان 
من الكويتيني واملقيمني، واننا 
أم���ة متدينة وس���طية املنهج 

بالفطرة.
القراوي تصريحه  واختتم 
بن���داء للنابهني من الكويتيني 
واملقيم���ني باغتن���ام الفرصة 
واملس���ارعة لالنضم���ام ال���ى 
البرنامج الذي يحظى برعاية 
كرمية من أهل الكويت حكومة 
وش���عبا، وذلك حلبهم للعلم 

والعلماء.
من جهته، أعلن جعفر احلداد 

تاريخه تظهر اننا منلك طاقات 
وعقليات متمي��زة ومتفوق��ة 
وسيك��ون له��ا شأن في مجال 
العلم الش���رعي داخل الكويت 
والعالم االسالمي بعد اعدادهم 
بالبرنامج علميا وتربويا وفكريا 
ليقدموا علما وفكرا مستنيرا 
للكويت وللعالم االس���المي، 
واضاف احلداد ان التس���جيل 
بإمكان اجلميع، وذلك من خالل 
املوق���ع االلكتروني للبرنامج 
www.wasatiaonline.net أو من 
خالل التقدم الى مقر البرنامج 
في املركز العاملي للوس���طية � 
حولي � شارع موسى بن نصير 
� مبنى جمعية العون املباشر 
� بجوار مسجد الوزان � الدور 

اخلامس.

مدير برنامج علماء املستقبل 
العاملي للوس���طية  باملرك���ز 
البرنامج مازال يس���تقبل  ان 
ابن���اء الكويت  الراغب���ني من 

واملقيمني من النابهني حس���ب 
شروط الترشيح والقبول املعلن 
عنها، والتي تتمثل في أال يقل 
عمر املتقدم عن 13 س���نة وال 

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
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