
االحد 2 مايو 2010   31مجتمع

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

»عالم القصص والحكايات« في روضة الكفاح »أعضاء التدريس« بالجامعة تكّرم المشاركين في رحلة العمرة
اللجن���ة االجتماعية بجمعية  أقامت 
الكويت  التدريس بجامعة  اعضاء هيئة 
حفال تكرمييا على شرف االساتذة املشاركني 

في رحلة العمرة التي أقامتها اجلمعية.
وقد وق���ف االعض���اء دقيق���ة حداد 
عل���ى روح د.محمد الوكيل، عضو هيئة 
التدريس بقسم االحصاء بكلية العلوم، 
ثم اس���تهل احلفل بكلمة رئيس جمعية 
اعضاء هيئة التدريس د.أحمد الرفاعي، 
واملتحدث الرسمي باسم اجلمعية د.ابراهيم 
احلمود، وكلمة ملقرر اللجنة االجتماعية 
باجلمعية د.عواد الغريبة، وأخيرا أفسح 
املجال للمشاركني في رحلة العمرة لبيان 
آرائهم بشأن الرحلة وتولى مدير شركة 
الطرف االغر زكريا االنصاري  سفريات 
الرد على االستفسارات، وأثنى االعضاء 
املشاركون في رحلة العمرة على الرحلة 

واجلهد املبذول فيها.
ومت الغاء توزيع الدروع التذكارية على 
احملتفى بهم لظروف وفاة د.الوكيل، وكذلك 
وفاة والد د.بدر االنصاري، االستاذ بقسم 

علم النفس بكلية العلوم االجتماعية.
واختتم احلفل بعش���اء على ش���رف 

املشاركني في هذه الرحلة.

أقامت روضة الكفاح معرض »عالم القصص 
واحلكايات.. بني الواقع واخليال«، وذلك حتت 
رعاية مراقبة رياض األطفال زكية أبل واملوجهة 
العامة لرياض األطفال سلوى العميري واملوجهة 
الفنية األولى ملنطقة الفروانية التعليمية وداد 
املكيمي وبإشراف مديرة الروضة منى اجلاسر 

واملوجهة الفنية ابتس���ام اجلناعي وبحضور 
املوجهات الفنيات واملديرات في منطقة الفروانية 
التعليمية، وقد نال املعرض واألنشطة املصاحبة 
استحس���ان اجلمي���ع الذين أثن���وا على عمل 
معلمات روضة الك��فاح الذي متيز باجلماعية 

واإلتقان.

صورة تذكارية على هامش املعرض

د.إبراهيم احلمود ود.أحمد الرفاعي ود.عواد الغريبة

..ومع بعض طالبات الروضة املشاركات رئيس وأعضاء اجلمعية املشاركون بحضور زكريا األنصاري


