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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

فن الطبخ الشرقي في »تايز للتواصل الحضاري« هيئة الشباب تواصل برنامج العمل التطوعي الوطني

لي لى الشافعي
انطالقا من حرص مركز تايز للتواصل احلضاري 
على فتح العديد من قنوات التواصل مع اجلاليات 
الغربية املقيمة على أرض الكويت، وتعريفها بعادات 
املجتمع االسالمي، أقام املركز دورة في فن الطبخ 
الشرقي، وحظيت مبشاركة فعالة من قبل العديد من 
اجلنسيات الغربية املوجودة على أرض الكويت.

من ناحيت���ه، أوضح مدير املركز م.عبدالعزيز 
الدعيج في تصريح صحافي أدلى به عقب انتهاء 
الدورة بأن »تايز« يسعى لكسر كل احلواجز التي 
تعوق التواصل الثقافي بني املجتمع الغربي واملجتمع 

العربي االسالمي.
مشيرا الى ان املركز يقيم العديد من احملاضرات 

الدعوية، وينظم اللقاءات اجلماهيرية، وكذلك يحرص 
املرك���ز على اقامة البرام���ج الثقافية والترفيهية، 
وكلها تهدف الى تعريف الشعوب الغربية بالثقافة 
العربية وبلورة الص���ورة احلقيقية للمجتمعات 

العربية املسلمة.
وأض���اف: دورة فن الطبخ الت���ي أقامها املركز 
مؤخرا، تأتي ضمن خطة وآلية املركز االستراتيجية 
التي دأب نفسه عليها، وهي كسر احلواجز وبناء 

اجلسور بني الشعوب في أقل وقت ممكن.
وتابع: نهدف من كل االنش���طة التي نقوم بها، 
الى حتقيق ونشر لغة احلوار، ألنها اللغة الوحيدة 
الالئقة باالنس���ان، والقادرة على ازالة سوء الفهم 

وتقريب وجهات النظر.

ت���واصل ادارة اله���يئات الشبابية 
ب���الهيئة ال���عامة للشباب وال���رياض��ة 
التوع���وي  البرنام���ج  أن��ش�������طة 
ال����تطوعي الوطن���ي الث���اني حملاف���ظة 
ح��ولي حتت ش���عار »املواطنة تعني 

العمل«.
وقد ش���هدت ث��انوية صالح الدين 
للبنني أول���ى احملاض���رات والندوات 
التوعوي���ة ح���ول املواطن���ة والعمل 
التطوعي، وتنمية روح االنتماء والوالء 

للوطن، وق���د أل���قى احملاضرة د.فارس 
الوقيان، وف���واط���م بوحمد، ح����يث 
حتدثنا عن سبل ت����عزيز الش����عور 
الق���ومي وتنمية ال����والء للوطن وإبراز 
الوجه احلضاري للك���ويت عن طريق 
التطوعي والقيام باألنش����طة  العمل 
االجتماعي���ة والب��رامج اخلدمية التي 
تس���اهم في تدريب الشباب وإعدادهم 
العامة، والتي  لالنخراط في اخلدمات 
تعود بالنفع عل���ى املجتمع والوطن، 

املواطنة لدى  اضاف���ة لتنمي���ة روح 
الشباب.

ال���ى ج����ذب  ويه�����دف البرنامج 
املش���اركني وأبن���اء الوط���ن لتوطيد 
عالقات الص����داقة والتعاون وبث روح 
املواطنة واالنتماء، وتقدمي اخلدمات حبا 
ووف���اء للوطن، الى جانب تنمية عمل 
اخلير وحتمل املس���ؤولية في نفوس 

الشباب.
وفي ختام الندوة أثنى اجلميع على 

هذا البرنامج الوطني الذي تقدمه الهيئة 
العامة للشباب والرياضة خلدمة أبناء 
الوطن واالرتقاء بالعمل التطوعي في 
مختلف املجاالت وتزكية روح املواطنة 

لدى اجلميع.
يذك���ر ان الندوة أقيمت في حضور 
العديد من مسؤولي قطاع الشباب بالهيئة 
ومسؤولي مدرسة صالح الدين للبنني 
وحشد من املشاركني واملتخصصني في 

العمل التطوعي.

تواصل كويتي ـ أوروبي

فواطم بوحمد ود.فارس الوقيان فواطم بوحمد تلقي محاضرتها

تذوق األطعمة املعدة ..ومتابعة من احلضور الشباب يتابعون محاضرة د.فارس الوقيان


