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«كل ابتسامة فريدة من نوعها» 
مع «كيدزانيا» الكويت و«أسنان تاور»

فــي «كيدزانيــا»، نعطي 
األولوية لتعليم األطفال من 
خالل أنشــطة لعب األدوار، 
لكي يكبروا ويصنعوا «عاملا 
أفضل». وكذلك يفعل شريكنا 
 Asnan Tower «أسنان تاور»
الذي يشجع لعب األدوار من 
خــالل عقد زيــارات متكررة 
من استشــاري طب أســنان 
األطفــال بهــدف أن يقابلــوا 
األطفــال ويعلموهــم أهمية 
صحة أســنانهم. وقد شارك 
زوارنا مؤخرا في هذه الفعالية 
وقابلوا د.منار الغامن (وهي 
اختصاصيــة طــب أســنان 
األطفــال). وأكــدت د.منــار 
أهمية تدريب األطفال وحتفيز 
الوالدين على االهتمام بصحة 
الفم والزيارة املنتظمة لطبيب 
األسنان، وذلك لتعزيز صحة 
األطفال، حيث ان صحة أسنان 
األطفال تعزز أيضا تطورهم 

األكادميي واالجتماعي.
وشددت د.منار على أهمية 
«تنظيف األسنان بالفرشاة» 
واختيــار معجون األســنان 
املناســب جنبــا علــى جنب 
مع اســتخدام خيط األسنان 
وغسول الفم، مبا مينع انتشار 
البكتيريا املسببة للتسوس 
وأمــراض اللثــة وإصابــات 

يجذب انتباه األطفال ويعزز 
أهمية زيارة طبيب األسنان، 
وهــذا يزيــد وعــي األطفال 
بضرورة احلفاظ على صحة 
الفــم ويجعلهــم يشــعرون 
بالراحة أثناء احلصول على 
العــالج مــن اختصاصيــني 
واستشــاريني طــب أســنان 

األطفال لدينا».
بدوره، يقول نائب رئيس 
قســم الترفيه والتسلية في 
الشــايع فرناندو  مجموعــة 
ميدروا: «في كيدزانيا، نسعى 
باســتمرار إلى الشــراكة مع 
التــي  التجاريــة  العالمــات 
تقــدم فرصا لألطفال للتعلم 
من خالل أسلوب لعب األدوار 
بطريقــة فريدة، مبا يضعهم 

في احلياة الواقعية، بغرض 
التأثير بشــكل إيجابي على 
املجتمع والبيئة التي يعيشون 
فيها. ونحن ســعداء للغاية 
بأن نرى مثل هذه األنشــطة 
في كيدزانيا للترويج ألهمية 
صحة الفم والنظافة وتعزيز 
الصفــات اإليجابية بطريقة 
بسيطة ومسلية ألطفالنا، كما 
أن التجربة التي سيعيشــها 
األطفــال فــي هذا النشــاط، 
تتماشــى مع هدفنــا املتمثل 
مبســاعدة األطفــال على أن 
يصبحوا أصحاء ومبا يسهم 
بتنمية مهاراتهم وفضولهم».
إن  ميــدروا:  ويضيــف 
السماح لألطفال بلعب األدوار 
فــي كيدزانيــا الكويــت، في 
نشاط «أسنان كيدز»، سيؤدي 
إلى تعليم األطفال أهمية تقومي 
األسنان وتقنيات احلفاظ على 
صحــة األســنان بتنظيفهــا 
بالفرشــاة لتعزيز «العادات 
الصحية ألسنان صحية»، كما 
ســيمكن األطفال الذين تبلغ 
أعمارهم ٤ سنوات وما فوق 
من فهم طرق احلصول على 
راتب، من خالل العمل مساعد 
طبيب أسنان وإجراء عالجات 
لتسوس األسنان على مريض 

دمية.

زيادة الوعي بأهمية صحة الفم لدى األطفال

فرحة املشاركني بشهاداتهم

د.منار تشرح لألطفال أهمية احلفاظ على صحة األسناند.منار الغامن مع عدد من األطفال في عيادة «أسنان تاور»

األسنان األخرى.
كل هذه الفوائد تستدعي 
الوقائية  االهتمام باخلدمات 
لصحة األسنان خالل مرحلة 
الطفولــة املبكــرة، فرغم أن 
معظم األطفال يبدؤون جديا 
في االعتناء بأسنانهم عندما 
تظهر أسنانهم الدائمة، إال أنه 
من غير املمكن إنكار ان اتخاذ 
االحتياطات في ســن مبكرة 
يكون له تأثير إيجابي مستمر 
وكبير على الصحــة العامة 

للطفل.
وتؤكــد د.منــار أن «فــي 
أســنان تاور، جنعل جتربة 
زيارة األطفال لقسم األسنان 
ممتعة، وذلك ألن وجود قسم 
أســنان مخصــص لألطفــال 

«ضمان» تستضيف السفيرة البريطانية
شركــــة  استضافــــــت 
مستشفيات الضمان الصحي 
«ضمان» السفيرة البريطانية 
لدى الكويــت بليندا لويس، 
حيــث اطلعت على اخلدمات 
الصحية التي تقدمها الشركة، 
وآخر التطورات التي أجنزتها، 
كما مت خالل الزيارة التباحث 
حول مجموعة من احملاور ذات 

العالقة بالرعاية الصحية.
وتضمنت زيارة السفيرة 
جولة ميدانية شاملة في مركز 
ضمــان للرعايــة الصحيــة 
األوليــة مبنطقــة حولــي، 
برفقــة الرئيــس التنفيــذي 
ثامــر عرب وعدد من قيادات 
الشــركة وممثلي الســفارة، 
حيث تعرفــت على إمكانات 
املركز، صاحبها شرح عملي 
عن جتربــة املرضى بدءا من 
االســتقبال مرورا بالعيادات 
املختلفة واألشعة والتحاليل 
وغرف العــالج، كما تبادلت 
األحاديث مــع الطاقم الطبي 
والعاملني. وأكدت الســفيرة 
لويــس خــالل زيارتها على 
الدور املهــم ملثل هذه املراكز 
الصحية في تطوير مستوى 
الرعاية الصحية في الكويت 
باإلضافــة الــى العديــد من 
املشــاريع الكبــرى اجلارية 

في قطاع الصحة.
وأكــدت الســفيرة علــى 
عالقــات العمــل الوثيقة بني 
اململكــة املتحــدة والكويــت 

للقطاع الصحي بشكل عام.
وثمن عرب زيارة السفيرة 
التي تأتي ضمن خطة الشركة 
البعثــات  مــع  للتواصــل 
لتعريفهــا  الديبلوماســية 
باإلمكانيــات والتجهيــزات 
التي تقدمها منظومة ضمان 
الصحية، موضحا أن منوذج 
شركة ضمان متفرد في قطاع 
الرعاية الصحية في املنطقة 
حيث سيقدم خدماته املتكاملة 
لشريحة كبيرة من املقيمني 
في الكويت مما يدفع الشركة 
نحو االســتثمار فــي البنية 
التحتيــة واألخــذ باحللول 
واالبتكارات املعتمدة لتطوير 
خدمات وآليات حديثة تضع 
املريــض في بــؤرة االهتمام 
وتقــدم رؤية شــاملة إلدارة 

الصحة السكانية.

واســتعرض عرب تطور 
الشــركة واألهــداف  أعمــال 
التنموية للمشروع لتحقيق 
الرعاية الصحية املســتدامة 
التــي تتوافــق مــع معايير 
الدولية، مشــيرا  املنظمــات 
إلى أن «ضمــان» تعمل على 
تعزيز وحتسني اجلودة ورفع 
الرعاية الصحية  مؤشــرات 
للكويت، وبناء مجتمع صحي 
مبني علــى أنظمــة الوقاية 
والعــالج معــا، إضافــة إلى 
التأكيد على تطوير املنظومة 
الصحيــة بالكويــت ورفدها 
بأفضــل الكفــاءات والنظــم 
الصحيــة العامليــة، وكذلــك 
حتقيق الريادة والفاعلية في 
قطاع أعمال الرعاية الصحية 
وأن حتــوز الشــركة مكانة 

متميزة في هذا القطاع.

لقطة تذكارية مع السفيرة البريطانية بليندا لويس خالل زيارتها مركز «ضمان»

في القطــاع الصحي، مبدية 
سعادتها بتعاون شركة ضمان 
مــع املؤسســات البريطانية 
لتحقيــق أهدافها في جتهيز 
مرافق منظومتها الصحية، كما 
أعربت عن تطلعها إلى املزيد 
من التعاون في قطاع الرعاية 
الصحيــة لصالح الشــركات 
البريطانية والكويتية وجودة 

اخلدمات املقدمة للمقيمني.
الترحيبية،  وفي كلمتــه 
أوضح ثامر عرب أن شــركة 
ضمان تتطلع إلــى التعاون 
املؤسســات  مــع  املســتمر 
البريطانية املعنية بالقطاع 
الصحي للمساهمة في حتقيق 
أهــداف الشــركة وخططهــا 
التطويرية والتشغيلية التي 
تقدم منوذجا متميزا للرعاية 
الصحية ميتد أثره اإليجابي 

«الكويتية» تشارك في برنامج لوياك للتدريب «درب»
ضمــن مســاعيها لتدريب 
الشــابة، شــاركت  املواهــب 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
ببرنامــج «لويــاك» للتدريب 
املهنــي «درب» فــي الصيــف 
مــن ١ حتى ٢٧ اجلاري، وذلك 
الطلبــة والطالبات  لتدريــب 
بإدارات الشــركة. وقال مدير 
دائــرة املــوارد البشــرية في 
الشركة أحمد البناي: «ترحب 
اخلطــوط اجلويــة الكويتية 
دائما بأبنائها الطلبة في إطار 
حرصهــا على تدريب وتأهيل 
األجيال القادمة وصقل مواهبهم 
وتنميتهــا من خــالل البرامج 
املتواصلة التي تنظمها الشركة 
باســتمرار وتعريفهم بتاريخ 
الوطني،  وإجنــازات ناقلهــم 

«لوياك»، والذي يتضمن تدريب 
نحو ٢٠ منتسبا ومنتسبة.

البناي: «ســتقوم  وتابــع 
الكويتية باستقبال الطلبة في 
دائرتني، األولى دائرة املبيعات 

مــن خــالل مكاتــب مبيعــات 
الشــركة بالفروانيــة وفــي 
األڤنيــوز، والثانية اخلدمات 
األرضية عبر مبنى الركاب ٤، 
حيث سيتم تدريب الطلبة على 
حجز تذاكر السفر والتعامل مع 
العمالء وكيفية إنهاء إجراءات 
السفر في منطقة وزن األمتعة».
مديــرة  قالــت  بدورهــا، 
استقطاب املواهب في الشركة 
آالء الياقوت: «إن الناقل الوطني 
للكويــت جــزء ال يتجــزأ من 
مجتمعنا الكويتي بكل أطيافه 
وشــرائحه، حيــث حتــرص 
الشــركة دائمــا علــى تطبيق 
اســتراتيجياتها وسياســاتها 
للمسؤولية االجتماعية في دعم 
القطاع التعليمي بشكل خاص».

مزيد املطيري وعبداهللا العوضي وآالء الياقوت في لقطة مع الطلبة

ويعد هذا البرنامج التدريبي 
مميــزا كونه يختــص بقطاع 
الطيران فقــط، والذي تقدمه 
الكويتية، حيث شــاركت في 
برنامــج «درب» بالتعاون مع 

التربية األخالقية في الفلسفة الكانطية: مكاشفات 
نقدية معاصرة.. كتاب علي وطفة اجلديد

استمرارا للجهود البحثية 
والعلمية لألستاذ في قسم 
أصول التربيةـ  كلية التربية 
بجامعة الكويت د.علي أسعد 
وطفة صدر الكتاب اجلديد له 
بعنوان: «التربية األخالقية 
الكانطيــة:  الفلســفة  فــي 
مكاشفات نقدية معاصرة»، 
عن املجلس العلمي - جلنة 
التأليف والتعريب والنشر 

بجامعة الكويت.
 ويقع الكتــاب في ٥٠٠ 
صفحــة من القطــع الكبير 
ويتناول التربية األخالقية 
عنــد «كانــط» بالدراســة 
والوصــــف والتحليــــــل، 
ويخضعها في الوقت نفسه 
للنقــد املنهجــي فــي ضوء 
النظريات التربوية احلديثة 
واملعاصرة، وبأسلوب شائق 
ولغــة فلســفية مفهومــة 
ومبسطـــة وعــرض تربوي 

واقعي.
 وقد اعتمد املؤلف منهج 
التفكيــك العلمي والتنقيب 
فـــــي  «األركيولوجــــــي» 

الفصول مختلــف مكونات 
التربية األخالقية الكانطية 
ومظاهرها ضمن ســياقاتها 
والفكريــة.  التاريخيــة 
ويســتعرض د.علي وطفة 
في البداية مختلف العوامل 
املؤثرة في ســيرة «كانط» 
وتلــك املؤثرة في تشــكيل 
فلسفته األخالقية، ثم يتناول 
بالفحــص املنهجي مقومات 
املشروع التربوي الكانطي، 
ويبحث فــي املنهجية التي 
اعتمدهــا كانط فــي عملية 

جتاوز الطبيعة اإلنســانية 
بالتربية األخالقية، ثم يحلل 
النقدية  املمارســة  طبيعــة 
الكانطية للتربية كما سادت 
في القرن الثامن عشــر، كما 
يعرض املؤلف نظرية كانط 
فــي التربيــة األخالقية من 
منظوري الدين واجلنس، ثم 
يستعرض الفضائل األخالقية 
التي جعلها كانط في مرتبة 

الغايات العليا للتربية. 
الفصــول  وكرســت   
األخيرة من الكتاب للبحث 
التي  الفكرية  في القضايــا 
طرحها «كانط» فيما يتعلق 
بالتنويــر والتربيــة علــى 
التنويــر، وفيمــا يتعلــق 
بالتربيــة األخالقيــة علــى 
مفهــوم «الســالم الدائــم»، 
وفيما يتعلق أيضا بتأثير 
كانط فــي الفكر الفلســفي 
والتربــوي احلديــث. وفي 
نهايــة املطــاف يخصــص 
الكاتب الفصل األخير لنقد 
التربية الكانطية في ضوء 
التحوالت الفكرية املعاصرة.

صادر عن املجلس العلمي - جلنة التأليف والتعريب والنشر بجامعة الكويت

غالف الكتابد.علي وطفة

استكشاف العالقات الراسخة 
بني فلسفة كانط الكلية وبني 
التربية األخالقية، ويشكل 
الكتاب محاولة علمية جادة 
كرست للوقوف على أسرار 
التربية األخالقية الكانطية 
أبعادهــا  عــن  والكشــف 
الفلسفية في سياق تفاعلها 
مــع الواقع من جهة والفكر 

من جهة أخرى.
الكتاب سبعة  ويتضمن 
عشــر فصــال، إضافــة إلى 
مقدمة وخامتة، وتغطي هذه 

«خدمة املراجعني» في بيت الزكاة 

يسعى إلى رضا العمالء

صرحت رئيس قسم خدمة املراجعني في بيت الزكاة 
حنــان محمد روغني بأن املكتب يســتقبل جمهوره من 
الساعة ٨ إلى الساعة ١ ظهرا في أفرعه الكائنة في جنوب 
السرة واجلهراء، اذ يعتبر هذا املكتب الوسيط بني بيت 

الزكاة واملراجعني والعمالء.
ويستقبل قسم املراجعني األفراد واملؤسسات ويزودهم 
بإصدارات ونشــرات توعوية تخص الزكاة وغيرها من 
أمور يقوم ويســاهم بها بيت الــزكاة، إضافة إلى القيام 
بجميــع أنواع الطلبات املقدمة (شــكر، اقتراح، مبادرة، 
دعم، استفسار، مســاعدة، تظلم، انتقاد، شكوى) كذلك 
يحرص القســم علــى عمل احصائيــات وتقارير دورية 
ودراســات ومتابعتها مع اجلهات املعنية لرفع مستوى 
إدارات البيت، إضافة إلى معرفة مستوى رضا العمالء.

ويتلقى القسم اقتراحات وشكاوى اجلمهور ويتابعها 
ويتخذ اإلجراءات الالزمة بشأنها بالتنسيق مع الوحدات 

واإلدارات املختصة لدى البيت.

مبنى بيت الزكاة الرئيسي

النجار: ضبط «عاملة تنظيف» تعمل 
على جهاز ليزر وطبيب من دون 

ترخيص في أحد املراكز الطبية األهلية
عبدالكرمي العبداهللا

أعلنت الوكيل املساعد 
لشؤون اخلدمات الطبية 
األهلية بوزارة الصحة 
د.فاطمــة النجــار، عن 
الثالثية  اللجنة  ضبط 
وزارة  مــن  املكونــة 
الصحة ممثلة في إدارة 
التراخيــص الصحيــة 
وإدارة تفتيش األدوية 
- القوى العاملة مركزا 
طبيــا أهليا في منطقة 

الســاملية يضم العديــد من املخالفــات منها «عاملة 
تنظيف» تعمل على جهاز «الليزر» دون ترخيص.

وذكــرت د.النجــار في تصريــح صحافي، انه مت 
ضبــط أيضا طبيب وعمالــة مخالفة يعملون بدون 
ترخيص، هذا باإلضافة ضبط ومصادرة أدوية منتهية 

الصالحية.
وأشارت إلى انه ستتم إحالة املوضوع الى النيابة 
وجهاز املسؤولية الطبية التخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة، مشــيدة بجهــود اللجنة الثالثية وســرعة 

جتاوبها مع الواقعة.
وأوضحت د.النجــار أن هذا جاء بعد ورود بالغ 
بهذا اخلصوص، والذي استجابت له اللجنـــة الثالثية 
وقامت بدورها بالتوجـــــه إلى املكـــــان وضبــــط 

املخالفني.

د.فاطمة النجار


