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استشاري ورئيس قسم األطفال في «املواساة» لفت إلى أن للمرض بعض املضاعفات

أحمد سالم :تعريض الطفل ألشعة الشمس
 15دقيقة يومي ًا يحميه من «لني العظام»
ع� �ل ��اج م� � ��رض ل � ي��ن ال� �ع� �ظ� ��ام ي �ت �ط �ل ��ب إع� �ط ��اء
ال �ط �ف ��ل ن �ق ��ط ف �ي �ت ��ام�ي�ن «د» ي ��وم� �ي� � ًا وب �ص �ف��ة
م � �ن � �ت � �ظ � �م� ��ة مل� � � � ��ده  3ش � � �ه � � ��ور ع� � �ل � ��ى األق� � � ��ل
كثير من أع��راض امل��رض يكون أب��رزه��ا تأخر منو
الطفل و ظهور األسنان وضعف و تسوس األسنان
ل �ل �م��رض م �ض��اع �ف��ات أب ��رزه ��ا ت �ش��وه��ات ع �ظ��ام
ال�ق�ف��ص ال �ص��دري وال �س��اق�ين وض �م��ور ب��ال��رئ�ت�ين

كشف استشاري ورئيس قسم األطفال
في مستشفى امل��واس��اة اجلديدة الدكتور
أحمد سالم أن لني العظام أو الكساح من
األمراض الشائعة بني األطفال ،خاصة في
أول عامني من العمر ،مشيرا ً إلى أن املرض
يحدث نتيجة نقص فيتامني “د” أو نتيجة
ع��دم أو قلة التعرض ألشعة الشمس أو
نقص تناول املواد الغدائية الغنية بفيتامني
“د».
وأوض���ح ال��دك��ت��ور س��ال��م ف��ي تصريح
صحفي أن أع���راض م��رض ل�ين العظام
تتمثل بتأخر منو الطفل احلركي وتأخر
ظهور األسنان وضعف و تسوس األسنان،
وكبر حجم الرأس و ظهور بروز باجلبهة
و جانبي ال��رأس ،وظهور تضخم مبعصم
اليدين و ن��ت��وءات و تشوهات بالقفص
الصدري ،وتقوص الساقني ولني و ضعف
ع���ام ب��ال��ع��ض�لات و األرب��ط��ة م��ع وج��ود
تشوهات بالفقرات العظمية.
وأوضح الدكتور سالم أنه ميكن حماية

«بيت الزكاة» تسلم زكاة جمعية
الشامية والشويخ التعاونية

تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية
الشامية والشويخ التعاونية
والبالغ قدرها ( 151,675د.ك).
وق��د زار وف��د من بيت الزكاة
ك�لا من مدير
مقر اجلمعية ضم ً
إدارة تنمية امل����وارد ف��ي بيت
ال��زك��اة ن��اي��ف ش��اي��ع اجليماز،
ومراقب شئون املراكز االيرادية
عبداللطيف البصيري
وك��ان في استقبالهما كل من
رئ��ي��س مجلس اإلدارة صالح
الذياب ،و عضو مجلس اإلدارة
نواف اليتامى ،و رئيس احملاسبة
مشرف البدري.
وق��د شهدت ال��زي��ارة ترحيب
م��س��ؤول��ي ج��م��ع��ي��ة ال��ش��ام��ي��ة
والشويخ التعاونية بوفد بيت
ال��زك��اة ،معربني ع��ن اعتزازهم
وتقديرهم ب��ال��دور البنّاء الذي
يقوم به البيت في خدمة فريضة جانب من تسلم التبرع
ال���زك���اة وت��ف��ع��ي��ل دوره�����ا في
اجلمعيات التعاونية .
املجتمع ،من خالل عطائه املشهود
ودع���ا ال��ذي��اب ب��اق��ي مجالس
إلحداث التنمية املجتمعية ،داعني
إدارات اجلمعيات التعاونية
للبيت بدوام التوفيق والسداد.
وق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة للمبادرة بإخراج زكواتها التي من
اجلمعية صالح الذياب  ،إن دعم شأنها دعم وتفعيل مسيرة العمل
اجلمعية لبيت ال��زك��اة يأتي في اخليري في املجتمع .
م��ن جهته أع���رب م��دي��ر إدارة
إطار اجلهود التي تبذلها اجلمعية
خل���دم���ة ال���وط���ن وامل���واط���ن�ي�ن ،تنمية امل����وارد ف��ي بيت ال��زك��اة
واملساهمة في دفع مسيرة التقدم ن��اي��ف ش��اي��ع اجل��ي��م��از ع��ن بالغ
وال��ب��ن��اء للمجتمع ال��ك��وي��ت��ي ،شكره وتقديره جلمعية الشامية
جت��س��ي��دا ً ل�ل�أه���داف ال��س��ام��ي��ة والشويخ التعاونية على دعمها
التي تضمنها قانون العمل في للبيت بإخراج زكواتها ؛ مما ميكّن

البيت من حتقيق دوره وأهدافه
في رعاية األسر التي يكفلها داخل
الكويت ،وتوفير متطلبات العيش
الكرمي لها وترسيخ مبدأ التكافل
االجتماعي بني أفراد املجتمع.
وفي ختام الزيارة قدم اجليماز
ل��رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية
الشامية وال��ش��وي��خ التعاونية
ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة نيابة ع��ن بيت
الزكاة ؛ وتقديرا ً ل��دور اجلمعية
ومساهمتها في أداء زكاتها لدعم
البيت ومشاريعه اخليرية .

ووقاية الطفل من ه��ذا امل��رض بتعريضه
ألشعة الشمس ،وإعطائه امل��واد الغذائية
الغنية بفيتامني “د” ،كصفار البيض بداية
من الشهر السادس .وفي حال إرضاع األم
لطفلها رضاعة طبيعية فأنه يجب اعطاء
الطفل فيتامني “د” يوميا وبصفة منتظمة
من يوم الوالدة حتى بلوغ العام الثاني.
وأش��ار إلى أن عالج مرض لني العظام
يتمثل بضرورة إعطاء الطفل نقط فيتامني
“د “ يوميا وبصفة منتظمة ملده  3شهور
على األق��ل بجرعة عالجية و هي 4000
وحدة أي حوالي  40نقطة أو واحد ميلمتر
من فيتامني “د  ”3مع اإلكثار من تناول
املواد الغدائية الغنية بالكالسيوم كاحلليب
و منتجات احلليب ( اجلبنة و اللبنة و
الزبادي ).
ونصح الدكتور سالم بأهمية تعريض
جلد الطفل مباشرة ألشعة الشمس من 10
صباحاً حتى  4عصرا ً لفترة تتراوح ما بني
 10إلى  15دقيقة يوميا ،ويجب أن تكون

تعليق ًا على اعتصام بعض موظفيها

«الطيران املدني»:
نحرص على حقوق
املوظفني ومكتسباتهم
أك��دت االدارة العامة للطيران امل��دن��ي الكويتية
حرصها على حقوق املوظفني ومكتسباتهم ،مشيرة
إلى التزامها بقرارات ولوائح دي��وان اخلدمة املدنية
واجلهات الرقابية فيما يخص االلتزام بساعات الدوام
الرسمي.
وأوض��ح��ت اإلدارة في بيان صحفي تعليقا على
اعتصام بعض املوظفني أمس األحد في مبنى اإلدارة
أن القرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن تهدف
إل��ى تنظيم العمل بشكل مؤسسي لتطوير وحتسني
اخلدمات املقدمة للركاب في مطار الكويت الدولي.
ونقل البيان عن املدير العام لـ (الطيران املدني)
يوسف الفوزان قوله إن اإلدارة فتحت أبوابها لرئيس
وأعضاء نقابة العاملني في املطار لسماع مطالبهم
ومقترحاتهم.
وأوضح الفوزان أن التعميم رقم ( )36لعام 2019
الذي من املقرر تطبيقة اعتبارا من مطلع شهر أكتوبر
اجلاري يهدف إلى وضع ضوابط لنظام العمل بالنوبة
ليكون هناك التزام بالساعات احملددة في نظام النوبة
خصوصا بعد ورود مالحظات من ديوان احملاسبة على
العمل بنظام النوبة.
ولفت إلى أنه مت في يوم اخلميس املاضي إصدار
تعميم رقم ( )42لعام  2019يوضح ويؤكد أن تطبيق
الضوابط لن يشمل املوظفني العاملني في نظام النوبات
قبل هذا التاريخ.
وب�ين ال��ف��وزان أن��ه لن يتم التأثير على ب��دالت أي
موظف يعمل بظام النوبات قبل  1أكتوبر اجل��اري،
متمنيا من اجلميع التعاون والتكاتف من أجل العمل
لرفع سمعة مطار الكويت الدولي الذي يعتبر البوابة
األولى للبالد.

«اخلوارزمي» يبدأ املوسم التدريبي
للعام اجلامعي 2019-2020

جانب من الرنامج التدريبي

تكرمي إحدى املشاركات

ب��اش��ر ف��ري��ق ال��ت��دري��ب التابع مل��رك��ز اخل��وارزم��ي
للتدريب بجامعة الكويت على تقنية املعلومات ومركز
نظم املعلومات بالتعاون مع إدارة التطوير اإلداري
وتنمية املوارد البشرية أولى برامجه التدريبية للعام
اجلامعي  2020 – 2019وهي دورة مهارات أساسية
في استخدام نظام  Office 365في مختبرات املركز
من األحد الى اخلميس.
ومت خالل الدورة شرح احملتويات والتي تضمنت
التعرف على تطبيق النظام وه��ي :تطبيق التخزين
السحابي  OneDriveالذي يتيح للمستخدم حتميل
امللفات على وح��دة التخزين للنظام وتصل مساحة
التخزين ال��ى  ،1TBوتطبيق البريد اإللكتروني
 Outlookوال���ذي يتضمن ع��دة تطبيقات مفيدة
للمتدرب وه��يCalendar – email – people :
 ،– taskوتفيد ه��ذه التطبيقات بتسهيل عملية
التواصل مع زمالء العمل ،ومت شرح تطبيق األشخاص
 Peopleالذي يسهل عملية تتبع االجتماعات واملهام
بني األشخاص ،و تطبيق النماذج  Formsالذي يعمل
على النماذج واالخ��ت��ب��ارات اإللكترونية ،باإلضافة
الى كيفية التواصل مع زمالء العمل بسهولة وتنظيم
املهام بينهم عن طريق تطبيقني  TeamsوGroup
ومشاركة امللفات واملستندات الرقمية وذل��ك يوفر
املستندات الورقية.
وأوض���ح فريق التدريب أن دورة نظام Office
365من أهم الدورات التي تسهل على املوظف حياته
الوظيفية وتواصله مع زمالئه املوظفني بل وتساهم في
توفير الوقت وترتيب املهام.
وفي ختام الدورة أوضحت القائم بأعمال مدير مركز
اخلوارزمي سامية إسماعيل أهمية هذه الدورة ومدى
االستفادة منها منوهة على أن هذه ال��دورة مستمرة
بالطرح إلى تاريخ  19ديسمبر  ،2019وأضافت بأن
التسجيل مستمر في دورة األمن الرقمي التي تبدأ أولى
دورات��ه بتاريخ  2019/10/15إلى نهاية ديسمبر
 ،2019وقد مت تقدمي شهادات حضور الدورة جلميع
املشاركني.

هذه األشعة مباشرة من الشمس إلى اجللد
وليس عبر زجاج النافذة أو الستارة أو من
فوق مالبس الطفل.
وأشعة الشمس الفوق بنفسجية هي
املصدر الرئيس لتكوين فيتامني “د” عند
األط��ف��ال حيث أنها تقوم بتحويل م��ادة
الكوليستيرول امل��وج��ودة باجللد إلى
فيتامني “د».
وبني الدكتور أنه في حال عدم استطاعة
األم تعريض طفلها ألشعة الشمس فإنه
يجب إعطاء الطفل نقط فيتامني «د» يوميا
و بصفة منتظمة عن طريق الفم حيث أن
الطفل يحتاج يوميا الى  400وحدة ( 4نقط
فقط ) من فيتامني «د «.
وأوض��ح أن فيتامني “د” هو املسؤول
ال��رئ��ي��س ع���ن ام��ت��ص��اص ال��ك��ال��س��ي��وم
والفوسفات من األمعاء ثم يقوم مبساعدة
ب��ع��ض ال��ه��رم��ون��ات ب��ت��رس��ي��ب ام�ل�اح
الكالسيوم و الفوسفات بالعظام واألسنان،
مشيرا إلى أن “ فيتامني “د” هو عنصر هام

د .أحمد سالم

جدا لتكوين أسنان و عظام سليمة وصحية
سواء لألطفال أو للكبار.
ولفت إل��ى بعض املضاعفات التي قد
تنجم عن مرض لني العظام ومنها اإلصابة
بالتهابات الصدر كااللتهاب ال��رئ��وي و
التهابات الشعب الهوائية وتشوهات
بعظام القفص الصدري و الساقني وضمور
بالرئتني نتيجة لهده التشوهات وتشنجات
عضلية نتيجة نقص الكالسيوم بالدم
وقصر القامة.Rackitic Dwarfism
وأش���ار ال��دك��ت��ور س��ال��م إل��ى أن��ه ميكن
معرفة إن كان مصاب باملرض لني العظام
عن طريق فحص الطفل بدقة من قبل طبيب
األط��ف��ال وإج���راء أشعة على رس��غ اليد ،
وإج���راء حتليل دم بسيط ملعرفة نسبة
فيتامني “د” و نسبة الكالسيوم والفوسفات
وأنزمي. Alkalin phosphatase

«العلوم اإلدارية» نظمت ندوة «رؤى
حول املستقبل االقتصادي في الكويت»

نظم ن��ادي االقتصاد بكلية
العلوم اإلدارية بجامعة الكويت
أولى ندواته لهذا العام الدراسي،
باحلرم اجلديد جلامعة الكويت
مبدينة صباح السالم اجلامعية
مب��ن��ط��ق��ة ال����ش����دادي����ة ،حتت
ع��ن��وان “ رؤى ح��ول املستقبل
االقتصادي للكويت” ،حاور فيها
د .عباس املجرن أستاذ االقتصاد
بالكلية م��ع الضيف الدكتور
سعد البراك نائب رئيس مجلس
إدارة الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية املشروعات الصغيرة
واملتوسطة وعمل أيضا ولعدة
س���ن���وات ك��رئ��ي��س ت��ن��ف��ي��ذي
مل��ج��م��وع��ة زي���ن ل�لات��ص��االت،
شهدت الندوة حضورا كبيرا من
قبل أساتذة وطلبة الكلية.
بداية أع��رب د .سعد البراك
ع��ن أم��ل��ه ب��أن تتمكن الكويت
من معاجلة مكامن اخللل التي
يعاني منها االقتصاد الكويتي
عبر اخلطط والبرامج التنموية
ال��ط��م��وح��ة م���ن خ��ل�ال متكني
القطاع اخلاص من قيادة عملية
التنمية ،مبينا مخاوفه من عدم
ق��درة احلكومة على االستمرار
ف��ي إي��ج��اد وظ��ائ��ف حقيقية
للخريجني في املستقبل بسبب
انخفاض إيرادات النفط التي ما
زالت تشكل املصدر شبه الوحيد

د .عباس املجرن و د .سعد البراك

للدخل في الكويت على الرغم
من أن الكويت تعتبر من أوائل
ال��دول في تصدير النفط لكنها
تعاني من ضمور في الصناعة
النفطية التي قد جتعلها بعيدة
عن خطى الدول املتقدمة.
وت���ط���رق���د.ال���ب���راك ل���دور
ال��ص��ن��دوق ال��وط��ن��ي ل��رع��اي��ة
وتنمية املشروعات الصغيرة
وامل��ت��وس��ط��ة ف��ي خ��ل��ق ف��رص
عمل للشباب الكويتي عبر دعم
مبادراتهم ،وقال “إن الصندوق
جن��ح حتى اآلن ف��ي دع��م أكثر
من  1200مشروع كويتي من
املشاريع الصغيرة واملتوسطة
“ ،مؤكدا جناح ومتيز العديد
م��ن امل��ش��روع��ات ال��ت��ي دعمها

الصندوق الوطني موضحا أن
نحو  25باملئة من املشروعات
اجلديدة املمولة هي ذات طبيعة
صناعية وخصوصا في مجال
الصناعة الغذائية.
وفي ختام الندوة مت فتح باب
النقاش واألسئلة مع احلضور
إلت��اح��ة الفرصة للمستمع أن
يستنبط األف��ك��ار وال����دروس
واخل��ب��رة العملية م��ن جت��ارب
ال��ض��ي��ف ،ك��م��ا ت��ق��دم د.ع��ب��اس
املجرن بخالص الشكر للضيف
ولنادي االقتصاد على جهودهم
املبذلة لتنظيم الندوة ،وبدوره
ت��ق��دم ال��ن��ادي بتكرمي د .سعد
البراك بدرع تذكاري تقديرا له
وحلضوره.

جانب من احلضور

«الدراسات العليا» أقامت لقاءً مع
مدراء البرامج بالكليات اجلامعية

حتت رعاية وحضور عميد
كلية الدراسات العليا بجامعة
الكويت أ.د .بدر البديوي أقامت
الكلية ل��ق��اء م��ع م���دراء برامج
الكليات اجلامعية ورؤس���اء
املجال على م��دار يومني باللغة
العربية واللغة اإلجنليزية،
ب��ق��اع��ة ( – )119ب��احل��رم
اجل��ام��ع��ي ب��اخل��ال��دي��ة ،وذل��ك
بحضور كل من العميد املساعد
للشئون الطالبية أ.د .فيصل
ال��ك��ن��دري ،وال��ع��م��ي��د املساعد
للشئون األكادميية أ.د .خالد
جبر الفضالة ،والعميد املساعد
سجى
للتخطيط والتطوير دُ .
ب��وخ��م��س�ين ،وم��وظ��ف��ي قسم
القبول بالكلية ،ومدراء البرامج
العلمية.
مت خ�لال ال��ل��ق��اء التعريفي
ت��وض��ي��ح ال��ع�لاق��ة ف��ي��م��ا بني
كلية ال��دراس��ات العليا وم��دراء
ال��ب��رام��ج ،ب��اع��ت��ب��اره��م حلقة
الوصل فيما بني الكلية والطلبة،
فضال عن شرح إج��راءات عملية
التقدمي جلميع برامج الدراسات
العليا للسنة الدراسية القادمة.

جانب من اللقاء

ومت ال��ت��ط��رق إل����ى ع��رض
مفصل لنظام معلومات الطالب
اجلديد اخلاص مبدراء البرامج
والذي يحتوي على ثالثة أنظمة
مت دمجها في نظام واحد كآلية
جديدة ،باإلضافة إلى اخلدمات

ال��ت��ي تقدمها إدارة الشئون
األكادميية بالكلية ومن أبرزها:
(متويل األطروحات واملشاريع
الطالبية – ش���روط اإلش���راف
وال���ت���دري���س ف���ي ال��ب��رن��ام��ج
– والنماذج املستخدمة).

