
أعلن رئيس احت��اد املكاتب 
الهندسية وال��دور اإلستشارية 
الكويتية املهندس بدر السلمان 
ع��ن ات��ف��اق اإلحت����اد م��ع وكيل 
وزارة الدولة لشؤون الشباب 
مبكتب الوزير، لتوقيع مذكرة 
تفاهم تعمل على متكني الشباب 
الكويتي حديثي التخرج من 
التخصصات الهندسية واملهن 
الهندسية املساندة م��ن خالل 
توظيفهم في املكاتب الهندسية 
وال��دور اإلستشارية الكويتية 
ال��ت��ي س��ت��دخ��ل ض��م��ن أع��م��ال 
التصميم واإلش���راف مبشروع 

مدينة املطالع السكنية.
وذكر السلمان أنه اجتمع مع 
وكيل ال���وزارة مبكتب الوزير 
الدكتور مشعل الشاهني الربّيع 
مبكتبه حيث توافق الطرفان 
لتحديد آليات التعاون بينهما 
مب��ا ف��ي ذل��ك أع���داد اخلريجني 
وتهيئتهم للعمل في هذا املشروع 
ال��ت��ن��م��وي م��ن خ���الل برنامج 
ت��دري��ب��ي ُي��ش��رف على إدارت���ه 
وتنفيذه خ��ب��راء وأك��ادمي��ي��ون 
ويتضمن عمل ميداني بحيث 
ي��خ��رج منه امل��ت��درب مكتسباً 
م��ه��ارات نوعية جتعله مهيئاً 
للعمل بشكل مهني وب��ج��ودة 
عالية، مشيدا باتاحة معالي 
وزي��ر الدولة لشؤون الشباب 
ووزي���ر اإلع���الم عبد الرحمن 
امل��ط��ي��ري ال��ف��رص��ة ل��الحت��اد 

للتعاون بهذا املجال.
وأكد السلمان، أن أن االحتاد 
ي��ط��م��ح ال����ى ت��وس��ي��ع ق��اع��دة 
تعيني املهندسني الكويتيني 
واملهنيني ف��ي املهن الهندسية 
املساندة حديثي التخرج ومن 
مختلف التخصصات للعمل 

ف���ي امل��ش��اري��ع االس��ت��ش��اري��ة 
التي تطرحها ال��دول��ة، مشيرا 
ال���ى م��س��اع��ي االحت����اد لوضع 
اشتراطات وضوابط للتشغيل 
ال��ف��ع��ل��ي حل��دي��ث��ي ال��ت��خ��رج 
ب��ال��ق��ط��اع اخل����اص م��ن خ��الل  
عقود املشاريع التي تطرحها 
الدولة  ، الفتا الى العمل لتعديل 
م��واص��ف��ات وش���روط التعاقد 
واللوائح إلل��زام املستشارين 
واملقاولني الذين يتعاقدون مع 
م��ؤس��س��ات  ووزارات ال��دول��ة 
بتدريب وتأهيل حديثي التخرج 
ومن ثم العمل في املشاريع التي 
يتم التعاقد عليها  وفق شروط 

وضوابط محددة.
من جانبه أك��د وكيل وزارة 
الدولة لشؤون الشباب مبكتب 
ال���وزي���ر د. م��ش��ع��ل ال��ش��اه��ني 
الربّيع بأن املكتب وضع عدداً 
م��ن امل��ش��اري��ع ال��ت��ي أدرج���ت 
ضمن اخلطة اإلمنائية للدولة 
بعد أن كلفه مجلس ال���وزراء 
ف��ي تنفيذ السياسة الوطنية 

للشباب، ومنها مشروع “صّناع 
العمل” الذي يهدف الى توظيف 
الشباب الكويتي ف��ي القطاع 
اخل���اص بعد اج��ت��ي��ازه ل��دورة 
تدريبية ي��خ��رج منها الشاب 
ح��ام��الً معه م��ا ميكن تشبيهه 
برخصة عمل احترافية نظراً 
إلكتسابه كمية م��ن اخل��ب��رات 
العلمية وامليدانية التي سُترغب 
أص��ح��اب األع��م��ال ف��ي تعيينه 
ل��دي��ه��م، م��وض��ح��اً ب��أن املكتب 
قد ق��ام بالتواصل مع ع��دد من 
القطاعات التجارية في الكويت 
بقصد معرفة احتياجاتهم من 
العمالة الوطنية لتوفير وظائف 
م��ن��اس��ب��ة خل��ري��ج��ي م��ش��روع 

“ُصّناع العمل”.
ورحب الربّيع باإلتفاق الذي 
مت بني املكتب واحت��اد املكاتب 
الهندسية وال��دور االستشارية 
الكويتية مثمناً دور اإلحت��اد 
ف���ي دع���م ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي 
وخاصة املهندسني واملهندسات 

الكويتيني.
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أع��ل��ن امل��دي��ر ال��ع��ام لبلدية 
الكويت أحمد املنفوحي أمس، 
تخصيص 11 م��وق��ع��اً للمدن 

العمالية تنظيما لسكن العزاب.
وق����ال امل��ن��ف��وح��ي ف��ي بيان 
صحفي، إث��ر اج��ت��م��اع اللجنة 
التنسيقية العليا في البلدية: 
إن��ه مت ت��ن��اول ع��دد م��ن البنود 
على طاولة االجتماع كالبحث 
فيما يتعلق مبدن العزاب وعقود 

النظافة املستقبلية.
وأض��اف أن اللجنة تناولت 
تخصيص امل���واق���ع اخل��اص��ة 
بسكن العزاب بعد التنسيق مع 
وزارة املالية وجميع اجلهات 
احلكومية إلنشاء تلك املواقع 
وسترفع اللجنة تقريراً للعرض 

ع��ل��ى امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي خ��الل 
أسبوعني لتخصيص املواقع ال� 
11 مبساحة 150 ألف مترمربع 

لكل موقع.
وأوضح أن تلك املواقع ال� 11 
مت توزيعها على ثالثة مواقع 
باملنطقة الشمالية وثالثة مواقع 
باملنطقة ال��وس��ط��ى وخمسة 

مواقع باملنطقة اجلنوبية.
وبشأن تطوير عقود النظافة 
ورفع مستوى اخلدمة وجودتها 
أف��اد بأنه متت مناقشة اقتراح 
جلنة النظافة لالستعانة مبكتب 
استشاري عاملي لوضع الشروط 
امل��رج��ع��ي��ة ل��ع��ق��ود ال��ن��ظ��اف��ة 

املستقبلية.
وذك����ر أن ال��ل��ج��ن��ة أوص���ت 

بوضع تصور حول االستعانة 
ب��أح��د امل��ك��ات��ب االس��ت��ش��اري��ة 
ال��ع��امل��ي��ة ل���وض���ع ال���ش���روط 
امل��رج��ع��ي��ة ل��ع��ق��ود ال��ن��ظ��اف��ة 
امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة وال���ع���رض على 
اللجنة، فضالً عن تكليف قطاع 
املالية واإلداري���ة التنسيق مع 
وزارة املالية لطلب املوافقة على 
توفير إعتمادات مالية في حدود 
100 ألف دينار )نحو 330 ألف 

دوالر(.
وأكد مضي بلدية الكويت في 
تطوير عملها مبختلف قطاعاتها، 
مشيراً إل��ى أن هناك مشاريع 
نوعية وحتديات مهمة ستساهم 
في إحداث نقلة نوعية في جودة 

جانب من اجتماع اللجنة التنسيقية العليااخلدمات املقدمة من البلدية.

»املكاتب الهندسية« ووزارة الشباب تتفقان على 
تدريب حديثي التخرج في مشروع »املطالع«

جانب من لقاء السلمان والربّيع
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5 في »اجلنوبية«  3 مواقع باملنطقة الشمالية و3 في »الوسطى« و  مت توزيعها على 

11 موقعًا للمدن العمالية تنظيمًا لسكن العزاب املنفوحي: »بلدية الكويت« تخصص 

منحت جمعية املهندسني الهندية 
العضوية الفخرية لرئيس جمعية 
املهندسني الكويتية ورئ��ي��س احت��اد 
املهندسني العرب املهندس فيصل العتل، 
كأول مهندس كويتي ينال هذه العضوية 
جل��ه��وده ف��ي تطوير ودع���م العالقات 
البلدين الصديقني وخاصة في املجاالت 

املهنية – الهندسية . 
وأع��ل��ن ذل��ك خ��الل م��ش��ارك��ة العتل 
ب��امل��ؤمت��ر “ امل��ؤمت��ر ال���دول���ي الثالث 
للتحديات الهندسية في دول اخلليج” 
وال���ذي نظمه ف��رع اجلمعية الهندية 
بالكويت مساء يوم اجلمعة ) أول من 
أم��س 22 يناير 2021 ( وحت��دث فيه 
العتل كضيف شرف ، الى جانب نحو 20 
من املتخصصني يتقدمهم نائب رئيس 
مجلس التكنولوجيا والعلوم لوالية 
تاليمندو و مدير برنامج الهند لألقمار 
الصناعية الدكتور ماليسوامي اندرواي 

، ومم��ث��ل االحت���اد ال��دول��ي للمنظمات 
الهندسية الدكتور غونوراجا وممثل 
السفارة الهندية في الكويت السكرتير 

األول فهد خان.   
ودع��ا العتل في كملته أم��ام املؤمتر 
ال��ى  تطوير التصميم الهندسي لتلبية 
متطلبات مابعد كورونا ، الفتا الى أن 
التصاميم الهندسية الواجب تطويرها 
تشتمل ك��ل مناحي وم��راف��ق  احلياة 
انطالقا من املعيشية الى املرافق العامة 
وك��ذل��ك تكنولوجيا ال��ذك��اء الصناعي 
س��واء في املعدات الطبية  وغيرها من 

مجاالت احلياة  . 
وأوضح العتل  في كلمته، أن مناقشة 
التحديات التي تواجه العمل الهندسي 
مبنطقتنا ورغم أهميتها إال أنها لن تكون 
خ��ارج اط��ار التحديات الهندسية حول 
ال��ع��ال��م ، وخ��اص��ة ف��ي ظ��ل كوفيد 19  
والتطورات التي نشهدها في جتدد هذا 

الفيروس واملعطيات اجلديدة له ، مما 
يحتم علينا خلق بيئة جديدة تتوافق 

ومتطلبات مواجهة هذا الفيروس . 
وأضاف، أن أسلوب احلياة اجلديد في 
ظل كورونا ، يحتم علينا نحن املهندسني 
أن نوفر بيئة معيشية تتوافق ومتطلبات 
املواجهة م��ع كوفيد وت��ط��ورات��ه، ب��دءاً 
من بيوت املعيشة التي سيتطلب األمر 
إعادة تصميمها وختاما باملرافق العامة 
واخلاصة التي ال بد وأن نأخذ باحلسبان 
تطويرها  تصميميا للمنشآت احلديثة أو 
وحتى القائمة حاليا ، مضيفا أن هذا 
يضع على عاتق املهندسني أعباًء جديدة 
تتطلب املزيد من اجلهد وتسخير الذكاء 
االصطناعي والتكنولوجيا عموما لهذا 

األمر. 
وأضاف رئيس “ املهندسني “ قائالً:  
وب��اإلض��اف��ة ال���ى ه���ذا ال��ت��ح��دي علينا 
االرت��ق��اء بأساليب تعليمنا الهندسي 

ليتوافق وكل متطلبات التقييم العاملي 
، موضحا أن  بيئة العمل الهندسي  في 
دول اخلليج وكما في غيرها من الدولة 
تتطلب منا جميعا االهتمام بالتعليم 
والسعي ال��ى حتقيق التكامل ببرامج 
التعليم الهندسي لوضع قاعدة اعتراف 
عاملي نطمح أن تكون على أجندة االحتاد 

الدولي للمنظمات الهندسية .
وختم العتل كلمته بالتأكيد على أن 
جمعية املهندسني الكويتية ستتعاون 
مع الزمالء في نقابة املهندسني الهندية 
واالحت��اد الدولي للمنظمات الهندسية 
ملزيد من االرتقاء بالعمل املهني وتوسيع 
ق��واع��داالع��ت��راف املهني وف��ق األس��س 
العاملية ومتطلبات البيئة احمللية ، 
متوجها بالشكر على الثقة ومنحه 
العضوية الفخرية كأول كويتي يتلقى 
ه��ذه العضوية م��ن نقابة املهندسني 

الهندية . 

أول كويتي متنحه نقابة املهندسني الهندية العضوية الفخرية

العتل: االرتقاء بأساليب التصميم الهندسي 
وتسخير الذكاء الصناعي ملرحلة مابعد »كورونا« 

خالل إعالن منح العتل العضوية الفخرية 

 ق���ال ع��ض��و م��ج��ل��س ادارة 
ج��م��ع��ي��ة ال���ع���الف���ات ال��ع��ام��ة 
الكويتية محمد امل��وس��وي: إن 
املؤمتر االفتراضي “ الصفوف 
األمامية.. ملحمة صمود” ينطلق 
8 فبراير 2021 ويستمر على 
مدى يومني الستعراض جتارب 
اجل��ه��ات احلكومية واخل��اص��ة 
ومؤسسات املجتمع املدني في 
مواجهة فيروس كورونا “كوفيد 

.”19
وأش���ار ف��ي تصريح صحفي 
أمس، إلى أن املؤمتر يأتي ضمن 
فعاليات مهرجان تكرمي الصفوف 
األول����ى، م��ع اح��ت��ف��االت ال��ب��الد 
باالعياد الوطنية وذلك لتسليط 
ال��ض��وء على ج��ه��ود الصفوف 
األمامية في تلك اجلهات، منوها 
ب����أن ه���ن���اك جت�����ارب ن��اج��ح��ة 
وحت��دي��ات واج��ه��ت الصفوف 
األمامية يجب أن تعرض فهي 
دروس مستفادة علينا عرضها 
للجمهور م��ا يساهم ف��ي نشر 
ثقافة العمل التطوعي، كما يعزز 
اللحمة الوطنية ويرسخ الكثير 
من املفاهيم االيجابية التي ترتقي 

بالوطن.
وق��ال امل��وس��وي: إن م��ا يزيد 
ع��ن 15 جهة سيجتمعون عبر 
اإلنترنت الستعراض جتاربهم 
الناجحة ف��ي م��واج��ه��ة كوفيد 
19، مؤكداً أهمية إبراز دور تلك 
اجلهات في مواجهة الفيروس 
الفتاك وكيفية احلد منه وتوعية 
املجتمع للحفاظ على الصحة 

العامة.
ولفت إلى أن جلسات املؤمتر 
ستلقي الضوء على اإلج��راءات 
االحترازية التر يجب االلتزام 
بها بعد احلصول على التطعيم 

فصال عن بعض االث��ار السلبية 
ال��ت��ي خ��ل��ف��ت��ه��ا ع���دم االل���ت���زام 
باإلجراءات االحترازية، وحتديداً 
التباعد االجتماعي فضال عن 
إبراز الدور احلكومي في مواجهة 
فيروس ك��ورون��ا واستعدادات 
الفترة املقبلة للعمل على إيجاد 
املناعة احملتمعية للقضاء على 
هذه اجلائحة التي اودت بحياة 
ال��ك��ث��ي��ر ع��ل��ى م��س��ت��وى العالم 
وال��ق��ت بظاللها على االوض��اع 
االق��ت��ص��ادي��ة واملعيشية حول 

العالم.
وأشار إلى أن مهرجان تكرمي 
الصفوف األول��ى يتضمن عددا 
من الفعاليات وحرصت جمعية 
العالقات العامة إلط��الق أولى 
فعالياته في فبراير كمشاركة 
منها في احتفاالت شهر االعياد 
فبراير الوطنية، مثمناً جهود 
جميع اجلهات الداعمة والراعية 
ل��ل��ف��ع��ال��ي��ة، وم��ش��ي��دا بجهود 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
التي حت��رص دائما على رعاية 
فعاليات منظمات املجتمع املدني.

املوسوي: انطالق مؤمتر 
الصفوف األمامية »ملحمة 

8 و9  فبراير املقبل صمود« 

محمد املوسوي

 ف����ي إط������ار اس���ت���ع���دادات 
اجلمعيات والهيئات اخليرية 
في الكويت ألي تقييم مرتقب 
م���ن ج��ان��ب م��ج��م��وع��ة العمل 
امل��ال��ي، تكثف الهيئة اخليرية 
اإلس��الم��ي��ة العاملية جهودها 
التدريبية والتوعوية للقياديني 
في مجال حوكمة املؤسسات غير 

الربحية.  
 وتقود الهيئة اخليرية هذا 
امل��ل��ف ع��ب��ر م���ب���ادرة “متكني” 
لتطوير أداء العاملني في احلقل 
اخل��ي��ري بالشراكة م��ع وزارة 
الشؤون االجتماعية، ببرنامج 
تدريبي متخصص، يشمل أهم 
املعارف واملعلومات، واملهارات 
واإلستراتيجيات، التي يتحّتم 
على العاملني بالقطاع اخليري 
اكتسابها؛ من أجل تطوير قدرات 

مؤسساتهم. 
 وف����ي ه����ذا اإلط�����ار ج���اءت 
“دورة احل��وك��م��ة املؤسسية 
في املؤسسات غير الربحية” 
للخبير ف��ي م��ج��ال احلوكمة 
وإدارة ملخاطر والتدقيق الداخلي 
واخلارجي عالء أبونبعة التي 
نظمتها الهيئة ع��ب��ر تطبيق 
“ZOOM” على م��دى ثالثة 
أيام، وملدة أربع ساعات يومًيا، 
بحضور أكثر من 55 مشارًكا من 
مجالس االدارات في مؤسسات 
العمل اخل��ي��ري وال����وزرات في 

الكويت وبعض دول اخلليج.
وقالت الوكيل املساعد لقطاع 
التنمية االجتماعية ب���وزارة 
الشؤون هناء الهاجري: إنه على 
مدى عامني من توقيع بروتوكول 
التعاون بني ال���وزارة والهيئة 
اخليرية ملسنا تطوراً نوعياً في 

البرامج التدريبية التي قدمتها 
مبادرة “متكني” ملنتسبي العمل 

اخليري والقطاع احلكومي.
 وأضافت: كما الحظنا أهمية 
ت��ل��ك ال�����دورات وج��ودت��ه��ا في 
رفع كفاءة املشاركني من خالل 
املوضوعات املهمة التي تطرحها 
ملعاجلة العديد من االج��راءات 
التي م��ن شأنها حماية العمل 
اخل��ي��ري وس��د جميع الثغرات 
ال��ت��ي ق��د ت��ؤث��ر بالسلب على 

مسيرته. 
 ونوهت الهاجري إلى أولى 
ال��دورات التدريبية لهذا العام 
وأه��داف��ه��ا ال��رام��ي��ة إل��ى تعزيز 
اجت��اه��ات احلوكمة املؤسسية 
ف��ي امل��ؤس��س��ات غير الربحية 
والتوعية بأهميتها ودورها في 
دع��م عمل تلك املؤسسات وفقا 
للتوصيات واملتطلبات الدولية، 
وزي���ادة قدرتها على الرقابة 
والتقييم الذاتي من أجل خدمة 
العمل اخل��ي��ري، ورف���ع كفاءة 
العاملني في اجلانب احلكومي، 

وتعزيز الفهم املشترك مبا يصب 
ف��ي مصلحة ال��ع��م��ل اخل��ي��ري 

بالكويت. 
وعبرت عن تقديرها جلهود 
الهيئة اخل��ي��ري��ة، وتأكيدها 
املستمر على دعم الشراكة بينها 
وبني وزارة الشؤون من خالل 

بروتوكول التعاون.
من جانبها، قالت مدير إدارة 
اجلمعيات اخليرية وامل��ب��رات 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
ه��دى ال��راش��د: إن ه��ذه ال��ورش 
وال��دورات نتاج تعاون مشترك 
ب��ني الهيئة اخل��ي��ري��ة ووزارة 
ال��ش��ؤون ب��ه��دف ت��ط��وي��ر أداء 
العاملني في القطاع اخليري، 
مثمنة جهود مبادرة “متكني” 
ودورات��ه��ا التدريبية النوعية 

واملميزة.  
وم�������ن ج����ه����ت����ه، وص����ف 
امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة اخليرية 
ب��در الصميط دورة احلوكمة 
املؤسسية بأنها متثل انطالقة 
قوية للبرنامج التدريبي ملبادرة 

متكني خ��الل ع��ام 2021، الذي 
ي��ه��دف إل���ى ت��دري��ب منسوبي 
العمل اخليري وإثراء معارفهم 

وتنمية مهاراتهم. 
وأش���ار إل��ى ح��رص الهيئة 
والوزارة من خالل هذا البرنامج 
املشترك على االرتقاء مبستوى 
العاملني في احلقل اخليري من 
أج��ل تعزيز إج���راءات السالمة 
امل��ال��ي��ة ودع����م ق��ي��م االم��ت��ث��ال 
واالل��ت��زام بالتوصيات احمللية 
وال��ع��امل��ي��ة وت��ع��زي��ز م��ب��ادئ 
الشفافية واالف��ص��اح وج��ودة 

األداء. 
وأوض��ح الصميط أن الهيئة 
تولي قضية احلوكمة املؤسسية 
أولوية خاصة، وأنها قد قطعت 
شوًطا مهًما في بناء منظومة 
ال��رق��اب��ة ال��ذات��ي��ة وال��ت��دق��ي��ق 

الداخلي وإدارة املخاطر. 
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال رئ��ي��س 
امل��ب��ادرة عبد الرحمن املطوع 
ل��ق��د ان��ط��ل��ق��ت م���ب���ادرة متكني 
بشكل رسمي في منتصف عام 
2018، وه���ي ث��م��رة ش��راك��ة 
مم��ي��زة ب���ني وزارة ال��ش��ئ��ون 
االجتماعية والهيئة اخليرية 
اإلسالمية العاملية، وتهدف إلى 
تطوير أداء العاملني بالقطاع 
اخل��ي��ري، واالرت��ق��اء مبستوى 
مهاراتهم عبر ال��دورات املهنية 
املتخصصة، وورش العمل، 

واحللقات النقاشية. 
وح����ول دورة احل��وك��م��ة، 
ق��ال امل��ط��وع، إنها تطرقت إلى 
العديد القضايا والتطبيقات 
املتعلقة باحلوكمة املؤسسية 
ف��ي املؤسسات غير الربحية، 
م��ن ح��ي��ث ت��ع��اري��ف احلوكمة 

استعدادًا للتقييم املرتقب من جانب مجموعة العمل املالي

الهيئة اخليرية والشؤون تستهالن املوسم 
اجلديد لبرنامج »متكني« بـ »احلوكمة املؤسسية«

ح��ذر رئ��ي��س وح��دة 
امل��س��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة في 
مستشفى جابر للقوات 
امل��س��ل��ح��ة د. محمد 
الغامن من اإلب��ط��اء في 
عالج دوال��ي اخلصية، 
الفتا إلى أنه من املمكن 
أن ت��ؤدي إذا كانت من 
ال��درج��ة ال��ث��ال��ث��ة إل��ى 
ضعف ك��ف��اءة وحركة 
ون��س��ب��ة احل��ي��وان��ات 
املنوية، وم��ن ثم يؤثر 
ذل��ك على ال��ق��درة على 
اإلجناب بشكل طبيعي. 
وأك�����د ال���غ���امن في 

تصريح صحافي أن دوالي اخلصية تصيب غالباً الناحية 
اليسرى أكثر من اليمنى، وذلك يرجع إلى الفرق التشريحي 
لألوعية الدموية بني اخلصيتني، الفتا إلى أن املريض غالباً 
ما يشتكي من آالم، ويتم عالجها بعملية رب��ط ل��ألوردة 
الدموية عن طريق فتح جراحي من خالل اجلراحة العادية 

أو بامليكروسكوب عن طريق ربط الوريد الراجع. 
وأوضح أن الطبيب املعالج ال يقوم بربط الشريان حتى 

ال تضمر اخلصية.
وذك��ر أن املريض بعد العملية قد يشعر ببعض اآلثار 

اجلانبية، لذا عليه مراجعة الطبيب إذا شعر بذلك. 
وق���ال ال��غ��امن إن ع���الج دوال����ي اخل��ص��ي��ة ب��اجل��راح��ة 
امليكروسكوبية يعتبر من أفضل الوسائل الطبية في عالج 
ضعف السائل املنوي في تلك احل��االت، وذلك بسبب الدقة 
العالية في طريقة العملية لعالج الدوالي وتقليل فرص 
رجوعها أو حصول السلبيات مثل جتمع املاء حول اخلصية. 
وأش��ار إل��ى أن التجارب أثبتت استمرار التحّسن في 
%70 من تلك احلاالت، أما في حاالت ضعف السائل املنوي 
غير املصحوبة بالدوالي، والتي تعتبر غالبا بسبب ضعف 
وراثي في وظائف اخلصية، فيتم عالجها باألدوية املنشطة 
للخصية. وتشمل تلك األدوي���ة منشطات للهرمونات 
املسؤولة عن اخلصية، وكذلك بعض املكمالت الغذائية 
والفيتامينات املساعدة لتنشيط اخلصية، وأخ��ي��را فإن 
الوسائل املساعدة لإلجناب مثل احلقن املجهري تعتبر 
وسيلة مهمة مساعدة، يستطيع مرضى حاالت نقص العدد 

استخدامها.

الغامن: اإلبطاء في عالج 
دوالي اخلصية يؤثر على 

القدرة اإلجنابية

د. محمد الغامن
بدر الصميطهناء الهاجري

“ “التحديات الهندسية بدول اخلليج  العتل خالل مشاركته في مؤمتر 


