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 Sustainability :االستدامة باالجنليزية
وهــي مصطلح بيئي يصــف األنظمة 
احليوية املتنوعة واملنتجة مع مرور الوقت.
الدكتورة  تلقيت دعوة كرمية مــن 
الفاضلة تهاني العبيدلي الشمري، رئيسة 
الوكالة العربية للملكية الفكرية وأمني عام 
االحتاد العربي ملكافحة التزوير والتزييف 
املنظمة  ورابطة االجتماعيني واجلهات 
والراعية للمؤمتر العلمي اخلليجي الذي 
ســينعقد في دولة الكويت يوم السبت 
املقبل املوافق ٢١ مايو ٢٠٢٢م في فندق 
ومركز مؤمترات ميلينيوم في متام الساعة 

٨٫٣٠ صباحا إلى ٣٫٣٠ عصرا.
سيحضر املؤمتر ممثلو االحتادات 
واملنظمات والوكاالت والنقابات وجمعيات 

النفع العام وكل املهتمني بهذا الشأن.
قبل أن نطرح عصفنا الذهني على 
الالفت  العنوان  القارئ بخصوص هذا 
للنظر، فأسماعنا عبر وسائل االتصال 
اإلعالمي واالجتماعي باتت تسمع مسمى 

(التنمية املستدامة)!
فما «التنمية املستدامة»؟

كلنا نعرف أن (التنمية) هي التي تلبي 
احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة 
األجيال القادمــة على تلبية احتياجاتها 

اخلاصة!
وهي أيضا التي تأخذ بعني االعتبار 
األبعــاد االجتماعية والبيئية إلى جانب 
األبعاد االقتصادية حلســن استغالل 
املوارد املتاحة لتلبية احتياجات األفراد 

مع االحتفاظ بحق األجيال القادمة!
والناظر اآلن يجد العالم وشعوبه يواجه 
خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب 
عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية 
االقتصادية، وكذلك املســاواة والعدل 

االجتماعي!
ال شك أن هذا املؤمتر سيناقش كل 
مجاالت التنمية املستدامة وأهدافها ودور 
تقنية املعلومات في حتقيق هذه التنمية 

املستدامة واملرجوة!
كما ال ميكن إغفال دور (االتصاالت) 
اليوم في ظــل (امليديا) الذكية لتحقيق 

التنمية املستدامة!
والسؤال الذي يراودني ككاتب كويتي 
نقابي تربوي وإعالمــي ما الفرق  بني 

التنمية والتنمية املستدامة؟
الذي أعرفــه ويعرفــه اجلميع أن 

االستدامة هي كلمة (مستدامة)!
وهذا املفهوم أن االســتدامة تعني 
لعقد بعيد  االستمرار والدعم املستمر 
األمد، وهذا يعنــي أن هناك فرقا بني 
التنمية املستدامة واالستدامة،  مفهوم 
وهو تداخل وتشــابه بني املفاهيم ذو 
تأثير أعمق في البيئة والثقافة واالقتصاد 
ومؤثر فــي تفعيل آلية التنمية، كما أن 
االستدامة هي حالة معيشية تعتمد على 

االستمرارية!
اليوم بفضــل التواصل االجتماعي 
واإلعــالم وجمعيــات املجتمع املدني 
النشــيطة في هذا املجال بدأت تتضح 
كلمة (االستدامة) وهي اليوم كلمة شائعة 
وتستخدم من املثقفني ومن عامة الناس.

٭ ومضة: أحسن املنظمون في إيجاد هذا 
املؤمتر ملناقشة تعزيز التنمية املستدامة 
في وطننا العربي من خليجه الى محيطه، 
كوننا في مركز دول الشــرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
نعم.. بكل صراحة نحن شعوب بحاجة 
الى نشر الوعي واتخاذ خطوات ثابتة نحو 
مستقبل أكثر نقاء بشأن أمور كثيرة، 
وما أحوج احلكومات العربية واآلسيوية 
واألفريقية الى تعزيز التنمية املستدامة، 
فبدائــل الطاقة تتجدد في ظل تطورات 

تشمل كل مناحي احلياة.
هذا املؤمتر بداية طيبة لنشر توعية 
مجتمعية تنطلق من الكويت إلى كل دول 
لزيادة  الالزمة  التدابيــر  العالم التخاذ 

استخدام الطاقة املتجددة.
الطاقة في  لقد أعجبتني مشــاريع 
اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
ألنهما في سباق مع الزمن لالستفادة من 
الطاقة الشمسية ومشاريع التكنولوجيا 
التي تهدف الى تنمية الطاقة احلالية وإيجاد 
املناخي، وجتاري  التغير  بدائل ملعاجلة 
التطور احلضاري الذي يسعى لتعزيز 

الطاقة  التنمية املستدامة واســتخدام 
النظيفة، ويكفيهم فخراً أن لديهم «مدناً» 

تشتغل بالطاقة الشمسية البديلة!
اليوم هناك مدن خليجية منها أبوظبي 
بدأت جتبر أصحاب املشاريع التنموية 
اجلديدة على اخلضوع ملعايير تصنيف 
(اللؤلؤ) لضمان تأسيس جميع املشاريع 

املستقبلية بطريقة مستدامة!
تعمل مصر بشــكل جاد مبساعدة 
األمم املتحدة على تخفيف مخاطر التغير 
املناخي على البيئة من خالل خفض نسبة 
تبديد الطاقة واستهالكها باستعمال أنظمة 

موِفّرة للطاقة!
من أكثر األمور التي تشغل بالي وأنا 
أجوب سواحلنا هذا الكم الهائل من أكياس 
البالستيك املوجود على رمال السواحل 
أو فــي املياه، فهل لنا من قانون يحظر 
رمي هذه األكياس، ولعل هذا دور إخواني 
أعضاء مجلس األمة ألهمية هذا املوضوع 

التشريعي العاجل!
إجمالي اإلحصاءات تقول: هناك أكثر 
من ١٧٨ مليون طفل منهم ٦ ماليني طفل 
نازح نتيجة احلروب وهناك ٦٠ مليون 
طفل بحلول نهاية عام ٢٠٢٢ بحاجة إلى 
«اليونيسيف»!  رعاية سحب تقديرات 
وتبقــى احلقيقة أن منطقتنا الشــرق 
أوسطية هي األعلى في معدالت البطالة 

على مستوى العالم.
٭ آخر الكالم: ما أحوج بلداننا إلى خارطة 
طريق (أطلس) جديد يوعي (الشــباب) 
وهم أكثرية املجتمعات بأهمية «التنمية 
املســتدامة» خاصة في ظــل النزاعات 
وازدياد الفقر وارتفاع البطالة وما خلفته 
جائحة كورونا من تراجع وتأخر خطط 
التعليم والتقدم، وما هو موجود فعليا 
من تدابير العودة اآلمنة إلى املدارس التي 

حتتاج إلى مدارس!
ما لم يتحســن التعليم في الكويت 
والوطن العربي وبلدان الشرق األوسط، 
فال تنمية وال تنمية مستدامة ألن تردي 
التعليم هو ضعف في املخرجات وتلبية 

سوق العمل.. وهذه حقيقة لألسف!
٭ زبدة احلچي: كل املؤشرات في ضوء 
جائحة كورونا (كوفيد- ١٩) أعطتنا مؤشرا 
خطيرا جدا  في التوقعات الدميوغرافية، 
السكان  فالوافدون (مكتسحون) فعدد 
كما هو متوقع ما بني عام ٢٠٣٠ و ٢٠٥٠ 

يقولون:
٥٫٦ ماليني، وأنا أعتقد سيكون الرقم 

أكبر من هذا!
التوقعات  هناك مشكلة حقيقية في 

من هذا العائد الدميوغرافي!
له تأثيره  العدد املهول سيكون  هذا 

على خططنا في التنمية املستدامة!
وســيكون لهذا العدد السكاني غير 
املتوازن تأثيــره على التعليم والصحة 
واملرور والتنمية.. والتنمية املستدامة 
ما لم نراجع حساباتنا أيها املختصون 

كل في مجاله!
أرى أن ندعم كل برامج اليونيسيف 
في الشرق األوسط ونتابع التوصيات!

ما أحوج مجتمعاتنا العربية الشرق 
لتغيير  التوعية  إلى حمالت  أوســطية 
الســلوك وكيــف نرتقــي باخلدمات 
واحلصول عليها والتركيز على أهمية 
املياه  التطعيم واحلصول على  حمالت 
الصاحلة وتعزيز النظافة الشــخصية 
ودعم التعليم الرسمي احلكومي واخلاص 
وتعزيز كل أنواع الشراكات، ولهذا قلت 
في مقدمة مقالي إن التنمية املستدامة.. 

مستباحة!
كل الشــكر والتقدير لهذه الكوكبة 
املاء  التي حركت  العلمية االنكشــارية 
الساكن في التنمية.. والتنمية املستدامة!
أمتنى من وزارة اإلعالم تغطية هذا 
املؤمتر العلمــي احليوي ألهميته وكل 
القنوات اخلاصة وامليديــا والتواصل 
االجتماعي لتأثيــره البالغ في قادمات 
األيام وأن تكون توصياته مفعلة وواقعية 
وأن ال تضيع أدراج الرياح أو تكون رهينة 

خزائن احلفظ واإلهمال!
وســأنقل لقرائي الكرام جوانب من 
هذا املؤمتــر املبارك في مقال الحق إن 

شاء اهللا.
في أمان اهللا..

ومضات

التنمية املستدامة.. 
«مستباحة»!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

اجلالوي افتتح املركز املهني في «املهندسني»: 
الكويتي يستطيع العمل في مختلف املهن

عاطف رمضان

افتتح وزير العدل ووزير 
النزاهــة  لتعزيــز  الدولــة 
املستشــار جمــال اجلــالوي 
املركــز املهني في مقر جمعية 

املهندسني.
وقال اجلالوي، في تصريح 
صحافــي، ان املركــز املهنــي 
ســيعمل علــى زيــادة كفاءة 
األمــان  املهندســني ويعطــي 
ملتلقي اخلدمة وينظم ســوق 
العمل فــي الكويت من خالل 
املهندســني. واضاف  جمعية 
ان املركز املهني مينح للفنيني 
الليسن اخلاص ملمارسة املهنة 
ســواء في مجــال الكهرباء او 
املســاحة او اي خدمة مهنية، 
ويعطي في الوقت نفسه طالب 
اخلدمــة الثقة فــي العامل او 
الفني بأنه لديــه القدرة على 
القيام بهــذه االعمال على أمت 
وجه، مشــيرا الــى ان العامل 
او الفني يجب ان يحصل على 
رخصة لقيامه باالعمال الفنية 
املختلفة، فالعمل العشــوائي 
البــد ان ينتهــي. وحول مدى 
توجه احلكومة العتماد مهن 
اخرى، قال الوزير: هذا ليس 
دور احلكومة فقط، لكن دور 
املجتمع املدني الذي يســاهم 
في تنظيم هذه املهن واالعمال 
وذلك حماية للمواطن واملقيم.

وعن امكانية احياء اللجنة 
التي تعتمد املهن الهندســية 
وهي مشــكلة منذ ٢٠٠٣، قال 
الوزير: كل شــيء يتحقق في 
ظل وجود نشاطها واصرارها 
على حتقيــق ذلك. وعن مدى 
قــدرة املواطــن الكويتي على 
العمــل في مختلف املهن، قال 
: املواطن قادر على العمل في 
مختلــف املهــن، فعندما كنت 
مديرا عامــا للجمارك كان في 
االدارة اعداد كبيرة من ابنائنا 

االكادميية واملهنية املوجودة 
في الكويت. واشــاد اجلالوي 
بدور جمعية املهندسني، واصفا 
اياها بأنها نشطة وانها من اهم 
جمعيات املجتمع املدني البارزة 
في مجال الهندسة بشكل عام.

وحــول رؤيته عــن مهنة 
مندوب االعالن، افاد اجلالوي 
بأنهــا مهنــة اندثرت بســبب 
وجــود االعــالن االلكتروني، 
وانه مع بداية الســنة املقبلة 
ســتنتهي هذه املهنة بســبب 
وسائل التكنولوجيا واالعالن 

هــو تفعيل لشــراكة املجتمع 
املدني مع مؤسســات الدولة، 
مشيرا الى ان املركز هو لتنظيم 
سوق العمل واستكماال لدوره 
الذي قامت بــه اجلمعية فيه 
باعتماد املهندســني. واضاف 
العتل ان املهنــدس يعمل مع 
مهن اخرى ضمن فريق عمل في 
اي مشروع، موضحا انه سيتم 
اعتماد كل املهن حتى نضمن 
جودة العمل في الكويت وحفظ 
التركيبة  احلقــوق وتعديــل 
الســكانية، وحتــى نضمــن 
كرامة املهنــي وكذلك احلفاظ 
على سوق العمل من الشوائب 
املوجودة السائبة التي تعمل 
من دون اي اعتماد او اختبار 

او تدقيق على صالحيتها.
وتابــع: ال نريــد ان نــرى 
عامال يقول «انا متخصص في 
كل شــيء» فهذا انتهى، وزاد: 
قدمنا املشــروع في عام ٢٠١٧ 
للقــوى العاملة وكانت خطة 
استراتيجية متكاملة النطالقها 
بداية من املهندســني وبعدها 
املهن املساندة ثم بعدها ننطلق 
للمهن االخرى، فاليوم جنحنا 
في جتربة املهندسني وننطلق 
للخطوة الثانية من املشروع.

وحول رؤيته لوجود املركز 
املهنــي فــي تطبيق «ســهل» 
االلكترونــي فــي املســتقبل، 
قال العتــل: موقــع اجلمعية 
علــى الـــ «أوناليــن» وجــار 
حاليــا الربــط بــني اجلمعية 
واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات لوجودنا على شبكة 
الداخليــة وكذلــك  الكويــت 
املوقع احلكومــي االلكتروني 
ووجودنا في تطبيق سهل كذلك 
من خالل املوقع. وقال العتل 
انه من يعتمد من الفنيني في 
املركز املهني سوف يصرح له 
مبزاولة املهنة بعد النجاح في 

االختبارات املطلوبة.

عن ُبعد، مشيرا الى ان احملاكم 
بحاجة الى امناء ســر جلسة 
وكتاب حتقيق. وردا عن سؤال 
حول بعض االحكام القضائية 
الصــادرة في بعــض قضايا 
النصب العقاري ولم تنفذ، اكد 
ان هــذا غيــر صحيح فجميع 

االحكام تنفذ وفق القانون.
سوق العمل

مــن جانبــه، قــال رئيس 
جمعية املهندســني م. فيصل 
العتل ان افتتــاح مركز املهن 

أكد إعداد قائمة بـ ٧١ مهنة بالتعاون مع «القوى العاملة» إلجراء التدريب واالختبارات

(فريال حماد) املستشار جمال اجلالوي يزيح الستار إيذاناً بافتتاح املركز املهني 

املستشار جمال اجلالوي وم. فيصل العتل واحلضور خالل جولة داخل املركز

الشــباب الكويتــي خريجــي 
معاهد مهنية، فمنهم امليكانيكي 
والصبــاغ واملتخصــص في 
تركيــب الســيراميك وكلهــم 
يقومون بهذه االعمال، وقال: 
ان املركز املهني ســيعزز دور 
املواطنني. واشار الى ان جمعية 
املهندســني لهــا دور مهم في 
تنظيم هــذه املهن. وتابع: مت 
اعــداد قائمة بـ ٧١ مهنة وذلك 
بالتعاون مــع القوى العاملة 
الجراء التدريب واالختبارات 
التي تعقد بالتعاون مع اجلهات 

وزير العدل بحث فرص استقدام العمالة اإلثيوبية
بحــث وزير العــدل وزير الدولة لشــؤون 
النزاهة جمال اجلالوي مع وزير العمل واملهارات 
بجمهورية إثيوبيا جنوسو جيرميانويل والوفد 
املرافــق له عددا من القضايا اخلاصة بالعمالة 
اإلثيوبية وتقييم فرص استقدام العمالة املنزلية 
إلى الكويت. وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة، 
في بيان صحافي، إن االجتماع ناقش اللمسات 
األخيــرة على مشــروع مذكرة التفاهم بشــأن 
توظيف العمالة املنزلية االثيوبية في الكويت. 
يذكر أن وفدا رسميا من إثيوبيا يترأسه الوزير 
جيرميانويل وصل إلى البالد مطلع األســبوع 
احلالي لبحث سبل استقدام العمالة اإلثيوبية 

املستشار جمال اجلالوي خالل اللقاء مع وزير العمل اإلثيوبيمع اجلانب الكويتي.

«الصحة» تبدأ بصرف مكافآت «املمتازة»
عبدالكرمي العبداهللا

بدأت وزارة الصحة بتحويل مكافآت 
االعمال املمتازة ملستحقيها من القطاعات 
واالدارات التــي انتهت من التدقيق على 
كشــوفها الى البنك املركزي على أن يتم 
ايداعها في حساباتهم في البنوك قريبا.
التدقيــق علــى  وســيتم اســتكمال 
القطاعــات واالدارات واملناطق الصحية 
واملستشفيات التي لم يتم االنتهاء منها 
قريبا وحتويلها الى البنوك بعد االنتهاء 

منها مباشرة
ومن شروط مستحقي «املمتازة» أن 
يكون املوظف من احلاصلني على تقدير 
«امتياز» عــام ٢٠٢١، وأال يكون املوظف 
قد وقعــت عليه عقوبــة تأديبية خالل 
عام ٢٠٢١، فضال عن أال يكون املوظف قد 
جتاوزت مدة إجازته املرضية خالل عام 
٢٠٢١ فترة ١٥ يوما عدا دخول املستشفى. 
وتضمنــت الضوابــط أن يكون املوظف 
معينــا على درجة جدول املرتبات العام 
أو املعينــني باملرتبــات، وأن تكون مدة 
املزاولة الفعلية لعمل املوظف خالل السنة 
امليالديــة موزعة على ٧٠٪ من عدد أيام 

النوبة للعاملني بهذا النظام كل حســب 
نظام النوبة اخلاضع له، و١٨٠ يوم عمل 

فعليا لباقي الفئات األخرى.
وذكــرت الضوابط أنه حتســب مدة 
املزاولة الفعلية بعد استبعاد مدة االنقطاع 
(الوقــف عن العمل اإلعارةـ  التفرغ بكل 
أنواعه والبعثات واإلجازات أيا كان نوعها 
أو مدتها أيام العطالت الرسمية واجلمع 
والراحات عدا اإلجــازات املرضية خالل 

فترة الرقود باملستشفى فقط).
وأشــارت الضوابــط الــى أن صرف 
مكافآت األعمال املمتازة ملوظفي الوزارة 
يأتي وفقا جلدول ديوان اخلدمة املدنية 
في منح األعمال املمتازة، ويجوز منحها 
بفئات أقــل، إذ يتمثل فــي منح األطباء 
واالستشــاريني ومديري اإلدارات ١٥٠٠ 
دينار، كما يصــرف للصيادلة والفنيني 
واملراقبــني ١٣٠٠ دينــار و١٠٠٠ دينــار 
لرؤســاء األقســام والهيئة التمريضية، 
و٨٠٠ دينار لكل من املوظفني واإلداريني 
و٤٠٠ دينار للوظائف املعاونة والفنية 
املســاعدة، موضحة أن هذا يأتي حسب 
كتــاب الديوان، علما أنــه يحق للوزارة 

منح هذه املكافأة بفئات أقل.

قانون املرافعات
ينظم القانون في الدول احلديثة العالقات 
بــني األفــراد فــي املجتمــع ويحــدد احلقوق 
الشخصية املختلفة وأصحاب هذه احلقوق، 
وال يكتفي القانون بضمان احلقوق بل يضمن 
وجودها ويصونها من أي اعتداء قد يقع عليه، 
فإذا ما وقع اعتداء على تلك احلقوق يكون احلق 
في التقاضي وإثــارة النزاع امام القضاء هو 
الطريق حلماية تلك احلقوق التي مت االعتداء 

عليها، وهنا يكون دور قانون املرافعات.
وقانون املرافعات عبارة عن مجموعة من 
القواعد التي تنظم مرفق القضاء، والتي تبني 
كيفيــة أدائه وظيفتــه، وذلك من اجل ضمان 
حماية احلقوق الشخصية لألشخاص، وهي 
تنظم إجراءات التقاضي ومصادر هذا القانون 
تنقسم إلى أصلية وأخرى احتياطية. املصادر 
األصلية هي الدســتور، وهو مصدر يتضمن 
املبادئ االساسية التي تنظم السلطة القضائية، 
فقانون املرافعات الصادر في ١٩٨٠/٦/٤ مت العمل 
به اول نوفمبر ١٩٨٠، والذي استهدف حتقيق 
ضمان احترام مبــدأ املواجهة بني املتقاضني، 

وقانون تنظيم القضاء ينظم ويشكل احملاكم 
وسلطاتها، وقانون االثبات في املواد املدنية 
والتجارية ينظم كيفية تقدمي األدلة أمام احملاكم، 
بينما قانون اخلبراء يتعلق باخلبراء ودورهم 
أمــام احملاكم، وأخيرا قانون رســوم احملاكم 

ويتضمن كيفية حتديد الرسوم القضائية.
واملصادر االحتياطية هي القضاء، والذي 
ســاهم بدور بــارز في مجال شــروط وجود 
الدعــوى، والفقه الذي يلعب دورا مهما جدا، 
وهو تفسير نصوص قانون املرافعات املدنية 
والتجارية، كما ساهم ايضا في وضع احللول 
للمشاكل املطروحة امام القضاء، والتي صدرت 

فيها احكام متعارضة.
ويســمى هذا القانون في الفقه االسالمي 
بعلــم القضاء، وله اهميــة خاصة عند فقهاء 
الشريعة اإلسالمية باعتباره وسيلة إلعمال 
األحكام الشرعية املستمدة من األدلة كالكتاب 

والسنة واإلجماع والقياس.

إعداد الطالب: سالم نعمان املبارك

العتل: سيتم اعتماد كل املهن حتى نضمن جودة العمل في الكويت وحفظ احلقوق

مشاركة طالبية

العنزي لـ «األنباء»: العالج البيولوجي قفزة نوعية لبعض األمراض
حنان عبداملعبود

أكــد استشــاري أمــراض 
جلدية وتناسلية وتخصص 
دقيق في االكزميا التالمسية 
املعديــة  اجللــد  وأمــراض 
ورئيس وحدة حساسية اجللد 
باملستشفى األميري د.طارق 
العنزي أن العالج البيولوجي 
شــكل ثورة عالجية في عالم 
العالجات احلديثة، مبينا أنه 
استحدث وشكل قفزة كبيرة في 
عالج األمراض اجللدية وبعض 
التخصصات األخرى، مبينا أنه 
في السابق كانت هناك بعض 
األمراض املستعصية والتي ال 

هذا العــالج البيولوجي فإن 
الوضع أصبح مستقرا وأفضل 
بكثير. جاء هذا في تصريح لـ 
«األنباء» على هامش انطالق 
أعمال املؤمتر السنوي لقسم 
األمراض اجللدية مبستشفى 
االميري بحضور طبي حاشد، 
وحول مــا يقال عــن العالج 
البيولوجــي أنه «ســالح ذو 
حــني»، ممــا يجعــل األطباء 
يجعلونه آخر اخليارات قال 
العنزي «نحن كأطباء دائما ما 
نختار أفضل النتائج العالجية 
بأقــل املضاعفــات اجلانبية، 
الفتــا أنه مــن املعــروف أنه 
كلمــا كان الدواء أقــوى كان 

تسير بدون مضاعفات. وقال 
العنزي»املؤمتــر يتكون من 
قسمني األول منه محاضرات 
ومناقشة لبعض احلاالت التي 
تكون تظهــر أعراضهــا وقد 
تختلــط مع أمــراض أخرى، 
ولهذا يتم مناقشة هذه احلاالت 
وتشــخيصها وعالجاتها مع 
الزمالء األطباء املتخصصني 
باألمــراض اجللديــة، بينمــا 
القسم الثاني للمؤمتر يتكون 
مــن محاضرات حــول أحدث 
العالجــات التــي لهــا عالقة 
باحلــاالت وأحدث التطورات 
في األمراض اجللدية وســبل 

عالجها.

هناك احتمالية ظهور أعراض 
جانبيــة بشــكل أكبــر، وأنه 
بالرغم من اتباع بروتوكوالت 
عاملية في العــالج، بأنه قبل 
البدء بالعالجات البيولوجية 
يتم اجراء فحوصات وحتاليل 
طبية شاملة للمريض للتأكد 
قبل البدء من صحة األجهزة 
من كبد وكلى وان كان املريض 
يعانــي من قبل مــن أمراض 
تؤدي الى خفض املناعة مثل 
الدرن أو الفيروسات الكبدية، 
فان التحاليل الكاملة تظهرها، 
كمــا يتم اجــراء الفحوصات 
والتحاليل مــن فترة ألخرى 
لنطمئــن ان األمور العالجية 

خالل املؤمتر السنوي لقسم األمراض اجللدية بـ«األميري»

د. طارق العنزي

تستجيب لألدوية أو تتحسن 
ومن ثم تعود لالنتكاس ولكن 
مع التطور احلديث وفي وجود 


