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مؤتمر تحسين طاقة 
المباني ينطلق 24 الجاري

اس����تعدادا النطالق »املؤمتر 
الدولي العاشر لتحسني استخدام 
الطاقة ف����ي املباني« والذي يعقد 
ألول مرة في الشرق األوسط خالل 
الفترة من 24 إلى 28 اجلاري حتت 
رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، أعلنت الباحثة 
بدائرة البناء والطاقة مبعهد الكويت 
لألبحاث العلمية م.دينا النقيب عن 
قرب االنتهاء من التنسيق للمعرض 
املقام عل����ى هامش املؤمتر والذي 
يهدف الى تبادل اخلبرات والتقنيات 
احلديثة بني املشاركني واملختصني 

في مجال الطاقة.
وذكرت م.النقيب � رئيس جلنة 
املعرض � في تصريح صحافي ان 
العديد من الشركات أبدت رغبتها 
في املشاركة، مشيرة الى اختيار 
ع����دد من الش����ركات املتخصصة 
العالقة بشعار املؤمتر وهو  ذات 
»كف����اءة الطاقة من أج����ل تنمية 
مس����تدامة«، حيث مت تخصيص 
مساحات للرعاة الرئيسيني وهم 
العلمي،  الكويت للتقدم  مؤسسة 
الكهرباء واملاء، ومؤسسة  وزارة 
البترول الكويتية وتوابعها، وشركة 

البابطني للتكييف والتبريد.
الى ان مشاركة عدة  وأشارت 
شركات محلية وعاملية تعنى بكفاءة 
الطاقة في املباني، حيث يش����ارك 
محليا كل من شركة صناعة العوازل 
الكويتي����ة )كيمكو(، ومؤسس����ة 
ايسكو الكويت، وشركة في كول 
التابعة للشركة الكويتية الستيراد 
قطع غي����ار، وش����ركة أي بي بي 
للحلول الهندسية.وحول مشاركة 
اجلهات العاملية في املعرض قالت 
م.النقيب: »سيشارك في املعرض 
العاملية من  العديد من اجله����ات 
أهمها ش����ركة كوماند كوميشننغ 
ومقرها في الواليات املتحدة وتعنى 
بتدقيق املباني ومتابعة تصاميمها 
وتشغيلها بكفاءة عالية، وشركة 
س����والروات األملاني����ة املصنعة 
الكهروضوئية وش����ركة  للخاليا 
MP3 االيطالية املتخصصة بتوفير 
احللول التقني����ة ألجهزة مناولة 

الهواء والتهوية في املباني.

م.دينا النقيب

د.ريناتا سيلجوسكا

د.ادم اندرزيجوز

مستشفى الراشد يستقبل آدم آندرزيجوز 
أستاذ األمراض الجلدية والتناسلية

يس����تقبل مستش����فى الراش����د )الرائد األول لرعاية العائلة( د.ادم 
اندرزيج��وز استاذ األمراض الجلدية والتناسلية وامراض الذكورة وهو 
يتميز بخبرته الواسعة في عالج االمراض الجلدية ود.ادم متخص��ص 
في ع��الج االم����راض الجلدية مث���ل البهاق والص�دفية واالكزيما وحب 
الش����باب والعالج بالليزر وصنفرة الجلد والتقشير الكيماوي وعالج 
الضعف الجنسي وسرعة القذف. باإلضافة إلى انه متخصص في عالج 
التجاعيد وتساقط الشعر والسليوليت بنظام حقن الڤيتامينات بالجلد 
والشعر، كذلك يق��وم د.ادم بع��الج الزوائد الجلدية والثآليل بالتبريد 
وبالعالج الكهربائي وعالج االمراض المنقولة جنسيا. وقد اعرب د.ادم 
عن سعادته الستقبال المراجعين وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم. 
وتبدأ الزيارة من 16 إلى 30 الجاري بالتنسيق مع د.ريناتا سيلجوسكا 

طبيبة أمراض جلدية وتناسلية.

»إحياء التراث« أقامت 
مخيمها الطبي الثالث 

في جنوب الفلبين

دعما لالنشطة اخليرية واالنسانية والصحية التي تقدمها 
جلنة جنوب شرق آسيا بجمعية احياء التراث االسالمي فقد 
انتهت اللجنة من تنظيم انشطة املخيم الطبي الثالث الذي 
اقيم في جنوب الفلبني في الفترة من 18 حتى 24 سبتمبر 
املاضي وذلك مبشاركة 60 متطوعا، ومن ضمنهم 23 طبيبا، 
اثنان منهم من الكويت وهما: »د.املنذر احلساوي ود.برجس 
املطيري«.وقد اقيم املخيم الطبي في منطقة »بيكيت« مبحافظة 

»كوتوباو« ومنطقة »لباجنان« التابعة ملدينة »باغديان« في 
جنوب الفلبني، وتضمن املخيم الطبي تقدمي خدمات طبية 
متنوعة، حيث اجريت 128 عملية مجانية ملكافحة العمى، كما 
مت فحص 356 مريضا بضعف البصر وقدمت لهم املشورة 
الطبية، ومت فحص وتشخيص وعالج 882 مريضا مبختلف 
االمراض الباطنية وامراض االطفال، واجرى املخيم الطبي 

عمليات ختان الذكور لنحو 261 شخصا.

وتنوعت انشطة املخيم الطبي لتشمل توزيع الناموسيات 
على 500 اس����رة فقيرة من اجل الوقاية من امراض املالريا 
وحمى الدينغو، وس����عيا لزيادة التوعية الصحية فقد مت 
توزيع نشرات صحية للوقاية من االمراض والتحذير من 
املخدرات، وقد أثرى املخيم رواده بالعديد من احملاضرات، 
والندوات االسالمية، واملسابقات الثقافية التي تبني وتعرف 

بالدين االسالمي بأنه دين رحمة للبشرية.


