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22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�صحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

 60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

غــرب عبد الله املبارك )الدائري السابع( - صباح األحمد - جابــر األحــمــــد 
- شمال غرب الصليبخـــــات - سعد العبدالله- عمــوم القريــن - ام الهيمان- 
فــهـــد األحـمــد - جابــرالعلــــي - مبــــارك الگبير - النهضة - الظهر- املنقف - 
النسيم - خـــيران السگنـــي - الـــقــــــيروان - الــــوفـــرة - وتوجد مناطق أخرى.

الـــــــتــــميــــمــــــــي مــــ�ؤ�ص�صــــــة

العقـاريـةعبــــداللـــــه
إدارة گويتية

للشگاوى واالستشارات: 65015044                   

حـــولـــي - شـــارع بـــن خــلــدون - مجمــع العثمـــان التجـاري - فـــوق ســــوق اجلــوهـــرة - امليـــزانني - مگتب 15

املناطق املتاح فيها عرو�ض للبدل لدينا:

بــــدل- بيـــع- ايجار- إدارة أمــالك الغير -  إيجـار واستئجار األراضي  والعقــــارات

لإن�صاء �صركات جتارية 

وتخلي�س جميع �ملعامالت 

�لتجارية بال�صلطنة

سلطنة عمان

�لت�صال:

0096899358270
Email: info@eigllcoman.com

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــ�ي ــن ــص � وعــــقــــ�د  الــ�ــصــيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــص ــ� ــف ــن امل الـــــ�حـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69017117 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

لـــإليــــــــــجــــــــــــــار
شقق جديدة بالساملية

قطعة 3 �صارع يو�صف �لقناعي

2 غرفة + 2 حمام + �صالة ومطبخ

66633075
25756427

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيئـة العامة لإلسكـان.

* معتمــد مــن منظـمـات الغـذاء والـدواء 
العالمية.

مـقـــاومـــة  خــارجــيـــة  بطــبـقـــة  مـــزود   *
وطـبـقــة  البنفسـجيــة  فــوق  لألشعــة 
الطحــالـب  داخلـيـة ملســاء تمـنـع نمـو 

والبكتيريا.
للـمـاء  ومخارج  مداخل  علـى  يحتـوي   *
مـادة  مــن  مصنـوعـة  خـارجيــة  بوصـالت 
الصـــدأ  ضــد  الجــودة  عــالــيــة  النحــاس 

والتآكـل.

وتمتاز  المساحة  من  صغيراً  حيزاً  وتشغل  كبيراً  حيزاً  توفر 
ضعف  لمشكلة  حل  وهي  وعصري.  وأنيق  رائــع  بشكل 
بين  الــســور  خــزان  تركيب  ويتم  البيت  فــي  الــمــاء  ضغط 

الساعة والمضخة.
طرق التجميع المختلفة:

إمكانية توصيل الخزانات مع بعض بطرق 
مختلفة لزيادة السعة حسب االحتياج.

طرق االستعمال:
إمكانية استعمالها بطرق مختلفة:

- على مستوى األرض 
- في غرفة المضخات داخل البيت

�لطول- في الحديقة

1950 �صم
�لعر�س

1600 �صم
�لعمق

29 �صم
�ل�صعة

500 لرت

العالناتــكم في دلـيـــل
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العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

مطلوب ولدينا
بالــــــعدان ڤــيــا  لــاإيــجــار 

بالــــــزهراء دور  لــاإيــجــار 

بال�ســــــام دور  لـــاإيـــجـــار 

لاإيجار �سقق بال�سباحية

باملهبولة عــمــارتــن  للبيع 

55433338-55282554
مكتب التي�سري العقاري

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

Adel.almezel@gmail.com
 Sh_aljiran@windwslive.com

@shaika_a
شيخة أحمد صالح الجيرانعادل نايف المزعل 

تقاس االمم ومدى حتضرها 
بالرعاية واالهتمام الذي توليه 
البنائها في املجال الصحي وال 

عجب في ان يتبوأ الغرب املكانة 
الالئقة بني دول العالم لرعايته 

الصحية البنائه فدول الغرب توفر 
رعاية صحية متكاملة البنائها 

وعلى الرغم من السعي الدؤوب 
لوزارة الصحة لدينا االمكانات 

البشرية والكوادر الطبية والدواء 
واالجهزة لتنهض باملجال الصحي 

اال ان هذه الرعاية واالهتمام 
يصدمان بعوائق تدمر كل اجناز 

حتققه الوزارة واخر هذه املصائب 
التزوير في فحص العمالة الوافدة 

لشهادات اللياقة الصحية لعمالة 
موبوءة واعتماد نتائج فحص الدم 
على العشوائية في النتائج وهناك 
تضاعف أمراض معدية ما يقارب 

ثالثة اضعاف وهناك أمراض 
وحاالت وبائية وإصابة كويتيني 

بالسل الرئوي ادت الى وفاة 
البعض نتيجة مخالطتهم العمالة 

اآلسيوية والوضع الصحي يتهدده 
اخلطرالرتفاع معدل االوبئة وهناك 
فيروسات سريعة االنتشار تنتقل 

عن طريق الهواء واملخالطة فدعونا 
ال نحّمل مكاتب فحص العمالة 

باخلارج املسؤولية فهذه املكاتب 
تستطيع ان تشتري ذمم البعض 
فيها بحفنة من الدوالرات واالن 
اإلجراء املتبع مع العمالة الوافدة 

هو ان يذهب العامل أو العاملة 

إلجراء فحص شامل في بلده 
في مستشفى متعاقد مع مكتبنا 

الصحي في هذا البلد فهناك يجري 
فحصا شامال وحتليال كامال 

لڤيروس c اخلاص بالكبد وبعد ان 
يجتاز هذه املرحلة بنجاح يستحقه 

أو ميكن ان يشتريه يحضر الى 
الكويت ويجري فحصا في صحة 

املوانئ ويقومون بعمل حتليل للدم 
وااليدز وفحص باالشعة عن الدرن 

فان كانت األمور كذلك فكيف 
دخلت هذه األمراض املوبوءه؟!
هناك قصور في التحقق من 

شخصية الوافد الذي سيجري 
الفحص له ولو زرمت هذه املراكز 

الكتشفتم بانفسكم مدى الفوضى 
السائدة هناك فمئات العمال 

يصطفون في طابور طويل وعند 
غرفة االشعة ينزع كل منهم 

مالبسه ويدخل ليتم تصويره في 
عملية الية يغلب عليها التخبط 
والتسرع واحلرص على سرعة 
االنتهاء من هذا الطابور الطويل 
ولذلك يستطيع من هو مصاب 
باملرض ان يحضر غيره ليحل 

محله في فحص االشعة، فالوجوه 
متشابهة تقريبا واالسماء تكاد 

تكون متقاربة وهذا اخللل الذي 
ال عالج له اال باستحداث مكتب 
للتأكد من شخصية العامل الذي 

سيفحص قبل الدخول إلجراء 
الفحص، فهذا املكتب دوره 

ينحصر في التأكد والتحقق %100 

من شخصية املراد فحصه وذلك 
حتى نضمن سالمة املواطنني 

واملقيمني من اخطار األمراض التي 
يحملها البعض من هؤالء وما دام 

هذا املرض موجودا أو غيره في 
بعض البلدان فيجب عند عودة 
كل خادم أو خادمة أو عامل من 

اجازته ان يجرى له فحص شامل 
الن املرض ال يعرف موعدا وال 
يرتبط في حدود وروى لي احد 

الزمالء اراد ان يفحص سائقا 
لديه عند عودته من اجازته ولديه 
اقامة صاحلة  ملدة سنتني رفضوا 

ان يعملوا له فحصا مرة أخرى 
اال قبل ان تنتهي اقامته بعد 

شهرين أو ثالثة هل ضمنا عند 
رجوعه بعد اإلجازة هل اصيب 

مبرض معد فنرجو من املسؤولني 
في وزارة الصحة ان يدرسوا 

هذا املقترح بفحص العمالة 
عند رجوعها ضمانا للمواطنني 

واملقيمني ونرجو كذلك محاسبة 
كل شخص من ضعاف النفوس 
الذين ال يخافون رب العاملني في 
قضايا التزوير وال بد من تفعيل 
هذا القانون الذي يكشف لنا من 

هم املفسدون الذين يتاجرون 
بأرواح البشر وتقدميهم للعدالة 
انه فساد ما بعده فساد والفساد 

داء عضال اذا نخر في جسد 
تهاوى وتساقط، اللهم احفظ بلدي 

الكويت وأميرها وشعبها من كل 
مكروه اللهم امني. 

ملاذا نحتاج الى أن نتصالح مع ذواتنا؟ حتى نغفر لها، ندعمها، 
نشجعها.

وملاذا نحتاج الى أن نتصالح مع اآلخر؟ باختصار ألننا نحتاجه، ملاذا 
نتصالح مع الطفل؟ ألننا نحتاج الى أن يربينا! هكذا هي تعليالت 

املصاحلة كعموم ودعونا ندخل في التفاصيل إن شئتم إكمال املقال.
نحن حينما نخطئ فنحن نراجع ذواتنا، نتفقد قيمنا، هل طبقناها؟ 

هل جتاهلناها؟ هل غيرناها؟ وحينما جند اإلجابة فنحن نتصالح 
مع ذواتنا بهذا احلوار ونأخذ بيدها نحو التزكية والبناء، أما حينما 

يخطئ بحقنا اآلخر فنحن نتحاور معه، نلتمس العذر، نتكاشف، 
ننطلق نحو عالقة سوية ليست عابرة، بل مستمرة نامية، وهذا ال 
يكون إال باالشتراك واملعاونة، ولكن حينما يخطئ الطفل في حقنا 
فنحن أمام عقل قد ال يستطيع إدراك كل مفاهيم العالقة وحتديات 

احلياة وضغوطها، فما الذي ميكن أن نفعله لنتصالح مع الطفل الذي 
يشاغب، ميارس فضوله واكتشافه، ميارس طفولته كتعبير أدق 

في كل يوم وفي كل ساعة؟ ال شك أن هذه املعادلة صعبة مقارنة 
مبعادلة الوضوح في العالقة مع الناضج الكبير حينما نحاوره، 

ومقارنة مع الذات حينما تخطئ، وهنا ستكون الفرصة ألن نعكس 
مفهوم الصعوبة، فثمة ثغرة هنا! إذا كان احلوار مع الذات واآلخر 

أكثر سهولة ويسرا مقارنة مع الطفل، فمن الوارد أن تكون عالقاتنا 
مع ذواتنا واآلخرين أفضل وأغنى وأكبر ألنها أسهل وأيسر، ولكن 
الواقع ال يقول ذلك، الواقع يقول العكس متاما! فإذا أخطأ طفلك في 

ساعة االستيقاظ فإنك حتتضنه وتقبله قبل ذهابه للمدرسة، أما حينما 
تخطئ أنت في صباحك فهل ستتردد عبارة »صباح اخلير« لذاتك 

وقت دخولك للعمل؟ وهل إذا أخطأت العاملة في املنزل بإعداد فطورك 
هل ستسامحها قبل مغادرتك للمنزل؟ ال شك أن الصعوبة والسهولة 

انعكست اآلن! وال شك أننا نحتاج أن نراجع مفهوم املصاحلة.
نحن نتصالح مع الطفل حملدودية فهمه وإدراكه، فلماذا ال نتصالح 

مع أنفسنا واآلخر بنفس احلجة والتعليل؟ ألم تكن إنسانا عجوال؟ ألم 
يكن اآلخر ضعيفا؟ أنت واآلخر معرضان للخطأ كما الطفل، فما الفرق 

بني بينك وبني الطفل؟إنها مسألة معرفية حتتاج منا للتفكير والنقد 
واملراجعة، إذا كان اخلطأ وارد من الكبير والصغير، والفهم متفاوت 

واإلدراك كذلك، فلماذا التكبر وحمل الضغينة واحلقد والكراهية؟ ملاذا 
ال نعيش وفقا ملبدأ طفلي يربيني؟

فحص العمالة 
الوافدة

ملاذا
ال نتصالح؟

سقايةصراحة


