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لوحة تذكارية لدار األشعة بعد إزاحة الستار عنها

املسؤولون يشاركون أهالي النبك فرحتهم بالتدشني

أيادي الخير الكويتية تبلسم جراح مرضى مشفى القلمون السوري
»األنباء« شاركت في وقائع تدشين دار األشعة أحد أهم الصروح الطبية المهمة في المنطقة

لقاء األحبة والخير بين األشقاء السوريين والكويتيين يثمر عرسًا شعبيًا وجماهيريًا حاشدًا 

النبك في الكويت منر خلف بالضيوف 
واألشقــاء الكويتيني وقال »إن وجودكم 
معنــا أيهــا اإلخوة األعزاء إن دل على 
شــــيء فإمنــا يدل على عمق العالقات 
التاريخيــــة الوطيدة التــــي تربط بني 
بلدينا وشــــعبينا، تلك العالقات التي 
تنمو وتزدهر في ظل رعاية أمير الكويت 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح 
األحمد وأخيه رئيســــنا املفدى د.بشار 

األسد«.
وأضاف »كلنا يدرك ما لهذين الزعيمني 
الكبيرين من دور ريادي في قيادة أمتنا 
العربية وحرصهما الكبير على التضامن 
ووحدة الصف واملصير فأهال وسهال بكم 
ضيوفا أعزاء في وطنكم الثاني سورية 

بلد العز والفخار«.
ووجه خلف الشكر للسفير السوري 
لدى الكويت بســــام عبداملجيد لتحمله 
مشقة وعناء السفر »ملشاركتنا فرحتنا. 
إن عهدنا باق لكم على الدوام بأن نكون 
بعدكم ومعكم خير ســــفراء لبلدنا في 
الكويت نعكس روح الشهامة واملروءة 
واإلباء والوالء والوفــــاء تلك الصفات 

الذي أسسته رابطة املغتربني في الكويت 
وأبنــــاء النبك املقيمني فــــي الكويت مع 
أشقائهم الكويتيني يعتبر صرحا علميا 
متطورا يقدم خدمات طبية ألبناء املنطقة 
الطبية االغترابية  ويستقطب اخلبرات 

السورية ويضعها في خدمة الوطن«. 
هاجس تطوير الخدمات 

من جانبــــه قال وزير الصحة د.رضا 
ســــعيد إن تطوير اخلدمــــات الصحية 
هاجســــنا واملشاركة الوطنية واألخوية 
العربية تســــعدنا وان منطقة القلمون 
»أثبتت خــــالل الفترة املاضية أنها مثال 
للعمل املشترك والتشاركي بني احلكومة 
والشعب، وهذا الصرح مثال على جزء 

مما يقدمه املغتربون«.
وأشار سعيد إلى أن تطوير اخلدمات 
الصحية يشكل هدفا للحكومة بتوجيه 
من الرئيس بشار األسد، مضيفا ان هذه 
املنطقــــة مثلى من أجل تطوير اخلدمات 
الصحية، وأعلن أنه سيتم إحداث الهيئة 
العامة ملشافي القلمون ومركزها النبك. 

االخوة الكويتية ـ السورية

بدوره رحب رئيس رابطة مغتربي 

أسهموا بتبرعات ســــخية في استكمال 
مستشفى النبك احلديث وعدد من الوزراء 
واملسؤولني السوريني والفعاليات العلمية 
واالقتصادية واالجتماعية واحلزبية، أقام 
أهالي النبك واملناطق احمليطة بها حلقات 
الدبكة والرقص الشعبي على أنغام الغناء 

الوطني والتراثي. 
بناء الوطن

وفي كلمته في االحتفــــال قال وزير 
املغتربني جوزيف سويد إن »هذا اإلجناز 
من املغتربني السوريني في الكويت ومن 
األشقاء الكويتيني يعد مثاال راسخا على 
اإلسهام في بناء الوطن« ومشاركة األشقاء 

اخليرة. 
واعتبر سويد أن االغتراب السوري 
ليس نزيفا من هــــذا الوطن، وقال »هنا 
القلب وأنتم شــــرايني هذا القلب املمتدة 
املعمــــورة تضخون اخلير،  في أصقاع 
ولعل ما تقومون به اآلن هو اخلير الذي 
يضخ في شــــرايني الوطن«، مشيرا إلى 
أن »املقيمــــني واملغتربني يســــهمون في 
هذه العملية التنموية الشاملة من خالل 

الشراكة الوطنية«.
وخلص ســــويد إلى أن »املستشــــفى 

العرس مبنطقة النبك
المشفى صرح طبي حضاري

يعد مشفى النبك أحد الصروح الطبية 
املهمة في منطقة القلمون مبحافظة ريف 
دمشق الى جانب مشاف عدة أنشئت خالل 
العقديــــن املاضيني بجهود أبناء املنطقة 

والتبرعات السخية. 
ويقف هذا اإلجناز الطبي شامخا، إلى 
جانب مشفى دير عطية الشاهد الكبير 
الذي يطل مبحبة وبأمل الشفاء لكل من 
يقصده، ومشــــفى مدينة قارة ومشفى 

يبرود. 
ويتسع املشــــفى لـ 100 سرير، وهو 
يستقبل جميع احلاالت املرضية الوافدة 
اليه كونه مجهزا بأدوات وجتهيزات طبية 
حديثة متطورة، ويأتي استكمال جتهيزاته 
بإجناز دار األشــــعة احلديثة واملتطورة 
ليصبح من أحدث املشافي املتطورة في 

منطقة القلمون، وفي سورية. 
وقائع احتفال وعرس كبيرين

تعبيرا عن سعادتهم، ليس باإلجناز 
اجلديد وحسب، وإمنا بحضور ومشاركة 
عدد مــــن اشــــقائهم الكويتيــــني الذين 

مــــن املواطنني الكويتيــــني واملغتربني 
املساهمني في بناء املستشفى وجتهيزه 
وجموع كبيرة من الفعاليات االجتماعية 
واالقتصادية والعلمية والسياسية ومن 

مواطني املنطقة. 
كما شارك اجلماهير القلمونية فرحتها 
واحتفالها املشهود محمد ديب دعبول 

مدير مكتب رئاسة اجلمهورية.
وقد عّبر املواطنون املشــــاركون في 
االحتفال عن سعادتهم وامتنانهم بوجود 
اشقائهم الكويتيني بينهم في هذه املناسبة، 
وشكرهم لهم على إسهامهم اخلّير الى 
جانب أبناء املنطقة من أعضاء اجلالية 
السورية بالكويت، في متويل وجتهيز 
هذا القسم املهم في املشفى الذي أنشئ 
أصال من تبرعات ومساهمات شارك فيها 
مواطنون كويتيون ومن ابناء اجلالية، 
إضافة الى املقتدرين من أبناء املنطقة. 
والذي يعــــد إجنازا حضاريا، ليس في 
بنائه وحسب وإمنا بتجهيزاته الفنية 
الطبية احلديثة واملتطورة وباخلبرات 
الطبية املتقدمة املتواجدة فيه، وباخلدمات 
التــــي يقدمها ألبناء  الصحية اجلليلة 

املنطقة وكل مواطن سوري. 
وقد شاركت »األنباء« في وقائع هذا 

النبك ـ هدى العبود  
وسط زغاريد النســــاء »النبكيات« 
وحلقات الدبكة والرقص الشعبي وعلى 
أنغام املواويل القلمونية التراثية عاشت 
مدينة النبك في محافظة ريف دمشــــق 
القلمونيات مدن  ومبشاركة شقيقاتها 
دير عطية، قارة، يبرود وجيرود وبلدات 
وقرى املنطقة عرسا شعبيا جماهيريا 
حاشدا، مبناسبة تدشــــني دار األشعة 
احلديثة في مشفى القلمون بدعم عدد 
من املواطنني الكويتيني اخليرين وأعضاء 
اجلالية الســــورية في الكويت، السيما 
من أبناء منطقة النبك في محافظة ريف 

دمشق املقيمني في الكويت.
 وشــــاركت الدولــــة احملتفلني ممثلة

بالدكتــــور رضا ســــعيد وزير الصحة 
السوري الذي دشن دار األشعة احلديثة، 
وجوزيف سويد وزير الدولة لشؤون 
املغتربــــني واللواء بســــام عبد املجيد 
سفير سورية في الكويت وزاهد حاج 
موسى محافظ ريف دمشق، ود.دعاس 
عــــز الدين أمني فرع حــــزب البعث في 
احملافظة، وسليم دعبول رئيس مجلس 
جامعة القلمون ومنر خلف رئيس رابطة 
مغتربي النبك في الكويت، وعدد كبير 

 وزير المغتربين: االغتـراب ليس نزيفًا
بل هو طاقات ترفد الوطن ومساهمة األشقاء 
الكويتيين مثال على عمـق روابط األخوة

سعيد لـ »األنباء«: جناح خاص للسرطان قريباً 
في النبك حّط رحاله المجد

كان للشــــعر دور ومكان في االحتفال بتدشني دار األشعة في مشفى القلمون، حيث
عبر الشاعر علي األديب عن انطباعاته ومواطنيه باحلدث فقال: إن منطقتنا هي منطقة 
معطــــاءة، خصوصا في مدينة النبك حيث توارثنا هذا العطاء ونحن نورث أبناءنا حب 
الوطن وحب اخلير وحب العمــــل اجلماعي التطوعي، وكل ذلك انطالقا من حب الوطن 
وحــــب قائده. وأضــــاف ان هذا العمل هو عمل كبير وعظيــــم وان أبناء مدينة النبك في 
االغتراب رجال أوفياء. وتابع: تعودنا على اغتراب أبناء هذه املدينة منذ هجرة عدد من 
األجيال إلى أميركا اجلنوبية ومن ثم انطالق جيل اخلمسينيات إلى اخلليج ونسأل اهلل 

خلف لـ »األنباء«: مساهمة األشقاء الكويتيين كريمةأن يبارك في أهل اخلليج وفي أهلنا في اخلليج. وألقى في احلفل القصيدة التالية:

شــــكر وزير الصحة الســــوري د.رضا ســــعيد، اجلالية الســــورية في الكويت واألشــــقاء 
الكويتيني على دعم هذا املشــــروع الذي يعتبر إجنازا كبيرا ومن شــــأنه ان يطور مشــــفى 
القلمون بتجهيزات متكاملة مبستوى عال ويساعد على حتويل املستشفى إلى خدماتي وتدريبي 
وتعليمي. وقال سعيد في تصريح لـ »األنباء« حاليا ان املستشفى أصبح يتسع لـ 100 سرير 
وأصبح إجمالي األِسرة في جتمع املستشفيات في القلمون 310، وكشف أنه سيكون هناك قريبا 

جناح خاص بالسرطان كما أن هناك مستشفيات قيد التطوير.

ـ »األنباء«: إن أهالي منطقة القلمون  قال م.منر خلف رئيس رابطة مغتربي النبك في الكويت في تصريح ل
سباقون بفلسفة العمل الشعبي حيث يتم إجناز العديد من املشاريع اخلدمية بالتعاون بني 
املواطنني والدولة، فمبنى املستشفى الذي مت تدشينه كان بالتبرع من أهالي النبك وما قدم من 
أجهــــزة ومعدات طبية كان بالتبرع مــــن األهالي، فالدولة بإمكانياتها ال ميكن أن تغطي جميع 
االحتياجات مع تزايد عدد الســــكان ووجود طلب متزايد على الرعاية الصحية. وأشار إلى ان 
التبرعات تتم من خالل الرابطة منوها بـ »مســــاهمات االخوة الكويتيني وهي مساهمات خيرة 
وكرمية وهناك الكثيــــر من اجلنود املجهولني الذين يعملون معنا وهناك مواطنون كويتيون 

لهم دور كبير والبد من توجيه الشكر على بصماتهم املوجودة في محافل اخلير«.

وزير الصحة السـوري: صـرح حضاري 
يضاف إلى الصروح العلمية ونفخر بمشاركة 
األشـقاء الكويتييـن فرحة أهالـي النبك

ــســعــد ــا ال ــســه ــي ــا ع ــه ــي ـــــــاخ ف وأن
ـــــورد ـــهـــا ال ـــاب ـــى أعـــت وغـــفـــا عـــل
ــــــنــــــد ـــــــل وال ـــــــف وفــــــــــــــاح ال
ـــا والــــثــــلــــج والــــبــــرد ـــه ـــع ـــي ورب
ــــى أســـد ــــوغ ـــــوم ال وشـــبـــابـــهـــا ي
ــــة جـــنـــد ــــم ــــل ـــــــــم لـــــكـــــل م وه
ــــل مـــســـود ــــي ــــل ــــم وال وجنــــومــــه
اجلـــهـــد عـــضـــه  إن  ـــه  ـــن ـــي ـــع وم
ــد ـــا مـــــالـــــه ح ـــه ـــي واجلـــــــــــود ف

فـــي الــنــبــك حـــط رحـــالـــه املــجــد
ــس تــضــحــك فـــي مــرابــعــهــا ــم ــش وال
ــة فيها ــاحــي ن كـــل  ــب عــطــر  ــي ــط وال
لــه فــيــهــا ال مــثــيــل  ـــف  ـــي ـــص وال
ـــــــــل صـــيـــد زانـــــهـــــم كـــرم واأله
ــرة ــخ ــف وهــــــم بـــفـــعـــل اخلــــيــــر م
ـــي وطــنــي ـــاة الـــغـــر ف ـــم ــــم احل وه
ـــي الــقــلــمــون شــامــتــه والـــنـــبـــك ف
ـــرة ـــام ــــرات ع ــــاخلــــي والــــنــــبــــك ب
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أحد األجهزة احلديثة التي زود بها القسم

الزميلة هدى العبود في دردشة مع مدير مكتب الرئاسة السورية محمد ديب دعبول واالستاذ منر خلف

أهالي النبك يسلمون درعا تذكارية ألبنائهم املغتربني وأشقائهم الكويتيني )محمود عباس - مالذ الزعبي(

لقاء األحبة والخير بين األشقاء السوريين والكويتيين يثمر عرسًا شعبيًا وجماهيريًا حاشدًا 

خاص والدولة بشــــكل عام، وال ننسى 
مساهمات األشقاء الكويتيني الفعالة، وأثر 
السفير بسام عبداملجيد بشكل  وجود 
كبير كونه يحمل هموم البلد فكان راعيا 

حقيقيا لهذه املساهمات والتبرعات.
 العطاء ثقافة قديمة 

بدوره قال سليم دعبول نائب رئيس 
مجلس أمناء جامعــــة القلمون رئيس 
مجلس اإلدارة للشركة املالكة للجامعة: 
ليس من املســــتغرب ما نراه اليوم ألن 
ثقافة أبناء املنطقــــة قدمية في العطاء 
والعمل من أجل املجتمع احمللي ومؤازرة 
املؤسسات الرسمية وغير الرسمية باملال 
واجلهد والتقدميــــات العينية واملادية 
ما أمكن ويشــــهد على ذلك الكثير من 
املؤسســــات واألبنية التي شــــيدت في 
املنطقة هي نتــــاج أبناء أهالي املنطقة 
وعلى سبيل املثال وليس احلصر أول 
شركة كهرباء أهلية في املنطقة كانت في 
ديــــر عطية قبل 60 عاما عندما لم تكن 
هناك في حينه الكثير من املدن السورية 

ليست بها إنارة.
دعم المنطقة

وأضاف: املستشــــفى يدعم املنطقة 
ويعــــزز موقــــع املشــــافي احلكومية 
خصوصا مع اإلعالن عــــن احداث هي 
ملشــــافي القلمون، وهنــاك مستشفــى 
جامعــة القلمـون الذي سيتم افتتاحه 

في الصيف بعد املقبل.
أما أمني فرع ريف دمشق حلزب البعث 
العربي االشتراكي دعاس عزالدين فقال: 
منطقــــة القلمون معطاءة وهناك ثقافة 
العمــــل الطوعي عند أبنائهــــا وعندما 
املنطقــــة ليعملوا بالدول  أهالي  خرج 
العربية الشقيقة حافظوا على انتمائهم 
ومواطنتهم وتعاونوا مع األشــــقاء في 
أماكن تواجدهم وســــاهموا في تعميق 

أواصر األخوة.
ودعا كل مواطــــن ألن »يكون داعما 
النهضــــــوي  التنمــــــوي  للمشــــروع 
في ســــورية وما فعلتــه اليوم رابطة 
مغتربي النبك في الكويــت الشــــقيق 
هو مساهمة حقيقية وفعالة في عملية 
التنمية املستدامة ولهم كل الشكر وكذلك 
للكويت حكومة وشعبا ألننا نعمل دائما 
في إطار الفهم القومي للقضايا العربية، 
ومساهماتهم في عدد من املشاريع خير 

دليل على ذلك«.

بولص على عمله اإلنساني وللمهندس 
عامر أسعد خلف وحملمد شريف يوسف 

طالب.
من جهته أعرب املغترب إبراهيم أحمد 
كيكي املقيم في الكويت عن ســــعادته 
»الكبيرة كوننا أحد املساهمني في هذا 
املشروع الصحي الذي يفيد املواطن بشكل 

دعاس عز الدين.
كما مت تقدمي درع تذكارية للدكتور 
رضا سعيد من قبل أبناء النبك كعربون 
محبة ووفاء ودرع تذكارية ألمني فرع 
احلزب ووزير املغتربني وحملافظ ريف 
دمشق وملدير الصحة في ريف دمشق 
د.إبراهيم العرسالي وللطبيب ميشيل 

التي يتحلى بها املواطن السوري أينما 
حل«.

وقال خلــــف »ما أروعها من حلظات 
ومــــا أجمله من لقاء، إنــــه لقاء اإلخوة 
وأولي األمر األحبة، إننا جئنا من الكويت 
الشــــقيقة بلد العز والضيافة محملني 
بأسمى آيات الود واحلنني من إخواننا 
مغتربي النبك في الكويت والذين شرفونا 
بأن ننوب عنهم في هذا احلفل املبارك 
فلكم منهم ألف حتية وسالم، كما حملنا 
آيات الود من إخواننا الكويتيني األحباء 
والذين نكن لهم كل محبة وتقدير وعرفان 
باجلميل، كيف ال وقــــد فتحوا أبوابهم 
مشرعة للرزق والعيش الكرمي وكانوا 
واليزالوا قــــدوة يحتذى بها في أعمال 
البر واخلير حيث ان بصمتهم موجودة 
في جميع محافل اخلير في شتى بقاع 
األرض فجزاهم اهلل كل اخلير ونسأل 
اهلل أن يوفقنا لكي نستطيع رد اجلميل 

بأحسن منه«.
عربون محبة

وأضاف »إن هذا الصرح هو عربون 
محبة ووفاء من رابطة املغتربني ومن 
أهالي النبك فــــي الكويت ملدينتهم، إن 
اليوم  سعادتنا غامرة بوجودكم معنا 
تشــــاركوننا فرحتنا حيث ان الفرحة 
تكتمــــل بوجود اإلخــــوة واألحبة وما 
أجمل أن يلتقي األحبــــة خصوصا أن 
عنــــوان لقائهم هو عمل اخلير والوفاء 
للوطن، نعم إنه الوفــــاء لهذه األرض 
الطيبة اخلصبة التي لم ولن تبخل أبدا 

في العطاء والعطاء الوفير«.
وتابع »نحتفل بتدشني دار األشعة 
احلديثة عربون وفــــاء من أبناء النبك 
الكويــــت وإخوانهم من  فــــي  املقيمني 
الكويتيني أصحاب األيادي البيضاء وإن 
شاء اهلل في القريب العاجل نحتفل معا 

بتدشني إجنازات أخرى«.
ووجــه خلــف في ختام كلمته الشكر 
جلميــع املتبرعيــن وللسفارة السورية 
في الكويت ممثلة بالسفير وإلدارة مشفى 

القلمون والكادر الطبي واإلداري.
وفي نهاية احلفل قدم وزير الصحة 
درعــــا لرابطة أبناء النبك املغتربني في 
الكويت، وكذلك فعل كل من محافظ ريف 
دمشق زاهد حاج موسى وأمني فرع حزب 
البعث العربي االشتراكي لريف دمشق 

»السرطان« السبب الثالث للوفيات في سورية

..وازدياد اإلصابات يستوجب خطة وطنية

يشّكل مرض الســـرطان الســـبب الثالث للوفيات في سورية، بعد
أمراض القلب واألوعية الدموية واألمراض التنفسية وسيصبح املسبب 
الثاني للوفيات في ســـورية في غضون الســـنوات العشر املقبلة وفق 
تقديرات املنظمات الدولية إذا حافظ على نسب االرتفاع في اإلصابات، 
إذ تشـــير إحصاءات وزارة الصحة إلى أن نســـبة الوفيات الناجتة عن 
أمراض األورام تقارب الـ 6% من وفيات ســـورية. ويأتي ثلث إصابات 

النساء السوريات بالسرطان من نصيب سرطان الثدي.
وفيما سجل العام 2006 حوالي 13600 إصابة جديدة مبرض السرطان 
بحســـب مدير السجل الوطني للسرطان، د.أحمد اجلرد، قدر مدير عام 
مشـــفى البيروني، د.وليـــد الصالح، أعداد املصابـــني اجلدد عام 2008 
بحوالي 16 ألف إصابة، قياسا إلى ما سجله املشفى من إصابات جديدة 
هذا العام وهو املشفى الوحيد في سورية املتخصص في عالج األورام، 
وأكد صالح أن عبء معاجلة األورام في ســـورية يقع على عاتق وزارة 

التعليم العالي رغم أن مشافيها تعليمية بالدرجة األولى.
وفي األنواع، يقول د.وليد صالح، إن األورام نوعان، أورام ســـليمة 
يطلق عليها العامة اســـم »ورم ذكر« وأورام خبيثة يطلق عليها »ورم 
أنثى« وتسمية السرطان ترجع لتشبيهها بالسرطان البحري الذي يقبض 
على األشياء بأرجله الكثيرة وكالباته حتى يصعب انتزاعه عنها، وهنا 

إشارة إلى صعوبة انتزاع الورم اخلبيث عموما.
ويشير د.صالح إلى أن للسرطان أسبابا كثيرة مقترحة، منها عوامل 
بيئية عديدة كالتلوث ومنها عوامل إشـــعاعية كما توجد عوامل عديدة 
متعلقـــة بالتغذية، كاحتواء بعض األغذية علـــى ملونات غير صحية 
وبعض األصبغة أو أن تكون األغذية معاجلة هرمونيا أو معدلة وراثيا 
إضافة الســـتخدام بعض املبيدات احلشـــرية أو ري املزروعات مبياه 

الصرف الصحي.

تقول مصادر في مشـــفى املجتهد لـ »األنباء«: ميكن ألي طبيب أن يتحدث 
عن مالحظته زيادة أعداد مرضى الســـرطان في سورية، لكن اليوم نحن 
بحاجة إلى خطوات واضحة، وخطة مدروســـة ملعاجلة هذا املرض، ويجب أن 
تكون اخلطة على مســـتوى سورية، وتوضح األســـباب الكامنة وراء ازدياد 

املرض في بعض املناطق.
إلى جانب ذلك، نحتاج إلى خطة صحية لرفع مســـتوى الرعاية الصحية 
وهذا يعني سرعة في إجراء الفحوص الطبية ويعني تلقي العالج املناسب.

ولفتت املصادر إلى أن الفحص الطبي الدوري الذي يضمن الكشـــف املبكر 
عن الســـرطان لم يتحول إلى ثقافة عامة في ســـورية، كما أن غياب شـــبكة 
الضمان الصحي ال يجعله في متناول اجلميع، فقليلون يتابعون الفحوصات 
املخبرية، وعندما تظهر عالمات اضطرابات جســـدية، يتأخر املريض قبل أن 
يتجه للطبيب، علما أن التعامل مع األورام في بدايتها يتضمن نسبة شفاء ال 
بأس بها أي وفيات ومعاناة أقل، إضافة إلى إمكانية اســـتخدام عالج حتفظي 

أكثر دون اللجوء إلى جراحات تشوهية خطيرة.

رئيـس رابطـة الجالية »النبكية« فـي الكويت: أنتم في سـورية في قلوبنـا كما نعيش نحـن بينكم في القلـوب إخوة وأحبة 
مغتربون سـوريون في الكويت: نحن شـاهد حي على المحبـة واألخوة ورابطة الدم بين الكويتيين والسـوريين

عبدالمجيد لـ »األنباء«: نتمنى تعميم النموذج 
»النبكي« على باقي أبناء الجالية

اعتبر السفير السوري في الكويت بســــام عبداملجيد في تصريح لـ »األنباء«
أن املشــــروع الذي تقدم بــــه أهالي النبك يدل على ارتباط اجلالية الســــورية 
بالوطن األم وهذه مساهمة كبيرة، ومتنى ان يعمم هذا النموذج على بقية اجلاليات 
»خصوصا أن كل مناطق احملافظات السورية فيها مغتربون، وبالتالي نتمنى أن 
نرى مشاريع مماثلة تدعم البنى التحتية كما نرى هنا جناحا كامال في املستشفى 
من تبرعات املغتربني واألشــــقاء في الكويت، وهذا دليل ارتباط املغترب السوري 

بوطنه األم«.
ووصف اجلالية السورية في الكويت بـ »الناجحة جدا« وتقدم الكثير في سبيل 
الوطن، والشك أن الظروف في الكويت تساعد على ذلك، واعتبر املشروع مفخرة 
جديدة تعبر عن صدق العالقة بني الكويت وسورية بفضل حكمة قائدي البلدين. 
وأكد عبداملجيد أن »باب السفارة مفتوح أمام اجلميع ألننا موجودون لهذه الغاية 

وهي خدمة املواطن السوري باإلضافة إلى متثيل البلد«.

السفير السوري في الكويت بسام عبداملجيد متحدثا لـ »األنباء«
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