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 (متين غوزال)  (من اليمني) م.اياد غزال وم.منر خلف وم.خالد سعد الدين والشيخ عماد بركة في حوار مفتوح مع احلضور

 بعض مغتربي النبك 

 الزميل محمد راتب محاورا م.منر خلف والشيخ عماد بركة وم.خالد سعد الدين

 جانب من بعض اإلخوة في رابطة مغتربي النبك

 مشروع عالج مرضى السرطان حلم نسعى لتحقيقه في منطقتنا 
وتجمعنا نواة لتوسيع الدائرة تحت مظلة «ملتقى أهالي القلمون»

 محمد راتب
  التقوا على احملبة واأللفة، واجتمعوا على فعل اخلير، بل تنافسوا على السبق إليه والتحفيز عليه، لم تغفل عيونهم 
عن هموم منطقتهم، بل أضحت شجونا تختلج مشاعرهم، لتنطلق منها أحالم ترجموها بالعمل اجلاد واملخلص، والذي 
يضيف إلى نهضة وطنهم قيمة ال ميكن االسـتغناء عنها.  نخبة مغتربي منطقة النبك في الكويت، وجدوا أنفسـهم أمام 
مسـؤوليات جسـام، اضطلعوا بها وأخذوا بزمام املبادرة، ليمسـحوا عن وجنة املريض الفقير دمعة األسى، ويطلقوا 
مشاريع خيرية فريدة في امليدان الطبي تنضوي حتت مظلة «العالج للجميع»، أسعفهم في إجناحها أصحاب البر واخلير 

من الكويت وشقيقتها سورية، وأصبحت مبثابة صفحة ناصعة في جبني اجلالية العربية السورية بالكويت، لتكون منوذجا 
يحتذى على صعيد التكافل االجتماعي. من جهة أخرى، أعربت رابطة مغتربي النبك لـ «األنباء» عن عميق محبتها وشكرها 
وامتنانها لبلدها الثاني الكويت، فأنهار اخلير تتدفق منها إلى جميع شـقيقاتها العربية واإلسالمية بال حدود، وأشادت 
بسخاء أهل الكويت ودعمهم املادي واملعنوي الذي يشهد له القاصي والداني على مر العصور، مما جعل منها دولة العطاء 
وعروس اخلليج بال منازع. الرابطة، اجتمعت قبل أيام في صالة الهاجري بضاحية عبداهللا السالم، وذلك في حفل خاص 
تنشـد من خالله تعميق أواصر احملبة واأللفة في نفوس أبناء املنطقة، وحتفيزهم على بذل اخلير، ولتقدم لهم فرصة 

مميزة بأجواء طيبة للتواصل بينهم، وتكشف عن ثمار املشاريع الطبية اخليرية التي أطلقتها في «النبك» والتي توجت 
ببناء دار األشـعة في مشفى القلمون مجهزة بأحدث املسـتلزمات وذلك بدعم من أهل اخلير في الكويت. كما أعربت 
الرابطة عن أملها في حتقيق مشروعها «احللم» والذي يتمثل في بناء مشفى مستقل ملعاجلة مرضى السرطان باملجان 
في مدينة القلمون، الفتة إلى أنها بدأت فعليا في تلقي تبرعات احملسنني الكرام، وستمضي حتى اكتمال هذا املشروع 
اخليري الواعد والذي سيكون بلسما جلراح املصابني بهذا املرض اخلطير، واملعروف بآثاره النفسية واالجتماعية على 

املرضى وأسرهم... فإلى التفاصيل: 

 بداية احلفل، كانت مع تالوة 
عطرة من آيات الذكر احلكيم 
والتي تالها الشيخ األستاذ 
عماد بركـــة، وأتبعها بكلمة 
توجيهية حث فيها احلضور 
على ضـــرورة التواصل بني 
أبناء البلد الواحد، مبينا اآلثار 
اإليجابية لهذا اللقاء احليوي 
الذي يحافظ على أواصر املودة 
واألخـــوة والترابـــط. وقال 
الشيخ بركة: إن التواصل له 
أوجه كثيرة، منها بذل الكلمة 
الطيبة والتي تعتبر صدقة 
في أجر صاحبها، ومن خالل 
املشاركة في األفراح واألتراح، 
مشيرا إلى ان جميع املشاريع 
احليوية والفريدة بني جميع 
اجلاليـــات، كانت نتاجا لهذا 
التواصل. كما توجه بالشكر 
اجلزيل للكويت الشقيقة قيادة 

وشعبا على كرم الضيافة.
الدين، كان    م.خالد سعد 
أداره  عريف احلفـــل، حيث 
بحرفية عاليـــة وقام بربط 
فقراتـــه من خالل أســـلوب 
مميز، فبعد تالوة آيات القرآن 
الكرمي، ألقى الشـــاعر طالب 
الشريف من الكويت قصيدة 

أهداها ملدينة النبك، وعبر فيها عن عمق 
املشاعر التي تربطه بإخوانه وأصدقائه 
في هذه املدينة الطيبة، مبرزا الكثير 
من الروابط والعالقـــات املتينة التي 
جتمـــع أبناء هذه املدينة، وقد حظيت 
القصيدة بإعجاب جميع احلضور والقت 
استحسانا من قبلهم جتلى في التصفيق 

احلاد واملطول.

  المشروع الحلم

  بعد ذلك، ألقى رئيس رابطة مغتربي 
النبك في الكويت، م.منر أسعد خلف، 
كلمة تفصيلية اتسمت بالشفافية، شرح 
فيها للحضور مـــا مت إجنازه من قبل 
الرابطة، وذلك بدعم من أيادي اخلير في 
الكويت واجلمهورية العربية السورية، 
والذي مت تتويجه ببناء دار األشـــعة 
امللحقة مبشـــفى القلمـــون في مدينة 
النبك، واملجهزة بكل الوسائل الطبية 
الالزمة، مشيرا إلى التغطية االعالمية 
املميزة التي رافقت هذا احلدث البارز 
من قبل وكاالت األنباء الدولية واملجالت 

واجلرائد واملواقع االلكترونية.
إلى املشـــاريع    كما تطرق م.خلف 
املستقبلية التي تخطط الرابطة للقيام 
بها وأبرزها املشروع «احللم» والذي 
يتمثل في بناء مشفى مستقل ملرضى 
السرطان، وتخفيف آثاره االجتماعية 
والنفسية واملادية بالغة اخلطورة على 
املرضى انفسهم وعلى أسرهم، مشيدا 
بأيادي اخلير الكويتية التي «بلسمت» 
جراح املرضى وذلك بتبرعهم السخي 
لبناء املشـــفى املذكور، كما أوضح أن 
احلفل الكبيـــر والتاريخي الذي أقيم 
الفتتاح دار األشعة، أسهم في لفت أنظار 
املسؤولني الى هذه املدينة وذلك من خالل 
جعلها مركزا طبيا ملشافي القلمون، في 
حني أثمر ذلك حتفيزا ملغتربي النبك 
باململكة العربية السعودية على جمع 
التبرعات لبناء مشـــفى طبي متكامل 

ألمراض القلب.

  موقع الرابطة

  ثم ألقى مدير موقع رابطة مغتربي 
النبك في الكويـــت، م.إياد غزال كلمة 
توضيحية للتعريف باملوقع واملنتدى 
اإللكتروني الذي مت إطالقه مؤخرا باسم 

«رابطة مغتربـــي النبك في الكويت» 
والذي يشـــتمل على جميع نشاطات 
الرابطـــة باإلضافـــة إلبـــرازه الوجه 
احلضاري الثقافي والفكري واالجتماعي 
ملدينة النبك، والتعريف بتاريخها وأبرز 
رجاالتها وبأدبائها ومثقفيها الذين رأوا 
فيها بيئة فكرية تفاعلية خصبة لعرض 
إبداعاتهم وانتاجاتهم الفكرية واالدبية 
والثقافية، مؤكدا على أن املوقع بصدد 
الوقـــت احلالي ليصبح  تطويره في 
موقعا لكل مغتربي مدينة النبك حول 

العالم. 
   وفي اخلتام متت اإلجابة عن أسئلة 
واستفســـارات احلضور حول األمور 
التي مت طرحها فـــي هذا امللتقى بجو 
أخوي ميلؤه احلب والتفاؤل مبستقبل 

مشرق.
  وفـــي حديثه مع «األنبـــاء» أعرب 
رئيس رابطة مغتربي النبك في الكويت، 
م.منر أسعد خلف عن شكره العميق 
وامتنانه جلنود مجهولني في الكويت، 
والذين قدموا تشجيعهم ودعمهم املادي 
واملعنوي إلجناح هذه املشاريع القيمة، 
داعيا جميع املؤسسات اخليرية وأيادي 
املعروف إلى البـــذل في هذا اجلانب، 

حيث إن فعل اخلير يؤدي إلى الشعور 
بسعادة داخلية، خاصة إذا أسهم ذلك 
في زرع البســـمة على وجه احملتاج، 
وقال: إن أهل الكويت ليســـوا غريبني 
على عمل اخلير، وبصماتهم موجودة 
في جميع احملافل حول العالم، وأقول 
لهم: لقد تربينا في بلدنا الثاني الكويت 
التي لم تبخل على أحد، وتعلمنا منكم 
السبق إلى فعل اخلير، ونسأل اهللا أن 

نكون عند حسن ظنكم.
  واستعرض م.خلف بعض املشاريع 
اخليرية التي قامت بها الرابطة، ومنها 
بناء قسم لألشعة في مستشفى القلمون 
وتخصيص صالـــة للتعازي، وتقدمي 
مساعدات للمحتاجني، كما أنه مت البدء 
في مشـــروع لعالج أمراض السكري، 
في حني أن هذا التجمع يعتبر خطوة 
ملشروع ضخم حتت اسم «احللم» وذلك 
لعالج مرضى السرطان بتكلفة قدرها 
١٠ ماليني دوالر، حيث إن هناك حاالت 
متفشـــية بني الصغار والكبار، وقال: 
نســـأل اهللا أن يوفقنـــا إلمتامه، ومن 
اجلمعيات واملبرات أن تسهم في خدمته، 
ونحن في طـــور الترخيص القانوني 
جلمعية خيرية في سورية، ومن خاللها 

سيكون هناك مذكرات تفاهم 
مع مبرات خيرية في الكويت 

بإذن اهللا.
  وأوضح أن جتمع مغتربي 
النبك بدأ منذ سنتني، وكان 
يهدف إلى العمل على مساعدة 
وتطوير اخلدمات الصحية 
في منطقة النبك، كونها متس 
شريحة كبيرة من احملتاجني، 
الفتا إلى أن مشفى القلمون 
بني من تبرعات أبناء املنطقة 
وأهل اخلير في الكويت، لكنه 
أصبح املستشـــفى رقم ١ في 
ســـورية، ملا يتميـــز به من 

خدمات فائقة.
  وذكر أن مبنى األشـــعة 
اجلديـــد يتكون من ٤ أدوار، 
مت تخصيص الدور األرضي 
كقســـم لألشـــعة التي تقدم 
باملجان، والقى استحســـانا 
كبيرا من قبل األهالي، فأعداد 
املستفيدين منه خير برهان 
علـــى ذلك، أما الـــدور األول 
والثاني فسيتم تخصيصه 
كقســـم متطـــور ألمـــراض 
األطفـــال، وذلـــك بتبرع من 
أحـــد أهل اخليـــر، في حني 
أن السرداب سيتم جتهيزه 
كصالة محاضـــرات. وقال: لقد أصبح 
هناك تواصـــل بيننا وبـــني مغتربي 
منطقة النبك في الســـعودية، ما أدى 
إلى تنافس في عمل اخلير، ونسعى في 
خطوة أخرى إلى أن يكون جتمعنا نواة 
لتجمع أكبر هو ملتقى أهالي القلمون 
لتشمل خدماتنا ومشاريعنا جميع أنحاء 
املنطقة السيما في املجال الطبي، حيث 
مت دمج جميع مستشفيات املنطقة حتت 
مسمى «هيئة مشافي القلمون» وبالتالي، 
أصبحت اخلدمات مترابطة وسيكون 

لكل مستشفى اختصاص معني.

  كلمة شكر من القلب

  في ختام حديثه، توجه م.خلف بعميق 
الشكر واالمتنان إلى جريدة «األنباء»، 
وإلى القائمني عليهـــا من أبناء عائلة 
املرزوق الكـــرام، على دعمهم للرابطة 
ومشاريعها اخليرية، متوجها بالشكر 
أيضا إلى سعادة ســـفير اجلمهورية 
العربية الســـورية في الكويت، بسام 
عبداملجيد، والـــذي اعتز مبا تقوم به 
الرابطة، ودعا جميع أبناء اجلالية إلى 
أن يحذوا حذوها في هذا اجلانب، حيث 
قال: إن إسهام املغتربني في خدمة بلدهم 
يدل على عمق الترابط والتواصل مع 

بلدهم.

  تبرعات سخية

  بدوره، أكد م.خالد سعد الدين، أن 
التبرعات التي مت جمعها ملشروع بناء 
قسم األشعة في مستشفى القلمون كانت 
بسخاء غير متوقع، متوجها بالشكر 
اجلزيل إلى كل من تبرع في هذا االجتاه 
النافع ألنه عمل خير ويستحق، وقال: 
إن الواقع ال يفيه كالم، فقد وجهنا جميع 
جهودنا في هذا املضمار، وأكرمنا اهللا 

بفضل اخليرين.
  كما توجه م.سعد الدين باالمتنان 
والشـــكر إلى املؤسســـات احلكومية 
السورية وعلى رأسها وزارة الصحة 
التي بادرت بتقدمي جهاز طبي قيمته 
٥٠٠ ألف دوالر، وإلى السفارة السورية 
في الكويت، وســـعادة السفير بسام 
عبداملجيد، وذلك نظير دعمهم املادي 
واملعنوي إلجناح هذه املشاريع اخليرية 

الصحية. 

 تجمع مغتربي  

 حكاية تواصل.. وقصيدة 
محبة.. وزمام مبادرة

 «النبك» 

 ضيف الشرف الشاعر طالب الشريف

 النبك.. 
المجد

ــقــصــة ال نـــبـــك نـــبـــدأ   هـــنـــا مــــن أرض 
ـــم حلــنــا ـــك ـــاع ـــم ـــى أس ـــل ــــا ع ــــه ــــروي   ون

ــى صـــوتـــهـــا فــــي قـــــرة الـــتـــاريـــخ ــق ــب ــي   ل
ــــا فــنــا ــــن ــــواه ـــا أف ـــه   صــــــدى تــــشــــدو ب

ــــال ــــي ـــــال وأج   نـــحـــاكـــي نـــبـــض أجـــــي
ــــاضــــي وكـــيـــف احلــــاضــــر غــنــا ــــن امل   ع

ـــــات مــــا دامــــت ـــــراي ــي ال ــل ــت ــع ـــوف ت ـــف   ك
ــــجــــادهــــا مــعــنــا ـــت أم ـــن   مـــســـاعـــيـــكـــم ب

ــر الــقــلــم ــب ــا ح ــه ــاغ ــة ص ــي ــي حت ــن ــم م ــك   ل
الــزمــان ــاره حــكــايــات  ــع   رســم مــن روح أش

  ونبك صارت قصيدي و«يا حالته» من اسم
العنان أســـراب  باسمج  واعتليتي    كبرتي 

ــــــوادي تــشــعــني الــقــمــم ــة ال ــك يـــا جنــم ــب   ن
  مــديــنــه تــعــز حــاضــرهــا وتــبــنــي لــه كيان

يرتسم جــمــال  قــلــت  الطبيعة  شــفــت    إذا 
تــقــديــر وامــتــنــان قــمــت  أهــلــهــا    وإذا مـــروا 

ــاالســم ـــارز واحـــيـــي ب ـــب ــي ال ــال ــت عــق ــع   رف
ــة وطــيــب ومــعــدنــهــم يبان ــرام   أهـــل نــبــك ك

  بــنــو مــن مــجــدهــم صـــرح وتـــاريـــخ وعلم
ــه يضل اسمه مصان    ألنــه مــن يصون أرض

 م.منر خلف رئيس الرابطة

 محمد طالب نبيل التال

 الشيخ عماد بركة خالد سعد الدين

أيادي   خلـف: 
الخيـر فـي الكويـت 
جــراح  «بلسـمـت» 
المرضـى وجعلت من 
مستشـفى القلمـون 
األول فــي سوريــة


