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ي�شعدين ويطيب يل �أن �ألقاكم يف لقائنا �ملتجدد د�ئما عرب �شفحات جملة �لتمري�ض وال �أجد هنا على �شفتي �أجمل من كلمة �أهاًل 

و�شهال وبكل ترحيب �ألقاكم

وما يثلج �شدري ويجعلني م�شرور�ً هو �شعوري بازدياد �الإقبال و�النخر�ط يف مهنة مالئكة �لرحمة من قبل �لكو�در �لوطنية و�إن 

كان �إقبااًل خجواًل جد�ً نرجو �أن يزد�د ب�شكل ملحوظ يف �ل�شنو�ت �لقادمة و�إن دل هذ� على �شيء فاإنه يدل على ما يتمتع به �أبناء 

هذ� �لبلد �حلبيب من وعي �جتماعي كبري وح�س وطني ال يو�شف جل �هتمامه �لتوجه خلدمته بكل �لو�شائل و�لطرق �لتي ال 

تعرب �إال عن �حلب و�النتماء و�ل�شعور بامل�شئولية �لكامل نحو وطنا يفدى بالغايل و�لنفي�س.

وبالن�شبة ملهنة مالئكة �لرحمة )مهنة �لتمري�س( فاإننا ال ننكر ولن ننكر مدى ت�شحيات �أفر�د �لهيئة �لتمري�شية من �ملقيمني 

عرب �أم غريهم وال �شيما �أنهم كانو� من �أكرث �لنا�س م�شاهمة يف تكري�س �أنف�شهم خلدمة هذ� �لبلد �حلبيب من خالل هذه �ملهنة 

حيث كان لهم �أبلغ �الأثر يف دعهما و�نت�شارها.

ولكن مع تقديرنا و�حرت�منا لهذه �لفئة ماز�ل يتبادر �إىل �شمعنا باأن بع�س �لقيادين �لعرب يف هذه �ملهنة ماز�لو� يبتعثون يف جلان 

للخارج للتعاقد مع هيئة متري�شية من �جلن�شني، فنحن هنا نرفع �شوتنا عالياً للجهات �مل�شئولة يف �لوز�رة للعمل على ت�شجيع 

�أن كو�درنا �لوطنية �الآن حتمل �أعلى  كو�درنا �لوطنية من �لقياديني و�إ�شر�كهم يف جلان �لتعاقد �خلارجي و�لد�خلي وال �شيما 

�ملوؤهالت وعملت وماز�لت تعمل لرفع وعزة م�شتوى هذه �ملهنة لتحاكي �أكرب دول �لعامل يف هذ� �ملجال.

باأن تاأخذ هذ� �لطلب بعني �جلد و�العتبار وتنفيذه يف �لوجه �الأكمل ل�شالح هذه �ملهنة و�شالح  �مل�شئولة  نكرر ند�ئنا للجهات 

�لكو�در �لوطنية.

و�جلدير بالذكر �أي�شاً �أنه ما ز�ل يبتعث مع �ملر�شى �مل�شافرين للخارج للعالج ممر�شني عرب �أو غري عرب كمر�فقني ولي�س من 

�لكو�در �لوطنية مما يزيدنا �إحلاحاً وطلباً من �جلهات �ملخت�شة �أن تعمل على اإر�ضال الكوادر الوطنية ملرافقة املر�ضى وال 

�ضيما وهم اأدري بالتقاليد والعادات ولن تغريهم االإغراءات بجميع وجوهها الأنهم اأهل البلد ومهتمني جد�ً يف رفع 

�شمعة �لبلد و�الهتمام ب�شمعتها يف �خلارج ولن تغريهم �أي�شاً �الإغر�ء�ت �ملادية �لتي يتعر�س لها بع�س �ملمر�شني �الأجانب مما 

يدعوهم �إىل �لتعاقد مع تلك �جلهات من �أجل �ملادة 

تو�شيح: يجب علينا جميعاً �أن نقف عنده ونعمل على تنفيذ هذ� �لقر�ر فور�ً

نعترب هذ� ند�ء عاجل ومهم لالأق�شام �ملخت�شة على �أن تر�شل ممر�شني وممر�شات من �لكو�در �لوطنية الأنهم بنظرنا ي�شتحقون 

ذلك وهم �الأف�شل و�الأح�شن بالن�شبة للتقاليد و�لعاد�ت وعدم �الن�شياع لالإغر�ء�ت مهما كانت.
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