بيت الخبرة السوري يفتتح مكاتب على الحذود السوريت
دغيم وجبران مذرا ًء للمكاتب
ٔاشُطٍ – أعهٍ انًزكش انسٕر٘ نهذراسبد انسٛبسٛخ ٔاالسززارٛجٛخ ( )SCPSSف ٙانسبثع عشز يٍ دٚسًجز افززبح يكزج ٍٛنجٛذ انخجزح
انسٕر٘ ( )SEHعهٗ انذذٔد انسٕرٚخ انززكٛخٔ .ارخذ انًكزجبٌ يٍ انزٚذبَٛخ ٔغبس٘ عُزبة يقز ٍٚنًٓب ٔسٕف رززكش ٔظٛفخ ْذِ انًكبرت
عهٗ انزٕعٛخ ٔانزُسٛق نصبنخ ثٛذ انخجزح انسٕر٘ ْٕٔ يجًٕعخ رزكٌٕ يًب ٚقبرة  033سٕر٘ يٍ يخزهف قٛبداد َٔشطبء انًعبرضخ
انسٕرٚخُٚ ،ذك ُز أٌ انًزكش انسٕر٘ نهذراسبد انسٛبسٛخ ٔاالسززارٛجٛخ ٔثٛذ انخجزح انسٕر٘ كبَب قذ أصذرا خطخ انزذٕل انذًٚقزاط ٙفٙ
سٕرٚب ْٔٔ ٙثٛقخ رعزض رؤٚخ شبيهخ نهًعبرضخ انسٕرٚخ نالَزقبل انسٛبس ٙف ٙيزدهخ يب ثعذ األسذ ف ٙسٕرٚبٔ ،سٕف ٚكٌٕ انذكزٕر
يذًذ دغٛى ٔانذكزٕر دسٍ ججزاٌ -يذٚزا يكزج ٙانزٚذبَٛخ ٔغبس٘ عُزبة عهٗ انززرٛت -يسؤٔن ٍٛعٍ َشز انزٕصٛبد انٕاردح ف ٙخطخ
انزذٕل انذًٚقزاطٛخ ف ٙسٕرٚب ٔانززٔٚج نًٓب ث ٍٛأٔسبط انًجزًع انسٕر٘ ف ٙرزكٛب ٔانشًبل انسٕر٘.
ُٚعزجز الذكتور محمذ دغيم عضٕاً ف ٙيجًٕعخ عًم اإلصالح انسٛبسٔ ٙاإلدار٘ انزبثعخ نجٛذ انخجزح انسٕر٘ٔ ،عضٕاً ف ٙاالئزالف
انٕطُ ٙانسٕر٘ نقٕٖ انثٕرح ٔانًعبرضخ انسٕرٚخٔ ،عضٕاً ف ٙانٓٛئخ انعبيخ نهًجهس انٕطُ ٙانسٕر٘ ثبإلضبفخ إنٗ إداررّ نًكزت ثٛذ
انخجزح انسٕر٘ ف ٙانزٚذبَٛخٔ ،دبس انذكزٕر يذًذ دغٛى شٓبدح انذكزٕراح ف ٙانجٕٛكًٛٛبء انجذزٚخ يٍ جبيعخ أنٛكسبَذرا ف ٙيصز عبو
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أيب الذكتور حسه جبران فٕٓ –ثبإلضبفخ إنٗ إداررّ نًكزت ثٛذ انخجزح انسٕر٘ ف ٙغبس٘ عُزبة -كجٛز انجبدث ٍٛف ٙيجًٕعخ عًم
إصالح انجٓبس األيُ ٙانزبثعخ نجٛذ انخجزح انسٕر٘ٔ ،رئٛس يكزت األثذبس ٔانذراسبد انزبثع الرذبد األكبدًٛٚبد انسٕرٚخ انذزح ف ٙغبس٘
عُزبة – رزكٛبٔ ،كبٌ سبثقب ً َبئت عًٛذ كهٛخ انفٌُٕ ٔانعهٕو اإلَسبَٛخ نهشؤٌٔ انعهًٛخ ف ٙجبيعخ دهتٔ ،شغز انعذٚذ يٍ انًُبصت ف ٙانعذٚذ
يٍ انجبيعبد ،ثبإلضبفخ إنٗ أَّ كبٌ يسزشبراً نًشزٔع سٕرٚب  5352انذ٘ أشزف عه ّٛثزَبيج األيى انًزذذح اإلًَبئ ٙعبو ٔ ،5332دبس
انذكزٕر دسٍ ججزاٌ عهٗ شٓبدح انذكزٕراح ف ٙعهى االجزًبع ف ٙانزًُٛخ ٔانزغٛٛز االجزًبع ٙيٍ جبيعخ ديشق ٔأٚضب ً شٓبدح انًبسزز فٙ
عهى االجزًبع يٍ َفس انجبيعخ.
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