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 األشقاء رؤساء ونواب االتحادات من الوفود العربية واألجنبية 

 الكرام ،،،   وضيوف فلسطين السيدات والسادة ضيوف جامعة بيرزيت

 فلسطين   بطولة  أهاًل وسهاًل بكم في جامعِة بيرزيت، التي تحتضُن هذه األيام، وألوِل مرة، 

نه لمن دواعي سروري أن نستقبل  المشاركين والضيوف  الذين ولى للتايكوانداأل الدولية   و. وا 

 جاءوا من كلِّ أقطاِر العالم، ونأمُل أن نكون  خير  ممثٍل للشعِب الفلسطيني.

لقد كانت بيرزيت دوًما تمثياًل حقيقيًّا لكلِّ أطياِف المجتمِع الفلسطيني عبر السنين، واستضافتُنا 

البطولِة يأتي ضمن  اهتماِمنا بكلِّ الرياضاِت الموجودِة في العالم، لذلك، كنا قد أطلقنا  لمثِل هذه

العام  األكاديمي الماضي بكالوريوس التربية الرياضية، ونسعى إلى تطويِر وتوسيِع هذا الحقِل 

ٍة وكفاءاٍت المجتمع  بطاقاٍت رياضيٍة مميز  إليماننا بأهمية التربية الرياضية، ولكي نتمكن من رفد

تنهُض بالرياضِة في فلسطين. وتضم الجامعُة فرًقا رياضيًة في مختلِف األلعاب، للطلبِة 



والموظفين، وتحقُق نتائج  مذهلًة في المسابقاِت التي تنافُس فيها، ونسعى دائًما إلى دعِمها 

 لبِة رياضيين.لتكون  دائًما في مقدمِة الفرِق الجامعيِة إلى جانِب رفِد الفرِق المحليِة بط

أشعُر بسعادٍة غامرٍة وأنا أرى جموع  الشباِب والشاباِت، وهم يستعدون للمنافسة، وكلٌّ يرى نصب  

عينيه علم  بالِده، ليكون  خير  ممثٍل وخير  فائز/ة. فما يميُز الرياضة  بشكٍل عام، والتايكواندو 

نسانية  قبل  كلِّ شيء، ففي  بشكل خاص، هو روُح المنافسِة التي تحكُمها قواعُد أخالقية   وا 

النهاية، كلُّنا فائزون، فائزون بشرف المنافسة، فائزون بفرصِة تمثيل بالدنا، فائزون بروِحنا 

 الرياضية وأخالقنا المتسامحة. 

دعوني أشكر القائمين على البطولة، الختيارهم بيرزيت لتكون حاضنة  البطولة، كما أشكُر كل 

 لجهد والتعب الذي بذلوه في إنجاح هذه البطولة.اللجان والعاملين على ا

نهاية، أتمنى أن تستمتعوا بأياِم البطولة، ونأمُل أن نستقبل كم كلَّ سنة في جامعتنا، التي حصلت 

 في رياضية ومرافق على تبرع سخي من رجل األعمال الفلسطيني علي الحاج إلقامة مدرج

 جاهًزا قريًبا، وأن نكون  خير  مضيٍف. الرئيسي، ونأمل أن يكون الجامعة ومضمار ملعب

مرة أخرى، أودُّ أن أرحب  بالدوِل والفرِق المشاركة، راجًيا لهذه البطولِة النجاح، وأصدُق األمنياِت 
 بأن تكون  المنافسُة قويًة وشريفة.

  والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 

 .االنجليزية للترحيب بباقي الحضور الكريم باللغةِ  للحديِث  أن أنتقل  سمحوا لي واآلن، ا


