
 بالوكالة د. هنري جقمانجامعة كلمة رئيس ال
 الفلسطينية للشركات الغذائية المنتوجات معرضفي 

 م11/4/2016اإلثنين 
 

 أصحاَب ومدراَء الشركاِت المشاركة في المعرض،المحترمون السادُة 
 ،بيرزيت جامعةِ  أصدقاءِ  في جمعيةِ  السادةُ 
 ،الفلسطيني المستهلكِ  حمايةِ  في جمعيةِ  السادةُ 

 ه،ه ولقبِ باسمِ  م، كل  الكرا الضيوفُ 
 الخير. كم بكل  صباحَ  اللُ  أسعدَ 

 بافتتاحِ  عن سعادتي أن أعربَ و  بيرزيت، في جامعةِ بكم  اسمحوا لي في البداية أن أرحبَ 
 الطعامِ  كوبوناتِ  لدعمِ  هعُ ري   دُ رصَ الفلسطينية، الذي سيُ  للشركاتِ  الغذائيةِ  المنتوجاتِ  معرضِ 
 الشريحةِ  تقليًدا سنويًّا، لزيادةِ  أن يصبحَ  الجامعة، والذي نأملُ  في المحتاجين بالطلبةِ  الخاصةِ 
 أصدقاءِ  الطعام، الذي ترعاه جمعيةُ  كوبونِ  برنامجِ  من خدماتِ  أن تستفيدَ  التي يمكنُ  الطالبيةِ 

 بيرزيت. جامعةِ 
في  الوطنِ  شركاتِ  كبرياتِ  نم محليةً  ن وعشرين شركةً اثنتي   قام بمشاركةِ الذي يُ  إن هذا المعرَض 

ه، وهو من إقامتِ  الرئيسي   إلى الهدفِ  ، إضافةً رسالةمن  أكثرَ  الغذائية، يحملُ  منتجاتِ تجارِة ال
 كوبون الطالب. برنامجِ  دعمُ 

 فرصةً  هذه الفعالياتِ  ها أكاديميًّا ومجتمعيًّا، وترى في مثلِ طلبتِ  بيرزيت إلى تهيئةِ  تسعى جامعةُ 
الخاص،  مع القطاعِ  الطلبةِ  ، لدمجِ أعمال  واقتصاديين فلسطينيين مع رجالِ  لقاءات   لتيسيرِ  مهمةً 

 الحكومة. بعدَ  لأليدي العاملةِ  الثاني في فلسطين المشّغلَ  د  عَ الذي يُ 
 الحملةِ  ه اليوم؛ ففي ظل  كالذي تحتضنُ  لمعرض   المهمَ  الوطني   الدورَ  الجامعةُ  وال تغفلُ 

 أكاديميًّا وثقافيًّا، يأتي هذا المعرُض  إسرائيلَ  مبهرة، لمقاطعةِ  نتائجَ  دوليًّا، التي تحققُ  المتصاعدةِ 
، وهو هدٌف نبيٌل ال يقل  أهميًة عن دعِم االحتالل منتجاتِ  ومقاطعةِ  المحلي   المنتجِ  لدعمِ 

 الطلبة.



الذي نرجو له النجاح،  أشكَر كل  الشركاِت المساهمِة في إنجاِح فكرِة هذا المعرض، أود  أن  
مزيد  من الشركاِت  ونتمنى أن يعوَد بالفائدِة على طلبِتنا، وأن نشهَد في السنواِت القادمِة مشاركةَ 

 الوطنيِة في فعالياِته.
والعاملين  ها اإلداريةِ بيرزيت، بهيئتِ  جامعةِ  أصدقاءِ  لجمعيةِ  الشكرَ  ألوجهَ  الفرصةَ  أنتهزُ كما 
 من كل   الطلبةِ  الجامعة، بتمكينِ  مع أهدافِ  ها المتقاطعةِ الداعمين ألهدافِ  والشركاءِ  ،فيها

 بيرزيت ونيل   بجامعةِ  لاللتحاقِ  ومتساوية   متكافئة   على فرص   من الحصولِ  الماديةِ  المستوياتِ 
 العمل.  هم لسوقِ يؤهلُ  جامعي   تعليم  

هذا  في تنظيمِ  الرئيسي   الشريكِ ، الفسطيني المستهلك حمايةِ  أيًضا لجمعيةِ  موصولٌ  والشكرُ 
 هحقوقِ  على والمحافظةِ  همصالحِ  ورعايةِ  المستهلكِ  بشؤونِ  على العنايةِ  المعرض، الحريصةِ 

 األسعار. رفعِ  في والمبالغةِ  واالحتيالِ  والتقليدِ  الغش   أنواعِ  جميعِ  من هوحمايتِ  ،عنها والدفاعِ 
 يحقَق أهداَفه المحترمة.أرجو لهذا المعرِض التوفيَق والنجاَح وأن 

 .بيرزيتجامعة في  وأتمنى لكم يوًما طيًبا ،كمحضورَ  أشكرُ 
 .هوبركاتُ  اللِ  عليكم ورحمةُ  والسالمُ 

 


