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سيادة الرئيس حممود عباس "أبو مازن"، حفظه اهللا، 

معايل وزيرِ الدولة اهلندي للشؤون اخلارجية السيد مبشر جواد أكرب، احملترم، 

معايل الوزراء األفاضل  وممثلي الدول األجنبية والصديقة  

احلضور الكرام 

يـسعدين بـامسـي، وبـالـنيابـة عـن أعـضاءِ جمـلس األمـناء، ورئـيسِ اجلـامـعة د. عـبد الـلطيف أبـو حجـلة، الـذي حـال وجـودaه 

خـارج الـبالد، دون املـشاركـةp مـعنا الـيوم يف هـذا احلـفلِ البهـيج، وعـن أسـرةp اجلـامـعة بـأكـملpها، أن أرحـبm بسـيادة الـرئـيس أبـو مـازن 

يف حـرمِ جـامـعة بريزيـت. وهـذه ثـاين زيـارة� لـه لـلجامـعة مـنذ الـعودةp مـن الشـتات. وكـانـت الـزيـارةُ األوىل يف مـنتصفp الـتسعينيات يف 

مكتيب، عندما كنت رئيسًا للجامعة. وما زلتa أنا واجلامعة نعتز� �ذه الزيارة.  

ويـسعدaين أيـض�ا، بـامسـي، وبـاسـمِ أسـرةp اجلـامـعة أن نـرحـبm بـالـضيفp الـكرمي، مـعايل وزيـرِ الـدولـةp اهلـندي لـلشؤون 

اخلـارجـية، السـيد مبشـر جـواد أكرب، وهـو ضـيف� ميـثلُ دولـةً صـديـقة، ونـعتز� بـوجـوده مـعنا. كـما يـسعدaين أن أرحـبm بـاحلـضورِ 

والضيوفp الكرامِ، كلٍّ بامسه ولقبه. 

سيادة  الرئيس، احلضورa الكرام، 

إنـنا نـلتقي الـيوم لـوضـعِ حجـرِ األسـاس لشـراكـة� نـوعـية� لـتأسـيسِ احلـديـقةp الـتكنولـوجـية، اليت نـعو�لُ عـليها كثري�ا يف رفـعِ 

اسـمِ فلسـطني عـالـي�ا، كـمنتpجٍ مـهم� لـلتكنولـوجـيا، ولـلمسامهـةp يف زيـادةp االسـتثماراتp احملـليةp واإلقـليميةp والـدولـيةp يف هـذا ا�ـالِ 
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احلـيوي، ولـتكونَ حـاضـنةً لـلمبدعني مـن أبـنائpـنا، ولـتوفريِ فـرصِ عـملٍ للخـرجيني املَهmـرة. ومـا حـضورaكـم، إال تـأكـيد� عـلى 

حرصpكم على االستثمارِ بالشباب، رأمسالpنا األهم، وسالحpنا األمضى، يف مواجهة حتديات املستقبل.  

ويـسعدaنـا أن نـوجـهm الـتحيةَ لـلرئـيسِ اهلـندي واحلـكومـةp اهلـنديـة، وملـعايل وزيـرِ الـدولـةp اهلـندي لـلشؤونp اخلـارجـية السـيد 

 pاهلـند pالـتكنولـوجـية، مسـتفيديـن مـن جتـربـة pإنـشاءَ هـذه احلـديـقة mـمmعmمبشـر جـواد أكرب، الـذي يشـرفُـنا الـيوم حبـضورِه كشـريـك� د

املـلهِمةp يف تـصديـرِ الـتكنولـوجـيا إىل الـعامل، وكـذلـك حنـي�ي شـريـكنا يف هـذا املشـروع، املـنتدى الـتكنولـوجـي، ويف ظـلِّ هـذه الشـراكـة، 

فإننا نراهنa على أن يكونَ مشروع�ا ناجح�ا. 

إن جـامـعةَ بريزيـت اليت تـتبوأُ الـيوم مـراكـزm مـتقدمـةً يف الـتقييماتp الـعلميةp الـوازنـةp عـلى املسـتويني اإلقـليمي والـدويل، 

وصـلت إىل مـا وصـلت إلـيه، بـعزمِ أبـنائpـها، وبـقدرتpـها عـلى تـقدميِ مـعرفـة� نـوعـية� وختـريـجِ قـياديني يف شـىت مـناحـي احلـياة، بـاالسـتثمارِ 

الـواعـي بـطلبتها، الـذيـن يـشكلون – مـع خـرجيـي اجلـامـعات الفلسـطينية األخـرى - عـمادm الـدولـة وركـيزتmـها األسـاسـية. وال بـد أن 

نـتذكـرm أن جـامـعةَ بريزيـت تـضم� – عـدا عـن الـكليات الـعاديـة - اثين³ عشـرm معهـد�ا ومـركـز�ا ختـدمa ا�ـتمعm احملـلي. وبـالـتايل فهـي -  

ضمن مفهوم خدمة ا�تمع -  مكان مناسب للحديقة التكنولوجية.  

سيادة  الرئيس أبو مازن، احلضورa الكرام، 

 pفـيه بـتطورِ احلـضارة aعـلمٍ نـساهـم mسـنعمل جبـد مـع شـركـائـنا عـلى إجنـاح هـذا املشـروعِ الـرائـد، لـيكونَ مـصدر إشـعاع

اإلنـسانـية، اليت تـرتـكزa الـيوم عـلى الـتكنولـوجـيا، كـحاضـنة لـكلِّ مـشاريـعِ الـنهضةp والـتطورِ والـتنميةp البشـريـةp يف الـعامل. دون أن 

ننسى أبدا أن احلضارة اإلنسانية هي اليت جتمعنا مجيعا بغض النظر عن جنسياتنا وهوياتنا.  

كـلُّ الـشكرِ لسـيادة الـرئـيس لـرعـايـته هـذا احلـفل وهـذا املشـروع وكـل الـشكر ملـن زرعـوا بِـذرةَ املشـروعِ كـفكرة� نـي�رة، 

ولكلِّ من اعتنو³ا �ا، آملني أن حنتفل يف وقت قريب بانطالقِ املشروعِ حقيقةً على هذه األرض الطيبة .  والسالم عليكم. 
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