كلمة عطوفة رئيس سلطة العقبة
المهندس نايف بخيت

باسم هللا الرحمن الرحيم
واصلي وأسلم على الهادي األمين
أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة
أساتذتنا االجالء وباحثينا الذين بهم نعتز ونفتخر
الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
وأسعد هللا مساءكم جميعا
حللتم أهال ووطأتم سهال
يسرني أن ارحب بكم اليوم في العقبة في هذا المؤتمر المتخصص بالبحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع ،خاصة وأن الدعوة
جاءت من جامعة القدس بالتعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا ،وكلنا يعلم ان القدس بكل تاريخها وتراثها ورمزيتها ما زلت
وستظل هاجس قيادتنا الهاشمية والتي توفر لها الرعاية قانونا وشرعا وارثا تاريخيا متوهجا منذ بزوغ فجر االسالم وحتى
يومنا هذا ،وما خفأ سيدي صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني بن الحسين أن يدافع في كل المحافل الدولية عن
فلسطين وعن القدس جوهرة االسالم وعمق العروبة وجذرها الممتد عبر التاريخ
األساتذة االجالء  ،،تأتي أهمية هذا المؤتمر من عنوانه الذي يربط ما بين البحث العلمي وخدمة المجتمع والتطور والنمو،
وأرى أن موضوع هذا المؤتمر كان موفقا الى حد بعيد خاصة وان البحث العلمي في جامعاتنا العربية ما زال بعيدا عن
ا لطموح وبما يخدم شعوبنا وما زال كما اشارت أغلب الدراسات التي اطلعت عليها على األقل والتي تبين ان حجم االنفاق على
البحث العلمي في الوطن العربي كله ال يصل الى انفاق دولة واحدة من الدول المتقدمة ،وهذا األمر يجب اال يستمر ألن كل
الدول التي تفوقت ونمت اقتصاديا وتقنيا هي الدول التي اعتمدت باألساس على تطوير البحث العلمي وتطويعه لصالح تطوير
المجتمعات ونموها.
أيها السادة األجالء  ،،،نتطلع نحن في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة الى مزيد من التعاون معا في هذا الجانب المهم ونأمل
أن يكون هناك بحثا علميا متخصصا في ال عقبة يستطيع أن يقدم لنا مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق ،وفي كل المجاالت التي
تحتاجها المنطقة الخاصة وفي السلطة التي تقوم على تطوير االقتصادية الخاصة وفقا للرؤية الملكية السامية لتكون العقبة
منطقة اقتصادية مميزة تدعم االقتصاد الوطني وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة مؤكدا على ضرورة ان تكون العقبة ايضا
مركزا لسياحة المؤتمرات التي تعرف العالم بالعقبه ومنتجها السياحي والحضاري وما تشهده من نمو متزايد في كافة
القطاعات.
أتمنى لكم طيبة االقامة في العقبة واتمنى لمؤتمركم هذا كل النجاح والتوفيق وأهال وسهال بكم مرة أخرى في المملكة االردنية
الهاشمية وفي العقبة التي تزدهي بوجودكم فيها ،آمال وجودكم ومشاركتكم في مؤتمرات قامة باذن هللا،
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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