صباح الخي أيها السيدات والساده.
أعزائ سفراء فلسطي والسودان وتونس وموريتانيا وممثل سفارات المغرب وليبيا ورئيس
المنتدى الثقاف العرئ اإلسبائ.
األعزاء الحضور من الجانب المحل.
لشف ل افتتاح "المؤتمر الدول األول ر
إنه ر
للياث األندلس وطريق النخيل من جنوب رشق
ر
بصفت عمدة مدينك أوريويال ،المدينة المستضيفة لهذه وف هذه
اسبانيا وشمال أفريقيا"،
ر
الفرصة الفريدة بمختلف ثقافاتها ،قررنا االعياف بما يجمعنا ويقوينا ،لذلك سنوقع اليوم اتفاقية
تاريخية للتعبي عن ر
اليامنا برعاية أشجارنا وقيمتها.
كمؤسسة حكومية لدينا المسؤلية لعمل كل مايلزم لك نؤثر ايجابيا عل العالقات بي
المؤسسات ر
الت نقوم اليوم بتقويتها.
ف هذا الحفل نؤكد عل أهمية التعاون ر
لليوي ج الصناع لبلداننا.
اليوم ف مدينتنا هناك الكثي من المميين من منطقة ر
الشق الجنوئ اإلسبائ "أليما رنت  -مورثيا -
أندالوسيا" وبلدان شمال أفريقيا "فلسطي المغرب موريتانيا الجزائر تونس ليبيا مص السودان"
اليوم سنفتتح فرص للتأثي ف مستقبل المحركات االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
إن الهدف من هذا المؤتمر هو اإلبرا للمجتمع التعهد الذي ر
اليمنا به ،كون ان المواطنون البد
لهم من السي نحو التطور الثقاف والتاريخ.
يجب علينا العمل يدا بيد ك ال يضيع هذا اإلرث األندلس الذي نفتخر به ولك يتجاو حدودنا.
رهاننا هو أن نبي أهميت هذا اإلرث وقيمته والعمل عل ر
نشه.
الت أحبها أراهن عل مبادرة كهذه ر
وبصفت عمدة هذة المدينة ر
ر
الت تعتي مهمة ل رليوي ج الثقاف
أنا
واالجتماع واالقتصادي.
أرغب ف تقديم الشكر لكافة السفراء ولكل ممثل السفارات والمؤسسات الوطنية الذين حصوا
الت ر
إل مدينة أوريويال ،لك نواجه جميعا التحديات ر
تعيضنا ابتداء من اليوم.
ر
واالحيام ف تطور الدول بسالم.
إن حضوركم يي أهمية القيم اإلنسانية والتسامح
أود أن أرحب بكم ف مدينتكم أوريويال ،وأتمت أن تكشف لكم عن جمالها وأن تعودوا اليها مجددا
وبوقت أكي لتستمتعوا بها ،ألنت واثق من أنه ليس هناك مدينة تشبهها وخصوصا بسكانها.
أهال بكم ف أوريويال ،مدينة "ميكيل إيرنانديس" ،شاعرنا العالم الذي قدم العديد من األعمال ف
ذكر الرمز الذي يجمعنا اليوم "النخيل"
شكرا ومرحبا بكم ف أوريويال.

