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            / تقنية    عبر العالمي الهند ألسبوع االفتتاحية الجلسة في اليوم ً خطابا مودي ناريندرا السيد الوزراء ألقىرئيس
. كونفرنس  الفيديو

   . هذا                إن وقال العالمية النهضة في رائداً ً دورا ستلعب الهند إن الوزراء رئيس قال الراهنة، األزمة إلى إشارة وفي
 .             . وأوضح    والتجديد اإلصالح على قدرتها هو والثاني الهند تمتلكها التي المواهب هو األول بعاملين وثيقًا ارتباًطا يرتبط

التكنولوجيIا                صIناعة إسIهامات وخاصIة العIالم، أنحIاء جميIع في معروفIة إسIهامات لهIا الهنIد تمتلكهIا الIتي المIواهب أن
. التقني     المجال في والمتخصصين الهندية

      . وقد        بطبيعتهم إصالحيون الهنود أن وأضاف المساهمة على الحريصة للمواهب موطن بأنها الهند ووصف
. اقتصادية              أو اجتماعية كانت سواء التحديات، كل على تغلبت قد الهند أن التاريخ أظهر

    - أو             للبيئة بالنسبة سواء ومستدامة ورحيمة حذرة نهضة هي الهند عنها تتحدث التي النهضة إن وقال
االقتصاد.

   : الكامل،           المالي الشمول مثل الماضية الست السنوات خالل تحققت التي المكاسب الوزراء رئيس وعدد
السلع               على الضريبة ذلك في بما الجريئة الضريبية واإلصالحات األعمال، ممارسة وسهولة التحتية، والبنية واإلسكان

والخدمات.

. تقهر                 ال التي الهندية الروح إلى ذلك ويرجع االقتصادي االنتعاش بدايات ً حاليا نشهد أننا الوزراء وقالرئيس

ذلك                في بما مباشر، بشكل منه للمستفيدين الدعم توصيل في الحكومة تساعد اليوم التكنولوجيا إن وقال
لماليين               ً مجانا الطعام حبوب وتوفير المصرفية، الحسابات في النقدي الدعم وإيداع مجاناً، البوتاجاز غاز توفير

. الكثير   وغيرها المواطنين

جميع                وتدعو العالم مستوى على انفتاًحا االقتصادات أكثر من واحدة تعد الهند إن الوزراء رئيس وقال
         . وفرص       إمكانيات ذات بلد بأنها الهند الوزراء رئيس ووصف الهند في أعمالها إلقامة الجنسيات متعددة الشركات

عديدة.

للغاية                جذابة استثمارية فرصة توفر إنها قائالً الزراعة قطاع في إجراؤها بدأ التي المختلفة اإلصالحات ووصف
. العالمية  للصناعة

والمتوسطة             والصغيرة الصغر المتناهية المشروعات قطاع تعزز األخيرة اإلصالحات إن الوزراء رئيس وقال
. الكبرى   الصناعات وتساند

. الفضاء          وقطاع الدفاع قطاع في استثمارية ً فرصا هناك إن وقال



ليس                   للغاية مهمة صناعة هي الهند في األدوية صناعة أن أخرى مرة أظهر قد الوباء أن الوزراء رئيس وقال
           . للبلIدان       بالنسIبة خاصIة األدويIة تكلفIة خفض في رائIداً ً دورا لعبت وقIد بأسIره للعIالم بالنسIبة ولكن للهنIد بالنسIبة فقIط

النامية.

           "   " باالكتفاء    بل العالم عن االنعزال أو الذات على باالنكفاء تتعلق ال بهارات نيربهار أتما مبادرة إن وقال
. واإلنتاج  الذاتي

       . اقتصادية          ً فرصا توفر التي الهند هي هذه تغيراً وتشهد إنجازات فتحقق باإلصالح تعني التي الهند هي هذه
     . انتظIاركم.              في الهنIد إن وقIال البشIري العنصIر على يقIوم التنميIة في شIامالً نهجIاً تتبIنى الIتي الهنIد هي هIذه جديIدة

.ً جميعا

جمال                  نقل الذي شانكار البانديترافي ميالد على عام مائة بمرور أيًضا يحتفل المنتدى بأن سعادته عن وأعرب
      " "      . أشكال     من شكل أصبحت قد الهندية نامستيه تحية أن إلى أشار كما العالم إلى الهندية الكالسيكية الموسيقى
             . والرخاء     الخير يعم أن سبيل في جهدها قصارى لبذل مستعدة الهند إن وقال العالم مستوى على المعروفة التحية

العالم.

***


