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بسم هللا الرمحن الرحمي
وصيل هللا عيل نبيه الكرمي

الس يد الوايل
الس يد رئيس املنطقة احلرة
الس يد رئيس اجلهة
الس يد العمدة
الس يد رئيس الاحتادية الوطنية للصيد
الس يدات والسادة احلضور
يرسين أن أحرض معمك اليوم افتتاح امجلعية العامة العادية لالحتادية الوطنية للصيد ،وأ ْن
ُأبْ ِلغ م َْمك حتيات خفامة رئيس امجلهورية ،الس يد محمد ودل الش يخ الغزواين ،ومتنيات خفامته جلَ ْم ِع م ْمك
هذا بدوام التوفيق و ِاطراد النجاح.
ادلور البناء اذلي ما فتئت الاحتادية الوطنية للصيد
وي َ م
طيب يل -يف هذا املقام -أن ُأثَ ِم َن عَال ًيا َ
طار من التنامغ والانسجام
تضطلع به يف سبيل تمنية القطاع والارتقاء بأدائه حنو الفضل ،يف ا ٍ
مع س ياسات القطاع وتوهجاته.
الس يدات والسادة،
ينعقد مؤمترمك هذا يف حلظة ابرزة من تطور بدلان ،بعد انقضاء س نتني من مأمورية خفامة
رئيس امجلهورية الس يد محمد ودل الش يخ الغزواين ،اكنتا حا ِفلَ َتني ابلجنازات الكربى عىل اكفة
الصعدة ،س ياس ية واقتصادية واجامتعية؛ واكنتا -يف ذات الوقتَ -ظ ْرفًا َع ِصي ًبا ل ِ
تحد ٍ
ايت
م
التداعيات الاقتصادية جلاحئة كوفيد  .19وابلرمغ من الداء احلكويم
برزها
ِجسا ٍم ،لَ َع َّل أ َ
الك  -يف مواهجة اجلاحئة ،فقد أثقلت هذه التداعيات اكه َل امجليع ،وأ ْ
لقت
املمتي  -بشهادة م ِ
بظاللها عىل ك ٍ
نشاط ،وانلَنا يف قطاعنا ما انلَنا من ذكل.

ونظرا ملاكنة القطاع كرافعة أساس ية لتمنية البدل ،فقد ابدرت حكوم مة معايل الوزير الول،
طالق مسا ِر ت ٍ
شخيص وا ٍ
صالح هيدف اىل مالءمة اسرتاتيجية
الس يد محمد ودل بالل ،اب ِ
القطاع وبرام ِج معهل وحماو ِر تدخهل مبا يك مف َل ترسي َع وترية مسار يقيق تكل الهداف
الاسرتاتيجية املتوخاة،
وقد انطلق ذكل املسار – اذلي أنمت طرف فاعل ومؤثر فيه – يف الثامن من شهر أغسطس
بيان جمللس الوزراء املوقر هبذا الشأن ،ونتطلع اىل توس يع وتعميق التشاور
املنرصم ،بعد تقدمي ٍ
َ
حول يف اطار م ٍ
نتدايت عامة لقطاع الصيد والاقتصاد البحري ،سوف ندعو لها قريبا حبول
هللا ،عىل أ ْن ت م َ
شك هذه املنتدايت مناس ب ًة يلتقي فهيا الفاعلون – م ُّ
ك الفاعلني – لنقاش
ما هيم القطاع وما يواهجه من مشأك واكراهات ،وما َ َْي َت ِل مج يف صدور أههل من انشغالت
وتَطل ُّعات ،سبيال اىل بلورة احللول ال ْ َجنع ِ واملقارابت ا َل ْمث َِل للهنوض به واحالل املاكن َة اليت
تمناسب دوره احملوري يف تمنية وطننا العزيز.
جدوى ال اذا اكن يفظ للمستمثر يف القطاع
وبطبيعة احلال ،لن يكون لالصالح ً
معًن ول َ
حقوقه اكمةل غري منقوصة موي ميطه ابلظروف والس باب اليت تتيح ل اماكنية الرحب والمنو
واعادة الاستامثر ،دومنا َم ٍ
ساس ابس تدامة الرثوة وسالمة بيئهتا احلاضنة ،فتكل خطوط محراء
ل مساومة علهيا.
وىف الخري امتين ملؤمترمك هذ النجاح والسداد ،وفقنا هللا مجيعا ملا فيه صاحل العباد والبالد.
وختاما ،أع ِلن عىل بركة هللا انطالق أعامل امجلعية العامة العادية لالحتادية الوطنية للصيد،
والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

