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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 وصيل هللا عيل نبيه الكرمي

 

 

 الس يد الوايل

  رئيس املنطقة احلرةالس يد 

  الس يد رئيس اجلهة

  الس يد العمدة

  الس يد رئيس الاحتادية الوطنية للصيد

  الس يدات والسادة احلضور

 

وأ ْن ، لالحتادية الوطنية للصيد العادية يرسين أ ن أ حرض معمك اليوم افتتاح امجلعية العامة

 ْ ْ ُأبِْلَغمكم حتيات خفامة رئيس امجلهورية، الس يد محمد ودل الش يخ الغزواين، ومتنيات خفامته جلَْمِعمكم

رادهذا  ِ   النجاح. بدوام التوفيق واط 

َ و  َن عَالًيا أُ  أ ن -هذا املقام يف-طيبم يل ي  الوطنية للصيدت الاحتادية ما فتئالبن اء اذلي  ادلورَ ثَم ِ

طاٍر من التنامغ ولحنو ال فض أ دائهب والارتقاءالقطاع  تمنيةسبيل تضطلع به يف  الانسجام ، يف ا 

 ه.وتوهجات قطاعمع س ياسات ال

 الس يدات والسادة،

س نتني من مأ مورية خفامة انقضاء بعد بدلان،  تطور من حلظة ابرزةينعقد مؤمترمك هذا يف 

عىل اكفة  كربىابل جنازات ال، اكنتا حاِفلََتني رئيس امجلهورية الس يد محمد ودل الش يخ الغزواين

ايٍت ل َعِصيًبا  َظْرفًا -يف ذات الوقت-اكنتا و  ؛اجامتعيةو اقتصادية و  ةال صعدة، س ياس ي  تحد ِ

ال داء احلكويم وابلرمغ من . 19 جلاحئة كوفيدالاقتصادية  التداعياتم  هالََعلَّ أ برزَ  ،ِجسامٍ 

 ، وأ لقْت يعامجل اكهَل  هذه التداعياتأ ثقلت ، فقد يف مواهجة اجلاحئة - بشهادة الكم ِ  - املمتي  

  وانلَنا يف قطاعنا ما انلَنا من ذكل. نشاٍط، بظاللها عىل ك  



 ،معايل الوزير ال ول حكومةم ابدرت  ، فقداكنة القطاع كرافعة أ ساس ية لتمنية البدلونظرا مل

طالِق مساِر تشخيٍص ، يد محمد ودل باللالس   صالٍح  اب  سرتاتيجية  وا  ىل مالءمة ا  هيدف ا 

ال هداف تكل قيق مسار ي  ترسيَع وترية لَ مبا يكفم  برامِج معهل وحماوِر تدخهلالقطاع و 

 املتوخاة، الاسرتاتيجية

يف الثامن من شهر أ غسطس  –فاعل  ومؤثر  فيه  طرف  اذلي أ نمت  – اراملس كلذوقد انطلق 

ىل توس يع وتعميق التشاور  ،الشأ نجمللس الوزراء املوقر هبذا  ، بعد تقدمي بيانٍ املنرصم ونتطلع ا 

طار منتدايٍت  حوَل  لها قريبا حبول  سوف ندعو ،لقطاع الصيد والاقتصاد البحريعامة  يف ا 

َ هللا ُّ الفاعلني  –الفاعلون يلتقي فهيا  هذه املنتدايت مناس بةً  ، عىل أ ْن تمشك  نقاش ل  –كم

كراهاتوما ما هيم القطاع  َتلِ وما  ،يواهجه من مشأك وا  أ ههل من انشغالت  يف صدورجم ََيْ

 ُّ ىل بلورة احللول ال جْنَعِ عاتوتَطل حالل املاكنةَ واملقارابت اَلْمثَِل ، سبيال ا   اليت للهنوض به وا 

 تمناسب دوره احملوري يف تمنية وطننا العزيز. 

صالح معًًن  ذا اكن يفظ للمستمثر يف القطاع وبطبيعة احلال، لن يكون لال  ل ا  ول جدَوى ا 

ه ابلظروف وال س باب الحقوقه اكمةل غري منقوصة  يطم ماكنية الرحب والمنو يت ويم تتيح ل ا 

عادة الاستامثر بيئهتا احلاضنة، فتكل خطوط محراء الرثوة وسالمة َمساٍس ابس تدامة دومنا ، وا 

  ل مساومة علهيا.

 صاحل العباد والبالد.وفقنا هللا مجيعا ملا فيه  ،ملؤمترمك هذ النجاح والسدادوىف ال خري امتين 

 د، لالحتادية الوطنية للصيالعادية   انطالق أ عامل امجلعية العامةبركة هللا وختاما، أ عِلن عىل

 والسالم عليمك ورمحة هللا وبراكته.

 

 


