ملمت الصيد الىالي
بمىاشبت ئحخماع مىخدي رؤشاء املإشصاث ( )FCE
بصم هللا الزخمً الزخيم،
والصالة والصالم غلى أشزف املزشلين،
وغلى آله وصحبه ئلى ًىم الدًً،
ضيىفىا النزام  ،الصيداث والصادة رؤشاء املإشصاث الاقخصادًت
مافت
املدليت ،رحاى ألاغماى ،أشزة إلاغالم و الصحافت الىطىيت و املدليت،
ااححىر النزٍم الصالم غلينم و رخمخه حػالى و بزماجه ،و بػد:
شيداحي الفحلياث،
شادحي ألافاضل،
اشمدىا لي باشمنم حميػا أن أرخب بالصيد رئيض مىخدي رؤشاء
املإشصاث بىالًدىا ،و الذي بقدر ما أشنزه غلى هذه الزٍارة ،أجمنى مً مل قلبي
أن ًنىن لها ألاثز الاًجابي امللمىس في جدزٍو العجلت الاقخصادًت بىالًدىا بما
ًخماش ى و جطلػاث القيادة الػليا للبالد الزاميت ئلى البدث غً مصادر بدًلت
اخلق الثروة في الىقذ الزاهً.
دون أدوى شو ،حميػنم مدرك احجم الخددًاث املىخظزة مىنم
لمخػاملين اقخصادًين أمام رهاهاث الاهخزاط في الػمليت الاقخصادًت و جزقيتها
بما ًخىافق و رغبت قيادجىا املزلزٍت و جطلػاث مىاطني هذه الىالًت ،خاصت فئت
الشباب منهم ،املخطلػت الى فزص جنىًٍ و مزافقت و ئدماج في الػمليت
الاقخصادًت التي ماهذ في وقذ قزٍب خصزا غلى القطاع الػام ،و الذي بدوره
هدغىه الى مىالبت مخطلباث املزخلت و اهتهاج شبل الخطىر الاقخصادي املىخج
و املزبذ الحامً لالشخقزار و املدافظ غلى مىاصب الشغل.

أملي لبيـز  ،ال ًقل غً أمل شهان الىالًت في أن جزقى هخائج لقائنم هذا ئلى
بػث ااحزليت الاقخصادًت بمإشصاجىا املدليت ،و غليه أدغى حميؼ الفاغلين
املدليين لخىخيد ااجهىد و مزافقت مصاغيىا امليداهيت لخدقيق قفزة هىغيت،
و البدث غً إلاحزاءاث امللمىشت النفيلت بخجصيد مل ما قيل غلى أرض الىاقؼ
بما شيػىد بدون شو غلى ااجميؼ بالفائدة و ألامً و الاشخقزار.
شيداحي الفحلياث،
شادحي ألافاضل،
ئن شزوط الىجاح بصفتي املصإوى ألاوى غلى مصخىي الىالًت ،أري أنها
حد مخىفزة ،بقي فقط الىيت ااحصىت و ش يء مً الثقت في الىفض و الخىمل غلى
هللا غز وحل الذي وصأله الخىفيق و الصداد ألشغاى ملخقالم.
في ألاخير أؤلد لنم بأهىا غقدها الػزم غلى املض ي قدما في الػمليت ،و ملىا
الخـزام غلى مزافقت مل مجهىد خقيقي مىخج ًزمي ئلى املصلحت الػامت و ٌصاهم
في جدقيق الهدف امليشىد.
مزة أخزي ألزر لنم الخديت و الترخاب راحيا لنم الخىفيق و الصداد،
الصالم غلينم و رخمت هللا حػالى و بزماجه.
و

