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بسم الله الرحمن الرحيم
ـت أهـ ُـل الثنــا ِء والحمــد ،إذ أع ـدْتَ علينــا هــذه الذكــرى املباركــة  ،ومســرتُ َنا تتواصـ ُـل،
الله ـ َم إنّــا نَبتـ ِـدئُ الثنــا َء بحمـ ِـدك  ،فأنـ َ
وسـ َها؛ فهــي تتطلـ ُع
ونهضتُنــا تتجـ َّد ُد  ،بفضــلٍ منـ َـك وعــونٍ يف حركـ ٍة َدؤوبَــة ِ ،ب َقـ ْد ِر مــا تأخـ ُذ مــن املــايض ِع َ َب َهــا  ،ومــن التاريـ ِخ ُد ُر َ
إىل املســتقبلِ بعزمي ـ ٍة وثبــات ،وبتامسـ ِ
ـك أبنائِ َهــا ووحدتِ ِهــم.
أبنا َء ُعام َن املخلصني ،،
األرض الطيبــة ،مــن إنجــاز ٍ
مــن أجــلِ صــونِ ُمكتَ َس ـ َباتِ َنا ،ومــا تحقـ َـق عــى هــذه ِ
ات نشــه ُد لهــا جميعـاً ،ومــن أجــلِ بنــا ِء ُمســتق َبلٍ
كل ِشـ ْ ٍ
زاهـرٍ؛ ألبنائِ َنــا األوفيــاء ،يف ِّ
ـاح لتحقيــقِ ذلــك .
ـر مــن هــذا الوطــن ؛ فإننــا لــن نتــواىن عــن بــذ ِل ِّ
كل مــا هــو متـ ٌ
وإننــا واثقــون أنكــم جميعـاً ،ت ُدركــون مــا م َر ْرنَــا بـ ِه مــن تحديـ ٍ
ـات ،تعاملنــا معهــا بحكمـ ٍة وصـرٍ ،ومضينــا قُ ُدمـاً يف تنفيـ ِـذ ُخط َِط َنــا
ـادي
فتحسـ َن أَداؤنَــا االقتصـ ُ
وبرا ِم ِج َنــا االقتصاديـ ِة واالجتامعيـ ِة ،بتوفيــقٍ مــن اللـ ِه ســبحانه وتعــاىلُ ،مسرتشــدي َن برؤيـ ِة ُعــان َّ ،2040
واملــايل ،وبدأنــا نُ ْك ِمـ ُـل لكــم ومعكــم طريـ َـق النــا ِء واالزدهــار.
ـدف اســتدام ِة قــدر ِة الدولـ ِة عــى الوفــا ِء بالتزاماتِ َهــا املاليـ ِة ،أســمى أهـ ِ
لقــد كان وال يـز ُال هـ ُ
ـداف هــذه املرحلــة ،وأننــا نَشْ ـ ُع ُر بالرضــا
تحسـ َن كثـرا ً -وللــه الحمــد. -
تجــا َه التغيـرِ اإليجــايب؛ ملســا ِر األدا ِء املــايل ،الــذي َّ
وعــززه أ ْم ُرنَـــا  ،بالتوسـعِ يف ِسياسـ ِ
ـي
ـات التحفيـ ِز االقتصــادي ،وبنــا ِء منظومـ ِة ِحاميـ ٍة اجتامعيـ ٍة تُوفـ ُر للمواطنــن حيــا ًة كرميــة ،لِتُ ْع ِطـ َ
هذا التحس َن بُ ْعدا ً إنسانياً     .
املواطنون األعزاء..
ـام حكوم ِت َنــاُ ،متا ِب ِعــن الجهــو َد املبذول ـ َة؛ إلرشاكِ ِهــم يف بنــا ِء الوطــن ،وس ـ َن ْحر ُِص
ـباب يف صميـ ِـم اهتام ِم َنــا واهتـ ِ
لقــد َج َعلْ َنــا الشـ َ
عــى أن تكــو َن هــذه الشــراك ُة أكـ َر شــمولي ًة ،وأعمـ َـق أثــرا ً ،حيــثُ تعمـ ُـل مختلـ ُـف مؤسسـ ِ
ـات الدولـ ِة و َم ْسـ ُؤ ْولُ ْو َها ،عــى اعتــا ِد
ـات عمــلٍ مســتدام ٍة؛ ت ُركـ ُز عــى إبـرا ِز إسـ ِ
منهجيـ ِ
ـباب الفاعلـ ِة ،يف هــذه املســر ِة املباركـ ِة  -بــإذنِ اللــه -وتُ َنظِّـ ُم أدوا َر ُهــم
ـهامات الشـ ِ
يف خدم ـ ِة املجتمــع.
ـف التوظيـ ِ
لقــد استبشــ ْرنَا مبــا أُن ِجـ َز يف ملـ ِ
ـف ،خـ َ
ـرم ،بتشــغيلِ أبنائِنــا ُر ْغـ َم ُص ُع ْوبَـ ِة املرحلــة ،ونتطلـ ُع بأمــلٍ مقــرونٍ
ـام املنصــ ِ
ـال العـ ِ
ـول يف حركـ ِة التوظيـ ِ
ـزم؛ ِلَ ْن تقــو َم كافـ ُة قطاعـ ِ
ـؤدي دو َر ُه املأمـ َ
ـف ،باعتبــا ِر ِه
بحـ ٍ
ـات الدولـ ِة ،والقطــا ُع الخـ ُ
ـاص ،الــذي يُنتَظَـ ُر منــه أن يـ َ
ـاج منهــم إىل املهــار ِ
املحـ َ
ات الالزمـ ِة؛
ـايس ،لالقتصــا ِد والتنميـ ِة؛ لتوفـرِ فُـ َر ِص عمــلٍ ألبنائِ َنــا وبناتِ َنــا امل ُؤ َّهلِــن ،وتأهيــلِ َمـ ْن يَحتـ ُ
ـرك األسـ َ
لالنخ ـر ِاط يف ســوقِ العمــل ،أمــا أبناؤنــا وبنات ُ َنــا ُروا ُد ورائــداتُ األعــا ِل  ،الذيــن يرغبــون يف تأسـ ِ
ـيس مشــارِي ِعهِم الخاص ـ ِة؛ فإننــا
ـج رِيــاد ِة األعــال ،وتقديـ ِـم الدعـ ِـم ،والحواف ـ ِز الالزم ـ ِة ،للمؤسسـ ِ
ـات الصغــر ِة أبنــا َء
عازمــو َن عــى األخـ ِـذ بأيديهــم ،وتشــجيعِ بَ َرا ِمـ َ
ُعــان املخلصــن ..
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ـر االســتثام ُر املحــي إحــدى الركائـ ِز املهمـ ِة لتنويـعِ مصــاد ِر الدخــلِ الوطنــي ،فبعـ َد أن أطلقنــا العديـ َد مــن الربامـ ِج الوطنيـ ِة،
يُعتَـ َ ُ
ـرص اســتثام ٍر ُم ْج ِزيَـ ٍة ،يف جمي ـعِ املجـ ِ
وهيّأْنــا البيئ ـ َة املســاعدةَ ،فإنّ َنــا نحــثُّ عــى اســتثام ِر ُر ِ
ـاالت،
ؤوس األمــوا ِل محلي ـاً ،فأما َم َهــا فـ ُ
ونتطلـ ُع ِلَ ْن تكــو َن بال ُدنَــا ِوجهـ ًة اســتثامري ًة رائــدة  ،ال ِسـ َّي َم يف املجـ ِ
ـاالت التــي تُعـ ِّز ُز تو ُّج َهاتِنــا الراميـ ِة لتوســيعِ ِح ْجـ ِـم اقتصا ِدنَــا
ِ
ٍ
وإمكانيــات كبــر ٍة ،وفُــ َر ٍص واعــد ٍة ينبغــي
والحمــد للــه -تتمتــ ُع مبزايــا تنافســي ٍة،الوطنــي  ،وتنويــعِ مصــا ِد ِر الدخــل ،فبِال ُدنَــا
اســتغاللُ َها ،وستُسـ ِّخ ُر الحكومـ ُة ومؤسســاتُ الدولـ ِة جميعـاً  ،كافـ َة ُجهو ِدهــا وطاقاتِهــا  ،يف تعــاونٍ وتكامــلٍ  ،يضمـ ُن توجيـ َه التنميـ ِة
إىل املحافظــات ،وتعمـ ُـل عــى تعزِي ـ ِز جاهزي ِتهــا لالســتثامرِ ،وتنمي ـ ِة دورِهــا املحــي ،القائـ ِـم عــى امليــز ِة النســبي ِة ،التــي متتــا ُز بهــا
ـاذج تنمويـ ٍة محليــة ،وسـ ُ
ـردف ذلــك �ثُلْـ ُة مــن مشــاري َع اسـراتيجية ،تُن ِّفذُهــا الحكومـ ُة ِ ،ضمـ َن ُخط َِطهــا
ُّ
كل محافظــة ،مبــا يَ ْخلُـ ُـق منـ َ
كل أرجــا ِء وط ِن َنــا العزيــز..
ـمل َّ
الخمســي ِة ،فتتكامـ ُـل حرك ـ ُة التنمي ـ ِة؛ لتشـ َ
املواطنون الكرام ..
ات ،وحرصـاً منــا عــى توفـرِ أقصـــى مسـ ِ
ـرض بال ُدنــا الحبيبـ ُة ،لألنــوا ِء املناخيـ ِة عــد َة مـر ٍ
ـتويات الحاميـ ِة،
شــاءتْ -إراد ُة اللــه -أ ْن تَتَعـ َ
والرعايـ ِة ألبنائِنــا املواطنــن واملقيمــن ؛ فإننــا نُ َو ِّجـ ُه الحكومـ َة بــاإلرسا ِع  ،يف دعـ ِـم وتطويـ ِر منظومـ ِة اإلنــذا ِر املبكــر ،وتبنــي أفضـ َـل
منهجيـ ِ
ـري للحـ ِّد مــن آثــا ِر هذه األنـــواء.
ـات التخطيــط ال َحضَ ــ ِ
املواطنون األعزاء..
كل
ـي ،وأمان ـ ٌة عظيم ـ ٌة ،وعــى ِّ
إن االرتقــا َء ب ُعــا َن إىل ال ـذُرى العالي ـ ِةِ ،م ـ ْن الســم ِّو والرفع ـ ِة  ،التــي تســتحقها لَ ُه ـ َو واجـ ٌ
ـب وطنـ ٌ
مواطــنٍ دو ٌر يؤدي ـ ِه يف هــذا الشــأن .
ـتظل ركائـ َز ِ
تاريخ َنــا املجيـ ِـد ،فَلْ َن ْعتـ ّز ِب َه ِويَ ِت َنــا و َج ْو َهـ ِر شــخصي ِت َنا،
التمسـ َـك باملبــادئِ والقيـ ِـم ،التــي كانــت وسـ ُ
ـب بأبنائِ َنــا وبناتِ َنــا ُّ
ونُهِيـ ُ
ـح عــى العالَـ ِـم ،يف تــوازنٍ ووضــو ٍح ،ونَتَفَا َعـ ْـل معــه بإيجابيـ ٍة ،ال تُ ْف ِق ُدنــا أصالتَ َنــا وال تُنســينا هويتَ َنــا.
ولِ َن ْن َف ِتـ ْ
أبنا َء ُعامن األوفياء ..
ـام أ ْن نُس ـ ِّج َل كلم ـ َة ث َ َنــا ٍء
ـدوام محـ َّـل إجــا ٍل واعت ـزا ٍز لدينــا  ،ونــو ُّد يف هــذا املقـ ِ
لقــد كانــت الجهــو ُد الوطني ـ ُة املخلِ َص ـ ُة ،عــى الـ ِ
ِ
مصالحـ ِه وســيادتِ ِه يف
واعتـزاز ؛ لكافـ ِة أجهزتِنــا العســكري ِة واألمنيـ ِة ،عــى أدوارِهــا الوطنيـ ِة املشــ ِّرف ِة يف حاميـ ِة الوطــن ،والــذو ِد عــن
ُوسـ ُهم فــدا ًء ،لــكلِ ِشـ ْ ٍ
ِّ
كل التقديـ ِر والثنــا ِء لــكلِ من أســه َم ويُسـ ِه ُم
ـر مــن هــذا الوطــنِ العظيـ ِـم  ،وم ّنــا ُّ
كل زمــانٍ ومــكانٍ ُ ،مك ّرسـ َن نُف َ
يف بنــا ِء هــذا الوطــنِ العزيـزِ ،ورِفعـ ِة شــأن ِه بإخـ ٍ
ـاص وتفــانٍ  ،ســائل َني اللـ َه -عـ َّز وجــل -العــو َن والرشــا َد ،والتأييـ َد والســدا َد ،يف َح ْمــلِ
هــذ ِه األمانـ ِة العظيمـ ِة ،واملســؤولي ِة الجســيم ِة ،وأ ْن يُوف َق َنــا ملــا فيـ ِه خـ ُر الوطــنِ واملواطنــن ،إنــه ســمي ٌع مجيــب.
َح ِف َظ الل ُه ُعامن ،وح َفظَكُم أبنا َء ُعامن كِراماً أوفياء.
والسال ُم عليكم ورحم ُة الل ِه وبركاتُه.
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