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بسم هللا الرحمان الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين
السيد رئيس جهة درعة ثافياللت املحترم،
السيدوالي جهة درعة ثافياللت املحترم،
السيد عامل إقليم ميدلت املحترم،
السادةالبرملاهيين املحترمين،
السادة أعضاء املجلس الجهىي املحترمين،
السادة رؤساء الجماعات الترابية بالجهة املحترمين،
السادة رؤساء الغرف املهىية املحترمين،
السادة رؤساء املصالح الخارجية املحترمين،
السادة ممثلي املجحمع املدوي املحترمين،
السادة ممثلي وسائل إلاعالم املحترمين،
أيها الحضىر الكريم،
أود في البذاًت أن أجمنى لكم جمُعا الصحت والعافُت والتىفُم بمىاظبت خلىل العىت
اإلاُالدًت والعىت ألاماصَغُت الجذًذجين وكزلك العىت الهجشٍت وإن مشث عليها بعض
ألاظابُع.
كما أغتىم هزه اإلاىاظبت ألجذد التهىئت الفادكت ألعضاء اإلاجلغ الجهىي ،سئِعا ومكتبا
وأعضاء على الثلت التي خضىا بها مً ظشف ظاكىت الجهت ،وكزا جمُع سؤظاء وأعضاء
الجماعاث والغشف اإلاهىُت واإلاجالغ ؤلاكلُمُت.
وال ًفىجني كزلك بهزه اإلاىاظبت الععُذة أن أجلذم بتهاهئي الفادكتللعُذ الفاضل مدمذ
فىُذ ،والي الجهت على ججذًذ الثلت في شخفه الكشٍم مً ظشف ـاخب الجاللت اإلالك
مدمذ العادط هفشه هللا وأًذه ،إلاا هى مؽهىد فُه مً خبرة وججشبت وكفاءة.
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وفي هزا ؤلاظاس ،لي الُلين أن ؤلاداسة اإلاؽتركت لألظتار لحبِب الؽىباوي سئِغ الجهت والعُذ
الىالي ،إلاا ساكماه مً ججاسب ظُلت معاسهما اإلاتميزًً ،ظتكىن دعامت أظاظُت إلًالء هزه
الجهت الفتُت مكاهتها الالئلت بها .هزه الجهت اإلاىظىمت بتاسٍخها اإلاؽشف ،ومىاسدها العبُعُت
الغىُت ،وسأظمالها البؽشي الكفؤ ،والزي ٌؽكل مشجكضا لتدلُم التىمُت اإلايؽىدة بهزه
اإلاىاظم الغالُت مً اإلاغشب.

حضرات السيدات والسادة،
إنها لحظت متميزة أن هلتلي في هزا الىسػ الجهىي الكبير في هزه اإلاذًىت العضٍضة علُىا
جمُعا ،وسػ جعلت مىه بالدها خُاسا اظتراجُجُا ،دظتىسٍا ،بشهان بىاء مغشب الجهاث في
إظاس وخذة الىظً والتراب ،جهىٍت متلذمت ،جلشب اللشاس مً معتعملُه ،وجشتهً التىصَع
اإلاىفف لثرواث البالد ،بهذف أظمى ًشوم التىاصن الاكتفادي والاجتماعي بين الجهاث
والفئاث ،وبشؤٍت ججعل اإلاىاظً ًفتخش بجهته وكبل رلك ٌعتز بىظىه ،وٍتمعك كذائم العهذ
بملذظاث وثىابت بلذ عظُم مً حجم اإلاغشب ،اللادم مً أعماق التاسٍخ بخفىـُاجه
اللائمت على الىخذة في التىىع ،واإلاشسخ ألمىه واظتلشاسه في مدُغ جهىي وعالمي معبىع
بالتىجش والفشاع.
سهاهىا الجماعي الُىم ،خكىمت وبشإلااها وجهاث وجماعاث جشابُت وغشف مهىُت ومجتمع مذوي،
وفاعلين اكتفادًين واجتماعُين ،هى الاجتهاد وؤلابذاع مً أجل بلىسة ظُاظاث جىمىٍت
كادسة على جلذًم أجىبت ملمىظت ألظئلت الهؽاؼت والفلش وسفع مؤؼشاث التىمُت البؽشٍت،
وجىفير ؼشوط العِؾ الكشٍم لكافت اإلاىاظىين ،أكاهىا في البىادي والجبال أو في اإلاذن
وهىامؽها.
وفي هزا العُاق ،ووعُا باإلاؤؼشاث الاكتفادًت والاجتماعُت فئهىا مؤمىىن غاًت ؤلاًمان أن
جهت دسعت جافُاللت ًيبغي أن جكىن في ـذاسة الجهاث اإلاعىُت بجهذ أكبر في سظم خشٍعت
التىمُت الجهىٍت ،وجىجُه الاظتثماساث العمىمُت ،إلاا ٌعشفه مً خفاؿ في البيُاث التدتُت
والخذماث الاجتماعُت والثلافُت ،خاـت وأن ألاكالُم الخمعت اإلاكىهت لهزه الجهت الفتُت
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مؤظعُا ،والعشٍلت جاسٍخُا واإلايسجمت بؽشٍا وثلافُا ،جتؽابه في مؤهالتها وخاجُاتها مما
ًفشض علُىا جمُعا أن وؽتغل بمىعم ألاولىٍاث وبشؤٍت اظتراجُجُت ميسجمت ومتكاملت
لفُاغت وجىفُز البرهامج التىمىي للجهت .وأعتلذ جاصما أن فلعفت ملتلى الُىم جذخل في
هزا ؤلاظاس.

حضرات السيدات والسادة،
في هزا العُاق ،واوسجاما مع هزه الشؤٍت التي خذد معاإلاها الفذًم سئِغ الجهت ،ومً
مىكعىا كلعاع خكىمي مكلف بالؽباب والشٍاضت ،فىدً على اظتعذاد معلم إلاىاكبتكم
والتيعُم معكم ،كل مً مىكعه ،لتىفُز البرامج اإلاععشة وسظم خشٍعت واضحت اإلاعالم
لهزا ألافم التىمىي ،دعما للشٍاضت والؽباب في هزه الجهت الؽابت ،واإلاتميزة بذًمغشافُتها
الؽابت .ووعُا مىا ومىكم أن الخفاؿ بعبُعت الحال أكبر مً ؤلامكاهُاث ،والعمىح أكبر
مً الىاكع ،فىدً مذعىون جمُعا إلى العمل بمىهجُت ألاهم كبل اإلاهم ،وبىاء جعش الثلت
بين اإلاىاظً واإلاؤظعاث ،فىدً على علم جام أن اإلاىاظً اإلاغشبي بدكمته معتعذ ألن ًيتظش
كعاس التىمُت ،ولكً ًدتاج فلغ إلى أن ًتم أن هزا اللعاس في العشٍم إلُه وعلى ظكته
الصحُدت.
ؼكشا على خعً إـغائكم ،وآلان أعشض أمامكم عشضا مففال خىل اظتراجُجُت الىصاسة
في هزا اإلاجال.

والسالم عليكم ورحمة هللا جعالى وبركاثه.
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