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 أصحاب السمو  لاملعايل  لزراء  السياحة العبب

 السعادة أصحاب
 السيدات لالسادة

 اهلل لببكاته،،السالم عليكم لرمحة  
السرور أن يلتئم هذاا الممذف  ذي ر ذام مامعذة  إنه لمن دواعي

أهذم الممذذال  ، وأن نمتمذف اليذوم   ذي إ ذار وا ذد مذن الذدو  العرييذة
الوزارية الاي ُيعنى يتنمية ق اع السيا ة  ذي الذدو  العرييذة، وتعزيذز 

العاملذذة  ذذي هذذاا ال  ذذاع التعذذاون والتنسذذين يذذين الويئذذار والذذوزارار 
 ياتساع العالم العريي، تعظيمًا للفائدة وت  ي ًا للنفف المشترك.

وال ذذا  أن ق ذذاع السذذيا ة ُيعذذُد مذذن أاتذذر ال  اعذذار ا قت ذذادية 
 ذذي األبلييذذة  -يذذدرمارم ملتلفذذة–التذذي تن ذذوي علذذى إماانيذذار واعذذدة 

وائلذة   أن هذا  امماانيذة الومن أسفم  الُعظمى من الدو  العريية.. 
و  زالر بير مستغلة، أو أنوذا   ت  ذن العائذد األق ذى مذن ورائوذا.. 

شذذك أن الظذذروف التذذي مذذرر يالعذذالم العريذذي  ذذي السذذنوار األليذذرة قذذد 
أدر إلى ترامف ل ير  ذي ق ذاع السذيا ة الذاي تعلمذون مميعذًا مذد  

  ساسيته لألوضاع األمنية وا ست رار الممتمعي.
 ألمنذذي، وال ضذذاى علذذى امرهذذام ُيمذذت نإن اسذذتعادة ا سذذت رار ا

الرا عذذة األهذذم لذذد ف ق ذذاع السذذيا ة وتعزيذذز دور  و  الشذذر  الضذذروري 
وتعظيم اسوامه  ي ا قت ادار العريية التي ت تاج يشذدة إلذى تنويذف 
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أو ا قت ذذار  مما توذا واللذروج مذذن ُأ ذن ا عتمذذاد علذى ممذذا  يعينذه
  .مف إهما  ال  اعار األلر  على نشا  م وري

 السادة الوزراى .. ال ضور الاريم
إن المذذذرىي ليتذذذحلم وي ذذذزن عنذذذدما يذذذر  منذذذا ن أتريذذذة ومذذذزارار 
تاريلية ودينية وقد  ارر أترًا يعذد عذين، يعذد أن نالوذا مذا نالوذا مذن 

على يد ع ايار اللرام التي تعيث  سادًا  ي يعض اللرام والتدمير 
للذذااارة امنسذذانية، إا  .. إن العذذالم العريذذي هذذو اللذذزان األايذذريلذذداننا

اآلتذذار الشذذاهدة علذذى  مذذر ال ضذذارة امنسذذانية.. ومذذا ت تضذذن أرضذذه 
يمذذري مذذن تذذدمير لذذيعض هذذا  اآلتذذار التذذي   ُت ذذدر يذذتمن هذذو تلريذذم  
 للااارة وم و لوا دم من أهم الف و   ي ق ة ال ضارة اليشرية . 

واليذذوم، ون ذذن نشذذود يشذذائر ال ضذذاى علذذى يعذذضم مذذن الفئذذار 
والمماعذذذار امرهاييذذذة الممرمذذذة التذذذي أشذذذاعر التلريذذذم  ذذذي  الضذذذالة

يعض اليلدان العريية،  علينا أن ندعو ل م رم اييرة ومؤترة وُميادرار 
اار  ذذد  عذذالمي مذذن أمذذ  اسذذتعادة وتذذرميم وال ذذ   اآلتذذار التذذي 
ُلرير وأُل ن يوذا الضذرر .. إن ق ذاع السذيا ة الت ا يذة والدينيذة  ذي 

على إماانيارم   نظير لوا، ويمتلذك ملزونذًا مذن العالم العريي ين وي 
المواضذذذف التاريليذذذة واآلتذذذار الياقيذذذة   متيذذذ  لذذذه مذذذن  يذذذث الفذذذرادة 
والتميذذز.. وت ذذف علذذى عذذاتن ال اومذذار العرييذذة مسذذئولية  مايذذة هذذاا 

، وا ترامذذذًا للتذذذاري  امرث امنسذذذاني وال فذذذاظ عليذذذه ..  ذذذونًا للذذذااارة
ُيعاني  -لألسف -السيا ة الاي   زا وتنمية لوا دم من أهم ق اعار 
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 من التدهور وضعف الافاىة  ي إدارته.
وال ذذن أن ال ذذورة ليسذذر الوذذا سذذليية أو قاتمذذة..  فذذي العذذالم 
العريذذي ق ذذا نمذذا  ميوذذرة، وميذذادرار لينذذاى ق ذذاع سذذيا ي تسذذت ن 

وهناك عم   دؤوم يمري  ي يعض الدو  من أم  امشادة والت دير.. 
.. وي ينذي أن مملسذام ي ذرا مديدة وميتارة للسيا ةتنمية مما ر 

.. إ  أن التاامذ  العريذي  على إيراز ها  النمذااج النام ذة وتشذميعوا
  ُيعاني من التيا ؤ والضعف. -لألسف– ي هاا ال  اع ما زا  
 ذذي ممذذا  التنميذذة السذذيا ية  مذذادًا وملل ذذاً  إن تعاونذذًا وتنسذذي اً 

 و  دون التنذا   بيذر الميذرر،على ال عيد العريي مذن شذحنه أن ي ذ
التاذذذرار بيذذذر المفيذذذد.. وسذذذيؤدي إلذذذى اسذذذتغ   اذذذ  دولذذذة  ويتفذذذاد 

لذذى المزايذذا النسذذيية لمواردهذذا السذذيا ية علذذى الومذذه األمتذذ  يذذالترايز ع
.. وت تي أن مملسام الموقر سيشود مناقشة معم ة لوا   التي لديوا

ة اليينيذذة الموضذذوعار،  ضذذً  عذذن ايفيذذة العمذذ  علذذى تعزيذذز السذذيا 
العرييذذة، ور ذذف العوائذذن التذذي ت ذذو  دون ان  قوذذا، وي يذذث تسذذت يف 

فذون علذى الم ا ذد السذيا ية الدو  العريية المست يلة للسيا ة أن تت
 سة التي نم ر  ي األعوام األليرة  ي مام السائح العريي. الُمنا   

إن السذذيا ة ليسذذر م ذذدرًا للعملذذة ال ذذعية، أو سذذييًا  ذذي للذذن 
  سذذم .. يذذ  هذذي ق ذذاع رائذذد ييماانذذه أن ُيسذذوم  ذذي تنميذذة الوظذذائف 

ة األساسذذية  اعذذار األلذذر   ذذي ا قت ذذاد، االينيذذوتعزيذذز عذذدد مذذن ال 
موا ذذ ر واللذذدمار الماليذذة وبيرهذذا .. إن ا سذذتتمار  ذذي والن ذذ  وال
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ق اع السيا ة هو  ي   ي ة األمر استتمار   ي ها  المما ر مميعًا 
.. والنوذذوض يالسذذيا ة شذذوا وا رت ذذاى يوذذاويذذؤدي إلذذى تشذذي وا وانعا

يسذذذتدعي منومذذذًا شذذذموليًا  ذذذي ر ذذذف مذذذودة اللدمذذذة  ذذذي اا ذذذة هذذذا  
يا ي العريذذي وي ذذير منا سذذًا ي يذذث يرت ذذي المنذذت  السذذال  اعذذار، و 

 .  ي ن

 السادة الوزراء .. السيدات لالسادة
األم  مع ود على مملسام الموقر  ذي اتلذاا ل ذوار مذادة إن  

ت ذذذذوير مذذذذن أمذذذذ  النوذذذذوض يالسذذذذيا ة العرييذذذذة، والذذذذك مذذذذن لذذذذ   
 يمذذا  ، ولا ذذةوتعزيذذز يليذذة تنفيذذاهاا سذذتراتيمية العرييذذة للسذذيا ة 

، ودراسذة ايفيذة  راة السيا ية يين الذدو  العرييذةيتسوي ر اليتعلن 
ة  ذي الذدو  ا د السيا ية العرييذت سين اللدمار  ي الم ارار والم 

عذذرف أن مذذدو  أعمذذالام نني أحأليذذرًا،  ذذ.. و  المستضذذيفة للسذذائ ين
ق ذاع السذيا ة ويعذزز  ا    يمت  ها  الموضوعار وبيرهذا ممذا ُيفيذد 

 والتنمية ا قت ادية العريية يومه عام..
فعاليذذار مملسذذام المذذوقر اذذ  النمذذا  والسذذداد.. لإننذذي أتمنذذى 

ياام  ي النووض يممتمعاتنا وا رت اى يحو اننا.و  نا اهلل   وال

 لالسالم عليكم لرمحة اهلل لببكاته
Islam-Speech-5(3)   

 


