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بسماهلل الر من الر يم،والصالة والسالم على أشرف املرالين
السادة الضزراء
السيد رئيس الجامعة امللكية املغربية لكرة القدم
السادة رؤااء الجامعات الرياضية وأعحاؤها
السيدات والسادة ممثلضا واائل إلاعالم
حرات السيدات و السادة
ٌصعدوي أن أجىاحد معكم في هرا الحفل البهُج بمىاشبت جدشين املقس الجدًد
للجامعت امللكُت املغسبُت لكسة القدم وأن أجقدم بالشكس الجزٍل للصُد زئِض الجامعت
على دعىجه الكسٍمت.
فكما حعلمىن ،خالل الصىىاث ألاخيرة قامذ

الحكىمت بمىاكبت الجامعاث

السٍاضُت الىطىُت ودعمها بهدف جطىٍس هُاكلها وجىمُت قدزاتها لخأطير مخخلف ألاهىاع
السٍاضُت التي حشسف عليها ،وحعلها قادزة على جلبُت مخطلباث املىافصت السٍاضُت
بمخخلف أصىافها ودزحاتها .
وفي هرا إلاطاز جم جقدًم مخخلف أشكال الدعم املادي واللىحصدُكي في إطاز عقىد
البرامج وألاهداف الخاصت بخأهُل السٍاضت الىطىُت عمىما ،شاهمذ في خلق دًىامُت
فعالت مكىذ مً املسوز ،باليصبت لعدد هام مً ألاهىاع السٍاضُت ،مً املمازشت
أو شبه اخترافُت،

السٍاضُت الهاوٍت إلى الصُغت الاخترافُت

وذلك بخدزج ًدترم

الخصىصُاث وشسعت الخطىزاث التي حعسفها ممازشت الىىع السٍاض ي املعني .
ولقد كاهذ الجامعت امللكُت املغسبُت لكسة القدم  ،مً أولى الجامعاث التي عسفذ
جطىزا مضطسدا ،شىاء فُما ًخعلق بخددًث هُاكلها أو بالبيُاث الخدخُت التي جدخضً
أوشطتها السٍاضُت ،في إطاز الهىاًت أو الاختراف.وما

إخدار العصبت الىطىُت

الاخترافُت،والعصبت الىطىُت للهىاة  ،إال دلُل على أن هره الجامعت حصير بخطى خثِثت
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في الطسٍق الصحُذ الري شُجعل مً ججسبتها قدوة لباقي الهُئاث السٍاضُت الىطىُت
ألاخسي.
وَعد افخخاح املقس الجدًد للجامعت امللكُت املغسبُت لكسة القدم ،لبىت أخسي في هرا
البىاء ،علما أن هره الجامعت حصهس على جدبير السٍاضت ألاكثر شعبُت وألاوشع قاعدة
وحماهير ،وحصخدق مقسا ًلُق بصمعتها وبمىقعها الاعخبازي داخل مىظىمت السٍاضت
الىطىُت.
مخمىُاجىا لهره الجامعت وكل ألاطس املشسفت على حصُيرها ،بأن ًكىن افخخاح هرا
املقس الجدًد ،طالع ًمً عليها وعلى أشسة كسة القدم الىطىُت بمجملها ،وأن ججد فُه
مً وشائل العمل والخىاصل ما ًمكنها مً مزاولت مهامها في أخصً الظسوف وبعطاء
ومسدودًت أكثر.
إهىا على ًقين مً أن املجهىداث املخىاصلت التي جقىم بها هره الجامعت ،شدىعكض
إًجابا على جطىٍس السٍاضت الىطىُت،لخكىن في املصخىي الري ًسجضُه لها صاخب الجاللت
امللك مدمد الصادس هصسه هللا ،الساعي ألاول للسٍاضت والسٍاضُين،ولىكىن حمُعا عىد
خصً طً حاللخه وفي مصخىي جطلعاث واهخظازاث املىاطىين املغازبت الشغىفين بهره
السٍاضت.
والصالم علُكم وزخمخه حعالى وبسكاجه
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