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بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالمعلى أشرف املرسلين
السيد رئيس الاثحاد العربي للصحافة الرياضية ؛
السيدرئيس الجمعية املغربية للصحافة الرياضية؛
السيدات والسادة ممثلى وسائل إلاعالم؛
حضرات السيدات والسادة.
أيها الحضىر الكريم؛
ًطُب لي في مستهل هره اليلمت أن أعبر عً سعادحي الىبيرة لاللخلاء بىم الُىم
معضس الصحافُين السٍاطُين وهجىم السٍاطت العسبُت بمىاسبت اخخظان بالدها لهرا
الحفل الىبيرالري ًىظمه الاجداد العسبي للصحافت السٍاطُت بالخعاون والخيسُم مع
وشازة الضباب والسٍاطت املغسبُت والجمعُت املغسبُت للصحافت السٍاطُت  ،جىسٍماألبطال
وهجىم السٍاطت العسبُت.
هما أود بهره املىاسبت الىسٍمت أن أزخب بظُىفىا وأصلائىا الىسام زاجُا لهم مً
هللا حعالى ملاما سعُدا في بلدهم الثاوي املغسب ،وأن أجلدم بالضىس الجصٍل للسُدمدمد
جمُل عبد اللادز،زئِس الاجداد العسبي للصحافت السٍاطُت والسُد بدز الدًً
إلادزَس ي ،زئِس الجمعُت املغسبُت للصحافت السٍاطُت ومساعديهم الرًً سهسوا على
ئهجاش وافت املخطلباث لخىفير ول أسباب جىظُم وئهجاح هره الخظاهسة العسبُت الفسٍدة.
السٍاض ي
ئهه ملً جمُل الصدفأن ًدزج خفل إلاعالن عً هخائجاالسخفخاء
املخميزالري ًسوم جثمين الاهجاشاث الدولُت الىبيرة في الىطً العسبي  ،بتزامً مع اخخظان
اململىت املغسبُت ألوضطت جظاهسة هبيرة تهم وافت الضباب العسبي ،وٍخعلم ألامس بفعالُاث
"السباط عاصمت الضباب العسبي  "2016والتي اخخير لها صعاز "مً أجل صباب مخعاٌط
ومبدع" ،والتي سِخخللها جىظُم مجمىعت مً ألاوضطت والخظاهساث واملهسجاهاث
الضبابُت والسٍاطُت على املسخىي الىطني ،سدضمل ول جهاث اململىت ،مصحىبت ببرامج
وأوضطت مىاشٍت مىطىعاجُت ثؤطسها شخصُاث واشهت في مجاالث جخصصها الفني
والثلافي والعلمي والاكخصادي والاجخماعي والسٍاض ي وإلاعالمي.
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وهما جدبعخم ،فلد جم ئطالق جسٍاجلىن السباط ،وهى ثاوي جظاهسة هبري مبرمجت في
ئطاز هره الفعالُاث الضبابُت التي سُدخظنها املغسب على مدي سىت واملخظمىت لبرامج
مخىىعت ومخخلفت.
حضرات السيدات والسادة
َُ
ئن الاسخفخاء الري جل َّد ُم هخائجه الُىمٌ،عد مىاسبت طُبت لخىسٍم أجىد العىاصس
على الصعُد العسبُالرًً وكع عليهم الاخخُاز  ،ومىاسبت غالُت لخثمين الاهجاشاث
السٍاطُت التي خم قوها ،هما ٌعد مساهمت ذاث داللت عمُلت في النهىض والازجلاء
باملضهد السٍاض ي العسبي،وسُيىن له بفظل هللا ،وكع هبير في جدفيز وحشجُع الضباب
السٍاض ي العسبي على املصٍد مً العطاء والخألم لالزجلاء بسٍاطدىا العسبُت ئلى مصاف
الدول املخلدمت.
وأغخىم هره املىاسبت الطُبت ألعسب عً خالص صىسي وامخىاوي ليافت أعظاء
وأعظاء الجمعُت املغسبُت للصحافت
الاجداد العسبي للصحافت السٍاطُت
السٍاطُتوصسوائهم ،على ما ًبرلىهه مً مجهىداث كُمت وهبُلت في خدمت السٍاطت
العسبُت وئصعاعها وطىُا وكازٍا وعلى الصعُد الدولي،وحشجُع الىفاءاث
السٍاطُتالعسبُت مً ممازسين ومإطسًٍ وئدازٍين وجدفيزهم على مصٍد مً البرل
والعطاء.
ئن اململىت املغسبُتجىلي اهخماما هبيرا للمجال السٍاض ي ،خاصت مىر املىاظسة
الىطىُت خىل السٍاطت التي اوعلدث بمدًىت الصخيراث ًىمي  24و  25أهخىبس 2008
والتي جميزث بالسسالت امللىُت السامُت املىجهت للمضازهين في هره املىاظسة ،والتي حضيل
املىطلللإلستراجُجُتالجدًدةللسٍاطتالىطىُت التي جسوم جدلُم جأهُل بضسي ومادي،
وجعل السٍاطت زافعت للخىمُت البضسٍت ووسُلت للخالخم الاجخماعي وملدازبت التهمِط
وإلاكصاء.
وهىرا فلد اجخرث بالدها عدة ئصالخاجمً أجل جدسين أداء مخخلف ألاجهصة
السٍاطُت الىطىُت ،وجدابير مً أجل جىسُع كاعدة املمازست السٍاطُت وهُيلتاملىظىمت
السٍاطُت لدساًس الخطىز الري حعسفه السٍاطت على الصعُد الدولي طمً املىظىز
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الاخترافي للسٍاطت ،وجلىين املمازست السٍاطُت في ئطاز مً الضفافُت والخىافسُت
املضسوعت.
وٍبلى أملىا أن وعصش الدضاوز املضترن والخعاون بين مخخلف ألاجهصة السٍاطُت
العسبُت للسفع مً أدائها وجمىُنها مً اللُام بالدوز املىىط بها ملىاهبت الطاكاث الضابت.
حضرات السيدات والسادة
ئن ئهجاح هره ألاوزاش ًخطلب جظافسجهىدهامع إلاعالم السٍاض ي باعخبازه صسٍيا
أساسُا في املجال السٍاض ي ،وملا له مً دوز هبير في مىاهبت ألاوزاش السٍاطُت الخىمىٍت
واملساهمت في ئهجاخها ،و ئصاعت ثلافت ومبادئ الحسهت ألاوملبُت ،و حعصٍص مبادئ السوح
السٍاطُت والدسامذ بين ألافساد.
وفي خخام ولمتي أود أن أجدد الترخُب بظُىفىا الىسام في بلدهم الثاوي املغسب،
وأن أعسب عً صىسي وجلدًسي لإلجداد العسبي للصحافت السٍاطُت وللجمعُت املغسبُت
للصحافت السٍاطُت ،ومً خاللهما ئلى ول وسائل إلاعالم ،ملا ًبرلىهه مً مجهىداث
هبُلتفي خدمت السٍاطت وزكيها وئصعاع كُمها الىبُلت.
وفلىا هللا جمُعا ملا فُه خدمت السٍاطت العسبُت والاعخىاء بخىسٍم زوادها وحشجُع
هجىمها املخأللين مدلُا وعسبُا ودولُا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه
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