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بسماهلل الزحمن الزحيم،والغالة والسالم على أصزف املزسلين
 السيد رئيس الجمعيت املغزبيت للصحافت الزياضيت ؛ السيد  OBI MITCHELLرئيس الاجحاد إلافزيقي للصحافت الزياضيتوهائب رئيس الاجحاد الدولي للصحافت الزياضيت ؛
 السيدة هىال املخىكل هائبت رئيس اللجنت ألاوملبيت الدوليت ؛ السيد ممثل اللجنت الىطنيت ألاوملبيت ؛ السادة رؤساء الجامعاث وألاهديت الزياضيت املغزبيت ؛حضزاث السيداث والسادة.
ؤوص في بضاًت ولمتي ؤن ؤعغب عً امخىاوي الخالو وعً حؼٍل الكىغ ألعًاء
الجمعُت املغغبُت للصحافت الغٍايُت ،على صعىة وػاعة الكباب والغٍايت لهظا الحفل
 .وهي مىاؾبت
الىغٍم امللام بمىاؾبتالعُض الؿاصؽ لإلعالمُين الغٍايُين املغاعبت
طُبتوؾىت خمُضة لخىغٍم كُضومي إلاعالم الغٍاض ي الىطني ،الظًً ؤؾضوا زضماث حلُلت
للغٍايت الىطىُت،وؾاهمىا بخفان ونضق في إزغاء املكهض إلاعالمي الىطني بمىاهبتهم
للحغهت الغٍايُت الىطىُت.
وؤوص هظلً بهظه املىاؾبت الىغٍمت ؤن ؤجلضمبالكىغ الجؼٍللهظه الجمعُت ولكغوائها
علىالمحهىصاث الىبُلت التي ًلىمىن بها مؿاهمت منهم في النهىى والاعجلاء باملكهض الغٍاض ي
الىطني وجثمين عطاءاث واهجاػاث الغٍايُين.

حضزاث السيداث والسادة
للض خظي اللطاع الغٍاض ي باهخمام متزاًض يمً ألاوعاف الخىمىٍت الىبري لبالصها،
مىظ املىاظغة الىطىُت خىٌ الغٍايت التي اوعلضث بمضًىت الصخيراث ًىمي  24و 25ؤهخىبغ
والتي
 2008والتي جميزث بالغؾالت امللىُت الؿامُت املىحهت للمكاعهين في هظه املىاظغة،
قيلذ زاعطت طغٍم هخج عنها إزغاج كاهىن  30-09املخعلم بالتربُت البضهُت والغٍايت،
والظي ٌكير في صًباحخه إلى ؤن جنميت الزياضت حعخبر اللبنت الجىهزيت في مسلسل بناء
مجخمع ديمقزاطي وحداثي ،مسلسل صكل أحد املضاريع املجخمعيت الكبري التي باصزها
عاحب الجاللت امللك محمد السادس منذ اعخالئه عزش أسالفه امليامين.كماجكدس ي
الزياضت أهميت بالغت بالنسبت لكل مجخمع يغبى إلى إصاعت قيم الىطنيت واملىاطنت
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والخضامن والدسامح،وحضكل رافعت للخنميت البضزيت ولخفخح كل شخػ السيما
ألاشخاظ املعاقين وعنغزا مهما في التربيت والثقافت وعامال أساسيا في الصحت
العمىميت" .بعض طلً جمذ بلىعةإؾتراجُجُتللغٍايت في ؤفم  2020جغوم جدلُم جإهُل
بكغي وماصي ،وججعل مً الغٍايت عافعت للخىمُت البكغٍت ووؾُلت للخالخم الاحخماعي
وملداعبت التهمِل وإلاكهاء.
هما اجسظث بالصها عضة إنالخاث مً ؤحل جدؿين ؤصاء مسخلف ألاحهؼة الغٍايُت
الىطىُت ،وهُيلت املىظىمت الغٍايُت لدؿاًغ الخطىع الظي حعغفه الغٍايت على الهعُض
الضولي يمً املىظىع الاخترافي للغٍايت ،وجلىين املماعؾت الغٍايُت في إطاع مً الكفافُت
والخىافؿُت املكغوعت ،زانت وؤن صؾخىع اململىت  2011حعل مً الغٍايت خلا صؾخىعٍا
ًخعين على الحيىمت ويع ول املُياهؼماث لدؿهُل الىلىج ـٌمماعؾتها.
وفي هظا إلاطاع جم اجساط عضة جضابير مً ؤحل جىؾُع كاعضة املماعؾت الغٍايُت في
العضًض مً الخسههاث الغٍايُت والاهخمام بالغٍايت اللاعضًت والغٍايت اليؿىٍت مً
زالٌ العمل املباقغ للىػاعة ،مع اًالء الاهخمام الالػم بمجاٌ الخيىًٍ الغٍاض ي الظي ٌعض
الغافعت الحلُلُت للنهىى بإوياعالغٍايت وحعلها جغقى إلى مؿخىي عاٌ ًغض ي جطلعاث
املغاعبت الكغىفين بالغٍايت.
وفُما ًخعلم بغٍايت الىسبت ،وبجيؿُم مع اللجىت الىطىُت ألاوملبُت املغغبُت ،حعمل
الىػاعة على جىفير ول إلامياهُاث املاصًت وألاعيُت املىاؾبت لخمىين الجامعاث الغٍايُت مً
إعضاص الغٍايُين في ظغوف حُضة.وفي هضا املًماع ،وفي ؤفم الاؾخعضاصاث لؤللعاب ألاوملبُت
بغٍى صي حىيرو  ،جم ويع بغهامج بخعاون مع بعٌ الجامعاث الغٍايُت  ،مً يمنها ؤلعاب
اللىي واملالهمت واملهاععت واملؿاًفت وؾباق الضعاحاث وكىاعب الىُان وغيرها ً ،...غوم
باألؾاؽ صعم الغٍايُين زالٌ املغاخل إلاكهابُت واملكاعهت في ألالعاب ألاوملبُت بغٍى
صًجىيرو.
وججضع إلاقاعة إلى ؤن إلاكهابُاث املؤهلت لؤللعاب ألاوملبُت بغؾم هظه الؿىت ؤفغػث
هخابج إًجابُت بدُث ًخىفغ املغغب إلى خضوص هظا الُىم ،على مجمىعت مً الىخابج الهامت في
بعٌ الغٍاياث مثل عٍايت الخُيىاهضو التي ؤهلذ  3ؤبطاٌ مً ؤنل  4مغاهؼ ممىىت4 ،
صعاحين 9 ،مالهمين منهم  3مالهماث مً ؤنل الثالر ملاعض املمىىت ،البطل العالمي عبض
الىبيرؤوصاع في الغٍايت الفغوؾُت  ،وجم زالٌ نهاًت ألاؾبىع املىهغم جإهل  3ؤبطاٌ في
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املهاععت ،هما ؤن عضص ا مً ؤبطاٌ ؤلعاب اللىي خهلىا على الحض ألاصوى املطلىب
للخإهُل ،علما ؤن الالبدت الخانت بإلعاب اللىي لً جدضص نهابُا إال كبل ؤؾبىعين مً
ٌلجُضو ،عفع ألازلاٌ
بضاًت ألالعاب ،وٍبلى ألامل كابما لخإهُل ؤبطاٌ آزغًٍ باليؿبت
وعٍاياث ؤزغي.
وهخمنى ؤن جيىن مكاعهت الفغٍم الىطني إًجابُت فُما ًسو الىخابج بغٍى صي حاهيرو.

حضزاث السيداث والسادة
إن إهجاح ألاوعاف الغٍايُت التي هخطلع إليها حمُعاً ،خطلب جظافغ حهىص ول املعىُين
باملجاٌ الغٍاض ي وَؿخىحب حسخير ول الطاكاث وطغق جضزلها وحعؼٍؼ ألاصواع الهامت ليافت
املخضزلين في املجاٌ الغٍاض ي ،مً ؤحل جىفير املىار املالبم للمماعؾت الغٍايُت ،وهظا الؿهغ
على جدلُم جإمين خُاة هغٍمت وقغٍفت للغٍايُين املغاعبت وجثمين عطاءاتهم واهجاػاتهم
الغٍايُت.
وٍبلى لإلعالم الغٍاض ي  ،هكغًٍ مخميز في املجاٌ الغٍاض ي ،صوع هبير في مىاهبت هظه
ألاوعاف الخىمىٍت واملؿاهمت في إهجاخها ،وهظا في مىاحهت بعٌ الظىاهغ الؿلبُت التي
جمـ بؿمعت الغٍايت ببالصها ،هما هى الكإن باليؿبت ألعماٌ الكغب والعىف في املالعب
الغٍايُت.
وإط ؤعغب مجضصا عً اؾدىياع وػاعة الكباب والغٍايت ،لآلزاع الؿلبُت التي جسلفها
ظاهغة الكغب والعىف في املالعب الغٍايُت على ول املؿخىٍاث ،و ملا جدمله مً ؾلىواث
عضواهُت بعُضة ول البعض عً ألاهضاف الؿامُت والىبُلت للغٍايت ،فئهني ؤغخىم هظه
الفغنت ٌصعىة وافت وؾابل إلاعالم إلى املؿاهمت في املجهىصاث الغامُت إلى مىاحهت هظه
الظاهغة ،عبر إقاعت زلافت ومباصا الحغهت ألاوملبُت ،التي جغوم حعل الغٍايت ؤصاة لخدلُم
الخعاٌل والؿلم وجغؾُش الخعاون والخأػع بين ألافغاص ،وحعؼٍؼ مباصا الغوح الغٍايُت
والدؿامذ بين ألافغاص والتربُت على املىاطىت.

أيها الحضىر الكزيم،
إيافت إلى العضًض مً الخظاهغاث الغٍايُت الضولُت التي حكاعن فيها بلضها والتي
ؾخلام باملغغب وزاعحه ،ؽيخخًً املغغبابخضاءا مً قهغ ماي امللبل فعالُاث " الزباط
عاعمت الضباب العزبي لسنت  "2016جدذ قعاع " من أجل صباب مخعايط ومبدع "
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ؾِخسلله جىظُم مجمىعت مً ألاوكطت والخظاهغاث واملهغحاهاث الكبابُت املخميزة  ،هخخىٍج
واعتراف للمجهىصاث التي جلىم بها اململىت املغغبُت في مسخلف املجاالث املخعللت بالكباب،
مً ؤوكطت زلافُت وعٍايُت وفىُت وجغفيهُت وجغبىٍت.
وؾدكمل هظه ألاوكطت حل حهاث اململىت ،مصحىبت ببرامج عٍايُت حؿتهضف عضصا
مً ألاكالُم ،وؤوكطت مىاػٍت مىيىعاجُتجؤطغها شخهُاث واػهت في مجاالث جسههها
الفني والثلافي والعلمي والاكخهاصي والاحخماعي والغٍاض ي وإلاعالمي.
وهيخظغ مً الصحافت بهفت عامت ،ومىىم معكغ الصحافُين الغٍايُين على وحه
الخهىم ،مىاهبت هظه الفعالُاث واملؿاهمت في وكغ ما جؼزغ به بالصها مً مؤهالث بكغٍت
وطبُعُت وغنى زلافي وجىىع ؾُاس ي وهلابي ،وإًمان كىي باللُم إلاوؿاهُت في ؤؾمى ججلُاتها
مً جًامً وحعاٌل وحؿامذ ومىاطىت خلت ،حعلذ بالصها في مىإي عً النزاعاث
والهغاعاث الهضامت التي عغفتها وحعغفها عضة صوٌ ،وهمىطحا ًدخظي به في مجاٌ جغؾُش
الضًملغاطُت والحيامت الجُضة في جضبير الكإن العام وجىغَـ صولت الحم واللاهىن
والحغٍاث هما هى مخعاعف عليها صولُا.
وفي زخام ولمتي هظه ؤوص ؤن ؤحضص الكىغ والخلضًغ للجمعُت املغغبُت للصحافت
الغٍايُت ،ومً زاللها إلى ول وؾابل إلاعالم ،ملا عهضهاه فيها مً جفان ومً مباصعاث هبُلتفي
زضمت الغٍايت الىطىُت،...
وفلىا هللا حمُعا ملا فُه زضمت الغٍايت الىطىُت جدذ اللُاصة الغقُضة لهاخب
الجاللت امللً مدمض الؿاصؽ ،ههغه هللا وؤًضه.

والسالم عليكم ورحمت هللا وبزكاجه
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