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بضم هللا الرحمان الرحيم والصالة والضالم على أشرف املرصلين
أًتها الضيدات والضادة،
أيها الحضىر الكريم.
ٌظعدوي وَشسفني ؤن ؤشازككم ؤشغال امللخقى الىطني الظادض للمظاولين إلاقلُمُين
للسٍاضت ،وهره طىت حمُدة دؤبذ مدًسٍت السٍاضت على بجباعها كل طىت مً ؤحل جقُُم
املجهىداث املبرولت على الطعُد الترابي ووضع بسهامجالعمل املظخقبلي.
وبهره املىاطبت ؤهىئكم على اخخُازكم املىفق لشعاز امللخقى

"الجهة محىر اصتراثيجي

لحنمية الرياضة "وهى الشعاز الري ًخماش ى كلُا مع الخىحيهاث امللكُت الظامُت ومبادزة
الحكىمت بخفعُل الجهىٍت املخقدمت جحقُقاللسئٍت التي بلىزها ضاحب الجاللت في خطابه
الظامي بمىاطبت الركسي ألازبعين للمظيرة الخضساء املظفسة في شتى املجاالث الاقخطادًت
والاحخماعُت ومً ضمنها السٍاضت التي ؤضبحذ بدوزها قاطسة للخىمُت املظخدامت .
علما ؤن بين ؤهداف الىشازة في هرا الطدد :
 جكسَع زقافت السٍاضت لدي الجمُع خاضت العىطس اليظىي ؛
 الاهخمام بالخكىًٍ والخكىًٍ املظخمس لخثمين املىازد البشسٍت ؛
 جحقُق عدالت وجىاشن حغسافي بةحدار ميشأث زٍاضُت حدًدة مع التركيز على
العالم القسوي واملىاطق الهشت ؛
 حعل الجهت محسكا ؤطاطُا للنهضت السٍاضُت امليشىدة وكل هرا مً ؤحل الخغلب
على إلاكساهاث التي حعسفها زٍاضدىا الىطىُت في ظل الطلب املتزاًد على امليشأث
السٍاضُت والخحىل املظخمس في طسق الخدزٍب والخإطير ،وكرا حعبئت املىازد البشسٍت
الالشمت.
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أيها الحضىر الكريم
كما ال ًخفى علُكم فؤن السٍاضت في الىقذ الحاضس قد ججاوشث بكثير ألادواز الخقلُدًت
املىىطت بها كالترفُه والدظلُت وجمضُت الىقذ الحس ،وؤضبحذ حاضسة بقىة في البرامج
التربىٍت كحلقت ؤطاطُت وضسوزٍت في جكىًٍ الطفل وفي املخططاث الخىمىٍت بغُت جكىًٍ
حُل قىي بدهُا وفكسٍا وفي املشازَع الاقخطادًت مادامذ السٍاضت قد جحىلذ بلى طىق
مىخج للظلع والخدماث املدزة للسبح ،وؤخيرا بدؤ ًىظس للسٍاضت كإحد آلُاث بدماج وجيشئت
الشباب وحعله مىاطىا ضالحا بكل جفائلُت في املشازَع الخىمىٍت للمجخمع.
وهرا ما ؤكدجه السطالت امللكُت الظامُت املىحهت بلى املشازكين في املىاظسة الىطىُت حىل
السٍاضت عىدما ؤكد حاللخه "لقد ؤضبحذ املمازطت السٍاضُت في عطسها ،حقا مً الحقىق
ألاطاطُت لإلوظان .وهرا ما ًخطلب جىطُع هطاق ممازطتها ،لدشمل كافت شساثح املجخمع،
ذكىزا وبهازا على حد طىاء ،وجمخد لدشمل املىاطق املحسومت وألاشخاص ذوي الاحخُاحاث
الخاضت ،وبرلك حشكل السٍاضت زافعت قىٍت للخىمُت البشسٍت والاهدماحىالخالحم
الاحخماعي ومحازبت إلاقطاء والحسمان والتهمِش...وٍخعُىكرلك بعث اليشاط والحىٍت ،في
شساًين الحُاة الجمعىٍت السٍاضُت والصٍادة في ؤعداد املسخظ لهم بممازطت السٍاضت،
بشكل ًدىاطب وعدد طكان بالدها وال طُما منهم الشباب ،فخُاها وفخُاث باعخبازهم ؤبطال
الغد".
كما ؤهه وألول هظ دطخىز اململكت على ضسوزة الازجقاء باملمازطت السٍاضُت.
أيها الحضىر الكريم
كل هره املظخجداث ؤفسشث:
 اهخماما متزاًدا للمىاطىين بممازطت السٍاضت طلب متزاًدللخجهيزاث السٍاضُت. الخحىل الطازت في طسق الخدزٍب والخإطير.3

ألامس الري ؤدي بلى جصاًد املهام امللقاة على عاثق الىشازة وعلى وحه الخطىص جىفير ألاطس
املاطسة كما وكُفا،جىاطب كل الفئاث العمسٍت ،وشبكت ميشأث زٍاضُت مخىاشهت مجالُا.
لرلك فُجب ؤن هكىن واعين بإن الظسفُت دقُقت وجسقباث املىاطىين وخطىضا الشباب
وألاطفال كثيرة ،ألامس الري ٌظخدعي جضافس الجهىد وحعبئت كل الفعالُاث

 ،خاضت على

الطعُد الترابيللعب ؤدواز طالجعُت لخطىٍس وجىمُت السٍاضُت ببالدها.
وًكدس ي هرا اللقاء ؤهمي ة بالغت مً ؤحل جدازض إلاشكاالث املطسوحت وابخكازو جفعُل
مىظىز حدًد لظُاطت الىشازة مبني ؤطاطا على جفعُل البعد الجهىي والدشازكي املىدمج في
كل ؤوشطت الىشازة .
وفقىا هللا حمُعا ملا فُه خير بلدها واملىاطً املغسبي حتى هكىن عىد حظً ظً ضاحب
الجاللت امللك محمد الظادض هطسه هللا وؤًده وطدد خطاه .
والضالم عليكم ورحمة هللا جعالى وبركاثه
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