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بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالمعلى أشرف املرسلين
السيد وزير التربيت الىطنيت والتكىين املنهي ؛
السيد الىزير املنتدب لدي وزير الداخليت ؛
السيد رئيس الجامعت امللكيت املغربيت لكرة القدم؛
السادة أعضاء املكتب املدًري للجامعت ؛
السادة رؤساء العصب ؛
السادة رؤساء الجامعاث الرياضيت ؛
السيداث والسادة ممثلى وسائل إلاعالم؛
حضراث السيداث والسادة.
أيها الحضىر الكريم؛
ًطيب لي بمىاطبت إطالق الجامعت اإلالىيت اإلاغسبيت لىسة اللدم لألًام الىطىيت
لىسة اللدم ًىمي  30و  31ماي  2016جدذ ػعاز ''معا لبىاء هسة كدم الغد'' ،أن
أخظس معىم هرا الللاء الهام الري ًجمع خبراء مغازبت وأجاهب وثلت مً اإلاخخصين
في مجاٌ هسة اللدم ،بهدف جىاوٌ ومعالجت مىاطيع وكظاًا مسجبطت بهره السٍاطت
الىطىيت التي جدظى باهخمام وا طع في أوطاط اإلاجخمع اإلاغسبي وخصىصا على مظخىي
الؼباب.

وبهره اإلاىاطبت الىسٍمت ،أود أن أعسب عً امخىاوي الخالص وعً جصٍل الؼىس
ألعظاء اإلاىخب اإلادًسي للجامعت اإلالىيت اإلاغسبيت لىسة اللدمى في ملدمتهم السئيع
الظيد فىشٍللجع  ،على مجهىداتهم الىبيلت الساميت إلى إزطاء ألاطع الظسوزٍت
وآلالياث الىاجعت ،لخدظين أداء اإلاىظىمت الىسوٍت الىطىيت ،وإلاظاًسة الخطىز الىبير
الري باث ٌعسفه العالم في مجاٌ هسة اللدم.
أيها الحضىر الكريم؛
للد عملذ وشازة الؼباب والسٍاطت على الليام بالعدًد مً ؤلاصالخاث في
اإلاجاٌ السٍاض ي ،مظخلهمت مبادزاتها مً اٌجىجيهاث الظاميت الىازدة في السطالت اإلالىيت
للمؼازهين في اإلاىاظسة الىطىيت خىٌ السٍاطت التي اوعلدث بمدًىت الصخيراث ًىمي
 24و  25أهخىبس  ،2008والتي بىيذ عليها مسجىصاجاالطتراجيجيت الجدًدة للسٍاطت
الىطىيت ،علما أن السٍاطت أصبدذ خلا دطخىزٍا ليل مىاطً ،إلاا لها مً أهميت
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هبيرة في جيىًٍ اإلاىاطً ،وصلل شخصيخه واهفخاخه على الليم الىبيلت التي جدملها
السٍاطت.
وفي هرا ؤلاطاز ،فلد جم حعصٍص الترطاهت اللاهىهيت بئصداز كاهىن التربيت البدهيت
والسٍاطت 30-09واإلاسطىم الخطبيلي له ،الرًىيخظمىان عدة مظخجداث جسوم جلىين
اإلامازطت السٍاطيت وجدظين أداء مخخلف ألاجهصة السٍاطيت الىطىيت ،وهييلت اإلاىظىمت
السٍاطيت لدظاًس الخطىز الري حعسفه السٍاطت على الصعيد الدولي طمً اإلاىظىز
الاخترافي للسٍاطت.
وكد همذ هره اإلاظخجداث اإلاجاالث الخاصت باإلاساهص السٍاطيت للخيىًٍ ،واإلايؼآث
السٍاطيت واطخغالٌ صىزة السٍاطيين ،والخظاهساث السٍاطيتوالطب السٍاض ي ،هما جم
اًالء أهميت هبيرة للسٍاطت اليظىٍت مً أجل جمىين اإلاسأة مً الاهخساط في اإلامازطت
السٍاطت وفي الخدبير السٍاض ي.
وهىان أًظا العدًد مً ؤلاجساءاث التي جخىخى الخدبير والدظيير الىاجع لألجهصة
السٍاطيت ،وجىفير الؼسوط الالشمت لخلم مىاخ طليم للممازطت السٍاطيت وإزطاء
خيامت جيدة في جدبير الؼؤن السٍاض ي الىطني،و جلييم آلاداءوإهجاش علد ألاهداف
والبرامج.وكد جم مؤخسا إخساج اللساز اللاض ي بظً الىظام ألاطاس ي الىمىذجي
للجمعياث السٍاطيت والري صدز بالجسٍدة السطميت ًىم  19ماي .2016
على مظخىي جخليم اإلامازطت السٍاطيت ،جم إعداد مؼسوع كاهىهلميافدت
اإلايؼطاث ،جمذ اإلاىافلت على مظاميىه ،وطيعسض كسٍبا على اإلاجلع الحيىمي
للمصادكت.وفي إطاز الخصدًلظاهسة الؼغب،اإلاظيئت للسٍاطت الىطىيت،جم اعخماد
اطتراجيجيت مىدمجت وػمىليت في إطاز ملازبت حؼازهيت،واجخرث جدابير اطخعجاليت
لخطىٍم هره آلافت التي أضحذ ظاهسة ملللت في ميادًيىا السٍاطيت ،في إطاز بالغ
مؼترن ليل مً وشازة الؼباب والسٍاطت ووشازة لداخليت ووشازة العدٌ والحسٍاث.
أيها الحضىر الكريم؛
مما ال ػً فيه ،أن هره ألاًام الىطىيت لىسة اللدم ،الغىيت بخعدد مداوزها،
والتي جخميز بدظىز عدة هفاءاث عاليت وطىيت مً مخخلف الدوٌ ،طدظاهم ال مدالت
في إثساء الىلاغ خىٌ هرا اإلاىطىع ،وطخمىً بئذن هللا مً الىصىٌ إلى هخائج
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ملمىطت ،للمظاهمت في بلىزة خطط مظخلبليت واعدة ،عبر عمل حؼازوي لدظيير
جسجمتها على أزض الىاكع.
وفي الخخام ،أجدد الؼىس للجامعت اإلالىيت لىسة اللدم للعمل الري جلىم به
لخىميت هره السٍاطت الؼعبيت ،هما أػىس ول مً طاهم مً كسٍب أو مً بعيد في
إهجاح فعالياث هره ألاًام الىطىيت لىسة اللدم ،مخمىيا مً العلي اللدًس أن جيلل
أػغالها بالىجاح والخىفيم.وطدبلى الىشازة مظخعدة إلاىاهبت ومظاهدة ول ؤلاصالخاث
التي جسوم إطفاء هجاعت أهثر وجدبير أفظل لؼؤون هسة اللدم وهرا السٍاطت بصفت
عامت.
وفلىا هللا إلاا فيه خدمت السٍاطت الىطىيت وحعصٍص ألاوزاغ الخىمىٍت لبالدها جدذ
الليادة السػيدة لصاخب الجاللت اإلالً مدمد الظادض ،هصسه هللا وأًده.
والسالم عليكم ورحمت هللا وبركاجه
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