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بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف ألاهبياء واملرسلين
السيد ممثل اللجنة الىطنية ألاوملبية املغربية؛
السيدات والسادة رؤساء وممثلى الجامعات الرياضية الىطنية؛
السيدات والسادة ممثلى وسائل إلاعالم؛
حضرات السيدات والسادة.
أيها الحضىر الكريم؛
ًطُب لي في معتهل هزه اليلمت ؤن ؤعبر عً ظعادحي الىبيرة لاللخلاء بىم
الُىم بمىاظبت حفل جىكُع ملحم علذة ألاهذاف لعىت  ،2016بين وصاسة الؽباب
والشٍالت والجامعاث الشٍالُت الىطىُت؛
هما ؤود بهزه اإلاىاظبت الىشٍمت ؤن ؤسحب بىم جمُعا وؤن ؤجلذم بالؽىش
الجضٍل للعُذاث والعادة سئظاء الجامعاث الشٍالُت الىطىُت على جلبُت الذعىة،
ساجُا مً العلي اللذًش ؤن ًيىن هزا الللاء طالع ًمً لخعضٍض جعش الخىاـل معىم
ومً خاللىم مع مخخلف ميىهاث الحشهت الشٍالُت الىطىُت ،مً ؤجل اإلاعاهمت في
النهىك بالشٍالت الىطىُت والاسجلاء بها لخيىن في معخىي جطلعاجيل اإلاغاسبت.
حضرات السيدات والسادة
للذ اهفب عمل وصاسة الؽباب والشٍالت ،مىز اوعلاد اإلاىاظشة الىطىُت حىٌ
الشٍالت ًىمي  24و  25ؤهخىبش  2008بمذًىت الصخيراث ،والتي جميزث بالشظالت
اإلالىُت العامُت اإلاىجهت للمؽاسهين في هزه اإلاىاظشة ،على إطالق العذًذ مً
ألاوساػ الهامت على الفعُذ الىطني ،جخىخى جعل الشٍالت سافعت للخىمُت البؽشٍت
وحلا مً حلىق اإلاىاطىت ،وؤداة فعالت لخعضٍض الخماظً الاجخماعي ومحاسبت
التهمِؾ وؤلاكفاء ،وهزا إلاعاًشة ؤلاًلاع اإلادعاسع الزي ٌعشفه العالم في مجاٌ
الؽباب والشٍالت.
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وكذ جم في هزا ؤلاطاس بزٌ مجهىداث حثِثت لعذ الخفاؿ الحاـل في
مجاٌ اإلايؽأث الشٍالُت ،وولع جشظاهت كاهىهُت هاجعت في اإلاجاٌ الشٍاض ي جشوم
باألظاط جشظُخ ؤظغ الحيامت الجُذة ،ولبط مجاالث جذخل ول الفاعلين في
الحلل الشٍاض ي ،مً ؤجل جإطير ظلُم للمماسظت الشٍالُت ببالدها.
هما جم اًالء الاهخمام المشوسي بالشٍالت اللاعذًت مً خالٌ العمل اإلاباؼش
للىصاسة ،بهذف جىظُع كاعذة اإلاماسظت الشٍالُت في العذًذ مً الخخففاث
الشٍالُت ،واًالء الاهخمام الالصم بشٍالت الىخبت وبمجاٌ الخيىًٍ ،وحعضٍض الجهىد
الشامُت إلى النهىك بالشٍالت اليعىٍت ،مع بزٌ مجهىداث مهمت مً ؤجل جحفيز
اللطاع الخاؿ لالظدثماس بؽيل فعاٌ في اإلاجاٌ الشٍاض ي.
وال ٌععني بهزه اإلاىاظبت الىشٍمت ،إال ؤن ؤئهذ لىم بإن وصاسة الؽباب
والشٍالت ظخعمل ،في ظل عملها الدؽاوسي مع ول اللطاعاث راث الاهخمام
اإلاؽترن ،ومع اللجىت الىطىُت ألاوإلابُت اإلاغشبُت والجامعاث الشٍالُت الىطىُت ،على
مماعفت الجهىد لخحلُم هللت سٍالُت هىعُت والشفع مً معخىي اإلاماسظت
الشٍالُت وخلم بِئت ظلُمت في الحلل الشٍاض ي الىطني.
هما ؤن الىصاسة ظخعمل جاهذة مً ؤجل حشجُع اإلاىاهب الؽابت والطاكاث
الىاعذة مً خالٌ حعضٍض الخيعُم والخعاون بين مخخلف اإلاعىُين باإلاجاٌ الشٍاض ي،
وؤخق بالزهش وصاسة التربُت الىطىُت ووصاسة الخعلُم العالي ،واللجىت الىطىُت
ألاوإلابُت اإلاغشبُت ،والجامعاث الشٍالُت الىطىُت ،مً خالٌ ولع بشامج مىذمجت
جإخز بعين الاعخباس الىظاال المشوسٍت ،والذعم الالصم لخىفير آلالُاث الىاجعت
لخمىين اإلاؽشفين على الحلل الشٍاض ي مً اللُام بمهامهم على ؤحعً وجه.
وفي هزا ؤلاطاس ،فإن الىصاسة ظدخخز الخذابير الالصمت مً ؤجل مىاهبت الهُاول
الجامعُت ،آخزة بعين الاعخباس البرامج اإلاعطشة في علذة ألاهذاف الخاـت بيل
جامعت سٍالُت على حذة.
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وبهزه اإلاىاظبت ؤدعىهم إلى الاهخشاط بلىة في اإلاعاس ؤلاـالحي الزي حعشفه
بالدها ،مً ؤجل جفعُل ميىهاث الحيامت الجُذة على عذة معخىٍاث ،وسفع
جحذًاث اإلاعخلبل والشهاهاث اإلاشجبطت بالجهىٍت اإلاخلذمت ،ومً خالٌ خلم عفب
جهىٍت جخماش ى مع الخلطُع الجهىي الجذًذ والاهخشاطفي اإلاؽاسَع الخىمىٍت الىبري
التي حعشفها بالدها.
هما في علمىم ،ظدىطلم في الفُف اللادم بإرن هللا الذوسة  31لأللعاب
ألاوإلابُت بشٍى دي جاهيرو بالبراصٍل .وؤغخىم هزه الفشـت الععُذة ألجلذم بإحش
التهاوي للجامعاث الشٍالُت الىطىُت التي جمىىذ مً الخإهل لهزا الحذر الشٍاض ي
الباسص ،بفمل جظافش جهىد ول اإلاعىُين بهزا ؤلاظخحلاق الشٍاض ي الىبير ،ظااال
العلي اللذًش وامل الخىفُم ليافت ؤبطالىا وبطالجىا الزًً وعتز وهفخخش بإهجاصاتهم
الىبيرة .فهم ظُظلىن كذوة لؽبابىا الزي ًضخش بفمل هللا بطاكاث واعذة ولها
طمىو وعضم في جحلُم الىفش والفىص.
حضرات السيدات والسادة
ال ؤسٍذ ؤن جفىجني هزه الفشـت وهحً ملذمىن على جىكُع ملحم علذة
ألاهذاف ،دون ؤن ؤعشب لىم عً ألاظف الؽذًذ لىصاسة الؽباب والشٍالت ،مً
اظخفحاٌ ظاهشة ؤعماٌ الؽغب والعىف في اإلاالعب الشٍالُت الىطىُت ،التي ال
جمذ لثلافت ومبادئ الحشهت ألاوإلابُت بفلت.
للذ ؤضحذ ؤعماٌ الؽغب جإخز ؤبعادا خطيرة وحؽيل ظاهشة ملللت
حعخذعي جمافش جهىد ول اإلاعىُين بهزا اإلاىلىع ،واعخماد ملاسبت حؽاسهُت ًىخشط
فيها الجمُع مً ؤجل الخفذي لهزه آلافت واظدئفالها مً جزوسها.
وفي هزا ؤلاطاس ؤدعىهم ،ول مً مىكعه ،إلى الاهخشاط بيل حضم في اإلاجهىداث
الشامُت إلى مىاجهت هزه الظاهشة مً ؤجل ولع حذ لها عبر جشظُخ زلافت سٍالُت
لذي الؽباب ،ومماعفت الجهىد في مجاٌ الخىعُت والخحعِغ بخطىسة هزه
اإلاعملت ،وحعضٍض مبادئ الشوو الشٍالُت والدعامح بين ألافشاد.
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وفي الخخام ؤود ؤن ؤؼىشهم جضٍل الؽىش على اإلاجهىداث الىبُلت والجادة التي
جلىمىن بها لخذمت الشٍالت الىطىُت ،وؤعشب لىم عً اظخعذادي الذاام لذساظت
ول ملترحاجىم ،والعمل جىبا إلى جىب لشفع الخحذًاث والشهاهاث الىبيرة التي هحً
مذعىون جمُعا لشفعها.
وفلىا هللا جمُعا إلاا فُه خذمت الشٍالت الىطىُت جحذ اللُادة الشؼُذة
لفاحب الجاللت اإلالً محمذ العادط ،هفشه هللا وؤًذه.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه
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