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بسم هللا الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين
السيد رئيس الجمعية املغربية للصحافة الرياضية ؛
السيد ............
حضرات السيدات والسادة.
رئيس الجمعية املغربية
جلبُت للذعىة الىشٍمت مً العُذ بذس الذًً إلادسَس ي
للصحافة الرياضيةٌ ،ششفني وَععذوي أن أجىاوٌ اليلمت أمام هزا الجمع املباسن
بمىاظبت العُذ العادط للصحفُين الشٍاضُين.
حضرات السيدات والسادة،
ال ًخفى علُىم أ ن وصاسة الشباب والشٍاضت واعُت بالذوس املحىسي الزي جلعبه
الصحافت بشيل عام والصحافت الشٍاضُت بىجه خاص في جطىس الاهخمام الىطني والذولي
بيل شؤون الشٍاضت ،ظىاء أواهذ سٍاضت جماهيرًت أو ملخطشة على هخبت معُىت مً
املجخمع ،وظىاء واهذ في املعخىي العالي أو في مجاٌ الشٍاضت اللاعذًت التي تهخم بالخيشئت
الشٍاضُت لألطفاٌ الطغاس أو املهخمت بفئت أو ششٍحت معُىت مً املجخمع ،وبالخالي فئن
الصحافت الشٍاضُت حعاهم مباششة في جطىٍش الشٍاضت وفي جشظُخ اللُم التي جيبني عليها
والدعامح والخعاٌش وهبز الىشاهُت والعىف وإشاعت كُم ألاخالق الىبُلت واملىافعت
الششٍفت وجلبل الىخائج.
اهطالكا مً هزه اللىاعت ،فئن وصاسة الشباب والشٍاضت حعخبر الصحافت الشٍاضُت
والصحافُين الشٍاضُين جضءا مً اوشغاالتها الُىمُت ،رلً أن ما جىسده وظائل الاجطاٌ
العمعُت والبطشٍت والجشائذ الىسكُت واملىاكع إلالىتروهُت حىٌ الشٍاضت أو الخذبير
الشٍاض ي ًيىن مىضىع مخابعت ًىمُت مً طشف مطالح الىصاسة املعىُت للىكىف على ما
حشهذه املماسظت الشٍاضُت في بالدها مً جلذم أو هيىص ،أو ما ًخعلم بعالكاث الىصاسة
بششوائها مً الجامعاث الشٍاضُت أو املؤظعاث العامت أو الخاضت املهخمت بالشؤن
الشٍاض ي .ومً هىا وعبر لىم وعبرهم إلى جمُع وظائل الاجطاٌ عً اظخعذاد الىصاسة
للخعاون ،مع الصحافت بطفت عامت ،والصحافت الشٍاضُت على وجه الخطىص ملذها

بجمُع املعلىماث والىثائم التي جخعلم بما جلىم به الىصاسة بهزا الخطىص لخىىٍش الشأي
العام الىطني أو الذولي حىٌ العُاظت العامت للذولت في مجاٌ الشٍاضت أو الشباب وول ما
ًخعلم بمجاٌ اخخطاضاتها التي جمخذ إلى ما ًخعلم بشؤون املشأة والطفىلت.
حضرات السيدات والسادة،
إن وصاسة الشباب والشٍاضت ،جلذًشا منها لذوس الصحافت الشٍاضُت لذعم مجاالث
جذخلها ال جذخش جهذا إلششاهها في حضىس وحغطُت جمُع أوشطتها ،وجؤمل بامللابل أن
جيىن الصحافت ظىذا ودعما لها في إًطاٌ املعلىمت الصحُحت واملىثىكت إلى الشأي العام
الىطني أو الذولي ،اهطالكا مما جىفشه لها الىصاسة مً معلىماث أو وثائم ،أو إلى الىصاسة
اهطالكا مما جىفشه الصحافت الشٍاضُت مً أخباس أو حغطُاث حىٌ ألاوشطت الشٍاضُت أو
جحلُالث للعُاظت العمىمُت أو الاظتراجُجُاث املخبعت في هزا املجاٌ.
وحتى وعطي املثاٌ بالذوس الشٍادي الزي جلىم به الصحافت الشٍاضُت في جطىٍش
وإشاعت اللُم الىبُلت للمماسظت الشٍاضُت ،ما جىاولخه امللحلاث أو الصحف الشٍاضُت في
ألاًام ألاخيرة حىٌ ظاهشة العىف والشغب داخل املالعب الشٍاضُت ،حُث اظدىىشث
وهذدث بيل العلىواث والاهحشافاث التي ضاحبذ أعماٌ العىف التي عشفتها بعض
امللابالث في هشة اللذم على الخطىص ،ولم جيعاق وساء إلاثاسة ،بل حشبثذ بما جملُه
عليها املىاطىت الحلت بمعاهذتها ومباسهتها ليل ما اجخزجه العلطاث العمىمُت والجامعاث
الشٍاضُت املعىُت مً كشاساث وما ظطشجه مً إجشاءاث بهذف وضع حذ بطفت نهائُت ملثل
هزه العلىواث املشِىت التي ال جمغ فلط بعمعت الشٍاضت وإهما بعمعت ومياهت الىطً
هيل .وٍيخظش منها في هزا الباب أن حعاهم بلعط وافش في الخحعِغ بخطىسة هزه
الظاهشة وبيشش واملعاهمت في جشظُخ كُم الدعامح والخآصس والخضامً التي حعخبر مشجىضاث
املماسظت الشٍاضُت في بعذها ألاخالقي وجىشَغ الفشجت الحلُلُت والترفُه عً الىفغ بين
املماسظين الشٍاضُين واملخفشجين مً الجمهىس.

أيها الحضور الكريم،
طًحخضً املغشب ابخذاء مً شهش ماي امللبل فعالُاث " الرباط عاصمة
الشباب العربي لسنة  "2016جحذ شعاس " من أجل شباب متعايش ومبدع "
ظِخخلله جىظُم مجمىعت مً ألاوشطت والخظاهشاث واملهشجاهاث الشبابُت املخميزة
هخخىٍج واعتراف للمجهىداث التي جلىم بها اململىت املغشبُت في مخخلف املجاالث
املخعللت بالشباب ،مً أوشطت ثلافُت وسٍاضُت وفىُت وجشفيهُت وجشبىٍت ،وطحشمل
ول جهاث اململىت ،مصحىبت ببرامج وأوشطت مىاصٍت مىضىعاجُت حعب ول محىس
على حذة بالجهاث التي لم حشملها ألاوشطت الشئِعُت ،جؤطشها شخطُاث واصهت في
مجاالث جخططها الفني والثلافي والعلمي والاكخطادي والاجخماعي والشٍاض ي
وإلاعالمي .وهيخظش مً الصحافت بطفت عامت ،ومىىم معشش الصحافُين
الشٍاضُين على وجه الخطىص ،مىاهبت هزه الفعالُاث واملعاهمت في وشش ما
جضخش به بالدها مً مؤهالث بششٍت وطبُعُت وغنى ثلافي وجىىع ظُاس ي وهلابي،
وإًمان كىي باللُم إلاوعاهُت في أظمى ججلُاتها مً جضامً وحعاٌش وحعامح
ومىاطىت حلت ،جعلذ بالدها في مىؤي عً النزاعاث والطشاعاث الهذامت التي
عشفتها وحعشفها عذة دوٌ ،وهمىرجا ًحخزي به في مجاٌ جشظُخ الذًملشاطُت
والحيامت الجُذة في جذبير الشؤن العام.
وفلىا هللا جمُعا ملا فُه خير للشعب املغشبي الخىاق إلى جحلُم جلذمه وسكُه
الاجخماعي والاكخطادي جحذ اللُادة الششُذة لطاحب الجاللت امللً املىاطً
محمذ العادط هطشه هللا وأًذه ،والعالم علُىم وسحمخه هللا حعالى وبشواجه.

