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بسم هللا الزحمن الزحيمىالصالة والسالم على خير ألاهبياء واملزسلين
السيد رئيس الجامعت امللكيت املغزبيت لكزة القدم؛
السيد ممثل اللجىت ألاوملبيت املغزبيت ؛
السيد رئيس العصبت الاحترافيتلكزةالقدم ؛
السيد مدرب الفزيق الىطني لكزة القدم داخل القاعت؛
السيد الكاجب العام للىسارة ؛
أبطالىاألاعشاء؛
حضزاث السيداث والسادة
ٌظعدوي في البداًت أن أعبر لىم عً مدي طسوزي واعتزاشي ٌٌخضىز معىم في هرا الحفل
الترخيبي ،املىظم مً طسف وشازة الشباب والسٍاضت والجامعت امللىيت املغسبيت لىسة اللدم ،على
شسف الفسٍم الىطني املغسبي لىسة اللدم داخل اللاعت ،الري زفع زاًت املغسب عاليا وهى ًفىش عً
جدازة واطخدلاق هبيرًً بللبه إلافسٍلي غير املظبىق و جخىٍجه بىأض ئفسٍليا لألمم في وسختها
الخامظت بجىىب ئفسٍليا ،وجأهله بىفع املىاطبت ئلى نهائياث هأض العالم التي طخجسي أطىازها
بيىلىمبيا.
وما بسكيت التهىئت الظاميت التي بعثها ئليىم صاخب الجاللت امللً مدمد الظادض هصسه
الىبير لهرا إلاهجاش السٍاض ي
هللا وأًده ئال عسبىها مً أعلى طلطت في البالد على جلدًس جاللخه
املخميز ،والري ًلىٌ جاللخه ،خفظه هللا" سيشكل ال محالت حافشا لكل الفاعلين في مجال كزة
القدم الىطىيت ،والزياضاث ألاخزي ،ملىاصلت العمل ،وبذل قصاري الجهىد من أجل جحقيق
املشيد من إلاهجاساث ،وحصد البطىالث وألالقاب".
وأود أن أعسب لىم بدوزي  ،العبين ومدزبا وطاكم جلني وئدازي مسافم ،عً تهانئي الحازة،
وجلدًسي لهره املشازهت الفعالت واملخميزة للىخبة الىطنية في هره البطىلت إلافسٍليت  ،وعلى الىخائج
الباهسة التي خلمجمىها ،وعلى اهضباطنم وجىافظيخىم العاليت وجدملهم مظإوليت جمثيل بالدها في
البطىالث إلافسٍليت والدوليت على أخظً وجه.
وال جفىجني هره الفسصت أل هىه بالعمل الجاد الري ما فخئذ جبرله ألاطس الخلىيت وإلادازٍت
للجامعت امللىيت املغسبيت لىسة اللدم مً أجل الازجلاء بهر ا الىىع السٍاض ي ،وإلاطهام في جدليم
ئهجاشاث وأللاب جصوي الحضىز املغسبي املخميز لىسة اللدم جهىٍا ودوليا في مخخلف الفئاث ،واغخىم
مىاطبت خضىز الظيد فىشي للجع ،زئيع الجامعتامللىيت املغسبيت لىسة اللدم وأعضاء مىخبه
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املدًسي ألجلدم لهم بتهىئتي لهرا إلاهجاشوجلدًسٍلما ًبرلىهه مً جهىد مخىاصلت لخىفير بسهامج علدة
ألاهداف التي جسبط الحيىمت بالجامعت امللىيت املغسبيت لىسة اللدم والهادفت ئلى السقي بالسٍاضت
املغسبيت ئلى مظخىي جطلعاث واهخظازاث املىاطىين الشغىفين بىسة اللدم على الخصىص وبالسٍاضت
عامت.
أبطالىا ألاعشاء
ئهاإلهجاشالرًدللخمىهىالريهىثمسةجظافسجهىدجميعالفاعليىفيمجالىسةاللدمً،دملدالالتهام
ةباليظبتللشباباملغسبيلماًىخيهمىتربيتعلىالىطىيتواملىاطىتهماًسٍدذلىصاخبالجاللتخفظهاللهىعبرع
نهفيالسطالتاملىجهتللمشازهيىفياملىاظسةالىطىيتللسٍاضتطىت .2008
دالالث أًضا مسجبطت بالليم التي جدملها السٍاضت والحسهت ألاوملبيت مً جضامً وحظامذ
واهفخاح وصلل لشخصيت الشباب وضمان جىاشهه ختى ًبخعد عً ول ألاعماٌ والظلىواث املشيىت
مً شغب وعىف داخل املالعب السٍاضيت.
وكبل اخخخام هره اليلمت البد أن أؤهد على أن الىشازة طدبلى داعمت لهره السٍاضت
وألبطالها مً خالٌ الجامعت امللىيت املغسبيت لىسة اللدم لجعلها كاطسة ومدفصا للسٍاضاث ألاخسي.
وفلىا هللا جميعا،لسفع زاًت املغسب خفاكت في جميع املدافل السٍاضيت الدوليت ،جدذ
الليادة السشيدة للساعي ألاوٌ للسٍاضت والسٍاضيين في بلدها،صاخب الجاللت امللً مدمد الظادض
هصسه هللا وأًده.

والسالم عليكم ورحمت هللا وبزكاجه
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