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بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف ألاهبياء واملرسلين
السيد رئيس جهة فاس مكناس،
السيد عامل إقليم إفران،
السيد رئيس املجلس إلاقليمي إلفران،
السيد رئيس املجلس البلدي إلفران،
السيدات والسادة رؤساء وممثلوالوفود العربية،
السيدات والسادة رؤساء الجماعات الترابية واملنتخبين،
حضرات السيدات والسادة،
أيها الحضور الكريم،
جدخضً مذيىت إفشان اليسخت الشابعت للمهشجان العشبي لأللعاب والشياضاث
الخقليذيت،والتي جذخل َزٍ العىت ضمً فعالياث "الشباط عاصمت الؽباب العشبي
 ،"2016املىظمت جدذ الشعايت العاميت لصاخب الجاللت امللك مدمذ العادط هصشٍ
هللا وأيذٍ.
وأود بهزٍ املىاظبت أن أسخب بضيىفىا الكشام املؽاسكين في َزٍ الخظاَشة الهامت
مً دول عشبيت ؼقيقت  ،وأن أعشب عً الامخىان الخالص وجضيل الؼكش،لجامعت الذول
العشبيت ،ملىذ اململكت املغشبيت ؼشف اظخضافت َزَالفعالياث على مذي ظىت.
إن اخخياس جىظيم َزا الحذر الهامببالدها،واملىظم جدذ ؼعاس"مً أجل ؼباب
اف مً طشف وصساء الؽباب العشب،با ملجهىداث التي
مخعايؾ ومبذع" ،يمكً اعخباسٍ اعتر ا
جقىم بها اململكت املغشبيت في مخخلف املجاالث املخعلقت بالؽباب ،والتي جدظى بشعايت
ملكيت ظاميت وخصص لها الذظخىس في فصىله  170 ،33و 171مقخضياث َامت،مع
الخىصيص على خلل ممظعت املجلغ الاظدؽاسر للؽباب والعمل الجمعىر.كما أن
دظخىس اململكت جعل مً الشياضت خقا دظخىسيا وجدظى باَخمام بالغ في البرهامج
الحكىمي ،الزر يشوم جيعير الىلىج ملماسظتها.
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وقذ أضحى القطاع الشياض ي يكدس ي اَخماما متزايذا ضمً ألاوساػ الخىمىيت
الكبري لبالدها ،مىز املىاظشة الىطىيت خىل الشياضت التي اوعقذث بمذيىت الصخيراث
يىمي  24و 25أكخىبش  ،2008والتي جميزث بالشظالت امللكيت العاميت املىجهت للمؽاسكين
في َزٍ املىاظشة ،التي حؽكل خاسطت طشيل جم اظخلهام الخىجيهاث التي جخضمنهال بلىسة
إظتراجيجيت جشوم جدقيل جؤَيل بؽشر ومادر ،وججعل مً الشياضت سافعت للخىميت
البؽشيت ووظيلت للخالخم الاجخماعي وملداسبت التهميؾ وإلاقصاء وإقشاس مىاصفت مجاليت.
وَكزا فقذ اجخزث بالدها عذة جذابيرو إصالخاث مً أجل جدعين أداء مخخلف
ألاجهضة الشياضيت الىطىيت ،وَيكلت املىظىمت الشياضيت وحعضيض الترظاهت القاهىهيت لدعايش
الخطىس الزر حعشفه الشياضت على الصعيذ الذولي  ،وكزلك إهجاص ميؽآث ظىظيى
سياضيت للقشب وجؤَيل املشاكض الشياضيت والؽبابيت في إطاس ؼشاكاث مخخلفت
ومخعذدة،وخاصت مع املبادسة الىطىيت للخىميت البؽشيت ( )INDHوالجماعاث الترابيت.
كما جم اجخار عذة جذابير مً أجل جىظيع قاعذة املماسظت الشياضيت في العذيذ مً
الخخصصاث الشياضيت والاَخمام بالشياضت القاعذيت مً خالل العمل املباؼش للىصاسة
كما َى الؽؤن فيما يخعلل بخظاَشة إفشان  ،مع إيالء الاَخمام الالصم بمجال الخكىيً
ر والاَخمام بالشياضت والؽباب على معخىي العالم القشور.
والنهىو بالشياضت اليعى ة

حضرات السيدات والسادة
هلخقي اليىم في خفل افخخاح الذوسة الشابعت للمهشجان العشبي لأللعاب والشياضاث
الخقليذيت ،في إطاس خذر عشبي َام جدخضىه بالدها ،وهي فشصت للؽباب املغشبي والعشبي
للخعاسف وجبادل الخجاسب في مجال إخياء وجثمين املىسور الثقافي العشبي الالمادر،
وخصىصا الشياض ي مىه ،في ظل اهدؽاس ألعاب وسياضاث عصشيت ،جخماش ى مع إيقاع
العصش الزر وعيؽه ،والزر يخميز بالعىملت التي جمزش على مظاَش الخعذد والخىىع الثقافي
ملخخلف الؽعىب.
ويعخبر جىظيم َزا املهشجان اظدثماسا على مخخلف الىاجهاث باليعبت ملذيىت إفشان
وظاكىتها ،التي ألفذ اهخظاسَزااملىعذ بؽغف كبير ،ملا أصبذ يؽكلٌَزا الحذر مً
أَميت لضواس َزٍ املذيىت الجميلت.
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إن الاَخمام باملىسور الثقافي الشياض ي الخقليذر يذخل في إطاس إلاجشاءاث التي
حعخمذَا وصاسة الؽباب والشياضت في ظعيها املخىاصل للحفاظ على إسر بالدها الحضاسر
والثقافي وحعضيض الخىاصل بين مخخلف أجيال َزا الىطً  ،الزر يخميز بدضاسجه الضاسبت
في عمل الخاسيخ.
وفي َزا املضماس ،البذ مً اظخدضاس الخىجيهاث امللكيت العاميت ،الذاعيت إلى
الاخخفاظعلى الهىيت والخصىصيت الثقافيت والحضاسيت للمملكت املغشبيت،وجثمين الشصيذ
الخاسيخي والثقافي لبالدها والزر يؽكل أخذ مكىهاث الشأط املال غير املادر.
وفي خخام كلمتي اظمدىا لي أن أجذد الترخيب بضيىفىا وأؼقائىا الكشام في بلذَم
الثاوي املغشب ،كما أعشب عً ؼكشر الخالص للعلطاث املدليت واملىخخبت ملذيىت افشان
على حعاونهم ودعمهم إلهجاح َزٍ الخظاَشة ،والؽكش مىصىل للجامعتامللكيت املغشبيت
للشياضت للجميع ،ؼشيكىا في َزٍ الفعالياث.
وفقىا هللا ملا فيه خذمت الشياضت الىطىيت واملىسور الثقافي لبلذها ،وحعضيض ألاوساػ
الخىمىيت لبالدها جدذ القيادة الشؼيذة لصاخب الجاللت امللك مدمذ العادط ،خفظه
هللا.
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