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 حصفيبالغ 
 

  حفل تسلمي املاكفأأة املالية للأبطال املغاربة الفائزين يف دورة الألعاب الباراملبية

 2020طوكيو -الصيفية
   

أأرشف الس يد شكيب بمنوىس، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل والرايضة، اليوم،  الرابط،-2021نونرب  25امخليس 

لك  ، حبضور2020طوكيو -حفل تسلمي املاكفأأة املالية للأبطال املغاربة الفائزين يف دورة الألعاب الباراملبية الصيفيةمرامس عىل 

عاقة، وأأعضاء املكتب املسري للجامعة واملدربني الس يد رئيس اجلامعة امللكية املغربية لرايضة الأشخاص يف و  من ضعية ا 

 .2020طوكيو-لألعاب الباراملبية الصيفيةكذا املتوجات واملتوجني يف االوطنيني، و 

طار جتس يد العناية اليت ما فئت صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا هذه وتندرج يولهيا  وأأيده املبادرة يف ا 

عاقة وبأأوضاعهم وحقوقهم الاجامتعية والاقتصادية، عالوة عىل الرعاية املولوية اليت يشمل هبا جاللته  للأشخاص يف وضعية ا 

عاقة، واليت تشلك عىل ادلوام حافزًا عىل التأألق وبلوغ أأعىل مراتب التتوجي  ٠الرايضات ذات الصةل ابلأشخاص يف وضعية ا 

م، وزكرايء ادلرمه احلائز 400أأيوب السادين احلائز عىل ميدالية ذهبية يف مسابقة بطالت ويتعلق الأمر ابلأبطال وال 

النويري عز ادلين عىل ميدالية ذهبية يف مسابقة ريم اجلةل، ويرسا كرمي احلائزة عىل ميدالية فضية يف مسابقة ريم القرص، و 

، وحياة الكرعة احلائزة عىل ميدالية حناس ية يف مسابقة ريم القس يوي فوزية احلائزين عىل ميدالية فضية يف مسابقة ريم اجلةلو 

  القرص، وسعيدة معودي احلائزة عىل ميدالية حناس ية يف مسابقة ريم اجلةل.

 لأبطال املتوجنياعترب الس يد الوزير أأن هذا التتوجي اجناز يس تحق لك التشجيع والتنويه، همنئا اويف لكمة ابملناس بة، 

، وكذا الطامق التقين اذلي سهر عىل تدريهبم ومواكبهتم لتحقيق هذا اذلين رفعوا راية املغرب خفاقة يف أأكرب تظاهرة رايضية عاملية

 ال جناز الربامليب املمتزي.

ها ، خري دليل عىل أأن هذه الرايضة واعدة ببالدان وأأن دمع رية للرايضة البارملبية املغربيةالاجنازات الكب وشدد عىل أأن

 .قمية مضافة للرايضة الوطنية وللحركة الباراملبية املغربية ،ل حماةل سيشلك،وتأأطريها 

من  خنبةدوةل مشاركة،  162مضن  30املركز اليت احتلت فهيا  ،هذه التظاهرة العامليةيف اململكة املغربية  وقد مثل

عاقة واجلامعة امللكية لرايضة املكفوفني وضعاف  ني املغاربة املنضوينيالرايض  يف اجلامعة امللكية لرايضة الأشخاص يف وضعية ا 

" أألعاب القوى، كرة القدم امخلاس ية، ابرا رفعات القوة، ابرا اتيكواندو، كرة  :الرايضية املسابقات يف صنف وذكل البرص،

  .املرضب عىل الكريس، س باق ادلراجات"

من املبادئ الأساس ية اليت تقوم علهيا أأنشطة الرتبية البدنية والرايضة  تعتربالرتبية ادلاجمة أأن  وجتدر ال شارةهذا، 

ىل   ية، حيثاملدرس ية مبختلف الأسالك التعلمي  وذكل من  ،ربط املزيد من اجلسور بني املدرسة والرايضةتسعى الوزارة ا 

 ة، وتوس يع العرض الرتبوي الراييض،ملنافسات الرايضية املدرس يالارتقاء بتكوين الأساتذة ودمع الأنشطة التحسيس ية وا خالل

تعممي الربامج ذات الصةل ابلرايضة واملدرسة  وكذادراج رايضات داجمة يف البطوةل الوطنية املدرس ية، وسيمت هذه الس نة ا  

رشاك امجلعيات اخملتصة والفاعلني ، فضال عن لتكون لها ماكنة ممتزية عىل املس توى اجلهوي واحمليل املزيد من فرص لضامن ا 

 لهذا الورش. النجاح ميدانياً 


