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o    حدى عرشة ميداليةحصد املغرب  ؛حناس ية ميداليات ضيتني وس بعف ذهبيتني و  : ا 
o  دوةل مشاركة؛ 70من بني  ،يف سمل الرتتيب 13املرتبة  احتالهل 
o أأحسن مدرب متحل ابلروح الرايضية العالية والسلوك جبائزة  املعمل زالعزي الأس تاذ عبد تتوجي

 . احلسن

حدى عرشة ميدالية عىل املغاربةوالرايضيون  تالرايضيا حاز أأبطالنا للجمزنايد الرايضية  19ادلورة يف  ا 
من  شاركة أأزيدب  زيتاليت مت ،2022ماي  22ا ىل  14من  نورماندي الفرنس ية خالل الفرتة املمتدةب  املنظمةاملدرس ية 

 ميداليات ضيتني وس بعف ذهبيتني و ميداليتني بواقع  يف سمل الرتتيب 13املرتبة  مما مكن املغرب من احتالل، دوةل 70
 حناس ية.

يف صنف رايضة القنيطرة  -سال -التلميذة أأممية بومح ممثةل جلهة الرابط امليداليتني اذلهبيتني  عىلوحصل 
التلميذ هيمث الزغوطي، الفضيتني و ، مكناس يف صنف أألعاب القوى -التيكواندو والتلميذ أأسامة عالوي عن هجة فاس

رايضة التيكواندو والتلميذ سلامين السمغويل عن هجة سال القنيطرة يف صنف  -الرابط -ممثال للأاكدميية اجلهوية جلهة 
ىل مكناس يف رايضة املالمكة-فاس يف البارا  ابتسام الكرعةالتلميذات والتالميذ ،  فامي عادت امليداليات النحاس ية ا 

-هة الرابط جل ممثلني ، ووملياء امللحاوي يف رايضة التيكواندو ونوح اهلموري يف رايضة اجليد ومرمي النيةأألعاب القوى 
 -تطوان  -طنجة عن هجةومحمد ايسني سلمي وموىس القسطيط ماسة  -سوس هجة  عنونزهة العسال  القنيطرة -سال

 .كواندواحلس مية يف رايضة التي

جلهة أأس تاذ الرتبية البدنية والرايضة ابلأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين  ،الأس تاذ عبدالعزيز املعمل توجكام  
 .أأحسن مدرب متحل ابلروح الرايضية العالية والسلوك احلسن، جبائزة ال طار الوطين للجيدو، الرشق

 ، س نة 18قل من أأ تلميذة وتلميذ  3000هذه التظاهرة الرايضية العاملية اليت شارك فهيا  يف مثل بالدانقد و 
 اجليدو، رايضات )أألعاب القوى، البادمينتون، 6يف  مشاركة ومشاراك  34وفد راييض مدريس يتكون من 

 البارا أألعاب القوى(. الس باحة،، املالمكة التايكواندو،

ىل ابلهتاين احلارة  شكيب بمنوىس، وزير الرتبية الوطنية والتعلمي الأويل والرايضةيتقدم الس يد وهبذه املناس بة،  ا 
يف هذه التظاهرة الرايضية املدرس ية العاملية، كام املتوجني  وأأس تاذ الرتبية البدنية والرايضة لك التلميذات والتالميذ

ىل لك الأطر يتقدم ابلشكر   املرشفة.النتاجئ  ومسامههتا يف حتقيق هذه وتدريهبم اليت سهرت عىل تأأطريمه ا 


