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 بالغ حصفي 

 2021يونيو    18عة  امجل
 

   حفل اس تقبال عىل رشف التلميذات والتالميذ اذلين حققوا ا جنازات 

 يف مبارايت الأوملبياد يف الرايضيات 
 

  الرمسي ابمس احلكومة، رأأس الس يد سعيد أأمزازي، وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، الناطق  ت 
يف مبارايت الأوملبياد  ممتزية    ين حققوا ا جنازات تلميذات والتالميذ اذل ال حفل اس تقبال عىل رشف  ،  2021يونيو    17يوم امخليس  

 يف الرايضيات.   الهادئوكذا أأوملبياد أ س يا واحمليط  ، ال فريقية والعربية والفرنكفونية 

التلميذات والتالميذ    هبذه النخبة من  الاحتفاء  مبشاركتهعن رسوره    أأعرب الس يد سعيد أأمزازي  ويف لكمة ابملناس بة،
فريقيا ودوليا، من خالل حصوهلم عىل املراتب الأوىل  ا  أأعىل املس توايت عربيا وا ىل املتفوقني اذلين حققوا نتاجئ جد ممتزية ومسوا 

 ملنظومتنا التعلميية معوما وملدرستنا املغربية خصوصا.و   لبالدان  معتربا هذا التتوجي مبعث خفر واعزتاز وترشيف  ،وحصد امليداليات

، يه نتاج معل جاد ودؤوب ومثرة  يف الرايضيات  احملققة يف الأوملبياد  املراتب املمتزيةالس يد الوزير أأن هذه النتاجئ و   وأأكد
ال عداد اجليد والتأأطري  وعزا الفضل يف ذكل ا ىل  لك الأطر املرشفة عىل تأأطريمه وتوجهيهم،  و   التلميذات والتالميذ   تالمح كبري بني

اذلين   ،املغرب  عية رايضياتممثلني مجل مؤطرين  لأوملبياد الوطنية يف الرايضيات و أأعضاء اللجنة املركزية ل  املؤطرينلسادة  ل املمزي  
 .19-" رمغ الظروف اليت فرضهتا جاحئة كوفيدعن بعد اس مترارية التأأطري الأومليب " يف بذل هجود حثيثة لضامن مجيعهم تفانوا 

لصقل الكفاايت الأوملبية من خالل     والاجهتاداملثابرة  و ا ىل مواصةل العمل والاس مترار بنفس اجلدية    ودعا الس يد أأمزازي
التأأطري  الربان الفرتة اليت تفصلنا عن موعد الأوملبياد ادلولية اليت س تجرى  مج املسطر من طرف جلنة    20و   19يويم  طيةل 
حتقيق مزيد من النتاجئ املمتزية اليت ترشفنا مجيعا وترىق ببالدان ا ىل مصاف ادلول الرائدة يف هذا  مسرية الـتأألق و ملواصةل  ،  يوليوز
الاهامتم بلك شغف ابلرايضيات الأوملبية، اليت تعترب  و ل املشعلمحلدفعة قوية للأفواج املوالية   ا عطاءيف سبيل  وذكلاجملال،  

املشاركة  عل  وجل التلميذات والتالميذ،  حافزا للهنوض مبادة الرايضيات عىل املس توى الوطين وزايدة ال قبال علهيا من طرف لك  
التفوق  المتزي و وأ لية تساعد عىل تمنية ثقافة  ببالدان  ة الرتبية والتكوين  منظوم   لالرتقاء جبودةأأساس ية    يف هذه التظاهرات دعامة
 دلهيم.الرشيف والتباري البناء  التنافس وحفزدلى التلميذات والتالميذ 

الوزير الس يد  املناس بة  ،وتقدم  والثناء  ،هبذه  واا ىل    ابلشكر  الأس تاذات  الس يدات والسادة  واملؤطرات  لأساتذة  لك 
قرارها لتحقيق مثل هذه    واملؤطرين  وللك اذلين يسامهون بتفان وبكيفية مس مترة، دون لكل يف ا جناز برامج التأأطري اليت يمت ا 

 ويف مراتب عليا مرشفة.  متأألقني انأأبناءوجتعل بناتنا و الصدور   تثلج ال جنازات الكبرية اليت

مبجموع    الأوملبياد ال فريقية يف الرايضيات اليت احتضنهتا تونس هذا، وجيدر التذكري أأن بالدان احتلت املرتبة الأوىل يف 
  الفضية للتالميذ امليداليات  و ية أأكرجوط  أ  و   بوحتوش يوسف  للتلميذين    تنياذلهبي  فضيات، حيث عادت امليداليتنيذهبيتني وأأربع  

يف الرايضيات اليت أأرشفت عىل تنظميها  العربية    الأوملبياد وخبصوص    .  هللا  اخلراز وهبة بنعبو وأأسامء هبة   وأ دم أأيوب مبطول  محمد  
التلميذة    ، فقد مص  أأكرجوط امليدالية اذلهبية أأحرزت  أأيوب مبطول ومعاد املعتصم يذان  م والتل   أ ية  ،  تنيفضي   ميداليتني  محمد 
 . أأمين مطيععادت امليدالية الربونزية للتلميذ  و 

يف  فأأسفرت    ، سويرسا مبشاركة مثان دول   اليت أأرشفت عىل تنظميها   ، لرايضيات الفرنكفونية يف ا   الأوملبياد   مسابقات   أأما 
مبيداليتني    املهدي الكيحل وهيمث املامون ن  والتلميذي  مبيداليتني فضيتني  ومعاد النوة  اخلراز  أ دم   التلميذين  عن تتوجيفئة الصغار  
 . ابمليدالية الربونزيةة أأكرجوط  أ ي توجت التلميذة ف فئة الكبارأأما يف ، برونزيتني

دوةل،    37متباري ومتبارية ميثلون    344اليت عرفت مشاركة    2021 أأوملبياد أ س يا واحمليط الهادئ يف الرايضيات  ويف
 . مزية رشفية معاد النوة امليدالية الربونزية والتلميذ   أأكرجوط  أ ية أأحرزت التلميذة  
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