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كمااا جاارت عليااه العااادة وتماشاايا ماام الماتضاايات الاانونيااة تعاااد الجامعااة الملكيااة المغربيااة
للجيااادو وفناااون الحااارب وماااا شاااابهها الجمااام العاااام السااانو للموسااام الرياضاااي 4102/4102
متااونين منااه أن يكااون مناساابة لكااي نلتاااي فيهااا ونناااام أ اام اضااايا الجامعااة وأنشااطتها وك ا لك
لنتنا الااارارات المناساابة وماان جهااة ثانيااة لنااادم تارياارا شااامال ومااوجزا أل اام األنشااطة التااي تاام
إنجاز ااا فااي الموساام الرياضااي السااابق وتاييمهااا و المصاااداة عليهااا وأنياارا لنساالط الضااوء ماان
جديااد علااى انتيااارات الجامعااة وماادم تجاوبهااا ماام تطلعااات وانتمااارات مكوناتهااا وماام السياسااة
العاماااة فاااي بلااادنا فاااي مجاااال الرياضاااة وفاااق توجهاااات جاللاااة الملاااك محماااد الساااادس نصااار هللا
وأيد .
تجاادر الشااارة أنااه بمااوازاة ماام األنشااطة الرياضااية التااي كاناات تنممهااا الجامعااة نااالل الموساام
الرياضااي المنفاارط ف نهااا كاناات منكبااة علااى االشااتغال فااي العديااد ماان الورشااات وتتعلااق بتطااوير
وتحااديأ أساااليب التساايير وتفعياال الديماراطيااة الدانليااة والرفاام ماان عاادد الممارسااين وتوساايم
الااعااادة وتحاياااق تكاااوين فعاااال مااام تحساااين المساااتوم التاناااي للماااؤطرين والحكاااام والمااادربين
والرياضيين.
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ولاااد اسااتطاعت الجامعااة بفضاال اا الورشااات المفتوحااة أن تحاااق إنجااازات مهمااة ناا كر ماان
بينها :
-

-

-

الجامعيااة

الرفاام ماان عاادد المنناارطين فااي الجامعااة بمعاادل جيااد حيااأ وصاال عاادد الاارن
.022422
ارتفاع ملموس لعدد الرياضيين ال ين شاركوا في اللااءات الدولية.
تحسااين الترتيااب العااالمي لالعبااي الفريااق الااوطني للكبااار فااي التصااني المعتمااد ماان طاار
الجامعة الدولية للجيدو.
ارتفاع عدد الحكام ال ين شاركوا في اللااءات الدولية مم تراية البعض منهم .
اننفاااض التكلفااة الماليااة لمشاااركات الفاارق الوطنيااة إلااى الن اارج بمعاادل  21إلااى  21أل ا
در م التي تؤدم بالعملة الصعبة في كل مشاركة دولية.
دعااام الممارساااين و لاااك بتوزيااام عااادد مهااام مااان البااادل ) (kimonosساااواء بالنسااابة
ألعضاء الفرق الوطنية أو في إطار برنامج تنمية الجيدو.
الزيادة في مادار المنح السنوية المادمة إلى العصب.
إعااداد مشااروع بناااء مركااز وطنااي للجياادو فااي مدينااة الانيطاارة وال ا ساايتم إنجاااز علااى
ثالثة أشطر.
زيااادة معاادل عاادد األيااام التااي اضااا ا أعضاااء الفاارق الوطنيااة نااارج الااوطن سااواء فااي
إطار التربصات أو المباريات.
ااتناء أجهزة ومعدات رياضية.
إاناااع االتحاااد الاادولي للجياادو باعتماااد الاادور اإلفرياااي المفتااود لمدينااة الاادار البيضاااء
فاااي برنامجهاااا السااانو والااا أصااابح محطاااة أساساااية لتصاااني العباااي الجيااادو علاااى
الصعيد العالمي.
و لااااد أصااابح المغااارب بااا لك ابلاااة للجيااادو علاااى المساااتوم الااادولي .وتجااادر اإلشاااارة أن
ثالثة دول في افريايا من بينها المغرب من يتمتعون به ا اإلمتياز.
ماانح الثاااة للمغاارب وألول ماارة فااي افريايااا وعلااى مسااتوم البلاادان العربيااة فااي تنماايم
"الماسااتر العااالمي" و ااي أ اام تمااا رة دوليااة فااي رياضااة الجياادو بعااد األلعاااب األولمبيااة
وبطولااة العااالم والتااي يشااارك فيهااا الالعبااون األوائاال عالميااا والمصاانفون فيااى حاادود
الرتبة  02في كل وزن.
نممااات ااا التماااا رة العالمياااة تحااات الرعاياااة الساااامية لجاللاااة الملاااك محماااد الساااادس
نصاار هللا وأيااد أيااام  42و 42مااا  4102بمدينااة الرباااط وعرفاات نجاحااا كبياارا بحيااأ
تميزت بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد موال الحسن.
كمااا حضاارت اا التمااا رة العالميااة عاادة شنصاايات وطنيااة وأجنبيااة منهااا الساايد محنااد
العنصااار وزيااار الشاااباب والرياضاااة آنااا اك والسااايد حساااني بنساااليمان رئااايس اللجناااة
الوطنية األولمبية المغربية والسيد ماريوس فيزر رئيس االتحاد الدولي للجيدو.
وكااان ماان بااين المشاااركين فااي ا التمااا رة بطاال العااالم ساابم ماارات الفرنسااي تيااد
رينير.
اعتماااااد تاااادابير فااااي التساااايير اإلدار و المااااالي وتتعلااااق بالحكامااااة والديماراطيااااة
والشااافافية فاااي أنااا الاااارارات والعمااال علاااى أن تمااار جااال المعاااامالت المالياااة عبااار
المؤسسات البنكية.
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يتبااين ماان نااالل اا ا التارياار أن العماال ال ياازال اائمااا وال ياازال يباشاار علااى مسااتوم عديااد ماان
الورشااات والتااي لاام تنتااه بعااد .إن العماال ال ياازال متواصااال لبلااول األ اادا المتوناااة وأن نكااون
عند حسن من جاللة الملك محمد السادس نصر هللا.
إنناااا نؤكاااد أن الجامعاااة ملتزماااة بنارطاااة الطرياااق التاااي رسااامتها منااا ثالثاااة سااانوات وإن عمااال
اإلصااالد والعماال المثماار الاا شاارع فااي تنفباا والاا اطاام أشااواطا مهمااة ال ياازال متواصااال
ويعاااود الفضااال فياااه إضاااافة إلاااى المجهاااود الااا تب لاااه مكوناااات الجامعاااة علاااى رأساااها السااايد
شاااافيق الكتاااااني مااااؤازرة وزارة الشااااباب والرياضااااة واللجنااااة الوطنيااااة األولمبيااااة المغربيااااة
المؤسستان اللتان وجدنا فيهما سندا وتحفيزا كبيرين.
كماااا ال يفوتناااا أن نااا كر أن الجامعاااة تساااعى إلاااى توسااايم دائااارة نشااااطها بااا ن تغطاااي كااال أاااااليم
المملكااة وأن تاارم كاال الكفاااءات تنناارط فااي عملهااا بمااا فيهااا الفئااات الشااابة التااي ااي ركياازة
المستابل ويجب أن نعول عليها.
نتاما نهنئ أسرة الجيدو من ممارسين وأبطال ومدربين وحكام وجمعيات وعصب ولجان وطنية على
كل األعمال اإليجابية التي ياومون بها في ندمة الرياضة المغربية ونشكر لكم السادة ممثل وزارة
الشباب والرياضة و ممثل اللجنة الوطنية األولمبية المغربية؛ و رؤساء وممثلي اللجان واللجينات
الوطنية وممثلي الصحافة الوطنية؛ والمدعوون؛ على حسن حضوركم ودمتم في رعاية هللا وحفمه.
وفانا هللا لما فيه نير

ا البلد األمين.

الكاتب العام
أبو بكر بن بادة
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وتجدون رفقته جدوال لألنشطة التي نظمتها الجامعة في الموسم المنفرط ولنتائج البطوالت
الوطنية وحصيلة المشاركات الدولية

