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الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة المعتمدة من الجامعة الدولية
لرياضة الباركور باالعترافا الرسمي الدولي )(IPF

بيان صحفي
مؤخرا وباإلضافة لشهادة ) (FRMSUحصلت الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية
ً
 ،على االعتراف الرسمي والفعلي بخمسة من ) (IPFاالعتراف الرسمية من الجامعة الدولية للباركور
الرياضيين المحترفين كهيئة تحكيم دولية .وهم
سهلي بالل
أحمد الزيدي
حسن بوغنوش
زكريا العزوزي
مراد ديشا
هؤالء الشباب ابانوا على خبرتهم وكفاءتهم المقتدرة في مجال التحكيم للحصول عن جدارة واستحقاق
على هذه الشهادة الرسمية كحام دوليي

تم إنشاؤها وتأسيسها في سنة  .2014وهي ) (IPFتجدر اإلشارة إلى أن الجامعة الدولية للباركور
بمثابة هيئة دولية تعمل على دعم رياضة الباركور على الصعيد الوطني اعتبارا و اعتمادا على وجود
العديد من رياضيي الباركور الشباب في جميع أنحاء العالم للحفاظ على المبادرات الرياضية التي توضح
فلسفة الباركور “ ،كن قوية لتكون مفيدة “داخل إطار التوازن المساواة بين الجنسين والتنوع البشري في
جميع مبادراته العالمية.

فيما يخص الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة والتي
تأسست رسميا سنة  ،2017وهي تعد جامعة رياضية تحت الوصاية الرسمية لوزارة
 (C.N.O.M.).الشباب والرياضة وتحت إشراف اللجنة األولمبية الوطنية المغربية
وتهدف إلى تعزيز اواصر الرياضات الحضرية بجميع انواعها و بجميع تخصصاتها في
جميع أنحاء المملكة من أجل رفع العلم المغربي على الصعيد الدولي ونشر ثقافة الرياضات
الحضرية.

الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة تحصل
على االعتراف الدولي من )(IPF

عبد الرحيم الزواكي
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مؤخرا وباإلضافة ) (FRMSUحصلت الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية
 ،على االعتراف ) (IPFلشهادة االعتراف الرسمية من الجامعة الدولية للباركور
الرسمي والفعلي بخمسة من الرياضيين المحترفين كهيئة تحكيم دولية اآلتية
:أسماءهم
–سهلي بالل
–أحمد الزيدي
–حسن بوغنوش
–زكريا العزوزي
–مراد ديشا

وذكر بالغ الجامعة ،توصلت “المصدر ميديا” بنسخة منه ،أن هؤالء الشباب أبانوا
على خبرتهم وكفاءتهم المقتدرة في مجال التحكيم للحصول عن جدارة
.واستحقاق على هذه الشهادة الرسمية كحام دوليين
التي تم تأسيسها عام  ،2014بمثابة هيئة ) (IPFوتعد الجامعة الدولية للباركور
دولية تعمل على دعم رياضة الباركور على الصعيد الوطني اعتبارا و اعتمادا على
.وجود العديد من رياضيي الباركور الشباب في جميع أنحاء العالم
تجدر اإلشارة إلى أن الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات
المشابهة والتي تأسست رسميا سنة  ،2017وهي تعد جامعة رياضية تحت
الوصاية الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف اللجنة األولمبية الوطنية
وتهدف إلى تعزيز أواصر الرياضات الحضرية بجميع انواعها و  (C.N.O.M.).المغربية
بجميع تخصصاتها في جميع أنحاء المملكة من أجل رفع العلم المغربي على
.الصعيد الدولي ونشر ثقافة الرياضات الحضرية.

الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية تحصل على شهادة االعتراف الرسمي”“IPF

بالعربية  LeSiteinfo -لوسيت أنفو كوم
مؤخرا
حصلت الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية ()FRMSU
ً
وباإلضافة لشهادة االعتراف الرسمية من الجامعة الدولية للباركور (، )IPFعلى
االعتراف الرسمي والفعلي بخمسة من الرياضيين المحترفين كهيئة تحكيم دولية
وهم:
– سهلي بالل
– أحمد الزيدي
– حسن بوغنوش

– زكريا العزوزي
– مراد ديشا

وحسب بالغ توصل “سيت أنفو” فإن هؤالء الشباب أبانوا على خبرتهم وكفاءتهم
المقتدرة في مجال التحكيم للحصول عن جدارة واستحقاق على هذه الشهادة
الرسمية كحكام دوليين.
تجدر اإلشارة إلى أن الجامعة الدولية للباركور ( )IPFتم إنشاؤها وتأسيسها في
سنة  ،2014وهي بمثابة هيئة دولية تعمل على دعم رياضة الباركور على
الصعيد الوطني اعتبارا و اعتمادا على وجود العديد من رياضيي الباركور
الشباب في جميع أنحاء العالم للحفاظ على المبادرات الرياضية التي توضح فلسفة
الباركور “ ،كن قوية لتكون مفيدة “داخل إطار التوازن المساواة بين الجنسين
والتنوع البشري في جميع مبادراته العالمية.
فيما يخص الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة،
يضيف البالغ ،والتي تأسسترسميا سنة ،2017وهي تعد جامعة رياضية تحت
الوصاية الرسمية لوزارة الشباب والرياضة وتحت إشراف اللجنة األولمبية
الوطنية المغربية ( .).C.N.O.Mوتهدف هذه الجامعة إلى تعزيز أواصر
الرياضات الحضرية بجميع انواعها و بجميع تخصصاتها في جميع أنحاء المملكة
من أجل رفع العلم المغربي على الصعيد الدولي ونشر ثقافة الرياضات
الحضرية.

Fédération Internationale de Parkeur
La Fédération Royale Marocaine des Sports Urbain certifiée par
l’IPF

La Fédération Royale marocaine des sports urbains (FRMSU) vient d’obtenir une
certification auprès de la Fédération Internationale de Parkeur (IPF). Cinq de ses
athlètes professionnels ont par ailleurs étaient reconnus comme « jury
international ». Il s’agit de Sahli Bilal, Ahmed Zeidi, Hassan Bougnouch, Zakaria
Laazouzi et Morad Disha.
L’IPF, créée en 2014, aide à la formation des organes directeurs nationaux du
parkour, encadre les jeunes athlètes de la discipline dans du monde entier et
soutient les initiatives qui illustrent la philosophie du parkour, « Soyez forts pour être
utiles ». L'IPF s’engage également pour l'égalité entre les sexes et la diversité dans
toutes ses initiatives mondiales.
Créée en 2017, la Fédération Royale Marocaine des Sports Urbains a pour but de
promouvoir le sport urbain ainsi que toutes ses disciplines associées sur l’ensemble
du Royaume afin de défendre les couleurs du Maroc dans les compétitions
internationales.
https://youtu.be/HVP9BS6AUgw

.بالل السهلي يتحدث عن آفاق رياضة الباركور بالمغرب والصعوبات المحيطة بها

Il se peut que la page Web à
l'adresse https://www.youtube.com/embed/fzNO9KTv8jg?version=3&rel=1&fs=1&
autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent
&amp;wmode=opaque soit temporairement inaccessible ou qu'elle ait été déplacée de
façon permanente à une autre adresse Web.

الجامعة الملكية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة تتألق دوليا 03
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عطت وزارة الشباب والرياضة الموافقة لتأسيس الجامعة الملكية المغربية
للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة بصفتها الوزارة الوصية وذلك يوم
 26أكتوبر  ،2017بعدما تم توقيع عقد مع وزارة الشباب والرياضة من أجل
استفادة الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة من
الدعم الذي تقدمه الوزارة للجامعات الرياضية .وحسب بيان للجامعة تتوفر
"العمق" نسخة منه ،فإنها تحرص تشجيع الرياضات الحضرية في بلدنا وتلميع
صورة هذه الرياضات بشكل إيجابي بحيث وقعت العديد من العقود التشاركية ما
بينها وبين المؤسسات العمومية األخرى .وعلى مستوى المشاركات الدولية فقد
شارك الفريق الوطني لمداعبة الكرة في بطولة براك الدولية حيث حصل على
رتبة جد مشرفة ...كما شارك في بطولة العالم والتي انعقدت في تولوز حيث
حصل على الرتبة السادسة والسابعة على التوالي من بين تسعين دولة مشاركة،
وكذلك عرفت الجامعة مشاركة الفريق الوطني لرياضة PARKOURلسنة
 2018بتركيا حيث حصل البطل بالل السهلي على الرتبة الرابعة .ونظمت
الجامعة منذ انطالقها العديد من المنافسات الوطنية بالعديد من المدن بدءا بأول
كأس العرش 2018و كأس الشباب وتوب  16وسوف تعرف  2019تنظيم
ىالملتق الوطني الرياضي في نسخته الثانية .قد عرفت النسخة األولى نجاحا كبيرا
بمدينة الرباط.

دوزيم
الخميس  26دجنبر 2019 - 01:00
نظمت الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة ،ندوة صحفية بالرباط أعلنت
فيها عن فتح باب التكوين للشباب بخصوص الموسم الرياضي لسنة  2020وذلك في أصناف رياضات
“السكيت بورد” و”الباركور” و”التروتينيت” ،وذلك بمشاركة مع الجمعيات المنضوية تحت لواء
الجامعة وعدد من الخبراء والمهتمين بالرياضات الحضرية.
وتروم الندوة ،التي ترأسها منير المساري ،نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية إلى
التعريف بهذه الرياضات الحضرية وتنوير الرأي العام بأهميتها للنهوض بهذه األخيرة واالرتقاء بها

وتطويرها وكذلك استعراض أهم المحطات والمنافسات التي سيقبل عليها المنتخب الوطني السنة القادمة
وبشكل خاص األلعاب األولمبية بطوكيو .2020
وأكد منير المساري ،في تصريح صحفي ،على حرص الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية منذ
تأسيسها على تشجيع الرياضات الحضرية في المغرب وتلميع صورتها بشكل إيجابي يجعلها ترتقي ضمن
الرياضات األكثر شعبية وتداوال بين الشباب الناشئ ،وذلك بفضل التعاون المثمر الذي يجمع بين الجامعة
والجمعيات المنضوية تحت لواءها التي تشكل دعامة أساسية لنجاح هذا النوع من الرياضات بالمغرب.
كما نوه نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية بالعديد من األنشطة المتنوعة التي
تنظمها هذه الجمعيات بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من جهة والمديريات الجهوية من
جهة أخرى قصد تنظيم أوراش مختلفة تعرف بالرياضات الحضرية و بمختلف أنواعها مع تقديم شروحات
لألطفال عن طريق ممارسة هذه الرياضة و االلتزام بقواعدها األمنية التي تحافظ على سالمة ممارسيها
في المعرض الدولي بمدينة الدار البيضاء ،مراكش ،العيون ،تارودانت ،الرباط ،تمارة و طنجة .
وفي نفس السياق أعلن المساري عن توقيع العديد من العقود والشراكات مع المؤسسات العمومية لتوفير
الدعم الالزم لهذه الجامعة حديثة التأسيس ،مشيرا في هذا الصدد أن الجامعة كانت تشتغل قبل تأسيسها
كهيئة إلى أن نالت اعتراف وزارة الثقافة والشباب والرياضة.
وأضاف نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية أن هذه الرياضة تستهدف فئة الشباب
لتقريبهم من هذه الرياضة بهدف صنع أبطال جدد والمشاركة في عدد من التظاهرات الدولية ،مشيرا أن
الجامعة ومنذ انطالقها نظمت العديد من المنافسات الوطنية بدءا بأول كأس العرش  2018و كأس الشباب
وتوب  16ونظمت في  2019الملتقى الوطني الرياضي في نسخته الثانية والعديد من البطوالت بمختلف
ربوع المملكة المغربية.
وأوضح منير المساري أن الجامعة منكبة على صياغة عقد مشترك مع اإلطار الرياضي الدولي الفرنسي
جوليان سوال قصد تكليفه باإلدارة التقنية و تكوين المنتخب الوطني لأللعاب األولمبية طوكيو , 2020
بحيث تتوفر الجامعة على رياضتين أولمبيتين و هما  ROLLERو  SKATEفي انتظار الموافقة على
إدماج الرياضات األخرى مثل رياضة مداعبة الكرة و .PARKOUR
يذكر أنه على مستوى المشاركات الدولية ،شارك الفريق الوطني لمداعبة الكرة في بطولة براك الدولية
حيث حصل على رتبة جد مشرف ،كما شارك في بطولة العالم و التي انعقدت في تولوز حيث حصل على
الرتبة السادسة و السابعة على التوالي من بين تسعين دولة مشاركة  ،و كذلك عرفت الجامعة مشاركة
الفريق الوطني لرياضة  PARKOURلسنة  2018بتركيا حيث حصل البطل بالل السهلي على الرتبة
الرابعة  ,كما شارك األبطال المغاربة لرياضة  SKATEفي العديد من المنافسات الدولية واحتلوا رتب
مشرفة.
وسيشارك األبطال المغاربة في إقصائيات  2020في العديد من الدول األوربية واآلسيوية ابتداء من اليوم
في روسيا و ذلك إلى غاية شهر يونيو من سنة . 2020

مشاركة  380رياضيًا من  14دولة أفريقية في تظاهرة “الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد ”19

الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد  19هو اسم التظاهرة هي أول مسابقة
أفريقية افتراضية إثر هذه الجائحة وعليه فعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا الذي ألم
بالعالم كله ، Covid-19ال تزال الممارسات الحضرية موجودة وحاضرة .فبمبادرة من
الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة) ، (FRMSUتم إطالق
أول مسابقة افتراضية تسمى» ، “Urbains Sports Against Covid19بشراكة مع
الجامعات اإلفريقية للرياضات الحضرية والجامعة الدولية للسكيت )(WORLD SKATE
والجامعة الدولية للباركور(IPF).
وكانت الغاية من هذه التظاهرة االفتراضية االفريقية تحفيز الرياضيين الشباب وتشجيعهم
على التكيف مع الحياة االفتراضية.

وسلطت هذه المسابقة الضوء عبر مواقع التواصل االجتماعي ،على 5
تخصصات :الباركور ومداعبة الكرة (ستريت فري ستايل) وسكيت والرولور
وتروتينيت.

و شهدت هذه المسابقة األولى من نوعها في إفريقيا مشاركة أكثر من  380رياضيًا من 14
دولة أفريقية( :المغرب ،الجزائر ،تونس  ،السنغال  ،مالي  ،كينيا  ،جنوب إفريقيا  ،بوركينا
فاسو  ،مدغشقر  ،نيجيريا  ،أوغندا  ،رواندا  ،بنين وسيراليون).
وفيما يلي أسماء الفائزين:
الرولور (حر) :ذهب المركز األول على منصة التتويج إريك فال من دولة السنغال الشقيقة
وفاز بالمركز الثاني زياد كاسو من (المغرب) بينما احتل عمر العميري المركز الثالث.
Roller (Slalom):حصل على المركز األول كريم شريف الدين من دولة (البنين)
احتفظ بالمركز الثاني سيسيه نافيو (بنين) بينما حل محمود (غينيا بيساو) بالمركز الثالث.
السكيت :احتل طارق نسيس من (المغرب) المركز األول  ،محمد فيزادي من (المغرب)
بالمركز الثاني  ،وأمين بروويل من المغرب كذلك في المركز الثالث.
مداعبة الكرة حر (لإلناث) :احتلت أوكافور إجيموا إيفلين من جولة (نيجيريا) المركز األول
إكرام بن زيد من (المغرب) بالمركز الثاني وإيمان أهيل في المركز الثالث.
مداعبة الكرة (ذكور) :مهدي رابح من (المغرب) في المركز األول.
أنتيما توكنيانا من(مدغشقر) في المركز الثاني  ،وياسين بن عامر من (تونس) في المركز
الثالث.
التروتنيت :عبده كاي من (المغرب) في المركز األول
وإبراهيم آيت عبدرافي (المغرب) في المركز الثاني وأشرف خلقاوي من (المغرب) في
المركز الثالث.
الباركور :احتل ايوب حمدة من (المغرب) المركز األول  ،فؤاد بوشيوع (المغرب) بالمركز
الثاني  ،المهدي محيمحمن المغرب كذلك في المركز الثالث.
https://morocco.shafaqna.com/AR/AL/2207625

الحدث الرياضي االفتراضي األول للجامعة الملكية للرياضات الحضرية حيث شارك أزيد
من  380رياضيًا من  14دولة أفريقية

لرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد  380 : 19رياضيًا من  14دولة أفريقية
الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد  19هو اسم التظاهرة هي أول مسابقة
أفريقية افتراضية إثر هذه الجائحة وعليه فعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا الذي
ألم بالعالم كله ، Covid-19ال تزال الممارسات الحضرية موجودة وحاضرة .فبمبادرة
من الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة)، (FRMSU

تم إطالق أول مسابقة افتراضية تسمى»، “Urbains Sports Against Covid19
بشراكة مع الجامعات اإلفريقية للرياضات الحضرية والجامعة الدولية للسكيت
)SKATE

(WORLDوالجامعة

للباركور(IPF).

الدولية

كانت الغاية من هذه التظاهرة االفتراضية االفريقية تحفيز الرياضيين الشباب
وتشجيعهم

على

التكيف

مع

الحياة

االفتراضية.

عبر مواقع التواصل االجتماعي ،سلطت هذه المسابقة الضوء على  5تخصصات:
الباركور ومداعبة الكرة (ستريت فري ستايل) وسكيت والرولور وتروتينيت.
شهدت هذه المسابقة األولى من نوعها في إفريقيا مشاركة أكثر من  380رياضيًا
من  14دولة أفريقية( :المغرب ،الجزائر ،تونس  ،السنغال  ،مالي  ،كينيا  ،جنوب
إفريقيا  ،بوركينا فاسو  ،مدغشقر  ،نيجيريا  ،أوغندا  ،رواندا  ،بنين وسيراليون).
أسماء

الفائزين

في

التخصصات

المختلفة:

 الرولور (حر) :ذهب المركز األول على منصة التتويج إريك فال من دولة السنغال
الشقيقة
 وفاز بالمركز الثاني زياد كاسو من (المغرب) بينما احتل عمر العميري المركز
الثالث.
  Roller (Slalom):حصل على المركز األول كريم شريف الدين من دولة (البنين)
 احتفظ بالمركز الثاني سيسيه نافيو (بنين) بينما حل محمود (غينيا بيساو)
بالمركز

الثالث.

الس كيت :احتل طارق نسيس من (المغرب) المركز األول  ،محمد فيزادي من
(المغرب) بالمركز الثاني  ،وأمين بروويل من المغرب كذلك في المركز الثالث.
 مداعبة الكرة حر (لإلناث) :احتلت أوكافور إجيموا إيفلين من جولة (نيجيريا) المركز

األول
 إكرام بن زيد من (المغرب) بالمركز الثاني وإيمان أهيل في المركز الثالث.
 مداعبة الكرة (ذكور) :مهدي رابح من (المغرب) في المركز األول.
 أنتيما توكنيانا من(مدغشقر) في المركز الثاني  ،وياسين بن عامر من (تونس)
في

المركز
 التروتنيت:

عبده

كاي

من

الثالث.
(المغرب)

في

المركز

األول

وإبراهيم آيت عبدرافي (المغرب) في المركز الثاني وأشرف خلقاوي من (المغرب)
في

الثالث.

المركز

 الباركور :احتل ايوب حمدة من (المغرب) المركز األول  ،فؤاد بوشيوع (المغرب)
بالمركز الثاني  ،المهدي محيمحمن المغرب كذلك في المركز

الثالث.

أحداث رياضية الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد
 380 : 19رياضيا من  14دولة أفريقية

الرباط AHDATH.INFO -
الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد  19هو اسم التظاهرة هي أول مسابقة أفريقية
افتراضية إثر هذه الجائحة وعليه فعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا الذي ألم بالعالم كله
 ،ال تزال الممارسات الحضرية موجودة وحاضرة .فبمبادرة من الجامعة Covid-19
 ،تم إطالق أول ) (FRMSUالملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة
 ،بشراكة مع » "Urbains Sports Against Covid19مسابقة افتراضية تسمى
) (WORLD SKATEالجامعات اإلفريقية للرياضات الحضرية والجامعة الدولية للسكيت
 (IPF).والجامعة الدولية للباركور

كانت الغاية من هذه التظاهرة االفتراضية االفريقية تحفيز الرياضيين الشباب وتشجيعهم على
التكيف مع الحياة االفتراضية .عبر مواقع التواصل االجتماعي ،سلطت هذه المسابقة الضوء
على  5تخصصات :الباركور ومداعبة الكرة (ستريت فري ستايل) وسكيت والرولور
.وتروتينيت
شهدت هذه المسابقة األولى من نوعها في إفريقيا مشاركة أكثر من  380رياضيًا من 14
دولة أفريقية( :المغرب ،الجزائر ،تونس  ،السنغال  ،مالي  ،كينيا  ،جنوب إفريقيا  ،بوركينا
).فاسو  ،مدغشقر  ،نيجيريا  ،أوغندا  ،رواندا  ،بنين وسيراليون
:أسماء الفائزين في التخصصات المختلفة
الرولور (حر) :ذهب المركز األول على منصة التتويج إريك فال من دولة السنغال الشقيقة
 .وفاز بالمركز الثاني زياد كاسو من (المغرب) بينما احتل عمر العميري المركز الثالث
)حصل على المركز األول كريم شريف الدين من دولة (البنين Roller (Slalom):
 .احتفظ بالمركز الثاني سيسيه نافيو (بنين) بينما حل محمود (غينيا بيساو) بالمركز الثالث
السكيت :احتل طارق نسيس من (المغرب) المركز األول  ،محمد فيزادي من (المغرب)
 .بالمركز الثاني  ،وأمين بروويل من المغرب كذلك في المركز الثالث
مداعبة الكرة حر (لإلناث) :احتلت أوكافور إجيموا إيفلين من جولة (نيجيريا) المركز األول
.إكرام بن زيد من (المغرب) بالمركز الثاني وإيمان أهيل في المركز الثالث
 .مداعبة الكرة (ذكور) :مهدي رابح من (المغرب) في المركز األول
أنتيما توكنيانا من(مدغشقر) في المركز الثاني  ،وياسين بن عامر من (تونس) في المركز
.الثالث
التروتنيت :عبده كاي من (المغرب) في المركز األول
وإبراهيم آيت عبدرافي (المغرب) في المركز الثاني وأشرف خلقاوي من (المغرب) في
.المركز الثالث
الباركور :احتل ايوب حمدة من (المغرب) المركز األول  ،فؤاد بوشيوع (المغرب) بالمركز
الثاني  ،المهدي محيمحمن المغرب كذلك في المركز الثالث.

الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد  19هو اسم التظاهرة هي أول مسابقة
أفريقية افتراضية إثر هذه الجائحة وعليه فعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا الذي ألم
بالعالم كله ، Covid-19ال تزال الممارسات الحضرية موجودة وحاضرة.
فبمبادرة من الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة
) ،(FRMSUتم إطالق أول مسابقة افتراضية تسمى “Urbains Sports Against
» ،Covid19بشراكة مع الجامعات اإلفريقية للرياضات الحضرية والجامعة الدولية
للسكيت ) (WORLD SKATEوالجامعة الدولية للباركور(IPF).
كانت الغاية من هذه التظاهرة االفتراضية االفريقية تحفيز الرياضيين الشباب وتشجيعهم على
التكيف مع الحياة االفتراضية .عبر مواقع التواصل االجتماعي ،سلطت هذه المسابقة الضوء
على  5تخصصات :الباركور ومداعبة الكرة (ستريت فري ستايل) وسكيت والرولور
وتروتينيت.

شهدت هذه المسابقة األولى من نوعها في إفريقيا مشاركة أكثر من  380رياضيًا من 14
دولة أفريقية( :المغرب ،الجزائر ،تونس  ،السنغال  ،مالي  ،كينيا  ،جنوب إفريقيا  ،بوركينا
فاسو  ،مدغشقر  ،نيجيريا  ،أوغندا  ،رواندا  ،بنين وسيراليون).
أسماء الفائزين في التخصصات المختلفة:
الرولور (حر) :ذهب المركز األول على منصة التتويج إريك فال من دولة السنغال الشقيقة
وفاز بالمركز الثاني زياد كاسو من (المغرب) بينما احتل عمر العميري المركز الثالث.
Roller (Slalom):حصل على المركز األول كريم شريف الدين من دولة (البنين)
احتفظ بالمركز الثاني سيسيه نافيو (بنين) بينما حل محمود (غينيا بيساو) بالمركز الثالث.
السكيت :احتل طارق نسيس من (المغرب) المركز األول  ،محمد فيزادي من (المغرب)
بالمركز الثاني  ،وأمين بروويل من المغرب كذلك في المركز الثالث.
مداعبة الكرة حر (لإلناث) :احتلت أوكافور إجيموا إيفلين من جولة (نيجيريا) المركز األول
إكرام بن زيد من (المغرب) بالمركز الثاني وإيمان أهيل في المركز الثالث.
مداعبة الكرة (ذكور) :مهدي رابح من (المغرب) في المركز األول.
أنتيما توكنيانا من(مدغشقر) في المركز الثاني  ،وياسين بن عامر من (تونس) في المركز
الثالث.
التروتنيت :عبده كاي من (المغرب) في المركز األول
وإبراهيم آيت عبدرافي (المغرب) في المركز الثاني وأشرف خلقاوي من (المغرب) في
المركز الثالث.
الباركور :احتل ايوب حمدة من (المغرب) المركز األول  ،فؤاد بوشيوع (المغرب) بالمركز
الثاني  ،المهدي محيمحمن المغرب كذلك في المركز الثالث.

حدت رياضي إفتراضي ضد جائحة كورونا كوفيد  : 19بمشاركة 380رياضيًا من 14
دولة أفريقية
كتبه الحدث 24أكادير كتب في  2أكتوبر  7:52 - 2020م
مشاركة

الحدت24
شارك في الحدث الرياضي االفتراضي األول للجامعة الملكية للرياضات الحضرية أزيد من
 380رياضيًا من  14دولة أفريقية وتعتبر الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد
 19أول مسابقة أفريقية افتراضية إثر هذه الجائحة بالرغم من جائحة فيروس كورونا الذي
ألم بالعالم كله.
حيت ال تزال الممارسات الحضرية موجودة وحاضرة .فبمبادرة من الجامعة الملكية المغربية
للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة) ، (FRMSUتم إطالق أول مسابقة افتراضية
تسمى» ، “Urbains Sports Against Covid19بشراكة مع الجامعات اإلفريقية
للرياضات الحضرية والجامعة الدولية للسكيت ) (WORLD SKATEوالجامعة الدولية
للباركور(IPF).

كانت الغاية من هذه التظاهرة االفتراضية االفريقية تحفيز الرياضيين الشباب وتشجيعهم على
التكيف مع الحياة االفتراضية  ،عبر مواقع التواصل االجتماعي ،سلطت هذه المسابقة الضوء
على  5تخصصات :الباركور ومداعبة الكرة (ستريت فري ستايل) وسكيت والرولور
وتروتينيت.
وقد شهدت هذه المسابقة األولى من نوعها في إفريقيا مشاركة أكثر من  380رياضيًا من
 14دولة أفريقية( :المغرب ،الجزائر ،تونس  ،السنغال  ،مالي  ،كينيا  ،جنوب إفريقيا ،
بوركينا فاسو  ،مدغشقر  ،نيجيريا  ،أوغندا  ،رواندا  ،بنين وسيراليون).
أسماء الفائزين في التخصصات المختلفة:
 الرولور (حر) :ذهب المركز األول على منصة التتويج إريك فال من دولة السنغال
الشقيقة
 وفاز بالمركز الثاني زياد كاسو من (المغرب) بينما احتل عمر العميري المركز الثالث.
 Roller (Slalom):حصل على المركز األول كريم شريف الدين من دولة (البنين)
 احتفظ بالمركز الثاني سيسيه نافيو (بنين) بينما حل محمود (غينيا بيساو) بالمركز الثالث.
السكيت :احتل طارق نسيس من (المغرب) المركز األول  ،محمد فيزادي من (المغرب)
بالمركز الثاني  ،وأمين بروويل من المغرب كذلك في المركز الثالث.
مداعبة الكرة حر (لإلناث) :احتلت أوكافور إجيموا إيفلين من جولة (نيجيريا) المركز
األول
 إكرام بن زيد من (المغرب) بالمركز الثاني وإيمان أهيل في المركز الثالث.
مداعبة الكرة (ذكور) :مهدي رابح من (المغرب) في المركز األول.
أنتيما توكنيانا من(مدغشقر) في المركز الثاني  ،وياسين بن عامر من (تونس) في المركز
الثالث.
التروتنيت :عبده كاي من (المغرب) في المركز األول
 وإبراهيم آيت عبدرافي (المغرب) في المركز الثاني وأشرف خلقاوي من (المغرب) في
المركز الثالث.
الباركور :احتل ايوب حمدة من (المغرب) المركز األول  ،فؤاد بوشيوع (المغرب)
بالمركز الثاني  ،المهدي محيمحمن المغرب كذلك في المركز الثالث.

الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا  380 :رياضيا من  14دولة أفريقية
رياضة

األيام الرياضية نشر في 1أكتوبر  2020الساعة  14و  44دقيقة

الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد  19هو اسم التظاهرة هي أول مسابقة
أفريقية افتراضية إثر هذه الجائحة وعليه فعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا الذي ألم
بالعالم كله ، Covid-19ال تزال الممارسات الحضرية موجودة وحاضرة.
فبمبادرة من الجامعة الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة
) ،(FRMSUتم إطالق أول مسابقة افتراضية تسمى “Urbains Sports Against
» ،Covid19بشراكة مع الجامعات اإلفريقية للرياضات الحضرية والجامعة الدولية
للسكيت ) (WORLD SKATEوالجامعة الدولية للباركور(IPF).
كانت الغاية من هذه التظاهرة االفتراضية االفريقية تحفيز الرياضيين الشباب وتشجيعهم على
التكيف مع الحياة االفتراضية .عبر مواقع التواصل االجتماعي ،سلطت هذه المسابقة الضوء

على  5تخصصات :الباركور ومداعبة الكرة (ستريت فري ستايل) وسكيت والرولور
وتروتينيت.
شهدت هذه المسابقة األولى من نوعها في إفريقيا مشاركة أكثر من  380رياضيًا من 14
دولة أفريقية( :المغرب ،الجزائر ،تونس  ،السنغال  ،مالي  ،كينيا  ،جنوب إفريقيا  ،بوركينا
فاسو  ،مدغشقر  ،نيجيريا  ،أوغندا  ،رواندا  ،بنين وسيراليون).
أسماء الفائزين في التخصصات المختلفة:
الرولور (حر) :ذهب المركز األول على منصة التتويج إريك فال من دولة السنغال الشقيقة
وفاز بالمركز الثاني زياد كاسو من (المغرب) بينما احتل عمر العميري المركز الثالث.
Roller (Slalom):حصل على المركز األول كريم شريف الدين من دولة (البنين)
احتفظ بالمركز الثاني سيسيه نافيو (بنين) بينما حل محمود (غينيا بيساو) بالمركز الثالث.
السكيت :احتل طارق نسيس من (المغرب) المركز األول  ،محمد فيزادي من (المغرب)
بالمركز الثاني  ،وأمين بروويل من المغرب كذلك في المركز الثالث.
مداعبة الكرة حر (لإلناث) :احتلت أوكافور إجيموا إيفلين من جولة (نيجيريا) المركز األول
إكرام بن زيد من (المغرب) بالمركز الثاني وإيمان أهيل في المركز الثالث.
مداعبة الكرة (ذكور) :مهدي رابح من (المغرب) في المركز األول.
أنتيما توكنيانا من(مدغشقر) في المركز الثاني  ،وياسين بن عامر من (تونس) في المركز
الثالث.
التروتنيت :عبده كاي من (المغرب) في المركز األول
وإبراهيم آيت عبدرافي (المغرب) في المركز الثاني وأشرف خلقاوي من (المغرب) في
المركز الثالث.
الباركور :احتل ايوب حمدة من (المغرب) المركز األول  ،فؤاد بوشيوع (المغرب) بالمركز
الثاني  ،المهدي محيمحمن المغرب كذلك في المركز الثالث.

الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد  380 : 19رياضيًا من  14دولة أفريقية

فار بريس

االحدث الرياضي االفتراضي األول للجامعة الملكية للرياضات الحضرية حيث شارك أزيد
من  380رياض ًيا من  14دولة أفريقية
الرياضات الحضرية ضد جائحة كورونا كوفيد  19هو اسم التظاهرة هي أول مسابقة أفريقية
افتراضية إثر هذه الجائحة وعليه فعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا الذي ألم بالعالم

كله ، Covid-19ال تزال الممارسات الحضرية موجودة وحاضرة .فبمبادرة من الجامعة
الملكية المغربية للرياضات الحضرية والرياضات المشابهة) ، (FRMSUتم إطالق أول
مسابقة افتراضية تسمى» ، “Urbains Sports Against Covid19بشراكة مع
الجامعات اإلفريقية للرياضات الحضرية والجامعة الدولية للسكيت (WORLD
للباركور(IPF).
الدولية
)SKATEوالجامعة
كانت الغاية من هذه التظاهرة االفتراضية االفريقية تحفيز الرياضيين الشباب وتشجيعهم
االفتراضية.
الحياة
مع
التكيف
على
عبر مواقع التواصل االجتماعي ،سلطت هذه المسابقة الضوء على  5تخصصات :الباركور
ومداعبة الكرة (ستريت فري ستايل) وسكيت والرولور وتروتينيت.
شهدت هذه المسابقة األولى من نوعها في إفريقيا مشاركة أكثر من  380رياض ًيا من 14
دولة أفريقية( :المغرب ،الجزائر ،تونس  ،السنغال  ،مالي  ،كينيا  ،جنوب إفريقيا  ،بوركينا
فاسو  ،مدغشقر  ،نيجيريا  ،أوغندا  ،رواندا  ،بنين وسيراليون).
المختلفة:
التخصصات
في
الفائزين
أسماء
 الرولور (حر) :ذهب المركز األول على منصة التتويج إريك فال من دولة السنغال الشقيقة
وفاز بالمركز الثاني زياد كاسو من (المغرب) بينما احتل عمر العميري المركز الثالث.
  Roller (Slalom):حصل على المركز األول كريم شريف الدين من دولة (البنين)
 احتفظ بالمركز الثاني سيسيه نافيو (بنين) بينما حل محمود (غينيا بيساو) بالمركز
الثالث.
السكيت :احتل طارق نسيس من (المغرب) المركز األول  ،محمد فيزادي من (المغرب)
بالمركز الثاني  ،وأمين بروويل من المغرب كذلك في المركز الثالث.
 مداعبة الكرة حر (لإلناث) :احتلت أوكافور إجيموا إيفلين من جولة (نيجيريا) المركز
األول
 إكرام بن زيد من (المغرب) بالمركز الثاني وإيمان أهيل في المركز الثالث.
 مداعبة الكرة (ذكور) :مهدي رابح من (المغرب) في المركز األول.
 أنتيما توكنيانا من(مدغشقر) في المركز الثاني  ،وياسين بن عامر من (تونس) في
الثالث.
المركز
األول
المركز
في
(المغرب)
من
كاي
عبده
 التروتنيت:
وإبراهيم آيت عبدرافي (المغرب) في المركز الثاني وأشرف خلقاوي من (المغرب) في
الثالث.
المركز
 الباركور :احتل ايوب حمدة من (المغرب) المركز األول  ،فؤاد بوشيوع (المغرب) بالمركز
الثاني  ،المهدي محيمحمن المغرب كذلك في المركز الثالث.

 (Penya Gent Blaugrana D’anfa (GBAلجامعة الملكية للرياضات الحضرية توقع اتفاقية شراكة مع

الجامعة الملكية للرياضات الحضرية توقع اتفاقية شراكة مع
(Penya Gent Blaugrana D’anfa (GBA
هيئة التحرير  5سبتمبر2020 ،

مؤخرا اتفاقية شراكة مع Penya
وقعت الجامعة الملكية للرياضات الحضرية )(FRMSU
ً
) ،Gent Blaugrana D’anfa (GBAوهو االتحاد الرسمي لمحبي الرياضة ببرشلونة.
ووقع اتفاقية الشراكة جواد عواطف رئيس الجامعة وحسن بحجوب نائب رئيس Penya
Gent Blaugrana D’anfa
بحضور الرئيس المؤسس للجامعة ويوسف بناني ،و الرئيس المؤسس لـ Penya GBA
والمسؤول عن منطقة إفريقيا داخل اتحاد  Penyesالعالمي(  Fcbاالتحاد العالمي لبينييس
برشلونة)

ومنير المساري نائب رئيس اللجنة الوطنية للرياضة الحضريةو سعيد حدوش عضو
الجامعة.

وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة الحضرية في مدينة الدار البيضاء و
ليسمح لـ  GBA Kids &juniorsباالستفادة من مجموعة واسعة من ورش العمل والتدريب
باإلضافة إلى تنظيم العروض التوضيحية والمعارض في مختلف الفعاليات التي ينظمها
الكيانان.
وستتيح هذه االتفاقية أيضًا إمكانية توسيع الخبرات والممارسات الجيدة المكتسبة على مدار
أخيرا  ،تم تعيين هذه الشراكة النموذجية للتوسع على المستوى الوطني
سنوات وجودها.
ً
ويمكن تعميمها على مدن أخرى أو غيرها من نادي برشلونة بينيز الرسمي الموجود .سيقود
هذه المبادرة السيد يوسف بناني بصفته مدير منطقة إفريقيا داخل االتحاد العالمي لنادي
برشلونة بينيس.

https://www.atlasscoop.com/news29246.html

الجامعة الملكية للرياضات الحضرية توقع اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية ألنصار
ومشجعي برشلونة بالدار البيضاء
MOSTAFA CHAAB5سبتمبر 22 2020عدد المشاهدات مشاهدةآخر تحديث  :اإلثنين
 7سبتمبر  2:34 - 2020مسا ًء

اخبار الشعب/
وقعت الجامعة الملكية للرياضات الحضرية مؤخرا اتفاقية شراكة مع
الرابطة الرسمية ألنصار ومشجعي برشلونة بالدار بيضاء بهدف توسيع
قاعدة ممارسي هذا النوع من الرياضات.

ووقع اتفاقية الشراكة جواد عواطف رئيس الجامعة وحسن باحجوب
الرئيس المنتدب للرابطة ،بحضور يوسف بناني ،المسؤول عن منطقة
إفريقيا بالفدرالية الدولية للروابط الرسمية ألنصار ومشجعي نادي
برشلونة ،ومنير المساري نائب رئيس اللجنة الوطنية للرياضة الحضرية و
سعيد حدوش عضو الجامعة.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة الحضرية في
مدينة الدار البيضاء واالستفادة من مجموعة واسعة من أوارش العمل
والتدريب باإلضافة إلى تنظيم العروض التوضيحية والمعارض في مختلف
الفعاليات التي ينظمها الكيانان.
وستتيح هذه االتفاقية أيضا إمكانية توسيع الخبرات والممارسات الجيدة
المكتسبة على مدار سنوات وجودها ،حيث تسعى أطراف هذه
الشراكة النموذجية للتوسع على المستوى الوطني ،عبر تعميمها
على مدن مختلفة حيث تتواجد روابط رسمية أخرى.
وسيقود هذه المبادرة السيد يوسف بناني ،بصفته مسؤوال عن منطقة
إفريقيا بالفدرالية الدولية لروابط أنصار ومشجعي برشلونة.

•

الرئيسيةالجامعة الملكية للرياضات الحضرية توقع اتفاقية شراكة مع (Penya
Gent Blaugrana D’anfa (GBA
 mnewsنُشر في05/09/2020

مؤخرا اتفاقية شراكة مع Penya Gent
وقعت الجامعة الملكية للرياضات الحضرية )(FRMSU
ً
) ،Blaugrana D’anfa (GBAوهو االتحاد الرسمي لمحبي الرياضة ببرشلونة.
ووقع اتفاقية الشراكة جواد عواطف رئيس الجامعة وحسن بحجوب الرئيس المنتدب Gent
 Blaugrana D’anfaبحضور الرئيس المؤسس للجامعة ويوسف بناني ،و الرئيس المؤسس
لـ Penya GBAوالمسؤول عن منطقة إفريقيا داخل اتحاد  Penyesالعالمي(  Fcbاالتحاد العالمي
لبينييس برشلونة)
ومنير المساري نائب رئيس اللجنة الوطنية للرياضة الحضريةو سعيد حدوش عضو الجامعة.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة الحضرية في مدينة الدار البيضاء و ليسمح لـ
GBA Kids &juniorsباالستفادة من مجموعة واسعة من ورش العمل والتدريب باإلضافة إلى تنظيم
العروض التوضيحية والمعارض في مختلف الفعاليات التي ينظمها الكيانان.
وستتيح هذه االتفاقية أيضًا إمكانية توسيع الخبرات والممارسات الجيدة المكتسبة على مدار سنوات
أخيرا ،تم تعيين هذه الشراكة النموذجية للتوسع على المستوى الوطني ويمكن تعميمها على
وجودها.
ً
مدن أخرى أو غيرها من نادي برشلونة بينيز الرسمي الموجود .سيقود هذه المبادرة السيد يوسف بناني
بصفته مسؤول عن منطقة افريقيا بالفدرالية الدولية لروابط انصار ومشجعي برشلونة.

جامعة الملكية للرياضات الحضرية توقع اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية
ألنصار ومشجعي برشلونة بالدار البيضاء
 /نشر في  5سبتمبر  9:35 - 2020م

أش واقع تيفي من الرباط
وقعت الجامعة الملكية للرياضات الحضرية مؤخرا اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية ألنصار ومشجعي برشلونة بالدار
بيضاء بهدف توسيع قاعدة ممارسي هذا النوع من الرياضات.
ووقع اتفاقية الشراكة جواد عواطف رئيس الجامعة وحسن باحجوب الرئيس المنتدب للرابطة ،بحضور يوسف بناني،
المسؤول عن منطقة إفريقيا بالفدرالية الدولية للروابط الرسمية ألنصار ومشجعي نادي برشلونة ،ومنير المساري نائب
رئيس اللجنة الوطنية للرياضة الحضرية و سعيد حدوش عضو الجامعة.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة الحضرية في مدينة الدار البيضاء واالستفادة من مجموعة واسعة
من أوارش العمل والتدريب باإلضافة إلى تنظيم العروض التوضيحية والمعارض في مختلف الفعاليات التي ينظمها
الكيانان.
وستتيح هذه االتفاقية أيضا إمكانية توسيع الخبرات والممارسات الجيدة المكتسبة على مدار سنوات وجودها ،حيث تسعى
أطراف هذه الشراكة النموذجية للتوسع على المستوى الوطن

الجامعة الملكية للرياضات الحضرية توقع اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية ألنصار
ومشجعي برشلونة بالدار البيضاء
سبتمبر 2020 ,6
وقعت الجامعة الملكية للرياضات الحضرية مؤخرا اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية
ألنصار ومشجعي برشلونة بالدار بيضاء بهدف توسيع قاعدة ممارسي هذا النوع من
الرياضات.
ووقع اتفاقية الشراكة جواد عواطف رئيس الجامعة وحسن باحجوب الرئيس المنتدب
للرابطة ،بحضور يوسف بناني ،المسؤول عن منطقة إفريقيا بالفدرالية الدولية للروابط
الرسمية ألنصار ومشجعي نادي برشلونة ،ومنير المساري نائب رئيس اللجنة الوطنية
للرياضة الحضرية و سعيد حدوش عضو الجامعة.

وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة الحضرية في مدينة الدار البيضاء
واالستفادة من مجموعة واسعة من أوارش العمل والتدريب باإلضافة إلى تنظيم العروض
التوضيحية والمعارض في مختلف الفعاليات التي ينظمها الكيانان.
وستتيح هذه االتفاقية أيضا إمكانية توسيع الخبرات والممارسات الجيدة المكتسبة على مدار
سنوات وجودها ،حيث تسعى أطراف هذه الشراكة النموذجية للتوسع على المستوى الوطني،
عبر تعميمها على مدن مختلفة حيث تتواجد روابط رسمية أخرى.
وسيقود هذه المبادرة السيد يوسف بناني ،بصفته مسؤوال عن منطقة إفريقيا بالفدرالية الدولية
لروابط أنصار ومشجعي برشلونة .

http://www.aljadyd.com/74312

الجامعة الملكية للرياضات الحضرية توقع اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية ألنصار
ومشجعي برشلونة بالدار البيضاء

الالهم:
وقعت الجامعة الملكية للرياضات الحضرية مؤخرا اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية
ألنصار ومشجعي برشلونة بالدار بيضاء بهدف توسيع قاعدة ممارسي هذا النوع من
الرياضات.

ووقع اتفاقية الشراكة جواد عواطف رئيس الجامعة وحسن باحجوب الرئيس المنتدب
للرابطة ،بحضور يوسف بناني ،المسؤول عن منطقة إفريقيا بالفدرالية الدولية للروابط
الرسمية ألنصار ومشجعي نادي برشلونة ،ومنير المساري نائب رئيس اللجنة الوطنية
للرياضة الحضرية و سعيد حدوش عضو الجامعة.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة الحضرية في مدينة الدار البيضاء
واالستفادة من مجموعة واسعة من أوارش العمل والتدريب باإلضافة إلى تنظيم العروض
التوضيحية والمعارض في مختلف الفعاليات التي ينظمها الكيانان.
وستتيح هذه االتفاقية أيضا إمكانية توسيع الخبرات والممارسات الجيدة المكتسبة على مدار
سنوات وجودها ،حيث تسعى أطراف هذه الشراكة النموذجية للتوسع على المستوى الوطني،
عبر تعميمها على مدن مختلفة حيث تتواجد روابط رسمية أخرى.
وسيقود هذه المبادرة السيد يوسف بناني ،بصفته مسؤوال عن منطقة إفريقيا بالفدرالية الدولية
لروابط أنصار ومشجعي برشلونة.

لجامعة الملكية للرياضات الحضرية توقع اتفاقية شراكة مع
الرابطة الرسمية ألنصار ومشجعي برشلونة بالدار البيضاء

أنباؤنا:

وقعت الجامعة الملكية للرياضات الحضرية مؤخرا اتفاقية شراكة مع الرابطة
الرسمية ألنصار ومشجعي برشلونة بالدار بيضاء بهدف توسيع قاعدة ممارسي
هذا النوع من الرياضات.
ووقع اتفاقية الشراكة جواد عواطف رئيس الجامعة وحسن باحجوب الرئيس
المنتدب للرابطة ،بحضور يوسف بناني ،المسؤول عن منطقة إفريقيا بالفدرالية
الدولية للروابط الرسمية ألنصار ومشجعي نادي برشلونة ،ومنير المساري نائب
رئيس اللجنة الوطنية للرياضة الحضرية و سعيد حدوش عضو الجامعة.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة الحضرية في مدينة الدار
البيضاء واالستفادة من مجموعة واسعة من أوارش العمل والتدريب باإلضافة إلى
تنظيم العروض التوضيحية والمعارض في مختلف الفعاليات التي ينظمها الكيانان.
وستتيح هذه االتفاقية أيضا إمكانية توسيع الخبرات والممارسات الجيدة المكتسبة
على مدار سنوات وجودها ،حيث تسعى أطراف هذه الشراكة النموذجية للتوسع
على المستوى الوطني ،عبر تعميمها على مدن مختلفة حيث تتواجد روابط رسمية
أخرى.
وسيقود هذه المبادرة السيد يوسف بناني ،بصفته مسؤوال عن منطقة إفريقيا
بالفدرالية الدولية لروابط أنصار ومشجعي برشلونة.

الجامعة الملكية للرياضات الحضرية توقع اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية ألنصار ومشجعي
برشلونة بالدار البيضاء

الشمال ميديا :
وقعت الجامعة الملكية للرياضات الحضرية مؤخرا اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية ألنصار ومشجعي
برشلونة بالدار بيضاء بهدف توسيع قاعدة ممارسي هذا النوع من الرياضات.
ووقع اتفاقية الشراكة جواد عواطف رئيس الجامعة وحسن باحجوب الرئيس المنتدب للرابطة ،بحضور
يوسف بناني ،المسؤول عن منطقة إفريقيا بالفدرالية الدولية للروابط الرسمية ألنصار ومشجعي نادي
برشلونة ،ومنير المساري نائب رئيس اللجنة الوطنية للرياضة الحضرية و سعيد حدوش عضو الجامعة.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة الحضرية في مدينة الدار البيضاء واالستفادة
من مجموعة واسعة من أوارش العمل والتدريب باإلضافة إلى تنظيم العروض التوضيحية والمعارض في
مختلف الفعاليات التي ينظمها الكيانان.
وستتيح هذه االتفاقية أيضا إمكانية توسيع الخبرات والممارسات الجيدة المكتسبة على مدار سنوات
وجودها ،حيث تسعى أطراف هذه الشراكة النموذجية للتوسع على المستوى الوطني ،عبر تعميمها على
مدن مختلفة حيث تتواجد روابط رسمية أخرى.
وسيقود هذه المبا درة السيد يوسف بناني ،بصفته مسؤوال عن منطقة إفريقيا بالفدرالية الدولية لروابط
أنصار ومشجعي برشلونة.

أخبار المشاهير :

وقعت الجامعة الملكية للرياضات الحضرية مؤخرا اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية ألنصار
ومشجعي برشلونة بالدار بيضاء بهدف توسيع قاعدة ممارسي هذا النوع من الرياضات.
ووقع اتفاقية الشراكة جواد عواطف رئيس الجامعة وحسن باحجوب الرئيس المنتدب للرابطة،
بحضور يوسف بناني ،المسؤول عن منطقة إفريقيا بالفدرالية الدولية للروابط الرسمية ألنصار
ومشجعي نادي برشلونة ،ومنير المساري نائب رئيس اللجنة الوطنية للرياضة الحضرية و
سعيد حدوش عضو الجامعة.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة الحضرية في مدينة الدار البيضاء
واالستفادة من مجموعة واسعة من أوارش العمل والتدريب باإلضافة إلى تنظيم العروض
التوضيحية والمعارض في مختلف الفعاليات التي ينظمها الكيانان.
وستتيح هذه االتفاقية أيضا إمكانية توسيع الخبرات والممارسات الجيدة المكتسبة على مدار
سنوات وجودها ،حيث تسعى أطراف هذه الشراكة النموذجية للتوسع على المستوى الوطني،
عبر تعميمها على مدن مختلفة حيث تتواجد روابط رسمية أخرى.
وسيقود هذه المبادرة الس يد يوسف بناني ،بصفته مسؤوال عن منطقة إفريقيا بالفدرالية الدولية
لروابط أنصار ومشجعي برشلونة.

Pour créer une dynamique sportive locale et élargir la base de la pratique
du sport, la Fédération Royale Marocaine des Sports Urbains (FRMSU) a
signé récemment une convention de partenariat avec la Penya Gent
Blaugrana D’anfa (GBA), association officielle de fans du Barça.
La convention de partenariat a été signée par Jaouad Aouatif, Président du
FRMSU et Hassan Bahajjoub, président délégué de la Penya Gent
Blaugrana D’anfa, en présence de Mounir El Messari, vice-président du
comité national des sports urbains, de Said Haddouch, membre de la
FRMSU et Youssef Bennani, président fondateur de la Penya GBA et
responsable de la zone Afrique au sein de la Fcb world Penyes Fédération
(Fédération mondiale des Penyes du Fc Barcelone ).
Ce partenariat a pour objectif élargir la base des pratiquants des sports
urbains sur la ville de Casablanca. Il permet aux GBA Kids & juniors de
bénéficier d’une large panoplie d’ateliers et de formations ainsi que

l’organisation des stands de démonstration et exhibition sur les différents
événements organisées par les deux entités. Cette convention permettra
également d’élargir les expériences et les bonnes pratiques acquises tout
au long des années d’existence. Enfin ce partenariat modèle est amené à
s’élargir sur le plan national et pourra être généralisé sur d’autres villes ou
d’autres Penyes officielles du Fc Barcelone qui sont présentes. Cette
initiative sera pilotée par Monsieur Youssef Bennani en sa qualité de
responsable zone Afrique au sein de la fédération mondiale des Penyes du
Fc Barcelone
A propos de la Fédération Royale Marocaine des Sports Urbains ( FRMSU)
Créée en 2017, la Fédération Royale Marocaine des Sports Urbains est
une association sportive rattachée au Ministère de la Jeunesse et des
Sports sous la surveillance du Comité National Olympique Marocain
(C.N.O.M.). Elle a pour but de promouvoir le sport urbain ainsi que toutes
ses disciplines associées sur l’ensemble du Royaume afin de défendre les
couleurs du Maroc sur la sphère internationale.
A propos de la Penya Gent Blaugrana D’anfa
Fondée le 14 février 2012, la Penya Gent Blaugrana D’anfa (GBA) est
largement plus qu’un simple rassemblement de supporter de la Barça.
C’est la Penya officielle à Casablanca reconnue par le club. Elle se
positionne aujourd’hui comme étant une Penya leader au Maroc mais aussi
en Afrique par son modèle et la qualité de ses activités.

La FRMSU scelle un partenariat avec la Penya Gent
Blaugrana d’Anfa

Pour créer une dynamique sportive locale et élargir la base de
la pratique du sport, la Fédération Royale Marocaine des Sports
Urbains (FRMSU) a signé récemment une convention de
partenariat avec la Penya Gent Blaugrana d’Anfa (GBA),
association officielle de fans du Barça.
La convention de partenariat a été signée par Jaouad Aouatif,
Président du FRMSU et Hassan Bahajjoub, président délégué
de la Penya Gent Blaugrana d’Anfa, en présence de Mounir El
Messari, vice-président du comité national des sports urbains,
de Said Haddouch, membre de la FRMSU et Youssef Bennani,

président fondateur de la Penya GBA et responsable de la zone
Afrique au sein de la Fcb world Penyes Fédération (Fédération
mondiale des Penyes du Fc Barcelone ).
Ce partenariat a pour objectif élargir la base des pratiquants des
sports urbains sur la ville de Casablanca. Il permet aux GBA Kids
& juniors de bénéficier d’une large panoplie d’ateliers et de
formations ainsi que l’organisation des stands de démonstration
et exhibition sur les différents événements organisées par les
deux entités. Cette convention permettra également d’élargir les
expériences et les bonnes pratiques acquises tout au long des
années d’existence.
Enfin ce partenariat modèle est amené à s’élargir sur le plan
national et pourra être généralisé sur d’autres villes ou d’autres
Penyes officielles du Fc Barcelone qui sont présentes. Cette
initiative sera pilotée par M. Youssef Bennani en sa qualité de
responsable zone Afrique au sein de la fédération mondiale des
Penyes du Fc Barcelone.

الجامعة الملكية للرياضات الحضرية توقع اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية ألنصار
ومشجعي برشلونة بالدارالبيضاء

لوسيت أنفو كوم  LeSiteinfo -بالعربية

مؤخرا اتفاقية شراكة مع الرابطة الرسمية
وقعت الجامعة الملكية للرياضات الحضرية
ً
ألنصار ومشجعي برشلونة بالدارالبيضاء.
ووقع اتفاقية الشراكة جواد عواطف رئيس الجامعة ،وحسن باحجوب الرئيس المنتذب
للرابطة ،بحضور يوسف بناني ،المسؤول عن منطقة إفريقيا بالفدرالية الدولية للروابط
الرسمية ألنصار و مشجعي نادي برشلونة ومنير المساري نائب رئيس اللجنة الوطنية
للرياضة الحضرية و سعيد حدوش عضو الجامعة.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع قاعدة ممارسي الرياضة الحضرية في مدينة الدار البيضاء
و االستفادة من مجموعة واسعة من أوارش العمل والتدريب باإلضافة إلى تنظيم العروض
التوضيحية والمعارض في مختلف الفعاليات التي ينظمها الكيانان.

اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻠرﯾﺎﺿﺎت اﻟﺣﺿرﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﺎت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ
Fédération Royale Marocaine des Sports Urbains
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