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جدول العاب
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رؤية عامة عن العاب

شعارات العاب

أكبر مشهد رياضي في العالم قادم إلى طوكيو!
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نظرة عامة عن العاب
في عام 2020، طوكيو واليابان سوف تصبح مرحلة كبر مشهد رياضي في العالم!
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الرياضة اولمبية2
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https://tokyo2020. jp/en/games/sport/olympic/
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الرياضة البارالمبية3

 
https://tokyo2020. jp/en/games/sport/paralympic/

67



Infinite Excitement
فكرة مخطط اماكن:

-أشياء مثيرة غير محددة-
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Design Works and Construction Works of Taisei Corporation, Azusa Sekkei Co., Ltd. and Kengo Kuma and Associates JV / Courtesy of JSC
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©Japan Cycle Sports Center
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©Designated Builders of Type 1 Urban Redevelopment Project in the West Harumi 5-Chome District
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67 ألعاب االصالح وإعادة اHعمارالعاب البارالمبية الثانية في طوكيو
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“See you in Tokyo and Tohoku in 2020”
 




        




       


استعادة الحيوية إلى المناطق المتضررة من خالل قوة الرياضة
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https://www.youtube.com/watch?v=DVzUf2lW3wk

http://no-limits.tokyo/

https://www.para-sports.tokyo/
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دعونا إنشاء العاب بطوكيو لعام 2020 سويتا8
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نحو دورة العاب 
اولمبية بطوكيو 

لعام 2020
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برنامج مشاركة طوكيو 92020
ثمانية مواضيع من شأنها أن تجمع الناس معا لعمل أبداع للمستقبل

  
https://tokyo2020.jp/en/games/medals/project/

(You•I•DON!) YO•U•I•DON!  2020 برنامج التعليم بطوكيو

اولمبياد الثقافي بطوكيو 2020
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https://www.o.p.edu.metro.tokyo.jp/about-education
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TOKYO 2020 ID
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متطوعين العاب
المشاركة في عمليات اختيار الماسكوت (جالب الحظ) بألعاب أولمبية طوكيو لعام 2020

متطوعو المدينة

        



          




           

2020
2020
         



2020


         




          






 
©PHOTO KISHIMOTO











مسابقات ملصقات أطفال المدارس 
االبتدائية واHعدادية
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أهمية العاب اولمبية
الشيء اكثر أهمية هو ليس الفوز ولكن المشاركة...

نقل الشعلة اولمبية 

أهمية وقيم البارالمبية

دورة العاب البارالمبية واليابان
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رمز البارالمبية الرمز اولمبي
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تعزيز معرفتك ل]لعاب اولمبية والبارالمبية 
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