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 2022دجنير  03السبت 
 

ي فعاليات ال تلميذة وتلميذ  800أزيد من 
 
بطولة الوطنية المدرسية يشاركون ف

ي 
 بمدينة السعيدية للعدو الريف 

 

ة 47احتفاء بالذكرى  اء المظفرة والذكرى  للمسير خالل تحتضن مدينة السعيدية لعيد االستقالل المجيد،  67الخضر

ة الممت .  البطولةفعاليات الدورة السابعة والخمسير  ل ،2022دجني   08إىل  04 مندة الفير ي
 الوطنية المدرسية للعدو الريف 

ي تنظمها وتنتظم هذه البطولة الوطنية المدرسية 
بية الوطنية والتعليم األوىلي والرياضة، بتعاون مع الجامعة  التر

وزارة الير

اكة مع الجامعة الملكية مية الجهو اديألكع االملكية المغربية للرياضة المدرسية وبتنسيق م ق، وبشر بية والتكوين لجهة الشر ية للير

ي المغربية أللعاب القوى، 
ر
ر ف  06من الذكور، والمرحلة الثانية فئة خاصة ب 2022دجنير  06إىل  04من المرحلة األوىل  : مرحلتير

 اإلناث.  ، خاصة بفئة2022دجنير  08إىل 

ي إطار جهود  ها ويندرج تنظيم
ر
ىل تنوي    ع وتعميم الممارسة الرياضية وجعل الجمعية الرياضية المدرسية الهادفة إرة وزاال ف

 والنموذج التنموي الجديد وخارطة الطريق 51.17المشتل الرئيسي للمواهب الرياضية، كما نص عىل ذلك القانون اإلطار 

 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.  2022-2026

ر  2010-2011، 2008-2009، 2006-2007، 2004-2005مواليد  ،ا ذيذة وتلميلمت 864، ويخوض منافساتها  عن المتأهلير

ي عرفت، البطوالت الجهوية واإلقليمية
  جهات المملكة. تلميذة وتلميذ يمثلون مختلف  80000مشاركة  والتر

ي المدرسي لهذه السنة وشمل 
ة  اعتمد عىل مجموعة من المبادئ المؤطر نوعا رياضيا، كما  46برنامج النشاط الرياضر

بية الدامجةو  كالعدالة المجالية ر و  الير ر الجنسير ي المدرسي و  المساواة بير
بوي الرياضر لمحافظة عىل او  تنوي    ع وتعميم العرض الير

 . ي
ر
 البيئة واالستدامة والتعريف بالموروث الثقاف

ي م
ر
ر ف بية البدنية  ،الرياضة المدرسيةجال وتعتي  البطوالت الوطنية تتويجا لجهود مجموع الفاعلير وخاصة أساتذة الير

ي تأطير  والرياضية محليا وإقليميا وجهويا،
ر
نخبة من التلميذات والتالميذ، الذين أبانوا عن مهاراتهم الرياضية والذين ساهموا ف

ي مختلف المراحل اإلقصائية. 
ر
 وكفاءتهم ف

، تظافرت الجهود مركزي ي
ير الظروف المثالية إليواء واستقبال التلميذات حليا لتوفا وموإلنجاح هذا االستحقاق الوطتر

ر وأطقم طبية وضيوف الدورة،  ر من حكام وصحافيير ي الجامعة الملكية  إىل جانبوالتالميذ ومؤطري  هم وجميع المشاركير تقنتر

 المغربية أللعاب القوى لمعاينة المنافسات بهدف التنقيب عن أبطال المستقبل. 

 


