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للكرة الطائرة وكرة البطولة اإلفريقية المدرسية عىل منافسات  2023أسدل الستار يوم األربعاء فاتح مارس 

ي احتضنتها مدينة الدار 3x3 السلة
ة الممتدة من البيضاء، خ ، الت  اير إىل  26الل الفت  ، والمنظمة 2023مارس  فاتحفتر

بية الوطنية والتعليم األوىلي والرياضة 
الجامعة الدولية للرياضة المدرسية والجامعة اإلفريقية و من طرف وزارة الت 

 .للرياضة المدرسية والجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية

ي الكرة الطائرة و  لمغاربةواألبطال ا وقد شارك البطالت
ي صنف 

 
ةتحقيق نتائج من  وتمكنوا كرة السلة، ف  ،متمت  

ي كل من منافسات الكرة الطائرة حيث توج المغرب 
 
فيما  ذكور،- ت كرة السلةسامنافذكور، و -بالمرتبة األوىل ف

ي كل من منافسات الكرة الطائرة  الثانيةالمرتبة ت فرق اإلناث عىل أحرز 
 
 إناث. - كرة السلة  تسامناف، و ثإنا-ف

ي هذه المنافسات القارية
 
هو ثمار مجهودات تبذلها الوزارة لالرتقاء  ،هذا النجاح المتمت   الذي حققه المغرب ف

، من خالل  ي إطار ورشها اإلصالحي
 
وع  مسارات "رياضة ودبالرياضة المدرسية ف عىل جميع  راسة"تعميم مشر

بية وال ي والدراسي للتلمتكوين، والذاألكاديميات الجهوية للت 
ي تحقيق التمت   الرياض 

 
يذات والتالميذ ي أثبت نجاعته ف

ي الرياضيي   الموهوبي   عن طريق 
ي أولتها  ، كما يعكس األهميةالمزاوجة بي   التكوين األكاديمي والرياض 

خارطة الت 

،اللت   ا ن خاللة، مللرياضة المدرسي 2026-2022الطريق  ي عشر
شطة موازية نىل تنظيم أالذي ينص ع ام الثان 

ي  الرياضة المدرسيةحيث تساهم  كن التلميذات والتالميذ من التفتح وتحقيق ذواتهم،ورياضية تم
 
االرتقاء بجودة ف

ي عىل سلوك وثقافة وصحة الفرد والمجتمع وتعتتر بية والتكوين، منظومة الت   ها اإليجانر ية لتأثت   .رافعة للتنمية البشر

ي إدراج مكون ،ككذل  وتجسدت هذه المجهودات
 
ي من  ف امج الدراسية والرفع التدريجر ي التر

 
الرياضة البدنية ف

ي اأعداد 
 
بية البدنية، إضافة إىل االستثمار الجدي ف لتكوين األساس والمستمر الخاص بهذه الفئة، إىل أساتذة الت 

الجمعية الرياضية  أدوار  من خالل تفعيل ،جانب دعم وتشجيع ممارسة الرياضة المدرسية بمختلف المستويات

ي  وتطوير تعميمها عىل مستوى كل مؤسسة تعليمية، والعمل عىل  أنشطتها وتعزيز المدرسية 
برنامج النشاط الرياض 

، المنظم  ي صلب االرتقاء "  : تحت شعار ، 2023/2022 برسم هذا الموسم الدراسي المدرسي
 
التلميذة والتلميذ ف

 ". بالرياضة المدرسية والوطنية

لمغربية عىل لحدث القاري الهام موعدا لتعزيز الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة اكل هذا اش كما 

ي تجديد الثقة
 
ي مجال الرياضة المدرسية عىل وجه الخصوص، والمتجسد ف

 
ي  المستوى القاري والدوىلي عموما، وف

 
ف

ي شخص السيد يوسف بلقاسمي  المغربية المملكة
 
المدرسية للمرة الثانية  للرياضة نائب رئيس الجامعة الدولية ،ف

 عبد هللا ماهر، كاتبا عاما لذات الجامعة. وكذا السيد ، ةعىل التواىلي عىل رأس الجامعة اإلفريقية للرياضة المدرسي

ي هذه المنافسات
 
ي لبطالتنا وأبطالنا المشاركي   ف

هم، مواكبتهم لعىل  ومؤطري  هم ،وإذ تتقدم الوزارة بأحر التهان 

ي  المتدخلي   لجميع تنانها عميق ام ب عنفإنها تعر 
 
، إضافة إىل إنجاح  الذين ساهموا ف ي

ي اإلفريف 
هذا الحدث الرياض 

ي واكبت مجمل أطوار منافساته. 
 وسائل اإلعالم الوطنية والدولية الت 


