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 بالغ حصفي
 املنتخب الوطين املدريس للعدو الريفي

 يس تعد للبطوةل املغاربية بتونس 
 

مديرية الارتقاء ابلرايضة املدرس ية بتعاون مع اجلامعة امللكية املغربية للرايضة املدرس ية أ قامت 

 ،، تربصا رايضيا مبدينة فاس2017يناير  7و  6خالل يويم  ،امللكية املغربية ل لعاب القوىواجلامعة 

 املغاربية للعدو الريفي  املدرس ية للبطوةل 36 وذكل اس تعدادا للمشاركة يف ادلورة

بساقية س يدي يوسف بوالية  ،2017فرباير  7يناير اىل  30ة من الفرتة املمتد خاللس تقام اليت 

  .الاكف بتونس الشقيقة

 ،من اذلكور واالإانث تلميذا عداء 36 شارك فيه ،س باق انتقايئ هذا الرتبص خاللقد نظم و 

ليت احتضنهتا اللعدو الريفي  احتلوا املراتب الست ال وىل يف البطوةل الوطنية املدرس ية 24من مضهنم 

اقات س بال لمتزيمه يف  مت اختيارمه وعداءة عداء 12و، 2016دجنرب  18و  17و  16مدينة أاكدير أ ايم 

 س ميثلون املغربتلميذة و  اتلميذ 24 أ فرزت نتاجئه عن تأ هيل ،الفيدرالية

 يف هذه التظاهرة املغاربية. 

شارة يف الفرتة  ،فبوالية الاكال خري للمنتخب الوطين املدريس  رتبصالتنظمي  سيمت ،ولالإ

 هبدف التعرف عىل املطاف والتأ قمل ، وذكل2017اىل فاحت فرباير 2017يناير 30املمتدة من 

فضل أ   لعنارص الوطنية املدرس ية لتحقيقو بغية تأ لق ا ،املناخية هبذا البدل الشقيق الظروفمع  

حرازهي اعتاد املغرب ذلا املغاريبوابلتايل احلفاظ عىل اللقب  ،النتاجئ  ن الس نوات.منذ العديد م اإ

من س تة تخبات بأ ربع من البطوةل املغاربية ممثال  هذهسيشارك يف ن املغرب اإ ف ،ابذلكروجدير 

 (.2001  -2000)مواليد  والفتيات والفتيان( 2003-2002)مواليد  يف فئات الصغريات والصغارأ فراد 
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البعثة الرايضية املدرس ية املغربية أ رض الوطن من مدينة ادلار البيضاء يوم وس تغادر  هذا،

نس و بيامن س تكون العودة من مطار قرطاج بت بعد الزوال،الساعة الواحدة  يف 2017يناير 30االثنني 

 . بعد الزوالالساعة الواحدة والربع  يف 2017فرباير  7يوم السبت 


