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  بودابستبودابستبب  ببطولة العالم للعدو الريفيببطولة العالم للعدو الريفي  الفائزالفائزلمنتخب الوطني المدرسي لمنتخب الوطني المدرسي للحفل استقبال حفل استقبال 
  

رشيد بن المختار، وزير التربية  السيد عتبر

الوطنية والتكوين المهني، في تهنئته لعناصر 

المنتخبات الوطنية المدرسية للعدو الريفي، أن 

و اإلنجاز الذي تم تحقيقه في بطولة العالم للعد

الريفي المدرسي التي جرت أطوارها النهائية في 

، يعد 1122أبريل  12إلى  12بودابست بهنغاريا من 

بمثابة هدية تم تقديمها للوطن ساهم فيها، إلى جانب 

األساتذة والمدربين كما ساهمت األبطال المتوجين، 

لجامعة كل المؤسسات الشريكة وعلى رأسها افيها 

اللجنة األولمبية و القوىالمغربية أللعاب ة الملكي

 .الوطنية المغربية

وأشار السيد الوزير في كلمة ألقاها خالل حفل 

االستقبال الذي نظمته وزارة التربية الوطنية 

على شرف المنتخب الوطني  والتكوين المهني

، بمركز التكوينات 1122أبريل  12يوم  ،المدرسي

د والذي حضره السي والملتقيات الوطنية بالرباط،

خالد برجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية 

م عبد السالالوطنية والتكوين المهني، والسيد 

المغربية أللعاب  لجامعة الملكيةا رئيسن أحيزو

 مصطفى زكري ممثلماجور الكولونيل و ،القوى

كما حضره ، الوطنية المغربية اللجنة األولمبية

ة التربية السيد يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزار

عبد اللطيف أيت الوطنية والتكوين المهني، والسيد 

، الكاتب العام لوزارة الشباب والرياضة، العميري

هذا باإلضافة إلى البطل العالمي خالد السكاح، أن 

الذي قررت فيه وزارة الفوز جاء في الوقت المناسب 

، في إطار التربية الوطنية والتكوين المهني

بالرياضة أكثر االهتمام  دة،استراتيجيتها الجدي

وإيالئها مرتبة مهمة في العملية التربوية سواء على 

مستوى البرامج واإلمكانيات أو على مستوى 

ها في م تعميمالمراكز الجهوية للرياضة التي سيت

إلى  ، في نفس السياق،المستقبل القريب، داعيا

من خالل لرياضة التربوي ل البعد استثمارضرورة 

 شء على قيم المنافسة واالنسجامتربية الن

 .الروح الوطنيةالتشبع بو واالنضباط

 رئيسن، أحيزوم عبد السالمن جانبه هنأ السيد 

، التالميذ المغربية أللعاب القوى للجامعة الملكية

الفائزين على اإلنجاز الرياضي العالمي الذي حققوه 

مشيرا إلى أن هذا اإلنجاز هو ثمرة لسياسة يجب 

في المستقبل من خالل فأكثر زيزها أكثر تعدعمها و

التعاون بين الجامعات الملكية المغربية لجميع تكثيف 

إنه ال  وأضاف ،الرياضات ووزارة التربية الوطنية

ال على  ،يمكن تحقيق نتائج إيجابية في الجامعات

 مادون ،المستوى الوطني وال على المستوى الدولي

 .هتمام بالرياضة المدرسيةا

، الكاتب العام عبد اللطيف أيت العميرييد الس أما

عن شعوره فقد عبر لوزارة الشباب والرياضة، 

بالفخر واالعتزاز حيال النتائج الممتازة التي حققها 

العداءات والعداؤون الشباب في هذه البطولة 

للشباب  مشرفا وذجاواصفا إياهم بكونهم نم ،العالمية

 ا
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النتائج صر على تحقيق المغربي المكافح الذي ي

وبلوغ الغايات، كما نوه بالجهود التي بذلتها الجامعة 

الملكية المغربية للرياضة المدرسية طيلة المنافسات 

أنها تتواءم مع االستراتيجية التي  أشار إلى والتي

تنهجها وزارة الشباب والرياضة في مجال تنمية 

تنظيم بطوالت محلية وجهوية  عبرالرياضة القاعدية 

تبرا أن الرياضة المدرسية هي المشتل مع ،ووطنية

الرياضية من الحقيقي الذي تلجأ إليه كل الجامعات 

 مختلفعن مواهب وأبطال في والتنقيب لبحث أجل ا

 .الرياضات

أكد السيد دمحم فريد دادوشي، مدير االرتقاء وبدوره 

والرئيس المنتدب للجامعة  بالرياضة المدرسية،

وزارة استعداد  الملكية المغربية للرياضة المدرسية،

لعمل من أجل التربية الوطنية والتكوين المهني ل

مع كل الشركاء  والتنسيق لتعاونتعزيز سبل ا

الرتقاء بالرياضة الوطنية على جميع المستويات ل

سواء في مجال ألعاب القوى أو في باقي الرياضات 

ها في توضيحه لألهمية التي تولي ، مبرزايةالجماع

لرياضة ضمن برامجها وزارة التربية الوطنية ل

أن  والحيز الذي تخصصه لها ضمن الزمن المدرسي،

الوزارة تخصص ساعتين أسبوعيا لمادة الرياضة 

حصة الخاص بالتالميذ ما يتضمن استعمال الزمن ك

لنسبة للثانوي بازمنية من ست ساعات أسبوعيا 

بالنسبة للثانوي التأهيلي ساعات  عدادي وثالثاإل

 ،A.S.Sمخصصة للجمعية الرياضية المدرسية 

 الحصة الزمنية المخصصة لالنشطة معدلبذلك ليصبح 

للمستوى  بالنسبة ثمان ساعات الرياضية ذات الطبيعة

 .بالنسبة للمستوى الثاني األول وخمس ساعات

التوجهات  أن لسيد المدير، في ذات الصدد،اوأبرز  

الجديدة التي تتضمنها الرؤية االستراتيجية إلصالح 

مراكز  تعميممنظومة التربية والتكوين تسير في اتجاه 

من شأنها أن تلبي هذه الحاجة، مضيفا أنه تم رياضية 

يتم فتح س رياضية كماثمانية مراكز لحد اآلن فتح 

تعمم هذه على أن في السنة المقبلة آخر مركزا  12

فيما بعد على الصعيد الوطني، وهو الورش  تجربةال

تعول في إنجازه الوزارة  قال السيد المدير أن الذي

على الشراكة والتعاون الفعال الذي يجمعها 

 .بالجامعات الملكية لمختلف األنواع الرياضية

على شرف ت التي هذه البطولة أنيشار إلى 

مثل  جامعة الدولية للرياضة المدرسية،التنظيمها 

من مواليد سنوات  وعداؤون عداءات ها المغربفي

متر  2011، في مسافة 1112 ـ 1111ـ  2999ـ  2991

 .لذكورالنسبة لب متر 0011بالنسبة لإلناث ومسافة 

اختيار أفراد المنتخب المتوج باللقب العالمي وتم 

إقليمية عرفت مشاركة أكثر من على ضوء بطوالت 

منهم إلى ألف عداء وعداءة ممدرسين، تأهل  22

تلميذ وتلميذة  0111ية أكثر من البطوالت الجهو

عداء  201صل منهم إلى البطولة الوطنية وو

 .وعداءة

ا للفائزات والفائزين، تقديم هدايبالحفل تميز هذا و

وألفراد الطاقم اإلداري والتربوي الذي سهر على 

ذا ه حضر .إعداد وتأطير هذه المنتخبات ومرافقتها

السيدان المفتشان العامان لوزارة  كل من الحفل

التربية الوطنية والتكوين المهني ومديرون 

مديري األكاديميات الجهوية للتربية مركزيون و

 والتكوين 
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 المنتخب الوطني المدرسي ـ إناث، الحائز على الميدالية الذهبية

 
 ور، الحائز على الميدالية الذهبيةالمنتخب الوطني المدرسي ـ ذك

 
 فريق المؤسسة الحائز على الميدالية الفضية

 

 


