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 بالغ صحفي 

 8288 أ بريل 82خميس ال 
 

 س تة أ الف مشارك ومشاركة في دوري رمضان للرايضات الجماعية أ زيد من س تمائة فريق و  

 8288برسم س نة 

 

للرايضات الجماعية برسم فعاليات دوري رمضان  ،8288 بريلأ   82خميس اختتمت يوم ال 
  ،القنيطرة -سال -، ممثلة في جهات الرابط ابلمملكة هاتج  تسععشرة أ قاليم ب  االتي نظمته ،8288س نة 
 - يونوالع  ،الحس يمة -تطوان  -وطنجة  ،سفيأ   -ومراكش  ،خنيفرة -وبني مالل  ،مكناس –وفاس 

رمضان  6من  الل الفترة الممتدةخ وجهة الشرق، ،ودرعة اتفياللت ،وكلميم واد نون ،الساقية الحمراء
لى  4113  "الرايضة للعموم".، تحت شعار: منه 86ه ا 

، افريق 662، موزعين على امشاركة ومشارك 6142وقد شارك في منافسات هذا الدوري  
 ،مس تطيلةوالكرة ال  ،الطائرةالكرة و  ،وكرة اليد ،وكرة السلة ،المصغرة كرة القدمفي صنف رايضات  وذلك
ذ  .للذكورفريقا  436لال انث و افريق 438المشاركة  فرقالبلغ عدد  ا 

طار االهتمام الذي توليه الوزارة لل نشطة هذا الدوريوجاء تنظيم     عتاارهااب ةيالرايض  في ا 
التربية للنهج الجديد الدامج للرايضة و تكريسا و  ،االجتماعيركائز التنمية ووس يلة لالندماج  ركيزة من

ة والرايض عموما لرايضةا أ هميةقطاع حكومي واحد، والذي يعكس  ضمنالوطنية والتعليم ال ولي 
 .االرتقاء ابلفرد ودورهما فيعلى وجه الخصوص، المدرس ية 
لذي ا ابلرايضة للعموم الس نوي الخاصالبرانمج  تفعيل في هامةمحطة الدوري  هذا يعد كما

رايضية المحلية وفق مقاربة منفتحة على الجمعيات ال تم تنظيم منافساتهانوعة رايضية مت  تتظاهرايتضمن 
 مس تحضرة للخصوصيات المجالية للتراب الوطني. و 

لى  هذا الدوري الرايضي برانمج تسطير خالل منتسعى الوزارة و   تقوية أ سس الرايضةا 
لمرافق والانيات وش اكة ا فضاءات القرببكل من  والمنافساتلتقيات الم مجموعة من  عبر تنظيم القاعدية
لى فتح ،ابلمؤسسات التعليميةالمتواجدة الرايضية  ل كبر عدد  اخدماته تقديمل  هذه الفضاءات كما تهدف ا 

طارفي  المواطنات والمواطنينمن  ز ية المجالية وتعز ق العداليتحق تس تهدف  خلق دينامية رايضية ترابية ا 
فئات  ممارسة الرايضة لدى توس يععبر تشجيع و وذلك محاربة اال قصاء والتهميش، و ، س ياسة القرب

لتنمية  أ مامهم وخلق فرص، تهم الجماعية المفضلةامزاولة رايض وحثهم على عريضة من اليافعين والش ااب
مس توايتها ب في المنظومة الرايضية  وواعدة مندمجة واكتشاف مواهب جديدةوتطوير مهاراتهم  همقدرات 

 المحلية واال قليمية والجهوية.


