
 

 

 

 

 

 

 بالغ حصفي
   2018 ايدزنمجحصيةل 

 

 الدورة السابعة عشر للبطولة الدولية لأللعاب الرياضيةمنافسات على  2018 ماي8 أسدل الستار يوم

تحت الرعاية السامية لصاحب  ،بمدينتي مراكش والدار البيضاءالتي نظمت  2018زياد جمن المدرسية

تعليم الالتكوين المهني ومن طرف وزارتي التربية الوطنية ويده، الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا وأ

الجامعة الملكية والجامعة الدولية للرياضة المدرسية بشراكة مع  لشباب والرياضةاو البحث العلميالعالي و

 المغربية للرياضة المدرسية.

على نجاحا باهرا يتجلى  احتضنتها القارة اإلفريقية ألول مرة في تاريخها،التي  وقد عرفت هذه الدورة

 لمشاركينعدد ابلدا افريقيا. كما بلغ  21دولة، من بينها  58في عدد الدول المشاركة الذي بلغ الخصوص 

 صنفا رياضيا. 18في  رياضيةرياضي و 2500

لعاب القوى من طرف ثالثة عدائين مغاربة، وعدائين سبعة أرقام قياسية في أبتحطيم  تميزت هذه الدورة كما 

 من روسيا البيضاء وآخر من الصين. ءنين من اليونان، إضافة إلى عدااث

ألبطال عالميين أنطلق مسار أغلبهم من المشاركة في المنافسات  اوازن احضورهذه الدورة أيضا  عرفت 

 الرياضية المدرسية، من بينهم:

 نوال المتوكل، بطلة أولمبية عالمية مغربية في رياضة ألعاب القوى، -

 ان، بطلة أولمبية عالمية فرنسية في رياضة الجيدو،جفريز إيم -

 مارتا بانيني، بطلة أولمبية عالمية إيطالية في رياضة الجمباز اإليقاعي، -

 في الوزن الخفيف، WBAسليمان مباي، مالكم فرنسي، محترف وبطل سابق في بطولة  -

 كيفين ماير، بطل أولمبي عالمي فرنسي في رياضة ألعاب القوى، -

 الجيدورياضة مغربية في عالمية ، بطلة أسماء نكاي -



 

الرياضة، كما تمكنوا رياضيا في جميع األصناف  252البالغ عددهم  األبطال الشباب المغاربةوقد شارك 

 ،ألول مرة في تاريخ هذه المنافسات ،المغرب لتبوء الرتبة الثانية الذي أهل ءالشي ، هرةبمنتائج  تحقيق من

 ميدالية برونزية. 32ميدالية فضية و  23ميدالية ذهبية، و 33بما مجموعه في سبورة الميداليات 

 

 :2018في جمنازيادللدول المشاركة  الترتيب النهائيقد جاء و

الميدالية 
 النحاسية

 الترتيب الدول الميدالية الذهبية الميدالية الفضية

 1 اوكرانيا 36 36 34

 2 المغرب 33 23 32

 3 البرازيل 24 24 32

82  4 طايبي الصينية 23 15 

 5 اليونان 16 5 13

 6 فرنسا 14 27 14

 7 الصين 13 11 18

 8 إيران 12 3 2

 9 روسيا 8 11 14

 10 ايرالندا 6 5 2

 11 هنغاريا 5 12 9

 12 تركيا 5 6 16

 13 بالروسيا 4 6 12

 14 الجزائر 3 9 13

 15 رومانيا 3 4 14

 16 انجلترا 2 10 9

كونغهونغ  2 4 3  17 

 18 اسبانيا 2 1 5

 19 قبرص 2 1 0

 20 ارمينيا 2 1 5

 21 تونس 2 0 1

 22 البرتغال 1 2 3

 23 بوتسوانا 1 0 0



 

 

 
 

، اركين في هذه المنافسات ومؤطريهمحر التهاني لألبطال الشباب المغاربة المشأب اللجنة المنظمةوإذ تتقدم 

للجامعات الملكية المغربية لجميع األصناف الرياضية المشاركة، وجميع العميق تعرب عن شكرها  فإنها

 المكتب الشريف للفوسفاط، وشركة اولماس للمياه المعدنيةوالشركاء خصوصا شركة اتصاالت المغرب، 

 .وشركة سنطرال دانون

الدرك الملكي و واألمن الوطني وجميع المنتخبين ن عميق امتنانها للسلطات المحلية،كما تعرب الوزارة ع

التي  القطاعات الحكومية ومختلفالمساعدة والوقاية المدنية بمدينتي مراكش والدار البيضاء  والقوات

وسائل  لى، إضافة إوكذا جميع المرافقين والمتطوعين ساهمت في انجاح هذا الحدث الرياضي العالمي

 . 2018التي واكبت جميع فعاليات جمنازياد الوطنية والدولية اإلعالم

 

 

 

 

 

 

 

 24 جنوب افريقيا 0 2 4

 25 كرواتيا 0 1 3

 26 الواليات المتحدة االمريكية 0 1 2

 27 االمارات العربية المتحدة 0 0 5

 28 أذربيدجان 0 0 2

ة عمانسلطن 0 0 1  29 

 29 النيجر 0 0 1


