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 بالغ حصفي       

 يتأألقون يف البطوةل الوطنية املدرس يونالأبطال الرايضيون 

لعاب   مبراكش "ايدمجزن"املدرس ية  للأ
 

 املغربية بتعاون مع اجلامعة امللكيةنظمت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي 
لعاب املدرس ية  لعاب املدرس ية للأ  14و  11مبدينة مراكش خالل الفرتة املمتدة بني  "امجلزنايد"البطوةل الوطنية للأ

 ، حتت شعار" "الرايضة املدرس ية تعزيز للصداقة املغربية الإفريقية".2018فرباير 

طار الاس تعدادات اليت نظمت يف  ،املدرس ية الرايضية الوطنيةمنافسات هذه التظاهرة وتضمن برانمج  اإ
ىل  2اذلي س تحتضنه اململكة املغربية مبدينيت مراكش وادلار البيضاء من  2018مجلزنايد  رايضات ، 2018ماي  9اإ

ين ، من اذلتلميذة وتلميذا 335أألعاب القوى والس باحة وامجلباز والكراطي والشطرجن تنافس من خاللها ما يناهز 
ىل هذه تأأهلوا  الهنائيات الوطنية بعد اجتيازمه لك املراحل الإقصائية عىل مس توى املؤسسات التعلميية واملديرايت اإ

قلميية والأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، وأأطرمه حنو   مؤطرة ومؤطرا. 52الإ

جئ هامة ترشف الرايضة وقد أأابن الأبطال الرايضيون املدرس يون عن مس توى جد ممتزي بتحقيقهم لنتا
  .2018يف "امجلزنايد" العاملي س يحظى بعضهم برشف متثيل اململكة املغربية والوطنية حيث  املدرس ية املغربية

حراز القنيطرة  املرتبة  -سال -الأاكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرابط وقد أأسفرت املنافسات عن اإ
حناس ية( ، وجاءت يف الرتبة الثانية أأاكدميية  8قضية و 6ذهبية و 8ميدالية ) 22برصيد  ايضة أألعاب القوىرالأوىل يف 

فضية وحناس ية واحدة(، فامي حلت يف املرتبة الثالثة أأاكدميية  7و ةذهبي 4) ميدالية 12ر البيضاء سطات مبجموع ادلا
رمقني  كام متزيت هذه املنافسة بتحقيق. حناس ية( 4فضية و 5ذهبية و 4ميدالية ) 13خنيفرة برصيد  هجة بين مالل

 أأهيلية الرشيف الادرييسالثانوية الت من زينب زروال قياس يني مدرس يني وطنيني يف دفع اجلةل من طرف التلميذة
الثانوية من  محمد أأمني متميي( ويف القفز العايل من طرف التلميذ م 15.50) التابعة لأاكدميية ادلار البيضاء سطات

 (.م 1,96) الرابط سال القنيطرةالتابعة لأاكدميية  يمخلسساتاب يامسنيالتأأهيلية ال 

يقاعي ويف رايضة سطات ابلصف الأول مبجموع -ية هجة ادلار البيضاء، فازت أأاكدمي امجلباز بنوعيه الفين والإ
 ميدالية 12برصيد  أ سفي-هجة مراكش لأاكدميية ، وعادت املرتبة الثانية(حناس ية 7فضية و 3ذهبية و 5ميدالية ) 15

ذهبية  3ميداليات ) 6مبجموع ، فامي حلت يف املرتبة الثالثة أأاكدميية هجة طنجة تطوان فضية وحناس يتني( 6ذهبية و 4)
 وفضيتني وحناس ية(.

 12ذهبية و 12ميدالية ) 28 ب مكناس-فاسملرتبة الأوىل هجة وعىل صعيد منافسات الس باحة، توجت اب 
 3ذهبية و 4)ميدالية  14برصيد  سطات-البيضاءة يف الصف الثاين بأأاكدميية هجة ادلار حناس ية(، متبوع 4فضية و
ذهبية، وفضية  2ميداليات ) 4مبجموع  خنيفرة -ماللحناس ية(، وحلت يف الرتبة الثالثة أأاكدميية هجة بين  7فضية و

  وحناس ية(.

هجة الرشق وهجة سوس ماسة مناصفة املرتبة الأوىل مبجموع  فقد أأحرزت ،يأأما ابلنس بة لرايضة الكراط
كش أ سفي برصيد ميداليتني فضيتني، ويف رايضة افامي عادت الرتبة الثالثة جلهة مر ، (حناس ية 1ذهبية و 1) ميداليتني
متبوعة  (فضية 2ذهبية و1)الصف الأول برصيد ثالث ميداليات حازت أأاكدميية هجة مراكش أ سفي عىل  الشطرجن

الثة أأاكدميية هجة ادلار يف الرتبة الث ، بسامن حلت(حناس ية 1ذهبية و 1)ة هجة سوس ماسة مبجموع ميداليتني بأأاكدميي
 .سطات مبيدالية حناس ية واحدة-البيضاء


