بالغ حصفي
اختتام فعاليات البطوةل الوطنية املدرس ية للعدو الريفي مبدينة مراكش
حتت شعار" :الرايضة املدرس ية دعامة أساس ية لرتس يخ مدرسة املواطنة"
اختمتت فعاليات ادلورة الرابعة وامخلسني للبطوةل الوطنية املدرس ية للعدو الريفي ،اليت نظمهتا وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ،احتفاء ابذلكرى  43لعيد املسرية اخلرضاء واذلكرى  63لعيد الاس تقالل اجمليد،
مبدينة مراكش ،ما بني  14و 16دجنرب ،2018حتت شعار" :الرايضة املدرس ية دعامة أساس ية لرتس يخ مدرسة املواطنة".
ويسلط شعار هذه التظاهرة الرايضية الوطنية ،اليت نظمهتا الوزارة ،بتعاون مع اجلامعة امللكية املغربية للرايضة املدرس ية،
الضوء عىل ادلور الفعال اذلي تلعبه الرايضة املدرس ية يف ترس يخ قمي املواطنة وزرع السلواكت واملامرسات الإجيابية الرامية اإىل
تكوين املواطن الصاحل وحتقيق املرشوع اجملمتعي التمنوي الشامل ،ابلإضافة اإىل مسامههتا يف صقل املهارات الرايضية وإابراز
املواهب والطاقات اخلالقة دلى الناش ئة.
وقد تنافس خالل هذه البطوةل ما يناهز  624تلميذة وتلميذا من اذلين تأهلوا عن البطولت اجلهوية اليت عرفت
مشاركة ما يربو عن  5000رايضية وراييض ،تأهلوا بدورمه عن البطولت ا إلقلميية اليت شارك فهيا أكرث من  100.000تلميذة
وتلميذ ،ابلإضافة اإىل املؤطرين واملرافقني واملنظمني واحلاكم.
وقد حقق البطال الرايضيون املدرس يون خالل هذه التظاهرة الرايضية الوطنية نتاجئ جد ممتية ترشف الرايضة
املدرس ية املغربية الوطنية ،وأسفرت منافساهتا ،يف فئة  2006و 2007و( 2008الربامع والربعامت) عىل املس توى الفردي اإانث،
عن فوز التلميذة سلمى نويكر من الثانوية الإعدادية ابن خدلون ابملديرية ا إلقلميية الربنويص ابملرتبة الوىل ،فامي حققت تلميذات
الثانوية الإعدادية معر ابن عبد العزيز ابملديرية ا إلقلميية الفقيه بن صاحل املرتبة الوىل عىل صعيد فرق املؤسسات ،أما عىل صعيد
اذلكور يف نفس الفئة فقد توج التلميذ اسامعيل السعيدي من الثانوية الإعدادية الإمام مسمل ابملديرية ا إلقلميية تنغري ابملرتبة الوىل
وحققت نفس املؤسسة املرتبة الوىل عىل صعيد فرق املؤسسات.
وابلنس بة لفئة مواليد  2004و( 2005الصغار والصغريات)عىل املس توى الفردي اإانث ،فازت التلميذة سلمى البادرة
من الثانوية الإعدادية القايض عياض املديرية ا إلقلميية انزاكن أيت ملول ابملرتبة الوىل ،فامي حققت تلميذات الثانوية الإعدادية ابن
عبدون ابملديرية ا إلقلميية خنيفرة املرتبة الوىل عىل صعيد فرق املؤسسات ،أما عىل صعيد اذلكور يف نفس الفئة ،فقد توج
التلميذ معر بوركعة من الثانوية الإعدادية بدر ابملديرية ا إلقلميية ورززات ابملرتبة الوىل ،فامي فازت الثانوية الإعدادية عبد الكبري
اخلطييب من املديرية ا إلقلميية سال ابملرتبة الوىل عىل صعيد فرق املؤسسات.
أما ابلنس بة لفئة مواليد ( 2003-2002الفتيان والفتيات) فازت التلميذة هنيةل رابيعي من الثانوية التأهيلية طارق ابملديرية
ا إلقلميية خنيفرة ابملرتبة الوىل ،فامي عادت املرتبة الوىل يف فئة اذلكور للتلميذ وليد ايت محو من الثانوية الإعدادية أنوال
من نفس املديرية ا إلقلميية.
وابلنس بة لفئة مواليد ( 2001-2000-1999الش بان والشاابت) ،فازت التلميذة يرسى هنو من الثانوية التأهيلية صاحل
الرسغيين من املديرية ا إلقلميية الرحامنة ابملرتبة الوىل ،فامي عادت املرتبة الوىل يف فئة اذلكور للتلميذ املصطفى عقوي ابلثانوية
التأهيلية طارق من املديرية ا إلقلميية خنيفرة.
وجتدر الإشارة أن الوزارة ،قد اخنرطت منذ بضع س نوات وتدرجييا يف دمع اجملهودات املبذوةل من طرف الطر الرتبوية
والإدارية عىل مس توى املؤسسات التعلميية خبلق منافسات هتم فرق املؤسسات ابلنس بة للفئات العمرية اخلاصة ابلربامع والصغار،
سعيا مهنا اإىل خلق دينامية تنافس ية وإاعطاء الفرصة لكرب عدد من التلميذات والتالميذ للمشاركة
يف خمتلف أطوار البطولت املدرس ية للعدو الريفي واكتشاف املواهب وتوجهيها وتشجيع أساتذة مادة الرتبية البدنية والرايضية
مؤطري فرق املؤسسات التعلميية.
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