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قاا األستااار يأل بااالألخاارألسزيرراا  أل  ااا أل

سزر خااااألسز يةااااأل سزر اا ارألسزينةاا ألخاا رأل

سز ا ضاألسزيل اااألزن ألي  ةااألا يااأل ا أل

سزيباا  األسزاايدأله لراااألسزاا  س  ألسزاايدأل

،ألزاااايز أل2030اناااارألسز اااااااألسزيااااار خ ااأل

  ز  اا األسزااا ية ألااا ألية ااااخاألز ر  اااا أل

خ زر جااألسسااار سراج ألسزجلااالألز اا  س  ،أل

سزن ل ألزخة األيل ااأليغ خااألجلال أليارأل

 هجاااااألياااا سيرألسزغاااالأل  اااا ألس رخاااا  ألهر
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 :في اليوم الوطني حول الرياضة المدرسية

 الرياضة المدرسية قاطرة للتنمية

 يرألجنراأله لألسزا  ا ألسزيةراللألزالزأل  اا ألسزر خاااألسز يةاااأل

  ا ألهرألسز ا ضااألأل   ج سزر  ارألسزينة ألسزاالأل خلألسز ظارأل

سزيل اااأل ض األ حلأل ه اعألزخا   ألسزي ساالأليارألسزرذياايأل

 سزر يااايسفأل اا أل اااألستةاا ساألسز ا ضاااا،ألزاايز أل  ااار ي  ألاااي أل

سزي قااا فأليااارألبااا ةاألهرألاح ااااألةقذ ااا ألز  ا ضااااألسزيل ااااااأل

 . سزيلةاا

حلثأليز ألرذاأل  يااألس ررا األسز  ا األسزا ية ألحا األسز ا ضااأل

الرياضةةة المدرسةةية رافعةةة "سزيل اااااألسزي اا رألرحاافألباا   أل

" لبنةةاا الرمسةةمال البوةةرف وا نلتةةام الةةا المبةةاد  الكونيةةة

 سزيدألةظيراألسز  س  ألخر ا  رألياعألسزج ي ااألسزي  اااألسزيغ خاااأل

ز  ا ضاألسزيل اااا،أل سزايدألر هاااألسزااالأل باالألخارألسزيررا  أل

  ااا ألسزر خااااألسز يةااااأل سزر اا ارألسزينةاا ألخي ااااألسزاااالأل خاالأل

سزاا  ا ألسزيةرااللألزاالزأل  ااا ألسزر خااااألسز يةااااألأل اا  جسز ظااارأل

 سزر اا ارألسزينةاا ألخحضاا  أليي اااألسز جةاااألسز يةااااألست زيخااااأل

سزيغ خااااااأل خ اااااأل اااااا األسزج ي اااا فألسزي  ااااااألسز ا ضااااااأل

ألسزجن ااا يلا دألسزيصا ز ألسزي   اااأل يالا دألست  لاياا فأل

ز ر خااااألسزخلةااااأل سز ا ضااااألألسزجناا اار سزيفربااارألسزيةااا ارأل

زجاارألصااا  األأل  يي  اا ه ضاا األسزي راالألسزرةفااايدألز ج ي اااأل

 ستاا ري ألستخيا األ هيا أليض يارألسزر  ارألسزيسر أل سزياري أل

 .يلا ااألسس ر  األخ ز ا ضاألألسزيل ااا

سز ا ضاألسزيل اااألي  رألها ا أليرألي  ةا فأل

سس ر ااا األخجااا ل أليةظ يااااألسزر خاااااأل سزر ااا ار،أل

 رااا ارأل ااا ألرةياااااألسز ا ضااااألسز يةاااااألخصااافاأل

 ي ألهب  ألةز ألستاسألست خ األز يب  األ .  يا

 : ا ألسزر خ دألسزجلال
سزراا ألري اارألياارألري اا ألألسزر  ياا فسزر  ااا أل  اا أل

 سز ار،ألسزا   ألسزيلة أل سزيي  ا فألسزي سيةا؛

ستا اااأليرألق سا أل  ر خا؛ألسزر  ي فس را لأل 

سإل لسلألز حا  ألسسجري  ااأل سزينةاا؛ 

ر  ارألسزي سيرألسزيدألاا ارأل  ألرةيااألسزيجريع. 

 هضااا  ألسزااااالألسزااا  ا ألخااا رأل  س  ألسزر خاااااأل

سز يةاااااألأل سزر ااا ارألسزينةااا ألاااار  رألخ حااالسثأل

 ةق اياااااألر خ اااااأل  ا ضاااااألألجن اااااي س ااا أل

اااارفالألياارألراالي رن ألسزرذيااايأل سزر يااايسفأل اا أل

سزيجااا سفألسز    اااااأل سزفةاااااأل سز ا ضااااا،ألييااا أل

  اا ألسز ا ضاااألسزيل اااااألألسز يااارا اا لألخاا زةفعأل

سزر ألزن ألهاضا ألل  أل ا ألسزيح  ظااأل  ا ألصاحاأل

 . سإلة سق فسزرذيايأل حي ارنرأليرأل األسآل  فأل

 

mailto:dpss@men.gov.ma


ة اااا أليزاااا ألقاااالرألسزاااااالألياااالا ألسس ر اااا األخ ز ا ضاااااأل

سزيل اااأل  ض ألرة  األ ااألهاارأليةجا سفألسزيلا اااأل

 :ـ  ألسزاة سفألسترا  أل ر صاأل اي ألار  األخ

يضاا يارألسزر اا ارألسزاايسر أل سزياااري أل اا أليجاا ز أل

سزرح ارأل سزرل الألسز ا ضا ألسزر صااألخ ز ا ضا فأل

سزجي  اا،أل سزر ألر رخ ألخي  خاأل ل ألز ر ا ارألاا  أل

ري اارألياارألرحاااارألسز اال سفألسزينةااااألتااا ري ألياا ل أل

 ؛أل ياي اريرألح  رأل سزر خااألسزخلةااأل سز ا ضاا

ةراااااااا سةألسزل سااااااااااألسزر صاااااااااألخ زي سصااااااااف فأل

سزيغ خ أليارأل(  ) سز ا ضااألز ر يايألسزي    ز جاا

آزاااااأل يااااألاااا ألخي  خااااألألااااةا،ألسزرااا  12ةزااا أل 6

هاااا ري أليااا ل ألسزر خاااااألسزخلةاااااألألي ااارري   ي راااااأل

 سز ا ضااأل سزينريارألخ ي ألسزرة الأل سزر جااأليارأل

سز ب أل رألسزي سالألسز ا ضااألل رألسزح جااألةزا أل

رخااا  أليررصصاااا،أل ر جاااااألسزرذياااايألسزيرياااا ارأل

 ا ضااااا ألةحاااا ألسزيجاااا سفألسز ا ضااااااأل سز ةاااا سفأل

سزيررصصاأل   أليار زألسز ا ضااألسزيل ااااأله أل

 سزيلةاا؛
 

سز  صألسزيليةألسزير  األخلزااألستز  لألسزرينالااأل

سزر صاألخ زر  ارألسسخرلسس أل سزيدألانال ألةزا ألل ارأل

 ربااجاعألسز ا ضاااألسزيل اااااألخيااااا فألسزر  ااارأل

  .سسخرلسس 

في نهاية الفترة األولى من هذا اللقاء الهام تم تكريم األسااتذة واألساتاتاا األالااا والا للا الياا  ين 

، 2013/2014مع فرقهم الرياضية المدرساية للاى لقال ال ل لاة ال  اياة المدرساية للم سام الدراساي 

 .وتلك تيفي ا لهم للى الم يد من ال ذا والعلاء في هذا المجاا



جلاال أل ا ألسزيجا األسز ا ضا أل ق نا ألسزااالألزر قااعأل  ا أله خاعألسرف قاا فألبا س األ ر ا  رألس ررألخ زية ااخا 

سزج ي  فألسزي  ااألسزيغ خاااألز  ا  ألأل اا ا يع بالألخرألسزيرر  أل  ا ألسزر خااألسز يةااأل سزر  ارألسزينة أل

سزياا س  أل اااخ دألسزاال سج فأل سزبااي ةة،أل  اايسأليااعألسزجي ااااألسزيغ خااااألزذ ر اا األخااةييألسز ااا ألسزااا ارأل

ةزاا ألرياا ا ألسزر اا  رأل اا أليجاا األيي  ااااألاااي ألسز ا ضاا فألسزباا س  فأل يح  خاااألسزااايةا،أل راا  رألاااي أل

 ر اااا ن أللسراااأل راا  جأليااااا فألسزر خااااأل سزر  ااارألسز ياا ي أل اا ألسز ااايارألسزحضاا دأل سز اا  د،أل

 . ر خ ااأل ة ا األ رةفايألخ سيةأل هةبياأل ا ضاا
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