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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 السيد ممثل وزارة الشباب والرياضة

 األولمبية المغربيةالوطنية السيد ممثل اللجنة 

 السيد ممثل والي الرباط سال القنيطرة

 السادة ممثلي المحتضنين

 ية إخواني وأخواتي رؤساء العصب الجهو

 واألندية والجمعيات الرياضية

 السادة ممثلي الصحافة الوطنية

 أخواتي الرياضيات

 إخواني الرياضيين
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 حضرات السيدات والسادة 

 األندية والجمعيات الرياضية مكون أساسي 
 لتفعيل إنجاز مهمة المرفق العام الرياضي

 التي تضطلع بها الجامعة

 
 

من النظام األساسي للجامعة،  61و  61ادتين إعماال ألحكام الم

أعضاء الجمع العام عرض على باسم المكتب المديري أن أ يسعدني 

والذي  لتداول بشأنهل 7161-7162لموسم الرياضي برسم االتقرير األدبي 

 .اليحيتزامن مع انتهاء والية المكتب المديري ال
 

التي رسمها المكتب المديري ونستحضر جميعا خريطة الطريق 

امعة عند بداية هذه الوالية والمتضمنة لعدة أوراش قادتها الجامعة للج

وقد سبق للجامعة أن أطلعتكم . بإصرار ومسؤولية والتزام لتأمين تفعيلها

الماضية على مدى الوفاء خالل الجموع العامة للمواسم الرياضية الثالثة 

 .بالتزاماتها في هذا الشأن
 

فضل تعبئة الجمعيات الرياضية وفي هذا السياق، استمرت الجامعة ب

المرفق في ترسيخ دورها في المساهمة في تنفيذ مهمة والعصب الجهوية 

العام وما يستتبعه ذلك من توسيع قاعدة الممارسة وتكريس مضامين 

الدستور الجديد للمملكة الذي قام بدسترة الرياضة وجعلها حقا من الحقوق 

م للتوجيهات الملكية السامية األساسية للمواطنين وذلك في استلهام تا

الموجهة لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس أيده هللا المضمنة في الرسالة 

أن "والتي تنص على  للمناظرة الوطنية حول الرياضة بالصخيرات

الرياضة الجماهيرية تعد شرطا أساسيا لبناء مجتمع سليم ومشتال خصبا 

 ."هاتنهل منه رياضة التباري مكوناتها وعناصر
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عداء وعداءة تمثل منه  03.445وقد تميز الموسم الرياضي بانخراط 

  .مما يعكس بوضوح مواكبة األندية 34..44الفئات الشابة 
 

وانخراطها بشغف كبير لهذا الورش، بتعبئتها الستقطاب مكثف لشرائح 

 .شبابية تعمل على تأطيرها كفاءات متمرسة
 

 يصلية رياضية جديدة لجمع 50وقد شهد الموسم كذلك انخراط 

مما ينهض دليال مرة أخرى على مدى ترسخ المد  472عددها إلى 

توفر المناخ المالئم بفضل لرياضي في حقل ألعاب القوى االجمعوي 

زه فروالوعي بالرهانات الحقيقية في تدبير الشأن الرياضي المحلي وما ت

ماعي حمولته من رأسمال غير مادي يسهم في تعزيز التماسك االجت

 .والتنمية المستدامة لفائدة فئات عريضة من الشباب المغربي
 

وستواصل الجامعة دورها في المراهنة على الجمعيات الرياضية 

مر عبره كل عمل قاعدي جاد إلعداد نخب يباعتبارها الجسر الذي 

 .المستقبل ودورها في تعزيز مسار التميز الرياضي
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 د التنافسية تأهيل المسابقات هاجس أساسي لشح

 والتنقيب عن المواهب الواعدة

 

حرصا من الجامعة على مواصلة تنويع العرض الرياضي الذي 

يسهم في الرفع من مستوى جاذبيته لدى الممارسين والمستشهرين 

واإلعالم، تم اعتماد برنامج للمسابقات يعكس انتظارات وانشغاالت 

 .ءالجمعيات الرياضية واإلدارة التقنية على السوا
 

وقد تميز هذا البرنامج الذي اعتمد على ضوابط مسطرية تحدد جميع 

مراحل اإلعداد والتنظيم، بتكريسه لمبدأ تكافؤ الفرص في تعميم الممارسة 

عبر مختلف أنحاء المملكة واعتماده على معايير موضوعية لتصنيف 

 .ةاألندية والجمعيات الرياضية تعكس قيم الفعالية والمردودية والتنافسي
 

وهكذا، بلغت مسابقات العدو الريفي وألعاب القوى المنظمة من 

برسم الموسم  574مقابل  5.5طرف الجامعة والعصب الجهوية 

 434عداء وعداءة ينتمون إلى  555..7المنصرم مسجلة بذلك مشاركة 

 .منها 445ناديا تم تصنيف 
 

أثرهما  وقد كان للمشاركة المتميزة في السباقات والتنافسية العالية

 50البين في االرتقاء بأداء المتبارين حيث تم خالل هذا الموسم تحقيق 

عداء  32وتحقيق الحد األدنى العالمي من طرف  اجديد اوطني اقياسي ارقم

 .لفئة الكبار 45لفئة الشبان و 44ينتمون لفئة الفتيان و
 

ولعل هذه المشاركة القياسية هذا الموسم تعكس بصورة واضحة أثر 

ومة التحفيز المباشر وغير المباشر المعتمدة من طرف الجامعة خالل منظ

أزيد من عقد من الزمن لفائدة األندية والجمعيات الرياضية المتمثلة أساسا 

في المساهمة في مصاريف تنقل العدائين المشاركين في الملتقيات 
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ومدربيهم الفدرالية باإلضافة إلى الجوائز النقدية والعينية للعدائن المتوجين 

من األندية والجمعيات  01م سفضال عن الدعم المباشر الذي هم هذا المو

 .الرياضية المصنفة

 

لقد واجهت الجامعة خالل هذا الموسم كذلك ظاهرة تنامي السباقات 

على الطريق من طرف بعض المنظمين في إخالل تام بالترسانة القانونية 

ه السباقات حيث يعمدون إلى ذهالهامة من النصوص القانونية التي تحكم 

تنظيمها دون ترخيص مسبق من طرف الجامعة الملكية المغربية أللعاب 

القوى مما يربك مخطط تنمية وتأهيل ألعاب القوى الوطنية لتزامن أغلب 

هذه السباقات مع برامج المسابقات السنوية الجامعية حيث تستقطب 

ث عن المكافآت المادية قد يغريهم البحعدائين مجازين من طرف الجامعة 

التي يوفرها لهم المنظمون خاصة إذا علمنا أن جل هذه التنظيمات ال 

تفرض نظاما لمراقبة المنشطات مما ينسف كل المجهودات غير المسبوقة 

 .التي تبذلها الجامعة للتصدي لهذه الظاهرة المشينة واستئصالها

 

جديد بإعداد نظام  عاب القوىألللذا، قامت الجامعة الملكية المغربية 

لمتعلق ا 45 -.5للسباقات على الطريق يستمد مرجعيته من القانون 

بالتربية البدنية والرياضة واألنظمة األساسية للجامعة وأنظمتها العامة 

ويتضمن دفتر التحمالت . لالتحاد الدولي أللعاب القوى ولوائح المسابقات 

الخصوص باإلجراءات الجوانب المتعلقة على  ،المرتبط بهذا النظام

اإلدارية والتقنية واألمنية والطبية فضال عن االلتزامات التي تهم مراقبة 

 .المنشطات 
 

وقد كان لهذه اإلجراءات أثرها البين في انخراط العديد من المنظمين 

في هذا المسلسل الذي عرف كذلك تعاون السلطات اإلدارية المحلية  

 .مشكورة لمختلف ربوع المملكة 
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سباق  61بع هذا الموسم أزيد من تهكذا استطاعت الجامعة أن تتو

بعد الترخيص لمنظميه الستفائهم لجميع الشروط المطلوبة على الطريق 

أتبعته بتوجيه المالحظات واستفسارات إلى هؤالء كلما اقتضى األمر ذلك 

وستواصل الجامعة كل الجهود حتى تؤمن لهذه السباقات على الطريق 

من مواكبة وتعزيز األوراش التي تقودها نيا سليما يمكن إطارا قانو

   .الجامعة لتنمية ألعاب القوى الوطنية
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 استمرار منظومة التكوين في إعداد وتأمين الخلف
 

 

واصلت الجامعة على غرار السنوات السابقة، مهمة وإعداد النخب 

كل من التكوين التابعة لها وفق مسلك دراسة ورياضة بالشابة بمؤسسات 

المراكز الجهوية الخمسة واألكاديمية الدولية دمحم السادس أللعاب القوى 

وقد أنصب التكوين على تخصصات . والمعهد الوطني أللعاب القوى

 .المسافات القصيرة والمتوسطة والطويلة والقفز والرمي
 

عداء وعداءة تكوينهم  585عند نهاية الموسم الرياضي  ىوقد أنه

ة واألكاديمية الدولية دمحم السادس بعد خضوعهم الختبارات بالمراكز الجهوي

عداءة  32كما عرف المعهد الوطني أللعاب القوى استقبال . انتقائية لولوجها

وتم عند نهاية الموسم  .مدربين 8و 42وعداء قام بتأطيرهم على التوالي 

الرياضي، إجراء تقييم عام ألداء كل مؤسسات التكوين الجامعية لقياس 

سم اوقد تبين على غرار المو .التقييم الدوري المنتظمباإلضافة إلى ردوديتها م

المنصرمة أن األهداف المعلنة لمؤسسات التكوين الجامعية هاته قد اصبحت 

حيث أنه فضال عن تألق العدائين المنتمين لها خالل لتأمين الخلف تؤتى أكلها 

القارية والعالمية جمنازياد االستحقاقات الوطنية ومختلف البطوالت المدرسية 

ينتمون إلى مؤسسات التكوين المذكورة من عداءة وعداء  34فقد استطاع 

 .تحقيق الحد األدنى العالمي
 

ومواكبة للجانب الصحي لعدائي الصفوة قدم مركز الطب الرياضي 

وشملت . خدماته لهؤالء تحت إشراف طبيبين مختصين في الطب الرياضي

ام تغذيتهم واالستشارات اليومية في الطب الرياضي هذه الخدمات تتبع نظ

 5534وهكذا بلغ عدد االستشارات الطبية . والعام إلى جانب التتبع البيولوجي

في الطب العام مسجال بذلك  483في مجال الطب الرياضي و 208منها 

استشارة لكل عداء بالمعهد الوطني أللعاب القوى خالل الموسم  45معدل 

 .الماضي
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في حين وصل عدد العالجات  5034خدمات التدليك كذلك بلغت وقد 

 .043باألشعة وعالجات التمريض 
 

وشملت الخدمات الطبية كذلك العدائين المتواجدين بمراكز التكوين 

الجهوية وباألكاديمية الدولية دمحم السادس أللعاب القوى في إطار تعاقدي من 

قم الطبي لمراكز الطب الرياضي جهة والزيارات الدورية التي يقوم بها الطا

تبع نظام التغذية بالمراكز الجهوية للتكوين تكما تم . من جهة ثانية بالرباط

 .بصورة منتظمة
 

وحرصا من الجامعة على توفير الكفاءات المتمرسة الضرورية في 

مجالي التحكيم والتدريب عملت على تنظيم حلقات تكوينية بتنسيق مع 

 .حكما 533مدربا و 500العصب الجهوية همت 
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برنامج مكثف للتصدي لظاهرة التعاطي للمنشطات محط 

 إشادة وتنويه من طرف االتحاد الدولي أللعاب القوى

 

 
 

على غرار  4558-4557رفعت الجامعة خالل الموسم الرياضي 

يرة التصدي للتعاطي للمنشطات التي تعد اليوم تالمواسم األخيرة من و

عد أن جعلت من مكافحتها خيارا استراتيجيا شكل ظاهرة مجتمعية كونية ب

رها طاخإحدى أولوياتها وفق مقاربة صحية وأخالقية وذلك درءا لم

 .وحفاظا على نبل األخالق الرياضيةالصحية 
 

وتعزيزا لتراكمات الموسم الرياضي المنصرم، تم  السياق،وفي هذا 

من جهة التركيز خالل هذا الموسم على المراقبة خارج المسابقات 

 .من جهة ثانية والتحسيس ومراقبة المنشطات لدى الفئات الشابة
 

 540من الفحوصات منها  485وقد أسفر برنامج المراقبة عن إنجاز 

للعينة الدموية في إطار  04خارج المسابقات و 454خالل المسابقات و

 .الجواز البيولوجي
 

مثلت فيها  وقد شملت هذه الفحوصات جميع الفئات العمرية للعدائين

من فئة  532وعداء من فئة الكبار  457حيث همت  % 32الفئات الشابة 

 .من فئة الفتيان 47الشبان و
 

مسابقة فدرالية في حين شملت  57المرقبة على تم توزيع عملية وقد 

 المراقبة خارج المسابقات العدائين المزمع إشراكهم في المنتخبات الوطنية 
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هرات القارية والدولية بإخضاعهم لفحصين لتمثيل المغرب في التظا

 .مفاجئين على األقل
 

عداء خضعوا  55كما تم إحداث مجموعة مستهدفة مكونة من 

 .لمراقبة مفاجئة خارج المجموعة المحددة من طرف االتحاد الدولي
 

وقد تم كذلك إجراء عمليات للمراقبة بالمراكز الجهوية للتكوين 

فضال عن توقيع منتخب الشبان اللتزامات في هذا الشأن قبل مشاركتهم 

 .في بطولة العالم
 

وقد مكن تفعيل هذا البرنامج من ضبط حالة واحدة للمنشطات 

 .للمسطرة المعتمدة تخضع
 

سيق مع الهيئة الجهوية وقد واصت الجامعة برنامجها التحسيسي بتن

وذلك خالل المسابقات حيث تم استهداف العدائين لمكافحة المنشطات 

ها ؤومحيطهم والمدربين باإلضافة إلى العمليات التحسيسية التي تم إجرا

داخل األكاديمية الدولية دمحم السادس أللعاب القوى والمراكز الجهوية 

 .الخمسة
 

ة الجهوية لمكافحة المنشطات وشمل هذا البرنامج التحسيسي للهيئ

عداء وعداءة سواء داخل الفضاءات المحتضنة للمسابقات الفدرالية  5555

 .بمختلف مؤسسات التكوين الجامعية وأ
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 مواصلة تألق الملتقى الدولي دمحم السادس

 في نسخته الحادية عشرة 
 

يده التأمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس أ

هللا النسخة الحادية عشرة للملتقى الدولي دمحم السادس بعد اقتحامه مند 

ة مرسخا بذلك مواصلة إشعاعه وتألقه قسنتين للعصبة الماسية العري

كتظاهرة رياضية عالمية األكثر أهمية بعد األلعاب األولمبية وبطوالت 

 .العالم
 

ورة بجوانبها حلية على أن ترقى هذه الدوقد حرصت لجنة التنظيم الم

من تبوء مركز  الملتقى التقنية والتنظيمية إلى أعلى المستويات لتمكين

 .متميز ضمن مسابقات العصبة الماسية
 

جودة التنظيم والمستوى العالي للطبق بوهكذا تميزت هذه النسخة 

من األبطال المتوجين في األلعاب  44التقني الذي عرف مشاركة وازنة لـ 

 .العالم األولمبية وبطوالت
 

بلدا قدموا  02 ـينتمون ل 5.5وقد بلغ عدد األبطال المشاركين  

وا لعرس رياضي ثتفرجة للمتتبعين الشغوفين برياضة ألعاب القوى الذين أ

حيث تجاوز بديع بمدرجات المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا 

 أرقام قياسية جديدة 8هذه الدورة تحقيق وقد شهدت .  47.555عددهم 

مسابقة  52مسابقات في  0للملتقى وتسجيل أحسن توقيت للسنة في 

 .مبرمجة
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من أبرز القنوات التلفزية العالمية  525وتمت مشاهدة الملتقى عبر 

ماليين داخل المملكة متصدرا بذلك  7حظي الملتقى بمشاهدة في حين 

 ولم يكن لهذا اإلنجاز أن يتحقق لوال .باقي ملتقيات العصبة الماسية

فتئ جاللته المنيفة يحيط بها هذا الملتقى ما الرعاية الملكية السامية التي 

 .من دعم متميز

 

وال تفوتنا الفرصة لإلشادة بالدور القيم لوزارة الشباب والرياضة 

واللجنة الوطنية األولمبية المغربية والسلطات اإلدارية واألمنية لوالية 

والعمالة والجهة  خبة بالمدينةجهة الرباط القنيطرة وكل الهيئات المنت

 .إلنجاح هذه التظاهرة الرياضية العالمية المتميزة
 

ونجزل الشكر إلى أعضاء المكتب المديري للجامعة والعصب 

الجهوية والجمعيات الرياضية وأعضاء لجنة التنظيم المحلية على تعبئتهم 

لحكام المثالية وانخراطهم المتميز وإلى جميع التقنيين في التنظيم وا

 .والطاقم الطبي وإلى جميع العاملين بالجامعة وكل المتطوعين
 

والشكر موصول إلى كل المحتضنين الذين واكبوا هذا الملتقى 

 .بدعمهم المتواصل مما ساهم في تأمين استمراريته
 

ونتوجه بالشكر والثناء لجميع وسائل اإلعالم الوطنية التي واكبت 

لتقى باحترافية عالية وجعلته يحظى مند عقد من الزمن كل دورات الم

باهتمام فئات عريضة من المتتبعين الرياضيين وشريحة هامة من 

 .الجمهور المغربي
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رئيس االتحاد الدولي أللعاب القوى  "سبستيان كواللورد "وقد أشاد 

بهذه النسخة في تصريح صحفي على هامش هذه التظاهرة الرياضية 

بعة نجاح هذا الملتقى جماهيريا ومن خالل العالمية مصرحا بأنه سعيد بمتا

الطبق التقني المقدم مضيفا أنه يرغب في أن تحظى إفريقيا بشرف 

احتضان بطولة العالم أللعاب القوى ألنه أمر مهم للقارة اإلفريقية التي 

عينيه حدثا عالميا من  مأنجبت ألمع نجوم ألعاب القوى أن يتابع شبابها أما

المغرب يزخر حاليا بجيل جديد واعد على مستوى بأن مردفا هذا الحجم 

رياضة ألعاب القوى وأنه تابع النتائج التي حققها العداؤون والعداءات 

عليه بصم المغاربة خالل دورة ألعاب البحر األبيض المتوسط وما 

المغاربة في تاراغونا اإلسبانية ذكورا وإناثا بوأ المغرب تصدر الترتيب 

ألعاب القوى وهو مؤشر إيجابي لمستقبل هذه الرياضة العام للميداليات في 

 .في المغرب
 

لقد تميز الموسم الرياضي المنصرم كذلك بتنظيم الجامعة الملكية 

المغربية أللعاب القوى للنسخة الرابعة للمارطون الدولي لمدينة الرباط 

التي التأمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس أيده 

هللا حيث عرفت مشاركة مكثفة فاقت كل التوقعات إذ انتقل عدد 

إلى  4557-4552برسم الموسم الرياضي  7855المشاركين من 

ليصبح أول مارطون يسجل هذا العدد القياسي على الصعيد  45.540

 .اإلفريقي
 

واستضافت هذه النسخة نخبة متميزة من العدائين العالميين 

كذلك لعدائي الجمعيات  مكثفةبلدا ومشاركة  35 ىالمتمرسين ينتمون إل

وتضمن البرنامج إلى جانب المارطون . الرياضية المنخرطة بالجامعة

بين كلم مما ساهم في خلق فرصة للتواصل  55سباقي نصف المارطون و
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عاصمة  ةكنافي جو احتفالي قدم فرجة لس الهواةلمتسابقين المحترفين وا

 .المملكة
 

مارطون في دورته الرابعة، بعد المصادقة قد تم تصميم مطاف الو

السباقات على الطريق، وعليه من طرف الجمعية الدولية للمارطونات 

ليبرز المآثر التاريخية والحضارية التي تزخر بها عاصمة المملكة 

وبالرغم من أن هذا المارطون ال . ومواكبة طفرتها السياحية والعمرانية

عة، تسعى بفضل المجهودات التي يبذلها زال في دوراته األولى فإن الجام

كل الشركاء والسلطات اإلدارية واألمنية لوالية جهة الرباط القنيطرة التي 

نعرب لها بالمناسبة عن بالغ االمتنان والعرفان على مساهمتها القيمة في 

إنجاح مختلف نسخ هذا المارطون، ليراودها حلم االرتقاء بهذه التظاهرة 

 .يزة ضمن أعرق المارطونات العالميةليتبوأ مكانة متم
 

وبعد اقتحام الملتقى الدولي دمحم لسادس أللعاب القوى حظيرة العصبة 

الماسية العريقة وأصبحت بالتالي مدينة الرباط قبلة يؤمها أبرز العدائين 

تون لعرس رياضي عالمي أللعاب القوى تتابعه ثاألولمبيين والعالميين ويؤ

القنوات التلفزية العالمية، حظيت مدينة الرباط عبر دولة  505أزيد من 

مرة أخرى بشرف تخليد اليوم العالمي للسباق من طرف االتحاد الدولي 

مدينة أخرى عبر العالم مما ينهض دليال على المكانة  44إلى جانب 

وة ال يمكننا حظوهي . الرياضية المتميزة أللعاب القوى التي تحتلها بالدنا

 .إال االعتزاز بها
 

موعدا رياضيا بمدينة الرباط لتخليد  4558يونيو  2يوم وهكذا كان 

 .تم نقله مباشرة عبر جميع أقطار العالم الذياليوم العالمي للسباق 
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ويتمثل الهدف األساسي لهذه التظاهرة الرياضية في توجيه رسالة 

إلى العالم بأن العدو الريفي يمثل المكون األساسي لرياضة ألعاب القوى 

شكل الرياضة األسهل للممارسة من طرف الجميع مع تحفيز المواطنين وي

من جميع الفئات العمرية، للمشاركة في هذا االحتفال العالمي واالستمتاع 

 .بهذه اللحظة الفريدة
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 احتضان المغرب لمؤتمر الكونفدرالية اإلفريقية

 أللعاب القوى تجسيد للمكانة التي يحتلها  

 اإلفريقيالمغرب في المنتظم 

 

احتضن المغرب للمرة الثانية في أقل من أربع سنوات فعاليات 

المؤتمر السابع والعشرين للكونفدرالية اإلفريقية أللعاب القوى تحت 

 .الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك دمحم السادس أيده هللا وذلك يومي 

بلدا عضوا  03بمدينة الصخيرات بمشاركة  4557أكتوبر  55 و

وخصصت أشغال المؤتمرين العادي واالستثنائي العتماد  .لكونفدراليةبا

الجديدة للكونفدرالية والمخططات االستراتيجية لتنمية األنظمة األساسية 

 .ألعاب القوى بالقارة اإلفريقية
 

وحضرت أشغال هذا المؤتمر شخصيات هامة من عالم ألعاب القوى 

لدولي أللعاب القوى وأعضاء بحضور اللورد سبستيان كو رئيس اإلتحاد ا

وقد تميزت فعاليات هذا المؤتمر بالرسالة . من مجلس اتحاد هذا األخير

الملكية السامية التي وجهها إلى المشتركين والتي أكد فيها على الخصوص 

على ضرورة اعتماد استراتيجية محكمة لتجاوز االختالالت البنيوية التي 

فريقية حتى تواكب التطورات المتسارعة اإل تعانيها ألعاب القوى في القارة

 ".التي تعرفها هذه الرياضة على الصعيد العالمي
 

وأشارت الرسالة الملكية إلى أن المملكة اعتمدت منذ عقد من الزمن 

برنامجا تعاقديا لتأهيل ألعاب القوى الوطنية وفق رؤية استراتيجية تروم 

 .خبة على حد سواءتوسيع قاعدة الممارسين، بموازاة مع تأهيل الن
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أنه سيرا على نهجه التضامني في "ونصت الرسالة الملكية على 

مختلف المجاالت فإن المغرب مستعد بل وملتزم بوضع تجربته وإمكاناته 

في المجال الرياضي عموما، وألعاب القوى بصفة خاصة رهن إشارة     

بتكرة عبر فارقة من خالل اعتماد وتفعيل مقاربات تشاركية مألاأشقائه 

 ".تطوير قنوات التعاون جنوب جنوب تعود بالنفع على كل األطراف
 

وفي هذا السياق، وقبل انتهاء أشغال المؤتمر تم التوقيع على اتفاقية 

تعاون بين الكونفدرالية اإلفريقية أللعاب القوى والجامعة الملكية المغربية 

رة واالتحادات أللعاب القوى تتعلق بوضع أسس التعاون بين هذه األخي

 .اإلفريقية أللعاب القوى
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منتخبات الوطنية وحضور وازن في للارتياد العالمية 

  االستحقاقات الجهوية والقارية والعالمية
 

 

ظل المغرب حاضرا في جميع االستحقاقات الجهوية والقارية 

 .ميدالية 84ت المنتخبات الوطنية خاللها والعالمية حصد
 

حصل المغرب بتونس، أللعاب القوى للفتيان  ففي البطولة العربية

وخالل البطولة العربية  .الئحة الترتيببذلك ميدالية متصدرا  42على 

 33استطاع المغرب أن يحرز على باألردن، أللعاب القوى للشبان 

 .بطال لهذه الدورةكذلك ميدالية ليتوج 
 

ن تمك، مببرمنكهاوفي بطولة العالم أللعاب القوى داخل القاعة 

مشاركة أربعة عدائين في من المغرب من إحراز ميدالية برونزية و

 .النهائيات
 

واحتل المغرب المرتبة األولى في ألعاب البحر األبيض المتوسط  

في تاريخ له ميدالية لتكون أحسن مشاركة  54بإحرازه على بتاراكونة، 

 .هذه األلعاب 
 

شباب قية للميداليات في األلعاب اإلفري 0وأحرز المغرب على 

 0تم انتقاء شباب عدائين لأللعاب األولمبية لل 7تأهيل مع بالجزائر 

وخالل البطولة اإلفريقية أللعاب القوى  .عدائين منهم لهذه األلعاب

عدائين  2ميداليات وانتقاء  8حصل المغرب على بالجزائر، للشبان 

للكأس القارية حيث أحرز المغرب على ميدالية برونزية في سباق 

 .متر 5055
 

حصل المغرب شباب ببيونس أيراس، لعاب األولمبية للاألوفي 

 .على ميدالية برونزية ومشاركة أربعة عدائين في النهائيات
 

إحراز المغرب بإيطاليا، ن اكما عرف ماتش ألعاب القوى للشب

 .على ميداليتين


