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 بالغ إخباري

 

السيد كريم قسي حللو، والي جهة مراكش آسفي ، 9102يناير  30األربعاء يوم  أشرف     

 ملاسوالسيد  ،بالسيد موالي أمحد الكرميي، مدير األكادمييةوعامل عمالة مراكش، مصحوبا 

السيد ، و"تيبو املغرب"حممد أمني زرياط، رئيس مجعية  ديسلاو ،شكارمل يميلقإلا ريدملا يدوعسملا

؛ على نفس املؤسسةالسيدة ليلى بنسليمان، الكاتبة العامة لو" مؤسسة زهيد"حممد زهيد مؤسس 

لمديرية اإلقليمية انطالقة مركز ملمارسة كرة السلة باملدرسة اإلبتدائية واد احلجر، التابعة ل

وذلك حبضور عدد من الشخصيات من عامل املقاولة واألعمال، إضافة إىل عدد من املسؤولني . ملراكش

 . احملليني والرتبويني وهيئات اجملتمع املدني

 

 األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 آسفي ـ  مراكشجهة 
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بني ، (9102دورة دجنرب )، على هامش اجمللس اإلداري لشراكة املوقعةويعد هذا املركز مثرة ل         

واليت تهدف ، " تيبو املغرب"األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة مراكش آسفي ومجعية 

من أجل اإلسهام املشرتك يف نشر وتعميم الثقافة واملمارسة الرياضية إىل دعم سبل الشراكة والتعاون 

باملؤسسات  ودعمها باملؤسسات التعليمية والعمل على إحداث مراكز ملزاولة رياضة كرة السلة

 .التعليمية التابعة للجهة

 

تلميذة وتلميذا من مستويات خمتلفة، على امتداد ثالث  091وسيمنح هذا املركز خدماته ل       

سنوات، يرتكز العمل فيها على تلقني ممارسة رياضة كرة السلة، باإلضافة إىل برامج موازية يف 

األمور  جماالت تعلم اللغات واملهارات األساسية يف القيادة واالخنراط االجتماعي، كما سيستفيد أولياء

 .من برنامج يعنى بالصحة اإلجنابية

اليت  سعادته بتفعيل هذه الشراكة عن السيد مدير األكادميية يف كلمة باملناسبة،  عربوقد         

إحداث هذا املركز الذي  مؤكدا على أهمية. ترتجم التعاون القائم بني القطاع العام والقطاع اخلاص

سيشمل مستقبال، خمتلف املديريات اإلقليمية التابعة يعترب انطالقة لربنامج جهوي متكامل 

كما  .من أجل تعزيز احلياة املدرسية والنهوض بالرياضة املدرسية باملؤسسات التعليميةوذلك . للجهة

امة، ع املمارسة الرياضيةتقوية قدرات املتعلمات واملتعلمني يف كرة السلة خاصة و سيعمل على

 .واطنة والسلوك املدنيقيم امل إضافة إىل ترسيخ

 


