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 800مستفيد من فعاليات مهرجان مسرح الطفل
بدار الشباب سيدي البرنوصي

من بني أبرز برامج وأنشطة الوزارة برسم سنة 2015

نشرة إخبارية

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة تصدر كل شهرين

توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في قطاع
الشباب والرياضة بني املغرب والكويت

مديرية التعاون و التواصل و الدراسات القانونية

 08مديريات جهوية جديدة بوزارة الشباب
والرياضة :من أجل حكامة ترابية جيدة

فعاليات املجتمع املدني بأهل
الغالم دورة «حسن مفخاري»
الصفحة 2

للتواصل معنا mjs.fb.officiel@mjs.gov.ma :

إميانا منها مببدإ الالمتركز اإلداري الذي يعد من إحدى ركائز الجهوية املوسعة التي اعتمدتها بالدنا كقاطرة للتنمية
وللحكامة الرتابية ،أقدمت وزارة الشباب والرياضة عىل تبني منظام جديد نرش يف الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
20من شعبان  18( 1435يونيو  ،)2014والذي ركز عىل إحداث مثانية ( )8مديريات جهوية...
التتمة يف الصفحة 6

الدورة الدولية الثانية من اجلائزة الدولية
لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس في الشطرجن

نظمت الجامعة امللكية املغربية
للشطرنج برشاكة مع وزارة الشباب
والرياضة ،الدورة الثانية من
الجائزة الدولية لصاحب الجاللة
امللك محمد السادس نرصه الله يف
الشطرنج ،و ذلك خالل الفرتة ما بني
 28يناير و  04فرباير  2015مبدينة
الدار البيضاء...
التتمة يف الصفحة 7

 181نادي مسرحي شارك
في إقصائيات املهرجان الوطني
العاشر ملسرح الشباب

تنفيذا للمخطط القطاعي لوزارة
الشباب والرياضة و مواصلة للربامج
التنشيطية والرتفيهية التي دأبت
الوزارة عىل تنظيمها لفائدة الشباب
بغية اكتشاف مواهبهم ومصاحبتهم
يف مسارهم الفني...

 2740من أبناء
ضحايا فيضانات
إقليم كلميم
يستفيدون من
مخيمات الوزارة
لنهاية األسبوع

عىل إثر الفياضات التي شهدتها مدينة
كلميم مؤخرا ،وما نتج عن ذلك من
خسائر مادية وبرشية ،ويف إطار «الربنامج
اإلقليمي للتضامن مع أطفال األرس ضحايا
الفيضانات»...
التتمة يف الصفحة 8

األيام العلمية
األولى
«قلب ورياضة»

التتمة يف الصفحة 7

انخراط وزارة الشباب و الرياضة
في اإلستراتيجية الوطنية لألمن املعلوماتي

يف إطار اإلسرتاتيجية الوطنية لألمن
املعلومايت التي تهدف إىل الحد
من الثغرات عىل مستوى نظم
املعلومات ،انخرطت وزارة الشباب
و الرياضة يف الورش الوطني الهادف
إىل حامية وتطوير البيئة األمنية لنظم
املعلومات وذلك للتصدي للهجامت

األمنية عىل مستوى أنظمة الشبكات
و تطبيقات الويب.
يف هذا السياق ،و بالنظر إىل
التحديات املرتبطة بخطة «املغرب
الرقمي  ،»2013برمجت الوزارة
خالل سنة  2015اقتناء ،وفق املساطر
الجاري بها العمل ،مجموعة من
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الربمجيات واملعدات  ،خاصة:
• جدار حامية تطبيقات الويب
WAF web application firewal
• Antispam
• Boitier de partage de charge
الصفحة 5

 800مستفيد من فعاليات مهرجان مسرح الطفل
بدار الشباب سيدي البرنوصي
وراء هذه املبادرة التنشيطية دعم
املجهودات املبذولة للحفاظ عىل
األنشطة املرسحية بدور الشباب
وكذا مصاحبة وتشجيع الطاقات
املبدعة محليا بني أوساط األطفال،
وذلك انسجاما مع إسرتاتيجية وزارة
الشباب والرياضة التي تخصص حيزا

تحت شعار «املرسح تعبري وإبداع»،
احتضنت فضاءات دار الشباب
سيدي الربنويص بالدار البيضاء خالل
الفرتة ما بني  03و 07فرباير 2015
فعاليات الدورة األوىل ملهرجان
مرسح الطفل الذي نظم يف إطار

مهام من برامجها لألنشطة ذات
الطابع اإلبداعي ،من قبيل تهيئة
وتجهيز قاعات مرسحية وإحداث
أندية للمرسح بجل دور الشباب
عرب الرتاب الوطني ،أو من خالل
تنظيم مهرجانات شبابية كاملرسح،
املوسيقى ،الفنون التشكيلية...

برنامج دعم مشاريع الشباب
التنشيطية لسنة .2014
مببادرة من جمعية الرشيط
األخرض للتنمية وبرشاكة مع نيابة
وزارة الشباب والرياضة بسيدي
الربنويص ،توخى املنظمون من

املهرجان الثاني لفعاليات املجتمع املدني بأهل الغالم
دورة «حسن مفخاري»

يف إطار مخطط عمل نيابة وزارة
الشباب والرياضة بعاملة مقاطعات
سيدي الربنويص بالدار البيضاء الرامي
إىل بلورة إسرتاتيجية وطنية مندمجة،
واضحة ،متجانسة ،متكاملة ،وتشاركية
خاصة بالشباب ،ومن أجل االستمرار
يف جعل مشاركة الشباب رافعة
أساسية لكل تنمية مجتمعية ،نظمت
النيابة بتنسيق مع جمعية مجلس دار
الشباب أهل الغالم والنسيج الجمعوي
مبنطقة أهل الغالم «املهرجان الثاين
لفعاليات املجتمع املدين بأهل الغالم،
دورة حسن مفخاري» ،وذلك خالل
الفرتة ما بني  03و 08فرباير .2015
وقد شكل تنظيم املهرجان فرصة للقاء
والتعارف ولتبادل التجارب والخربات
بني املشاركني ،ومجاال للتعبري عن
الذات وما تتوفر عليه من مخزون
ثقايف وفني وريايض من خالل عرض
للمواهب الشبابية املتعددة التي
تزخر بها منطقة أهل الغالم يف
مختلف املجاالت وامليادين عرب إرشاك
جل الهيآت النشيطة.
وللتذكري ،فإن إطالق اسم «حسن
مفخاري» عىل هذه الدورة هو اعرتاف
لهذا اإلطار السابق لوزارة الشباب
والرياضة الذي أحيل عىل التقاعد بعد
مسار مهني مثمر و سمعة طيبة وسط
زمالءه ،ورصيد مهني غني ومتنوع.

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة
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توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في قطاع
الشباب والرياضة بني املغرب والكويت

يف إطار أشغال الدورة العليا املغربية
الكويتية التي احتضنتها بالدنا يومي
 2و  3فرباير  ،2015تم التوقيع عىل
برنامج تنفيذي للتعاون بني البلدين
يف مجاالت الشباب والرياضة لسنوات
 2016 - 2015و 2017رغبة من

الجانبني يف تكثيف مجاالت التعاون
وتنويع فقراتها مبا يليق ومستوى
عالقات األخوة والصداقة التي تجمع
بني اململكة املغربية ودولة الكويت
الشقيقة.
وقد همت فقرات الربنامج التنفيذي

املذكور ،الذي وقع عليه من طرف
وزيري خارجية البلدين ،مجاالت
رياضية وشبابية متعددة ومتنوعة
خاصة:
• تشبيك الجامعات الرياضية
املغربية و الكويتية؛
• املشاركة الفاعلة يف الربامج الهادفة
إىل توسيع قاعدة املامرسة الرياضية
وتقوية الرياضة القاعدية؛
• تنظيم دورات تكوينية يف مجاالت
الرياضة؛
• تبادل الخربات يف مجال الطب
الريايض؛
• املشاركة يف املهرجانات واملعسكرات

الشبابية؛
• تبادل وفود الشباب يف إطار
السياحة الثقافية للشباب؛
• توأمة مؤسسات الشباب بالبلدين.
وعىل هامش هذه الدورة ،قام الوفد
الكويتي بزيارات ميدانية لبعض
املؤسسات التابعة لوزارة الشباب
والرياضة قصد معاينة بنياتها
اإلستقبالية وفضاءاتها رغبة يف وضع
برنامج وجدولة زمنية يف أقرب
اآلجال بغية أجرأة مضامني الربنامج
التنفيذي املذكور.

 468299هو مجموع الطلبات املتوصل بها لالستفادة
من البرنامج الوطني عطلة للجميع لسنة 2015

تفعيال للرشاكة القامئة بني وزارة الشباب العرض الوطني للتخييم ومجاالته طلبات االستفادة من مختلف الهيئات عنها إىل حدود شهر يناير املنرصم
والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم ،لسنة  2015الذي سبق اإلعالن عنه والفعاليات املهتمة مبجال التخييم  468299مقعد ،من مختلف جهات
وتبعا لطلب العروض لالستفادة من من طرف الوزارة والجامعة لتلقي ومجاالته ،بلغ مجموع الرغبات املعرب وأقاليم اململكة ،موزعة كاآليت :

نوع النشاط

الوطنية

الجمعيات حسب املستفيدين
املحلية

املتعددة

27400
90750
مخيامت األطفال
8730
33888
جامعات اليافعني الشباب
9480
38280
اللقاءات والفعاليات
2609
7600
التداريب التكوينية
4400
15877
املخيامت الحرضية
52619
186395
املجموع
468299
املجموع املعرب عنه
ووفق املساطر واإلجراءات الجاري بها العمل ،وانسجاما مع الرشوط املحددة سلفا ،سيتم البث يف الجمعيات والهيآت التي ستستفيد من هذا الربنامج فور انتهاء
اللجنة املشرتكة من عملها.
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

94791
44950
48960
8358
32226
229285
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من بني أبرز برامج وأنشطة الوزارة برسم سنة 2015

متاشيا مع التوجهات اإلسرتاتيجية
الحكومية يف مجاالت الرياضة
والشباب ،ومواصلة لألوراش القطاعية
املتعلقة باختصاصات وزارة الشباب
والرياضة ،عملت هذه األخرية عىل
تسطري مجموعة من الربامج واألنشطة

إن يف مجال التنشيط واإلقالع الريايض
أو يف مجال أنشطة وبرامج الطفولة
والشباب والفتاة ،وذلك بغية اكتشاف
املواهب الرياضية والشبابية ودعمها
بكافة الوسائل الالزمة لتفجري طاقاتها
وصقل مواهبها ،من خالل املهرجانات،

 - 1في مجال الرياضة

التظاهرات ،اللقاءات أو ما شابه ذلك
من األنشطة املربمجة لسنة .2015
وموازاة مع ذلك ،فالبنيات التحتية
الرياضية والشبابية محليا ،جهويا
ووطنيا ،ستعرف مرحليا ،تهيئة وترميم
أو إحداث فضاءات رياضية وتربوية،

رغبة يف التقرب أكرث من الساكنة
وتلبية حاجاتها ومتطلباتها يف املجالني
الحرضي والقروي.
فمن أبرز برامج وأنشطة الوزارة لسنة
 ،2015نورد ما ييل:

الربامج و األنشطة :

• الدورة الثانية للربنامج الوطني أبطال الحي؛
• الدورة الرابعة للمهرجان العريب
لأللعاب والرياضات التقليدية؛
• الدورة السادسة لأللعاب الوطنية
للمدارس الرياضية؛
• ندوة دولية حول «الرياضة والتنمية الرتابية؛

• اللقاء الوطني السادس للمسؤولني
اإلقليميني للرياضة؛
• االحتفال باليوم العاملي للرياضة؛
• الدورة  5للعدو الريفي الوطني؛
• أنشطة رياضية للفتاة واملرأة يف كافة
ربوع اململكة.

البنيات التحتية :
• تهيئة املركز الريايض «بوركون» بالدار
البيضاء ؛
• تأهيل مركزي يعقوب املنصور و اليوسفية
التابعني للمعهد املليك لتكوين األطر ؛
• تأهيل قاعة ابن ياسني؛
• إنجاز و تتبع األشغال الخاصة بإصالح وصيانة
أسقف القاعة املغطاة باملركب الريايض محمد
الخامس بالدار البيضاء
• إنطالق أشغال الحي الريايض مبدينة إفران ؛
• إنطالق أشغال بناء الحي الريايض والرتفيهي
الهراويني بالدار البيضاء ؛

• إعادة تهيأة املركب الريايض بفاس؛
• إنجاز مرشوع املسبح الريايض األمري
موالي عبد الله؛
• بناء عرشة قاعات رياضية متعددة
اإلختصاصات؛
• بناء مائة مركب سوسيوريايض للقرب؛
• إنطالق أشغال إنجاز ملعبني لكرة
القدم بكل من كلميم و الناضور؛

• ترميم و إصالح املعلمة الرياضية
« » la Casablancaise
• تتمة بناء و تهيئة مركز املصباحيات
باملحمدية؛
• تأهيل املركب الريايض ملدينة فاس ؛
• بناء مسبحني أوملبيني بكل من املركب
الريايض األمري موالي عبد الله و املركب
السوسيو ريايض للقرب بيعقوب املنصور
بالرباط.

 - 2في مجال الشباب والطفولة والشؤون النسوية
الربامج واألنشطة :

• تنظيم املهرجان الوطني الحادي عرش ملرسح الشباب؛
• تنظيم املهرجان الوطني الثامن ملوسيقى الشباب؛
• تنظيم املهرجان الوطني السابع للفنون التشكيلية؛
• تنظيم املهرجانات الجهوية لدور الشباب؛
• توسيع قاعدة االستفادة من املقامات اللغوية يف االنجليزية؛
• توسيع رقعة املستفيدين من الربنامج الوطني للتخييم
«عطلةللجميع»؛
• تقوية مضامني التكوين يف مجال التخييم؛
• إدماج مقاربة الجودة يف التدبري والخدمات؛
• تنظيم املهرجان الوطني الثامن ملؤسسات حامية الطفولة؛
• تنظيم امللتقى الربيعي الثاين ملجالس الطفل باملخيم
الربيعي 2015؛
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

• االستمرار يف تنفيذ الشطر الثاين من مرشوع تحسني
مراكز حامية الطفولة ،بتعاون مع السفارة األمريكية
بالرباط ،والذي سيمتد عىل مدى  18شهرا؛
• إنجاز دراسة حول إحداث آليات للتظلم خاصة بنزالء
املراكز بتعاون مع Unicef؛
• مراجعة مضامني الربامج الرتبوية واملهنية لتتالءم مع
حاجيات وخصوصيات أطفال املراكز؛
• خلق مشاريع مدرة للدخل ببعض مراكز حامية
الطفولة بالتعاون مع الجامعة الوطنية لدعم مراكز حامية
الطفولة ،وتنظيم معارض لتسويق املنتوجات؛
• إرشاك خريجي مراكز حامية الطفولة يف الربنامج
الوطني للتشغيل الذايت للشباب؛
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• دعم مشاركة األطفال بتفعيل دور مجالس الطفل
واملجلس الوطني ألطفال مراكز حامية الطفولة؛
• تقوية الرشاكات يف مجال اإلدماج االقتصادي للفتيات
ومواصلة دعم إحداث التعاونيات؛
• تعميم الدليل املرجعي للرتبية والتكوين يف مجال
الصحة اإلنجابية والنوع االجتامعي وحقوق اإلنسان؛
• تنظيم وحدات متنقلة لفائدة الشبيبة النسوية؛
• عقد لقاءات وطنية للتتبع وتقييم تدبري املؤسسات؛
• تنظيم دورات تكوينية وطنية ومحلية لفائدة األطر
واملنشطات املساعدات للرفع من كفاءتهن وتدعيم
خربتهن يف املجال الرتبوي؛
• تنظيم أنشطة محلية وجهوية االحتفال باليوم الوطني

للطفل املغريب؛
• عقد لقاء وطني مع املسؤوالت واملسؤولني االقليميني
للشؤون النسوية ،لالطالع عىل مضامني مخطط وآفاق
العمل ودراسة آليات تفعيل أنشطة الطفولة الصغرى
عىل املستوى الجهوي واملحيل؛
• برمجة أنشطة إشعاعية ووحدات متنقلة قصد توسيع
الخدمات املوجهة للطفولة الصغرى؛
• خلق أقسام مندمجة لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة
الذين يعانون من إعاقات حسية وذهنية خفيفة ودعمها
بالوسائل البيداغوجية الخاصة بها؛
• دعم األطر العاملة مبؤسسات الطفولة الصغرى باملناهج
الرتبوية الحديثة لتطوير العملية الرتبوية.

البنيات التحتية  :إصالح وترميم  221مؤسسة كاآليت :

األندية النسوية 60 :

مراكز االستقبال 11 :

مراكز التكوين املهني 20 :

نظم املعهد املليك لتكوين األطر
برشاكة مع الجمعية املغربية
ألطباء القلب والرشايني ()SMC
والجمعية املغربية للطب الريايض
( )AMMSوالجمعية الجهوية
للطب الريايض بجهة الرباط  -سال
( )ARMS-RSيومي  23و 24يناير
 ،2015األيام العلمية األوىل تحت
عنوان «قلب ورياضة»  ،وذلك يف
إطار التحسيس بأهمية املامرسة
الرياضية وانعكاساتها اإليجابية

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

دور الشباب 70 :

مراكز حامية الطفولة 13 :

رياض األطفال 40 :

املخيامت 7 :

األيام العلمية األولى
«قلب ورياضة»

عىل صحة الرياضيني.
وقد كانت هذه املبادرة الرياضية
والصحية الهامة فرصة اللتقاء
وتفاعل مجموعة من الخرباء
والفاعلني يف الحقلني الريايض
والطبي ،كلهم التأموا جنبا إىل
جنب من أجل التحسيس بأهمية
املامرسة الرياضية وتأثريها اإليجايب
عىل صحة املامرسني الرياضيني
عموما وصحة القلب عىل وجه
الخصوص.
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 08مديريات جهوية جديدة بوزارة الشباب والرياضة :من أجل
حكامة ترابية جيدة

...تغطي مختلف مدن وأقاليم
اململكة ،وهي:
• املديرية الجهوية للشباب والرياضة
بجهة طنجة – تطوان؛
• املديرية الجهوية للشباب والرياضة
بالجهة الرشقية – وجهة تازة –
الحسيمة  -تاونات؛
• املديرية الجهوية للشباب والرياضة
بجهة فاس – بوملان وجهة مكناس -
تافياللت؛
• املديرية الجهوية للشباب والرياضة
بجهة الرباط -سال –زمور -زعري
وجهة الغرب الرشاردة – بني حسن؛
• املديرية الجهوية للشباب والرياضة
بجهة الدارالبيضاء الكربى وجهة
الشاوية  -ورديغة؛
• املديرية الجهوية للشباب والرياضة
بجهة مراكش – تانسيفت – الحوز
وجهة دكالة – عبدة وجهة تادلة -
أزيالل؛
• املديرية الجهوية للشباب والرياضة
بجهة سوس – ماسة  -درعة؛
• املديرية الجهوية للشباب والرياضة
بجهة العيون – بوجدور – الساقية
الحمراء وجهة كلميم – السامرة

وجهة واد الذهب – الكويرة.
وتتوىل كل مديرية جهوية ،يف حدود
دائرة نفوذها الرتايب ،ويف إطار
الصالحيات املفوضة إليها من قبل
السلطة الحكومية املكلفة بالشباب
والرياضة ،وفق توجيهاتها ،مهمة
تنفيذ السياسة الوطنية للشباب
والرياضة ،من خالل ما ييل :
 وضع مخططات عمل تهم جهة أوأكرث ،حسب الحالة بهدف النهوض
بقطاع الشباب والرياضة ؛
 العمل من أجل تنمية األنشطةوالخدمات املقدمة للشباب
والرياضيني واملرأة والطفولة ؛
 تنسيق أنشطة الشباب والرياضةبرشاكة مع متدخلني آخرين ،عند
االقتضاء ،السيام اإلدارات العمومية
والجامعات الرتابية والقطاع الخاص
واملجتمع املدين ؛
 تدبري املوارد املالية املتاحةواالعتامدات املخصصة لها من
ميزانية الوزارة ؛
 تدبري املوارد البرشية التابعة لها ؛ اإلرشاف عىل املديريات اإلقليميةالتابعة لها .

رواق النادرة :
قاعة لعرض لوحات الفنانني التشكيلني الشباب باملجان

مساهمة من وزارة الشباب
والرياضة يف تشجيع الفن والفنانني
يف املجاالت اإلبداعية املختلفة،
قامت الوزارة بإعادة تأهيل مرافق
قاعة النادرة بالرباط لجعلها يف
مستوى أجود األروقة التشكيلية
املتواجدة باململكة ،علام أن
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

هذه القاعة عرفت منذ افتتاحها
خالل الستينات من القرن املايض
عرض لوحات العديد من الفنانني
التشكيليني مام جعلها تتبوأ مكانة
هامة داخل األوساط التشكيلية.
ويف هذا اإلطار ،عرفت قاعة النادرة
افتتاح أنشطتها ملوسم 2015

بتنظيم معرض تشكييل لفائدة
الفنان إبراهيم حاممي الذي
ينتسب ملدينة وجدة ،حيث انطلق
هذا املعرض يوم الخميس  5فرباير
عىل الساعة  6مساء ويستمر إىل
غاية  15فرباير .2015

وللتذكري ،فإن وزارة الشباب
والرياضة تضع هذا الرواق باملجان
رهن إشارة الفنانني التشكيلني
الشباب ملصاحبتهم يف مسارهم
الفني واإلبداعي والكتشاف
وتشجيع الطاقات الشابة.
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الدورة الدولية الثانية من اجلائزة الدولية
لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس في الشطرجن

 ...مبشاركة أملع نجوم رياضة الشطرنج
عىل الصعيد العاملي ميثلون العديد
من الدول كإسبانيا ،تركيا ،رصبيا،
هولندا ،أوكرانيا ،روسيا ،بلغاريا،
كرواتيا ،بلروسيا ،ليتوانيا ،مرص،
تونس ،الجزائر ،اإلمارات العربية
املتحدة ،موريتانيا ،السودان ،األردن،
فلسطني ،عامن ،البحرين ،ليبيا،
الفيتنام باإلضافة إىل اململكة املغربية.
فعىل مدى مثانية أيام ،شهدت
العاصمة االقتصادية أنشطة مكثفة
ومتنوعة يف رياضة الشطرنج من
خالل:
 الدورة التكوينية لفائدة الحكامالوطنيني لنيل الشارة الدولية بإرشاف
من االتحاد الدويل للشطرنج ،والتي
استفاد منها  46حكام.
 -الدوري املفتوح يف الشطرنج

مبشاركة  100العب.
 الدوري الدويل املفتوح الخاصبالفئات الصغرى للشطرنج مبشاركة
 105العب.
ويف جو من التنافسية ،وتنظيم محكم
وجيد ،أسفرت نتائج هذه الدورة عىل
فوز كل من:
 بالنسبة للدوري الدويل املفتوح يفالشطرنج:
• الرتبة األوىل Sergy :
 TIVIAKOVمن هولندا
• الرتبة الثانية Vadim :
 MALAKHATKOمن بلغاريا
• الرتبة الثالثة Minh Huy :
 NGUYEN HUYNHمن الفيتنام
• الرتبة الثالثة  :طه العاقل من نادي
 بالنسبة للدوري الدويل املفتوح نادي الكوكب املراكيش للشطرنج• الرتبة الثانية  :أيوب شكري من الفرس العريب للشطرنج.
للفئات الصغرى يف الشطرنج:
• الرتبة األوىل  :نسيم زريكم من نادي النخبة للشطرنج

...ويف إطار فعاليات املهرجان الوطني
العارش ملرسح الشباب ،تم تنظيم
 48مهرجانا إقليميا ملرسح الشباب
مبشاركة  181ناد جاءت من مختلف
املناطق املغربية ،تأهل منها  55ناديا
شاركوا يف املهرجانات الجهوية الثامنية
التي احتضنتها قاعات العروض بدور
الشباب بكل من مدن طنجة ،وجدة،

فاس ،الرباط ،الدارالبيضاء أنفا،
مراكش ،أكادير و العيون .
وبعد أسبوعني من التنافسية الرشيفة
و بحضور جمهور شبايب متعطش للفن
املرسحي ،أسفرت نتائج اإلقصائيات
الجهوية للمهرجان املرسحي هذا عن
تأهيل األندية املرسحية اآلتية :

 181نادي مسرحي شارك
في إقصائيات املهرجان الوطني العاشر ملسرح الشباب

الجهة املرسحية

مركز الجهة

النيابات

املؤسسة

األندية

عنوان املرسحية

األوىل

طنجة

طنجة أصيلة

دارالشباب حسنونة

Partage

 359درجة

الثانية

وجدة

تازة

دارالشباب أنوال

األقنعة للسينام ومرسح
الشباب

لكدندويب

الثالثة

فاس

فاس

دار الشباب
واد فاس

مرسح الشباب واد فاس

لعبة الحياة
«»No exit

الرباط

الرباط

مركز خدمات الشباب

املسرية
ملرسح الشباب

الدنيا ما دوم

الدار البيضاء أنفا

بنسليامن

الرابعة
الخامسة
السادسة
السابعة
الثامنة

دار الشباب بنسلسامن لبساط ملرسح الشباب

مدينة الكراكيز

مراكش

الحوز

دار الشباب ايت اورير

نادي فنون املرسح
ايت اورير

نساء بال مالمح

اكادير

تارودانت

دار الشباب
أوالد تامية

منتدى أنفاس للثقافة
والفن

مزبلة الحروف

العيون

العيون

دار الشباب املسرية

النادي البلدي
للمرسح والفنون

مجنون أفكار

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة
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 2740من أبناء ضحايا فيضانات إقليم كلميم
يستفيدون من مخيمات الوزارة لنهاية األسبوع
...وتحت شعار «األطفال مستقبلنا
والتضامن غايتنا» ،بادرت مجموعة
من مؤسسات وزارة الشباب والرياضة
بكلميم إىل تنظيم أنشطة تخييمية
لنهاية األسبوع استفاد منها أطفال
الجامعتني الحرضيتني بويزكارن
والجامعات القروية
وكلميم
تغجيجت ،أداي ،تكانت ،تيموالي،
إفران األطلس الصغري ،أباينو (دوار
توتلني) وارسي (دوار تيغمرت).

وقد تم بهذه املناسبة تنظيم مجموعة
من األنشطة الرتبوية والرتفيهية
والرياضية الغنية واملتنوعة مؤطرة
من طرف أطر وزارة الشباب والرياضة
ومبشاركة متميزة للمجتمع املدين
املحيل لهذه املناطق املستهدفة.
وقد استفاد من هذه املبادرة اإلنسانية
واالجتامعية  2740طفلة وطفل ترتاوح
أعامرهم ما بني  08و15سنة ،موزعة
كاآليت:

اســم الجــامعة

عدد األطفال املستفيدين

مكــــان النشاط

كلميم
بويزكارن
تغجيجت
اداي
تكانت
تيغمرت
تيموالي
افران األطلس الصغري
اباينو( دوار توتلني)
املجموع العام

600
400
250
220
200
220
200
450
200

دار الشباب النرص
دارالشباب بويزكارن
ثانوية النخيل
ثانوية اداي
دار الشباب تكانت
ثانوية االمام مالك
دار الطالبة
املركز الوطني للتخييم تافونانت
مدرسة توتلني

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

 2740مستفيد
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