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مبناسبة حلول شهر رمضان الكريم ،يتقدم السيد محند
العنرص ،وزير الشباب والرياضة
بأحر التهاين وأطيب األماين لكافة موظفي وأعوان وزارة
الشباب والرياضة ،راجيا من الله العيل القدير أن يديم
عليهم موفور الصحة والعافية والهناء.

حسني بنسليامن و عدة شخصيات
مدنية و عسكرية.
ويف كلمة باملناسبة شكر “ماريوس
فيزير” ،رئيس االتحاد الدويل للجيدو
صاحب الجاللة امللك محمد السادس
لتفضله بقبول استضافة هذا الحدث
الريايض العاملي باملغرب...

ترأس صاحب السمو املليك ويل
العهد األمري موالي الحسن يوم 24
ماي  2015بالقاعة املغطاة التابعة
ملجمع األمري موالي عبد الله حفل
االفتتاح الرسمي بحضور السيد وزير
الشباب والرياضة محند العنرص
و رئيس اللجنة الوطنية األوملبية
املغربية الجرنال دوكور دارمي التتمة يف الصفحة 4

االستعدادات على قدم و ساق ملوسم التخييم صيف 2015

يف إطار الربنامج الوطني للتخييم
«عطلة للجميع» املنظم تحت الرعاية
السامية لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نرصه الله و أيده ،نظمت

وزارة الشباب والرياضة و الجامعة
الوطنية للتخييم ،يوم الثالثاء 16يونيو
 2015مبقر الوزارة ،لقاءا تواصليا
استعدادا النطالق موسم التخييم

لصيف  2015املربمج خالل الفرتة  150.000طفل وطفلة عرب الرتاب
املمتدة ما بني  5يوليوز و 4شتنرب ،الوطني من مجموعة من األنشطة
تحت شعار"املخيامت فضاء للمواطنة الرتبوية ،الرتفيهية والرياضية...
وتعلم قيم الحياة" ،حيث سيستفيد التتمة يف الصفحة 5

رئيس االحتاد الدولي للجيدو في ضيافة
وزارة الشباب والرياضة
و قد عرف هذا اللقاء ،محادثات أكد
فيها الحارضون عىل أهمية احتضان
اململكة املغربية للامسرت العاملي
للجيدو محمد السادس ،كأول بلد
عريب و إفريقي ينظم مثل هذه
التظاهرة الرياضية ذات الصبغة
العاملية ،إىل جانب اعتبار هذا الدوري
ثالث أهم حدث ريايض ،بعد بطولة

العامل و األلعاب االوملبية.
وبهذه املناسبة ،حرص السيد ماريوس
فيزير  MARIUS VIZERعىل
التعبري عن شكره الخالص للمملكة
املغربية عىل حسن الضيافة وحفاوة
االستقبال التي حظي بها جميع
املشاركني يف هذا الحدث الريايض
العاملي.

عىل هامش املاسرت العاملي للجيدو
محمد السادس الذي نظم يومي 23
و  24ماي  2015بالرباط ،استقبل
السيد محند العنرص ،وزير الشباب
والرياضة ،يوم الجمعة  22ماي 2015
مبقر الوزارة ،السيد ماريوس فيزير
 ،MARIUS VIZERرئيس االتحاد

الدويل للجيدو ورئيس سبورت-أكورد
 ،SPORTACCORDإىل جانب
السيد السانا بالونفو LASSANA
 ،PALENFOرئيس اتحاد الجيدو
األفريقي ،نائب رئيس االتحاد الدويل
للجيدو ورئيس االتحاد اإلفريقي
للجان األوملبية الوطنية ( .)ACNOA

عاش املركب الريايض األمري موالي
عبدالله بالرباط ،يوم األحد 14
يونيو  ،2015عىل إيقاع النسخة
الثامنة من ملتقى محمد السادس
أللعاب القوى ،املنظم تحت الرعاية
السامية لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس ،والذي حظي
باهتامم مراقبي ملف ترشح املغرب
لالنضامم للعصبة املاسية ،وبتغطية
واسعة من مختلف وسائل اإلعالم
املحلية ،العربية والعاملية ،وكذا
مبتابعة جامهريية مهمة قدرت
ب 36.000متفرج.
ترأس فعاليات الدورة الثامنة كل
من السيد محند العنرص ،وزير
الشباب و الرياضة و السيد عبد
السالم أحيزون ،رئيس الجامعة
امللكية أللعاب القوى و عدة
شخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
وقد عرف هذا امللتقى تحطيم
ثالثة أرقام قياسية ،من بينها تحقيق
أفضل إنجاز عاملي لهذا املوسم يف

سباق  3000م بواسطة العداءة
اإلثيوبية «أيانا أملاز».
كام سجل امللتقى مشاركة أبرز
العدائني املغاربة ،الذين حقق
العديد منهم أفضل إنجاز لهم،
ومن ضمنهم العداءة حياة املباريك،
التي ضمنت تأهلها إىل بطولة العامل
أللعاب القوي  2015املقرر إجراؤها
يف بكني صيف هذه السنة ،بعد
تحقيقها الحد األدىن املطلوب يف
سباق 400م حواجز باحتاللها الرتبة
الثالثة يف هذا السباق بتوقيت
55ث24ج.
كام تألق العداء ياسني بنصغري
باحتالله املرتبة األوىل يف السلسلة
الثانية من سباق  1500م ،بتوقيت
3د 34ث 29ج ،فيام احتل «أمني
العلو» املركز الثالث يف مسابقة
السلسلة األوىل من سباق 1500
مرت ،محققا توقيت 3د 37ث بـتوقيت 3د 36ث 28ج.
الثاين مسجال توقيت 1د 46ث 33ج،
18ج ،خلف مواطنه «عبد العاطي أما عىل مستوى مسافة  800مرت فيام حل «ندير بلحنبل» يف املركز
إيكيدير» الذي دخل يف املركز الثاين رجال ،جاء «أمني املناوي» يف املركز الثالث بتوقيت 1د 46ث 42ج.

ستحتضن مدينة مراكش خالل الفرتة
املمتدة مابني  3و  5نوفمرب ،2015
املؤمتر الواحد و العرشين للجمعية
الدولية لقانون الرياضة ،تحت إرشاف
وزارة الشباب و الرياضة.

حيثيات هذا الحدث الريايض الهام،
حيث كانت الفرصة سانحة أكد
خاللها مسؤولو الوزارة عىل اإلستعداد
ملصاحبة هذه املبادرة واملساهمة يف
تنظيمها.

النسخة الثامنة من ملتقى محمد السادس أللعاب القوى
تشهد جناحا على كل األصعدة

احتضان املغرب للمؤمتر الواحد و العشرين
للجمعية الدولية لقانون الرياضة

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

ويعترب املغرب أول بلد عريب سيحظى
برشف احتضان و استضافة املؤمتر يف
دورته الواحدة و العرشين ،اعرتافا
مبؤهالت اململكة املغربية يف املجال
الريايض و مدى حنكتها يف تنظيم

التظاهرات الرياضية العاملية.
وقد قام السيد ماجد قاروب،
مستشار العالقات الدولية للجمعية
الدولية لقانون الرياضة ،بزيارة
لوزارة الشباب و الرياضية ،ملناقشة
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اختيار مدينة الرباط كعاصمة للشباب العربي لسنة 2016
حتت شعار "من أجل شباب متعايش ومبدع"

يف إطار أشغال اجتامعات الدورة
 38ملجلس وزراء الشباب والرياضة
العرب املنعقدة مابني  27و 29
أبريل  2015بالقاهرة ،متت املصادقة
عىل املقرتح الذي تقدمت به وزارة
الشباب والرياضة لجعل مدينة
الرباط عاصمة للشباب العريب لسنة
 ،2016تحت شعار «من أجل شباب
متعايش ومبدع» و يأيت احتضان
اململكة املغربية لهذه التظاهرة،
متاشيا مع اإلسرتاتيجية الوطنية
املندمجة للشباب ،2030 – 2015
التي قادت مراحل إعدادها وزارة
الشباب والرياضة مبشاركة فاعلة
للعديد من القطاعات العمومية،
الشبه العمومية والخاصة باإلضافة
إىل فعاليات املجتمع املدين.
ويف هذا الصدد ،و رغبة من الوزارة

يف جعل اململكة املغربية قبلة
للشباب العريب سنة  ،2016سيتم
تنظيم ،بتعاون مع جامعة الدول
العربية ،عدة تظاهرات و أنشطة
من قبيل:
‘‘ .1امللتقى العريب لريادة األعامل
لدى الشباب’’ الذي ستفتتح به
فعاليات ‘‘الرباط عاصمة للشباب
العريب لسنة  ،’’2016حيث سيمثل
فرصة سانحة لتبادل الخربات
والتجارب حول أهم التحديات
التي تواجهها الدول العربية ،أال
وهي التشغيل ،و إبراز مدى أهمية
ريادة األعامل يف التخفيف من وطأة
البطالة بني صفوف الشباب ،عن
طريق تقديم مناذج ناجحة لبعض
املقاوالت الصغرى ()Start-up
لشباب ترتاوح أعامرهم مابني 18
و  30سنة .وسينعقد هذا امللتقى
باملكتبة الوطنية للمملكة املغربية
مبدينة الرباط.
 .2األيام الدراسية حول ‘‘منظامت
املجتمع الشبابية ودورها يف التنمية
املجتمعية’’ ،التي ستنظم بالقاعة
الكربى للبلدية مبدينة أكادير،
ومن شأنها تعزيز مشاركة الشباب
وانخراطه يف املنظامت املهتمة
بالشأن الشبايب والعمل عىل تطويرها
عن طريق تقاسم تجارب املنظامت

الشبابية الناجحة ،من أجل ضامن
تنمية مجتمعية مستدامة.
‘‘ .3املهرجان العريب ملرسح الشباب’’
الذي يعترب ملتقى ميكن هذه
الفئة املجتمعية من صقل مواهبها
املرسحية و إبراز طاقاتها اإلبداعية،
إىل جانب تبادلها الخربات يف
امليدان املرسحي ،مام سيساهم
يف إغناء الساحة الثقافية و الفنية
بالبلدان العربية ،و ذلك باملرسح
املليك مبدينة وجدة.
‘‘ .4امللتقى العريب للفنانني
التشكيليني و املصورين الفوتو
غرافيني الشباب’’ الذي سيمكن
املشاركني من التعبري عن إمكانياتهم
الفنية يف مجايل الفن التشكييل
والتصوير الفوتوغرايف وتحفيزهم
عىل تطويرها ،عن طريق تقديم
لوحاتهم التشكيلية وعرض صورهم
الفوتوغرافية ،و ذلك بفضاءات
العروض مبدينة شفشاون.
‘‘ .5مهرجان املوسيقى الشبابية
وإحياء الرتاث العريب’’ املزمع
تنظيمه بقرص املؤمترات مبدينة
الداخلة ،حيث سيضم نخبة الشباب
العريب املبدع يف املجال املوسيقي،
بغية متكني الوفود املشاركة من
التعبري عن أذواقها املوسيقية ،إضافة
إىل تقاسم التجارب فيام بينها ،بغية

الحفاظ عىل الرتاث العريب و تناقله
بني األجيال الشابة.
‘‘ .6املخيم الدويل للشباب’’ الذي
سيساهم يف توطيد أوارص الصداقة
واألخوة بني شباب املنطقة العربية
وتوفري أرضية ثابتة للتالقي و الحوار،
عن طريق تنظيم أنشطة مختلفة
تهم أساسا مجال التثقيف ،الرتفيه
والتكوين ،وذلك مبجمع موالي رشيد
للشباب والطفولة مبدينة بو زنيقة.
‘‘ .7املهرجان العريب لأللعاب
الرياضية التقليدية’’ الذي سينظم
مبدينة إفران ،وستمثل هذه
التظاهرة ملتقى ملختلف الرياضات
التقليدية العربية املتجدرة يف
التاريخ ،مام يظهر جليا مدى غنى
وعراقة املوروث الثقايف للمنطقة
العربية و يشدد عىل رضورة إحياءه.
‘‘ .8ملتقى الشباب العريب لألفالم
القصرية’’ الذي يتمحور موضوعه
حول ‘‘دور السينام يف نرش
قيم السالم والتعايش’’ ،حيث
سيستفيد املشاركون من ورشات
وندوات لتنمية مهارتهم وقدراتهم
السينامئية و تبادل الرؤى فيام
بينهم ،إىل جانب عرض أفالم قصرية
للشباب املشارك املنتجة بني سنتي
 2013و  ،2015وذلك بقاعة الفن
السابع مبدينة الرباط.

رغبة مشتركة في تطوير رياضة الكرة الطائرة العربية
للكرة الطائرة وبعض أعضاء االتحاد
العريب املرافقني لسمو الشيخ ،تناول
الطرفان سبل تطوير عالقات التعاون
بني الدول أعضاء االتحاد العريب
للكرة الطائرة ،مبا يخدم رياضة
الكرة الطائرة عىل املستوى العريب
وكذا تبادل الخربات والتجارب بني
مسؤويل االتحاد.

من أجل تعزيز التعاون الثنايئ بني
اململكة املغربية ومملكة البحرين،
استقبل السيد محند العنرص ،وزير
الشباب و الرياضة يوم  22ماي
 2015مبقر الوزارة ،وفدا بحرينيا
رفيع املستوى ترأسه سمو الشيخ
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

كام جدد السيد الوزير استعداد
اململكة املغربية لإلنخراط يف
كافة املبادرات التي يقوم بها
االتحاد العريب للكرة الطائرة لدعم
املجهودات املبذولة لتعزيز مكانة
الرياضة العربية عىل املستوى
الدويل.

عيل بن محمد آل خليفة ،نائب
رئيس املجلس األعىل للشباب
والرياضة ورئيس االتحاد العريب
والبحريني للكرة الطائرة.
وخالل هذا اللقاء ،الذي حرضته
رئيسة الجامعة امللكية املغربية
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رعاية ملكية سامية لدوري املاستر العاملي للجيدو محمد السادس
فيزير” ،رئيس االتحاد الدويل للجيدو
صاحب الجاللة امللك محمد السادس
لتفضله بقبول استضافة هذا الحدث
الريايض العاملي باملغرب ،منوها بكل
املجهودات التي قامت بها وزارة
الشباب و الرياضة و الجامعة امللكية
املغربية لرياضة الجيدو وفنون
الحرب املامثلة و رشكائهام ،لتمر
أجواء املنافسات يف أحسن الظروف،
سواء عىل املستوى األمني والتنظيمي

ترأس صاحب السمو املليك ويل العهد
األمري موالي الحسن يوم  24ماي 2015
بالقاعة املغطاة التابعة ملجمع األمري
موالي عبد الله حفل االفتتاح الرسمي
بحضور السيد وزير الشباب والرياضة
محند العنرص و رئيس اللجنة الوطنية
األوملبية املغربية الجرنال دوكور دارمي
حسني بنسليامن و عدة شخصيات
مدنية و عسكرية.
ويف كلمة باملناسبة شكر “ماريوس

واللوجستييك لهذا الدوري العاملي
الذي جمع أملع نجوم هذا النوع
الريايض.
وبهذه املناسبة ،أشاد األبطال الدوليون
املشاركون يف دوري املاسرت العاملي
للجيدو محمد السادس ،مبنح املغرب
العالمة الكاملة إثر التنظيم الجيد ألول
دوري ماسرت عاملي يف إفريقيا ،والذي
عرف مشاركة  250بطال عاملياً وعىل
رأسهم الفرنيس “تيدي ريني” والرويس

“إيفان نيفانطوف”.
وتجدر اإلشارة أن املغرب حظي برشف
تنظيم هذه التظاهرة العاملية ،كأول
بلد إفريقي ،و هو ما جعل مدينة
الرباط عاصمة للجيدو عىل مدى
يومي  23و 24ماي  ،2015ومواكبة
إعالمية عاملية حيث نقلت أزيد من
 140قناة تلفزية الدورة بكل تفاصيلها
ونتائجها.

ترتيب الدول العرش األوائل
املرتبة األوىل

املرتبة الثانية

املرتبة الثالثة

املرتبة الخامسة

املرتبة السابعة

.1

اليابان

3

3

6

1

1

.2

روسيا

2

1

1

3

.3

منغوليا

2

0

2

1

.4

فرنسا

1

1

4

4

.5

جورجيا

1

1

1

2

.6

أذربيجان

1

1

1

0

.7

هولندا

1

0

2

3

.8

أوكرانيا

1

0

0

2
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االستعدادات على قدم و ساق ملوسم التخييم صيف 2015
حتت شعار "املخيمات فضاء للمواطنة وتعلم قيم احلياة"

يف إطار الربنامج الوطني للتخييم
«عطلة للجميع» املنظم تحت
الرعاية السامية لصاحب الجاللة
امللك محمد السادس نرصه الله
وأيده ،نظمت وزارة الشباب
والرياضة و الجامعة الوطنية
للتخييم ،يوم الثالثاء  16يونيو 2015
مبقر الوزارة ،لقاءا تواصليا استعدادا
النطالق موسم التخييم لصيف
 2015املربمج خالل الفرتة املمتدة
ما بني  5يوليوز و 4شتنرب ،تحت
شعار"املخيامت فضاء للمواطنة
وتعلم قيم الحياة" ،حيث سيستفيد
 150.000طفل وطفلة عرب الرتاب
الوطني من مجموعة من األنشطة
الرتبوية ،الرتفيهية والرياضية.
وطبقا لتوصيات خطة العمل
الوطنية "مغرب جدير بأطفاله"
 ،2015 - 2006جندت الوزارة
وفق منهجية تشاركية مع الجامعة
الوطنية للتخييم ،جميع مواردها
البرشية و املادية من أجل إنجاح
هذا الربنامج ،متبنية مقاربة

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

تشاركية ومرسخة أسس الحكامة
الجيدة يف مجال التسيري.
ويف هذا الصدد ،خصصت الوزارة
ميزانية تقدر ب 156.560.000,00
درهم ،استثمرت 70.560.000,00
درهم منها إلعادة تأهيل
البنيات التحتية ،و ذلك من
خالل إحداث فضاءات جديدة
وصيانة الفضاءات الحالية ودعمها
بالتجهيزات الرضورية ،إضافة إىل
 86.000.000,00درهم مخصصة
للتسيري .
وقد بلغ عدد الجمعيات الراغبة يف
املشاركة يف االستفادة من الربنامج
الوطني «عطلة للجميع» خالل
هذه السنة  354جمعية منها 52
وطنية و 302محلية ،كلها تستجيب
للرشوط التي حددتها وزارة الشباب
والرياضة و الجامعة الوطنية
للتخييم ،حرصا منها عىل ضامن
حسن سريورة العملية التخييمية
لهذه السنة.
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املغرب ـ تونس :شراكات واعدة في مجاالت الشباب والرياضة

يف إطار أشغال الدورة الثامنة عرشة
للجنة الكربى املشرتكة املغربية
التونسية ،التي ترأس أشغالها كل
من السيدين عبد اإلله بنكريان رئيس
الحكومة املغربية و الحبيب الصيد
رئيس الحكومة التونسية ،وقع السيد
محند العنرص ،وزير الشباب والرياضة،
مع نظريه التونيس السيد ماهر بن
ضياء ،برنامجا تنفيذيا للتعاون يف
مجاالت الشباب و الرياضة لسنة
 ،2015وذلك يوم الجمعة  12يونيو
 2015بتونس العاصمة.
و يصبو هذا الربنامج إىل تعزيز ودعم
التعاون الثنايئ بني البلدين الشقيقني

يف مجال الشباب و الرياضة ،وذلك عن
طريق تشجيع املشاركة املتبادلة يف
مختلف التظاهرات الشبابية والرياضية
املنظمة بكال البلدين ،تبادل وفود
الشباب للتعرف عىل مختلف املعامل
الثقافية و السياحية للبلدين ،وكذا
تبادل املدربني والحكام و استفادتهم
من مختلف الرتبصات والتكاوين
املنظمة عىل مستوى اململكة املغربية
و الجمهورية التونسية ،إىل جانب
تكثيف اللقاءات بني مسؤويل البلدين
بغية تبادل التجارب و الخربات فيام
بينهم.
و بنفس املناسبة ،تم التوقيع عىل

برنامج الوكالة املغربية التونسية
للشباب لسنة  ،2015وذلك يف إطار
الدورة السابعة و العرشين للمجلس
اإلداري للوكالة التي تعنى بتوطيد

روابط التعاون و الصداقة بني شباب
البلدين ،حيث سيتم مبوجبها تنظيم
رحالت سياحية وثقافية لفائدتهم
خالل صيف السنة الجارية.

مباحثات ثنائية من أجل تطوير عالقات التعاون املغربي التشيكي
في مجاالت الشباب والرياضة

يف أفق متثني عالقات التعاون املغربية
التشيكية يف مجال الشباب والرياضة،
استقبل السيد محند العنرص ،وزير
الشباب و الرياضة ،يوم األربعاء 18
يونيو  2015مبقر الوزارة ،سعادة السيدة
ميكايال فرنكوفا ،Michaela Franková

سفرية جمهورية التشيك باملغرب.
و خالل هذا اللقاء ،تباحث الجانبان
سبل تعزيز عالقات التعاون الثنائية بني
البلدين خصوصا يف مجال الرياضة .ويف
هذا السياق ،أعربت سعادة السفرية
عن رغبتها يف تطوير رياضة الهويك

عىل الجليد التي تعترب رياضة ناشئة
يف املغرب ،وذلك بفضل برامج التبادل
بني االتحاد التشييك للهويك عىل الجليد
و اللجنة الوطنية املغربية للهويك عىل
الجليد ،مع إمكانية بناء حلبة للتزلج
عىل الجليد يف منطقة الرباط.
وبنفس املناسبة ،تسلمت سعادة
السفرية مرشوع اتفاقية معدة من
طرف وزارة الشباب والرياضة املغربية
و وزارة الرتبية والتعليم والشباب
والرياضة التشيكية يف مجاالت الشباب
والرياضة ،واملتضمنة ملا ييل:
 التعاون بني بعض االتحادات الرياضيةالوطنية واللجنتني األوملبيتني يف البلدين
من أجل تبادل الخربات ،ال سيام يف

مجاالت اسرتاتيجيات التنمية ،التكوين،
التدريب ،التعليم والبنية التحتية؛
• توأمة معاهد تكوين األطر الرياضية
للبلدين؛
• تبادل الخربات يف مجال تدريب األطر
يف املعاهد الوطنية للرياضة؛
• ولوج الرياضيني ذوي املستوى العايل
إىل املراكز الوطنية للرياضة لالستفادة
من دورات تدريبية يف كال البلدين؛
• تبادل وفود الشباب للمشاركة يف
اللقاءات الدولية للشباب واملهرجانات
الفنية والثقافية التي تنظم يف كال البلدين؛
 تبادل وفود األطفال للمشاركة يفاملخيامت الصيفية التي تنظم يف كال
البلدين.

يف إطار أشغال االجتامع الفرنيس
املغريب الثاين عرش رفيع املستوى،
الذي ترأسه كل من السيدين عبد
اإلله بنكريان ،رئيس الحكومة املغربية

ونظريه الفرنيس مانويل فالس ،وقع
السيد محند العنرص ،وزير الشباب
والرياضة ،يوم الخميس  28ماي 2015
بالعاصمة الفرنسية ،مع السيد باتريك
كانري  ،Patrick KANNERوزير
املدينة و الشباب و الرياضة الفرنيس،
برنامج تبادل يف مجاالت الشباب
والرياضة برسم سنتي  2015و .2016
ويهدف هذا الربنامج إىل تعزيز و دعم
التعاون الثنايئ بني البلدين يف مجال
الشباب و الرياضة ،وذلك عن طريق:

• تعزيز التعاون يف مجال الرياضة
القاعدية.
• تشجيع برامج التعاون الثنايئ القائم
بني الجامعات الرياضية للبلدين،
خاصة :كرة السلة ،كرة القدم النسوية،
الجيدو ،سباق الدراجات ،الرمي
بالقوس ،ركوب األمواج و كرة اليد.
• تبادل الخربات و التجارب بني خرباء
كال البلدين.
• االستفادة من الخربة التي راكمتها
الجمهورية الفرنسية يف ما يخص

تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية
السيام يف مجاالت اللوجستيك ،التواصل
و التسويق.
• تشجيع تبادل املتطوعني يف إطار
الخدمة املدنية الفرنسية .
• تطوير الرياضة النسوية وذلك عن
طريق تنظيم أنشطة رياضية لفائدة
النساء باملجال القروي.
 تعبئة الدعم األورويب بغية خلقمشاريع ترسخ التبادل الثقايف
والحضاري بني شباب البلدين.

توقيع برنامج تبادل بني وزارة الشباب و الرياضة املغربية و وزارة
املدينة و الشباب و الرياضة الفرنسية في مجاالت الشباب و الرياضة
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يف إطار سعيها الحثيث لتقوية
قدرات الفاعلني الرياضيني ،نظمت
املديرية اإلقليمية لوزارة الشباب
والرياضة بتارودانت ،دورة تكوينية
لصالح منشطي فرق األحياء وذلك
برشاكة مع عصبة سوس لكرة القدم
و املجلس البلدي لتارودانت.
و قد استفاد من هذه الدورة 30
منشطا ومنشطة ،ميثلون فرق
األحياء باملدينة ،وذلك خالل الفرتة
ما بني  10و  14يونيو  2015و تحت
إرشاف أطر تقنية تنتمي لعصبة
سوس.

دورة تكوينية ملنشطي فرق األحياء
بتارودانت

برشاكة مع املديرية اإلقليمية
للشباب والرياضة بإقليم بوجدور
نظمت جمعية مسار للتنمية
االجتامعية ورعاية الطفولة

وقد متيزت هذه الدورة التكوينية
بالعرض الذي ألقاه اإلطار الوطني
مصطفى مديح ،ركز فيه عىل
أهمية فرق األحياء كمنبع الكتشاف
وصقل مواهب الالعبني ،و توسيع
قاعدة املامرسني الرياضيني يف أفق
تعزيز املنتخبات الوطنية مستقبال
و املساهمة يف تطوير و رقي كرة
القدم الوطنية.
ولقد تم اختتام هذه الدورة
بتوزيع شواهد املشاركة عىل كل
املستفيدين واملستفيدات.

فعاليات االحتفال باليوم الوطني
للطفل ببوجدور

واملحافظة عىل البيئة ،حفال فنيا
وتربويا متنوعا بدار الشباب
املدينة يوم األحد  31ماي ،2015
حيث حرص املنظمون عىل تقديم

مجموعة من األنشطة الرتبوية،
الثقافية والفنية لفائدة أطفال
املنطقة ،إىل جانب تنظيم عرض
لألزياء املغربية املتنوعة ،الذي

استحرض خصوصية كل الجهات
واملناطق املغربية ،ومعرض ملختلف
املنتوجات و املأكوالت الصحراوية
التقليدية.

امللتقى الوطني للمسؤولني و املسؤوالت اإلقليميات
للشؤون النسوية و رياض األطفال
حتت شعار املؤسسات النسوية في خدمة نساء الواحة

تحت شعار «املؤسسات النسوية يف
خدمة نساء الواحة» نظمت وزارة
الشباب والرياضة ،مديرية الشباب
والطفولة والشؤون النسوية – قسم
الشؤون النسوية– ،امللتقى الوطني
للمسؤولني واملسؤوالت اإلقليميات
للشؤون النسوية ورياض األطفال خالل
الفرتة من  11إىل  15ماي  2015مبدينة
الرشيدية.
وكان هذا امللتقى الذي عرف حضور
جميع املسؤوالت اإلقليميات للشؤون
النسوية عىل املستوى الوطني فرصة
سانحة ملناقشة مختلف اآلليات والسبل
الكفيلة بتخصيص مزيد من االهتامم
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

والدعم للخدمات التي ما فتئت
تقدمها املؤسسات النسوية ورياض
األطفال التابعة للقطاع بالعاملني القروي
والحرضي.
كام كان هذا اللقاء مناسبة للتواصل
مع مختلف األطر العاملة يف مجال
الشؤون النسوية ورياض األطفال لتلقي
اقرتاحاتهم وتصوراتهم وفق االحتياجات
واملتطلبات الجديدة واملتنامية لرائدات
األندية النسوية.
وللتذكري ،فإن الشبكة الحالية ملؤسسات
األندية النسوية ومراكز التكوين املهني
ورياض األطفال تضم  798مؤسسة
 301منها توجد بالعامل القروي.
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تلعب السياحة الثقافية للشبـاب
دورا أساسيا يف تفتح شخصية
الشباب وإغناء معارفه وتجاربه
من خالل املشاركة يف لقاءات
وتظاهرات شبابية أو مبعية شبيبة
دول صديقة وشقيقة داخل املغرب
أو خارجه .وذلك عرب برمجة
وإنجاز مجموعـة من الربامج
سنويا داخل املغرب وخارجه
لفائدة الشباب املغريب ،ولوفود
شبابـية أجنبـية .وذلك بهدف
ربط أوارص الصداقة واألخوة بني
الشباب املغريب ونظريه بالدول
الصديقة و مساعدته عىل تكوين
نظرة واقعية ومبارشة عن العامل
الخارجي باإلضافة إىل التعرف
والتفتح عىل حضارات الدول
التي تربطنا بها عالقات تبادل يف
مجال الشباب كتونس ،اليونان،
تركيا ،فرنسا ،السويد ،السينغال،

شباب املغرب اكتشفوا العالم
صيف 2015
السعودية،

وكوريا

العربية
ا لجنو بية .
وتفعيال لهذه األهداف ،ستنظم
وزارة الشباب والرياضة عدة
برامج متنوعة للسياحة الثقافية
للشباب برسم صيف 2015
سواء منها الرحالت الخارجية أو
الداخلية ،لفائدة جميع الفئات
العمرية وذات أنشطة مختلفة،
كاألنشطة اإلصطيافية ،اللقاءات
الدولية للشباب ،الرحـالت
الثقافيــة ،حلقات معرفة البلدان
األجنبية ،الرحالت املشرتكة ..
أما برنامج الرحالت الثقافية
الداخلية املنظمة لفائدة الشباب
املغريب ،فتتوزع بني حلقات
معرفة املغرب ،الحلقات املشرتكة
واللقاءات ،تبادل وفود شباب
األقاليم واملقامات اللغوية ..

النتائج النهائية النتخابات اللجان اإلدارية
املتساوية األعضاء

نظمت وزارة الشباب و الرياضة انتخابات اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة ملوظفي الوزارة ،يوم األربعاء  3يونيو  ،2015وقد أسفرت هذه االنتخابات
عن النتائج التالية :
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