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النسخة الثالثة من دوري رمضان لكرة القدم داخل القاعة:
موعد كروي رمضاني بامتياز

نشرة إخبارية لوزارة الشباب والرياضة

حفل إفطار جماعي على شرف المشاركين في
دوري رمضان

أسدل الستار يوم الجمعة  8يونيو  2018بقصر الرياضات التابع للمجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا بالرباط،
على منافسات النسخة الثالثة من دوري رمضان لكرة القدم داخل القاعة ،برئاسة السيدة نادية بن اعلي ،الكاتبة العامة
لوزارة الشباب والرياضة ،وبحضور السيدات والسادة المدراء المركزيين ،الجهويين واإلقليميين للوزارة.
ومثلت هذه النسخة الثالثة التي انطلقت يوم  21ماي ،2018مناسبة سانحة لمزيد من مد جسور التواصل وتعزيز
ثقافة االنتماء إلى قطاع الشباب والرياضة لدى أعوان وموظفي الوزارة ،وذلك من خالل تنظيم دوري رياضي قوامه
التنافس الشريف والروح الرياضية العالية.
وبمشاركة ( )14أربعة عشر فريقا يمثلون مجموعة من المصالح المركزية والال ممركزة للوزارة ،أسفرت نتائج
قرعة هذا الدوري على المجموعات التالية:

وعلى مدى ثالثة أسابيع من التباري أبانت خاللها الفرق املشاركة على دماثة أخالق العبيها وعلو كعبهم ،تمكن فريق املديرية
الجهوية الرباط سال القنيطرة من الظفربلقب البطولة أمام فريق املعهد امللكي لتكوين األطربنتيجة  3أهداف مقابل هدف وحيد،
بينما احتل فريق مديرية الرياضة املركزالثالث.
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وتتويجا للنسخة الثالثة من دوري رمضان لكرة القدم
داخل القاعة ،تم تنظيم بمدينة الرباط ،حفل إفطار جماعي
على شرف المشاركين في هذا الدوري الرياضي ،ترأسته
السيدة الكاتبة العامة للوزارة.
وخالل هذا الحفل البهيج الذي عرف حضورا مهما ألطر
القطاع إضافة إل بعض الضيوف ،تم توزيع مجموعة من
الميداليات والكؤوس على الفرق المتوجة ،وكذا شواهد
المشاركة على جميع الفرق المشاركة .كما حظي الطاقم
التحكيمي بجائزة تقديرية عرفانا بالمجهودات التي بذلها
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طيلة أطوار هذا الدوري.
وخالل كلمتها بالمناسبة ،أشادت السيدة الكاتبة العامة
بحسن تنظيم هذه النسخة ،كما أكدت على ضرورة توسيع
نطاق هذا الدوري  ،ليشمل كل جهات المملكة ،وذلك
ابتداء من شهر شتنبر  ،2018مشددة على ضرورة إدماج
العنصر النسوي في مثل هذه التظاهرات الرياضية.
ولإلشارة ،فقد لقي حفل اإلفطار الجماعي استحسان جل
موظفات وموظفي القطاع ،حيث مكنتهم هذه المبادرة من
تقاسم أجواء رمضانية ذات طابع عائلي بامتياز.

نشرة إخبارية لوزارة الشباب والرياضة

تواصل ماي  -يونيو 2018

مشاريع قرارات جديدة تهم المؤسسات الخاصة بالرياضة والتربية
البدنية ومراكز التكوين الرياضي
في إطار استكمال إصدار القرارات التنظيمية للقانون  30.09المتعلق بالتربية البدنية والرياضية وكذا مرسومه التطبيقي

اعتماد ميثاق للمخيم التربوي وتوقيع دفتر التعاقد بين كل
من وزارة الشباب والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم
وممثلي الجمعيات المستفيدة

رقم  ، 2.10.628تم إعداد مشاريع القرارات التنظيمية التالية :

قــرار مشــترك لــكل مــن وزيــر الشــباب والرياضــة ووزيــر التربيــة الوطنيــة والتكويــن
املهــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي خيــص حتديــد شــكل التصريــح مــن أجــل
فتــح مؤسســة خاصــة للرياضــة والتربيــة البدنيــة وشــكل وصــل إيداعــه ،والــذي
مبوجبه جيب على كل شخص ذايت أو معنوي يعتزم استغالل مؤسسة خاصة
للرياضــة وللتربيــة البدنيــة أو االســتثمار فيهــا أن يــديل بتصريــح مســبق املحــدد
مبوجــب هــذا القــرار إىل اإلدارة الــي تتحقــق مــن احتــرام شــروط الصحــة والســالمة
ومؤهــالت العاملــن هبــا ،علمــا أن املؤسســة اخلاصــة للرياضــة والتربيــة البدنيــة
هي كل مؤسسة يكون غرضها تعليم أو ممارسة نشاط رياضي أو القيام بتعليمه
وممارســته معــا؛
قــرار لوزيــر الشــباب والرياضــة بســن اتفاقيــة التكويــن النموذجيــة الــي تربــط مركــز
التكويــن الرياضــي بالرياضيــن الصغــار ،وحتــدد هــذه االتفاقيــة التزامــات الطرفــن
املتعاقديــن وكــذا مــدة االتفاقيــة وشــروط فســخها .ويعتــر مركــز التكويــن الرياضــي كل
مؤسســة تكوينيــة تابعــة جلامعــة أو عصبــة أو مجعيــة رياضيــة أو شــركة رياضيــة أو
حمدثــة يف شــكل مجعيــة رياضيــة متكــن رياضيــن ال يقــل عمرهــم عــن  12ســنة
مــن احلصــول علــى تكويــن رياضــي مــن جهــة وعلــى تعليــم مدرســي عــام أو
تكويــن مهــي مــن جهــة أخــرى؛
قــرار لوزيــر الشــباب والرياضــة بتحديــد شــروط منــح االعتمــاد ملراكــز التكويــن
الرياضــي وجتديــده وســحبه ،حيــث يــودع طلــب احلصــول علــى االعتمــاد لــدى
املديريــة اإلقليميــة التابعــة لــوزارة الشــباب والرياضــة الــذي يوجــد يف دائــرة نفوذهــا
التــرايب املركــز املعــي مرفقــا بالوثائــق املنصــوص عليهــا.

ومن المنتظر أن تنشر القرارات السالفة الذكر بالجريدة الرسمية في غضون األسابيع المقبلة.
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في إطار البرنامج الوطني للتخييم
ومجاالته لسنة  ،2018تم مساء يوم
السبت  09يونيو  ،2018التوقيع على
دفتر التعاقد التربوي بين كل من وزارة
الشباب والرياضة والجامعة الوطنية
للتخييم وممثلي  47جمعية وطنية
ومتعددة الفروع ،وقعه كل من السيد
عثمان كاير ،مدير الشباب والطفولة
والشؤون النسوية ،والسيد محمد
القرطيطي ،رئيس الجامعة الوطنية
للتخييم ،وممثلي الجمعيات المعنية ،
وذلك برئاسة السيد راشيد الطالبي
العلمي ،وزير الشباب والرياضة.
يهدف دفتر التعاقد التربوي الموقع
والذي يأتي بعد سلسة من التداريب

التكوينية التي نظمتها الوزارة الوصية
لفائدة الجمعيات وأطر المخيمات خالل
الفترة الربيعية ،في سياق اإلجراءات
المتخذة من طرف الوزارة إلطالق
العرض السنوي للتخييم ،إلى تنظيم
العالقة بين جميع المكونات المتواجدة
في فضاءات مخيمات العطل والترفيه
التي يتم تعبئتها الستقبال الشباب
واألطفال بجميع أقاليم وجهات المملكة،
باإلضافة إلى خلق تواصل فعال يربط
الحقوق بالواجبات بين األطر اإلدارية
والتربوية الممثلة لوزارة الشباب
والرياضة والجامعة الوطنية للتخييم
والجمعيات المخيمة .كما يتم بموجب
هذا التعاقد ،إلتزام األطراف المتعاقدة
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والشراكات
التعهدات
باحترام
والتنظيمات المتعاقد عليها واتخاذ كل
التدابير الممكنة من أجل توطينها داخل
فضاءات التخييم وتهييئ الظروف
الالزمة لألطفال واليافعين لقضاء
عطلتهم التربوية في ظروف مالئمة.
يذكر أن األطراف المتعاقدة ،اعتمدت
خالل حفل توقيع دفتر التعاقد التربوي،
ميثاقا للمخيم التربوي تلتزم من خالله
الجمعيات والهيئات العاملة في ميدان
التخييم ،باحترام السلوكيات التربوية
والقوانين المعمول بها في مجال
الطفولة والتخييم.
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دينامية جديدة تعرفها الحركة االنتقالية الخاصة برؤساء األقسام والمصالح
باإلدارة المركزية
بناء على نتائج المقابلة االنتقائية المتعلقة بفتح باب الترشيح لتقلد مناصب رئيس قسم ورئيس مصلحة باإلدارة
المركزية ،موضوع قرار السيد وزير الشباب والرياضة رقم  18/266بتاريخ  04ماي  ،2018وكذا قرار السيد
وزير الشباب والرياضة رقم  18/088بتاريخ  29ماي  ،2018عرفت اإلدارة المركزية إجراء مجموعة من
التعيينات :

املديرية

املنصب

عادل السمار

رئيس قسم التجهيزات الرياضية

محمد فريد الجديدي

رئيس قسم تنمية الرياضة

سعيد إيزكا

رئيس قسم الرياضة
ذات املستوى العالي

نجاة بنطلحة

رئيسة مصلحة تنسيق
البرامج الرياضية

عبد الواحد بن الحاج

اإلسم والنسب

اإلسم والنسب

الرياضة

توفيق الحجام

رئيس مصلحة التجهيزات واملعدات

سمية بن منصور

مصلحة النوادي النسوية

الشباب والطفولة والشؤون
النسوية

بدرالدين رضا

رئيس قسم التكوين

املوارد البشرية

املهمة السالفة

املهمة الحالية

رئيس قسم التجهيزواملعدات

رئيس قسم تتبع ومراقبة تسيير
مرافق الدولة املسيرة بصورة
مستقلة

شكيب أمين بنعبد هللا

رئيس قسم التجهيزات الرياضية

رئيس قسم التجهيزات واملعدات

محمد وديع بنيس

رئيس قسم تدبيراملوارد البشرية

رئيس قسم الدراسات القانونية

سل سبيلة أفخار

رئيسة قسم الدراسات القانونية

رئيسة قسم تدبيراملوارد البشرية

أفيالل العلمي اإلدري�سي املختار

رئيس مصلحة التجهيزات واملعدات

رئيس مصلحة حظيرة السيارات

محمد الراجي

رئيس مصلحة املنتخبات الوطنية

رئيس مصلحة مراقبة املنشطات

سيدي أحمد الحمداني

رئيس مصلحة تنسيق البرامج
الرياضية

رئيس مصلحة املنتخبات
الوطنية

موالي علي بديدي

رئيس قسم امليزانية واملحاسبة امليزانية والتجهيزومرافق الدولة
املسيرة بصورة مستقلة
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من جهة أخرى ،عرفت اإلدارة المركزية إجراء مجموعة من االنتقاالت خصت رؤساء األقسام والمصالح :
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تهنئة

نشرة إخبارية لوزارة الشباب والرياضة

نساء قطاع الشباب والرياضة يعززن مؤتمر
النساء الحرفيات اإلفريقيات

احتضن مقر وزارة الشباب والرياضة يومه الجمعة  22يونيو ،2018
حفـ ــل تنصي ــب الس ــيد مصطف ــى المس ــعودي  ،مدي ــرا للميزاني ــة والتجهي ــز ومرافق
الدول ــة المس ــيرة بص ــورة مس ــتقـلة ،وذل ــك برئاس ــة الس ــيد راش ــيد الطالب ــي العلمي
وزير الشباب والرياضة.
فبالتوفيق للمعني باألمر في مهامه الجديدة.

خاصة المغربية منها ،إضافة إلى المساهمة في ترويج
وتسويق هذه اإلبداعات الفنية محليا وإفريقيا.

بشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ،نظمت شبكة
الصانعات التقليديات بالمغرب -دار المعلمة خالل الفترة
ما بين  26و 30يونيو  2018بمدينة الدار البيضاء،
الدورة األولى لمؤتمر النساء الحرفيات اإلفريقيات،
بمشاركة  300صانعة تقليدية يمثلن مجموعة من الدول
اإلفريقية واألجنبية ،إلى جانب نظيراتهن المغربيات.
وهدف هذا المؤتمر المنظم تحت شعار “الحقوق
االقتصادية للنساء ..نحو اإلنجاز وتعزيز الرأسمال
الحرفي النسائي” ،إلى ترسيخ عالقات التعاون والشراكة
بين الصانعات التقليديات على المستوى اإلفريقي ،وكذا
تسليط الضوء على أصالة منتوجات الصناعة التقليدية
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وفي هذا الصدد ،أجرى السيد مدير الشباب والطفولة
والشؤون النسوية ،زيارة تفقدية لألروقة الخاصة
بمؤسسات القطاع التي عرضت ما جادت به أنامل
الرائدات من منتوجات تقليدية أصيلة السيما في ما
يخص اإلكسسوارات ،اللباس التقليدي المغربي،
األفرشة....
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مركز المصباحيات بالمحمدية يحتضن مخيم صيفي لفائدة أبناء
موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة
تحت شعار “المخيم فضاء للتواصل واإلبداع” ،تنظم مؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان
وزارة الشباب والرياضة بمركز المصباحيات بالمحمدية ،مخيما صيفيا لفائدة أبناء منخرطيها ،وذلك خالل الفترة
الممتدة بين  25يوليوز و  05غشت .2018
وسيشارك في هذا المخيم حوالي  120طفلة وطفل من مختلف جهات وأقاليم المملكة ،تتراوح أعمارهم بين 08
و 14سنة ،سيستفيدون من مجموعة من األنشطة التثقيفية والتربوية والرياضية والترفيهية ،من بينها  :ألعاب
رياضية ،ورشات تنمية القدرات ،ورشات األشغال اليدوية والمعامل التربوية ،ورشة المسرح والرقص التعبيري،
ورشة الموسيقى والرسم والفنون التشكيلية ،خرجات استطالعية ،أمسيات وسهرات باإلضافة إلى أنشطة أخرى
متنوعة.

10

اجتماع تنسيقي للجنة المديرية لمؤسسة النهوض باألعمال
االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الوزارة
انعقد يوم الجمعة  29يونيو  2018بمقر وزارة الشباب والرياضة ،اجتماع تنسيقي للجنة المديرية لمؤسسة
النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الوزارة ،برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزير الشباب
والرياضة و بحضور كل من السيدة الكاتبة العامة للوزارة و السيدة مديرة المؤسسة.
وقد تم تداول خالل هذا االجتماع النقاط التالية :
 نتائج السنة المالية ل2017؛
 الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
ولإلشارة ،فتتكون اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الوزارة ،من
 15عضوا :
 خمس أعضاء يمثلون مختلف مصالح وزارة الشباب والرياضة والهيئات الموضوعة تحت وصايتها؛
 خمس ممثلين عن التنظيمات النقابية األكثر ثمتيلية داخل القطاع؛
 خمس شخصيات تمثل القطاعات المالية واالقتصادية اإلجتماعية .
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تواصل ماي  -يونيو 2018

مدينة ابن جرير تحتضن مهرجان الصورة

تنظيم ندوة حول “منهجية المالحظة واإلعداد
لالمتحانات”
احتضنت دار الشباب إفران األطلس الصغير التابعة للمديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة بكلميم ،يوم
الخميس  24ماي  ،2018ندوة لفائدة التلميذات والتالميذ المقبلين على االمتحانات حول “منهجية المالحظة
واإلعداد لالمتحانات”.
وهدف هذا اللقاء التواصلي إلى مد المشاركات والمشاركين بالتقنيات والوسائل الكفيلة بضمان نجاحهم وتوفقهم
خالل االمتحانات خاصة لمستويي الثالثة إعدادي والباكالوريا  ،وذلك من خالل التطرق إلى المحاور التالية:
البعد النفسي ؛
ضرورة االعتماد على الذات؛
الطموح؛
التنظيم واإلستمرارية؛
التدريب المستمر.
وقد حضيت هذه المحاضرة باستحسان جميع التالميذ المستفيدين  ،إذ تم مدهم بمجموعة من النصائح ستمكنهم من
االستعداد بشكل جيد ومنظم لالمتحانات.

ولإلشارة ،فقد تم تكريم المصور هشام ازريويل ابن
إقليم الرحامنة الذي أبدع في مجال الصورة على مدى
أزيد من عقدين.

تحت شعار «جميعا من أجل ترسيخ قيم التضامن»،
احتضنت دار الشباب ابن جرير خالل الفترة ما بين
11و 13ماي  2018فعاليات مهرجان الصورة،
بمشاركة ثلة من المواهب الشابة التي تزخر بها منطقة
الرحامنة.
وتخللت هذه التظاهرة الفنية مجموعة من الورشات
والمحاضرات التي همت أساسا التعريف بتاريخ
الصورة ،حاضرها ومستقبلها السيما على مستوى
المملكة .كما مثل هذا المهرجان مناسبة سانحة
للمشاركات والمشاركين لتبادل التجارب والخبرات في
مجال التصوير الفوتوغرافي.
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