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نشرة إخبارية

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة تصدر كل شهرين

 88ألف مستفيد
من «ربيع الطفولة» املنظم من طرف
وزارة الشباب والرياضة (مدارس رياضية،
مسرح الشباب ،تدرايب حتضيرية وتخصصية،
مخيمات حضرية ،جامعات ربيعية)

فع
الي
ات

شراكات تعاون جديدة للوزارة مع جمهورية الصني
الشعبية ،اإلمارات العربية املتحدة والبرتغال

رصد فعاليات الدورة الربيعية من أقصى جنوب اململكة ص 7

لنجعل من واجهة وزارتنا
نقطة جذب للشباب وللرياضيني

ص8

مديرية التعاون و التواصل و الدراسات القانونية

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

تعزية

«يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية،
فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي»
صدق الله العظيم
تلقت وزارة الشباب والرياضة ببالغ الحزن واألىس نبأ حادثة السري املؤملة التي وقعت صباح يومه الجمعة  10أبريل  ،2015عىل مستوى جامعة الشبيكة بإقليم طانطان،
والتي راح ضحيتها  34شخصا ،من ضمنهم أطفال وأطر شاركوا يف الدورة السادسة لأللعاب الوطنية للمدارس الرياضية خالل الفرتة مابني  05و 09أبريل .2015
وبهذه املناسبة األليمة ،تتقدم وزارة الشباب و الرياضة لعائالت الضحايا بأحر التعازي وأصدق املواساة يف هذا املصاب الجلل ،سائلة الله العيل القدير أن يتغمد
املوىت بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وينعم عليهم بعفوه ورضوانه ،وأن يلهم ذويهم وأقاربهم الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

نادي مسرح الشباب «واد فاس» يفوز باجلائزة الكبرى حكم منصف
للمهرجان الوطني ملسرح الشباب في دورته العاشرة للمملكة املغربية
شهدت مختلف قاعات العروض بدور
من طرف احملكمة
الشباب عرب الرتاب الوطني تقديم عروض
مرسحية غنية ومتنوعة تقمص أدوارها
إناث وذكور شباب ترددوا طيلة السنة
الرياضية الدولية
عىل هذه املؤسسات ملامرسة هوايتهم
املفضلة «أب الفنون» وأيضا استعدادا ً
للمشاركة يف فعاليات الدورة العارشة
للمهرجان الوطني ملرسح الشباب...

التتمة يف الصفحتني  4و 5

من أجل إجناح الدورة
الربيعية للبرنامج الوطني
«عطلة للجميع»
لسنة 2015

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية
الدولية «طاس» يوم الخميس 02
أبريل  ،2015قرارا يقيض بإلغاء
يف إطار فعاليات الدورة الربيعية للربنامج الوطني «عطلة العقوبات الرياضية التي كان االتحاد
للجميع» لسنة  2015التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة برشاكة اإلفريقي لكرة القدم «كاف» قد
أصدرها ضد املغرب... ،
مع الجامعة الوطنية للتخييم...،
التتمة يف الصفحة 6

دورات تكوينية لفائدة موظفي
وزارة الشباب والرياضة
املكلفني بالتواصل

يف إطار تعزيز وتطوير كفاءات
أطرها املكلفة بالتواصل عىل
مستوى النيابات اإلقليمية ،نظمت
وزارة الشباب والرياضة دورتني
تكوينيتني يومي  27و  28من التتمة يف الصفحة 7

شهر مارس 2015مبدينتي فاس
والجديدة ،استفاد منها موظفو
الوزارة املكلفون بالتواصل مبختلف
ربوع اململكة...

التتمة يف الصفحة 8

هنيئا للفائزين في منافسات نهائيات الدورة السادسة لأللعاب
الوطنية للمدارس الرياضية

تحت الرعاية السامية لصاحب
الجاللة محمد السادس نرصه الله،
نظمت وزارة الشباب والرياضة الدورة
السادسة لأللعاب الوطنية لفائدة
األطفال املنخرطني يف املدارس الرياضية
والذين ترتاوح أعامرهم ما بني  10و
 12سنة ،وذلك خالل الفرتة مابني 5
و  9من أبريل  ،2015بكل من مدن
بنسليامن وبوزنيقة ،برشاكة مع عاملة
إقليم بن سليامن .وبهذه املناسبة،
ترأس السيد محند العنرص وزير
الشباب والرياضة بالنيابة ،إىل جانب
السيد عامل إقليم بنسليامن زوال يوم
االثنني  6أبريل  ،2015حفل افتتاح
هذه الدورة الذي شهد تقديم لوحات
استعراضية بالقاعة املغطاة ببنسليامن
من طرف املواهب املنخرطة مبختلف
املدارس الرياضية التابعة للوزارة عرب
الرتاب الوطني.
نوع الرياضة
ألعاب القوى ( 60مرت ذكور)

ألعاب القوى ( 60مرت إناث)
ألعاب القوى
( 600مرت ذكور)
ألعاب القوى
( 600مرت إناث)

القفز الطويل (ذكور)

القفز الطويل (إناث)

الرتتيب
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

وقد عرفت نهائيات هذه الدورة
املتزامنة مع االحتفال باليوم العاملي
للرياضة ،الذي يصادف السادس
أبريل من كل سنة ،مشاركة 1200
طفل ،ذكورا وإناثا ،ميثلون  96فريقا
من مختلف جهات اململكة ،تباروا يف
الرياضات التالية :كرة القدم ،ألعاب
القوى ( 60م 600 ،م ،القفز الطويل،
سباق التناوب) ،كرة السلة ،كرة اليد،
الجيدو والهويك عىل العشب.
وباملوازاة مع الرياضات السالفة الذكر،
تم تنظيم مسابقات تهم رياضات
استعراضية كرياضة الهويك عىل
العشب ،الجيدو والتيكواندو.
وبعد ثالثة أيام من املنافسات الرشيفة
التي أبان خاللها املشاركون عن مدى
مهارتهم وعلو كعبهم ،أسفرت نهائيات
الدورة السادسة لأللعاب الوطنية
للمدارس الرياضية عن النتائج التالية :

الفائزون

الجهة الفائزة

جهة الرباط سال زمور زعري
ياسني زنيرب
توفيق فتح الله جهة الدار البيضاء الكربى
يونس الصمري جهة فاس بوملان
حليمة عبيزي جهة مكناس تافياللت
فدوى مرشيش جهة سوس ماسة درعة
جهة الرباط سال زمور زعري
منى البزيز
جهة كلميم سامرة
أحمد الزوين
حمزة بورواين جهة الغرب رشادة بني حسن
هيثم بوشامة جهة الرباط سال زمور زعري
إحسان ايت هدة جهة مكناس تافياللت
فاطمة الزهراء جهة الشاوية ورديغة
الشتويك
شيامء الكريني جهة كلميم سامرة
جهة الرباط سال زمور زعري
ياسني الركيك
تقي الدين داكون جهة كلميم سامرة
جهة فاس بوملان
ادم الطاهر
جهة الرباط سال زمور زعري
عدنان صفاء
جهة كلميم سامرة
حنان عدناين
شيامء الزريايت جهة فاس بوملان

نوع الرياضة

الرتتيب

الجهة الفائزة

النيابة

كرة القدم (ذكور)

1
2

جهة طنجة  -تطوان
جهة تادلة  -ازيالل

نيابة تطوان
نيابة تادلة

3

جهة سوس  -ماسة  -درعة

نيابة تزنيت

1

جهة فاس بوملان

نيابة فاس

كرة السلة (ذكور)

كرة السلة (إناث)

كرة اليد (ذكور)

كرة اليد (إناث)

سباق التناوب (مختلط)

الجيدو

الهويك عىل العشب
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3
1
2
3
1
2
3
1
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2
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نيابة سيدي افني
نيابة الصويرة

جهة سوس  -ماسة  -درعة
جهة مراكش  -تانسيفت
 الحوزنيابة فاس
جهة فاس بوملان
نيابة الرباط
جهة الرباط سال زمور زعري
نيابة مراكش
جهة مراكش  -تانسيفت
 الحوزنيابة السامرة
جهة كلميم  -السامرة
نيابة مكناس
جهة مكناس تافياللت
نيابة مراكش
جهة مراكش  -تانسيفت
 الحوزنيابة أكادير
جهة سوس ماسة درعة
نيابة طنجة
جهة طنجة  -تطوان
نيابة جرادة
الجهة الرشقية
جهة الرباط سال زمور زعري
جهة مكناس تافياللت
جهة فاس بوملان
جهة الدار البيضاء الكربى
جهة الرباط سال زمور زعري
جهة واد الذهب الكويرة
جهة الدار البيضاء الكربى
جهة الرباط سال زمور زعري
جهة الرباط سال زمور زعري

2

الرباط ،عاصمة اجليدو العاملي

تستعد مدينة الرباط الستضافة حدث
عاملي بارز يف رياضة الجيدو ،حيث
من املنتظر أن تحتضن عاصمة اململكة
يومي  23و 24ماي  ،2015تحت
الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نرصه الله وأيده ،الدورة
الخامسة من دوري املاسرت للجيدو

« ،»Judo World Mastersالذي
تفضل موالنا املنصور بالله باملوافقة
عىل إضفاء إسم جاللته عليه.
ومن املنتظر أن يشارك  250رياضيا
من األبطال والبطالت املحتلني من
الرتبة األوىل إىل الرتبة  16عامليا ،ميثلون
 60بلدا ،ضمنهم أحسن بطل وبطلة

مغربية عن كل فئة.
ومن أجل إنجاح هذه التظاهرة العاملية
املنظمة تحت إرشاف االتحاد الدويل
للجيدو ،عملت وزارة الشباب والرياضة
مبعية الجامعة امللكية املغربية للجيدو
وفنون الحرب املشابهة منذ شهور
عىل عقد مجموعة من االجتامعات
واللقاءات التخاذ كافة التدابري التنظيمية
واللوجستيكية إلنجاح هذا الدوري
العاملي الذي ستحتضنه القاعة املغطاة
للمركب الريايض موالي عبد الله.
ويف هذا الصدد ،ترأس السيد محند
العنرص ،وزير الشباب والرياضة
بالنيابة يوم  04مارس  ،2015مبقر
الوزارة ،اجتامع مجلس املراقبة

« »Conseil de Surveillanceالذي
يعترب أعىل جهاز يرشف عىل تنظيم
هذه التظاهرة العاملية ،التي تعترب
من أبرز امللتقيات الرياضية العاملية،
بعد األلعاب األوملبية وبطولة العامل
للجيدو.
ولتسليط الضوء عىل فعاليات هذه
التظاهرة الرياضية ،احتضنت إحدى
فنادق مدينة الرباط ،يوم  29أبريل
 ،2015ندوة صحفية يف املوضوع،
ترأسها السيد الوزير إىل جانب ممثل
االتحاد الدويل للجيدو ورئيس الجامعة
امللكية املغربية للجيدو وفنون الحرب
املامثلة ،وعرفت حضورا مكثفا ملختلف
املنابر اإلعالمية والصحفية.

يف إطار تعزيز عالقات التعاون الثنايئ بني
اململكة املغربية ومجموعة من الدول
الشقيقة والصديقة ،وتنفيذا إلسرتاتيجية
وزارة الشباب والرياضة يف مجال التعاون
الدويل الهادفة إىل تقوية عالقات التضامن
الفعال والتقدير املتبادل والتعاون املثمر
مع هذه الدول ،تم خالل شهري مارس

وأبريل  2015توقيع  03مذكرات تفاهم
بني وزارة الشباب والرياضة وكل من
الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،اإلدارة
العامة للرياضة بجمهورية الصني الشعبية
وكتابة الدولة يف الشباب والرياضة بدولة
الربتغال.

وتهدف هذه املذكرات الثالث إىل تعزيز
التعاون املغريب مع هذه الدول يف
املجالني الشبايب و الريايض من خالل برامج
وأنشطة مختلفة ومتنوعة تهم أساسا
الرياضة القاعدية ،الرياضة ذات املستوى
العايل ،الطـب الريايض ،تبادل زيارة الفرق
الرياضية واملشاركة يف اللقاءات الودية،

املشاركة املتبادلة يف املنافسات الرياضية،
تشجيع التعاون بني مختلف الهيآت
الرياضية والشبابية ،تنسيق الجهود
ملكافحة املنشطات ،مشاركة الوفود
الشبابية يف الربامج واألنشطة الفنية
والثقافية  ،تبادل زيارة الخرباء واملسؤولني،
توأمةاملؤسساتالشبابيةوالرياضية.

يف إطار اإلتفاقية  -اإلطار املوقعة بني
حكومتي اململكة املغربية والواليات
املتحدة األمريكية حول مرشوع
«تحسني الخدمات مبراكز حامية
الطفولة» ،من أجل متكني العاملني
بهذه املراكز من اكتساب مضامني
دليل اإلجراءات ،وتكوينهم عىل
مجموعة من القواعد واملعايري التي
تساهم يف عرصنتها وتحسني جودة
خدماتها ،تنظم وزارة الشباب والرياضة
دورات تكوينية حول موضوع «دليل
اإلجراءات وإجراءات االستقبال مبراكز
حامية الطفولة» ،خالل الفرتة ما بني

أطر عن وزارة الشباب والرياضة وبعض
الفعاليات الجمعوية ،إىل:
 متكني العاملني مبراكز حامية الطفولةمن إكتساب مضامني دليل اإلجراءات ؛
 تكوين األطر عىل مجموعة منالقواعد واملعايري من أجل تنسيق سري
وتسيري مراكز حامية الطفولة ؛
 تحسني جودة الخدمات ،وعرصنة 5مارس و  14ماي  2015لفائدة  294مراكز حامية الطفولة بالرفع من
مشارك و مشاركة مبدن أكادير ،مراكش ،مستواها لتتطابق مع املعايري الدولية.
متارة ،وجدة ،الدارالبيضاء ،طنجة ،ابن ولإلشارة فإن وزارة الشباب والرياضة
سليامن وفاس.
ويستفيد من هذه الدورات أطر وزارة
الشباب والرياضة ،مكتب التكوين
املهني وإنعاش الشغل و وزارة الرتبية
الوطنية كمتدخلني مبراكز حامية
الطفولة ،باإلضافة إىل أطر الجمعيات
الداعمة لهذه املراكز.وتهدف هذه
الدورات التكوينية التي يرشف عىل
تأطريها أطر أمريكية عن سفارة الواليات
املتحدة األمريكية بالرباط باإلضافة إىل

شراكات تعاون جديدة للوزارة مع جمهورية الصني الشعبية،
اإلمارات العربية املتحدة والبرتغال

مشروع «حتسني اخلدمات مبراكز
حماية الطفولة»

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

تتوفر إىل حدود اليوم عىل عرشين
مركزا لحامية الطفولة موزعة عرب الرتاب
الوطني خمسة منها خاصة بالفتيات،
تشتغل جميعها من أجل إعادة إدماج
الطفولة الجانحة من خالل مجموعة
من الربامج التكوينية واألنشطة الرتبوية
أو املناهج الدراسية برشاكة مع عدة
متدخلني من قطاعات حكومية وغري
حكومية وخاصة ،إضافة إىل املساهمة
الفاعلة لجمعيات املجتمع املدين.
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نادي مسرح الشباب «واد فاس»
يفوز باجلائزة الكبرى للمهرجان الوطني
ملسرح الشباب في دورته العاشرة

شهدت مختلف قاعات العروض
بدور الشباب عرب الرتاب الوطني
تقديم عروض مرسحية غنية
ومتنوعة تقمص أدوارها إناث وذكور
شباب ترددوا طيلة السنة عىل هذه
املؤسسات ملامرسة هوايتهم املفضلة
«أب الفنون» وأيضا استعدادا ً
للمشاركة يف فعاليات الدورة العارشة

للمهرجان الوطني ملرسح الشباب،
التي نظمت تحت الرعاية السامية
لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نرصه الله وأيده.
ويف جو من التنافس الرشيف
احتضنت قاعة عالل الفايس بالرباط
خالل الفرتة املمتدة ما بني  6و12
أبريل  2015مثانية عروض مرسحية

إىل جانب استفادة شباب األندية
املرسحية املشاركة يف املهرجان من
دورات تكوينية همت مختلف
التقنيات املرسحية ،وكذا برمجة
لقاءات تواصلية مع بعض املهنيني
املرسحيني لالستفادة من تجاربهم
املرسحية ومسارهم املهني.
وقد جاءت نتائج املهرجان كام ييل:

•  - 1فازت بها غزالن الخلوي عن
مرسحية «لكدندويب» نادي األقنعة
للسينام ومرسح الشباب  -دار الشباب
أنوال – تازة.
•  - 2فاز بها هشام البهجة عن
مرسحية «مزبلة الحروف»  -نادي
منتدى أنفاس للثقافة والفن بدار
الشباب أوالد تامية  -تارودانت.
•  - 3فازت بها كوثر بوكنو عن
مرسحية « 359درجة»  -نادي
 PARTAGEملرسح الشباب  -دار
الشباب حسنونة  -طنجة.
•  - 4فاز بها مصطفى املصوري
عن مرسحية « 359درجة» نادي
 PARTAGEملرسح الشباب  -دار

الشباب حسنونة  -طنجة.
•  - 5فاز بها حسن حسكو عن
مرسحية «مدينة الكراكيز»  -نادي
لبساط ملرسح الشباب  -دار الشباب
بنسليامن  -بنسليامن.
•  - 6فاز بها محمد السباعي عن
مرسحية «مزبلة الحروف»  -نادي
منتدى أنفاس للثقافة والفن  -دار
الشباب أوالد تامية  -تارودانت.
•  - 7فازت بها مونية ملكيمل عن
مرسحية «مدينة الكراكيز»  -نادي
لبساط ملرسح الشباب  -دار الشباب
بنسليامن  -بنسليامن.
•  - 8فاز بها محمد عيل بنيحيا عن
مرسحية «مجنون أفكار»  -النادي

البلدي للمرسح والفنون دار الشباب
املسرية  -العيون.
•  - 9فاز بها عبدالعزيز اوشنوك عن
مرسحية «نساء بال مالمح»  -نادي
فنون مرسح أيت أورير  -دار الشباب
ايت أورير  -الحوز.
•  - 10فاز بها محمد عيل بنيحيا عن
مرسحية «مجنون أفكار»  -النادي
البلدي للمرسح والفنون بدار الشباب
املسرية  -العيون.
•  - 11فاز بها سليامن رمزي عن
مرسحية «الدنيا ما تدوم»  -نادي
املسرية ملرسح الشباب مركز خدمات
الشباب  -الرباط.

الجوائز اإلبداعية الفردية
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الجوائز اإلبداعية الجامعية

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

5

من أجل إجناح الدورة الربيعية للبرنامج الوطني
«عطلة للجميع» لسنة 2015
القطاعية يف هذا الصدد والهادفة أساسا
إىل تقديم خدمات تربوية ،ترفيهية
وتكوينية تتامىش واملتطلبات الجديدة
للفئات املستهدفة.
ومن جانبه ،عرب السيد محمد
القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية
للتخييم خالل مداخلته ،عىل مدى

يف إطار فعاليات الدورة الربيعية
للربنامج الوطني «عطلة للجميع»
لسنة  2015التي نظمتها وزارة الشباب
والرياضة برشاكة مع الجامعة الوطنية
للتخييم ،ترأس السيد محند العنرص
وزير الشباب والرياضة بالنيابة يوم
الخميس  2أبريل  ،2015مبقر الوزارة
لقاءا تواصليا مع السادة رؤساء مراكز

التكوين وممثيل الجمعيات الفاعلة يف
مجال التخييم خصص للتداول حول
مضامني وأهداف هذه الدورة.
ويف كلمة باملناسبة ،أكد السيد محند
العنرص عىل رضورة تضافر جهود
جميع الرشكاء و املتدخلني إلنجاح هذه
الدورة الربيعية ،وضامن تكوين جيد
للمستفيدين متاشيا مع اإلسرتاتيجية

بادرت أطر وزارة الشباب والرياضة
املكلفة بالتواصل عىل مستوى
النيابات اإلقليمية باستقبال
ومرافقة قوافل تواصلية ضمت
منابر إعالمية وطنية متنوعة.
وقد جابت هذه القوافل اإلعالمية
كل من مجمع موالي رشيد للشباب
والطفولة ببوزنيقة ،القاعة املغطاة
للرياضة ببنسليامن ،مخيم عني
السبع ومخيم سيدي الطيبي
بالقنيطرة.
ومن خالل الزيارات التفقدية التي
قام بها الصحفيون للمرافق املكونة
للمؤسسات ،وكذا االستجوابات

التي أجروها مع الشباب
واألطر املعينة بها ،تم
الوقوف ومعاينة النهج
االسرتاتيجي الذي تسلكه
الوزارة ورشكائها للنهوض
الرياضية
باألنشطة
عىل
إن
والشبابية،
مستوى البنيات التحتية
التي تتواصل تهيئتها
وترميمها لجعلها تتامىش
مع متطلبات الشباب
والرياضيني ،أو عىل مستوى
املضامني التي يتحسن
مستواها وتتطور مناهجها.

التزام الجامعة الوطنية للمخيامت بكل
مكوناتها بتحقيق أهداف هذه الدورة،
باعتبارها رشيكا اسرتاتيجيا للربنامج
الوطني «عطلة للجميع»  ،ومتاشيا مع
النهج التشاريك الذي يتم مبوجبه تدبري
هذا الربنامج الوطني الهام.

مواكبة إعالمية موسعة لفعاليات الدورة الربيعية لسنة 2015

 55ألف مستفيد من الدورات التكوينية الربيعية
للبرنامج الوطني للتخييم «عطلة للجميع»
نظمت وزارة الشباب والرياضة
برشاكة مع الجامعة الوطنية
للتخييم ،خالل الفرتة ما بني  05و12
أبريل  ،2015مجموعة من الدورات
التكوينية واألنشطة ذات الطابع
التخييمي ،التي تندرج يف إطار
الربنامج الوطني «عطلة للجميع»،
استفاد منها  55ألف مشارك
ومشاركة.
وقد متثلت هذه األنشطة يف:
 التداريب التحضريية والتخصصية،حيث تم تنظيم  120تدريبا ،استفاد
منه  5آالف مؤطر.
 املخيامت الحرضية ،التي نظمتلفائدة  10000يافع و يافعة.
 الجامعات الربيعية ،التي استفادمن فعالياتها  40000يافع ويافعة
من خالل تنظيم  45جامعة ربيعية.
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وقد وصل عدد الجمعيات املشاركة
يف هذه الدورة الربيعية إىل 354
جمعية منها  52وطنية و 302محلية،
كلها استجابت للرشوط التي حددتها
وزارة الشباب والرياضة،حرصا منها
عىل ضامن حسن سريورة العملية
التخييمية.
ويأيت اهتامم الوزارة مبجال تقوية
قدرات العاملني يف مجال التخييم،
اعتبارا لكون الربنامج الوطني
للتخييم «عطلة للجميع» يعد من
أهم وأكرب التظاهرات التي ترشف
عليها وزارة الشباب و الرياضة مبعية
الرشيك اإلسرتاتيجي الجامعة الوطنية
للتخييم حيت يستفيد منه سنويا
 250ألف طفل و طفلة ،مع العلم
أن طلبات االستفادة من هذا الربنامج
فاقت هذه السنة  465ألف طلب.
6

رصد فعاليات الدورة الربيعية
من أقصى جنوب اململكة

عىل غرار باقي النيابات اإلقليمية
لوزارة الشباب والرياضة ،نظمت
املندوبية اإلقليمية لجهة وادي
الذهب الكويرة مخيام حرضيا
برشاكة مع املبادرة الوطنية للتنمية
البرشية ،تحت شعار “املخيم فضاء
للرتبية عىل املواطنة” ،خالل الفرتة
املمتدة من  4إىل  11أبريل ،2015
بالداخلة ،عرف إستفادة 500

مستفيد (ذكور وإناث).
ويروم تنظيم هذا املخيم الربيعي،
الذي أرشف عليه  50إطارا تربويا
من بينهم  10أطر مركزية ،تربية
الناشئة عىل القيم النبيلة وإذكاء
روح املواطنة ،وأيضا عىل قيم
التعاون والتضامن وروح الجامعة
وتشجيع الجانب اإلبداعي وروح
املنافسة وتحسني الذوق الفني

لألطفال.
وقد كان الهدف من هذا املخيم،
الذي احتضنته كل من مدرسة عبد
الكريم الخطايب والقاعة املغطاة
ودور الشباب التابعة ملندوبية
الشباب والرياضة ومالعب القرب،
هو خلق جو إشعاعي تربوي وثقايف
اجتامعي باملدينة باإلضافة إىل

تطوير مهارات األطفال واكتشاف
مواهبهم وقدراتهم.
وقد عرف برنامج هذا املخيم
الحرضي ،تنظيم مسابقات ثقافية
وتربوية ورياضية متنوعة ،وكذا
تقديم عروض ألفالم ترفيهية
ووثائقية وخرجات وزيارات
استكشافية.

يف إطار تعزيز وتطوير كفاءات
أطرها املكلفة بالتواصل عىل
مستوى النيابات اإلقليمية ،نظمت
وزارة الشباب والرياضة دورتني
تكوينيتني يومي  27و  28مارس
 2015مبدينتي فاس والجديدة،
استفاد منها موظفو الوزارة
املكلفون بالتواصل مبختلف ربوع
اململكة.
وقد هدفت هاتني الدورتني
التكوينيتني إىل تطوير املهارات
التقنية والتواصلية لدى أطر
الوزارة ،لتحسني قدراتهم ودعم
كفاءاتهم ومدهم بجميع الوسائل
الالزمة لتغطية مختلف التظاهرات

الرياضية والشبابية املنظمة عىل
املستوى املحيل واإلقليمي ،إىل
جانب إدارة املواقع اإللكرتونية
ملختلف النيابات اإلقليمية التابعة
لوزارة الشباب والرياضة.
فباإلضافة إىل الورشات املربمجة يف
مجال تقنيات التواصل و معالجة
املعلومات ،مثلت هذه الدورات
التدريبية فرصة لتسليم األطر
املشاركة شارات مهنية ،ومعدات
من شأنها مساعدتهم عىل أداء
املهام املنوطة بهم ،مبا يف ذلك:
أجهزة كمبيوتر محمولة وآالت
تصوير رقمية متطورة.

دورات تكوينية لفائدة موظفي
وزارة الشباب والرياضة املكلفني بالتواصل
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حكم منصف للمملكة املغربية
من طرف احملكمة الرياضية الدولية

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية
الدولية «طاس» يوم الخميس 02
أبريل  ،2015قرارا يقيض بإلغاء
العقوبات الرياضية التي كان االتحاد
اإلفريقي لكرة القدم «كاف» قد
أصدرها ضد املغرب ،والقاضية بحرمان
املنتخب الوطني املغريب لكرة القدم
من املشاركة يف دوريت كأس إفريقيا
لألمم  2017و ،2019ويف املقابل
أبقت املحكمة عىل الغرامة املالية مع
تخفيضها من مليون دوالر إىل  50ألف
دوالر.
وبهذا القرار املنصف للمملكة املغربية،
أصبح بإمكان املنتخب الوطني املغريب
العودة إىل املشاركة يف منافسات

كأس إفريقيا التي حرم من املشاركة
يف نسختها الثالثني التي كان مقررا أن
تحتضنها اململكة املغربية بداية سنة
 ،2015حيث شارك املغرب يف قرعة
التصفيات اإلفريقية املؤهلة لنهائيات
كأس إفريقيا  ،2017التي جرت يوم 08
أبريل  2015بالعاصمة املرصية القاهرة.
تجدر اإلشارة إىل أن فصول هذه القضية
تعود إىل  10أكتوبر  ،2014حني طالب
املغرب بتأجيل كأس إفريقيا لألمم
 ،2015بسبب مخاوف من انتشار
فريوس إيبوال ،وهو الطلب الذي
رفضته الكاف ،ونقلت البطولة إىل غينيا
االستوائية ،قبل أن تصدر قرارات قاسية
ضد املغرب.

هذا ما سعت وزارة الشباب والرياضة
تجسيده من خالل تكسية الواجهات
األمامية ملقر اإلدارة املركزية بصور لبعض
الربامج الكربى الرياضية والشبابية التي
تنظمها الوزارة أو مناذج من الرياضات

التي ما فتئت متارسها فئات عريضة من
مختلف رشائح املجتمع ،وهو ما أضفى
جاملية أكرث عىل البناية بل أضحى
تجسيدا ملموسا للهوية البرصية لقطاع
الشباب والرياضة.

متكن أشبال مدرسة الشبيبة
والرياضة بوالية وجدة من انتزاع
لقب الدوري الفرنيس للمدارس
الرياضية فئة أقل من  12سنة
الذي احتضنته مدينة سرتاسبورغ

الفرنسية بعد تفوقها ،يوم  09أبريل
 ،2015يف املباراة النهائية عىل فريق
 CSNERHOFمن أملانيا.
و قد شارك يف هذا الدوري الذي
دار عىل مدى أسبوع كامل مدارس

لنجعل من واجهة وزارتنا نقطة جذب للشباب وللرياضيني
و موازاة مع ذلك ،ويف إطار الرغبة
األكيدة للتواصل بشكل دائم مع
مرتدي شارع ابن سينا الذي يعرف
يوميا حركية كبرية ،نصبت شاشة عرض
رقمية كبرية الحجم عند مدخل الوزارة
تبث من خاللها مختلف اإلعالنات

والفيديوهات لألنشطة املنظمة أو
املزمع تنظيمها من طرف مصالح
الوزارة وذلك وفق تقنيات تكنولوجية
عالية متزج بني الجاملية والتفاعلية من
جهة وتوفق بني الصورة والخرب من
جهة أخرى.

مدرسة الشبيبة والرياضة بوالية وجدة
تفوز بلقب دوري املدارس الرياضية بستراسبورغ
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كروية مثلت كل من فرنسا وأملانيا
واملغرب.
ولإلشارة فقد حقق براعم مدرسة
الشبيبة والرياضة جوائز فردية
مميزة حيث توج كل من عبد

الرحامن خالدي وأيوب بودالل
كأحسن العبني يف الدوري كام تم
اختيار لقامن قارة كأحسن هداف.
فهنيئا لرباعم الرشق عىل هذا
التتويج املستحق.
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