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نشــــرة إخباريـــة لـــوزارة الشبـــاب والرياضـــة  -تصـــدر كل شهريـــن

تو�شيح عدد من موظفي الوزارة ب�أو�سمة ملكية

ترأس السيد راشيد الطالبي العلمي ،وزير الشباب والرياضة ،يوم
األربعاء  10يناير  2018مبقر الوزارة ،مراسيم حفل توشيح عدد
من موظفات وموظفي القطاع باألوسمة امللكية الرشيفة التي
أنعمها عليهم صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله
وأيده مبناسبة عيد العرش املجيد لسنة .2017
وتعكــس هــذه األوســمة امللكيــة مدى اهتــام جاللتــه و عنايته
مبوظفــي اإلدارات العموميــة ،مــن ضمنهــم أطــر وزارة الشــباب
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والرياضــة مبختلــف درجاتهــم الذيــن برهنــوا طيلــة مســارهم
اإلداري عــن إخالصهــم لقيــم الوطــن وتفانيهــم يف عملهــم.
وبهــذه املناســبة ،أعــرب الســيد وزيــر الشــباب والرياضــة عــن
فخــره وســعادته بلقــاء املوظفــات واملوظفــن املنعــم عليهــم
باألوســمة امللكيــة التــي تعتــر مفخــرة و اعرتافــا باألعــال التــي
قامــوا بهــا وتحفيـزا لهــم عــى مواصلــة مســارهم املهنــي الحافــل
باإلنجــازات والعطــاء.
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�رشيفة مبنا�سبة عيد العر�ش املجيد ل�سنة 2017

وقــد اســتفاد مــن هــذه األوســمة امللكيــة الرشيفــة 28
موظفــا ،كاآليت:
و�سام اال�ستحقاق من الدرجة الأوىل

عبد الرحيم كلزيم
مالك الدكداك
زهيد وحدي
عبد الله بنحدوش
رشيد دحان
محمد ترياين
أمبارك حالتي
محمد سويطي
صالح عزوز
محمد املرنيىس
سومية مراد
محمد ايدامبريك
محمد رفيق
ناجية الكواش
فاطنة ايكايس
الحسن شعطوط
العريب غازي

املديرية اإلقليمية عني الشق الحي الحسني
املديرية اإلقليمية بالقنيطرة
املديرية اإلقليمية بخريبكة
املديرية اإلقليمية بالقنيطرة
املديرية اإلقليمية بسطات
املديرية اإلقليمية بشتوكة ايت باها
املديرية اإلقليمية باملحمدية
املديرية اإلقليمية بخريبكة
املديرية الجهوية بجهة بني مالل خنيفرة
املديرية الجهوية بجهة مراكش آسفي
املديرية الجهوية بجهة مراكش آسفي
الدائرة املستقلة لتواركة
املديرية الجهوية بجهة مراكش آسفي
املديرية اإلقليمية بالقنيطرة
اإلدارة املركزية
املديرية اإلقليمية بالقنيطرة
املديرية اإلقليمية بالخميسات

و�سام اال�ستحقاق من الدرجة الثانية

حمودة الريسومي املديرية الجهوية بجهة بني مالل خنيفرة
املديرية اإلقليمية مبكناس
رشيد اليعقويب
محمد بو فارس املديرية اإلقليمية بربشيد
فاطمة الجبوجي املديرية اإلقليمية بسيدي الربنويص
املديرية اإلقليمية بالقنيطرة
محمد العثامين
املديرية اإلقليمية باملحمدية
نعيمة حداد
املديرية الجهوية بجهة مراكش آسفي
محمد ميدي
الدائرة املستقلة لتواركة
صباح الحداوي
املديرية الجهوية بجهة بني مالل خنيفرة
جامل حجاجي
املديرية الجهوية بجهة بني مالل خنيفرة
زهرة فاطمي
عبد املوىل الصاف املديرية الجهوية بجهة مراكش آسفي
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�إطالق العر�ض الوطني للتخييم وجماالته ل�سنة 2018
مبوا�صفات جديدة
احتضــن مقــر وزارة الشــباب و الرياضــة يــوم الثالثــاء  30ينايــر
 2018فعاليــات حفــل تقديــم العــرض الوطنــي للتخييــم برســم
ســنة  ،2018برئاســة كل مــن الســيد راشــيد الطالبــي العلمــي،
وزيــر الشــباب الرياضــة ،والســيد محمــد القرطيطــي ،رئيــس
الجامعــة الوطنيــة للتخييــم وبحضــور ممثــي مختلــف القطاعــات
الحكوميــة الرشيكــة يف هــذا الربنامــج الوطنــي.
و يف معــرض كلمتــه باملناســبة  ،شــدد الســيد الوزيــر عــى األهميــة
البالغــة التــي تشــكلها األنشــطة التخييميــة بالنســبة للقطــاع
ومســاهمتها الفاعلــة يف التنشــئة االجتامعيــة للطفولــة و الشــباب،
مذكـرا بــاألوراش الهيكليــة التــي تخوضهــا الــوزارة يف هــذا الصــدد،
إن عــى مســتوى البنيــات التحتيــة و التجهيـزات لجعلهــا تتــاىش
ومســتلزمات حاجيــات الطفولــة و الشــباب ،أو عــى مســتوى
الحكامــة يف تدبــر الربنامــج.
كــا نــوه كذلــك يف هــذا اإلطــار الســيد محمــد القرطيطــي ،رئيــس
الجامعــة الوطنيــة للتخييــم باملجهــودات التــي تبذلهــا الــوزارة
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يف مجــال التخييــم ،مجــددا اســتعداد الجامعــة بــكل مكوناتهــا
لالنخــراط يف هــذه األوراش اإلصالحيــة وفــق مقاربــة تشــاركية
هدفهــا خدمــة الفئــات املســتهدفة.
ويف إطــار إس ـراتيجية وزارة الشــباب والرياضــة الجديــدة الراميــة
إىل ترســيخ أســس الحكامــة الجيــدة يف تدبــر الشــأن التخييمــي ،تم
توقيــع اتفاقيــة إطــار بــن الــوزارة والجامعــة تأســس لنهــج تعاقدي
بــن الطرفــن مــن خــال اعتــاد آليــات تشــاركية يف إنجــاز وتدبــر
هــذا الربنامــج الوطنــي بغيــة الحفــاظ عــى املصلحــة الفضــى
للطفولــة والشــباب ،و ضــان توســيع قاعــدة االســتفادة منــه يف
الوســطني القــروي والحــري عــى حــد ســواء.
ومــن أهــم بنــود هــذه االتفاقيــة ،العمــل عــى توفــر بنيــة
تحتيــة تخييميــة تحــرم مواصفــات الجــودة ،والرفــع مــن ســقف
االســتفادة بنســبة  25يف املائــة مقارنــة مــع ســنة  ،2017وكــذا
تحســن مضامــن العــرض الرتبــوي ومنظومــة التكويــن لدعــم
قــدرات وكفــاءات األطــر الســاهرة عــى العمليــة التخييميــة.
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وســيتضمن العــرض الوطنــي للتخييــم ومجاالتــه برســم ســنة  ،2018عــدة أنشــطة تربويــة ،ثقافيــة ،فنيــة ورياضيــة لفائــدة فئــات عمريــة
مختلفــة ،تهــم مجــاالت متعــددة أهمهــا :
جمال الن�شاط

الفئة العمرية

مخيامت األطفال القارة

ما بني  07سنوات وأقل من  15سنة

جامعة اليافعني

ما بني  15سنة وأقل من  18سنة

جامعة الشباب و املهارات الثقافية و العلمية والكشفية

من  18سنة إىل  35سنة

تداريب التكوين العام و االختصاص

من  20سنة فام فوق

تدريب املديرين

 25سنة

تدريب تكوين املكونني

من  30سنة فام فوق

دعم القدرات و الكفاءات

من  20سنة فام فوق

فعاليات املهارات و التنشيط السوسيو تربوي والكشفي

أطفال و يافعني ( نهاية األسبوع )

وقــد تــم صبيحــة نفــس اليــوم عقــد اجتــاع تنســيقي مــع مختلــف ممثــي القطاعــات الحكوميــة الرشيكــة يف العمليــة التخييميــة بهــدف
إبـراز مجــاالت تدخــل كل قطــاع عــى حــدة وتيســر التنســيق فيــا بينهــا ،وذلــك بغيــة متتيــع الطفولــة املغربيــة بعطلــة صيفيــة تربويــة
وترفيهيــة .

اجلامعة الوطنية للتخييم ت�ساند تر�شيح املغرب ال�ست�ضافة ك�أ�س
العامل  2026من خالل ور�شات و�أن�شطة حت�سي�سية

|5

نشــــرة إخباريـــة لـــوزارة الشبـــاب والرياضـــة  -تصـــدر كل شهريـــن

نيجرييا تدعم تر�شح املغرب لتنظيم
ك�أ�س العامل 2026
اســتقبل الســيد راشــيد الطالبــي العلمــي ،وزيــر الشــباب
والرياضــة ،يــوم الخميــس  25ينايــر  2018مبقــر الــوزارة ،الســيد
«ســولومون دالونــج» ،وزيــر الشــباب والرياضــة بجمهوريــة
نيجرييــا والوفــد املرافــق لــه.
وقــد تناولــت املباحثــات بــن املســؤولني ســبل توطيــد عالقــات
التعــاون والرشاكــة بــن البلديــن يف مجــال األنشــطة والربامــج
الشــبابية والرياضيــة يف إطــار التعــاون جنــوب – جنــوب .
و يف هــذا الصــدد ،أبــرز الســيد الطالبــي العلمــي أن املناقشــات
الثنائيــة بــن الطرفــن انطلقــت مــن األرضيــة التــي أسســها
صاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس نــره اللــه وفخامــة
الرئيــس النيجــري منــذ ســنتني والتــي يتــم حصــد مثارهــا اليــوم
بتعزيــز التعــاون بــن البلديــن يف مجــال الرياضــة والشــباب.
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ويف هــذا الصــدد ،اتفــق الطرفــان عــى إعــداد مــروع مذكــرة
تفاهــم لتنميــة هــذه العالقــات مــن خــال ثــاث نقــاط رئيســية :
•تبــادل الخ ـرات والتجــارب املرتبطــة بالرياضــة بشــكل عــام
وكــرة القــدم بشــكل خــاص؛
•تبــادل الرحــات بــن شــباب البلديــن يف شــق التعــاون
املرتبــط بالتبــادل الشــبايب ؛
•الدعــم املتبــادل للطرفــن مــن أجــل الرتشــيحات التــي
تهــم تنظيــم تظاهــرات ذات طابــع قــاري وعاملــي أو
لشــغل مناصــب دوليــة مهمــة.
•وبنفــس املناســبة ،أعــرب املســؤول النيجــري بشــكل رصيــح
عــن دعــم بــاده مللــف ترشــيح املغــرب لتنظيــم كأس العــامل
لكــرة القــدم  ،2026مؤكــدا أن كــرة القــدم ميكــن أن تشــكل
وســيلة لتســهيل التعــاون وتعزيــز االرتقــاء بعالقــات الرشاكــة
بــن البلديــن.
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اململكة املغربية حتت�ضن املنتدى الإفريقي الأول
للريا�ضة املدر�سية
تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة امللــك محمــد الســادس
نــره اللــه ،وبرشاكــة مــع وزارة الشــباب والرياضــة والجامعــة
امللكيــة املغربيــة للرياضــة املدرســية والجامعــة الدوليــة للرياضــة
املدرســية ،نظمــت وزارة الرتبيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي
والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي ،يومــي  15و  16ينايــر 2018
مبدينــة الربــاط ،املنتــدى اإلفريقــي األول للرياضــة املدرســية تحــت
شــعار «الرياضــة املدرســية :رافعــة لتنميــة الرياضــة اإلفريقيــة».

وقــد جــاء تنظيــم هــذا املنتــدى ،يف إطــار التحضــر لأللعــاب
الدوليــة املدرســية «جيمنازيــاد  ،»2018التــي ســتنظم مبدينتــي
مراكــش والــدار البيضــاء خــال الفــرة املمتــدة مــن  2إىل  9مــاي
 ،2018وذلــك بهــدف تطويــر التعــاون بــن الــدول اإلفريقيــة
لالرتقــاء بالرياضــة املدرســية عــى املســتوى القــاري ،فضــا عــن
تعزيــز الحضــور اإلفريقــي داخــل الهيئــات املرشفــة عــى الرياضــة
املدرســية عــى الصعيــد الــدويل ،وكــذا تعبئــة الــدول اإلفريقيــة
مــن أجــل املشــاركة يف «جيمنازيــاد .»2018

أكد الســيد راشــيد الطالبــي العلمي ،وزيــر الشــباب والرياضــة

وقــد عــرف هــذا املنتــدى مشــاركة وزراء مرشفــن عــى الرياضــة
املدرســية ببلــدان إفريقيــة ،والســفراء املعتمديــن لهــذه الــدول
بالربــاط ،وكــذا مســؤويل الرياضــة املدرســية بالبلــدان اإلفريقيــة،
إىل جانــب مســؤويل وخـراء الجامعــة الدوليــة للرياضــة املدرســية،
وكــذا خــراء مختصــن يف الرياضــة املدرســية وأبطــال دوليــن
وأعضــاء اللجنــة األوملبيــة الدوليــة.

ويف كلمــة خــال حفــل االفتتــاح الرســمي لهــذه التظاهــرة،
عــى رضورة تظافــر جهــود مختلــف الفاعلــن واملتدخلــن
واملرشفــن عــى حقــل الرياضــة املدرســية ،مــن أجــل متكــن
الشــباب املتمــدرس مــن مامرســة الرياضــة يف ظــروف تكفــل
تشــجيع املواهــب الصاعــدة ومبناهــج تصقــل الطاقــات الواعــدة
للشــباب اإلفريقــي.
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تهنئ��ة

يتقدم موظفو و�أعوان وزارة ال�شباب و الريا�ضة ،ب�أحر التهاين
و�أطيب املتمنيات �إىل ال�سيدة نادية بن اعلي مبنا�سبة
تعيينها كاتبة عامة للوزارة .و�إىل لل�سيد عبد الواحد بن
�سا�سي على تعيينه مديرا للميزانية والتجهيز ومرافق الدولة
امل�سرية ب�صورة م�ستقلة.
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نشــــرة إخباريـــة لـــوزارة الشبـــاب والرياضـــة  -تصـــدر كل شهريـــن

ا لبني��ا ت ا ل�ش��با بية و ا لر يا �ضي��ة تتع��ز ز
ب��كل م��ن �إ قليم��ي �صف��ر و و ا ب��ن جر ي��ر
يف إطــار اس ـراتيجية وزارة الشــباب والرياضــة الراميــة إىل تعزيــز
البنيــات الشــبابية والرياضيــة بــكل مــن الوســطني الحــري
والقــروي ،عرفــت جامعــة أدرج بإقليــم صفــرو صبيحــة يــوم
الثالثــاء  16ينايــر  ،2018تدشــن دار الشــباب فئــة ج وملعــب
سوســيو ريــايض للقــرب فئــة .E
وتــروم هاتــان املنشــأتان متكــن ســاكنة املنطقــة مــن االســتفادة
مــن أنشــطة وبرامــج تربويــة ،ثقافيــة ،فنيــة ورياضيــة ،حيــث
يتوفــر امللعــب السوســيو ريــايض الــذي تبلــغ مســاحته  1000مــر
مربــع ،عــى ملعــب معشوشــب ،مســتودعات للمالبــس وكــذا
مرافــق صحيــة ،كــا تتضمــن دار الشــباب املمتــدة عــى مســاحة
 400مــر مربــع ،املرافــق التاليــة:

كــا تــم إعطــاء يــوم األربعــاء  31ينايــر  2018مبدينــة إبــن
جريــر ،انطالقــة أشــغال مــروع إحــداث مســبح نصــف أوملبــي
بحضــور كل مــن الســادة عامــل إقليــم الرحامنــة واملديــر اإلقليمــي
لــوزارة الشــباب والرياضــة ،إضافــة إىل ممثــي الســلطات املحليــة
وفعاليــات جمعويــة.
وســتمثل هــذه املنشــأة قبلــة للشــباب والرياضيــن مبدينــة ابــن
جريــر ،كونهــا متتــد عــى مســاحة تقــدر ب  3000مــر مربــع،
وتتوفــر عــى التجهيــزات التاليــة:
•حوض للسباحة بثامن ممرات ( 12عىل ) 25؛

•قاعة متعددة األنشطة،

•مستودعان للمالبس؛

•قاعة املعلوميات،

•قاعة للعالجات األولية؛

•قاعة العروض،

•مرفقان صحيان ؛

•قاعة املطالعة،

•مكتب اإلدارة.

•ملعب معشوشب...
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مد ين��ة �أ ز ي�لا ل حتت�ض��ن ا لن�س��خة ا لأ و ىل
لقا فل��ة ا لأ ل��و ا ن ا جلهو ي��ة

تحــت إرشاف املديريــة اإلقليميــة لــوزارة الشــباب والرياضــة
بأزيــال ،احتضنــت دار الشــباب الشــهيد محمــد الزرقطــوين
صبيحــة يــوم األحــد  21ينايــر  ، 2018انطالقــة النســخة األوىل
لقافلــة األلــوان الجهويــة ،مبشــاركة  70طفلــة و طفــل .
وتــأيت هــذه املبــادرة مســاهمة يف اكتشــاف املواهــب الصغــرة
يف مجــال الفنــون التشــكيلية ودعــم قدراتهــا بتأطــر مــن
أســاتذة مختصــن يف هــذا املجــال ،وكــذا متكــن املســتفيدات
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واملســتفيدين مــن اكتشــاف أســاليب جديــدة للتعبــر الفنــي
مــن خــال تعرفهــم عــى أهــم مــدارس الفــن التشــكييل.
كــا تخلــل هــذا النشــاط تنظيــم مجموعــة مــن الورشــات الفنيــة
التــي همــت عــى وجــه الخصــوص الرســم الحــر التلقــايئ،
عــروض ترفيهيــة وكــذا تقديــم شــواهد رمزيــة لفائــدة جميــع
املشــاركات واملشــاركني مــن أطفــال املنطقــة.

نشــــرة إخباريـــة لـــوزارة الشبـــاب والرياضـــة  -تصـــدر كل شهريـــن

ن��د و ة جهو ي��ة ح��و ل مو �ض��و ع ا لإ عا ق��ة
ب��د ا ر ا ل�ش��با ب ا لن��صر بكلمي��م
انســجاما مــع مهمتهــا وأهدافهــا الرتبويــة والتوعويــة
و التحسيســية ،احتضنــت دار الشــباب النــر بكلميــم يــوم
االثنــن  15ينايــر  2018نــدوة جهويــة حــول موضوع « :التحســيس
بوضعيــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة  :دعامــة قويــة للرتافــع
والنهــوض بحقــوق هــذه الفئــة مــن املجتمــع» ،بــإرشاف مــن
املديريــة الجهويــة لــوزارة الشــباب والرياضــة بكلميــم وبتنســيق
مــع املنســقية الجهويــة للتعــاون الوطنــي ،املنســقية الجهويــة
لوكالــة التنميــة االجتامعيــة واللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان
بجهــة طانطان-كلميــم.
ويــأيت تنظيــم هــذه النــدوة التــي عرفــت مشــاركة واســعة ملختلف
الجمعيــات العاملــة يف مجــال اإلعاقــة ،يف إطــار الدينامكيــة
التــي أصبــح يعرفهــا التعامــل مــع ملــف األشــخاص يف وضعيــة

إعاقــة ،وكــذا متاشــيا مــع جهــود اململكــة وســعيها الدائــم مــع
كافــة الــركاء والفاعلــن لضــان اســتفادة هــذه الفئــة مــن كافــة
الخدمــات التــي تقدمهــا مؤسســات الدولــة ومرافقهــا وكــذا تيســر
اندمــاج األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف مختلــف مياديــن الحيــاة
االجتامعيــة،
وقــد متحــورت جــل املداخــات حــول املواضيــع الشــائكة التــي
تخــص ملــف األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن قبــل الربامــج
الوطنيــة املوجهــة لهــذه الفئــة واملرافــق املحدثــة الخاصــة بهــا،
كــا تطــرق املتدخلــون إىل رضورة إدمــاج بعــد اإلعاقــة يف كافــة
املشــاريع واملخططــات التنمويــة التــي تســهر عــى تنفيذهــا
الهيئــات املنتخبــة و القطاعــات الخارجيــة بالجهــة.
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ا لتو ا �ص��ل م��ع ا ل�ش��با ب و ا لإ ن�ص��ا ت �إ لي��ه
عن��و ا ن منتد ي��ا ت ا حت�ضنته��ا جه��ة طنج��ة تط��و ا ن ا حل�س��يمة
نظمــت املديريــة اإلقليميــة لــوزارة الشــباب والرياضــة بــوزان،
يــوم الســبت  13ينايــر  2018بــدار الشــباب املســرة ،املنتــدى
اإلقليمــي للتواصــل والتشــاور مــع شــباب اإلقليــم و املرتاوحــة
أعامرهــم مــا بــن  18و  45ســنة.
وقــد متيــز هــذا املنتــدى الــذي عــرف حضــور مــا يفــوق 200
شــابة وشــاب ،مبناقشــة مجموعــة مــن القضايــا واإلشــكاليات،
مــن خــال أربعــة ورشــات تناولــت مواضيــع الشــباب ،املــرأة
والرياضــة ،والتــي متــت صياغــة خالصاتهــا يف توصيــات قدمــت
خــال الجلســة الختاميــة لهــذا اللقــاء التشــاوري الهــام ،مــن قبيــل:
•تنظيــم دورات تكوينيــة يســتفيد منهــا منشــطو ومنشــطات
األنديــة العاملــة بــدور الشــباب؛
•تنظيــم مهرجانات إقليمية الكتشــاف املواهــب يف مجــاالت
متعــددة :املوســيقى ،املــرح  ،الفنــون التشــكيلية ...؛
•التعجيل بإخراج مركز استقبال الشباب للوجود ؛
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•إحــداث مراكــز لإلنصــات مبختلــف دور الشــباب ،مــع تقويــة
قــدرات العاملــن بهــا؛
•توسيع مساحة مجال العرض الريايض باإلقليم.
كــا احتضــن النــادي النســوي مبدينــة شفشــاون يــوم الخميــس 18
ينايــر  2018نشــاطا مامثــا مبشــاركة أزيــد مــن  80شــابة وشــاب
وبحضــور مختلــف الفاعلــن املؤسســاتيني والجمعويــن باإلقليــم.
وتــدارس هــذا املنتــدى إمكانيــة خلــق فضــاءات دامئــة للتواصــل
والتفاعــل والتشــاور مــع شــباب املنطقــة حــول إرســاء دعائــم
وســبل التنســيق بــن مختلــف الفاعلــن الرتابيــن ،بغيــة تنظيــم
برامــج وأنشــطة شــبابية إشــعاعية عــى مســتوى مختلــف
املؤسســات التابعــة للقطــاع املتواجــدة باإلقليــم .
وللتذكــر ،فقــد نظمــت مجموعــة مــن املنتديــات للتواصــل
والتشــاور مــع الشــباب طيلــة شــهري ينايــر وفربايــر  2018مبختلف
املؤسســات الشــبابية التابعــة لجهــة طنجــة -تطــوان -الحســيمة.

نشــــرة إخباريـــة لـــوزارة الشبـــاب والرياضـــة  -تصـــدر كل شهريـــن

ا ملد ير ي��ا ت ا جلهو ي��ة و ا لإ قليمي��ة
لـــ��و ز ا ر ة ا ل�شبـــ��ا ب و ا لر يا �ضـــ��ة
تخل��د ا لي��و م ا لو طن��ي لل�س�لا مة ا لطر قي��ة
تخليــدا لليــوم الوطنــي للســامة الطرقيــة الــذي يصــادف 18
فربايــر مــن كل ســنة وتحــت شــعار « :الســامة الطرقيــة ...تربيــة
و ســلوك » ،نظمــت مختلــف املديريــات الجهويــة و اإلقليميــة
التابعــة لــوزارة الشــباب و الرياضــة ،العديــد مــن األنشــطة
الراميــة إىل التحســيس بأهميــة الســامة الطرقيــة وســبل الوقايــة
مــن حــوادث الســر.
وباملناســبة ،احتضنــت دور الشــباب التابعــة للمديريــة الجهويــة
للــوزارة بجهــة الربــاط – ســا  -القنيطــرة أيامــا تحسيســية
وورشــات عمــل بتعــاون مــع النســيج الجمعــوي  يف موضــوع
الرتبيــة الطرقيــة ،بهــدف التحســيس و التنبيــه ملخاطــر الســلوكات
التــي تــؤدي إىل تنامــي وارتفــاع نســب الحــوادث املأســاوية التــي
يذهــب ضحيتهــا يوميــا العديــد مــن مســتعميل الطرقــات.
كــا نظمــت املديرية اإلقليميــة مبــوالي يعقوب أســبوعا وطنيــا
للســامة الطرقيــة بــدور الشــباب التابعــة لهــا  ،حيــث تــم عقــد
نــدوة بــدار الشــباب «أوالد ميمــون» حــول أســباب حــوادث
الســر مبشــاركة متدخلــن مــن قطــاع التعليــم القــت تجاوبــا مــن
قبــل شــباب املنطقــة .
وقــد عــرف هــذا األســبوع تقديــم عــدة عــروض يف مجــال
الســامة والتشــوير الطرقــي والســبل الكفيلــة بضــان الوقايــة
للراجلــن وكيفيــة التعامــل مــع قارعــة الطريــق.
ويف نفــس اإلطــار ،عرفــت ســاحة املديريــة اإلقليميــة بتيزنيــت
تنظيــم أنشــطة تطبيقيــة ميدانيــة لفائــدة األطفــال مبــدار

الســامة الطرقيــة مــن تأطــر موظفــي املديريــة و متطوعــن مــن
جمعيــات املجتمــع املــدين و أطــر مــن مديريــة األمــن الوطنــي
اإلقليمــي.
كــا شــهدت قاعــة العــروض الشــيخ مــاء العينــن التابعــة لــدار
الشــباب املقاومــة تنظيــم صبحيــة تربويــة وثقافيــة لفائــدة
األطفــال تخللتهــا مجموعــة مــن الفقـرات التنشــيطية واملســابقات
حــول موضــوع الســامة الطرقيــة .
ويعتــر اليــوم الوطنــي للســامة الطرقيــة مناســبة مهمــة لتســليط
الضــوء عــى حصيلــة ضحايــا الطرقــات باملغــرب ،مــا يســتدعي
مزيــدا مــن الجهــود للوقايــة والتحســيس بهــذه اآلفــة التــي تحصد
يوميــا العديــد مــن األرواح .
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نشــــرة إخباريـــة لـــوزارة الشبـــاب والرياضـــة  -تصـــدر كل شهريـــن

د ا ر ا ل�ش��با ب ا لقد ���س ب�س��يد ي ا لرب نو �ص��ي
تطل��ق تطبيق��ا ذ كي��ا خا �ص��ا به��ا
نظمــت املديريــة اإلقليميــة لــوزارة الشــباب والرياضــة بعاملــة
مقاطعــات ســيدي الربنــويص ،يــوم الجمعــة 12ينايــر  ،2018حفــل
إعطــاء انطالقــة «دار الشــباب الذكية» وإطــاق تطبيــق عــى
الهاتــف النقــال خــاص بــدار الشــباب القــدس.
و تــأيت هــذه املبــادرة كمحاولــة ناجحــة ملســايرة التطــور
املعلومــايت الــذي تشــهده حاليــا جــل وســائل التواصــل واإلعــام،
وكــذا لتجديــد طبيعــة األنشــطة التــي تقدمهــا دار الشــباب
للخــروج مــن دائــرة النمطيــة وخلــق فضــاء تواصــي يســتجيب
ملتطلبــات العــر ،مــن خــال البــث املبــارش عــر االنرتنيــت
ملختلــف األنشــطة والربامــج املنظمــة.
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كــا يــروم هــذا التطبيــق الــذيك التعريــف باملجهــودات التــي
يبذلهــا القطــاع للنهــوض بأوضــاع الشــباب عــى مســتوى عاملــة
مقاطعــات ســيدي الربنــويص ،وتقديــم مجموعــة مــن األنشــطة
والخدمــات لفائــدة الشــباب ،الســيام يف املجــاالت التاليــة :ورشــات
فنيــة ،الشــطرنج ،حصــص الدعــم املــدريس يف املــواد العلميــة
واألدبيــة ،القنــوات املوســيقية ...
ولإلشــارة ،فهــذه الخطــوة تــأيت تتويجــا ملجموعــة مــن املبــادرات
التــي قامــت بهــا املديريــة اإلقليميــة للــوزارة بســيدي الربنــويص،
خاصــة إحــداث اســتوديو للتســجيل منــذ ســنة 2009
بــدار الشــباب القــدس ،يســتفيد منــه الشــباب الهــاوي
للموســيقى والغنــاء.

