النسخة الثانية من الربنامج الوطني "أبطال احلي” يف كرة القدم

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نرصه الله وأيده ،نظمت وزارة الشباب
والرياضة خالل الفرتة ما بني  30يونيو و 04يوليوز
 ،2016نهائيات الدورة الثانية للربنامج الوطني
"أبطال الحي" يف كرة القدم بكل من مدن بنسليامن
وبوزنيقة ،مبشاركة ما يزيد عن  400طفلة وطفل ،من
الجهات

الفئة العمرية

طنجة-تطوان-الحسيمة
فاس-مكناس
الرباط-سال-القنيطرة
بني مالل-خنيفرة
الدارالبيضاء-سطات
مراكش-آسفي
درعة-تافياللت
سوس ماسة
كلميم-وادنون
العيون-الساقية الحمراء
الداخلة-وادي الذهب
الرشق
2

أصل  50.000مشارك ،من األحياء ومن العامل القروي،
يف اإلقصائيات املحلية واإلقليمية والجهوية.
ويهدف هذا الربنامج إىل توسيع قاعدة املامرسة
الرياضية لألطفال من  10إىل  14سنة ،السيام
الذين ال ينتمون إىل الجمعيات واألندية واملدارس
الرياضية بغية التنقيب عىل املواهب الرياضية

الشابة وتأطريها ومصاحبتها لتيسري انخراطها داخل
هذه الجمعيات الرياضية.
وقد أسفرت املراحل اإلقصائية للدورة الثانية من
هذا الربنامج الوطني الهام ،التي أرشفت عىل تأطريها
املديريات اإلقليمية للوزارة ،عن تأهل الفرق املدرجة
يف الجدول أسفله إىل األطوار النهائية :

 10-12سنة
ذكور

 13-14سنة
ذكور

 12-14سنة
إناث

الحسيمة
الحاجب
متارة
الفقيه بنصالح
البيضاء-بن امسيك
شيشاوة
ورزازات
طاطا
كلميم
العيون
الداخلة
وجدة

تطوان
إفران
سال
الفقيه بنصالح
البيضاء-بن امسيك
مراكش
الرشيدية
تزنيت
كلميم
العيون
الداخلة
الناظور

تطوان
موالي يعقوب
سال
الفقيه بنصالح
البيضاء-أنفا
مراكش
الرشيدية
أكادير
كلميم
-----------------الداخلة
جرادة
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

وتتويجا لهذه املنافسات ،احتضنت مدينة بنسليامن يوم األحد  03يوليوز  2016املباريات النهائية يف الفئات العمرية الثالثة املربمجة خالل النسخة الثانية من
هذا الربنامج الوطني ،برئاسة السيد لحسن سكوري ،وزير الشباب والرياضة رفقة السيد مصطفى املعزة ،عامل إقليم بنسليامن وبحضور شخصيات رياضية
ومدنية وعسكرية.
وقد أسفرت املباريات النهائية عن النتائج التالية:

 12-10سنة
ذكور

 14-13سنة
ذكور

 14-12سنة
إناث

الرتبة األوىل
الفقيه بنصالح

الرتبة األوىل
تزنيت

الرتبة األوىل
البيضاء-انفا

الرتبة الثانية
ورزازات

الرتبة الثانية
مراكش

الرتبة الثانية
تطوان

الرتبة الثالثة
متارة

الرتبة الثالثة
الرشيدية

الرتبة الثالثة
كلميم

ويف ختام هذه املنافسات ،أرشف السيد الوزير والسيد عامل إقليم بنسليامن مبعية الشخصيات الرياضية الحارضة عىل توزيع امليداليات والكؤوس عىل الفرق
املتوجة.

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة
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مصادقة جملس النواب على مشروع القانون املتعلق
مبكافحة تعاطي املنشطات يف جمال الرياضة

صادق مجلس النواب باإلجامع خالل الجلسة العلنية املنعقدة زوال يوم
الثالثاء ثاين غشت  ،2016عىل مرشوع القانون رقم  97.12املتعلق مبكافحة
تعاطي املنشطات يف مجال الرياضة ،بعد دراسته واملصادقة عليه من طرف
لجنة القطاعات االجتامعية مبجلس النواب مساء االثنني فاتح غشت .2016
ويروم مرشوع هذا القانون الوقاية من تعاطي املنشطات يف مجال الرياضة
ومكافحته ،والحفاظ عىل صحة الرياضيني وحظر املامرسات التي تخل باحرتام
أخالقيات الرياضة وقيمها املعنوية ،وذلك عن طريق إحداث الوكالة املغربية
ملكافحة املنشطات التي أوكلت إليها املهام التالية :
 إعداد وتنفيذ الربنامج السنوي ألعامل مراقبة تعاطي املنشطات يف مجالالرياضة بجميع أشكالها وتنسيق هذه األعامل؛
 اقرتاح كل التدابري التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي املنشطاتومكافحته؛

 مساعدة اإلدارات والجامعات والجمعيات والرشكات الرياضية يف التدابرياملراد اتخاذها للوقاية من تعاطي املنشطات و مكافحته؛
 تنفيذ برنامج للرتبية والتكوين والتحسيس لفائدة الرياضيني أو املؤطرينووسائل تفادي اللجوء إىل املنشطات يف املامرسات والتظاهرات الرياضية؛
 البت يف جميع امللفات التأديبية املتعلقة بقضايا املنشطات؛ التعاون مع الجامعات واملنظامت الرياضية الوطنية والدولية والتواصل معالوكالة العاملية ملكافحة املنشطات.
ولقد سبق لبالدنا أن صادقت عىل االتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف مجال
الرياضة يف باريس بتاريخ  19أكتوبر  2005الصادر بنرشها الظهري الرشيف
رقم  1.09.45بتاريخ فاتح رمضان  2( 1432أغسطس  ،)2011واعتمدت يف
 5مارس  2003املدونة العاملية ملكافحة املنشطات من قبل الوكالة العاملية
ملكافحة املنشطات يف مجال الرياضة.

فعاليات اللقاء الكشفي العشرين للجوالة العرب
ترأس السيد لحسن سكوري ،وزير الشباب
والرياضة ،يومه األربعاء  13يوليوز  ،2016حفل
افتتاح فعاليات اللقاء الكشفي العرشون للجوالة
العرب الذي نظم باملركز الوطني الكشفي عبد
الكريم الفلوس باملعمورة ،خالل الفرتة ما بني 12
و 21يوليوز  2016تحت شعار "الشباب :تنمية…
تسامح… سالم".
وهدف هذا اللقاء العريب ،املنظم من طرف
الجامعة الوطنية للكشفية املغربية بتعاون
مع وزارة الشباب والرياضة واملنظمة الكشفية
العربية ،إىل املساهمة يف تقوية عالقات األخوة
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والتعاون بني الشباب العريب املشارك ،وانفتاح
الحركة الكشفية املغربية عىل باقي املنظامت
الكشفية العربية منها والدولية ،إىل جانب إبراز
دور هاته األخرية يف تأطري الشباب وتحسيسه
مبختلف القضايا التي تهم معيشه اليومي.
كام تضمن برنامج هذه التظاهرة التي تزامنت
مع احتضان اململكة املغربية لفعاليات "الرباط
عاصمة الشباب العريب" لسنة  ،2016أنشطة
متنوعة من قبيل :ندوات ،مناظرات ،رحالت
استكشافية ومسابقات ثقافية ورياضة لفائدة
أزيد من  600شابة وشاب مغريب وعريب من 12

دولة عربية ميثلون مختلف الجمعيات الكشفية
العربية.
ويف السياق ذاته ،استقبل السيد لحسن سكوري
يوم األربعاء  20يوليوز  2016مبقر الوزارة،
مجموعة من قادة الكشافة العرب املشاركني يف
هذا اللقاء الكشفي الهام ،الذين تقدموا باملناسبة،
بخالص التشكرات للسيد الوزير عىل حفاوة
االستقبال الذي خص به املشاركون يف هذا اللقاء،
منوهني يف اآلن ذاته بالخدمات الجليلة واملتميزة
التي تقوم بها الجامعة الوطنية للكشفية بكل
مكوناتها من أجل دعم الحركة الكشفية املغربية.
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املهرجان العربي لٔاللعاب التقليدية
و يف ختام املباريات تم توزيع امليداليات عىل الفائزين ،كام تم تكريم كل من
ممثل جامعة الدول العربية ورئيس االتحاد العريب لأللعاب التقليدية ورؤساء
الوفود العربية املشاركة وهي الكويت ،فلسطني ،لبنان ،اإلمارات ،السودان،
النيجر ،وكذلك تكريم السيد عامل إقليم افران ورئيس املجلس البلدي الفران،
باإلضافة إىل تقديم دروع رمزية لبعض الفعاليات الرياضية املغربية والعربية
من طرف الوفدين الفلسطيني والسوداين.
ويف ختام الحفل ،قام السيد عبد اللطيف أيت العمريي ،الكاتب العام لوزارة
الشباب والرياضة بتالوة برقية والء و إخالص مرفوعة إىل السدة العالية
بالله صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله ،باسم الوفود العربية
املشاركة.

يف إطار فعاليات "الرباط عاصمة الشباب العريب لسنة  ،"2016تحت شعار:
"من أجل شباب متعايش ومبدع" ،وتحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة
امللك محمد السادس نرصه الله وأيده ،نظمت وزارة الشباب والرياضة برشاكة
مع الجامعة امللكية املغربية للرياضة للجميع ،وبتنسيق مع الجامعات
والجمعيات الرياضية ،املهرجان العريب لأللعاب التقليدية من  14إىل  17يوليوز
 ،2016مبدينة إفران.
وتروم هذه التظاهرة الرياضية املساهمة يف الحفاظ عىل األلعاب الرياضية
التقليدية ،كموروث ثقايف المادي ،باإلضافة إىل خلق دينامية رياضية أصيلة،
وتدوين األلعاب املامرسة يف مختلف مناطق املغرب وكذا العامل العريب ،كام
تهدف أيضا إىل تشجيع تنظيم التظاهرات الخاصة باأللعاب التقليدية ،ودعم
وخلق الجمعيات املهتمة بها.
حوايل  300متبارٍ ،من فئة الشباب ،الشابات ،الكبار والكبريات ،املنتمني لجميع
الجمعيات الرياضية الوطنية املنضوية تحت لواء الجامعة امللكية املغربية
للرياضة للجميع ،وجمعيات املؤسسات التعليمية إضافة إىل الوفود املشاركة
من باقي الدول العربية ،شاركوا يف مباريات لرياضات تقليدية مثل :ملشايشة،
ملعابزة ولكورارا ،أراح والكبيبة ،الشريا ،الهيت وسيدي احامد أوموىس ،باإلضافة
إىل عروض مقدمة من طرف الدول العربية املشاركة ،والتي طورت األلعاب
الرياضية التقليدية ،كفلسطني ،الكويت واإلمارات العربية املتحدة.
و قد جاءت النتائج النهائية الوطنية ملسابقة املعابزة واألطوار النهائية العربية
يف مسابقات رفع الجرم ورفع املحدلة وشد الحبل كام ييل :
 .1املباراة النهائية الوطنية يف املعابزة :الفائز هو البرصي محمد.
 .2املباراة النهائية العربية يف رفع الجرم :فوز املنتخب الفلسطيني عىل حساب
منتخبي الكويت واملغرب.
 .3املباراة النهائية العربية يف رفع املحدلة  :فوز املنتخب اللبناين عىل املنتخب
املغريب.
 .4املباراة النهائية العربية يف شد الحبل  :فوز املنتخب املغريب عىل املنتخب
الفلسطيني.

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة
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الربنامج الوطني للتخييم وجماالته "عطلة للجميع” صيف 2016
حتت شعار "اخمليم فضاء للتعايش والرتبية البيئية”

تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك محمد
السادس نرصه الله وأيده ،تنظم وزارة الشباب
والرياضة برشاكة مع الجامعة الوطنية للتخييم
خالل الفرتة مابني  07يوليوز و  07شتنرب ،2016
الربنامج الوطني للتخييم ومجاالته "عطلة للجميع"
لصيف  ،2016تحت شعار "املخيم فضاء للتعايش
والرتبية البيئية"،
ويف هذا اإلطار ،أعطى السيد لحسن سكوري ،وزير
الشباب والرياضة يوم الجمعة ثامن يوليوز 2016
مبحطة العبور مبدينة مكناس ،انطالقة املوسم
التخييمي لصيف  ،2016مبعية كل من السيد
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عبد الغني الصبار عامل عاملة مكناس والسيد
محمد القرطيطي رئيس الجامعة الوطنية للتخييم
وبحضور شخصيات رياضية ،تربوية وفعاليات
جمعوية وطنية ومحلية.
ويروم هذا الربنامج الوطني الهام ،الذي من املتوقع
أن يستفيد من أنشطته خالل هذه السنة ما
يناهز  250.000طفلة وطفل ،إشاعة وتعزيز قيم
التعايش والتسامح لدى الناشئة املغربية وجعلها
قادرة عىل استيعاب التغريات االجتامعية والبيئية
الحاصلة عىل الصعيدين الوطني والدويل من خالل

تنظيم أنشطة وبرامج تربوية ،ثقافية وترفيهية
لفائدة هذه الرشيحة املجتمعية وذلك تزامنا مع
احتضان اململكة املغربية خالل هذه السنة لكل
من فعاليات "الرباط عاصمة الشباب العريب"
ومؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ "."COP 22
ولإلشارة ،فقد بلغ عدد الجمعيات الراغبة يف
االستفادة من الربنامج الوطني للتخييم ومجاالته
"عطلة للجميع لصيف  "2016مبختلف جهات
اململكة 510 ،جمعية ،منها  71وطنية و  404محلية
و  35جمعية راغبة يف االستفادة من املخيامت
الحرضية ،وذلك وفق الربمجة التالية :

املرحلة

بداية املرحلة

نهاية املرحلة

املرحلة األوىل
املرحلة الثانية
املرحلة الثالثة
املرحلة الرابعة
املرحلة الخامسة

 07و  08يوليوز 2016
 20و  21يوليوز 2016
 01و  02غشت 2016
 14و  15غشت 2016
 27و  28غشت 2016

 18و  19يوليوز 2016
 30و  31يوليوز 2016
 12و  13يوليوز 2016
 25و  26يوليوز 2016
 06و  07شتنرب 2016

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

ويف إطار الزيارات امليدانية املواكبة للربنامج الوطني للتخييم لهذا الصيف،
أجرى السيد الوزير يوم الجمعة  15يوليوز  2016رفقة كل من السيد عبد
الحميد املزيد ،عامل إقليم افران والسيد محمد القرطيطي ،رئيس الجامعة
الوطنية للتخييم زيارة تفقدية ملخيمي طرفاية واألمرية برأس املاء للوقوف عىل
جودة الخدمات املقدمة للمستفيدات واملستفيدين ،البنيات التحتية التخييمية
وكذا أمن وسالمة مرتادي هذه الفضاءات من أطفال ويافعني.

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

ويف السياق ذاته ،قام السيد لحسن سكوري صبيحة يوم السبت  23يوليوز
 ،2016بزيارة تفقدية ملختلف مرافق وتجهيزات مخيم السعيدية ،وكذا للورشات
الرتبوية والربامج واألنشطة الرتفيهية املقدمة لفائدة األطفال املستفيدين من
هذا الفضاء التخييمي ،والتي يرشف عىل تأطريها طاقم تربوي مختص ،وذلك
بغية متتيع الناشئة املغربية بعطلة صيفية تربوية وترفيهية.
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بداية العمل مبؤسسة النهوض باألعمال االجتماعية
لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة
احتضن مقر وزارة الشباب والرياضة يوم األربعاء  29يونيو  ،2016االجتامع
األول ألعضاء املكتب املديري ملؤسسة النهوض باألعامل االجتامعية لفائدة
موظفي وأعوان الوزارة ،برئاسة السيد لحسن سكوري ،وزير الشباب
والرياضة ،رئيس اللجنة املديرية لهذه املؤسسة.
وبعد ترحيبه بأعضاء املكتب املديري لهذه املؤسسة ،ذكر السيد لحسن
سكوري باألهمية الكربى التي تكتسيها هذه األخرية يف دعم العمل
االجتامعي لوزارة الشباب والرياضة لكونها تعترب من القطاعات االجتامعية
التي تسدي خدمات اجتامعية متعددة لفائدة املواطنني ،وتهدف من
خالل خلق مؤسسة النهوض باألعامل االجتامعية تقديم خدمات اجتامعية
متنوعة لفائدة موظفي وأعوان الوزارة.
وعرف هذا االجتامع تقديم عرض حول هيكلة هذه املؤسسة ومجاالت
تدخلها واختصاصاتها ،حيث تروم هذه املؤسسة املحدثة مبوجب القانون
رقم  135.12الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم  1.16.1بتاريخ  12يناير
 ،2016تكريس روح االنتامء لقطاع الشباب والرياضة وتطوير الخدمات
املقدمة لفائدة العاملني به ،وذلك عن طريق إحداث مرافق اجتامعية
وترفيهية وثقافية ورياضية ،وتيسري عملية إسكان املوظفني وتقديم أشكال
الدعم املتعلقة بهذه العملية ،إضافة إىل تقديم مساعدات استثنائية
لتلبية االحتياجات املستعجلة والطارئة للمنخرطني.
ويف إطار أجرأة وتفعيل هياكل وأجهزة هذه املؤسسة ،تم بنفس املناسبة،
تشكيل لجنة مديرية مصغرة عهدت إليها املهام التالية:
• صياغة النظام الداخيل للمؤسسة؛

• وضع برنامج عمل للمؤسسة خالل الستة أشهر املتبقية من سنة 2016؛
• وضع برنامج عمل للمؤسسة لسنة .2017
وللتذكري ،فإن اللجنة املديرية تتكون من:
• ( )05خمسة ممثلني عن مصالح الوزارة والهيئات املوضوعة تحت
وصايتها؛
• ( )04أربعة ممثلني عن املنظامت النقابية األكرث متثيلية داخل القطاع؛
• ( )05خمسة شخصيات متثل القطاعات املالية واالقتصادية واالجتامعية.

تنظيم خميم حضري لفائدة أبناء موظفي وأعوان
وزارة الشباب والرياضة
يف إطـار األنشطـة االجتامعيـة والرتبويـة التي تنظمـها وزارة الشباب و الرياضة
لفائدة أبناء موظفيها وأعوانها ،يحتضن النادي السوسيو ريايض للقرب  -الرياض-
بالرباط مخيام حرضيا لفائدة أبناء املوظفني املرتاوحة أعامرهم ما بني مثانية
سنوات ( )8وأربعة عرشة سنة ( ،)14وذلك خالل الفرتة ما بني  05غشت و 03
شتنرب  ،2016عرب ثالثة مراحل:
املرحلة
األوىل ( 10أيام)
الثانية ( 10أيام)
الثالثة ( 10أيام)
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ويف هذا اإلطار ،أرشف السيد عبد اللطيف أيت العمريي ،الكاتب العام لوزارة
الشباب والرياضة يوم الجمعة  5غشت  2016عىل إعطاء انطالقة املرحلة األوىل
من هذا املخيم الحرضي الذي سيستفيد منه  140طفلة وطفل ،يف إطار الخدمات
االجتامعية التي تقدمها الوزارة.

املدة الزمنية
من  05إىل  14غشت 2016
من  15إىل  24غشت 2016
من  03إىل  25غشت 2016

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

تتويج مسرحية "اخلروج عن النص” باجلائزة الكربى
للمهرجان العربي ملسرح الشباب
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة امللك
محمد السادس نرصه الله وأيده ،ويف إطار فعاليات
"الرباط عاصمة الشباب العريب لسنة ،"2016
احتضن مرسح محمد السادس مبدينة وجدة ،خالل
الفرتة ما بني  23و 30يوليوز  ،2016املهرجان
العريب ملرسح الشباب.
وقد ترأس حفل افتتاح هذا املهرجان العريب السيد
لحسن سكوري ،وزير الشباب والرياضة ،بحضور كل
من السيد محمد مهيدية وايل الجهة الرشقية ،عامل
عاملة وجدة انكاد ،والسيد ممثل جامعة الدول
العربية وكذا شخصيات عسكرية ومدنية ،باإلضافة
إىل رؤساء الوفود العربية والوطنية املشاركة.
وخالل كلمته باملناسبة ،أبرز السيد الوزير املكانة
التي يتبوؤها املرسح بني أوساط الشباب العريب،
كأداة للتعبري والتفاعل ،وكذا دوره الهام يف ترسيخ
السلوك املواطن لدى هذه الرشيحة املجتمعية.
مؤكدا يف اآلن ذاته ،عىل االهتامم الذي توليه وزارة
الشباب والرياضة للمامرسة املرسحية الوطنية،
حيث أعطت انطالقة أول مخطط لتطوير املامرسة
املرسحية باملغرب يف بداية الخمسينيات ،من خالل
تأسيس املركز املغريب لألبحاث الدرامية واعتربت
النواة األوىل للمرسح املغريب الحديث.
وعىل مدى سبعة أيام ،تواصلت عروض الفرق
املرسحية املشاركة يف ظل أجواء إبداعية وفنية
مميزة ،أمام أنظار لجنة تحكيم تضم خرية رواد
امليدان املرسحي  :د.عبد الكريم برشيد  ،د .جميل
الحمداوي  ،والفنانان رشيد فكاك ولطيفة أحرار،
الذين أنيطت بهم مهمة تقييم العروض املقدمة
يف أبعادها الفنية و التقنية .كام سهر أعضاء
هذه اللجنة عىل ضامن التأطري املعريف واإلبداعي
للمشاركات واملشاركني خالل فرتة مناقشة العروض
املرسحية.
ومتيز هذا الحفل اإلختتامي لهذا املهرجان ،الذي
عرف حضورا جامهرييا غفريا ،بتتويج مرسحية
"الخروج عن النص" لفرقة أكادميية الفنون ممثلة
جمهورية مرص العربية بالجائزة الكربى للمهرجان،
بعد أن أبان ممثلوها عن طاقات إبداعية فذة متخض
عنها اداء فني مميز عىل الركح.
أما نتائج املهرجان فقد جاءت عىل النحو التايل:
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

الجوائز اإلبداعية الفردية :

 جائزة السينوغرافيا  /مؤثرات صوتية  :للمشاركمحمد الحمد من فرقة رسائل عن دولة فلسطني،
مبرسحيتها(عىل شفا حفرة).
 جائزة السينوغرافيا  /تصميم أزياء  :للمشارك عبدالرحمن الزيدي من فرقة مزون عن دولة سلطانة
عامن ،مبرسحيتها(درويش).
 جائزة السينوغرافيا  /إضاءة  :للمشارك أحمدسامر من فرقة ثيفسوين عن اململكة املغربية،
مبرسحيتها(بريكوال).
 جائزة السينوغرافيا  /ديكور  :للمشارك سليامنزيدان من فرقة املرسحية اللبنانية عن دولة لبنان،
مبرسحيتها(أنا مبسوط إين ميت).
 جائزة السينوغرافيا  /ماكياج فني  :للمشاركمشعل العرييس من فرقة مزون عن دولة سلطنة
عامن ،مبرسحيتها(درويش).
 جائزة السينوغرافيا املتكاملة  :للمشارك طارقالربح من فرقة ثفسوين عن اململكة املغربية
مبرسحيتها (بريكوال).
 -جائزة التشخيص إناث  :للمشاركتني  :هاجر عفيفي

من مرص ،ونهى بوطاهر من اململكة املغربية.
 جائزة التشخيص ذكور  :للمشاركني عبد الرحمناملزميل وشهاب الشهاب من فرقة مرسح الشباب
باألحساء عن اململكة العربية السعودية ،يف مرسحية
(سيام).
 جائزة التأليف  :للمشارك سعيد أبرنوص عن فرقةثفسوين باململكة املغربية ،وأحمد نبيل من فرقة
أكادميية الفنون عن جمهورية مرص العربية.
 جائزة اختيار النص املرسحي  :للمشارك عدنانسلوم من فرقة ناشئة الشارقة عن دولة اإلمارات
العربية املتحدة ،مبرسحيته (الكنز املجهول).
ويف األخري ،تعود جائزة اإلخراج إىل املشارك خالد
الزوييش من فرقة مرسح الشباب واد فاس ،عن
اململكة املغربية ،مبرسحيته (لعبة الحرية).

الجوائز اإلبداعية الجامعية :

 جائزة األمل ملرسح الشباب العريب  :حصلت عليهافرقة ناشئة الشارقة عن دولة اإلمارات العربية املتحدة،
مبرسحيتها (الكنز املجهول) من تاليف واخراج .
 جائزة البحث املرسحي  :عادت إىل فرقة ثفسوينعن اململكة املغربية ،مبرسحيتها (بريكوال).
 جائزة االنسجام الجامعي  :فازت بها فرقة مزون عنسلطنة عامن ،مبرسحيتها (درويش).
 جائزة لجنة التحكيم  :ظفرت بها فرقة مرسحالشباب باألحساء عن اململكة العربية السعودية،
مبرسحيتها (سيام).
 الجائزة الكربى  :عادت إىل فرقة أكادميية الفنون عنجمهورية مرص العربية ،مبرسحيتها (الخروج عن النص).
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Caravane médiatique pour le Programme National
d’estivage « Vacances pour Tous » Eté 2016

D

ans le cadre du Programme National d’estivage
«Vacances pour Tous» Eté 2016, organisé sous le Haut
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu
le Glorifie, et conformément à sa stratégie de communication,
le Ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé le mardi 26
juillet 2016 en partenariat avec la Fédération Nationale des
Colonies de vacances, une caravane médiatique qui a sillonné
les colonies de vacances de Lalla Meryem à Casablanca, Sidi
Taibi à Kénitra et le centre d’estivage d’Assilah.
Outre la mise en exergue des efforts déployés par le Ministère
et ses partenaires en termes d’amélioration des infrastructures
des colonies de vacances, ainsi que le renforcement de la
sécurité des bénéficiaires de ce programme phare, cette
caravane médiatique a permis aux journalistes des différents
supports médiatiques de relater la diversification et l’intérêt des
programmes et activités qui ne se limitent point à l’animation et
au divertissement mais qui visent essentiellement l’éducation à
l’environnement et à l’inculcation des valeurs de la paix et de la
tolérance à nos futurs citoyens.
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La finale du championnat du Maroc
de Basket-ball 2015-2016

a salle couverte Moulay Hassan
à Oujda a abrité le dimanche
17 Juillet 2016, les finales du
championnat du Maroc de basketball Hommes et Femmes 2015-2016,
en présence de messieurs le Wali de
la région de l’Orientale, Gouverneur
d’Oujda-angad, le Président de la
Région de l’Orientale, le Directeur de

la Coopération de la Communication
et des Etudes Juridiques, représentant
Monsieur le Ministère de la Jeunesse et
des sports.
Chez les hommes, L'AS Salé a remporté
le titre du championnat après avoir battu
l’équipe du Chabab Al-Hoceima par 82 à
71, réalisant ainsi son cinquième doublé
(le troisième de suite également), après

ceux de 2010, 2011, 2014 et 2015.
L'AS Salé s'était qualifié pour la finale en
battant le Mouloudia d'Oujda (87-77). Le
Chabab Al-Hoceima, lui, avait éliminé le
Wydad de Casablanca (76-73).
Quant aux dames, la finale a été
remportée par le Club agricole de Kénitra
en s’imposant face au KAC de Kénitra 48
à 41.

Remise des prix aux vainqueurs de la première
édition du tournoi de mini-foot

A

l’occasion du mois sacré de ramadan, le Ministère de
la Jeunesse et des sports a organisé du 09 juin au 1er
juillet 2016, à la salle omnisport du complexe Moulay
Abdellah à Rabat, la 1ère édition du tournoi de mini-foot.
Cette manifestation sportive qui a connu la participation
de 16 équipes représentant différentes directions centrales
et délégations régionales, vise à dynamiser la relation et
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renforcer la cohésion entre les cadres et les fonctionnaires du
ministère, en organisant des rencontres sportives dans une
ambiance conviviale et chaleureuse.
A cet effet, monsieur Lahcen Sekkouri, Ministre de la
Jeunesse et des Sports à présidé, le lundi 4 juillet 2016, la
cérémonie de remise des médailles et prix aux équipes
gagnantes.
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Jeux Paralympiques Rio 2016 :
Réception en l'honneur de la délégation marocaine

P

résidée par Monsieur Lahcen SEKKOURI, Ministre de la
Jeunesse et des Sports, et en présence de Monsieur Hamid
El Aouni, Président de la Fédération Royale Marocaine des
Sports pour Personnes Handicapées (FRMSPH), une réception a
été organisée lundi 29 août 2016 au centre national des sports
Moulay Rachid à Salé, en l’honneur des athlètes marocains qui
représenteront notre pays aux Jeux Paralympiques de Rio 2016.
Lors de son allocution à l’occasion, Monsieur Lahcen
SEKKOURI a salué les efforts déployés par la FRMSPH en
Disciplines

partenariat avec le Ministère dans la qualification d’un nombre
important d’athlètes nationaux à ces jeux paralympiques, tout
en félicitant ces sportifs de leur persévérance et assiduité qui
leur ont permis à la fois de vaincre leur handicap et d’avoir
l’opportunité de rehausser le drapeau national lors de ce rendezvous sportif planétaire.
A noter que, 26 sportifs représenteront le Royaume lors de
ces jeux prévus du 07 au 18 septembre 2016, dans les quatre
disciplines suivantes :

Sportifs
Abdelah Mame
Saïda Amoudi
Youssef Benbrahim

Athlétisme

Power-Lifting
ParaThriathlon

Cecifoot
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Sanae Benhama
El Amine Chentouf
Youssra Karim
Youssef Oudali
Hayat El Garaâ
Mohamed Amkoun
Hasna Moubal
Abdelhadi Harithi
Azeddine Nouiri
Hafid Ahrak
Mehdi Afri
Naïma El Yousri
Mohamed Lahna
Imad Barka
Othmane Drouiouech
Mohamed Daoudi
Ahmed El Azzouzi
Zouhair Snissla
Hassan Mekkaoui
Abderazzak El Hattab
Houssam Ghaïli
Samir Barra
Ayoub Serakh
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Participation marocaine aux Jeux Olympiques Rio 2016

A

l’occasion des jeux olympiques Rio 2016 qui se sont
tenus du 05 au 21 août 2016, monsieur Lahcen
Sekkouri, Ministre de la Jeunesse et des Sports
a effectué une visite de travail au Brésil pour assister à
la cérémonie d’ouverture de ces jeux et suivre de près la
participation marocaine à cette compétition olympique
d’envergure, à laquelle participent plus de 200 pays, dont le
Royaume du Maroc représenté par 49 athlètes engagés dans
13 disciplines sportives.
Lors de ses deux visites au village olympique, monsieur
Sekkouri s’est enquis des conditions d’hébergement de la
délégation sportive marocaine, et a rencontré les sportifs
marocains et les représentants des médias qui assurent la
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couverture médiatique de cet événement.
Monsieur le Ministre a aussi suivi, en présence des membres
de la délégation officielle, quelques compétitions auxquelles
les athlètes marocains ont pris part, notamment le judo, la
natation et le canoë kayak.
A rappeler, qu’en présence de monsieur Lahcen Sekkouri,
Ministre de la Jeunesse et des Sports, du Général de Corps
d'Armée Hosni Benslimane, Président du Comité National
Olympique Marocain et de monsieur Abdeslam Ahizoune,
Président de la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme,
une cérémonie a été organisée, au Centre National des Sports
Moulay Rachid, en l'honneur des sportifs marocains qualifiés
pour ces jeux olympiques.
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La première édition de la Caravane
des Sports de Plage de la Jeunesse

e Ministère de la Jeunesse et des Sports a organisé
en partenariat avec le Comité National Olympique
Marocain (CNOM), du 09 au 28 Juillet 2016, la première
édition de la Caravane des Sports de Plage de la Jeunesse, sous
le thème : « En Route vers Rio…2016 », qui a sillonné les villes
de Saidia, Martil, Mehdia, El Jadida, Agadir et Lâayoune.
S’inscrivant dans le cadre du programme de promotion des
Jeux Olympiques de Rio 2016, cette caravane a été dédiée aux
jeunes sportives et sportifs âgés de moins de 17 ans, qui se
sont disputés les titres des disciplines suivantes : Beach soccer,
Beach volley, Lutte, Judo, Taekwondo, Natation en eaux libres.
La grande finale disputée à la ville d’El Jadida, dans une
atmosphère festive et de fair-play, a permis aux 34 jeunes
vainqueurs dans chaque discipline d’accompagner la
délégation marocaine participant aux Jeux Olympiques de
Rio.

S

La 1ère édition de la coupe
d’Afrique de hockey sur glace

ous l'égide du Ministère de la
Jeunesse et des Sports, la ville
de Rabat a accueilli du 25 au
30 Juillet 2016, La 1ère édition de
la coupe d’Afrique de hockey sur
glace, initiée par la Fédération Royale
Marocaine de Hockey sur glace
«FRMHG ».
Cette première Coupe d'Afrique de
hockey sur glace a réuni durant six
jours, six équipes : les Capitals de
Rabat, les Morocco Mallers et les
Bears de Casablanca, qui ont évolué
dans le groupe A. Anabus d’Egypte,
les Corsaires d’Alger et les Eagles de
Carthage, dans le groupe B.
L’équipe marocaine Rabat Capitals
et l'équipe nationale tunisienne
de hockey sur glace ont disputé la
finale de cette édition, remportée par
l’équipe tunisienne, par 8 à 7.
3
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La sélection Marocaine de rugby remporte le
championnat d'Afrique à XV Seniors

E

n présence de messieurs Abdellatif Ait El Amiri,
Secrétaire Général du Ministère de la Jeunesse et des
Sports, Tahar Boujouala, Président de la Fédération
Royale Marocaine de Rugby, Abdelaziz Bougja, Président du
Rugby Afrique, Mustapha Zekri, Vice-président du Comité

National Olympique Marocain, et d’autres personnalités
civiles et militaires, le Club olympique de Casablanca (COC) a
abrité le Samedi 16 Juillet 2016, la finale de la coupe d’Afrique
de Rugby à XV Seniors du groupe C1.
Ce tournoi, qui s’est tenu du 10 au 17 juillet au Club Olympique
de Casablanca (COC), a marqué le retour de l’équipe nationale
sur la scène continentale et internationale, en remportant la
coupe d’Afrique 1C après avoir battu l’Île Maurice par 68
points à 3, en match d’ouverture et en s’imposant face au
Nigéria par 55 points à 10.
Grâce à cette victoire le Maroc s’est qualifié au prochain tour
des éliminatoires de la Coupe du monde 2019 au Japon.
A rappeler que, le Maroc abritera également la Coupe d'Afrique
de Rugby à XV Juniors et le Championnat arabe de Rugby à
XV qui se tiendra les 21 et 22 octobre 2016 à Marrakech.

Le Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah
Abritera désormais les matchs de l’équipe des FAR

M

onsieur Lahcen SEKKOURI, Ministre de la Jeunesse
et des Sports a présidé Mardi 19 juillet 2016 au
siège du ministère, la cérémonie de signature d’une
convention relative à l’exploitation du stade olympique et du
terrain d’entrainement du Complexe Sportif Prince Moulay
Abdellah de Rabat par l'équipe des FAR.
Cette convention signée entre la direction du Complexe Sportif
Prince Moulay Abdellah et le pôle Football de l’Association
Sportive des FAR "L’ASFAR" pour la saison sportive 2016-2017,
vise essentiellement la définition des conditions et modalités
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de mise à disposition de ces infrastructures sportives après
leur mise à niveau.
L’ASFAR aura à sa disposition le stade olympique pour
l’organisation de ses rencontres sportives officielles à
domicile (matchs de championnat, coupe de trône et match
internationaux ) ainsi que le terrain annexe d’entrainement au
gazon naturel pour ses séances d’entrainement hebdomadaires,
tout en s’engageant à prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et des installations lors
de son utilisation des locaux du complexe.
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