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ت ـ ـ ـ ـ ـ ــهنئة
مبنا�سبة احتفاالت ال�شعب املغربي
بذكرى عيد ال�شباب املجيد ،يتقدم
ال�سيد حمند العن�صر ،وزير ال�شباب
والريا�ضة� ،أ�صالة عن نف�سه ونيابة
عن كافة موظفي و�أعوان الوزارة،
ب�أحر التهاين و�أ�صدق املتمنيات
ل�صاحب اجلاللة الـملك حممد ال�ساد�س
ن�صره اهلل و�أيده� ،سائال العلي القدير
�أن يطيل عمر جاللته و�أن
ي�شمله مبوفور ال�صحة والعافية.
تتويج م�ستحق للبطل املغربي عبد العاطي ايكدير

متكن العداء املغريب عبد العاطي ايكدير ،يوم األحد  30غشت ،2015
من انتزاع امليدالية الربونزية خالل سباق  1500مرت ،وذلك ضمن
منافسات بطولة العامل أللعاب القوى التي أقيمت بالعاصمة الصينية
بكني.
وحل البطل املغريب يف الرتبة الثالثة بتوقيت ( 3د  34ث )67 100/
وراء كل من الكينيني موتوين مانانغوا الذي جاء ثانيا ب ( 3د 34

ث  ،)63 100/فيام نال لقب هذه الدورة مواطنه كاسبيل كيربوب
بتسجيله لتوقيت ( 3د  34ث  .) /40100وحل البطل االوملبي
الجزائري توفيق مخلويف رابعا.
ولقد تـميز أداء العداء الـمغريب بتصميمه وعزيـمته القويني للظفر
بـمكان يف منصة التتويج ،حيث ظل ينافس مجموعة من العدائني من
العيار الثقيل إىل غاية األمتار األخرية من السباق.
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ا �ستقبال ال�سيد الوزير حمند العن�صر ل�سعادة �سفري جمهورية كوريا اجلنوبية
باململكة املغربية
بغية تعزيز عالقات التعاون الثنايئ بني الـمملكة الـمغربية
وجمهورية كوريا الجنوبية فـي مجاالت الشباب والرياضة،
استقبل السيد محند العنرص ،وزير الشباب والرياضة ،يوم
األربعاء  29يوليوز  2015بـمقر الوزارة ،فخامة السيد بارك
دونغ-سيل «  ،» Park Dong-Silسفري جمهورية كوريا
الجنوبية بالـمملكة الـمغربية.
وخالل الـمحادثات التي أجريت إبان هذا اللقاء ،أعرب
املسؤوالن عن مدى رغبتهام فـي ترسيخ أسس وروابط
التبادل والتعاون بني البلدين يف كل ما يعنى أساسا بـمجال
الشباب والرياضة ،عن طريق إحداث مشاريع وبرامج
موجهة لفائدة شباب ورياضيي كال البلدين ،والتي من شأنها
تشجيع تبادل الخربات والتجارب بني األطر الساهرة عىل
امليدانني الشبايب والريايض ،تعزيز مشاركة كل من وفود
الشباب وتـمثيلية الرياضيني فـي التظاهرات الفنية ،الثقافية،
الرتبوية والرياضية املنظمة عىل مستوى كال البلدين.
وفـي ختام هذا اللقاء ،اتفق الطرفان الـمغريب والكوري
الجنوبـي عىل إعداد مذكرة تفاهم ،سيتم توقيعها يف أقرب
اآلجال ،بني مسؤويل الشباب والرياضة بكال البلدين.

املنتخب الوطني املغربي و�صيفا للبطولة العربية الثالثة ع�شرة للنا�شئني للكرة الطائرة
احتضنت قاعة «فتح الله البوعزاوي»
مبدينة سال ،خالل الفرتة ما بني  6و 15
غشت  ،2015فعاليات الدورة الثالثة
عرشة للبطولة العربية للكرة الطائرة
للناشئني ،املنظمة تحت شعار «الرياضة
لغة للتواصل وجرس للمحبة والسالم»،
وذلك مبشاركة  11بلدا عربيا ،ومن تنظيم
الجامعة امللكية للكرة الطائرة ،تحت
إرشاف االتحاد العريب للكرة الطائرة.
وقد تم تقسيم املنتخبات املشاركة إىل مجموعتني ،حيث ضمت املجموعة األوىل كل من منتخبات املغرب ،البحرين ،الجزائر ،عامن ،العراق
واإلمارات .بينام تكونت املجموعة الثانية من منتخبات تونس ،السعودية ،الكويت ،قطر ومرص.
وبهذه املناسبة ،وجب التنويه بالروح القتالية والتنافسية العالية التي أبان عنها عنارص املنتخب الوطني ،حيث احتل فريق الناشئني املرتبة
الثانية يف هذه البطولة ،بعد أن بلغ املباراة النهائية عقب فوزه عىل املنتخب التونيس ب  3أشواط مقابل شوطني (،14-25 ،18-25 ،25-15
 25-19و ،)15-12يف نصف النهاية الثانية.
وتجدر اإلشارة إىل أن املنتخب الوطني املغريب للناشئني شارك ألول مرة يف هذه البطولة التي متيزت بحسن التنظيم وحفاوة االستقبال التي
خصصت لكافة الوفود املشاركة.
وللتذكري ،فاالتحاد العريب للكرة الطائرة قد أحدث هذه البطولة سنة  1977وأقيمت نهائياتها ألول مرة يف الكويت.
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تنظيم الدورة الأوىل لأوملبياد ال�شباب وامل�ستقبل
يف إطار تثمني املواهب الرياضية املغربية الشابة ،وتحت الرعاية السامية لصاحب
الجاللة الـملك محمد السادس ،نظمت وزارة الشباب والرياضة برشاكة مع اللجنة
الوطنية األوملبية املغربية ،النسخة األوىل ألوملبياد الشباب واملستقبل ،خالل الفرتة
الـممتدة ما بني  10و 13شتنرب  ،2015بـمدينة الرباط.
وتهدف هذه األوملبياد أساسا إىل ترسيخ روابط قوية بني أعضاء الفريق األوملبي
املغريب ،إضافة إىل الوقوف عىل مدى مؤهالتهم وجاهزيتهم لأللعاب األوملبية
للشباب  2018املزمع تنظيمها مبدينة بيونس آيرس باألرجنتني.
ويف السياق ذاته ،عرفت هذه التظاهرة الرياضية مشاركة  750رياضيا شابا ،ترتاوح
أعامرهم ما بني  15و 17سنة ،تنافسوا يف  16نوعا رياضيا :كرة القدم ،كرة السلة،
كرة اليد ،الكرة الطائرة ،كرة املرضب ،كرة الطاولة ،ألعاب القوى ،املصارعة ،املالكمة،
التيكواندو ،الجيدو ،املسايفة ،البادمينتون ،السباحة ،رفع األثقال وسباق الدراجات.

وبهذه املناسبة ترأس كل من السيدين
محند العنرص ،وزير الشباب والرياضة
والجرنال دوكور دارمي حسني
بنسليامن ،رئيس اللجنة الوطنية
األوملبية املغربية ،بحضور شخصيات
مدنية وعسكرية ،وكذا فعاليات
رياضية أوملبية وعاملية كنوال املتوكل،
هشام الكروج ونزهة بيدوان وممثلني
عن املجتمع املدين ،حفل االفتتاح
الذي احتضنه مجمع موالي رشيد
للشباب والطفولة ببوزنيقة ،حيث
كانت مناسبة الستعراض مختلف
الفرق الرياضية املشاركة واملمثلة
ملختلف جهات اململكة ،باإلضافة
إىل تقديم عروض فنية ورياضية
نالت إعجاب الحارضين الذين
حجوا إىل املجمع املذكور بكثافة.
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 151.260م�ستفيد من الربنامج الوطني للتخييم
«عطلة للجميع» ل�صيف 2015
تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الـملك محمد السادس نرصه الله وأيده ،نظمت وزارة الشباب والرياضة
برشاكة مع الجامعة الوطنية للتخييم ،الربنامج الوطني للتخييم «عطلة للجميع» لصيف  ،2015خالل الفرتة
املمتدة من  5يوليوز إىل  3شتنرب ،2015استفاد منه  151.260طفل وطفلة عرب خمس مراحل تخييمية...
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 ...وبـمختلف مراكز التخييم الـموزعة عرب الرتاب الوطني،
والتي فاق عددها خالل هذه املرحلة الصيفية  136مركزا
وفضاءا للتخييم ،استفاد األطفال املصطافون من برامج تأطريية،
تربوية وترفيهية متنوعة ومختلفة سعت يف مجملها إىل تـمتيع
طفولتنا بعطلة ترفيهية سعيدة وتـمكينهم من قضاء عطلتهم
يف جو تربوي وتأطريي جد مفيد ،سهر عليها باإلضافة إىل أطر
وموظفي وأعوان الوزارة حوايل  5000إطار جمعوي يـمثلون ثلة
من الجمعيات الرتبوية وطنية كانت أو محلية ،سبق لهم أن
استفادوا خالل فرتات سابقة من التداريب التكوينية فـي مجال
الـمخيامت التي دأبت الوزارة عىل تنظيمها سنويا لفائدة األطر
الـمهتمة والعاملة فـي مجال التخييم.

وفـي هذا اإلطار ،ومواكبة منه لـمجريات هذا الربنامج
الوطني الهام ،قام السيد محند العنرص ،وزير الشباب
والرياضة ،بـمجموعة من الزيارات التفقدية لبعض مراكز
التخييم انطالقا مبحطة القطار مكناس ،حيث تم استقبال
 1000طفل وطفلة من األفواج األوىل من الـمستفيدين،
أو تفقد بعض املراكز التخييمية الجبلية والشاطئية بكل
من الحاجب ،رأس املاء ،إيـموزار الجامعي وأصيلة ،حيث
سعى السيد الوزير من خاللها إىل التواصل مع مختلف
األطر الرتبوية والجمعوية الساهرة عىل تأطري املستفيدين
من أطفال ويافعني ،وكذا الوقوف عىل مدى جاهزية جميع
مرافقها وتجهيزاتها ،أو معاينة بعض الورشات التحسيسية
التي احتضنتها بعض فضاءات التخييم يف مجاالت متنوعة
كالبيئة ،السالمة الطرقية ،اإلسعافات األولية وصحة الطفل...
ا لأعداد امل�ستفيدة من املخيمات القارة واحل�ضرية �صيف 2015
الـمرحلة األوىل
الـمرحلة الثانية
الـمرحلة الثالثة
الـمرحلة الرابعة
الـمرحلة الخامسة
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ف�ضاءات التخييم با لأطل�س املتو �سط تعزز بجيل جديد من املراكز
مواصلة إلسرتاتيجية وزارة الشباب والرياضة
يف مجال التخييم ،خاصة إعادة تهيئة وتأهيل
البنيات التحتية ملراكز التخييم ،عرف كل من
فضايئ التخييم «األمرية» و»طرفاية» برأس
املاء تهيئة شاملة لبنياتها االستقبالية ،حيث تم
بناء شاليهات جديدة ،قاعات لألكل ،ورشات
تكوينية وفضاءات أخرى للحياة ،...جعلت من
هاذين الفضائني إضافة نوعية لشبكة مراكز
التخييم التي تتوفر عليها الوزارة ،والتي ما
فتئت تعرف تطورا مرحليا لبنياتها التحتية
وفضاءاتها االستقبالية وفق اإلمكانيات املتاحة
والوسائل املتوفرة.
وخالل الزيارات التفقدية التي قام بها السيد
الوزير مبناسبة تنظيم املخيامت الصيفية لسنة
 ،2015أرشف عىل تدشني الفضاءين املذكورين
بحضور العديد من الفعاليات الجمعوية
واإلدارية استحسنت جميعها املجهودات
املبذولة إن عىل مستوى البنيات التحتية أو
التجهيزات املتوفرة ،والتي تتامىش يف مجملها
مع املتطلبات الجديدة للمصطافني ،وكذا
احرتامها لجميع مقومات السالمة واألمن
الواجب توفرها يف فضاءات شبابية مامثلة.
وللتذكري ،فإن مراكز أخرى للتخييم تابعة للوزارة
تشهد حاليا أوراشا تأهيلية مامثلة ،نذكر منها
خاصة طامريس بالدار البيضاء ،الحوزية بأزمور
والغابة الدبلوماسية بطنجة ،التي تعد يف مصاف
املراكز الكربى للتخييم عىل املستوى الوطني.
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هنيئا للأبطال املغاربة املتوجني خالل دورة ا لألعاب العاملية ال�صيفية بلو�س �أجنل�س

تـمكن منتخب األولـمبياد الخاص الـمغريب من التألق دوليا ،خالل دورة األلعاب العالـمية الصيفية
التي احتضنتها مدينة لوس أنجلس األمريكية ،خالل الفرتة ما بني  25يوليوز و 2غشت ،2015
وذلك بإحراز رياضييه عىل  41ميدالية ( 15ميدالية ذهبية 18 ،فضية و 8ميداليات برونزية).
ولقد تنافس املنتخب املغريب املكون من  23رياضيا و 13رياضية يف عرش مسابقات رياضية :ألعاب القوى ،كرة
الريشة ،البوتيش ،سباق الدراجات ،الفروسية ،الغولف ،رفع األثقال ،السباحة ،كرة املرضب وكرة الطاولة.
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وجاءت النتائج التي حققها أبطال منتخب األولـمبياد الخاص الـمغريب عىل الشكل التايل:
الرياضات

ذهبية

فضية

نحاسية

الـمجموع

ألعاب القوى
البادمنتون
البوتيش
الدراجات الهوائية
الفروسية
الكولف
رفع األثقال
السباحة
تنس الطاولة
التنس األريض
املجموع

2
2
-2
1
-3
1
4
-15

2
1
1
3
5
-1
1
2
2
18

1
--1
2
--1
1
2
8

5
3
1
6
8
-4
3
7
4
41

وتجدر اإلشارة إىل أن دورة لوس أنجلس عرفت مشاركة  7000ريايض ورياضية ،يـمثلون  177جنسية مختلفة ،أبان
الرياضيون الـمغاربة خاللها ،عىل كفاءاتهم الرياضية املتميزة وقدرتهم عىل اإلندماج يف الحياة الرياضية واإلجتامعية.
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تتويج فرقة مدينة العيون املو�سيقية باجلائزة الأوىل
للمهرجان الوطني ملو�سيقى ال�شباب يف دورته الثامنة

فـي إطار االحتفاالت بعيد العرش الـمجيد ،احتضنت مدينة كلميم فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الوطني لـموسيقى الشباب
الـمنظم من طرف وزارة الشباب والرياضة برشاكة مع والية جهة كلميم السامرة والـمجلس البلدي للمدينة ،خالل الفرتة الـممتدة
مابني  23و 25يوليوز .2015
وعرفت هاته التظاهرة الثقافية والفنية مشاركة ثـامنية فرق موسيقية تـمكنت من ضامن مقاعدها فـي النهائيات بعد أن أبانت عن
مدى تـميزها وبراعتها املوسيقية خالل االقصائيات اإلقليمية والجهوية التي عرفتها جميع ربوع الـمملكة.

نادي نغم الرشق
للموسيقى بوجدة

الفرق املوسيقية
الـمشاركة

بالصخريات  -تـامرة
نادي موسيقى
الشباب بوتالمني
بالرشيدية

نادي تضينكة
موكادور بالصويرة

نادي سواري
لـموسيقى
الشباب بسطات

نادي األمل
فيزيون بالعيون
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نادي The Fishers

فرقة نوتة
بالفحص أنجرة

فرقة تيفاون-إنزكان
بأكادير
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وبعد يومني من التباري ،متكن نادي «أمل فيزيون» عن دار الشباب
املسرية مبدينة العيون من الفوز بالجائزة األوىل ،بينام ظفر نادي
«تضينكة» عن دار الشباب الصويرة بالجائزة الثانية ،واستطاع ممثل
دار الشباب الهرهورة بالصخريات متارة نادي «دوفيرشز THE
 »FISHERSإحراز الجائزة الثالثة.

وللتذكري فإن هذه الدورة الثامنة للمهرجان الوطني ملوسيقى الشباب
كانت فرصة سانحة لساكنة مدينة كلميم وضواحيها لإلستمتاع
بعروض الفرق املشاركة إىل جانب الفرق املوسيقية املحلية التي
أطربت أذان الحارضين بأهازيج أمازيغية ،عرصية وأغاين وطنية ،بلغ
عدد متتبعي أطوارها حوايل  40ألف متفرج.
كام تخلل هذا املهرجان لقاءات دراسية وتواصلية لفائدة الشباب
املشارك حول موضوع صريورة التحول من الهواية إىل االحرتافية يف
املجال املوسيقي وكذا األسس واملعايري التي من شأنها تحديد الرسالة
األخالقية ،اإلبداعية واإلنسانية للفنان الشاب.
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برنامج ا�صطيايف متنوع لفائدة �أطر و�أعوان وزارة ال�شباب والريا�ضة وعائالتهم

نظمت وزارة الشباب والرياضة ،خالل الفرتة املمتدة ما بني  20يوليوز و 20غشت ،2015
مخيام حرضيا لفائدة  120طفل وطفلة من أبناء أطر وأعوان الوزارة الـمرتاوحة أعامرهم
ما بني  8و 14سنة ،بـمدينة الرباط.
ويندرج تنظيم هذا الـمخيم الحرضي يف إطار الخدمات االجتامعية ،الرتبوية والرتفيهية
التي دأبت وزارة الشباب والرياضة عىل تقديـمها لفائدة موظفيها وأطرها.
ولقد استفاد األطفال املشاركون يف هذا الـمخيم من ورشات تربوية ،ثقافية وفنية كفيلة بصقل
مواهبهم وتطوير ملكاتهم اإلبداعية وتنشئة جيل مجبول عىل القيم األخالقية والوطنية.
كام تخللت فعاليات هذا النشاط التخييمي خرجات استجاممية للشاطىء ،إىل جانب
تنظيم سهرات فنية ،مزجت بني كل ما هو ترفيهي وثقافـي وذلك بحضور أمهات وآباء
األطفال الـمستفيدين.
كام تجدر اإلشارة إىل أن وزارة الشباب والرياضة وفـي إطار خدماتها االجتامعية ،وضعت
رهن إشارة موظفيها وأعوانها شققا وشاليهات تستجيب لكل معايري الجودة والسالمة
وفق برنامج اصطياف عائيل خاص بهم ،بكل من مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة
ببوزنيقة ومركز آزال بتطوان ،حيث استفــادت  168عائلة مــن هذه العملية لـمدة 7
أيــام وعىل مـدى  6مراحل.
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فــي إطــار النـهــوض
بـجـودة الخدمــات اإلجـتمـاعيـة
الـمقدمة لفائدة أطـر وموظـفـي
وزارة الشبـاب والرياضـة ،تـمت
الـمصـادقـــة ،يــــوم األربـعــاء
 15يوليوز  2015بـمقر مجلس
الـمستشارين ،عىل مرشوع القانون
رقــم  12.135الخــاص بإحـداث
مـؤسســة لألعـمــال االجتامعية
لفـائـــدة العـامـليـن بالــوزارة.
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