
ةمصوحة امصحاف –املديرية امللكفة بتدبري جمال امتواصل   

 0537687255امفاكس :   687252 37 05  : امهاثف  املقر املركزي نووزارة ػ ابب امرواح ػ امرابط

 
 

 

 

 

 بالغ حصفي

 يف املسابقة ادلومية " حتدي امقراءة امؼريب"ين امفائز ثتوجي 

 
، ػىل أأرشف اميوم الأحد ابمرابط  وزير امرتبية اموطنية وامتكوين املهين امس يد رش يد بن اخملتار   - :615ماي  59

حفل تكرمي امفائزين يف املسابقة ادلومية " حتدي امقراءة"، بتتوجي بطل امتحدي اذلي س ميثل املموكة املغربية يف امتصفيات 

 اههنائية اميت س تقام بديب بدوةل الإمارات امؼربية املتحدة شهر ماي اجلاري.

ىل تمنية حب امقراءة دلى جيل وهيدف مرشوع " حتدي امقراءة امؼريب" ، ا ذلي يأأخذ  شلك منافسة نوقراءة، اإ

الأطفال وامش باب يف امؼامل امؼريب، وغرسها كؼادة متأأصةل ثؼزز موكة امفضول وشغف املؼرفة دلهيم ،وثوسع مداركهم مبا يساػدمه 

 ػىل تمنية هماراهتم يف امتفكري امتحوييل وامنقد وامتؼبري.

قي  هذ  امغاية وثأأدية دور حت ثقايف وامرتبوي ، متكني الأرس يف امؼامل امؼريب من الإسهام يف كام يتوىخ هذا املرشوع ام 

ىل ثطوير مناجه ثؼومي انوغة امؼربية يف اموطن  حموري يف ترس يخ حب امقراءة يف وجدان الأجيال اجلديدة، فضال غن سؼيه اإ

 وع.امؼريب ابلإفادة من هتاجئ ثقومي امبياانت املتوافرة يف املرش 

واكهت اموزارة قد أأصدرت مذكرة يف املوضوع شهر دجنرب من امس نة املاضية يف شأأن الإجراءات امتنظميية اخلاصة 

ػىل صؼيد املؤسسات املنظمة امثالثة الأوىل  اشارك يف ثصفياهت اميت" حتدي امقراءة" ابملؤسسات امتؼوميية، و مسابقةبتنظمي 

قوميية والأاكدمييات اجل   اإىلابلإضافة ؛ مؤسسة ثؼوميية 955ثوميذ وثوميذة ميثوون  =>;أأمف و 697هوية ، واملديرايت الإ

، حتت اإرشاف جلنة حتكمي من فري  امتحدي من ديب ، واميت ماي اجلاري 58و56،57أأايم   اميت مت ثنظميهاالإقصائيات اموطنية 

 ثوميذا وثوميذة ميثوون خمتوف الأاكدمييات اجلهوية. ==ثبارى فهيا 

فل، اذلي حهر  امس يد سفري الإمارات امؼربية املتحدة ابملغرب والأمينة امؼامة نومرشوع الأس تاةة لجالء وغرف احل

يف امتصفيات اههنائية  نسيشاراك نكز الأول ػىل امصؼيد اموطين وانذااملر  الاحت ن امتحدي انذاس يف امشاميس، تكرمي بطيل

الأوىل وطنيا ، واذلين س يحهرون احلفل اخلتايم  اذلين احتووا املراثب امامثهية كام مت تكرمي املتبارين ،يف شهر ش تنرب امقادمبديب 

 ابلإمارات امؼربية املتحدة.

وجتدر الإشارة أأن هذ  املسابقة ، اميت شارك فهيا املتؼومون واملتؼوامت من خمتوف الأسالك امتؼوميية ، مرت أأطوارها 

كامللك مرحةل قراءة غرشة كتب وثوخيصها يف جوازات مؼدة مهذا امغرض، أأسفرت غن ػرب مخس مراحل ، ثضمنت   1=5:9 اإ

ىل الإقصائيات اجلهوية 5;=5ترحش مهنم ، كتااب  91قراءة ثوميذا وثوميذة  اميت هظمت ػىل مس توى الأاكدمييات شهر أأبريل  اإ

 املايض.


