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تنزيل التدابير ذات األولوية، خصوصا التدبير المتعلق في إطار       

بالتعليم األولي، تم إعطاء االنطالقة الرسمية للتعليم األولي بمركزية 

مجموعة مدارس عين بيضة بجماعة عين الشقف، وذلك يوم الخميس 

 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. 9102أكتوبر  92

وقد ترأس السيد النائب اإلقليمي فعاليات االنطالقة الرسمية بحضور   

وممثل عن جمعية خبراء متطوعون وجمعية السيد مدير شركة هولسيم، 

أمهات و آباء وأولياء التالميذ، بحضور السيد رئيس مصلحة تدبير 

الحياة المدرسية والسيد مفتش التعليم األولي وبعض أطر النيابة 

 اإلقليمية.

االنطالقة بإلقاء النشيد الوطني من طرف تلميذات وتالميذ  وقد تمت

المؤسسة، بعدها تمت زيارة فضاء التعليم األولي، حيث تم الوقوف على 

مدى جاهزيته من أجل استقبال التالميذ، حيث بلغ عدد األطفال 

يستفيدون من كل   طفلة وطفال 21المستفيدين من التعليم األولي إلى 

اإلمكانيات المادية والتربوية المخصصة لهذا الفضاء، واالطالع على 

الدعم الذي قدمته جمعية خبراء متطوعون خصوصا في وضع فراش 

 ألرضيته وتزويده بألعاب تربوية لفائدة هؤالء األطفال.

ذلك قام السيد النائب والوفد المرافق له بتقديم الهبة التي بعد        

تلقتها النيابة اإلقليمية من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت 

إشراف األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس بولمان، والتي هي 

عبارة عن محفظات ومقلمات تم توزيعها على جميع أطفال التعليم 

 األولي.

قام السيد النائب بشكر كل المتدخلين والفاعلين والمساهمين بعد ذلك    

في هذا النشاط، مؤكدا على أن هاته المبادرات ماهي إال بداية لمجموعة 

من المبادرات األخرى تروم االرتقاء بالعرض التربوي المقدم في هذه 

المنطقة وذلك بمساهمة كل الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين 

 والتربويين ....

 

و  تخليدا لليوم الووطونوي لوموحواربوة األمويوة الوذي من ناحية ثانية         

إقليم بولمان أكتوبر من كل سنة، أشرف السيد عامل  01يتزامن مع يوم 

رفقة السيد النائب اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية والتوكوويون الوموهونوي  

على اعطاء االنطالقة الرسمية لبرامج محاربوة األمويوة وموا بوعود موحوو 

االمية والتربية غير النظامية بمدرسة يوسف بن تاشفين بميوسوور يووم 

.المناسبة حضرها ، إلى جانب السيد العامل  9102اكتوبر   99الخميس 

،السيد رئيس المجلس اإلقليمي والسيد رئيس المجلس العلمي والسوادة 

رؤساء المصالح الخارجية باإلقليم ، مدنية وعسكوريوة،  والسويود بواشوا 

المدينة   وكذلك  السيدات والسادة رئيسات ورؤساء الجمعيات العوامولوة 

في مجال محاربة األمية والتربية غير النظامية،ومموثولويون عون هويو وات 

 المجتمع المدني الفاعلة في ميدان العمل االجتماعي والتربوي .

 

على مجوعة من الوموعوطويوات الورقومويوة والوموؤشورات  وبعد االطالع     

الكمية لتطور البرنامج االقليمي لوموحواربوة األمويوة  والشوروحوات الوتوي 

قدمها السيد النائب االقليمي للسيد العامل والوفد المرافق له، حيث كانت 

مناسبة للوقوف على حجم المجهودات المبذولة واإلنوجوازات الوموحوقوقوة 

على المستوى اإلقليمي وكذا خطة العمل بالنسبة للموسم المقبل والوتوي 

تهدف إلى محاصرة آفة األمية والوتوصودي لوهوا، توموت زيوارة الوفوصوول 

الدراسية التابعة للجمعيات الشريكة و الوقوطواعوات الوحوكوومويوة ، حويوث 

أشرف السيد العامل والوفد المرافق له على  توزيع المحوافوو والولووازم 

المدرسية ،على أطفال  التربية غير النظوامويوة، والوموقوررات الودراسويوة  

على المستفيدات والمستفيدين من برنامج محو األمية، موعولونوا انوطوال  

الموسم الدراسي   الجديد.كما تمت زيارة معرض، لوموخوتولوف االنشوطوة 

المدرة للدخل، خاص بإنتاجات التعاونيات والجمعيات العاملة في موجوال 

محو االمية ، تضمن ايضا مجموعوة مون الولووحوات الوفونويوة الحود ذوي 

االحتياجات الخاصة المتحررين من االمية  ، كما تم ، على هامش اللقاء 

توزيع  مجموعة من الحقائب واللوازم المدرسية وتمور ، موقودموة فوي 

اطار دعم اجتماعي ،من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن ، عولوى  

 بعض المؤسسات التعليمية المستهدفة باإلقليم .

االنطالقة الرمسية للتعليم األولي 

 بإقليم موالي يعقوب وبوملان  

9102/9102الموسم الدراسي   


