
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 والية اخلرطوم
 وزارة الشباب والرياضة

 

 الرياضية الشبابية القوافل جلنةتقرير 

 

 :املقدمة 
بحمد هللا وتوفيقه وفي إطار إكتساب المعارف وتبادل الخبرات بين شباب الوالية وتعميق قيم التواصل اإلجتماعي والثقافي  

 سيرت وزارة الشباب والرياضة عدد ستة. الشباب واالطراف وتعزيز قيم التواصل بين الشباب  والرياضي والفني والخدمي بين مراكز
 قوافل شبابية رياضية

 : الوثبة األوىل إىل كل من

 .م42/5/4102وذلك في صباح يوم السبت (منطقة أبو طليح )، بحري (منطقة التسعين )،كرري (منطقة أراك صالح )محليات جبل أولياء

 :  إىل كل من  انيةالوثبة الث

وذلك في صباح يوم السبت الموافق (العسيالت )ومحلية شرق النيل ( منطقة دار السالم )ومحلية أمبدة ( الغرزة )محليات أم درمان 
 .م 40/6/4102



 
 :اإلداري  احملور

 
     

 المشاركون السائقين منظمات اإلعالميين اإلداريون المنطقة البرنامج الرقم

 منظمة المنتهى الخيرية 2 2 2 01 أراك صالح الهيكل اإلداري 0

 الجمعية الطبية

 مستشفى مكة للعيون 

 (جبل أولياء)جمعية المرشدات 

 منظمة المنتهى الخيرية

 غرف الغسيل الكلوي

 الشئون االجتماعية

 محلية أم درمان

 2 3 2 6 التسعين الهيكل اإلداري 4

 2 0 2 5 أبو طليح الهيكل اإلداري 3

دار السالم مربع  اإلداري الهيكل 2
4،3،2،2 

6 3 2 2 

 2 4 4 2 أم درمان الغرزة الهيكل اإلداري 5

شرق النيل  الهيكل اإلداري 6
 العسيالت

5 4 3 2 

 42 01 01 36 6 كــــــــــلي



 :احملور اخلدمي  (1)

 

 
  

 مالحظات حاالت محولة المنفذ المستهدف المشاركون المنطقة البرنامج الرقم

إستخراج رقم  0
 وطني

تواصل العمل لليوم الثاني نسبة  031 521 211 4 أراك صالح
لعدم قدرة التيم على إستخراج 

 رقم لكل المستهدفين

إستخراج رقم  4
 وطني

 عدم وجود أوراق ثبوتية 51 011 411 2 أبو طليح

إستخراج رقم  3
 وطني

 عدم وجود أوراق ثبوتية 346 32 321 4 التسعين
 ود شهادات ميالدعدم وج   

إستخراج رقم  2
 وطني

دار السالم مربع 
4،3،2،2 

نسبة لعدم قدرة التيم على   36 32 411 3
استخراج الرقم الوطني لكل 
المستهدفين تمت التوصية 
والتوجيه من رئيس التيم بكتابة 

 5خطاب لتحريك تيم كبير لمدة 
 .أيام لتكملة المستهدفين

إستخراج رقم  5
 وطني

  5 015 411 4 الغرزة أم درمان

إستخراج رقم  6
 وطني

 25 051 411 2 شرق النيل العسيالت

  514 0153 3131 01 6 كــــــــــلي



 
 :احملور العالجي (3)
  
 

 مــالحظات الحاالت المحولة المنفذ المستهدف المشاركون المنطقة البرنامج الرقم

 
 
 
1 
 

 

 
 
 

 عيادة الباطنية

  المستشفى التركي 7 402 022 6 أراك صالح
 أغلبية الحاالت بسبب مياه الشرب 

 المنطقة بها حاالت فقر دم
جملة المستفيدين من عيادة الباطنية 

 مواطن 1382

 

 المستشفى الصيني 1 056 822 0 التسعين

 ـــــــ 152 852 0 أبو طليح

 ـــــــ 052 852 0 دار السالم 

 مدرمانمستشفى أ 13 137 152 4 الغرزة

 مستشفى شرق النيل 9 148 152 0 العسيالت

 
 
0 
 

 
 

 عيادة العيون

  مستشفى العيون جبرة 18 174 152 8 أراك صالح
 

جملة المستفيدين من عيادة العيون 
 مواطن 533

 مستشفى مكة أمدرمان 52 052 022 4 التسعين

 ــــــــ ـــــ ــــ ــــ أبوطليح

 ــــ ــــ ــــ ــــ دار السالم

 حاالت مستشفى مكة 9 164 022 8 الغرزة

 ــــ ــــ ــــ ــــ العسيالت

8  
 

 عيادة األطفال

  ــــــــ 122 152 1 التسعين
جملة المستفيدين من عيادة االطفال 

 طفل 022
 ــــــــ 122 122 0 دار السالم 

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ 0 الغرزة

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ 0 العسيالت



عيادة نساء  4
 وتوليد

جملة المستفيدين من عيادة النساء  ـــــــ 102 122 1 التسعين
 022و التوليد 

 
 ـــــــ 32 122 1 دار السالم

 
 

5 
 

 
 

 عيادة األسنان

جملة المستفيدين من عيادة االسنان  ـــــــ 52 72 1 أبو طليح
 عدلي. حاالت عيادة د 12 105 152 0 دار السالم  مواطن 052

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ الغرزة

 ـــــــ 75 122 0 العسيالت

 
 
6 
 
 

 
 

 الصيدلية

جملة المستفيدين من ادوية  ـــــــ 410 452 8 أراك صالح
 ـــــــ 706 752 8 التسعين مواطن 8241الصيدليات 

 ـــــــ 593 652 8 أبوطليح

 ـــــــ 505 322 0 دار السالم 

 ـــــــ 482 652 0 الغرزة

 ـــــــ 852 352 0 العسيالت

 
 
7 
 
 
 

 
 

 المعمل

 ـــــــ 93 122 0 أراك صالح 

  ـــــــ 171 022 0 التسعين
 924المستفيدين من المعامل جملة 

 مواطن
 ـــــــ 162 52 0 أبوطليح

 ـــــــ 75 022 8 دار السالم 

 ـــــــ 002 522 0 الغرزة

 ـــــــ 132 822 0 العسيالت

67521  27511  11 6 كـــــــــــــلي 
   

جملة المستفيدين من المحور  046
 مواطن 17013الصحي 



 :احملور الرياضي

  

 معينات رياضية حكام مدربين الحضور المشاركين المنطقة امجالبرن الرقم
 
 
 
0 

 
 
 

 كرة قدم

  2 4 0511 24 (فريق األهلي) أراك صالح
 
 
 
 ست رياضي قدم 4
 
 ست رياضي طائرة 4
 
 كرة قدم 2
 
 كور طائرة 2
 
 شبكة طائرة  0

 3 2 151 22 (فريق أشبال المريخ) التسعين

 3 2 0311 26 ( فريق أشبال التحرير) أبو طليح

 3 4 4311 005 ضد فريق اب روف(  4737272)دار السالم مربع 

 3 4 0511 15 (فريق المنطقة) X( رديف الهالل ) الغرزة

 3 4 3111 25 (فريق المنطقة) X( رديف الخرطوم الوطني) العسيالت

 
 
4 
 
 

 
 

عروض لمنشط 
 الجمباز

  0 0511 1 أراك صالح

  0 151 1 التسعين

  0 0311 1 أبو طليح

  0 0511 1 الغرزة

  0 4311 1 دار السالم

  0 3111 1 العسيالت

 
3 

 
عروض لمنشط 

 الكراتيه

 ـــ 0 0111 1 أراك صالح 

 ـــ     0 151 1 التسعين

 ـــ 0 0311 1 أبو طليح

 ـــ 0 0511 1 الغرزة

 ـــ 0 4311 1 سالمدار ال

 ـــ 0 3111 1 العسيالت

 
2 

 
 عروض المصارعة

 0 0 0511 1 الغرزة

 0 0 4311 1 دار السالم

 0 0 3111 1 العسيالت



  

 
 
5 

 
 

عروض لمنشط 
 الكونفو

 تم تقديم معينات رياضية من خالل القوافل ـــ 0 0111 1 أراك صالح 
 (شباك  -كرات  -طائرة  -قدم  -ستات رياضية ) 

 
 : شرف المهرجانات

 وزير الشباب و الرياضة/ السيد 
 الوطني رئيس لجنة الشباب الفرعية بالمجلس/ السيد 
 رئيس لجنة االمن و الدفاع بالمجلس الوطني/ السيد 
 معتمد بحري/ السيد 
 المدير التنفيذي محلية امدرمان/ السيد 
 نواب الدوائر بالمجلس التشريعي/ السادة 
 مدراء االدارات بالوزارة/ السادة 

 عدد من النجوم الدوليين

 ـــ     0 151 1 التسعين

 ـــ 0 0311 1 أبو طليح

 ـــ 0 0511 1 الغرزة

 ـــ 0 4311 1 دار السالم

 ـــ 0 3111 1 العسيالت

 
 
6 

 
 

 عروض لمنشط 
 التاكندو

 ـــ 0 0111 1 أراك صالح 

 ـــ     0 151 1 التسعين

 ـــ 0 0311 1 أبو طليح

 ـــ 0 0511 1 الغرزة

 ـــ 0 4311 1 دار السالم

 ـــ 0 3111 1 العسيالت

إستعراضية  مباراة 1
لكرة الجرس 

 للمكفوفين

 0 0 0111 1 أراك صالح 

 0 0 151 1 التسعين

 0 0 0311 1 أبو طليح

 0 0 0511 1 الغرزة

 0 0 4311 1 دار السالم

 0 0 3111 1 العسيالت

 بيئية ألعاب 2
 الكراسي لعبة

 + 
 الحبل جر

 0 ـــ 0111 51 أراك صالح 

 0 ـــ     151 51 التسعين

 0 ـــ 0311 51 أبو طليح

 0 ـــ 0511 41 الغرزة

 0 ـــ 4311 21 دار السالم

 0 ـــ 3111 36 العسيالت

  32 21 017151 222 6 2 كلي



 احملور الثقايف  

 كلي حضور كلي مشاركين الحضور المشاركين المنطقة البرنامج الرقم

 
 
1 
 

 
 

 الموسيقى

  1752 3 أراك صالح 
 
 
 

43 

 
 
 

4922 

 452 3 التسعين
 1222 3 أبو طليح
 802 3 الغرزة

 682 3 دار السالم
 752 3 العسيالت

 
 
 
0 
 

 
 
 

 الفنانون

  1752 0 أراك صالح 
 
 
10 
 

 
 
 

4922 
 

 452 0 التسعين
 1222 0 أبو طليح
 802 0 الغرزة

 682 0 دار السالم
 752 0 العسيالت

 
 
8 
 
 

 
 

 العروض المسرحية

  1752 7 أراك صالح 
 

40 

 
 

4922 

 452 7 التسعين
 1222 7 أبو طليح
 802 7 الغرزة

 682 7 دار السالم
 752 7 العسيالت



 

 
شاب و شابة 4922جملة حضور المناشط الثقافية في الستة قوافل بلغت   

 شاركت في القوافل :

طبيب و اختصاصي 66عدد  -ادارة الجنايات الشرطة   -الشرطة  ادارة المرور -ادارة السجل المدني الشرطة  -ة المنتهى منظم -المنظمة الوطنية للتنمية   

.مراكز الشباب بمبدعيها  -فريق االهلي الخرطوم  -فريق ابروف  -فريق الخرطوم الوطني  -فريق التحرير  -فريق رديف المريخ  -الل فريق رديف اله   

 
 
 
 
 
4 

 
 

 الشعر

  1752 1 أراك صالح 
 
 

9 

 
 
 

4922 
 

 452 8 التسعين
 1222 0 أبو طليح
 802 1 الغرزة

 682 1 دار السالم
 752 1 العسيالت

 
 
 
5 

 
 

 إبداعات شباب المنطقة

    1752 1 أراك صالح 
 

6 
 

 
 

4922 

 452 1 التسعين
 1222 1 أبو طليح
 802 1 الغرزة

 682 1 دار السالم
 752 1 العسيالت



 -: ل القالةة األهداف التي حتققت من خال
 .إثراء روح التعارف والتكامل والتعاون / 1
 .تقديم مجموعة من الخدمات لمجتمعات المناطق / 0
 .استنهاض همم الشباب ومناقشة قضاياهم / 8
 .اكتشاف إبداعات ومواهب الشباب الرياضية والثقافية / 4
 (.ذوي اإلعاقة ) اهتمام بالشرائح الخاصة / 5

 :مالحظات عامة 
  .جدت القوافل تفاعل كبير جداً وحفاوة من مجتمع المناطق المستهدفة و/ 1
  . عمل الشباب بالمناطق على إعداد المكان وتنظيم األهالي في استخراج الرقم الوطني والعيادات العالجية/ 0
 .هم تكرار التجربة والمزيد من القوافل تفاعل جيد لنواب الدوائر الوالئية والقومية واللجان الشعبية وقيادات ورموز المجتمع ومناشدت/ 8
 .خلقت القوافل شكل متميز من التبادل المعرفي الشبابي / 4
 .إتباع القوافل بإقامة دورات تدريبية إنتاجية تشجيعاً لإلنتاج واإلنتاجية في ثالثة وثالثون مجال تدريبي / 5
  .راً طيباً لدى المواطنين نظارة مجاناً من خالل القافلة وترك ذلك أث( 822)توزيع عدد / 6
 .والتي نالت استحسان أهالي المناطق المستهدفة ( كرة الجرس )اهتمت القافلة بذوي اإلعاقة حيث قدمت مناشط نوعية في ذلك / 7
 .مشاركة نواب الدوائر الوالئية و القومية وإدارة حوار مع الشباب أعطى قراءة أكثر دقة لحاجة الشباب باألرياف / 3
 

 :صيات التو 
 استمرار تسيير القوافل/ 1
 خلق شراكات جديدة مع الجهات ذات الصلة/ 0
 االنفتاح علي المجتمع/ 8
 

 :اخلامتة 
 .التي شملت ست مناطق بست محليات مختلفة وقد حققت بحمد هللا أهدافها نسأله تعالى العلي القدير القبول ( الشبابية والرياضية)هذه هي القوافل  


