تهنئة

يسعد أطر وموظفي وزارة الشباب و الرياضة ،أن يتقدموا بأحر التهاين
للسيد لحسن سكوري ،عىل الثقة التي حظي بها من طرف صاحب الجاللة
امللك محمد السادس أعزه الله و نرصه بتعيينه وزيرا للشباب و الرياضة،
راجني من العيل القدير أن يوفقه ملا فيه خري لشباب و رياضيي الوطن.
إنه سميع مجيب.

إعطاء انطالقة أشغال
إجناز امللعب الكبري لتطوان

أرشف صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه
الله و أيده ،يوم الثالثاء  20أكتوبر  2015بجامعة
املالليني ،عىل إعطاء انطالقة أشغال إنجاز امللعب
الكبري لتطوان ،املندرج يف إطار الربنامج املندمج

للتنمية االقتصادية و الحرضية ملدينة تطوان
.2018-2014
و مبناسبة هذه الزيارة امليمونة التي حرضها
السيد لحسن سكوري ،وزير الشباب و الرياضة،

شارك السيد لحسن سكوري ،وزير الشباب
والرياضة ،يف أشغال الدورة ال  21للمؤمتر الدويل
لقانون الرياضة ،التي احتضنتها مدينة مراكش
خالل الفرتة ما بني  3و  5نوفمرب ،2015املنظمة من
طرف الجمعية الدولية لقانون الرياضة ،بتعاون مع
وزارة الشباب والرياضة ،واللجنة الوطنية األوملبية
املغربية ،والجمعية املغربية للصحافة الرياضية.
وتتجىل أهداف هذه الهيئة العلمية الدولية يف
تنظيم املحارضات العلمية واملؤمترات املختصة
بقانون الرياضة عىل الصعيد الدويل واملؤسسة
لدورة األلعاب األوملبية وكذلك املحارضات
واملعلومات التي تهدف إىل رفع املستوى الثقايف
والتعليمي للشعوب و نرش النصوص العلمية ذات
الصلة باملجال الريايض.
وخالل كلمته مبناسبة افتتاح املؤمتر ،رحب السيد

لحسن سكوري بجميع املشاركني مجددا شكره
الخالص عىل اختيار اململكة املغربية كأول بلد عريب
يحظى برشف استضافة هذا املؤمتر ،وذلك بفضل
الحظوة الكبرية التي تتميز بها بالدنا وما تتوفر
عليه من كفاءات برشية ولوجستية و ما راكمته
من خربات يف املجال الريايض ،مشددا عىل انخراط
املغرب يف بلورة إسرتاتيجية فعالة وتبنيه إلصالحات
واعدة ،مشريا إىل الدور املهم الذي تلعبه الرياضة
يف تكوين املواطن الفاعل و الصالح.
و لإلشارة ،فقد استقطب هذا اللقاء نخبة عربية
و دولية من الشخصيات الوازنة يف الحقل الريايض
لتباحث مختلف القضايا و اإلشكاالت املتعلقة
مبجال القانون و اإلدارة الرياضية بغية تحسني
املنظومة الرياضية العاملية و االرتقاء مبختلف
مكوناتها.

إىل جانب فعاليات حكومية و هيئات منتخبة،
قدمت لجاللته الرشوحات الالزمة حول هذه
املعلمة الرياضية ،التي ستنجز عىل مساحة 36
هكتارا ،بطاقة استيعابية تصل إىل  40ألفا و 410
مقعدا ،منها  400مقعد مخصص لألشخاص ذوي
االحتياجات الخاصة ،وسيتضمن ملعبا رئيسيا،
وأربعة مالعب للتدريب ،ومنصة رسمية ،وفضاءات
لالعبني والحكام ،ومركز للصحافة ،ومرافق لإلدارة
والفيفا.
كام ستتم مواكبة هذا املرشوع بإحداث مالعب
للقرب والتدريب ،ستنضاف إىل البينات التحتية
الرياضية مبدينة تطوان ،وسيمكن هذا امللعب عند
انتهاء األشغال به من استقبال تظاهرات وطنية
وقارية ودولية كربى.
ولإلشارة ،فإن هذا امللعب سيكون رصحا رياضيا
بامتياز ،كونه سرياعي جميع الضوابط واملعايري
الدولية يف مجال األمن و السالمة و جودة
الخدمات املقدمة لزائريه .كام تم تصميمه وفق
تصور هنديس مبتكر وحديث يتيح االستغالل
األمثل للفضاءات من أجل تدبري سلس لدخول
وخروج املشجعني والزوار.

تعزيز التعاون بني
اململكة املغربية
استضافة اململكة املغربية لفعاليات واجلمهورية الفرنسية
الدورة ال  21للمؤمتر الدويل لقانون الرياضة يف جمال الرياضة
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يف إطار إعطاء دينامية جديدة للتعاون يف
املجال الريايض بني اململكة املغربية والجمهورية
الفرنسية ،عقد السيد لحسن سكوري ،وزير
الشباب و الرياضة ،يوم الخميس  29أكتوبر
 ،2015جلسة عمل مع نظريه الفرنيس ،السيد
تريي برياراد "،"Thierry BRAILLARAD
كاتب الدولة يف الرياضة.
وخالل هذا اللقاء ،اتفق الجانبان عىل اتخاذ
كافة االستعدادات الالزمة قصد تشجيع التواصل
وتبادل الخربات بني الجامعات الرياضية الفرنسية
ونظريتها املغربية ،إىل جانب رضورة بلورة
وتجسيد هذا التعاون عرب مبادرات فعلية يف هذا
املجال .
ولإلشارة ،فقد تم تشكيل لجنة تقنية مشرتكة
بني البلدين التي ستنكب ،يف أقرب اآلجال ،عىل
إعداد برنامج عميل بغية تثمني عالقات التعاون
بني البلدين يف مجال الرياضة ،سيتم التوقيع عليه
يف متم سنة .2015
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تتويج فريق أوملبيك خريبكة بطال للنسخة
الثامنة و اخلمسني لكأس العرش
ترأس صاحب السمو املليك األمري موالي رشيد،
بحضور كل من السادة لحسن سكوري ،وزير
الشباب و الرياضة ،الجرنال دوكور دارمي
حسني بنسليامن ،رئيس اللجنة الوطنية األوملبية
املغربية و فوزي لقجع ،رئيس الجامعة امللكية
املغربية لكرة القدم ،يوم األربعاء  18نوفمرب
 2015بامللعب الكبري بطنجة ،املباراة النهائية
لكأس العرش يف كرة القدم ملوسم ،2015-2014
التي جمعت بني اتحاد الفتح الريايض و أوملبيك
خريبكة.

وقد متكن الفريق الخريبيك من الظفر بلقب
النسخة  58لكأس العرش بعد تغلبه ،عىل الفريق
الرباطي بالرضبات الرتجيحية ( )1-4عقب انتهاء
الوقت األصيل للمباراة والشوطيني اإلضافيني
بالتعادل السلبي ،ويعترب هذا اللقب هو التتويج
الثاين للفريق يف مشوار منافسات كأس العرش.
ولقد تزامنت هذه املباراة مع احتفاالت الشعب
املغريب بذكرى عيد االستقالل املجيد ،مام جعل
الجامهري تحج بكثافة إىل امللعب الكبري مبدينة
البوغاز و تضفي أجواءا احتفالية عىل هذا

العرس الكروي الهام الذي متيز بحسن تنظيمه
وبالتشويق الذي استمر إىل غاية بلوغ رضبات
الجزاء الرتجيحية.
و عقب انتهاء املباراة ،سلم صاحب السمو املليك
األمري موالي رشيد كأس العرش سيدات لفتيحة
لعسريي ،عميدة فريق الجيش املليك الفائز بلقب
كأس العرش إناث عقب تغلبه عىل فريق النادي
البلدي للعيون ب  4أهداف لصفر ،قبل أن يسلم
سموه كأس العرش لعميد فريق أوملبيك خريبكة
إبراهيم البزغودي.

املنتخب املغربي للرباعم يحرز لقب بطل كأس دانون
لألمم يف كرة القدم لسنة 2015

توج الفريق املغريب للرباعم بطال للنسخة السادسة
عرشة لكأس “دانون” لألمم يف كرة القدم التي
احتضنها امللعب الكبري ملراكش ،خالل الفرتة
ما بني  23و  25أكتوبر  ،2015بعد تفوقه عىل
املنتخب املكسييك بثالثة أهداف مقابل هدفني
يف املباراة النهائية التي جمعت بينهام يوم األحد
 25أكتوبر. 2015
و استطاع أشبال املدرب '' عبد الرحامن السليامين''
بلوغ املباراة النهائية بعد فوزهم يف مباراة نصف
النهايئ عىل منتخب هولندا بالرضبات الرتجيحية
( ،)5-6حيث أبانوا عن مستوى جد عال وروح
قتالية و تنافسية كبرية خالل هذه الدورة التي
عرفت مشاركة فرق متثل  32دولة،حجوا جميعا
إىل بالدنا للمشاركة يف هذا العرس الريايض
الخاص باألطفال.
و لإلشارة ،فقد تم إحداث هذه الكأس سنة
 ،2000بغية إشاعة قيم الروح الرياضية وترسيخ
ثقافة التنافس الرشيف بني صفوف األطفال
املرتاوحة أعامرهم ما بني  10و سنة  .12فهنيئا
لرباعمنا و مسرية موفقة يف مشوارهم الريايض.
4

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

إجناز تاريخي للمالكم املغربي حممد ربيعي
متكن املالكم املغريب محمد ربيعي ،ذي  22ربيعا،
من تحقيق إنجاز تاريخي أبهج قلوب املغاربة
كافة ،يومه الخميس  15أكتوبر  ،2015بعد فوزه
بامليدالية الذهبية يف بطولة العامل للمالكمة إثر
تغلبه يف املباراة النهائية عىل املالكم الكازاخستاين
دانيار يوليسينوف  Daniyar Yeleussinovيف وزن
 69كلغ ،بعد أن حجز مقعدا له ،يف وقت سابق،
يف األلعاب األوملبية املزمع تنظيمها بالربازيل سنة
.2016
وبهذه املناسبة ،نظمت وزارة الشباب والرياضة
برشاكة مع والية جهة الدار البيضاء -سطات
والجامعة امللكية املغربية للمالكمة ،مساء يوم
الخميس  22أكتوبر  2015مبقر الوالية ،حفل
استقبال تكرميا للبطل العاملي وعىل باقي األبطال
املغاربة اآلخرين الذين شاركوا يف هذه التظاهرة
الرياضية التي احتضنت أطوارها مدينة الدوحة.
و لقد ترأس هذا الحفل السيد لحسن سكوري،
وزير الشباب والرياضة إىل جانب السيد خالد سفري،
وايل جهة الدار البيضاء -سطات والسيد جواد بلحاج،
رئيس الجامعة امللكية املغربية للمالكمة ،بحضور
كل من السيد عبد العزيز العامري ،عمدة مدينة
الدار البيضاء والسيدة نوال املتوكل ،نائبة رئيس
اللجنة األوملبية الدولية ،وكذا العديد من الشخصيات
والفعاليات الرياضية و الفنية وممثيل وسائل اإلعالم

الوطنية املكتوبة منها و املرئية و املسموعة.
وبهذه املناسبة ،عرب السيد لحسن سكوري عن
سعادته لهذا اإلنجاز التاريخي الذي حققه األبطال
املغاربة ،مؤكدا أن هذه النتيجة ستعطي دفعة قوية
لباقي الرياضيني ،معربا عن أمله يف أن يحافظ املنتخب
املغريب للمالكمة عىل مستواه العايل ويواصل تألقه
من خالل منح املغرب ألقابا والظفر ببطوالت أخرى،

معربا عن استعداد وزارة الشباب و الرياضة ملواكبة
كافة الرياضيني لتحقيق مزيد من التألق يف مسريتهم
الرياضية وملا فيه خري للرياضة الوطنية.
ويف ختام هذا الحفل ،وزعت عىل املالكمني املغاربة
املحتفى بهم ،منح و تحفيزات خصصتها لهم كل من
وزارة الشباب والرياضة ،اللجنة الوطنية األوملبية
املغربية و الجامعة امللكية املغربية للمالكمة.

تتويج أحسن املواقع االلكرتونية احمللية
للمديريات اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة

يف إطار تثمني املجهودات املبذولة من طرف األطر
املرشفة عىل املواقع اإللكرتونية املحلية للمديريات
اإلقليمية لوزارة الشباب و الرياضة ،ترأس السيد
لحسن سكوري ،وزير الشباب والرياضة يوم
السبت  28نونرب  2015مبجمع موالي رشيد
للشباب والطفولة ببوزنيقة ،حفل تتويج أحسن
هذه املواقع وأكرثها متيزا برسم سنتي 2014
و ،2015بحضور كل من السيد محمد مبديع،

املواقع اإللكرتونية املتوجة برسم سنة : 2014

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف
بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة والسيد
السعيد سيحيدة ،مدير البوابة الوطنية كممثل
عن وزارة االتصال.
وخالل كلمة باملناسبة ،شدد السيد لحسن سكوري
عىل رضورة مواكبة القطاع للطفرة التكنولوجية
الحالية والتشجيع عىل تطوير الخدمات اإللكرتونية
املقدمة للشباب والرياضيني ،والحرص عىل تغطية

ومواكبة مختلف الربامج واألنشطة التي تنظم
محليا وجهويا لفائدة هذه الفئات ،عن طريق
تكوين و تحفيز كافة األطر الساهرة عىل تدبري
املواقع اإللكرتونية املحلية للمديريات اإلقليمية
للوزارة ،كام نوه السيد محمد مبديع بهذه الخطوة
اإليجابية التي تعترب الفريدة من نوعها إىل حدود
اليوم عىل مستوى القطاعات الوزارية.
و قد أسفرت نتائج هذه املسابقة عىل ما ييل:

املواقع اإللكرتونية املتوجة برسم سنة : 2015

الجائزة األوىل :
املديرية اإلقليمية للدار البيضاء
سيدي الربنويص

الجائزة األوىل :
املديرية اإلقليمية لتنغري

الجائزة الثانية :
املديرية اإلقليمية لوجدة

الجائزة الثانية :
املديرية اإلقليمية للدار البيضاء
مديونة

الجائزة الثالثة :
املديرية اإلقليمية لتارودانت

الجائزة الثالثة :
املديرية اإلقليمية ألزيالل
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تتويج املنتخب الوطني املغربي بطال للعرب
يف رياضة املصارعة لسنة 2015
بتعاون مع وزارة الشباب و الرياضة ،نظمت
الجامعة امللكية املغربية للمصارعة منافسات
البطولة العربية للمصارعة ،خالل الفرتة ما بني
 04و  08أكتوبر  ،2015توج خاللها املنتخب
الوطني املغريب للمصارعة اليونانية الرومانية
و املصارعة الحرة لفئتي الشبان والكبار بطال
للعرب ،وذلك بقاعة "إدريس شاكريي" مبدينة
الجديدة.
وبفضل الروح القتالية و الصمود القوي للمنتخب
الوطني ،فقد استطاع األبطال املغاربة الظفر
مبجموعة من امليداليات :
فئة الكبار

املصارعة احلرة

 خمس ( )05ذهبيات فضيتني ()2 -برونزية واحدة

املصارعة اليونانية الرومانية

 ست ( )06ذهبيات -فضيتني ()02

فئة الشبان

 ثالث ( )03ذهبيات فضية واحدة أربع ( )04نحاسيات ثالث ( )03ذهبيات ثالث فضيات -نحاسية واحدة

و لإلشارة فقد عرفت هذه البطولة مشاركة
مجموعة من الدول العربية و هي :مرص ،العراق،
اليمن ،الجزائر ،األردن ،قطر ،اململكة العربية
السعودية ،فلسطني واملغرب.
كام متيزت هذه البطولة بتنظيمها املحكم ،مام
جعلها تنال استحسان جمهور مدينة الجديدة
الذي حج بكثافة ملتابعة أطوار هذه التظاهرة
الرياضية.

املنتخب املغربي للمكفوفني بطل إفريقيا لألمم لكرة
القدم ملوسم 2015

أحرز املنتخب الوطني املغريب للمكفوفني لقب
بطولة إفريقيا لألمم لكرة القدم ملوسم  ،2015بعد
تغلبه يف املباراة النهائية عىل منتخب الكامريون
بهدفني لصفر ،يوم األحد  25أكتوبر  2015بالكامريون.
و لقد متكن املنتخب املغريب للمكفوفني من التألق يف
جميع املباريات التي خاضها ،حيث استطاع التأهل
إىل املبارة النهائية عقب فوزه يف مقابلة نصف النهاية
عىل املنتخب املايل بهدف دون رد ،كام حافظ عىل
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شباكه نظيفة طيلة أدوار البطولة التي أقيمت مبدينة
"دواال" الكامريونية.
و بفضل إحرازه لقب البطولة اإلفريقية لكرة القدم،
متكن املنتخب الوطني للمكفوفني من التأهل
ألول مرة لأللعاب الباراملبية املقررة بريو ديجانريو
بالربازيل سنة .2016
فهنيئا للمنتخب الوطني عىل هذا التتويج
املستحق.
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

الدورة اخلامسة ملؤمتر األطراف لالتفاقية الدولية ملكافحة
املنشطات يف اجملال الرياضي
ترأس السيد لحسن سكوري ،وزير الشباب و الرياضة،
الوفد املغريب املشارك يف أشغال الدورة الخامسة ملؤمتر
األطراف لالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف املجال
الريايض ،التي انعقدت يومي  29و  30أكتوبر ،2015
مبقر اليونسكو بباريس.
وهدفت هذه الدورة ،التي عرفت مشاركة أكرث 250
ممثال عن الحكومات و الحركات الرياضية ،إىل إضفاء
صبغة رسمية و قانونية عىل مجموع القواعد و املبادئ
املتبناة عامليا ،بغية تأمني بيئة رياضية نزيهة و منصفة
لجميع الرياضيني .كام تم خالل هذا املؤمتر ،تدارس
مختلف ميكانيزمات متويل امليزانية السنوية األساسية
للوكالة الدولية ملحاربة املنشطات « .» AMA
ولقد أكد السيد الوزير يف معرض كلمته خالل هذا
املؤمتر ،عىل حزمة اإلجراءات التي اتخذتها اململكة
املغربية يف ميدان مكافحة املنشطات ،ومنها املصادقة
عىل اتفاقية املنظمة الدولية ملكافحة املنشطات سنة
 ،2009و إنجاز مرشوع وطني سنة  2010تحت
عنوان ":تحسيس الجامعات الرياضية الوطنية من أجل
محاربة املنشطات" ،و آخر جهوي سنة  2014تحت
عنوان":دعم تنمية السياسات الوطنية الفعالة يف مجال
محاربة استعامل املنشطات" ،مشددا عىل أن الحكومة
املغربية بصدد و ضع اللمسات األخرية عىل مرشوع
قانون ملحاربة املنشطات وإحداث وكالة وطنية مستقلة
ملحاربةاملنشطات.
وعىل هامش هذا املؤمتر ،التقى السيد لحسن سكوري

مع السيد محمد صالح القمباز ،رئيس مؤمتر األطراف
لالتفاقية الدولية ملكافحة املنشطات يف مجال الرياضة ،
حيث حرص السيد الوزير عىل تأكيد دعم املغرب ملؤمتر
األطراف بغية مواصلته للجهود التي ما فتئ يبذلها من
أجل إرساء سياسة حقيقية ملكافحة املنشطات سواء عىل
املستوى اإلقليمي أو الدويل.
كام التقى السيد الوزير مع السيد رودين سويجالر
" ،"Rodney SWIGELAARمدير املكتب الجهوي
اإلفريقي للوكالة العاملية ملحاربة املنشطات،الذي نوه
باملجهودات الحثيثة التي يبذلها املغرب يف هذا املجال
ودعم بالدنا املتواصل للمنظمة الجهوية ملكافحة
املنشطات " "ORADاملتواجد مقرها مبدينة الرباط.

دورات تكوينية لفائدة أطر و موظفي املصالح اخلارجية
التابعة لوزارة الشباب و الرياضة

يف إطار سعيها الدائم إىل تطوير وتقوية القدرات
التدبريية والتقنية ألطر وموظفي وزارة الشباب
و الرياضة ،وتنفيذا لربامج التكوين املستمر
برسم سنة  ،2015تنظم الوزارة خالل الفرتة
املمتدة ما بني  26أكتوبر  2015و نهاية دجنرب
 ،2015عدة دورات تكوينية يف مجاالت مختلفة

تدبري املعدات
واملمتلكات:

 -تدبري املعدات واملمتلكات

لفائدة املدراء اإلقليمني وأطر وموظفي املصالح
الخارجية موزعني عىل أربعة مراكز للتكوين
(فاس -مراكش -طنجة و أكادير)،
وتشمل هذه الدورات ،التي يتم تأطريها من
طرف مختصني و خرباء ،املحاور التالية:

تدبري املوارد البرشية:
 تفعيل الدليل املرجعيللوظائف والكفاءات
 أدوات و أساليب تدبرياملوارد البرشية

امليزانية العامة:

 تدبري الصفقات العمومية التدبري املايل و املحاسبايتللمصالح املدبرة بصورة
مستقلة
 التدبري املندمج ملصاريفالدولة و بوابة الصفقات
العمومية

تدبري أنشطة الرياضة
و الشباب و الشؤون
النسوية:
 تنظيم التظاهراتواملناسبات
-تدبري املشاريع الجمعوية

و قد لقيت هذه الدورات التكوينية استحسانا كبريا من طرف املشاركات واملشاركني ،الذين عربوا عن رغبتهم يف االستفادة من دورات أخرى يف مجال تخصصهم
أو يف مجاالت متعلقة بالتدبري و التسيري.
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة
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التوقيع على اتفاقية إطار
بني-قطاعية للنهوض مبدينة احلسيمة

يف إطار املجهودات املتواصلة للنهوض مرحليا بكل
جهات اململكة ،ترأس صاحب جاللة امللك محمد
السادس نرصه الله و أيده ،حفل التوقيع عىل
اتفاقية بني قطاعية تهم النهوض مبدينة الحسيمة.
وبهذه املناسبة أقدم السيد لحسن سكوري ،وزير
الشباب و الرياضة بالتوقيع اىل جانب باقي أعضاء
الحكومة عىل هذه االتفاقية التي أطلق عليها
''الحسيمة منارة املتوسط''.
ومن املزمع أن تساهم الوزارة يف هذا الصدد يف
إنجاز مشاريع رياضية و شبابية تهم أساسا:
• بناء امللعب الكبري لكرة القدم بالحسيمة؛

• بناء مسبح أوملبي؛
• قاعتان مغطتان؛
• مالعب رياضية؛
• مركز للرياضات املائية؛
• مركزان للشباب؛
• مركزان سوسيو رياضيني مندمجني للقرب.
و لإلشارة ،تندرج هذه االتفاقية يف إطار تفعيل
الرؤية املستنرية لجاللة امللك محمد السادس نرصه
الله و أيده ،املتعلقة بالجهوية املتقدمة ،والتي
تروم تقليص الفوارق الرتابية ،وتكريس الالمركزية
وقيم التضامن بني مختلف مناطق اململكة.

يف إطار الربنامج الوطني للتخييم ''عطلة للجميع''
لسنة  ،2015تنظم وزارة الشباب والرياضة برشاكة
مع الجامعة الوطنية للتخييم ،خالل الفرتة املمتدة
ما بني  15نوفمرب  2015و 05دجنرب ،2015
مجموعة من اللقاءات الدراسية التقييمية وسلسلة
من التداريب التكوينية والتخصصية لصالح أطر
املخيامت.

وبهذه املناسبة ،سينظم زهاء عرشين ( )20لقاءا
دراسيا تقييميا مبشاركة حوايل  1000ممثل عن
الجمعيات املنخرطة يف هذا النشاط التخييمي،
وتداريب تكوينية و تخصصية التي سيبلغ عدد
املستفيدين منها حوايل  2100متدرب ومتدربة عرب
الرتاب الوطني ،بغية تعزيز قدراتهم و مهاراتهم يف
مجال تأطري و تنشيط الناشئة املغربية.

تداريب خريفية
لفائدة أطر اخمليمات
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قافلة لتكوين
الشباب يف
املعلوميات
جتوب العديد من
املدن املغربية

يف إطار تسهيل ولوج الشباب إىل عامل املعلوميات،
تنظم وزارة الشباب و الرياضة برشاكة مع رشكة
''ديل'' ،خالل الفرتة املمتدة ما بني  16أكتوبر
 2015و  2دجنرب  ،2015النسخة الثالثة لقافلة
''أجي''.
وتشكل هذه القافلة ،التي هي عبارة عن حافلة
مجهزة بوحدات معلوماتية ،فرصة سانحة
ل 8.000شابة و شاب ،املرتاوحة أعامرهم
ما بني  15و  25سنة ،لالستفادة من تكوين
مجاين يف مجال املعلوميات ،تحت إرشاف أطر
متخصصة و الحصول عىل شهادات تقديرية
يف املوضوع ،وذلك بغية مد هذه الرشيحة
املجتمعية باآلليات الرضورية :كاميكروسوفت
أوفيس (معالجة النصوص ،الجداول ،العروض
،)MS office (Word, Excel, PowerPoint
لتيسري اندماجها اجتامعيا و مهنيا.
ولإلشارة ،ستحط هذه القافلة رحالها بدور
الشباب و مؤسسات شبابية أخرى ،بكل من
مدن :ورزازات ،تنغري ،الراشدية ،بوملان ،مكناس،
تاونات ،القنيطرة و الدار البيضاء.

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

