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الصفحتني  4و 5

للتواصل معنا mjs.fb.officiel@mjs.gov.ma :

إعادة فتح املركب الرياضي األمير موالي عبد اهلل في حلة جديدة

بعد خضوعه إلصالحات وترميامت جذرية عىل مستوى بنيته التحتية وتجهيزاته ،أضحى املجمع الريايض األمري موالي عبد الله جاهزا الحتضان التظاهرات واملنافسات
الرياضية الكربى يف ظروف تنظيمية دولية...

التتمة يف الصفحة 8

املخطط الوطني لليقظة واالستعداد
ملواجهة داء فيروس إيبوال

يف إطار االستعدادات الجارية إلحتضان
اململكة املغربية للقاءات رياضية دولية
هامة عىل رأسها كأس العامل لألندية
دورة  2014والدورة الثالثني لكأس
إفريقيا لألمم لكرة القدم ،ومتاشيا

مع املخطط الوطني املغريب لليقظة
و اإلستعداد ملواجهة داء فريوس
إيبوال ،حرض السيد محمد أوزين وزير
الشباب والرياضة إىل جانب السيد
وزير الداخلية ،السيد وزير الصحة
و السيد الوزير املنتدب لدى وزير
الداخلية والجرنال دو كور دارمي قائد
الدرك املليك وشخصيات أخرى مدنية
وعسكرية ،اجتامع مبقر وزارة الصحة
يوم اإلثنني  15شتنرب  2014خصص
لعرض مضامني ومكونات هذا املخطط
الصفحة 6
الوطني...

افتتاح املركز الوطني للتخييم
بالسعيدية

يف إطار إسرتاتيجية وزارة الشباب
والرياضة الرامية إىل النهوض بقطاع
الطفولة والشباب ،و انسجاما مع
املضامني الجديدة لدستور اململكة
الذي أوىل أهمية كبرية للطفولة

والشباب باعتبارهام اللبنة األساسية
الستكامل بناء منوذج املجتمع املغريب
املتميز ،أرشف السيد محمد أزوين
وزير الشباب والرياضة يوم 16
غشت  2014عىل مراسيم افتتاح
املركز الوطني للتخييم
بحضور
بالسعيدية
السيد عامل إقليم
بركان وفعاليات مدنية
وتربوية وإدارية...
التتمة يف الصفحتني  4و 5

وزارة الشباب والرياضة حتتضن
مهرجان «األلعاب التقليد ّية» في إفران

نظمت وزارة الشباب والرياضة بتعاون
مع عاملة إقليم إفران ،ما بني 13و 16
غشت  2014مبدينة إفران املهرجان
الوطني لأللعاب والرياضات التقليدية
يف دورته الثالثة ،بحضور تسعة
دول عربية صديقة وشقيقة ،بحيث
شهد هذا املهرجان تنظيم منافسات
رياضية وطنية وعربية خاصة باأللعاب
التقليدية ،ورشات وندوة علمية حول
األلعاب التقليدية إضافة إىل معرض
للصناعة التقليدية ،وعروض للفرق
الفلكلورية وكذا أمسيات فنية.
فعىل مدى ثالثة أيام عاشت ساكنة
مدينة إفران عىل إيقاعات ومنافسات
املهرجان العريب لأللعاب والرياضات
التقليدية ،الذي ينظم هذه السنة تفعي ًال
لتوصية جامعة الدول العربية يف اجتامع
وزاري لوزراء الشباب و الرياضة العرب
برشم الشيخ بالشقيقة مرص ،حيث تم
التأكيد عىل نجاعة إعادة إحياء بعض
األلعاب التقليدية التي تتقاسمها ثلة

من الشعوب العربية ،و ملا تحمله من
دالالت قوية يف ترسيخ الهوية العربية
وتعزيز مقومات الثقافة العربية.
و عىل هذا النحو ،متيزت هذه الدورة
بحضور وفود عن تسعة دول عربية
ضمنها دولة قطر التي كانت ضيفة
رشف هذه السنة بناءا عىل ميثاق
مجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب.
و قد شاركت دولة قطر باملناسبة بنوع
ريايض تقليدي عريق يدعى الصقارة،
وهو نوع ترايث قديم يعتمد عىل صيد
الصقور وترويضها ،وهذا النوع من
األلعاب ُيعد مميزا من خالل طقوسه
ولباسه واملوسيقى املرافقة له.
وكانت لبنان وفلسطني حارضتني كذلك
من خالل مشاركتهام برياضات «رفع
الجرن» و«رفع املحدلة» و«رفع املخل»،
وهي كلها ألعاب تعتمد عىل القوة
وميكن تشبيهها يف الغالب برياضة رفع
األثقال الشهرية إىل حد برمجتها ضمن
الرياضات األوملبية.

من جهة أخرى ،كان املغرب ،البلد
املضيف ،حارضا بامتياز خالل هذا
املهرجان بعدة أصناف رياضية شعبية
أبرزها «شريا» و«أزكاو» و«الراح»
و«أردوخ» .وهي رياضات جامعية
تعتمد عىل الرتكيز الذهني والقوة
الجسدية.
وتهدف وزارة الشباب والرياضة إىل
تسويق املهرجان عىل نطاق واسع
بهدف تسليط األضواء عىل رياضات
طواها النسيان .فالوزارة الوصية تسعى
إىل هيكلة هذه األنشطة ،كام عرب
عن ذلك السيد محمد أوزين خالل

حفل افتتاح املهرجان ،معتربا أن لقاء
إفران هو «بداية مسار طويل نحو
الحفاظ عىل املوروث الثقايف الالمادي،
وبالتحديد الرياضات التقليدية».

السيد محمد أوزين وزير الشباب و الرياضة
يشارك في حملة التبرع بالدم
قام السيد محمد أوزين وزير الشباب
و الرياضة باملساهمة يف الحملة الوطنية
للتربع بالدم استجابة للنداء العاجل الذي
وجهه املركز الوطني لتحاقن الدم إىل
املواطنني من أجل التربع بالدم .
وقد رافق السيد الوزير يف هذه العملية
اإلنسانية كل من املنشط اإلذاعي مومو
والبطل املغريب السابق يف الفول كونتاكت
مصطفى لخصم .

مشاركة وزارة الشباب والرياضة في أشغال
الدورة  67للجنة حقوق الطفل

شاركت وزارة الشباب والرياضة ضمن
الوفد الذي مثل املغرب يف أشغال
الدورة  67للجنة حقوق الطفل
املنعقد بجنيف بسويرسا يومي  3و4
شتنرب  2014قصد فحص التقريرين
الدوريني الثالث والرابع حول اتفاقية

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

حقوق الطفل والتقرير األويل حول
الربتوكول االختياري املتعلق بإرشاك
األطفال يف النزاعات املسلحة.
وقد كانت وزارة الشباب والرياضة
فاعال أساسيا يف صياغة الرد الوطني
عىل النقاط املدرجة من طرف لجنة

حقوق الطفل وكذا إعداد البطائق
املوضوعاتية ،وقد تركزت مداخلة
ممثل الوزارة حول محورين أساسيني
هام :
 -1حامية الطفولة بوزارة الشباب
والرياضة :

 األدوار واالختصاصات والخدماتالرتبوية واالجتامعية املقدمة داخل
مؤسسات حامية الطفولة.
 -2األنشطة والربامج الكربى للوزارة
يف مختلف التخصصات يف مجاالت
الطفولة والشباب والرياضة .
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مواصلة إلسرتاتيجيتها القطاعية يف
مجال اكتشاف ومصاحبة املواهب
الشبابية والرياضية ،أطلقت وزارة
الشباب والرياضة برشاكة مع قناة
 Medi1TVبرنامجا شبابيا جديدا
يحمل إسم « »Big upمبا يرمز
إليه هذا املصطلح من مناء وتطور
مرحيل.
ولعل اختيار الوزارة لهذا الربنامج
يأيت من االقتناع الراسخ بغنى وتنوع
مواهب ومؤهالت الشباب املغريب
يف شتى املجاالت الفنية ،الرياضية،

الفرصة للشباب ،خصوصا املنتمني
منهم إىل الفئات االجتامعية الهشة
واملناطق املعوزة ،لعرض مواهبهم
وإبداعاتهم وإبراز مؤهالتهم
وطاقاتهم الغنية ويف كثري من
األحيان الفطرية.
وللتذكري فإن قافلة اكتشاف املواهب
هذه ،جابت جميع جهات اململكة
حيث كانت دور الشباب عرب الرتاب
الوطني فضاءا حج إليه آالف
الشباب لتقديم ترشيحهم وعرض
مواهبهم أمام أعضاء لجنة التحكيم
التي كانت مكونة من السيدة نورا
املرسحية ،الفكاهية ،الغنائية...مع الصقيل والسيدين الشاب مسلم
ما يتطلب ذلك من جهد من أجل ومريي كرميو.
التقرب من هذه الرشائح ،اكتشافها،
مرافقتها بل وتشجيعها.
هذا ما أكد عليه السيد محمد
أوزين ،وزير الشباب والرياضة خالل
ندوة صحفية خصصت لإلعالن عن
انطالق برنامج مغرب املواهب «Big
 »upيف دورته األوىل ،حيث أطلع
املنابر الصحفية الحارضة أن الهدف
من الربنامج ،الذي رشع يف بثه عىل
القناة التلفزية  ،Medi1TVهو إتاحة

ويبقى رهان الوزارة بعد بث املوسم
األول من برنامج « »Big upمنصب
عىل تطوير الربنامج مستقبال ،ليصري
يف مستوى حجم برامج اكتشاف
املواهب ،التي تبث عىل شاشات
القنوات التلفزية الوطنية واألجنبية.
وكانت املرحلة األوىل من برنامج
« »Big upقد انطلقت يوم 17
مارس املايض ،وامتدت إىل غاية
السادس من أبريل ،وعرفت إيداع
 2577ترشيحا من لدن الشباب
إناثا وذكورا اختري منها من طرف
لجنة التحكيم  30ملفا للتصفيات
النهائية.

املغرب ينجح في تنظيم البطولة اإلفريقية التاسعة عشرة
أللعاب القوى كبار املؤهلة لكأس العالم للقارات

بعد خمسة أيام من املنافسات أسدل
الستار عىل فعاليات النسخة التاسعة
عرشة من بطولة إفريقيا أللعاب القوى
كبار املؤهلة لكأس العامل للقارات ،والتي
نظمت بامللعب الكبري مبدينة مراكش
خالل الفرتة ما بني  10و 14غشت
 2014مبشاركة  53دولة ،وعرفت تتويج
منتخب جنوب إفريقيا بلقب البطولة
بعد منافسة قوية مع منتخب نيجرييا
الذي حل يف املركز الثاين ،فيام احتل
املغرب املرتبة التاسعة ب 8ميداليات
بينهم ذهبية واحدة.
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

وقد متيز حفل افتتاح هذه التظاهرة
الرياضية املتميزة بتقديم عروض
فلكلورية متنوعة ورقصات استعراضية
غنية ،بحضور ثلة من الشخصيات التي
استدعيت لهذا العرس الريايض إىل
جانب السيد محمد أوزين وزير الشباب
والرياضة ،عىل رأسهم رئيس االتحاد
الدويل أللعاب القوى السنغايل المني
دياك ورئيس الكونفدرالية اإلفريقية
أللعاب القوى الكامريوين حمد كالكابا
مالبوم ،إىل جانب العديد من مشاهري
ألعاب القوى ضمنهم البطل األوملبي

السابق يف املسافات املتوسطة الربيطاين
سيباستيان كو واملغربية نوال املتوكل
البطلة األوملبية السابقة يف مسافة 400
مرت واألسطورة يف رياضة القفز بالزانة
األوكراين سريجي بوبكا.
وبعد نهاية حفل اإلفتتاح وكلمة كل
من عبد السالم أحيزون ،رئيس الجامعة
امللكية املغربية أللعاب القوى ،وحمد
كلكابا رئيس الكونفيدرالية اإلفريقية
للعبة ،أعلن محمد أوزين وزير الشباب
والرياضة عن اإلنطالق الرسمي لهذه
البطولة مؤكدا عىل أن املغرب وفر كافة
الضامنات من أجل نجاح تظاهرات
عاملية تستقطب أكرب نجوم ألعاب
القوى اإلفريقية متمنيا النجاح للعدائيني
املشاركني وتحقيق نتائج جيدة.
كام متيز اليوم الختامي لهذه الدورة
بكلمة السيد محمد أوزين ،وزير
الشباب والرياضة الذي نوه باللجنة
املنظمة وكافة الرشكاء ،وقدم الشكر
واالمتنان لكل الفعاليات التي ساهمت
يف إنجاح هذا العرس الريايض اإلفريقي
الكبري الذي عرف تحطيم  09أرقام
قياسية.
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...ويندرج هذا املرشوع يف إطار
برنامج عمل وزارة الشباب والرياضة
الهادف أساسا إىل تجويد البنيات
التحتية الخاصة بالطفولة والشباب
وتحسني خدماتها لجعلها مستجيبة

أكرث لتطلعات الطفولة والشباب
وحاجياتهم األنية التي تتفاعل يف
جوهرها مع التطورات املتواصلة
والتغريات املستمرة التي تعرفها
الساحة الرتبوية عموما.

ويف هذا السياق ،عملت الوزارة عىل
تأهيل البنيات التحتية لعرشين من
فضاءات التخييم التابعة للوزارة من
أصل خمسون مركزا ،عرفت يف مجملها
تغريا جذريا يف بناياتها االستقبالية،
فضاءاتها الرتبوية والتأطريية،
مساحاتها الرياضية ،الرتفيهية و كذلك
ولوجياتها.
ويف نفس االتجاه ،شهد مركز التخييم
السعدية الذي متت إعادة بناءه كليا،
تجديدا عىل مستوى هندسته املعامرية
وعرصنة يف مرافقه ومكوناته ،حيث
أضحت مساحته الحالية والتي تفوق
 6600مرت مربع تتضمن:
مكاتب إدارية ،مقتصدية ،قاعة
التمريض ،مطبخني ،مطعمني 8 ،قاعات
نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة

للورشات ،مسبح ،مالعب رياضية،
فضاءات خرضاء ،سكن وظيفي،
ولوجيات ومسالك تتامىش ومتطلبات
الفئات املستهدفة ،باإلضافة إىل 24
مرقد بطاقة استيعابية تصل إىل 1034
رسير.
يذكر أن هذا املخيم الرتبوي الجديد
يأيت ليعزز البنية التحتية الرياضية
والشبابية بإقليم بركان التي تضم كل
من امللعب البلدي والقاعة املغطاة
والحلبة املطاطية أللعاب القوى
وستة دور للشباب ،وعدد من مالعب
القرب مبختلف مدن اإلقليم إضافة
إىل عدد كبري من املركبات السوسيو-
رياضية من فئة (أ).
4

مراقد

قاعة البلياردو
مراقد

منظر عام للمخيم

ورشات لألعامل الرتبوية

قاعة رياضية

مالعب وفضاءات األلعاب
قاعة املطالعة

مسبح

نشرة إخبارية لوزارة الشباب و الرياضة
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كأس العالم للقارات أللعاب القوى مبراكش

احتضنت مدينة مراكش يوم السبت
 13شتنرب  2014منافسات النسخة
الثانية من كأس العامل للقارات أللعاب
القوى عىل امتداد يومني بامللعب الكبري
مبراكش مبشاركة أربعة منتخبات متثل
إفريقيا ،أوروبا ،أمريكا وأسيا-أوقيانوسيا
بحضور  400عداء وعداءة.
ومثل املغرب يف هذه البطولة أربع
عداءات ضمن املنتخب اإلفريقي وهن
غزالن سيبا بطلة افريقيا يف الوثب العايل
ونرسين دينار وصيفة بطلة إفريقيا يف
القفز بالزانة إىل جانب سليمة الوايل
العلمي عداءة  3000مرت موانع وصاحبة
برونزية بطولة إفريقيا وأمينة املودن يف
منافسات دفع الجلة.
وأكد السنغايل المني دياك رئيس
االتحاد الدويل أللعاب القوى يف مؤمتر
صحفي عقده مبلعب مراكش الكبري

أنه «سعيد بوجوده مبراكش للمرة
الثالثة عىل التوايل بعد ملتقى محمد
السادس وبطولة إفريقيا ثم لكون
آخر بطولة سيحرضها كرئيس لالتحاد
الدويل ستكون هنا باملغرب الذي آمن
بهذه الرياضة ومنحها كافة التجهيزات
الرضورية وخاصة بناء  21مضامر.
من جهته رصح السيد أحيزون رئيس
اللجنة املنظمة املحلية أن «أفضل
شهادة ميكن أن يفتخر بها االتحاد
املغريب أللعاب القوى هي التي قدمها
السيد رئيس االتحاد الدويل خاصة بعد
تنظيم ثالثة لقاءات كربى ،إميانا بحنكة
الجانب المغربي و تجربته الواسعة في
تنظيم التظاهرات الكربى.
وكان السيد محمد أوزين وزير الشباب
والرياضة قد أعطى انطالقة منافسات
النسخة الثانية لكأس العامل للقارات

...الذي يرتكز يف مضمونه عىل :
■ أوال  :التدابري املرتبطة بالوقاية
من دخول املرض تهم املراقبة
الصحية بالبلدان املوبوءة وفقا
ملقتضيات اللوائح الصحية الدولية
(املطارات واملوانئ والحدود
الربية)
■ ثانيا  :تهم تدابري اليقظة

مراقبة صحة املسافرين من طرف
طاقم الطائرة ،ورفع درجة اليقظة
الوبائية بنقط العبور لرصد مرض
فريوس إيبوال.
■ ثالثا  :التشخيص والتكفل
باملرىض.
■ رابعا  :التنسيق والتواصل،
يقتيض إخبار الرأي العام مبضمون
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أللعاب القوى ،متمنيا النجاح واملزيد
من التألق لألبطال املشاركني يف هذه
الدورة.
ويف نهاية املنافسات حصد املنتخب
األورويب لقب البطولة ،بعد حصوله عىل
املركز األول برصيد  447,5نقطة ،وتاله
يف املركز الثاين منتخب القارة األمريكية
برصيد  390نقطة ،ثم حل منتخب

القارة اإلفريقية يف املركز الثالث
بـ  339نقطة ،يف حني جاء منتخب
القارة األسيوية وأوقيانوسيا يف املركز
الرابع بـ  257,5نقطة.
ومبناسبة هذا الحدث أصدر بريد
املغرب بتنسيق مع لجنة التنظيم لكأس
القارات لإلتحاد الدويل طابعني بريديني
يخلدان هذا العرس الريايض الهام.

املخطط الوطني لليقظة واالستعداد
ملواجهة داء فيروس إيبوال

الخطة الوطنية لليقظة واالستعداد
ملواجهة مرض فريس إيبوال
مبستجدات الوضعية الوبائية
الخاصة به ،وتزويد املسافرين
القاصدين أو القادمني من الدول
املوبوءة بالنصائح واملعلومات
الرضورية ،ووضع صفحة إلكرتونية
خاصة بهذا املرض بالعنوان

اإللكرتوين للوزارة ،وتخصيص رقم
اقتصادي ( )08 01 00 47 47للرد
عىل تساؤالت املسافرين والسكان
ومهنيي الصحة املتعلقة باملرض
وبالخطة الوطنية ملكافحته وذلك
مبديرية األوبئة ومحاربة األمراض.
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 230 740مستفيد من البرنامج الوطني للتخييم
«عطلة للجميع» إلى حدود شهر شتنبر 2014
تعترب املخيامت من أهم األنشطة
التي تضطلع بها وزارة الشباب
والرياضة باعتبارها فضاءات
مميزة لقضاء العطل من طرف
الطفولة و الشبيبة املغربية كيفام
كانت ظروفها املادية واإلجتامعية
والجغرافية.
ومنذ انطالق الربنامج الوطني
للتخييم «عطلة للجميع» الذي
يجسد العناية الفائقة التي
توليها الحكومة لقضايا الطفولة
والشباب ،تم تسجيل خطوات
إيجابية إىل األمام شكلت نقلة
نوعية عىل كافة املستويات
املرتبطة أساسا بالتهيئ والتنفيذ.
وعىل هذا النحو ،توسعت دائرة
املستفيدين من رشائح الطفولة

والشبيبة املغربية إذ ارتفع العدد
إىل أزيد من  230.000ألف
مستفيد إىل حدود شهر شتنرب
 ،2014بزيادة  20.000مستفيد
مقارنة مع سنة  2013أي بزيادة
.11%
كام متت تعبئة كل الفاعلني
الرتبويني من تنظيامت شبابية
جمعوية ومدنية وقطاعات
حكومية وشبه حكومية متدخلة،
كل من موقع مسؤوليته قصد
املساهمة يف إنجاح هذا الربنامج.

املجموع
230740

توقيع اتفاقية تعاون بني وزارة الشباب والرياضة
ووزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد اإلجتماعي والتضامني

يف إطار تفعيل الربنامج الحكومي وأجرأة
االلتقائية القطاعية وقع كل من وزير
الشباب والرياضة السيد محمد أوزين
ووزيرة الصناعة التقليدية واالقتصاد
اإل جتامعي والتضامني السيدة فاطمة
مرواين يوم فاتح غشت 2014عىل
اتفاقية تعاون تهم عىل وجه الخصوص
بلورة وتنفيذ مشاريع مشرتكة يف مجال
الصناعة التقليدية واألنشطة ذات الطابع
الشبايب والريايض  ،تهدف أساسا إىل :
• تنظيم وتأطري دورات تكوينية يف
تخصصات الصناعة التقليدية والحرف
اليدوية مبراكز حامية الطفولة ؛
• تسهيل ومواكبة إحداث تعاونيات
داخل مؤسسات الشباب ومراكز التكوين
املهني النسوي ؛
• إدماج املرأة والفتاة والشباب يف الحياة
العملية عرب تنمية مهاراتهم وتشجيعهم
عىل تأسيس تعاونيات ؛
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• استفادة حريف الصناعة التقليدية
وموظفي وزارة الصناعة التقليدية
واالقتصاد اإلجتامعي والتضامني من
الخدمات الشبابية والرياضية التي
تقدمها وزارة الشباب والرياضة ومن
ضمنها الربنامج الوطني للتخييم عطلة
للجميع .
وتأيت هذه االتفاقية تجسيدا لرغبة
الوزيرين يف دعم املجهودات املبذولة
وطنيا من أجل اإلدماج اإلقتصادي
واملهني للشباب املغريب حيث ستمكن
هذه االتفاقية نزالء حامية الطفولة من
اإلستفادة من دورات تكوينية لتقوية
قدراتهم ومتكينهم من تلقي تكوين
حريف كفيل مبساعدتهم عىل االندماج يف
الحيات العملية واملهنية  ،كام ستمكن
رائدات التكوين املهني من دورات
تكوينية داعمة وخلق تعاونيات شبابية
تقوي فرص دمجهن يف سوق الشغل.
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إعادة فتح املركب الرياضي األمير موالي عبد اهلل
في حلة جديدة
وعىل هذا النحو ،ويف وقت وجيز
شهدت مرافق هذه املعلمة الرياضية
تغيريا هم عىل وجه الخصوص أرضية
امللعب ومدرجاته ،توسيع منصة
الصحافة ،إصالحات يف اإلنارة واإلدارة
وقاعة املؤمترات ومستودع املالبس وغري
ذلك من املرافق الحيوية للملعب.
ولعل الهدف الرئييس من وراء كل هذه
األشغال هو تغيري البنية االستقبالية
للمجمع لتكون وظيفية أكرث
ومستجيبة للمعايري الدولية الداري
بها العمل سواء تعلق األمر بالفضاءات

املخصصة للرياضيني والحكام ،أو تلك
املخصصة للجمهور والزوار ،دون
إغفال اإلشادة باملجهودات املبذولة
عىل مستوى اإلنارة التي أضحت
مواصفاتها التقنية تضاهي أحسن
املركبات عىل املستوى الدويل.
ويف حلته الجديدة ،احتضن هذا
املركب ندوة صحفية يوم  30شتنرب
 ،2014ترأسها السيد محمد أوزين،
وزير الشباب والرياضة ،كانت مناسبة
أطلعت من خاللها املنابر الصحفية
املكتوبة ،املرئية واإللكرتونية عىل

حيثيات اإلصالحات املنجزة بهذا
املجمع الريايض ،وفرصة كذلك لإلجابة
عىل تساؤالت الصحفيني التي همت
عىل وجه الخصوص مدى استعداد
هذه املعلمة الرياضية الحتضان
منافسات كأس العام لألندية وكأس
إفريقيا لألمم املقبلتني ،وأسئلة أخرى
ذات طابع تقني وريايض أجاب عليها
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السيد الوزير يف إطار اإلسرتاتيجية
التواصلية التي وضعتها وزارة الشباب
والرياضة هذه السنة لتمكني املواطنني
من االطالع وتتبع كل املشاريع
املفتوحة من طرف الوزارة ورشكائها
يف مجاالت الرياضة والشباب بصفة
عامة إن عىل الصعيد املحيل ،الجهوي
أو الوطني.
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