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“

جاللة الملك محمد السادس“

قبــل ثمــان ســنوات، أعطيتــم يــا مــوالي موافقتكــم الســامية الغاليــة  إلنشــاء مؤسســة محمــد الســادس لألبطــال 

ــة تتشــرف بحمــل اســمكم وتعكــس رغبتكــم فــي تكريــم ذكــرى الموهوبيــن الذيــن رفعــوا العلــم  الرياضييــن. هيئ

 علــى المســتوى الدولــي.
ً
المغربــي عاليــا

حيــن النشــأة ، قلــة قليلــة مــن النــاس التــي آمنــت بإمكانيــة إنجــاز هــذه المهمــة التــي وضعــت أسســها فــي ســرية 

تامــة.  واليــوم، وبفضــل توجيهاتكــم الملكيــة الســامية والجهــود التــي بذلتهــا فــرق عملنــا، و شــركاؤنا، والمتطوعــون 

لدينــا وكــذا شــريكنا الراعــي« المغربيــة لأللعــاب والرياضــة« نشــعر بتمــام الفخــر واالطمئنــان أنــه لــم يعــد هنــاك محتــاج 

بيــن أبطالنــا أو ذويهــم وعائالتهم.فدعمكــم الراســخ كان وال يــزال دائمــا صمــام أمــان وضامنــا لمتانــة هــذا الجهــاز 

الــذي يؤمــن للرياضييــن المغاربــة حيــاة مشــرفة.

لقــد جعلتــم - يــا مــوالي - مــن مؤسســة محمــد الســادس ألبطــال الرياضــة أداة لترجمــة إرادتكــم الملكيــة لالحتفــال 

بإنجــازات هــؤالء األبطــال، وأعمالهــم البطوليــة واســتحقاقهم للتكريــم. وقــد كان لــي الشــرف العظيــم أن أكــون 

رئيــس المؤسســة إلــى جانــب مجلــس إدارة اســتثنائي، مشــكل مــن رجــال ونســاء ملتزميــن.

نيابــة عــن جميــع المنخرطيــن والمســتفيدين، أود التعبيــر لجاللتكــم عــن خالــص امتناننــا. فهــذه المبــادرة التــي هــي 

مبادرتكــم أكبــر بكثيــر مــن أن تكــون مجــرد واجــب اعتــراف، ولكنهــا أيضــا، وبــال جــدال رافعــة للتنميــة خدمــة لألجيــال 

القادمــة، لقدراتهــا علــى االنصهــار واالندمــاج داخــل المجتمــع ، و تعاطفهــا، وانفتاحهــا الفكــري.

كل هــذه الصفــات يــا مــوالي دليــل واضــح صــداح علــى عالميــة لغــة الرياضــة. لذلــك، فــإن بعــض المواقــف تنفــذ 

مباشــرة إلــى أعمــاق القلــب، تتالشــى معهــا االختالفــات أمــام جماليــة اللعبــة، مجســدة ومحيلــة علــى  شــعور 

ــة واحــدة موحــدة. جماعــي : انصهــار الجميــع فــي هويــة مغربي

كل الشكر والتقدير جاللة الملك

منصف بلخياط

ممتنون لكم 
ــة الـمـلـــك ــا جـاللـ يـ
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صاحب السمو الملكي األمير 
موالي رشيد

صاحب السمو الملكي ولي العهد األمير  
موالي الحسن



“
“

89 8

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 

كلمة 
الرئيــس 

الســادس  إنشــاء مؤسســة محمــد  تــم  الســادس،  الملــك محمــد  مــن جاللــة  بمبــادرة 

لألبطــال فــي عــام 2011...وبســرعة كبيــرة، وضعنــا قواعــد مؤسســة قويــة وذات رؤيــة، 

كمــا أطلقنــا العديــد مــن الشــراكات، وقمنــا بالعديــد مــن الخطــوات الملموســة لتيســير 

تنفيــذ المهمــة الموكلــة إلينــا.

إننــا واعــون لجســامة المســؤولية الملقــاة علــى عاتقنــا، مدركــون للبعــد األخالقــي الــذي 

تنبنــي عليهــا وظيفتنــا، ونســعى جاهديــن لتقويــة منظمتنــا، محافظيــن علــى ركائــز عملهــا 

وبعدها. 

إن التقريــر الــذي بيــن أياديكــم، وســيلتنا لتســليط الضــوء علــى حصيلــة إنجازاتنــا الرئيســية، 

ــاه بأرقــام موضوعيــة تعطــي فكــرة عــن تطــور حركيــة هــذه المؤسســة منــذ  معززيــن إي

النشــأة.

وأمــام النتائــج المحققــة، يشــعر فريــق العمــل بفخــر كبيــر ال يوازيــه إال اعتــزاز أعضائــه 

بالدعــم الموصــول الــذي يســتمده مــن ثقــة  ودعــم الشــركاء، ونجاحنــا فــي مرافقــة أبنــاء 

ــا المتخرجيــن مــن كبريــات المعاهــد بفضــل دعــم المؤسســة. و مــن هنــا ندعوكــم  أبطالن

ــع ونتمنــى لكــم قــراءة  ــق المؤسســة الرائ ــه فري ــذي تقــدم ب إلكتشــاف نتيجــة العمــل ال

ممتعــة.
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مــلــكــيــة
إرادة

ــر لهــم علــى  ــا ويعب ــه، حيــث يقدرهــم عالي للمغــرب ارتبــاط وثيــق مــع أبطال
الــدوام عــن امتنانــه واعترافــه بلحظــات الفــرح والفخــر التــي قدموهــا لــه. 
ففــي كل مــرة يرفــع فيهــا العلــم الوطنــي خفاقــا فــي المحافــل الرياضيــة 

الدوليــة، ابتهجــت ربــوع  المملكــة فخــرا واعتــزازا.
لقــد شــددت الرســالة التــي وجههــا جاللــة الملــك محمــد الســادس إلــى 
المشــاركين فــي المناظــرة الوطنيــة الثانيــة للرياضــة الملتئمــة بالصخيــرات 

فــي 24 أكتوبــر 2008 بوضــوح علــى ذلــك :

»ال تخفــى عليكــم المكانــة التــي تحتلهــا الرياضــة بــكل أنواعهــا وفنونهــا، 
فــي نفــوس المغاربــة، وتجذرهــا فــي هويتهــم الجماعيــة.

ذلكــم أننــا أمــة شــغوفة بالرياضــة، معبــأة، بــكل جماهيرهــا، لنصــرة وتشــجيع 
أبطالهــا، معتــزة أيمــا اعتــزاز بمــا يحققونــه مــن إنجــازات ورفــع علــم المغــرب 

خفاقــا فــي التظاهــرات الدوليــة«

2018 - 2011 تقرير األنشطة 

مــلــكــيــة
إرادة
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ألبطالنا الرياضيين
ممتنــون

 شــكلت الرياضــة، علــى الــدوام، مصــدر فــرح وســعادة للشــعب المغربــي، 
عبــر تمكينــه   مــن صنــع لحظــات تواصــل حقيقــي مــع  أبطالــه، لحظــات 
انتشــاء كبيــر ترافقنــا جميعــا مــدى الحيــاة مخلــدة فــي ذاكرتنــا بــكل فخــر 

ــزاز. واعت
وتضحياتهــم  الرياضييــن  أبطالنــا  مثابــرة  لــوال  ذلــك   كل  ليتحقــق  كان  مــا 
بتواضــع ونكــران ذات، محققيــن إنجــازات كبيــرة بفضــل إرادتهــم، وجســارتهم 
وشــغفهم أيضــا، مولديــن لــدى كافــة أفــراد الشــعب المغربــي مشــاعر 

ــن يمحوهــا الزمــن.  فخــر ل

جــاه 
ُ
ت الواجبــات  امتناننــا لهــم واجــب  بأبطالنــا والتعبيــر عــن  إن االحتفــال 

كل واحــد منهــم فــي الحاضــر كمــا المســتقبل تأسيســا علــى إســهاماتهم 
الغاليــة فــي اإلشــعاع الوطنــي.

مــن هــذا المنطلــق، تضطلــع  مؤسســة محمد الســادس لألبطــال الرياضيين، 
المعتــرف لهــا  بالمنفعــة العامــة، بمهمــة دعــم وضمــان تحســين الظــروف 

المعيشــية ألبطالنــا، وذلــك أضعــف  اإليمــان.
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التقديم 
المؤسساتي

سعيد عويطة، المتوج بذهبية 
5000 م خالل أولمبياد 1984 

بلوس أنجليس.
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مهمتنــا 

تتمثــل مهمــة المؤسســة فــي دعــم األبطــال الرياضييــن، الذيــن 
حالــة  فــي  للوطــن،  الكثيــر  قدمــوا  بعدمــا  أنفســهم،  وجــدوا 
اجتماعيــة وماليــة غيــر مســتقرة. حيــث تهتــم بمســاعدتهم علــى 
إعــادة اندماجهــم مهنيــا ومصاحبتهــم فــي مواجهــة الصعوبات. 
التــراث الرياضــي المغربــي  إبــراز  كمــا تهــدف المؤسســة إلــى 

وتشــجيع الممارســة الرياضيــة عمومــا علــى أوســع نطــاق.

   إطــالق برامــج ملموســة لمكافحــة الهشاشــة االجتماعيــة   
ألبطــال الرياضــة والقضــاء عليهــا.

لمســاعدة      ا ــر  توفي أجــل  أعمــال ملموســة مــن  د     إعــدا
     االجتماعية ألعضاء الجمعية.

   االحتفــاء بأبطــال الرياضــة المغربيــة واإلشــادة بالخدمات التي 
قدموهــا لوطنهــم، مــن خــالل تنظيــم تظاهــرات ومناســبات     

رياضيــة.

   التنســيق مــع الســلطات العموميــة والجهــات الفاعلــة فــي     
المجتمــع، لغايــة بلــورة وتنفيــذ مشــاريع اجتماعيــة ببعديــن 

     وطني و دولي لصالح األبطال الرياضيين.

   إرساء عالقات تعاون مع جمعيات مماثلة، وطنية ودولية.

نشــر      أجــل  مــن  عمــل،  وورشــات  تربويــة  حمــالت  تنظيــم     

مبادئهــا. وتطويــر  وتعزيــز  الرياضــة،  ممارســة 

ــام      األي ــم  ــب وتنظي لكت ا المؤسســة فــي نشــر  نتظــام    ا
    الدراسية والندوات والحلقات الدراسية.

جمعية مواطنة 

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 



“

“
21 20

بطل العالم في العدو الريفي 

الغــازي الزعــراوي
العــدو  ممارســة  حيــن  للمؤسســة.  التاريخييــن  األعضــاء  مــن  نفســي  أعتبــر 

الريفــي، كان لــي شــرف تمثيــل بلــدي فــي العديــد مــن المحافــل الرياضيــة 

الدوليــة. وبفضــل إنجازاتــي تــم توشــيحي مــن طــرف المغفــور لــه جاللــة الملــك 

الحســن الثانــي. وعلــى الرغــم مــن الفــرص المتاحــة واإلغــراءات البراقــة، كنــت 

ــوان  ــة الدفــاع عــن أن أل أرفــض دومــا الهجــرة إلــى الخــارج، مصــرا علــى مواصل

بلــدي دون ســواه. 

أمــام ضيــق ذات اليــد، ســاعدتني مؤسســة محمــد الســادس لألبطــال الرياضييــن 

علــى تلبيــة حاجياتــي، وتحمــل عــبء التكفــل بالعمليــة الجراحيــة التــي خضعــت 

لهــا لتقويــم اعوجــاج ركبتــي.  وال تفوتنــي الفرصــة للتعبيــر لصاحــب الجاللــة 

ــه لألبطــال الرياضييــن  الملــك علــى شــكري وامتنانــي إزاء االهتمــام الــذي يولي

المغاربــة. معربــا فــي نفــس الوقــت عــن امتنانــي الكبيــر للمســاعدة والدعــم 

اللذيــن قدمتهمــا فــرق عمــل المؤسســة المختــارة بعنايــة، قصــد الحفــاظ علــى 

ــا.  ــا عاليــة؛ فــرق دائمــة اإلنصــات لحاجياتن معنوياتن

فخــور اليــوم وأنــا أرى ابنتــي وقــد صــارت ممتلكــة ألدوات تدريــب  الرياضييــن 

الشــباب الممارســين للتخصــص الــذي مارســته مــن قبــل، والســهر علــى مواكبــة 

الحالميــن بمالمســة الدوليــة. ســعيد ألننــي نجحــت فــي أن أنقــل إليهــا شــغفي 

بالرياضــة وقيمهــا والســيما حــب الوطــن. 
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أجهزة
مــــة  لــحــكــا ا

الشفافية في خدمة تسيير فعال 

مجلس اإلدارةالجمع العام

مــن أجــل عمــل فعــال، ترتكــز فلســفة تدخــل المؤسســة وحركيتهــا علــى شــفافية اإلدارة والحكامــة الرشــيدة، مــع ضــرورة توفــر عنصــر 
الثقــة وإرســاء دعائــم هيئــات مهيكلــة  ومســتقلة.

التركيبة 
يتشــكل الجمــع العــام مــن األعضــاء المؤسســين واألعضــاء 
أعضــاء  دعــوة  إمكانيــة   مــع  المؤسســة،  فــي  النشــيطين 
الشــرف واألعضــاء المنتســبين إلــى الجمعيــة العامــة مــن أجــل 

التشــاور. ويجتمــع مــرة كل ســنتين.

الصالحيات
 

تتمثل مهمة الجمع العام في:

ــة      ــة والمالي ــة المعنوي ــة العمومي    الموافقــة علــى الميزاني
للمؤسســة

   الموافقة على خطة عمل المؤسسة المقدمة من      
     طرف مجلس اإلدارة.

الخبيــر  مــن طــرف  المقــدم  الســنوي  التقريــر     دراســة 

ــة. المحاســباتي المعتمــد بخصــوص الوضــع المالــي للجمعي

   البتالبــت فــي جميــع الحــاالت والقــرارات المقدمــة إليهــا      
     من مجلس اإلدارة.

ــة أو قــرار لتحســين أداء المؤسســة           اتخــاذ أي توصي
     وتطوير أنشطتها.

التركيبة 
يــرأس المؤسســة الســيد منصــف بلخيــاط، ويديرهــا مجلــس 
إدارة يتكــون مــن أعضــاء يمثلــون اختصاصــات مختلفــة لفتــرة 

أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد:
   األعضاء المؤسسون للجمعية؛

ينتخبهــم                 لذيــن  ا ضــة  لريا ا ل  بطــا أ يمثلــون  ء  أعضــا    
     الجمــع العــام؛

   األعضاء المعينون باقتراح  من الرئيس.
يتمتعــون  عضــوا.   20 مــن  حاليــا  اإلدارة  مجلــس  يتشــكل 
جميعهــم بخبــرة كبيــرة ودرايــة ممتــازة فــي مجــال تخصصهــم، 

بفضــل تجربتهــم وعالقاتهــم الوطيــدة بعالــم الرياضــة.

االختصاصات
 

تهــم  التــي  المســائل  فــي جميــع  اإلدارة  يتــداول مجلــس 
المؤسســة، ويتوفــر علــى جميــع الصالحيــات قصــد تدبيرهــا 

فــي جميــع الظــروف.
   يقــرر بخصــوص منــح الرعايــة لصالح األعضــاء الموجودين 

     في حالة صعبة 
   يســتعرض مســودة التقريريــن األدبــي والمالــي اللذيــن 
      يعدهمــا المكتــب ويرفعهمــا إلــى الجمــع العام للموافقة 

     عليها.
   يحــدد مقــدار المســاهمة الســنوية التــي يتعيــن علــى 

     األعضاء دفعها مقابل انخراطهم في المؤسسة.
   يوافــق علــى المبالــغ التــي تــم صرفهــا لتنفيــذ أنشــطة      

     المؤسسة.
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بلخيــاط منصــف  لســيد  ا
رئيــس

لحلــو كمــال  لســيد  ا
لرئيــس ا ئــب  نا

لمشــرفي ا يونــس 
لرئيــس ا ئــب  نا

لكــروج ا لســيد هشــام  ا
لرئيــس ا ئــب  نا

بــدوان نزهــة  لســيدة  ا
لرئيــس ا ئبــة  نا

لــة بودربا عزيــز  لســيد  ا
لرئيــس ا ئــب  نا

بــن علــي ديــة  نا لســيدة  ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

لســيد محمــد عــزاوي ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

لمتــوكل ا نــوال  لســيدة  ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

عويطــة ســعيد  لســيد  ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

ــر ــن بصي لدي ا لســيد صــالح  ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

لســيد عزيــز داوود ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

األبيــض ــد  ل خا لســيد  ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

كمــال ســميرى لســيد  ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

حمــادي حميــدوش لســيد  ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

فضلــي عثمــان  لســيد  ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

جــع برا لســيد محمــد  ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

ــن عــزي ب للطيــف  ا ــد  لســيد عب ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

للــه ا ــد  ــن عب ب ــل  لســيد خلي ا
لعــام ا تــب  لكا ا

لناصــري ا لــي  لعا ا عبــد  لســيد  ا
رة اإلدا عضــو مجلــس 

لزرعــي ا لســيد محمــد  ا
بات  لحســا ا مدقــق 

بلخيــاط ســعيد  لســيد  ا
لتنفيــذي ا لمديــر  ا

نــي بنا ء  ســنا لســيدة  ا
اإلداري لمديــر  ا

ر لنجــا ا ــدر  ب لســيد  ا
لــي لما ا لمديــر  ا

تدقيق الحسابات
يتــم ســنوًيا إخضــاع حســابات المؤسســة لتقييــم شــركة تدقيــق حســابات مســتقلة مســجلة فــي نظــام خبــراء المحاســبات وهــي 
مكتــب FIDAROC GRANT THORNTON، تتحــّدد مهمتهــا فــي تقييــم المحاســبة، والتأكــد مــن انتظــام البيانــات المحاســبية والماليــة 

للمؤسســة، وحالــة أصولهــا، ممتلكاتهــا ونتائجهــا.

أجهزة
مــــة  لــحــكــا ا
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“

“
“

“
“

“
“

جاهي. “
ُ
أود أن أشكر المؤسسة على مجهوداتها ت

فمهمتكم النبيلة في تكريم مسار كبار األبطال 
تسمح لألقل حظا بالعيش في كرامة

بطل المغرب من 1967 إلى 1979المرتبة الثانية إفريقيا سنة 1967 السلة، بطل إفريقيا سنة 1965 

عبــد الرؤوف  بــن رمضــان الغريســي 

نشدد على رحابة صدر الموظفين وإجادتهم حسن 
االستماع وتفهم اآلخر...مملتكون لمهارة عالية، دون 

أن ننسى طيبوبة السيد سعيد بلخياط المنقطعة 
النظير. وجدنا في هذه المؤسسة عائلتنا الثانية...

دعمتنا وخففت عنا في اللحظات الصعبة

كرة القدم، بطل إفريقيا 1976

عائلــة عبــد املجيــد  
الظلمــي  
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“

“

عائلة المرحوم 

مكفولو المؤسسة
عبــد املجيــد الظلمــي 

تــرك والدنــا بصمــة فــي األذهــان بفضــل إنجازاتــه الرياضيــة، ولطفــه، وكرمــه 

وموهبتــه. حفتنــا المؤسســة برعايتهــا فــي حياتــه، واســتمرت علــى هــذا المنــوال 

بعــد وفاتــه رحمــه اللــه. فلــوال تدخــل المؤسســة ومجهــودات فرقهــا وتكفلهــا 

بــأداء رســوم دراســتنا بمــدارس البعثــة اإليطاليــة، لمــا أتممنــا دراســتنا.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، نحــن متأكــدون مــن أنــه يمكننــا االعتمــاد علــى صــدق 

ســريرة وعطــف الســيدة بنانــي خــالل اللحظــات الصعبــة. نقــدر عاليــا تفانيهــا 

وإخالصهــا فــي عملهــا النبيــل. نعتبرهــا جــزء مــن العائلــة: تســهر دائمــا علــى 

رفاهنــا، وتســأل دومــا عنــا...

ــة وعلــى  ــه إلنشــاء مؤسســة مواطن ــة الملــك علــى دعمــه وإرادت  نشــكر جالل

اختيــاره أشــخاصا أوفيــاء وكرمــاء يبذلــون قصــارى جهدهــم مــن أجــل خدمــة 

ــا مــن االســتمرار فــي العيــش  ــة وعائالتهــم. فبفضلكــم تمكنن األبطــال المغارب

فــي هــدوء. رزئنــا بفقــدان  أب وزوج رائــع، لكننــا نمضــي قدمــا، ونحــن متيقنــون 

بأننــا محاطــون بأشــخاص رائعيــن، يحملــون ذكــرى والدنــا فــي قلوبهــم إلــى 

األبــد.

أو  )المعلــم(،  ب  الضلمــي  المجيــد  عبــد  لقــب 
علــى  حصــل  المغربيــة.  القــدم  كــرة  مايســترو 
جائــزة »اللعــب النظيــف« التــي تمنحهــا منظمــة 
ــا ذا أدب وأخــالق  اليونســكو، مكرمــة عبرهــا »العب
نموذجيــة جعلــت شــركاءه وخصومــه يعتبرونــه 

ســفيرا لكــرة القــدم«.
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أجهزة
مــــة  لــحــكــا ا
المكتب التنفيذي

يضطلــع المكتــب التنفيــذي واإلدارة بالتدبيــر اليومــي ألنشــطة المؤسســة بشــكل متكامــل. فالمكتــب التنفيــذي بمثابــة هيئــة طــوارئ 
تعنــى البتبالبــت الســريع فــي القضايــا العاجلــة، فيمــا تشــكل اإلدارة الفريــق الميدانــي للمؤسســة.

التركيبة 
يتألــف المكتــب التنفيــذي مــن الرئيــس واثنيــن من 
نوابــه واألميــن العــام وعضويــن اثنيــن ينتخبــان 
بأغلبيــة األصــوات المدلــى بها. ويتــم اختيار عناصر 
مجلــس  أعضــاء  بيــن  مــن  التنفيــذي  المكتــب 

اإلدارة لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد.
ويمكــن للمكتــب إشــراك أشــخاص آخريــن علــى 
ســبيل االستشــارة،  وتكليفهــم بمهــام محــددة. 
يتألــف  للمؤسســة  التنفيــذي  المكتــب  أن  علمــا 

اليــوم مــن 8 أشــخاص.

االختصاصات 
لــه صالحيــات لجنــة طــوارئ، قــادرة علــى االجتمــاع بســرعة واتخــاذ قــرارات عاجلــة، علــى ســبيل المثــال: الحــاالت التــي يكــون فيهــا 

المنخرطــون فــي وضــع مالــي أو اجتماعــي أو طبــي حــرج.
يســهر المكتــب التنفيــذي علــى ســير عمــل المؤسســة، وإعــداد البرامــج والمشــاريع المدرجــة فــي إطــار أنشــطتها، وإعــداد أعمــال 

الجمعيــات العامــة وإعــداد التقاريــر التــي تقــدم إلــى مجلــس اإلدارة. 

بلخيــاط منصــف  لســيد  ا
رئيــس

لكــروج ا لســيد هشــام  ا
لرئيــس ا ئــب  نا

لمشــرفي ا يونــس 
لرئيــس ا ئــب  نا

ــه لل ا ــد  ــن عب ب ــل  لســيد خلي ا
لعــام ا تــب  لكا ا

بــدوان نزهــة  لســيدة  ا
لمؤسســة ا باســم  رســمية  ناطقــة 

لحلــو كمــال  لســيد  ا
عضــو

لــة بودربا لعزيــز  ا عبــد  لســيد  ا
ر مستشــا

ــر ــن بصي لدي ا لســيد صــالح  ا
ر مستشــا

شهادة
عبــد العزيــز بودربالــة 

اإلدريسي

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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عبــد العلــي الناصــريشهادة
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أجهزة
مــــة  لــحــكــا ا

لجنة األنشطة االجتماعية

حمــادي حميــدوش لســيد  ا
رئيســا

بــدوان نزهــة  لســيدة  ا
عضــوا

ــر ــن بصي لدي ا لســيد صــالح  ا
عضــوا

لناصــري ا لــي  لعا ا عبــد  لســيد  ا
عضــوا

األبيــض ــد  ل خا لســيد  ا
عضــوا

فضلــي عثمــان  لســيد  ا
عضــوا

كمــال ســميرى لســيد  ا
عضــوا

االختصاصات 

 معالجــة طلبــات المســاعدة االجتماعيــة 
ــل األبطــال  المقدمــة للمؤسســة مــن قب

األعضــاء والبــت فيهــا.

اتخذتهــا  التــي  اإلجــراءات   مواكبــة 
األعضــاء. األبطــال  لفائــدة  المؤسســة 

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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حمــادي حميــدوش شهادة
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أجهزة
مــــة  لــحــكــا ا

اإلدارة
يواكــب فريــق عمــل اإلدارة األبطــال الرياضييــن عــن كثــب فــي حياتهــم اليوميــة. وغالبــا مــا ينــزل إلــى الميــدان لمقابلــة األبطــال 

وعائالتهــم لرصــد وضعهــم االجتماعــي والمالــي، وزيارتهــم فــي حالــة المــرض ودعمهــم عنــد الحاجــة.  

ويتكون الفريق اإلداري من ثالثة أشخاص :

السيد سعيد بلخياط ، المدير التنفيذي

بعــد مســيرة طويلــة وغنيــة تمتــد لقرابــة 35 عاًمــا مــن االنتســاب إلــى عوالــم الرياضــة وخاصــة فــي مجــال كــرة 
القــدم – كرئيــس للمغــرب الرياضــي الفاســي، وعضــو نشــيط فــي االتحــاد األفريقــي لكــرة القــدم، االتحاديــن الدولــي 
والعربــي كــرة القــدم، يمتلــك الســيد ســعيد بلخيــاط كاريزمــا عاكســة لشــرعية ومصداقيــة المؤسســة، وهــو علــى 
اتصــال دائــم مــع الجامعــات الملكيــة، منتظــم فــي اســتقبال األبطــال الرياضييــن، والســهر علــى تســجيلهم منخرطيــن 

بالمؤسســة.
لالضطــالع بواجباتــه علــى أكمــل وجــه، يتمتــع المديــر التنفيــذي بجميــع الصالحيــات الالزمــة لتنفيــذ خطــة العمــل 
الســنوية التــي حددهــا مجلــس اإلدارة،  بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة، باإلضافــة إلــى التدبيــر اليومــي للمؤسســة، 
المســتجيب للتوجهــات االســتراتيجية للمجلســين اإلدراي والتنفيــذي. يقــوم بإعــداد التقريــر األدبــي للمؤسســة / 
وهــو المســؤول الوحيــد عــن إدارة مواردهــا البشــرية، بإشــراف مباشــر مــن رئيــس المجلــس التنفيذي ومجلــس اإلدارة. 

وأخيــرا وليــس آخــرا، يقــدم تقريــرا عــن جميــع أنشــطته إلــى المجلــس التنفيــذي.

السيد بدر النجار ، المدير المالي

المديــر المالــي مســؤول عــن تدبيــر كل مــا لــه صلــة بالجانــب المالــي للمؤسســة : المحاســبة، الفواتيــر، المشــتريات، 
ــا بتحريــر محاضــر االجتماعــات وحفــظ وثائــق وأرشــيفات المؤسســة. إضافــة 

ً
وتتبــع الخدمــات المقدمــة. مكلــف أيض

إلــى مباشــرة أبحــاث ميدانيــة ، واللقــاء بالمنخرطيــن لتحديــد وضعهــم وتقديــم تقاريــر بذلــك إلــى مجلــس اإلدارة قصد 
اتخــاذ القــرارات المناســبة. عــالوة علــى تدبيــر وحفــظ جميــع الوثائــق اإلداريــة المرتبطــة بالعمــل اليومــي للمؤسســة.

السيدة سناء بناني ، المديرة اإلدارية

الســيدة ســناء بنانــي مســؤولة عــن كل مــا لــه صلــة بســير العمــل بمقــر المؤسســة. تعتبــر صلــة وصــل بيــن 
المنخرطيــن وشــركة ســهام للتأميــن. وفــي هــذا الســياق، تعمــل علــى مواكبــة األبطــال المنخرطيــن، وتيســير عمليــة 
ــرا وليــس آخــرا، فهــي المســؤولة األولــى عــن تنظيــم جميــع التظاهــرات: االجتمــاع  تتبــع ملفــات تعويضهــم. وأخي

الســنوي لألبطــال خــالل شــهر رمضــان )فطــور األبطــال الرياضييــن( ، الجمعيــة العامــة ، مجلــس اإلدارة ...

أحمــد فرس شهادة

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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“

“

العب كرة القدم

مصطفــى طاهــر 
أنحــدر مــن مدينــة وجــدة، لــو لــم يســتهوني ســحر كــرة القــدم، لكنــت غيــرت 

الوجهــة صــوب كــرة الروكبــي. رفضــت ســنة 1973 الدفــاع عــن ألــوان المنتخــب 

الجزائــري، ألننــي كنــت أعتبــر نفســي مغربيــا قلبــا وقالبــا. فخــور بهديــة حصولــي 

علــى الجنســية المغربيــة التــي مكنتنــي مــن اللعــب للفريــق الوطنــي المغربــي. 

ــم  ــا فــي العال ــي عالي ــم المغرب ــاة رفــع العل ــذاك فــي الحي هدفــي األســمى آن

وبذلــت قصــارى جهــدي لبلــوغ مبتغــاي. شــديد اإلعجــاب بالمرحــوم عبــد المجيــد 

الظلمــي، لمــا قدمــه لهــذه الرياضــة إنســانا و العبــا. التقينــا بمكنــاس ومشــاركتنا 

ــا. وفاتــه  ــاك نســجت منذئــذ خيــوط عالقــة صداقــة وطيــدة بينن ــاراة هن فــي مب

 حيــن علمــت بــأن المؤسســة تتكفــل 
ُ

خســارة كبــرى للرياضــة الوطنيــة. ُســِعدت

بأبنائــه. لحســن الحــظ، صــارت كــرة القــدم ببالدنــا مقــدرة  بشــكل الفــت  لالعبيــن 

عكــس مــا كان عليــه الحــال فــي الســابق، ولســوف يكــون األمــر رائعــا لــو انخــرط 

الجيــل الحالــي فــي مســاعدة القدمــاء الذيــن تدهــورت حالتهــم االجتماعيــة. 

لــوال المؤسســة لمــا تمكنــت مــن الحصــول علــى أطــراف صناعيــة بديلــة لقدَمــْي 

وجهــاز ســمع. الحمــد للــه علــى الدعــم األبــوي لجاللة الملك محمد الســادس...

ومحظــوظ ألن اللــه يســر لــي  هــؤالء النــاس الطيبين.

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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محمــد براجــع شهادة
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““

“ “

“

“
“

“
أتيحت لي الفرصة لإلطالع  عن قرب على العمل الرائع 

الذي تقوم به المؤسسة لفائدة األبطال الرياضيين 
...سعيد ومحظوظ ألنني منتسب إلى هذه العائلة 

الرياضية الرائعة.

برونزية ذات التخصص في أولمبياد لندن القاعة سنة 2012 بإسطنبول ، حائز على بطل العالم في مسافة 1500 م داخل 
في ذات السنة.

إيكيــدر عبــد اللطيــف 

أود أن أعرب عن رضاي بخصوص العمل الجبار الذي 
تقوم به مؤسستكم المحترمة، التي دأبت على 

تقديم إضافة نوعية قيمة إلى الرياضة الوطنية منذ 
إنشائها في 17 غشت 2011، وفق برنامج عمل فعلي 

وواقعي يستجيب تماًما النتظارات المجتمع الرياضي 
المغربي.

ألعاب القوى - بطل أولمبي لمسافة 
5000 م في دورة لوس أنجلوس 

بهلسينكي سنة  عام 19841987 وبطل العالم في ذات المسافة 

ســعيد عويطــة 

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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ميثاقنا
األخالقي

االلتزام في العمل
إيمــان  مؤسســة محمــد الســادس لألبطــال الرياضييــن راســخ بــأن األخالقيــات عامــل أساســي ومؤثــر لنجــاح مشــروع أي إنســان- 

مواطن.
تمــت صياغــة ميثــاق أخالقيــات يعكــس قيــم الســلوك والكفــاءة المهنيــة التــي نعمــل مــن أجلهــا، قبــل اعتمــاده وتوقيعــه مــن 
لــدن جميــع أعضــاء مجلــس إدارة المؤسســة فــي مــاي 2013. ميثــاق يحــدد مجــال تحركنــا،  ويوجــه اختياراتنــا، ويضــع المبــادئ 

األخالقيــة المتحكمــة فــي عمــل طاقــم المؤسســة اليومــي.

للقوانيــن  التصــرف وفقــا 
والقواعــد

االلتزام القوي 
والمسؤول 

إرساء ثقافة 
النزاهة

إثبات الوالء 
والصدق

بشــكل عــام وفــي جميــع الظــروف، يجــب أن يمتثــل جميــع 
موظفــي المؤسســة للقوانيــن والقواعــد المعمــول بهــا.

نجحــت  إذا  إال  واالزدهــار  االســتمرار  للمؤسســة  يمكــن  ال 
فــي إقنــاع األبطــال الرياضييــن والــرأي العــام بقــوة وصالبــة 
ــى أعضائهــا أن يضعــوا باســتمرار  ــك، يجــب عل أسســها. لذل
الرياضييــن،  األبطــال  تجــاه  مســؤوليتهم  اعتبارهــم  فــي 
والعمــل أيضــا علــى كســب ثقتهــم ، وضمــان انخراطهــم 
مشــروعية  علــى  حفاظــا  مســاندتهم  علــى  والحصــول 

المؤسســة.  أهــداف  وقدســية  
احتــرام  مــع  بنــاءة،  وروح  نيــة،  بحســن  يتصرفــوا  أن  يجــب 
توقعــات الجميــع والســهر علــى تقديــم معلومــات صادقــة، 
ــة. كمــا يتعيــن عليهــم الحفــاظ علــى ســرية  دقيقــة وكامل

عالقاتهــم مــع األعضــاء.

ضمــان نزاهــة المؤسســة مرتبــط أيمــا ارتبــاط بضــرورة تجنــب 
المصالــح  بيــن  تداخــل  خلــق  علــى   يحيــل  موقــف  أي 
الشــخصية ومبــادئ المؤسســة،  وذلــك مــن خــالل االقتنــاع 
الراســخ بأن من واجب المرء احترام بعض القيم األساســية، 
بشــكل ييســر تهيــيء منــاخ مــن الثقــة، موفــرا درًعــا ضــد 
الممارســات الفاســدة، التــي تمثــل خطــًرا كبيــرا علــى ســالمة 
نهــج المؤسســة وبقائهــا. فاألخيــرة تســتمدد شــرعيتها مــن 

ثقــة أعضائهــا وشــركائها والســلطات العموميــة.

ترتكــز أنشــطة  المؤسســة علــى قــدر كبيــر مــن الشــفافية، 
عبــر تدويــن جميــع العمليــات والمعامــالت والتصريــح بهــا 
بشــكل صحيــح ومشــروع، قابــل للتحقــق منــه، منســجم تمام 
االنســجام مــع القوانيــن المعمــول بهــا واإلجــراءات المتبعــة، 
بواجبهــم  القيــام  علــى  المؤسســة  موظفــي  حــث  مــع 
بشــكل مقبــول، وأن يكونــوا موضوعييــن وعقالنييــن فــي 

قراراتهــم.

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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بنات

عبــد القــادر البــرازي 
ممتنــون غايــة االمتنــان لجاللــة الملــك علــى دعمــه لقضيــة نبيلــة مثــل القضايــا 

التــي تضطلــع بهــا مؤسســة محمــد الســادس لألبطــال الرياضييــن. فبفضــل 

دعــم فريــق عمــل هــذه المؤسســة، صــار بوســعنا النظــر إلــى المســتقبل بتفــاؤل 

رغــم فاجعــة وفــاة والدنــا، رحمــه اللــه.

كان مــن أعظــم نجــوم كــرة القــدم المغربيــة، ونحــن مصــرون علــى تكريمــه 

ــه  ــدوره فــي حيات ــز ب والوفــاء لروحــه مــن خــالل التفــوق فــي دراســتنا كمــا تمي

المهنيــة. واليــوم تســمح لنــا المؤسســة بالتركيــز علــى مســارنا التعليمــي، فــي 

ظــل وجــود أشــخاص - مالئكــة يســهرون علينــا نحــن األربعــة باإلضافــة إلــى أمنــا. 

لقــد وفــرت لنــا المؤسســة جميــع الوســائل لتشــجيعنا علــى مواصلــة دراســتنا 

فــي أفضــل الظــروف الممكنــة. فــإذا صــار بإمــكان كل واحــدة منــا اليوم الســعي 

لتحقيــق حلمهــا فــي أن تصبــح مهندســة أو طبيبــة، فالفضــل كل الفضــل يعــود 

إلــى مبــادرة صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس ومبــادرات إدارة المؤسســة 

المتوفــرة علــى أشــخاص جاديــن، صادقيــن ومخلصيــن.

 اليــوم، تقــدم لنــا مواكبــة مؤسســة محمــد الســادس لألبطــال الرياضيين ســكينة 

نحــس معهــا بأننــا متحــررون مــن الشــعور بالوحدة.

مكفولو المؤسسة

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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نظام
االنخراط 

متنــح صفــة عضــو لألبطــال 
الرياضيــن املغاربــة الذيــن رفعــوا 

علــم اململكــة ودافعــوا عــن 
ألوانــه الوطنيــة بشــجاعة 

وتفان.
منصــف بلخياط

عنــى المؤسســة بشــكل كامــل بقضايــا وانشــغاالت األبطــال الرياضييــن. وتتمثــل مهمتهــا األساســية فــي تكريــم ومواكبــة الذيــن 
ُ
ت

منــح صفــة عضــو نشــيط لألبطــال 
ُ
يجــدون أنفســهم فــي وضعيــة صعبــة،  بعــد أن أعطــوا الكثيــر للوطــن. ومــن هــذا المنطلــق، ت

الرياضييــن المغاربــة الذيــن رفعــوا ألــوان العلــم الوطنــي ودافعــوا عنهــا بشــجاعة وتفــان، وأن يكونــوا مســتوفين لواحــد مــن الشــروط 
التاليــة : 

 فائــزون بميداليــات فــي األلعــاب األولمبيــة أو البطــوالت 
    العالمية

 رياضيــون خاضــوا المنافســات النهائيــة لأللعاب األولمبية أو 
    بطوالت العالم أللعاب القوى 

 العبــو المنتخبــات الوطنيــة )جميــع الرياضــات( المؤهلــون 
    إلى المراحل النهائية لكأس العالم.

 العبــو ومدربــو المنتخبــات الوطنيــة الذيــن بلغــوا إحــدى 
    المراتب الثالثة األولى في كؤوس إفريقيا.

 العبو ومدربو األندية الوطنية الذين حصلوا على ميدالية 
    في بطولة إفريقيا.

 الالعبــون والمدربــون الذيــن حققــوا إحدى المراتب الثالث 
    األولى في األلعاب المتوسطية.

 أبطال العالم المحترفون

 العبــو التنــس المصنفــون فــي المراتــب 30 األولــى مــن 
    التصنيف العالمي.

 الحاصلون على كرة القدم الذهبية بإفريقيا

 حاملو األرقام القياسية العالمية في رياضة من الرياضات 
    الفردية المنتسبين إلى جامعة ملكية مغربية.

 الفائزون بطواف المغرب لسباق الدراجات

لخمســينيات  ا بيــن  لمحترفــون   ا لقــدم  ا كــرة   العبــو 
     والثمانينيات.

 الحــكام الدوليــون الذيــن أداروا مباريــات في نهائيات كأس 
    العالــم، أو  فــي مرحلتيــن نهائيتيــن علــى األقــل لمنافســة 

    دولية كبيرة في مجال تخصصهم.

 العبــو األنديــة الوطنيــة الذيــن بلغــوا نهائــي كأس العالم 
    ألندية كرة القدم.

نظرة عن األبطال األعضاء في المؤسسة
عدد الرياضات : العدد اإلجمالي :

رياضةأعضاء

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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هيكلة
العضويــة

توزيع األعضاء حسب االختصاص

كرة القدم  ألعاب القوى ألعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة   كرة السلة

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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المالكمة المصارعة كرة اليد الجيدو

سباق الدراجات 

كرة المضرب

التيكوندو رفع األثقال  كيك بوكسينغ

القفز بالمظالت فول كونطاكط الجمباز

الكاراطيالركبيالمبارزةرياضات أخرى

كرة الطاولةالكرة الطائرة سامبو تاي-بوكسنغ
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االلتزام في العمل

موارد
التمويــل

الشراكات، التبرعات والرعاية 
في خدمة قضية واحدة.

يكتسي تمويل المؤسسة 
بشكل منتظم أهمية كبرى 

من أجل مواصلة مهمتها وأنشطتها
منصف بلخياط 

بمــا أن مؤسســة محمــد الســادس لألبطــال الرياضييــن ذات منفعــة عامــة، فهــي بالتالــي هيئــة   غيــر ربحيــة تهــدف للتنميــة والدعــم. 
لــذا فــإن نشــاطها ال يســمح لهــا بإنتــاج إيــرادات كبيــرة. وهكــذا،. وحتــى تضطلــع بمهامهــا علــى أكمــل وجــه، فــإن تمويــل أنشــطتها 

يتأتــى مباشــرة وبشــكل أساســي مــن الشــراكات أو التبرعــات أو أنشــطة الرعايــة. 

نظرة على النظام 
األساسي للجمعية

ــا لنظامهــا األساســي، يمكــن أن يأتي تمويل المؤسســة 
ً

وفق
مــن مصــادر مختلفة :

الشــركة  مبيعــات  حجــم  مــن   1٪ بقيمــة  ســنوية    هبــة 
المغربيــة لأللعــاب والرياضــة بحــد أقصــى يصــل إلــى 10 

مليــون درهــم فــي الســنة .

  رسوم انخراط األعضاء

  إعانات الدولة والجماعات المحلية؛

  نتاج رعاية الشركات العامة والخاصة.

ــا 
ً

  عائــدات تظاهــرات وأنشــطة المؤسســة وخدماتهــا، وفق
للقوانيــن والتشــريعات المؤطــرة.

  األموال التي يتم جمعها عبر الدعوة للتبرع العام ؛

  أي مــورد آخــر ال تحظــره القوانيــن والقواعــد المعمــول 
بهــا.

تمويل الجمعية 
ارتكــزت  إنشــائها،  تلــت  التــي  األولــى  الســنوات  خــالل 
: اثنيــن  هدفيــن  علــى  المؤسســة  تمويــل  اســتراتيجية 

 تيســير مباشــرة أنشــطتها مــن خــالل عقــد شــراكة مــع  
     المغربيــة لأللعــاب والرياضــة لغايــة الحصــول علــى منحــة    

    سنوية تبلغ ٪1 من قيمة رقم معامالتها . 

 ضمــان تمويــل قــار عبــر منحــة ســنوية من وزارة الشــباب    
    والرياضة؛ حيث وقع الطرفان منذ 2011 اتفاقيتين، مدة   

    كل واحدة 4 سنوات.

تنضــاف إلــى هذيــن المورديــن القاريــن، التمويــالت الناتجــة 
عــن دعــم مختلــف المؤسســات والعالمــات التجاريــة الوطنيــة.

ومــن أجــل ضمــان تغطيــة اجتماعيــة  لألبطــال الرياضييــن، 
وســر  المؤسســة  وأهــداف  وتنســجم  للتطلعــات  تســتجيب 
الشــركة   SAHAM ASSURANCE النخــراط  كان  وجودهــا، 
نــت 

ّ
المواطنــة الرائــدة دور مفيــد وفعــال للغايــة، حيــث مك

األبطــال الرياضييــن وأســرهم مــن الحصــول علــى تأمينــات 
تفضيليــة. بأســعار 

تود المؤسسة أن تعرب 
عن جزيل شكرها لجميع 

شركائها، ومانحيها وراعييها، 
على رأسهم المغربية 

لأللعاب والرياضة، 
اللتزامها- المواطن 

جاه األبطال الرياضيين 
ُ
ت

المغاربة

كلمــة شــكر
2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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العربــي حبابــي 

“

“

اللعبــة  القــدم مرادفــا وطيــدا للصداقــة. شــغفي بهــذه  اعتبــرت دومــا كــرة 

الســاحرة انطلــق فــي ســنوات الطفولــة رفقــة  أصدقائــي بأحيــاء خريبكــة. وحيــن 

عــرض علــي االنضمــام إلــى نــادي  المدينــة – وأنــا فــي الرابــع عشــرة مــن 

عمــري، أقنعتنــي حماســة صديــق لــي بســلك هــذه الطريــق. 

بوجــود  بصيــر  الديــن  صــالح  الحميــم  صديقــي  أخبرنــي  ذاتــه،  الســياق  فــي 

مؤسســة محمــد الســادس لألبطــال الرياضييــن. لقــد اكتشــفت لــدى مكوناتهــا 

إرادة فوالذيــة لتحقيــق غايــات ذات تأثيــر قمــة فــي األهميــة. وجدتهــا هيئــة 

تســاعد الرياضييــن الذيــن ضحــوا بالغالــي والنفيــس  مــن أجــل تحقيــق الفخــر 

والمجــد لبلدهــم.

حيــاة االنســان خاضعــة مثــل البحــر للمــد والجــزر، ويمكــن أن يجــد نفســه صدفــة 

محتاجــا للدعــم والمســاندة.  يجــب علينــا  أال نخجــل مــن طلــب المســاعدة حيــن 

نكــون فــي حاجــة إليهــا، وأال نتــردد فــي مــد يــد المســاعدة لمــن هــم فــي حاجــة 

لذلــك إذا أتيحــت لنــا الفرصــة. فــي هــذا اإلطــار، تدعمنــي المؤسســة لتمكينــي 

مــن امتــالك ســكن يأوينــي رفقــة أســرتي.  ومــن هــذا المنطلــق، أعتقــد أن 

األنديــة مدعــوة هــي األخــرى للمشــاركة فــي تحســين الظــروف المعيشــية 

لألبطــال الســابقين مــن أجــل مســاعدتهم وهــم أحيــاء. 

نحــن   - جاههــا 
ُ
ت واجبنــا  ومــن  الكثيــر.  الشــيء  جميعــا  المؤسســة  لنــا  تقــدم 

منخرطيهــا - المســاهمة فــي اســتمراريتها. وأغتنــم هــذه الفرصــة ألشــكر جاللــة 

الملــك وفــرق عمــل المؤسســة علــى ســهرهم ليــال ونهــارا إلنجــاز هــذا العمــل 

الــدوام مواهبنــا، فكرمهــا يتيــح لنــا العيــش فــي أمــان  الرائــع، مقــدرة علــى 

ويســمح لنــا باالســتمرار بكرامــة وفخــر.

العب كرة قدم مغربي دولي

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 



7373

02

72

تقرير التسيير 
2018-2011

موالي ابراهيم بوطيب حائز على الميدالية 
الذهبية في مسافة 10 آالف م في 

أولمبياد  سيول سنة 1988.
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ما بين 2011 و 2018، شهدت المؤسسة
مراحل عدة مؤثرة: 

تواريــخ هامــة
إنشاء المؤسسة

أول لقاء مع األعضاء

اإلنتقال إلى مقر 
المؤسسة بالرباط 

توقيع اتفاقية الشراكة 
األولى مع المغربية 

لأللعاب والرياضة )تمويل 
)2011-2015

توقيع عقد التأمين عن 
المرض مع شركة سهام 

للتأمين

17 غشت 

28 غشت 

نونبر

7 مارس25 نونبر 

2 ماي

3 يوليوز 

يناير

الحصول على صفة 
جمعية ذات المنفعة 

العامة

انعقاد الجمع العام األول 
االنتخابي، وإعادة انتخاب 

منصف بلخياط رئيسا لوالية 
جديدة 

توقيع اتفاقية الشراكة الثانية مع 
المغربية لأللعاب والرياضة 
)تمويل -2015 2019(  

2018   2011
تقرير التسيير 

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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التغطية االجتماعية عدد المساعدات

2260
725
605
930

الصحة  )سهام للتأمين(
األعضاء 

األزواج
األبناء

28
)بما في ذلك 6 أعضاء اصطناعية و8 

عمليات جراحية(
الدعم الصحي المباشر )خارج إطار التأمين(

95
28
67

التمدرس
الدراسات العليا

االبتدائي، اإلعدادي، الثانوي

72 مساعدة السكن/ كهرباء

10 قسائم شراء من مرجان

69 الحج

16 المساعدة من أجل إقامة الجنائز

2018   2011
تقرير التسيير 

اإلنجازات في أرقام

المساعدة االجتماعية المباشرة 
بعدمــا قضــوا ســنوات فــي مســيرتهم الرياضيــة، يجــد األبطــال الرياضيــون، المنحــدرة غالبيتهــم مــن أوســاط ضعيفــة، المفتقــد جــزء كبيــر 
منهــم  لرصيــد معرفــي مفيــد، أنفســهم فــي وضعيــة هشــة. لذلــك، فمــن بيــن أهــداف المؤسســة مواكبتهــم ودعمهــم ماليــا مــن أجــل 

اســتعادة كرامتهــم. 

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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2018   2011
تقرير التسيير 

اإلنجازات في أرقام
أنشطة أخرى 

)BAES( التكوين الرياضي

الحضور في نهايتي 
كأس العالم لألندية

التأمين على المرض 
لفائدة الجامعة الملكية 

المغربية لكرة القدم

ثالثة جموع عامة منها 
واحد  انتخابي )إعادة 
انتخاب منصف بلخياط(.

بطل اتفاقية مؤمن له منذ 2015

 FRMF, FRMA, FRM CYCLISME, MDJS,TIBU,(
 FIDAROC GT, P&G,RADIOMARS / ESIG,
 SONARGES,SPORT & AMITIE, SUZUKI,

)SPORTIS

التكريمات اإلفطار الرمضاني السنوي  المنشورات

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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بطل كرة القدم

رشــيد تفــاح الظلمــي 

مارســت كــرة القــدم منــذ الطفولــة. لعبــت فــي فئــة الشــبان للعديــد مــن األندية 

ــة أخــرى. اســتهوتني كــرة  ــوداد وبعدهــا أندي ــى ال ــل أن أنضــم إل ــة، قب المغربي

القــدم رغــم ترعرعــي بالقــرب مــن مدرســة للتنــس حيــث أتيحــت لــي فرصــة ربــط 

صداقــات مــع العينــاوي ، ورضــاوي ، وأرازي.

انجذابــي إلــى التنــس والعيــش بالقــرب مــن عديــد نجومــه  كان بإمكانــه أن 

يكــون ســببا فــي التميــز فيــه  لــوال أن كــرة القــدم اســتهوتني .

ــا جــًدا بالحصــول علــى الدعــم والمشــورة اللتيــن كنــت أحتاجهمــا 
ً
 كنــت محظوظ

طــوال مســيرتي الكرويــة. وال أخفيكــم أننــي معجــب بشــكل خــاص بالعميــد 

المدافــع نــور الديــن النيبــت ذي المرجعيــة الكرويــة المميــزة المليئــة بالــدروس... 

ــرة  ــاه بفضــل عزمــه وانضباطــه وطموحــه ومثابرته....مثاب ــرة لالنتب شــخصية مثي

ألهمتنــي حيــن ابتليــت بمواجهــة المــرض. تأثيــر النيبــت فــي شــخصي وســلوكي 

ال يوازيــه ســوى دور المؤسســة فــي تلبيــة احتياجاتــي الصحيــة. وآمــل أن تتيــح 

لهــا وســائلها مســتقبال فرصــة توســيع معاييــر االنتقــاء التــي تطبقهــا الســيما 

فــي مجــال الصحــة كــي تســتفيد شــريحة أوســع. 

مــا كان لــي أن أجــري عمليتيــن جراحيتيــن ضروريتين الســتئصال الخاليا الســرطانية 

ــى  ــت تتكفــل إل ــي مــا زال ــدة الت ــوال دعــم هــذه المؤسســة الرائ مــن جســدي ل

يومنــا هــذا برعايتــي وتأميــن عالجــي الكيميائــي. أنــا ممتــن لهــا ولجنــود الخفــاء 

بهــا  مــا حييــت.

ــق الوطنــي فــي  ــي، شــارك مــع الفري بطــل دول
ثــالث منافســات دوليــة: كأس العالــم لعــام 1970 
ــة ســنة 1972  بالمكســيك،  كأس األمــم األفريقي

وأولمبيــاد ميونيــخ لــذات الســنة.

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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شهادات
يشرفنا، نحن أعضاء مؤسسة محمد السادس 

لألبطال الرياضيين، أن نعرب لجاللتكم عن خالص 
شكرنا وتقديرنا العميق وامتناننا الكبير لدعمكم الثمين 

لقضيتنا. فمن خالل أهداف جمعيتكم العاكسة 
لعطفكم واهتمامكم، تمنحوننا فرصة لتوسيع دائرة 

إشعاع تحركاتنا خدمة لقضايانا.

أعتبر المؤسسة رافعة اجتماعية لتثمين نتائج األبطال 
الرياضيين السابقين وما راكموه من أمجاد في جميع 

الرياضات. 
غني عن البيان أن الرضى والفرح اللذين يشعر بهما 

جميع أعضائها نابعان من تسييرها وتتبعها االحترافيين 
في معالجة الملفات.

في ذات السنة، والميدالية الفضية في متر بلندن سنة 1994، المرتبة الثانية إفريقيا 1995؟ - حاصل على كأس العالم 5000 الثانية مرتين في العدو الريفي -1994الرياضين، ألعاب القوى- حائز على المرتبة عضو  مؤسسة محمد السادس لألبطال 
بطولة إفريقيا 1998

ابراهيــم حلــاليف

بطل إفريقيا، بطل السنغال مرتين -1962
1963، عميد فريق المغرب من 1959 

صفوف الوداد البيضاويإلى 1965، بطل المغرب عدة مرات في 

محمــد الذهبــي 
بوهالل 

من غير المؤسسة بمقدوره تمكيننا، نحن عائلة 
األبطال من التواصل والتعبير عن شغفنا بالرياضة 

واستشراف أمال النجاح لدى الشباب؟ 

بطلة أولمبية في  400 متر حواجز 

باأللعاب األولمبية بلوس 
أنجليس سنة 1984

نــوال املتــوكل

كم من ابتسامة عادت من جديد اليوم، وكم من 
عائلة وجدت نفسها أخيرا تحت سقف سكن الئق. 

كم من آباء وثقوا اليوم بالمستقبل، وهم يرون 
فلذات أكبادهم يحققون أحالمهم ويدرسون 

بالشعبة والمستوى الذي يرغبون فيه.
كم من شخص يعاني من مرض مزمن مطمئن 

اليوم أنه ضامن لعالجه. 
كم من حاالت مرض خطيرة تم عالجها اليوم، كم 

من عائلة تلبى حاجياتها األساسية بكل كرامة. نعم 
إنها إنجازات المؤسسة.

بطلة العالم مرتين سنة 1997 و 2001، المرتبة 
الثانية عالميا، سنة 1999، الميدالية البرونزية في 

أولمبياد سيدني سنة 2000

نزهــة بيــدوان
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2018   2011
تقرير التسيير 

إعادة تشكيل وتثمين التراث الرياضي 
المغربي

تعــد إعــادة بنــاء التــراث الرياضــي وتثمينــه ضــرورة حيويــة، فــي ظــل أن الرياضــة المغربيــة متجــذرة بعمــق فــي 
الهويــة الوطنيــة.

ــة،  ــر قــدر مــن األمان ــا  المشــترك. وإعــادة تشــكيله بأكب ــاء تاريخن ــة بن ــا الرياضــي جــزء ال يتجــزأ مــن عملي ماضين
والتعريــف بــه وتثمنيــه ســيمكننا مــن التشــبث بهويتنــا الجماعيــة، ونقلــه لألجيــال القادمــة.

أعمال البحث 
و التقصي

للقيــام بمهامهــا وإنجازاتهــا علــى أكمــل وجه، عمدت مؤسســة 
محمــد الســادس لألبطــال الرياضييــن إلــى إجــراء بحــث دقيــق 
وجمــع المعلومــات مــن أجــل إعــداد قائمــة باألعضــاء الذيــن 
يمكنهــم االســتفادة مــن نشــاطها. فالنظــام األساســي صــارم 
للغايــة فــي هــذا الصــدد، حيــث ال يســمح باالنخــراط إال لألبطــال 

الذيــن فــازوا بمســابقة رســمية واحــدة علــى األقــل.

فكيف تم حصر الئحة كل هؤالء األبطال؟ 
الجامعــات  مــع  للتواصــل   

ً
طويــال ــا 

ً
وقت األمــر  اســتغرق  لقــد   

مختلــف  خــالل  مــن  للمؤسســة  والترويــج  الوطنيــة،  الرياضيــة 
القنــوات التلفزيونيــة واإلذاعيــة، وعبــر الصحافــة والمراســالت 
الرياضييــن،  األبطــال  إشــعار  بهــدف  أيضــا  األبــواب  وطــرق 
بهــم  خاصــة  مؤسســة  بوجــود  المتقاعديــن،  أو  النشــيطين 

ومســاعدتهم. لدعمهــم  جهودهــا  تكــرس 

فــي نهايــة عــام 2018،ارتفــع عــدد منخرطــي مؤسســة محمــد 
وهدفهــا  أعضــاء،   804 إلــى  الرياضييــن  لألبطــال  الســادس 
المســتقبلي بلــوغ عتبــة 1000 عضــو بحلــول نهايــة ســنة 2020.
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2018   2011
تقرير التسيير 

المنشورات
ــا علــى تشــجيع الرياضــة وممارســتها مــن خــالل العديــد مــن المنشــورات التــي تســاهم فــي تثميــن األرشــيف الرياضــي 

ً
تعمــل المؤسســة أيض

المغربــي وتاريخــه.
في هذا الصدد ، تم سنة 2012 نشر »مختارات الرياضة المغربية« ، و« 100 مباراة أسطورية لكرة القدم المغربية » في العام الموالي.

2018   2011
تقرير التسيير 

نشر كتابين تاريخيين حول الرياضة
أرادت مؤسســة أبطــال محمــد الســادس ألبطــال الرياضــة إعــداد مــواد للنشــر للحفــاظ علــى الذاكــرة التاريخيــة المجيــدة للرياضــة 

المغربيــة وتكريــم صانعيهــا. ومــن هــذا المنطلــق، نشــرت كتابيــن بالتعــاون مــع الكاتــب الرياضــي حكيــم الغــزاوي.

لقاء مع المؤلف
ما الذي استفدته من  هذا العمل؟ 

كنــت ســعيًدا جــًدا بالتعــاون مــع مؤسســة يســتند عملهــا 
إلــى رؤيــة حقيقيــة وفهــم الرهانــات المطروحــة. إننــا نســعى 
الرياضــي  التــراث  تحصيــن  الهــدف:  نفــس  تحقيــق  إلــى 
المغربــي مــن خطــر النســيان واالندثــار. للرياضــة العديــد مــن 
ــر مــن  ــم الكثي ــاة تعل ــي الســامية... إنهــا مدرســة للحي المعان
ــا أداة 

ً
قيــم التســامح والشــجاعة وتحــدي الــذات. هــي أيض

سياســية تعلــم المواطــن كيفيــة االلتــزام بالدفــاع عــن ألــوان 
بلــده. الرياضــة تجســيد للمغــرب الــذي يفــوز ويحقــق انتصــارات 
رائعــة. إن بعــث الــروح فــي هــذه الذاكــرة مــن جديــد أمــر 
رائــع للغايــة فــي مجتمــع يفتقــر إلــى معالــم واضحــة فــي 
المجــال. ســعيد جــًدا بالمشــاركة، وفــق المســتطاع ، فــي 

إنجــازات المؤسســة والقضايــا النبيلــة التــي تدافــع عنهــا.

تخــرج حكيــم الغــزاوي مــن ESSEC  مدرســة التجــارة المرموقة 
بباريــس. بــدأ مســاره المهنــي بعيــدا عــن الرياضــة كمدقــق 
حســابات ثــم مصرفــي. قبــل أن يتفــرغ كليــة للمجــال الــذي 
يســتهويه، حيــث أســس دار النشــر SPORTIS  المختصــة فــي 

إنتــاج المؤلفــات الرياضيــة.

مــا هــي الخطــوة التــي تتبعونهــا  لتجميــع المعلومــات؟ وكــم 
مــن الوقــت تطلبــه ذلــك؟

فــي  المتضمنــة  المعلومــات  بجمــع  عملــي  باشــرت  
تجاهــل  دون  الخــارج  كمــا  بالمغــرب  الصحفيــة  القصاصــات 
القيمــة التــي تضيفهــا الصــورة التــي تفــي بالغــرض ...عمليــة 
جمــع األرشــيف تطلــب منــي عاميــن مــن العمــل الشــاق.

بعــد ذلــك، أجريــت العديــد مــن المقابــالت مــع كبــار الرياضييــن 
ــة الذيــن يشــكلون  ــات العامــة للرياضــة المغربي وأعضــاء الهيئ
ــد مــن  ــة للمجــال. أخبرونــي بتوفرهــم علــى العدي ذاكــرة حي

القصــص الرائعــة التــي ترجمتهــا بأمانــة فــي الكتابيــن.
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2018   2011
تقرير التسيير 

نشر كتاب بيداغوجي 
»قانون الرياضة« 

بالتعــاون مــع الســيد منصــف اليازغــي، دكتــور فــي الرياضــة، قامــت مؤسســة محمــد الســادس لألبطــال الرياضييــن بنشــر كتــاب بعنــوان 
»قانــون الرياضــة«. ويهــدف هــذا العمــل البيداغوجــي التربــوي إلــى التذكيــر باإلطــار القانونــي الــذي ينظــم الرياضــة بالمغــرب، ومقارنتــه بمــا 
ــة  ــة البدني ــق بالتربي ــل قانــون 09-30 المتعل ــات وتفاصي ــاب متضمــن أيضــا لجزئي ــن . الكت ــر المجاورتي يعتمــل فــي فرنســا وفــي تونــس والجزائ

ــة. ــادئ مراســيمه التطبيقي ــى مب والرياضــات الصــادر فــي 24 غشــت 2010 باإلضافــة إل
إنه وسيلة لخدمة تعزيز ممارسة الرياضة وقيم الوطنية والمواطنة، والتضامن والتسامح.
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محمــد الذهبــي بوهــالل

“

“

أســهمت مجموعــة مــن الظــروف فــي اكتشــاف موهبتــي فــي كــرة الســلة، 

ــه نحــو كــرة القــدم.  ــل في فــي وقــت كنــت أمي

حقيقــة أنــا مــن أشــد المعجبيــن بأســطورة كــرة القــدم المرحــوم العربــي بــن 

مبــارك،. فبعــد أن اختــرت كــرة الســلة حظيــت بشــرف االســتفادة مــن توجيهــات 

المنافســة  وروح  والصمــود،  المســؤولية،  حــس  علمنــي  الــذي  بــرادة  الســيد 

والوطنيــة. أذكــر أننــا كنــا آنــذاك  نلعــب حفــاة ألننــا لــم نكــن نمتلــك أحذيــة 

رياضيــة. ورغــم هــذا العائــق، كنــا نتفــوق علــى الفرنســيين رغــم توفرهــم  علــى 

أفضــل المعــدات. أتذكــر أنــه كان يخاطبنــي قائــال :  بوهــالل،  إذا أنجــزت عملــك 

بنفــس حماســة وجديــة أدائــك فــي كــرة الســلة ، فأكيــد أنــك ســتكون األفضــل

إليهــم شــغفي وأؤكــد  أنقــل  كان علــي أن أظهــر قدرتــي لزمالئــي حتــى 

المشــاكل  تجــاوز جميــع  للفريــق. فالرياضــة تعلمــك كيفيــة  مكانتــي كعميــد 

المهنيــة أو الشــخصية. إنهــا أكثــر مــن مجــرد نشــاط، إنهــا مدرســة االنضبــاط. 

تســتجيب هــذه المؤسســة لنــداء إنســاني وواجــب اعتــراف تجــاه مــن أعطــوا 

مــن شــخصهم، خدمــة  لحمــل مشــعل المغــرب. ولــن أنســى مــا حييــت حفــل 

التكريــم الــذي نظــم علــى شــرفي، بــكل تأكيــد ســيظل محفــورا فــي ذاكرتــي 

ــد. شــكرا للمؤسســة. إلــى األب

عميد المنتخب المغربي لكرة السلة سنة 1965
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شــركاؤنا

نود أن نشكر شركاءنا على ثقتهم والتزامهم وتعاونهم. لقد انخرطوا في قضيتنا دون أدنى تحفظ، وانتظموا في دعمنا 
بشكل يومي، لغاية اإلسهام في توفير سبل مستقبل أفضل ألبطالنا.
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تكريم للماضي 
تشريف للمستقبل

هشام الكروج حين إحرازه ميداليتين 
ذهبيتين في 1500 و 5000 متر 

في األلعاب األولمبية 2004 بأثينا.
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2018   2011
تقرير التسيير 

حفالت التكريم
فــي تكريــم المؤسســة المســتمر للرياضييــن المغاربــة الذيــن تركــوا بصمــة فــي مســار تألقهــم، تكريــم وتثميــن لتاريــخ الرياضــة المغربيــة فــي 

شــموليته.

وهكــذا، تــم تنظيــم حفلــي تكريــم، تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب الجاللــة محمــد الســادس، مــن أجــل االحتفــاء بمســيرة كل مــن محمــد براجــع 
و وبنعيســى بوجنونــي اللذيــن بصمــا كــرة اليــد المغربيــة. كمــا تــم تكريــم كل مــن بــن رمضــان الغريســي، نجيــب الفياللــي، محمــد الذهبــي 

.TIBU بوهــالل وعبــد الرحمــان بوفــارس تقديــرا لمســارهم الموفــق فــي رياضــة كــرة الســلة بشــراكة مــع شــركة
كمــا أن جمعيــة رياضــة وصداقــة، واكبــت المؤسســة فــي تنظيــم حفــل تكريــم علــى شــرف الراحــل عبــد الكريــم الزيانــي، حكــم كــرة القــدم، 

وكل مــن العبــْي كــرة القــدم المرحوميــن عبــد الكبيــر التيســير ومــوالي لحســن زيــدان.
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2018   2011
تقرير التسيير 

حفالت التكريم واألنشطة المختلفة
تنظــم المؤسســة كذلــك حفــالت لتكريــم فريــق أو رياضييــن خلــدوا تاريــخ الرياضــة المغربيــة. وهكــذا، قامــت المؤسســة فــي شــهر يونيــو 2016 
باالحتفــاء بالفريــق الوطنــي لكــرة القــدم، بطــل كأس إفريقيــا لألمــم ســنة 1976، واحتفــت باألبطــال األولمبييــن فــي شــهر يونيــو 2017 كمــا 

أحيــت ذكــرى األبطــال المتوفيــن فــي مــاي 2018.

ــاط  بشــغفهم مــن خــالل دعوتهــم لحضــور  ــى تمكــن األبطــال األعضــاء مــن االســتمرار فــي االرتب وتقــوم المؤسســة بأنشــطة أخــرى حت
مقابــالت رياضيــة مثــل التــي يخوضهــا المنتخــب الوطنــي لكــرة القــدم أو متابعــة أطــوار مباريــات كأس العالــم لألنديــة التــي أقيمــت ببالدنــا.
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“

“

حارس مرمى المنتخب المغربي لكرة اليد

بنعيســى بوجنونــي 

فــي طفولتــي، كنــت أقطــن قبالــة النــادي الرياضــي المكناســي، ذلــك النــادي 

المتعــدد الرياضــات بالــغ الشــهرة، يتقدمهــا فــرع كــرة اليد...بعبــارة أخــرى وجــدت 

نفســي فــي النــادي منــذ نعومــة أظافــري. 

ــادي الرياضــي المكناســي  ــد - رئيــس الن ــدّي ومعلمــي، فــؤاد عكري بفضــل وال

آنــذاك، تمكنــت مــن المزاوجــة بيــن التفــوق فــي الدراســة والرياضــة.

 كلمــا اســتحضرت ماضــّي، إال وخلصــت إلــى أن األمــر ال يرتبــط فقــط  بالموهبــة،  

بــل قصــة عمــل واســتثمار وصرامــة وجديــة.

عندمــا كرمتنــي المؤسســة فــي حفــل ســيظل محفــورا فــي ذاكرتــي، رأيــت 

فــي أعيــن أســرتي فخــرا بحياتــي المهنية...شــعور ال يقــدر بثمــن. أود أن أشــكر 

راعــي الرياضييــن الملــك محمــد الســادس حفظــه اللــه، علــى عنايــة جاللتــه 

ــة عمــل  ــي تحمــل اســمه، وعلــى جدي ــه المؤسســة الت ــة، ومــن خالل الموصول

فريقهــا  الــذي يســهر علــى تكريــم رياضيينــا، الذيــن يشــكل الكثيــر منهــم نموذجــا 

المرحــوم  مثــل  بهــم،  االقتــداء  والمســتقبلي  الحالــي  الجيليــن  علــى  يجــب 

الضلمــي والمرحــوم البــرازي، الرجليــن العظيميــن اللذيــن ضحيــا بســخاء، مقدميــن 

ــر لبلدهمــا. الشــيء الكثي

وأمنيتــي األســمى مقاســمة جيــل الشــباب تجربتــي، أســوة بمــا اســتفدته حيــن 

كنــت فــي حاجــة إلــى اإلرشــاد، ناصحــا إياهــم  بضــرورة  التشــبث بشــغفهم 

واالنتظــام فــي دراســتهم، فالعمــل الجــاد يؤتــي ثمــاره دائمــا.
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2018   2011
تقرير التسيير 

التأمين على المرض 
يعــد ضمــان التغطيــة الصحيــة لألبطــال الرياضييــن المنخرطيــن مــن أولــى أولويــات المؤسســة. فنــادرا مــا ينخــرط الرياضيــون فــي برنامــج للتأميــن 

الصحــي العــام، ممــا يؤثــر ســلبا فــي قدرتهــم علــى تلبيــة حاجياتهــم الصحيــة بمعيــة أســرهم.

التكفل بالرعاية الصحية

عدد الملفات المعالجة المستفيدون

المبلغ اإلجمالي للتعويضات 

درهم

) 725 منخرط – 605 زوج أو زوجة – 930 من األبناء (  
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شهادة 
وئام دســالم
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2018   2011
تقرير التسيير 

التكفل بالرعاية الصحية

فوزيــة فتيحــي

» لــوال المؤسســة التــي أغاثتنــي لكنــت اليــوم فــي عــداد 
لقائنــا  حيــن  بلخيــاط  ســعيد  الســيد  علــم  بمجــرد  الموتــى. 
مركــز  إلــى  الفــور  علــى  نقلــي  تــم  حالتــي،  بخطــورة 
صحــي مختــص ألخضــع إلــى غســل الكلــى. أنــا مدعومــة 
تماًمــا اليــوم، فالتأميــن يســدد ٪70 مــن التكاليــف الصحيــة 
تمدنــي  أنهــا  علــى  عــالوة  بالباقــي.  تتكفــل  والمؤسســة 
بقســائم شــراء شــهرية حتــى أتمكــن مــن اقتنــاء مــا يلزمنــي 

مــن طعــام. 

لقــد غيــرت المؤسســة حياتــي، وأنــا ممتنــة لهــا علــى أياديهــا 
البيضــاء نحــوي.

تنتمــي فوزيــة فتيحــي بطلــة إفريقيــا فــي رمــي الجلــة ســنة 
ــا  ــاز، حيــث كان والدهــا مالكًم ــة بامتي 1992، إلــى عائلــة رياضي

هــا الثالثــة فــي رمــي الجلــة و القــرص.
ُ
فيمــا تخصــص إخوت

 فوزيــة تعانــي اليــوم مــن الفشــل الكلــوي الــذي يتطلــب 
إلــى  إحضارهــا  تــم  األســبوع.  فــي  مــرات  الكلــى 4  غســل 
المؤسســة مــن قبــل نزهــة بــدوان فــي وقــت كان قــد مضــى 
أكثــر مــن شــهر ونصــف علــى  اســتفادتها مــن آخــر حصــة. لــم 
ــة وظيفــة ألن  ــة تســمح لهــا بممارســة أي تكــن حالتهــا الصحي

ــا شــديدا.  المــرض يســبب لهــا تعب
أثــرت وضعتهــا ســلبا علــى توفيــر دخــل قــار وســكن  وقــد 

إليوائهــا. عائلتهــا  علــى  باتــت معتمــدة  حيــث  دائــم، 

112



115114115 114



117116 116117

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 

“

“

بطل في كرة القدم

ســعيد غانــدي الظلمــي 

الــدار  أزقــة درب الســلطان بمدينــة  الكــرة فــي  يعــود أول عهــدي بمداعبــة 

البيضــاء لســن السادســة. نشــأت إلــى جانــب العديــد مــن أســاطير ســباق الدراجات 

المغاربــة، بمــن فيهــم مصطفــى نجــاري وياســين الركراكــي. أســعد كثيــرا كلمــا 

اســتحضرت تلــك الفتــرة التــي يخيــل إلــي فيهــا أنــه كان يســتحيل كبــح جماحنــا. 

 فــي ســن الســابعة، قصــدت بــاب نــادي الرجــاء العتيــد، وســرعان مــا أثــرت انتبــاه 

األب جيكــو، ممــا يســر لــي مجــاورة األســماء الكبــار دون الحاجــة إلــى المــرور بفئــة 

ــي حــق حمــل  ــزي منحن ــار، وتمي ــة الكب ــت األصغــر ضمــن عناصــر فئ الشــبان. كن

شــارة عمــادة النســور الخضــراء لســنوات عــدة. عشــنا خاللهــا داخــل النــادي أمجــادا 

ال تنســى أبــًدا، ال يوازيهــا ســوى الحــب الــذي غمرنــي بــه المغاربــة خــالل كأس 

العالــم ســنة 1970. حينهــا كانــت المــرة األولــى التــي يتــم فيهــا تمثيــل دولــة 

عربيــة تمثيــال فعليــا. ومــن طرائــف الحــدث أننــي كنــت أول رياضــي فــي العالــم 

يخضــع الختبــار مكافحــة المنشــطات، تبيــن أنــه ســلبي )يضحــك(. 

أنــا متأثــر جــد التأثــر بتقديــر المؤسســة لــي، واختيــاري ضمــن أعضــاء الوفــد 

الذاهــب ألداء فريضــة الحــج. بــكل صــدق، كنــا فــي حاجــة ماســة إلــى مؤسســة 

تكــرم األبطــال الرياضييــن الذيــن ضحــوا خدمــة  للبــالد تاركيــن بصمــة فــي تاريــخ 

ــة.  الرياضــة العالمي

آمــل أن تراهــن المؤسســة مســتقبال علــى األجيــال القادمــة مــن خــالل منحهــا 

الوســائل الالزمــة إلثبــات ذاتهــا  وتمكينهــا مــن القيــام بدراســات في هــذا المجال. 

ســلك ابنــي نفــس نهجــي وهــذا أمــر يملــئ قلبــي فخــرا. 

ــر  ــى مآث ــي تســلط الضــوء عل ــأن أكــون جــزًء مــن هــذه المؤسســة الت ــز  ب معت

الملــك علــى  الماضــي وأود أن أعــرب عــن امتنانــي لجاللــة  وصانــي أمجــاد 

مبادرتــه العبقريــة الخالقــة هــذه.

مــن أفضــل العبــي كــرة القــدم الذيــن عرفتهــم 
المالعــب المغربيــة، خــاض 108 مقابــالت دوليــة 
كأســي  فــي  المغربــي  المنتخــب  مــع  وشــارك 

العالــم 1970 وإفريقيــا 1976
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مصطفــى طــروان 

“

“

شــغفي بالمالكمــة ولــد وأنــا كنــت أتابــع نــزاالت » الحلقــة » بحينــا. صدفــة، 

وجــدت نفســي أتحــول مــن متتبــع إلــى فاعــل فيهــا. أثــرت انتبــاه مالكميــن 

دولييــن  فبــادروا إلــى تشــجيعي علــى اســتثمار مهاراتــي محــوال إياهــا إلــى 

مهنــة وخيــار .

لطالمــا أعجبــت بمســار أســماء شــهيرة عديــدة، فــي مقدمتهــا  األخويــن عشــيق 

اللذيــن كانــا حاضريــن معــي فــي األلعــاب األولمبيــة فــي ســيول وبرشــلونة. 

تحــوال بنجــاح ويســر مــن العبيــن إلــى مدربيــن. تحــوٌل ولــد بدواخلــي الرغبــة فــي 

معرفــة أســراره، أو علــى األقــل عــدم التضحيــة بالدراســة علــى حســاب ميوالتــك  

الرياضيــة. وأعتقــد أنــه مــن األفيــد الجمــع بيــن االثنيــن. 

أنســب،  بشــكل  والعيــش  أســتطيع مجابهــة حاجياتــي  بــال دخــل،  أنــا  اليــوم، 

بفضــل قســائم الشــراء التــي تمنحهــا لــي المؤسســة. األخيــرة تكافــح مــن أجــل 

االســتمرار فــي مســاعدة األبطــال المســتحقين، رغمــا عــن القيــود القانونيــة 

التــي يصعــب أحيانــا تجاوزهــا. 

أشــكر جاللــة الملــك وأعضــاء المؤسســة علــى مــا بذلــوه مــن جهــود ومــا زالــوا،  

خدمــة لألبطــال المغاربــة؛ لــم ينســونا، إنهــم يدعموننــا فــي األوقــات العصيبــة.

بطل دولي في المالكمة

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 
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2018   2011
تقرير التسيير 

المنشورات
ــا علــى تشــجيع الرياضــة وممارســتها مــن خــالل العديــد مــن المنشــورات التــي تســاهم فــي تثميــن األرشــيف الرياضــي 

ً
تعمــل المؤسســة أيض

المغربــي وتاريخــه.
في هذا الصدد ، تم سنة 2012 نشر »مختارات الرياضة المغربية« ، و« 100 مباراة أسطورية لكرة القدم المغربية » في العام الموالي.

التكفل بالرعاية الصحية

اجلياللــي فضيلــي 

تمنحهــا  التــي  الشــراء  قســائم  بفضــل  أنســب،  بشــكل 
لــي المؤسســة. األخيــرة تكافــح مــن أجــل االســتمرار فــي 
مســاعدة األبطــال المســتحقين، رغمــا عــن القيــود القانونيــة 

تجاوزهــا.  أحيانــا  التــي يصعــب 
أشــكر جاللــة الملــك وأعضــاء المؤسســة علــى مــا بذلــوه مــن 
جهــود ومــا زالــوا،  خدمــة لألبطــال المغاربــة؛ لــم ينســونا، إنهــم 

يدعموننــا فــي األوقــات العصيبــة

شــغفي بالمالكمــة ولــد وأنــا كنــت أتابــع نــزاالت » الحلقــة 
» بحينــا. صدفــة، وجــدت نفســي أتحــول مــن متتبــع إلــى 
انتبــاه مالكميــن دولييــن  فبــادروا إلــى  أثــرت  فاعــل فيهــا. 
تشــجيعي علــى اســتثمار مهاراتــي محــوال إياهــا إلــى مهنــة 

وخيــار .
لطالمــا أعجبــت بمســار أســماء شــهيرة عديــدة، فــي مقدمتهــا  
األخويــن عشــيق اللذيــن كانــا حاضريــن معــي فــي األلعــاب 
األولمبيــة فــي ســيول وبرشــلونة. تحــوال بنجــاح ويســر مــن 
فــي  الرغبــة  بدواخلــي  ولــد  تحــوٌل  إلــى مدربيــن.  العبيــن 
بالدراســة  التضحيــة  عــدم  األقــل  علــى  أو  أســراره،  معرفــة 
علــى حســاب ميوالتــك  الرياضيــة. وأعتقــد أنــه مــن األفيــد 

الجمــع بيــن االثنيــن. 
اليــوم، أنــا بــال دخــل، أســتطيع مجابهــة حاجياتــي والعيــش 
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احلج
الوطنــي  العلــم  ألــوان  رفعــوا  الذيــن  المغاربــة  الرياضييــن  األبطــال  تكريــم  إلــى  الســاعية  مهمتهــا  إطــار  فــي 
ــة الملــك، دأبــت مؤسســة محمــد الســادس لألبطــال الرياضييــن  ــة الســامية لجالل واالحتفــاء بهــم، وبفضــل الرعاي
ســنويا علــى إرســال وفــد رســمي مكــون مــن 20 فــردا يمثــل األبطــال الرياضييــن األعضــاء قصــد أداء فريضــة 

الحــج.

بعــد اختيــار المشــاركين مــن قبــل لجنــة األنشــطة االجتماعيــة، يتــم تقديــم االختيــارات إلــى مجلــس اإلدارة قصــد 
ــم  ــن ل ــة لألبطــال األعضــاء الذي ــح األولوي ــث ُتمن ــر محــددة، حي ــار تخضــع لمعايي ــة االختي الموافقــة. علمــا أن عملي

تتــح لهــم فرصــة أداء الحــج مــن قبــل، كبــار الســن، مــع ضــرورة مراعــاة حصيــص معيــن لــكل صنــف رياضــي.
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2018   2011
تقرير التسيير 

التكوين 
يكتسي التكوين ُبعًدا هاًما في استراتيجية المؤسسة الملتزمة بدعم بعض أعضائها قصد تطوير مهارتهم في مجال تخصصهم.

مــن هــذا المنطلــق، وبفضــل الشــراكات التــي تــم عقدهــا مــع المعهــد الملكــي لتكويــن األطــر والجامعــة الملكيــة المغربيــة أللعــاب القــوى، 
دعمــت المؤسســة 26 دورة تكوينيــة تقنيــة فــي التخصــص األخيــر.

)B.A.E.S( شهادة الكفاءة في التدريب الرياضي
تســلم » شــهادة الكفــاءة فــي التدريــب الرياضــي » بعــد الخضــوع بنجــاح لــدورة تكوينيــة  يســتفيد منهــا الفاعلــون الرياضيــون الذيــن ال يتوفــرون 
علــى أي مؤهــل مهنــي، الرياضيــون، وجميــع الراغبيــن فــي ممارســة التأطيــر فــي نشــاط رياضــي أو وتتكــون هــذه الشــهادة مــن ثالثــة 

مســتويات:  

   األول 

   الثاني 

   الثالث.
والهدف من هذه الشهادة تمكين المستفيدين – جهويا - من أدوات تدريب معتمدة في مجال التدريب الرياضي.

يتوزع التكوين على فترتين متكاملتين :

   المعارف العامة األساسية، وتشمل مواضيع متعددة التخصصات، تالمس جميع األلعاب الرياضية.

 يخص الرياضة المختارة.
ً
 وآخر نظريا

ً
   شعبة خاصة تشمل محتوى عمليا

وتســمح شــهادة الكفــاءة فــي التدريــب الرياضــي، جهويــا، لحامليهــا بمزاولــة التدريــب داخــل جمعيــة أو فريــق تابــع لجماعــة محليــة أو لشــركة، 
انســجاما ودرجــة التأهيــل المكتســبة والتنظيــم الفيدرالــي للرياضــة المختــارة، كمــا تســمح للمســتفيد بالممارســة كمنشــط، أو ملقــن أو مــدرب.

المستفيدون من التكوين 
زهرة واعزيز - خالد السكاح - حيسو صالح - العربي الخطابي - علي الزين - رشيد لبصير 

- إبراهيم لحالفي - المحجوب حيدا - عادل الكوش - يونس مدرك - محمد فتيحي 
- محمد زهير وعز الدين الصديقي.
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موهــوب الغزوانــي 

“

“

ــا ونحــن صغــار  ــا الخــاص. اعتدن كنــت أجــد رفقــة أترابــي فــي كــرة القــدم عالمن

علــى تحويــل أزقــة الحــي المحمــدي إلــى ملعــب لكــرة القــدم. مارســت بالفطرة، 

وحبــي لمعشــوقتي كــرة القــدم بــال حــدود باتــت معــه شــغلي الشــاغل، رغــم 

ــا مــن تعرضــي لــألذى.
ً

معارضــة والــدّي خوف

ــات معــه العــدول عــن الفكــرة والتحــول  انســقت وراء حبهــا الجــارف إلــى حــد ب

ــة شــيئا مســتحيال. ــة بديل ــة مهن صــوب مزاول

ملهمــي علــى الــدوام الراحــل عبــد الرحمــان بلمحجــوب .... رجــل ذو موهبــة 

اســتثنائية تثيــر اإلعجــاب. 

بفضــل شــغفي وارتباطــي بالمســتديرة، أســتفيد اليــوم مــن دعــم مؤسســة 

ــادرة  ــاع، وبفضــل مب ــن. أوشــكت علــى الضي محمــد الســادس لألبطــال الرياضيي

ــذا  مــا زلــت أناضــل مــن أجــل العيــش.  ــة الملــك هــا أن جالل

استشــعرت رفقــة أســرتي قيمــة تدخــل المؤسســة،  التــي ســارعت إلــى دعمــي 

فــي معركتــي ضــد ســرطان الــدم، أحمــد اللــه أنــه كتــب لــي حيــاة جديــدة. 

ممتــن لجاللــة الملــك محمــد الســادس، أميــر المؤمنيــن، الــذي مــا فتــيء يولــي 

ألــف شــكر لفريــق عمــل المؤسســة علــى حضورهــم  لرعايــاه.  عنايــة خاصــة 

ودعمهــم المســتمر: منصــف وســعيد بلخيــاط والســيد بــدر النجــار والســيدة ســناء 

بنانــي.

البطل العالمي في كرة القدم

ثــالث  فــي  المغربــي  المنتخــب  مــع  شــارك 
منافســات دولية: كأس العالم 1970 بالمكســيك، 
أولمبيــاد 1972 بميونيــخ، وكأس إفريقيــا لألمــم 

للســنة ذاتهــا
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Scanned with CamScanner

سنة التخرج التكوين المدرسة أو الجامعة اسم اإلبن اسم البطل

2014
ماستر في الهندسة

الصناعیة
لیل /نیكسیتي ستودیا

فرنسا
الزهراوي عمر الزهراوي عبد العالي

2015
اماستر في األبناك

والمالیة
المدرسة العلیا للتجارة

بفرنسا
الكزار زینب الكزار رضوان

2015
ماستر تسییر 
المؤسسات

أنفو هوس فاس فیاللي محمد أیوب فیاللي محمد نجیب

2016 ماستر في علم اإلجرام جامعة بروكسیل الحرة التازي أحمد التازي عبد لله

2016
ماستر في االعالمیات

والشبكات
IGA نفسها دیسالم وئام

2017
ماستر في التسییر

الریاضي
المدرسة العلیا الدولیة

للتسییر
نفسه الزایدي إسماعیل

2017
إجازة في القانون 

العربي

كلیة العلوم القانونیة
واالقتصادیة

واالجتماعیة-السویسي
الرباط

البوشري عمر البوشري عبد الجلیل

2018
هندسة األنظمة 

التطبیقیة
جامعة موندیابولیس حنین وفاء حنین عبد لله

2018

ماستر في
KNOWLEDGE

INTEGRATION IN
MECHANICAL
PRODUCTION

جامعة لیموج الفرنسیة كاتیم سارة كاتیم محمد

2018
ماستر القانون الدولي

لألعمال
الجامعة الدولیة

بالدارالبیضاء نفسه بلیلة یوسف

901810
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2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 

التمدرس 
تضــع مؤسســة محمــد الســادس لألبطــال الرياضييــن دعــم منخرطيهــا لتدليــل الصعــاب أمــام  تمــدرس أطفالهــم فــي صلــب اهتمامهــا 

وانشــغاالتها، وتبــذل قصــارى جهودهــا لتخفيــف العــبء عليهــم.  
ســعادة طاقــم عملهــا بــال حــدود وهــي تحصــد باكــورة نتائجهــا فــي هــذا المجــال عبــر   تخــرج الفــوج األول مــن الطــالب الذيــن اســتفادوا 

مــن دعــم المؤسســة.

ً
 مستقبليا

ً
خريجينخريجا

نتائج ملموسة 
أبناء األبطال المتخرجون بفضل مساندة مؤسسة محمد السادس 

لألبطال الرياضيين.

2018   2011
تقرير التسيير 

شهادة 
رضــوان لكزار
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سنة التخرج التكوین المدرسة أو الجامعة اسمك االبن اسم البطل

2019 الهندسة المیكانیكیة –
باك |+

المدرسة الوطنیة العلیا
للكهرباء والمیكانیك -

آسفي
السماط علي السماط عبد لله

2019 هندسة في إدارة الموارد
البشریة

المدرسة العلیا للھندسة
المدنیة والتكنولوجیات

الجدیدة
نفسه الكبیر عادل

2019 تكوین في التمریض
المعهد الخاص للتكوین

في المهن الشبه الطبیة
بالرباط

غانمي مریم غانمي لكبیر

2019 ماستر في األبناك
والمالیة

معهد الدراسات العلیا في
التسییر - وجدة السمیري حكیم السمیري كمال

2019 ماستر في التسییر
الریاضي

المعهد العالي للتجارة
وإدارة المقاوالت -

الدارالبیضاء
كاندفیل أنوار كاندفیل أنوار

2019 تكوین مستمر في
الشرطة العلمیة جامعة بروكسیل الحرة التازي أحمد التازي عبد لله

2019 ماستر في التسییر جامعة باریس العبدالوي معن 
ریم العبدالوي معن محمد

2019 الهندسة المعماریة الجامعة المتعددة
االختصاصات فاالنس الخیاط زینب الخیاط عبد اللطیف

2019 إجازة مهنیة في الریاضة معهد موالي رشید لشكر معاد لشكر علي

2019 ماستر في التسییر المدرسة الوطنیة للتجارة
والتسییر لشكر مریم لشكر علي

2019 تكوین الترویض الطبي مدرسة العلوم الشبه
الطبیة التطبیقیة - الرباط نفسها الشعبي بشرى

2020 الماستر المدرسة العلیا الدولیة
للتسییر

كاتیم فاطمة 
الزهراء كاتیم محمد

2020 الماستر المدرسة العلیا الدولیة
للتسییر دیسالم سلیمان دیسالم مصطفى

2021 الماستر الجامعة الدولیة بالرباط فولوح سلمى فولوح محمد

2021 التسییر الدولي - الماستر الجامعة الدولیة بالرباط البصیر أیوب البصیر رشید

2021 الهندسة المعماریة مارن الفالي - فرنسا فتوي أمینة فتوي مصطفى)الشریف(

2022 الماستر الجامعة الدولیة بالرباط األبیض فرحة األبیض خالد

2024 الطب
كلیة محمد السادس للطب

الدارالبیضاء
الجرموني فاطمة

الزهراء طارق الجرموني

135

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 

2018   2011
تقرير التسيير 

طلبة المؤسسة الخریجین المستقبلیین
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2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 

زهــور لقمــش 

“

“

بطلة دولية في ألعاب القوى، ميدالية الذهبية في العدو الريفي

ميدالية الذهبية 
في العدو الريفي

لطالمــا ركضــت، بحــذاء أو مــن دونــه. هذا شــغفي. ســرت على منــوال أيقونتي 

ألعــاب القــوى المغربيــة ســعيد عويطــة ونــوال المتــوكل اللذيــن فتحــا أمامــي 

طريــق التميــز وإثبــات الــذات بفضــل الرياضــة، صــرت  اليــوم أحظــى بمســيرة 

مهنيــة عســكرية ، مارســتها بصفــة مدنيــة أو عســكرية. فــي تقديري الشــخصي، 

الرياضــة مــرادف  للصبــر، المثابــرة، روح المنافســة، تعلمــك كيــف تواجــه صعوبــات 

الحيــاة وتتفــوق علــى نفســك فــي األوقــات العصيبــة.

 أحــاول اليــوم تلقيــن طفلــي القيــم الرياضيــة. وفــي مقدمتهــا  البــدل والعطــاء 

بســخاء دون انتظــار المقابــل،  أســوة بأبطــال األمــس الذيــن رفعــوا أســهم اســم 

المغــرب عاليــا. 

مجهــودات وحصيلــة مؤسســتنا الغــراء تثلــج الصــدور، ومبــادرة صاحــب الجاللــة 

نصــره اللــه راعــي الرياضــة والرياضييــن ال تقــدر بثمــن. ألنهــا تســتجيب - بــال تمييــز 

بيــن الذكــور واإلنــاث -  لحاجيــات أولئــك األبطــال الذيــن ضحــوا بالغالــي والنفيــس 

أثنــاء فتــرة الممارســة بنكــران ذات مــن أجــل أن يرفــرف علــم المملكــة خفاقــا فــي 

أكبــر التظاهــرات العالميــة . 

شــخصيا، حققــت لــي المؤسســة أعــز أمنيــة إلــى قلبــي أال وهــي زيــارة الحرميــن 

الشــريفين ألداء فريضــة الحــج. منعطــف وجدانــي  جعــل حياتــي موزعــة إلــى 

قســمين: مــا قبــل الحــج ومــا بعــده ـ وأحمــد اللــه عليهــا نعمــة

خاصيــة فريــق عمــل المؤسســة، الــذي أشــكره بالمناســبة ألنــه يســر لــي ترجمــة 

ــد اإلنصــات لألبطــال، ال يؤمــن بالمســتحيل فألــف  ــه يجي حلمــي إلــى واقــع،  أن

شــكر لكــم جميعــا علــى أياديكــم البيضــاء.
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الحصيلة المالية

نوال المتوكل بعد فوزها 
ب 400 متر حواجز في أولمبياد 

1984 في لوس أنجليس
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2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 

حصيلة
األصول

141

برسم السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2018

األصول

  A األصول غير الجارية

تة
ثاب

 ال
ل

صو
األ

 
ية

جار
 ال

ل
صو

األ
 

نة
خزي

ال

   C أصول الممتكات، المنشآت والمعدات

  D األصول المالية والممتلكات والمنشآت

  E فوارق التحويالت الدائنة

   )A + B +C +D +E ( 1 مجموع
  F المخزون

  G مستجقات األصول الجارية

  ) F + G  + H + I  (  2 مجموع
أصول الخزينة  

مجموع 3   
المجموع العام 1 + 2 + 3  

  H أصول وقيم التحويل
  I فوارق التحويالت الدائنة

        B األصول غير المادية

النفقات األولية  
التكاليف الموزعة على عدة فتراات  

منح تسديد السندات  

أصول األبحاث والتطوير  
براءات االختراع ، العالمات التجارية والقيم المماثلة  

األصول التجارية  
أصول  غير مادية أخرى  

األراضي  
المنشآت  

المرافق التقنية ، اآلالت والمعدات  
وسائل النقل  

تجهيزات المكاتب ومعدات مختلفة  
ممتلكات ومعدات أخرى  

ممتلكات ومعدات أخرى جارية  

قروض ثابتة  
أصول عقارية أخرى  

سند رأسمال  
سندات مالية ثابتة أخرى  

تقليص المستحقات الثابتة  
رفع ديون التموين  

السلع  
المواد واألدوات المستهلكة  

منتجات قيد التصنيع  
المنتجات الوسطية والمنتجات الثانوية  

المنتجات تامة الصنع  

مستحقات المزودين ، الدفع المقدم ،   
حسابات العمالء    

الموظفون والمستخدمون  
الدولة  

حسابات الشركاء  
مزودون آخرون   
حسابات تسوية األصول  

العناصر المتداولة  

الشيكات والمستحقات القابلة للصرف  
األبناك  والخزينة العامة  والشيكات البريدية  

الصندوق  ، السلف والضمانات  

الخام الصافي الصافي

العمليات السابقة   
استهالك الدين   

واالعتماد
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2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 

حصيلة
اخلصوم 

برسم السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 دجنبر 2018

الديون
رأس المال المساهم

A مجموع رؤوس االموال المساهمة
B الرأسمال الفعلي المشابه

C ديون التمويل

E   تسويات صرف الديون

D التزود الدائم للطواريء والتكاليف

 A + B + C +D +E    1 المجموع
F الديون السالبة المتداولة

G مصادر تزود اخرى للطواريء والتكاليف

  III المجموع
)III+ II+ I( المجموع  العام

H تسويات صرف الديون

الخزينة الدائنة
F + G +Hالمجموع        II

الرأسمال االجمتاعي أوالخاص )1(
المساهمين – الرأسمال المسجل غير المسوق

تكاليف اإلصدار، المزج واإلضافة
فارق إعادة التقييم

االحتياطي القانوني

احتياطات أخرى
األرباح المحتجزة

الناتج الصافي في حالة انتظار إلعادة التوجيه
صافي أرباح العملية

منح االستثمار

التمويل المنتظم

القروض اإللزامية
قروض تمويل أخرى

التزود الدائم للطوارئ 

التزود الدائم للتكاليف

رفع المستحقات المنقولة

تخفيض ديون التمويل

المزودون  والحسابات التابعة

عمالء اإلئتمان - المبالغ المدفوعة مقدما 

المستخدمون
الهيئات االجتماعية

الدولة
حسابات الشركاء

دائنون آخرون
حسابات التسوية - الديون

ديون األنصبة
ديون الخزينة

األبناك - أرصدة مستحقة الدفع

           الرسمال  

           المصروف......

العمليات العمليات السابقة

م
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ل

وي
تم
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حصيلة
معفاة من الرسوم اإليــرادات والنفقــات

145

من 01/01/2018 إلى 31/12/2018 

1 ( فارق المخزون : المخزن النهائي – المخزون األصلي ، زيادة )+( ، نقصان )-(
2 ( استهالك أو إعادة بيع السلع المشتراة : المشتريات – متغيرات المخزون 

طبيعة العملية

منتجات االستغالل
بيع السلع

بيع الممتلكات والخدمات المنتجة

رقم المعامالت
فارق مخزون اإلنتاج ) + / - ( ) 1 ( 

األصول المنتجة من 
طرف الشركة

دعم االستغالل

منتجات أخرى لالستغالل
استئناف االستغالل / تحويل الكتاليف

 
المجموع 1

تكاليف االستغالل
إعادة بيع السلع المشتراة

شراء المواد واالدوات المستهلكة

تكاليف اخرى خارجية 
الضرئب والرسوم

كلفة المستخدمين
تكاليف االستغالل األخرى

مخصصات االستغالل 
المجموع 2

مجموع االستغالل
المنتجات المالية

منتجات رسوم المساهمة وأصول اخرى

أرباح صرف العمالت
الفوائد والمنتجات المالية االخرى
المبادلة المالية وتحويل التكاليف 

المجموع 4 

التكاليف  المالية
تكاليف الفوائد
خسائر التبادل

تكاليف مالية أخرى
مخصصات مالية

المجموع 5 
 IV + V الحصيلة المالية
III + VI الحصيلة الجارية

العمليات

خاصة بالعملية 
1

خاص بالعمليات 
السابقة 2

مجموع العملية
) 2 + 1 ( = 3 

خاص بالعمليات 
السابقة 4

ل
غال
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اال

ف 
الي
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ية
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ف 
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حصيلة
اإليــرادات والنفقــات

طبيعة العملية

العمليات

خاصة بالعملية 
1

خاص بالعمليات 
السابقة 2

مجموع العملية
) 2 + 1 ( = 3 

خاص بالعمليات 
السابقة 4

مجموع اإليرادات
I + IV + VIII

مجموع التكاليف
II + V + IX +XII

الناتج الصافي
مجموع اإليرادات – مجموع التكاليف

ي
جار

 ال
غير

من 01/01/2018 إلى 31/12/2018 

الناتج الجاري ) تأجيل (

المواد غير الجاريةعائدات التصرف في الممتلكات
عائدات التصرف في الممتلكات

منح التوازن
استرجاع منح االستثمار

منتوجات أخرى غير جارية
استرجاع غير جاري ) نقل عموالت الصرف (

VIII المجموع
الكلفة غير الجارية

القيم الصافية السترجاع قيمة األصول المتبرع بها 

المنح الموافق عليها
تكاليف اخرى غير جارية

مخصصات غي جارية خاصة باألصول واالعتمادات

IX المجموع
)VIII - IX( الحصيلة غير الجارية

)VII+ / - X( الحصيلة قبل الضريبة
الضريبة على الحصيلة

)XI - XII( الحصيلة الصافية
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أعضاؤنا

خالد السكاح حين حصوله على الميدالية 
الذهبية على مسافة 10000 متر في 

األلعاب األولمبية لبرشلونة 1992



154155

كرة القدم

لرجــاء  ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1989 ســنة 

 1960 - العــب دولــي مغربــي مــن 
1970 لــى  إ

1962 مــع فريــق  - بطــل فرنســا ســنة 
نــس را د دو  ســتا

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1997 ســنة 

 ،1974 لــى  1966 إ - العــب دولــي مــن 
لمكســيك  با لــم  لعا ا كأس  فــي  شــارك 

  1970 ســنة 

ء ســنة  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
لألنديــة  لعــال  ا 1999، شــارك فــي كأس 

 2000 ســنة  زيــل  لبرا با

لســتينيات  ا فــي  بق  - العــب محتــرف ســا

ء ســنة  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
لألنديــة  لعــال  ا 1999، شــارك فــي كأس 

2000 ســنة  زيــل  لبرا با

د  لــودا ا ــا مــع فريــق  إفريقي - بطــل 
1992 ســنة 

األولمبــي  لوطنــي  ا ــق  لفري ا - شــارك مــع 
1992 برشــلونة ســنة  فــي 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2010 ســنة  لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا

لمنعــم ا عبــد 
محمــد

أقصبي
حسن

أمداح
مراد

عمرانــي )باخا(
عبــد الله

أرمومن
محمد

عياد )شيشــة(
لحسن

عبــوب
زكريــاء

لعشــاب  ا
مصطفــى

آيــت بولمان  
عبــد الحكيم

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2010 لفاســي ســنة  ا لمغــرب  ا

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

 1970 لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 
لمكســيك با

لمكســيك  با لــم  لعا ا كأس  فــي  شــارك   -
1986 ســنة 

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2003 ء ســنة  لرجــا ا فريــق 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

ء ســنة  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
لألنديــة  لعــال  ا 1999، شــارك فــي كأس 

2000 ســنة  زيــل  لبرا با

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1999 ســنة 

لألنديــة  لعــال  ا - شــارك فــي كأس 
2000 ســنة  زيــل  لبرا با

مــع  لــكأس  با ئزيــن  للفا إفريقيــا  كأس   -
2002 لبيضــاوي ســنة  ا د  ــودا ل ا ــق  فري

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2003 ء ســنة  لرجــا ا فريــق 

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
 1976

1978 1974 و  ــم  ل لعا ا ــكأس  ل تأهــل   -

مــع  لــكأس  با ئزيــن  للفا إفريقيــا  كأي   -
2002 لبيضــاوي ســنة  ا د  ــودا ل ا ــق  فري

األلعــاب  فــي  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
1983 ســنة  لمتوســطية  ا

 ،1994 لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 
لبيضــاوي  ا د  لــودا ا مــع  إفريقيــا  بطــل 

1992 ســنة 

لــوداد  ا ــا مــع فريــق  إفريقي - بطــل 
1992 ســنة 

 1998 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 
األولمبــي  لوطنــي  ا ــق  لفري ا - شــارك مــع 

1992 برشــلونة ســنة  فــي 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2005 ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

لصمــد ا عبــد 
حــد لوا ا عبــد 

عالوي
أحمد

أمــان الله 
عــز الدين

أنفلوس
محمد

عتبة
يونس

عياطي
يوسف

بو شــروان أ
هشــام

مي  عشــا
يوســف

آيــت لعريف
عبــد الحق

بــو علــي  أ
أحمــد

علودي
سفيان

أمشــارط عسيلة
حسن

عوضان
زكرياء

عتيق
عبــد الوهاب

عزمي
خليل 

برامــي  أ
لحســن

عفيفــي
زهيــر

أجراوي
حكيم 

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 

الئـحــةالئـحــة املنخرطــناملنخرطــن
تم تصنيف هذه االئحة من  التخصص الرياضي األكثر تمثيال إلى األقل تمثيال. 

 وتم تقديم األعضاء بالترتيب األبجدي ضمن كل تخصص. 
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مــع  لــكأس  با ئزيــن  للفا إفريقيــا  كأس   -
2002 لبيضــاوي ســنة  ا د  ــودا ل ا ــق  فري

لســتينيات  ا فــي  بق  - العــب محتــرف ســا  -

1976 لألمــم ســنة  إفريقيــا  ئــز كأس  فا  -

لقــوات  ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1985 ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا

د  لــودا ا لكــؤوس مــع فريــق  ا - كأس 
2002 ســنة  لبيضــاوي  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا فريــق 

 2005 ســنة 

األولمبيــة  األلعــاب  - شــارك فــي 
 1992 ســنة  ببرشــلونة 

 ،1986 ســنة  إلفريقيــا  لذهبيــة  ا لكــرة  ا  -
لفريــق  ا مــع  لألمــم  إفريقيــا  كأس  ئــي  نها

2004 لوطنــي ســنة  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
1996 ســنة  لمراكشــي  ا لكوكــب  ا فريــق 

ء ســنة  لرجــا ا إفريقيــا مــع  - بطولــة 
مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   ،1999

 2003 ء ســنة  لرجــا ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
  2005 ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا

عزى
أمين

بينينــي محمــد
عبــد العليم

بنمبارك
عبــد الفتاح

لبيض
محمد

برجي
محمد

بوهالل
محسن

بادو
الزاكي 

بسام
شرف 

بكاري
عادل

بن دريس
عمر

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

 ،1974 لــى  1967 إ - العــب دولــي مــن 
لمكســيك  با لــم  لعا ا كأس  فــي  شــارك 

1970 ســنة 

1998 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

1986 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

ليــة  لكنفدرا ا كأس  فــي  نيــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
لقــوات  ا 2007 مــع  ــة ســنة  اإلفريقي

لملكيــة ا لمســلحة  ا
ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -

لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا مــع   2005

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2003 ء ســنة  لرجــا ا فريــق 

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
 1999 ســنة 

 ،1998 لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 
لبيضــاوي  ءا لرجا ا مــع  إفريقيــا  بطــل 

  1997 ســنة 

1976 لوطنــي  ا لفريــق  ا  -

د  لــودا ا 1992 مــع  ــا ســنة  إفريقي - بطــل 
ي  و لبيضــا ا

لمكســيك  با لــم  لعا ا كأس  فــي  شــارك   -
 1986 ســنة 

1998 لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 

فــي  لبرنزيــة  ا ليــة  لمدا ا ئــز علــى  حا  -
1980 اإلفريقيــة ســنة  لــكأس  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2003 ء ســنة  لرجــا ا فريــق 

 2004 اإلفريقيــة  األمــم  كأس  ئــي  نها  -

1986 لــم  لعا ا كأس   -
ــا  إفريقي - أفضــل العــب فــي كأس 

لســنيغال  با  1992 لألمــم 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

ء ســنة  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي ــة  - بطول
1999 1997 و 

 1972 األولمبيــة  األلعــاب  - شــارك فــي 
نيــخ  بميو

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

بادة
عصام 

بنخريف
جمعة بو

بنزكري
إدريس

بيدار
عبــد الله

بوبو
نــور الدين 

بوحســوس  
المصطفــى

بغــداد جامي
أنوار 

بصير
صــالح الدين

بلفايدة
عزوز 

بنعبيشــة
حسن

باديدي
إدريس

بنمحمــود 
رشيد

بنزموري
سعيد

بيضوضــان 
مصطفى

بودربالة
عزيز 

بوجار
حميد

حفيظ با
عمر

بكاري
محمد

بلقرشــي )الشاوي( 
أحمد

بنشــريفة
محمد
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مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
  2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

1976 لألمــم ســنة  إفريقيــا  ئــز كأس  فا  -

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لمراكشــي ا لكوكــب  ا مــع   1996

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2005 ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا

لقــوات  ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1985 ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

لواليــات  با  1994 لــم  لعا ا كأس   -
ة  لمتحــد ا

د  لــودا ا ــا مــع فريــق  إفريقي - بطــل 
1992 ســنة  لبيضــاوي  ا

لخمســينات  ا خــالل  محتــرف  - العــب 

1998 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

بوخريص 
عبــد الفتاح

الدالحي
أحمد

دميعي
هشام

الشــحيمي
يونس

األنماتــي )حمدي( 
محمد

لبقالي ا
محمــد أمين 

بويبود
عبــد المجيد

شابوكي
عادل

شيشة
أحمد

شيبو
يوسف

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا مــع   2005

2005 ســنة 

إفريقيــا  بطــل   ،1994 لــم  لعا ا كأس   -
لبيضــاوي ا د  لــودا ا 1992 مــع 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1997 ســنة 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2003 ء ســنة  لرجــا ا فريــق 

د  لــودا ا 1992 مــع  ــا ســنة  إفريقي - بطــل 
ي و لبيضــا ا

1998، بطــل  لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 
لبيضــاوي ســنة  ا ء  لرجــا ا مــع  إفريقيــا 

1999 1997 و 

1974 لــم  لعا ا كأس  ئيــات  إقصا  -

ســنة  لألمــم  إفريقيــا  كأس  ئــي  نها  -
 1994

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا 2010 مــع 

2005 لســنة 

ســنة  لمكســيك  با لــم  لعا ا كأس   -
 1984 األولمبيــة ســنة  األلعــاب   ،1986

األمريكيــة لمتحــدة  ا لواليــات  با

1994 لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا 2010 مــع 

2005 لســنة 

1976 لألمــم ســنة  إفريقيــا  ئــز كأس  فا  -

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس  ئــي  نها  -
ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا مــع 

2006

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي   ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا 2010 مــع 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

1998 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا 2010 مــع 

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا 2010 مــع 

2005 لســنة 

بوطربوش
يوسف

الداودي
رشيد

دغمي
الطاهر

الباعشري
عبــد الجليل

األطلسي
أحمد

البركة
رشيد

شادلي
مصطفى

شباك
العربي

شهاب
طارق 

شــطيبي  
شــمس الدين

البويحيــاوي 
نــور الدين

دغاي
سعيد

الدكالي
محمد

األندلسي
جــواد عباد

البحري
ابراهيم

الباسل
المهدي 

شفيق
يوسف

شيبا
سعيد

ني شيها
محمد

دحماني
رشيد
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 1986 لــم  لعا ا كأس   -
األلعــاب  فــي  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

1984 ســنة  لمتوســطية  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2002 لــوداد ســنة  ا فريــق 

د  لــودا ا ــا مــع فريــق  إفريقي - بطــل 
1992 ســنة 

لرباطــي  ا لفتــح  ا مــع  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 ســنة 

مــع  لألنديــة  لــم  لعا ا ئــي كأس  نها  -
2013 ء ســنة  لرجــا ا

لقــوات  ا 1985 مــع  إفريقيــا ســنة  - كأس 
لملكيــة ا لمســلحة  ا

 1970 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

لقــوات  ا 1985 مــع  ــا ســنة  إفريقي - بطــل 
لملكيــة ا لمســلحة  ا

1986 لــم   لعا ا كأس   -
 1994 لــم  لعا ا كأس   -

1994 لــم   لعا ا كأس   -
 1998 لــم  لعا ا كأس   -

لبيض ا
لد خا

الجنابي
شــمس الدين

الخطاري
عبــد الفتاح

المســكيني
عادل

الراقي
عصام

فاضلي
حمو

الفياللي
محمد

الغريسي
عبد الســالم 

الحــداوي  
مصطفى

الحضريوي
عبــد الكريم

لوطنيــة  ا لبطولــة  ا - أفضــل هــداف فــي 
) ريــا جا لقياســي الزال  ا لرقــم  ا (

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا مــع 

2005

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1989 ســنة 

1994 لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 

2004 إفريقيــا  كأس  ئــي  نها  -

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لمراكشــي ا لكوكــب  ا مــع   1996

ــوداد  ل ا 1992 مــع  ــا ســنة  إفريقي - كأس 
ي  و لبيضــا ا

د  لــودا ا ــا مــع فريــق  إفريقي - بطــل 
1992 ســنة 

1976 لألمــم ســنة  إفريقيــا  ئــز كأس  فا  -

ســنة  لألنديــة  لــم  لعا ا كأس  ئــي  نها  -
ء  لرجــا ا 2013 مــع 

لبيضــاوي  ا ء  لرجــا ا مــع  إفريقيــا  بطــل   -
1999 1997 و  ســنة 

ء  لرجــا ا لألمــم مــع  إفريقيــا  - كأس 
2003 ســنة 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

األولمبيــة  األلعــاب  - شــارك فــي 
1964 ســنة  بطوكيــو 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2002 لــوداد ســنة  ا فريــق 

1970 لــم  لعا ا كأس   -

1976 لألمــم ســنة  إفريقيــا  ئــز كأس  فا  -

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

ء  لرجــا ا لألمــم مــع  إفريقيــا  - كأس 
 2003 ســنة 

ســنة  لألنديــة  لــم  لعا ا كأس  ئــي  نها  -
ء  لرجــا ا 2013 مــع 

لوطنــي  ا للفريــق  عميــد  أول   -
لخمســينيات  ا مجــد   -

د  لــودا ا ــا مــع فريــق  إفريقي - بطــل 
1992 ســنة 

البوساطي
محمد

الجرموني
طارق

المعطاوي
ني  تيجا

ارباط
أمين 

الزبدي
عبــد العزيز

الراجحي
فخــر الديــن  

الكانة
عزيز

الجزار
رضوان 

الحــاج )أولحاج(
ســعد الدين 

الحيمور
رضوان

الفاتحي
هشام

الجوبــاري  
ابراهيم 

المنصوري
عبــد الغني 

الراجي
مراد

فاضلي
الجياللي

الفتوي )الشــريف( 
المصطفــى

الغريب
أسامة 

الحد
ياسين

الحضري
عبد الســالم

الحسوني
عبــد العزيز
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لخمســينات ا ســنوات  مجــد  لخمســينات -  ا بق فــي  - العــب دولــي ســا
ت لســتينيا ا و

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس  ئــي  نها  -
2004 لوطنــي ســنة  ا ــق  لفري ا مــع 

1970 لــم  لعا ا كأس   -

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
1996 ســنة  لمراكشــي  ا لكوكــب  ا

لبيضــاوي  ا ء  لرجــا ا مــع  إفريقيــا  بطــل   -
1999 1997 و  ســنة 

لخمســينات ا ســنوات  مجــد   -

األولمبيــة  األلعــاب  - شــارك فــي 
كيــو  بطو

1998 و   1994 لــم  لعا ا كأس   -
لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا مــع  ئــي  نها  -

1997 ســنة 

1970 لــم  لعا ا كأس   -
لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -

1976

المرحــوم بهجي
حميد

المرحــوم رياض
محمد

فوهامي
خالد

غاندي
سعيد

كيسر
امحمد

حفيظ
عبــد الصادق

المرحــوم الزهر
عبــد الله

المرحوم
بنديــان علي

المرحــوم البرازي
عبــد القادر

المرحــوم الهزاز
محمد

لخمســينات ا ســنوات  مجــد  لســتينات-  ا و  لخمســينات  ا ســنوات  مجــد   -

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2005 ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا

1970 لــم  لعا ا كأس   -

1994 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

لخمســينات  ا - العــب دولــي مــن ســنوات 
لســتينات  ا و 

 1970 لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 

لخمســينات  ا فــي  بق  - العــب محتــرف ســا
ت لســتينيا ا و

لخمســينات  ا بق فــي  - العــب دولــي ســا
ت لســتينيا ا و

ــي  لوطن ا ــق  لفري ا لخمســينات - مــدرب  ا بق فــي  - العــب دولــي ســا
ت لســتينيا ا و

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2005 ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا

لألمــم إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976 ســنة 

لألمــم إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976 ســنة 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

لســتينات  ا ســنوات  مجــد   -

1986 لــم  لعا ا كأس   -

لمســلحة  ا لقــوات  ا مــع  إفريقيــا  بطــل   -
1985 ســنة  لملكيــة  ا

1986 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

باأللعــاب  لوطنــي  ا لفريــق  ا - مــدرب 
لمبيــة  و أل ا

المرحــوم هريــرة  
المصطفــى

المرحــوم تاتــوم الوردي 
ابراهيم هاشــمية 

فولوح
محمد

الغزوانــي  
موهوب 

حبابي
العربي

حجي
حمزة 

المرحــوم بابا
محمد

المرحــوم بنقصو
عالل 

أرملــة المرحــوم الخلفي   
محمد-شــركوة عائشــة 

المرحــوم حدود
عبــد الله الســتاتي

المرحــوم جبران
محمد

المرحــوم زيــدان 
موالي لحســن

غاسي
عبــد الرفيع 

غيادي
بنداود

حدادي
إدريس

حالم
محمد

المرحــوم بلتهم
محمد

المرحــوم الضلمي  
عبــد المجيد

المرحــوم الرموكي  
أحمد

المرحــوم مديــح 
مصطفى
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لســتينات ا و  لخمســينات  ا ســنوات  مجــد  ســنة -  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا مــع   2005

2005 ســنة 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
2002 لــوداد ســنة  ا مــع فريــق 

لبيضــاوي  ا ء  لرجــا ا مــع  إفريقيــا  بطــل   -
1999 1997 و  ســنة 

ء ســنة  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1999 1997 و 

ــة  لألندي ــم  ل لعا ا - شــارك فــي كأس 
2000 ســنة  زيــل  لبرا با

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

لفريــق  ا مــع  إفريقيــا  نيــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
)2000 ( بمصــر  لوطنــي  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
1996 ســنة  لمراكشــي  ا لكوكــب  ا فريــق 

ء  لرجــا ا إفريقيــا ســنة مــع  - كأس 
ي و لبيضــا ا

ء ســنة  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1999 1997 و

ــة  لألندي ــم  ل لعا ا - شــارك فــي كأس 
2000 ســنة  زيــل  لبرا با

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
لبيضــاوي  ا ء  لرجــا ا 2003 مــع 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس  ئــي  نها  -
ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا مــع 

2006

اآلســيوية  اإلفريقيــة  لــكأس  با ئــز  فا  -
د  لودا ا مــع 

لســتينيات  ا بق فــي  - العــب دولــي ســا
ت لســبعينا ا و

احميــدوش  
حمادي 

القرقوري
محمد

القاصد
محمــد أمين 

خليف
مصطفى

خربوش
محمد

كوها
اسماعيل 

هيجو
عبــد اللطيف

الداودي 
رشيد

ني جنا
عبــد الكريم

جريندو
عبــد اللطيف

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

مــع  لألنديــة  لــم  لعا ا ئــي كأس  نها  -
2013 ء ســنة  لرجــا ا

1986 لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 

لمكســيك  با لــم  لعا ا كأس  فــي  شــارك   -
1986 ســنة 

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1999 ســنة 

لخمســينات  ا فــي  بق  - العــب محتــرف ســا

لقــوات  ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1985 ســنة  لمســلحة  ا

1986 لــم ســنة   لعا ا - شــارك فــي كأس 

ء  لرجــا ا 1989 مــع  ــا ســنة  إفريقي ــوداد ســنة - بطــل  ل ا ــا مــع  إفريقي ــة  - بطول
1992

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2002 لــوداد ســنة  ا

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1997 ســنة 

1970 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

1987 بســوريا  لمتوســطية  ا األلعــاب   -

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

لســتينيات  ا بق فــي  - العــب دولــي ســا
ت لســبعينا ا و

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
1996 ســنة  لمراكشــي  ا لكوكــب  ا فريــق 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
2003 ء  لرجــا ا مــع فريــق 

الحموني
سعيد

القروشي
عادل

خيري
عبــد الرزاق 

لبض
خليفة

خوباش
محمد

كسيكســو
مير  عا

حميد
صــالح الدين

الجعفري
علي

جموحي
توفيق

قبلي
محمد

الحمراوي
عبــد الرحيم

قصاب
جمعة بو

لخلفي ا
مصطفى

الخنوسي
إدريس

كيدي
مصطفى

كتامي
عبــد الحق

حسن
عبــد الرحيم

جامع
بنعيســى

الجبيري
أحمد

قاسمي
نــور الدين
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مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
2002 لــوداد ســنة  ا مــع فريــق 

مــع   2009 ليــة  لكنفدرا ا كأس  بطــل   -
لرباطــي  ا لفتــح  ا

ثينــا  بأ األولمبيــة  لأللعــال  تأهــل   -
2004 ســنة 

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

لألنديــة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1997 ســنة 

ســنة  لألنديــة  لــم  لعا ا كأس  ئــي  نها  -
ء لرجــا ا 2013 مــع 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

1986 لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

لوطنــي ا للفريــق  بق  - مــدرب ســا

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

كأس  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
1978 لألمــم  إفريقيــا 

لوطنــي مــن  ا لفريــق  ا بق مــع  - العــب ســا
1975 لــى  إ  1967

1986 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

اآلســيوية  اإلفريقيــة-  لــكأس  ا  -
1992-1993

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس  بطــل   -
2009 لرباطــي ســنة  ا ــح  لفت ا ــق  مــع فري

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2009 لرباطــي ســنة  ا لفتــح  ا

اإلفريقيــة،  ليــة  لكنفدرا ا كأس  ئــي  نها  -
مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا

2002 لــوداد ســنة  ا فريــق 

ليــة  لكنفدرا ا كأس  نيــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
د لودا ا مــع 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس  ئــز  لفا ا  -
2002 لــوداد ســنة  ا مــع 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

كتاري
حسن

مديحي
محمد

منصور
عبــد اإلله 

مجروح
أحمد

مسراوي
سعيد

ميكي
عادل

بي لشها
محمد

لمريس
عبــد المجيد

لبهيج
خالد

لوزاني
عبــد الحق 

لوطنــي ا للفريــق  بق  لألمــم ســنة - مــدرب ســا إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1999 ســنة 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس  بطــل   -
2009 لرباطــي ســنة  ا ــح  لفت ا ــق  مــع فري

1970 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

لبيضــاوي  ا ء  لرجــا ا مــع  إفريقيــا  بطــل   -
1999 ســنة 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
ء  لرجــا ا 2003 مــع  ســنة 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
2002 لــوداد ســنة  ا مــع فريــق 

1970 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

لعلو
عبــد اللطيف

محــروس  
مصطفى 

مغفور
محمد

مري
عبــد الكريم

مســتوري  
مصطفى

ميناوي
سهيل 

لغراوي
عزيز

لمياغري
نادر

لكسيري
هشام

سفي ليو
يونس

لبصير
امحمد

ملوك
مهدي  

مسلوب
نبيل

مســكيني
عالء 

مزوار
عبــد القادر

مصباح
هشام

لحراري
عبــد النبي 

العربي
أحرضان

لويسي
هشام

معروفي
محمد
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اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا مــع 

2005

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
2005 ســنة  لملكيــة  ا لمســلحة  ا لقــوات  ا

 1998 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

1986 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

ء  لرجــا ا 1989 مــع  ــا ســنة  إفريقي - بطــل 
لمكســيك  با لــم  لعا ا كأس  فــي  شــارك   -

1986 ســنة 

1998 لــم  لعا ا بــكأس  تأهيلــي  - هــدف 

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1989 ســنة 

ــوداد ســنة  ل ا ــا مــع  إفريقي ــة  - بطول
1999

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
2002 لــوداد ســنة  ا مــع 

1994 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

ء  لرجــا ا 1989 مــع  ــا ســنة  إفريقي - بطــل 
ي و لبيضــا ا

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لمراكشــي ا لكوكــب  ا مــع   1996

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
2009 لرباطــي ســنة  ا ــح  لفت ا ــق  مــع فري

األولمبيــة  األلعــاب  - شــارك فــي 
2000 ســنة  بســيدني 

ســنة  لألمــم  إفريقيــا  كأس  ئــي  نها  -
2004

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
د لــودا ا 2002 مــع فريــق  ســنة 

1986 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

ســنة  لألنديــة  لــم  لعا ا كأس  ئــي  نها  -
ء لرجــا ا 2013 مــع 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

لــوداد  ا ــا مــع فريــق  إفريقي - بطــل 
2017 ســنة 

مختاري
محمــد راضي 

نعوم
ياسين

نقروز
رشيد

واداني
لحسن

ولد موزو
بوعزة

راغب
خالد

موهو
محمد

مسلك
خالد

مزاكي
حكيم

نادر
حسن

 1986 لــم ســنة  لعا ا ء ســنة - شــارك فــي كأس  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
 ،1999 1997 و

ــة  لألندي ــم  ل لعا ا - شــارك فــي كأس 
،2000 ســنة  زيــل  لبرا با

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
لبيضــاوي ا ء  لرجــا ا 2003 مــع 

لرجــاء ا 1996 مــع  ــا ســنة  إفريقي - بطــل 

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1999 ســنة 

ــة مــع  بثــالث بطــوالت عربي ــز  ئ لفا ا  -
لبيضــاوي ا أوالمبيــك  فريــق 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
2009 لرباطــي ســنة  ا ــح  لفت ا ــق  مــع فري

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1989 ســنة 

مــع   1978 ســنة  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
لوطنــي  ا لفريــق  ا

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

مــع  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لفاســي  ا لرياضــي  ا لمغــرب  ا فريــق 

2010 ســنة 

موحد
حسن

نكيدي
عبــد العالي

نصير
عبــد اللطيف

وادو
عبد الســالم

أومنصور
خالد

تي غيا
عبــد الفتاح

مجاهد
أحمد

متولي
محسن

األمرانــي   
مصطفى

نقاش
ابراهيم

مودني
عبــد الفتاح

النجاري
عمر

عقبة
نبيل

أوشريف
حسن

أوزكاط
عزيز

روكي
رشيد

مراسل
نــور الدين

متقي 
إدريس

امساسي
عبــد الرحمان

نمساوي
عمر
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1998 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

1989 ء ســنة  لرجــا ا ــا مــع  إفريقي - بطــل 

1986 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

ء  لرجــا ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1989 ســنة 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
ء لرجــا ا 2003 مــع فريــق  ســنة 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
2003 ء ســنة  لرجــا ا مــع فريــق 

لســتينات ا و  لخمســينات  ا ســنوات  مجــد   -

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
لرباطــي  ا ــح  لفت ا ــق  2009 مــع فري ســنة 

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لمراكشــي ســنة  ا لكوكــب  ا 1996 مــع 

2005

لرجــاء  ا ــق  ــا مــع فري إفريقي - بطــل 
1999 ســنة  

ــة  لألندي ــم  ل لعا ا -  شــارك فــي كأس 
2000 ســنة  زيــل  لبرا با

روسي
يوسف

صادقي
سعيد

ساهل
محمد

السقاي
لبشير ا

سامي
تــاج الدين 

 1998 لــم  لعا ا - شــارك فــي كأس 
اإلفريقيــة اآلســيوية مــع  لــكأس  ا  -

1993 لبيضــاوي ســنة  ا د  ــودا ل ا

كأس  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
1972 لألمــم  إفريقيــا 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
لرباطــي ا ــح  لفت ا ــق  2009 مــع فري ســنة 

1994 لــم ســنة  لعا ا - شــارك فــي كأس 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
2003 ء  لرجــا ا 1996 مــع فريــق  ســنة 

سعد
عبــد الفتاح

صــدر )ولــد مــو(  
ابراهيم

سعيدي
عبــد الرحيم

الصالحي
كمال

السراج
عادل

صابر
عبــد اإلله

صفوي
محمد

صايغ
أيوب

الصمدي 
محمد

صرصار
سمير

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
د لــودا ا 2002 مــع فريــق  ســنة 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
لرياضــي  ا لمغــرب  ا ــق  2010 مــع فري ســنة 

لمغربــي ا

ســنة  اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس   -
لمراكشــي ســنة  ا لكوكــب  ا 2009 مــع 

2005

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

1986 لــم ســنة  لعا ا اإلفريقيــة - شــارك فــي كأس  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
2002 لــوداد ســنة  ا مــع فريــق 

لفريــق  ا مــع  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
لألمــم  إفريقيــا  ببطولــة  لوطنــي  ا

1980 ســنة 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
  2003 ء ســنة  لرجــا ا مــع 

مــع  لألنديــة  لــم  لعا ا ئــي كأس  نها  -
2013 ء ســنة  لرجــا ا

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
لرياضــي  ا لمغــرب  ا ــق  2010 مــع فري ســنة 

لمغربــي ا

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

لســتينات  ا بق فــي  لألمــم ســنة - العــب محتــرف ســا إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

لــوداد  ا 1992 مــع  ــا ســنة  إفريقي - بطــل 
ي و لبيضــا ا

السقاط
خالد

الســكتيوي
طارق

سويات
إدريس

طاهر
مصطفى

الصماط
عبــد الله

ســليماني
عبــد العزيز

طلحة
مصطفى

يتة سحا
عبــد المجيد

ســليماني
رشيد

الطوسي
رشيد

السميري
كمال

السنس ســليطن
محمد )ســليطن(

التازي
عبــد الله

لرجــاء  ا 1997 مــع  ــا ســنة  إفريقي - بطــل 
ي و لبيضــا ا

سهيل
المصطفــى

التاجر
هشام
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األولمبيــة  األلعــاب  - شــارك فــي 
2000 ســنة  ببرشــلونة 

بطــل  اإلفريقيــة،  لذهبيــة  ا لكــرة  ا  -
لمســلحة  ا لقــوات  ا فريــق  مــع  إفريقيــا 

1985 ســنة 
1986 لــم ســنة   لعا ا - شــارك فــي كأس 

لألمــم ســنة  إفريقيــا  بــكأس  ئــز  لفا ا  -
1976

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
لرياضــي  ا لمغــرب  ا ــق  2010 مــع فري ســنة 

لمغربــي ا
- حكــم دولــي

- حكــم دولــي

اإلفريقيــة  لعصبــة  ا ئيــات  نها  -

 1994 لقــدم مــن  ا لكــرة  - حكــم دولــي 
2000 لــى  إ

- حكــم دولــي 

- حكــم دولــي

لألبطــال   إفريقيــا  كأس  ئيــات  نها  -

لقــدم  ا لكــرو  لمــي  - حكــم دولــي عا
1960/1972

األولمبيــة  لأللعــاب  ئيــة  لنها ا لمرحلــة  ا  -
 1972  /1960

األولمبيــة  لأللعــاب  ئيــة  لنها ا لمرحلــة  ا  -
 1960

إفريقيــا  لــكأس  ئيــة  لنها ا لمرحلــة  ا  -
 1970 لألمــم 

 1963 بق  مــن  - حكــم دولــي ســا
1975 لــى  إ

1972 لألمــم  إفريقيــا  كأس  حكــم   -

 2005 األبطــال  عصبــة  ئيــات  نها  -
 2007 و 

2004 إفريقيــا  كأس  ئيــات  نها  -

 1996-  1990 لقــدم  ا لكــرة  - حكــم دولــي 
مــن كأس  ئيــة  لنها ا لمرحلــة  ا فــي  - شــارك 

1994 لألمــم  إفريقيــا 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
د لــودا ا 2002 مــع فريــق  ســنة 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
لرياضــي  ا لمغــرب  ا ــق  2010 مــع فري ســنة 

لمغربــي ا

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
لرباطــي ا ــح  لفت ا ــق  2009 مــع فري ســنة 

األلعــاب  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
1991 ســنة  لمتوســطية  اإلفريقيــة ا ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -

لرياضــي  ا لمغــرب  ا ــق  2010 مــع فري ســنة 
لمغربــي ا

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
ء لرجــا ا 2003 مــع فريــق  ســنة  

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
لرباطــي ا ــح  لفت ا ــق  2009 مــع فري ســنة 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
لرباطــي ا ــح  لفت ا ــق  2009 مــع فري ســنة 

لمغربيــة  ا لقــدم  ا كــرة  1997- مجــد  ء ســنة  لرجــا ا ــا مــع  إفريقي - بطــل 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  لفا ا  -
لكوكــب  ا 1996 مــع فريــق  ســنة 

كشــي لمرا ا

ترمينة
حميد

مي تيمو
محمد

الزهراوي
عبــد العالي

الزكري
محمد

أحشاد
سعيد

لبقالي ا
ميمون

بلخطيــر
أحمد

ح بلفتو
عبــد العزيز

شافعي
حسن

برهمي
ن سليما

بوعافية
عبــد المجيد 

البوكيلــي
محمــد صالح 

ن بنجلو
محمد

أيوب
محمد

بحار
محمد

تفاح
رشيد

الزكرومي
سمير

الزيتوني
مراد

توتية
المصطفــى

لزنيتي ا
أناس 

الزوين
خالد

لتريكي ا
جمال 

الزيدي
اسماعيل

يغشى
مصطفى

الزيتونــي  
الريمي 

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا بــكأس  ئــز  فا  -
لرباطــي ا ــح  لفت ا ــق  2009 مــع فري ســنة 

يومير
عبــد القادر

الزويدي
محمد

تحكيم كرة القدم
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 2004-1993 1999-2005- حكــم مســاعد دولــي  - حكــم دولــي 

 2012 لــى  إ  2000 - حكــم دولــي 
ريــات دوليــة فــي كأس  - عــدة مبا

لــم لعا ا وكأس  إفريقيــا 

 2001 لــى  إ  1993 - حكــم دولــي مــن 
لــم  لعا ا كأس  ئيــات  بنها تقنــي  مــدرب   -

2010
لألمــم  إفريقيــا  تقنــي كأس  مــدرب   -
2012 لألمــم  إفريقيــا  كأس  و   2010

- حكــم دولــي

2008-2004 - حكــم مســاعد دولــي 

2006 لــى  إ  1996 - حكــم دولــي مــن 
ليــة  للكنفدرا زة  لممتــا ا لــكأس  ا ئيــات  نها  -

عصبــة  ئيــة  نها و   1998 ســنة  اإلفريقيــة 
2002 و   2001 إفريقيــا  بطــال  أ

- حكــم دولــي
اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس  ئيــات  نها  -

2002 ســنة 

 ، نيا بإســبا  1992 األولمبيــة  األلعــاب   -
1994 اإلفريقيــة  كأس 

- حكــم دولــي

لــم - حكــم دولــي لعا ا ئيــات كأس  إقصا دولــي  حكــم   -
األولمبيــة. األلعــاب  و 

- حكــم دولــي- حكــم دولــي

ئيــة غــي كأس  نها بــالت   ربــع مقا أ  -
لبطلــة ا لألنديــة  إفريقيــا 

إفريقيــا  كأس  مــن  ئيتيــن  نها مرحلتيــن   -
لألمــم

1997-1992 - حكــم دولــي 

- حكــم دولــي

- حكــم دولــي

- حكــم دولــي
لمســتوى  ا بــالت علــى  - عــدة مقا

اإلفريقــي 

 1986 لقــدم مــن  ا لكــرة  - حكــم دولــي 
1992 لــى  إ

لقــدم  ا لكــرة  - حكــم دولــي 
1998 للشــبان  إفريقيــا  بطولــة   -

- حكــم دولــي

1988 لــى  إ  1961 - حكــم دولــي 
ليــة  لكنفدرا ا لتحكيــم  ا لجنــة  عضــو   -

2008 منــذ  اإلفريقيــة 

،1992 لــى  إ  1976 - حكــم دولــي 
إفريقيــا  كأس  ئيتيــن  نها مرحلتيــن   -

 1992  /1990 لألمــم 
اإلفريقيــة ليــة  لكنفدرا ا كأس  ئيــات  نها  -

- حكــم دولــي
لقــوات  ا - مؤســس مدرســة حــكام 

لملكيــة ا لمســلحة  ا

- حكــم دولــي

عــة مــن  لقا با لقــدم  ا لكــرة  - حكــم دولــي 
2014 لــى  إ  2008

 1972 لقــدم مــن  ا لكــرة  - حكــم دولــي 
1980 لــى  إ

- حكــم دولــي

  2007 ــى  ل إ  1997 لفيفــا مــن  با - حكــم 
 1999-2002 إفريقيــا  كأس   -

اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا كأس  ئيــات  نها  -
2005 لألنديــة  لــم  لعا ا كأس   +  2004

الدهبي
عبــد العزيز

كور
يحيى

العشيري
عبــد الله

حادقة
يحيى

هجان
محمد

حراكي
إدريس

جديوي
عبــد المجيد

عرجون
عبــد الرحيم

الجياللي
غريب

المعدادي
امحمد

المهراجي
عبــد العزيز

كيتابري
عبــد المجيد

معتز
أحمد

ي لحميد
محمد

الغاش
امحمد

لطفي
عبــد الرحيم

مبروك
ابراهيم

النوني
لد خا

فنان
عبــد الواحد 

المرحوم العباســي  
العربي 

المرحــوم باهو
حميد

مبروك
منير 

المرحــوم باهو
محمد

ناصيري
عبــد العالي 

نجاشي
موالي لحســن

نجيدي
عبــد الكبير 

النوري
سعيد

المرحــوم بنعلي
محمد

المرحــوم الزياني
عبــد الكريم

كزاز
محمد
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 2005 - حكــم مســاعد دولــي مــن 
2012 لــى  إ

لــم  لعا ا لــكأس  ئيــة  إقصا ريــات  عــدة مبا   -
لألمــم  إفريقيــا  وكأس 

 2009-2007 - حكــم دولــي 

- حكــم دولــي

األبطــال  لعصبــة  ئيــة  لنها ا رة  لمبــا ا  -
1995

2010-2002 - حكــم دولــي 

 ، لفيفــا با دوليــة  ريــات  مبا عــدة   -
اإلفريقيــة  ليــة  لكنفدرا ا

- حكــم دولــي

- حكــم دولــي
ــا لألمــم  إفريقي ــة  - شــارك فــي بطول

لــة لصا ا لكــرة 

القرقوري
عبــد الحق

رمسيس
خالد

الرزاق
خديجة

ريحاني
إدريس

الرويسي
خالد

الطاهري
سعيد

الطويل
احميدة 

زاداني
عبــد العالي

ألعاب القوى 

لــم  لعا ا بطولــة  مــن  لثــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
بولونيــا  2013 لريفــي«  ا لعــدو  »ا

لــم  لعا ا بطولــة  فــي  بعــة  لرا ا لمرتبــة  ا  -
إفريقيــا  بطولــة  لثــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -  2003

عــة  لقا ا لــم فــي  لعا ا ئــي بطــوالت  نها  -
2008 لنســيا ســنة  فا فــي 

1972 للفريــق  عســكري  لــم  لعا ا بطــل  ليــة -  لميدا ا  - لــم  لعا ا بطولــة  ئــي  نها  -
ئــي  نها  ، إفريقيــا بطــوالت  فــي  لبرونزيــة  ا

األولمبيــة األلعــاب 

لــم  لعا ا بطــوالت  فــي  بعة  لســا ا لمرتبــة  ا  -
برليــن  2009 تــون  را ما

محمــد
بــد عا

مينــة أ
يــت حمــو آ

نة ســلطا
يــت حمــو آ

محمــد
أمقــدوف

محمــد
أميــن

ل د عا
نــي عنا

ب ربا
عرفــي

بورتــو  إفريقيــا  بطولــة  فــي  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
فــي  ذهبيتيــن  ليتيــن  ميدا متــر،   1500 نوفــو 
و  متــر   800 ( لتراغونــا  لمتوســطية  ا األلعــاب 

1500 متــر(

أحمــد
داي با

ليــة  لميدا ا  - لريفــي  ا لعــدو  ا لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
لمتوســطية ا باأللعــاب  لذهبيــة  ا

م هشــا
بالنــي

مــع لجا ا لــم  لعا ا بطولــة  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
لــم لعا ا بطولــة  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

لريفــي ا لعــدو  با
لمتوســطية ا باأللعــاب  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

ســين يا
بنصغيــر

ئيــات  نها  - إفريقيــا بطولــة  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
لــم لعا ا بطولــة 

محمــد
رهالل أ

لربــاط  با إفريقيــا  بطولــة  فــي  األولــى  لمرتبــة  ا  -
1984 ســنة 

يوســف
بــا با

 2000- إفريقيــا  بطولــة  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
للعــدو  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  ، إفريقيــا بطولــة 

2000 لريفــي  ا

كيــر با
محمد بنعيســى

1955 لــم  لعا ا بطولــة  لريفــي-  ا لعــدو  ا بطولــة   -

لرحيــم ا عبــد 
بنرضوان

ســنة  بأطلنطــا  األولمبيــة  باأللعــاب   84 لمرتبــة  ا  -
األمريكيــة لمتحــدة  ا لواليــات  با  1996

و حد
يــت ملــوك   آ

لريفــي ا للعــدو  لــم  لعا ا بطــل   -

كنــزة
نــي عيطو

1972 اإلفريقيــة  لبطــوالت  با لثــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -

و حد
نــي بكا

1968 إفريقيــا  ببطــوالت  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

ء حســنا
بنحســي

عــة  لقا ا فــي  لــم  لعا ا بطولــة  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
،2001 لشــبونة  فــي 

 800 لــم  لعا ا بطولتــي  فــي  ذهبيتــان  ليتــان  ميدا  -
)2007 كا  وأوســا  2005 )هلســنكي  متــر 

متــر   800 إفريقيــا  ببطــوالت  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
)2000 ســنة  ئــر  لجزا با
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عيل ســما ا
ضايف

)فريــق(،  إفريقيــا  ببطولــة  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
2002 رادس 

ودا دا
محمــد عزيــز 

لقــوى  ا لعــاب  أ - مــدرب فــي عــدة بطــوالت 
هشــام  عويطــة،  ســعيد   : بينهــا مــن  لوطنيــة،  ا

د  ــر، جــوا لفقي ا ــدوان، فاطمــة  بي نزهــة  لكــروج،  ا
بنحســي وصــالح حســو ء  لغريــب، حســنا ا

ك كو د
ء  لزهــرا ا فاطمــة 

1999 إفريقيــا  ببطــوالت  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

لــي لبا ا
محمــد 

لــم فــي لعا ا 14 فــي بطولــة  13 و  لمرتبــة  ا  -
لريفــي ا لعــدو  ا

هشــام 
لكــروج  ا

، تينــا بأ  2004 ســنة  مرتيــن  أولمبــي  بطــل   -
5000-1500 متــر(  (

1500 متــر لــم عــدة مــرات فــي  - بطــل العا
- حاصــل علــى عــدة أرقــام قياســية

لمصطفــى ا
دموي

1997 لدولــي  ا لمراطــون  با لثــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
 14 لمرتبــة  ا  ،1997 ســنة  لــم  لعا ا بطولــة  رطــون  ما

1999 ــم  ل لعا ا ــة  فــي بطول

درامي
ا لحسنية 

لمغربيــة ا لقــوى  ا لعــاب  أ ــدة فــي  ئ را  -

األميــن
محســن

لــم  لعا ا بطولــة  فــي  لفضيــة  ا لميدتليــة  ا  -
ريــا بلغا  ،2009 متــر   800 لعســكرية  ا

رشــيد لبصير ا
بطولــة  ئيــات  نها  ،1995 لميــا  عا بعــة  لرا ا لمرتبــة  ا  -

فــي  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  ،1993 ســنة  لــم  لعا ا
1992 األولمبيــة  األلعــاب 

شــمي لها ا
لحســن

لــم فــي العــدو الريفــي  - بطــل العا

ني ا د
منــى 

إفريقيــا بطولــة  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

ر ــا دين
نســرين  

نيروبــي  ، إفريقيــا فــي  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
 2010

 2006 إفريقيــا  بطولــة  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا -
بجزيــرة موريــس

لــي لبقا ا
ن  ســفيا

متــر،  300 علــى  لميــا  عا نيــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
2017 لنــدن  ســتيبل 

ن عثمــا
لكمــري  ا

لمتوســطية  ا األلعــاب  فــي  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
  2013 ــا  تركي 5000 متــر فــي 

لقــادري   ا
حدهــوم 

األلعــاب   ،1977 اإلفريقــي  لقياســي  ا لرقــم  ا  -
1972 األولمبيــة 

لحســن
بنيوسف

للعــدو  لــم  لعا ا بطــوالت  فــي  لثــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
كــش 1998 مرا لريفــي  ا

نزهــة
بيدوان

،2001 و   1997 مرتيــن ســنة  لــم  لعا ا بطلــة   -
ســنة  لميــا  عا نيــة  لثا ا لمرتبــة  ا  ، جــز حوا متــر   400
لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  ، جــز حوا متــر   400  ،1999

 400  ،2000 ســنة  بســيدني  األولمبيــة  باأللعــاب 
جــز متــر حوا

محمــد
البويحري

 ،1984 نــة ســنة  لزا با لقفــز  ا إفريقيــا فــي  - بطــل 
ســنة  لعربيــة  ا األلعــاب  فــي  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا

1985

حمــو
بوطيب

1991 لــم ســنة  لعا ا بطولــة   -

محســين
شهيبي

إفريقيــا، بطــوالت  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
ئــر   لجزا با  2000 متــر ســنة   800

ســعيد
بريوي

متــر   10.000 لسادســة(،  ا لمرتبــة  ا ( ئيــات  نها  -
2000 ســنة  بســيدني  األولمبيــة  باأللعــاب 

فــي  متــر   5000 علــى  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
ئــر لجزا با  2000 ســنة  إفريقيــا  بطــوالت 

باأللعــاب  متــر   5000 لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
بــاري. 1997 فــي  لمتوســطية ســنة  ا

للــه ا عبــد 
بوبية

فــي  لــم  لعا ا بطولــة  فــي  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
 1987 ســنة  لعســكري  ا لريفــي  ا لعــدو  ا

فــي  لــم  لعا ا بطولــة  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
1986 ســنة  لعســكري  ا لريفــي  ا لعــدو  ا

كر شــا
البوجطاوي

ســنة  لمتوســطية  ا باأللعــاب  نيــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
2009 فــي بســكرة  

بشــرى
شعبي

لريفــي  ا لعــدو  ا ــم ســبع مــرات فــي  ل لعا ا ــة  - بطل
لعســكري ا

للطيــف  ا عبــد 
شمالل

 --  1999 إفريقيــا  بطــوالت  لثــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
  2004 ســنة  إفريقيــا  ببطولــة  لثــة  لثا ا لمرتبــة  ا

يحيــى
برباح

بطولــة  ئيــات  نها  ،2008 ســنة  إفريقيــا  بطــل   -
بعــة( لرا ا لمرتبــة  ا (  2011 ســنة  لــم  لعا ا

2009 ســنة  لــم  لعا ا بطولــة  ئيــات  نها  -

يــب غطا بو
ق  ر طا

2006 إفريقيــا  ببطولــة  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

براهيــم  ا مــوالي 
طيــب  بو

عــة لقا با لــم  لعا ا بطولــة  فــي  نيــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
 1991 ســنة 

لمتوســطية  ا باأللعــاب  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
1991 ســنة 

د ميلــو
نا  شــا

لريفــي  ا لعــدو  ا لــم ســبع مــرات فــي  لعا ا - بطــل 
لعســكري ا
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ر زهو
القمش

ليتــان  ميدا  ،1998 لريفــي  ا لعــدو  ا فــي  ليــة  لميدا ا  -
ذهبيــة  ليــة  ميدا ذهبيتــان، 

محمــد
العثماني

1973 لعســكري  ا لــم  لعا ا بطــل   -

زهرة
الصوفي

لربــاط،  با إفريقيــا  بطولــة  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
1987 3000 متــر ســنة 

فوزيــة
فتيحي

1992 إفريقيــا  بطلــة   -
إفريقيــا بطولــة  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا -

1990 ســنة  بمصــر

لمرحــوم ا
لســالم    ا عبــد 

راضي
األولمبيــة  األلعــاب  لماراطــون  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

1960 برومــا ســنة 
بــارك  لــم فــي العــدو الريفــي بهاميلتــون  - بطــل العا

1960 فــي اســكتلندا ســنة 

م   ا عــو مة لمرحو ا
طمــة فا

3000 متــر  1500 متــر و  ليــة الذهبيــة  - الميدا
1987 لســنة  المتوســطية  باأللعــاب 

ــر 3000 مت  ،1988 ــا ســنة  ــة إفريقي - بطل
 1988 - المرتبــة العاشــرة باأللعــاب األولمبيــة ســنة 

بســيول

لكمــري   ا لمرحــوم  ا
لرحيــم  ا عبــد 

 2007 لــم  ليــة الفضيــة فــي بطولــة العا - الميدا
 2002 لــم  ليــة البرونزيــة فــي بطولــة العا - الميدا

2003 لــم  العا برونزيتــان، بطولــة  ليتــان  - ميدا

محمــد
فتيحي

1979-1981-19 ثــالث مــرات  ــا  إفريقي - بطــل 
األثقــال فــي رمــي 

ح صال
فتوح

األولمبيــة  األلعــاب  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
زميــر بإ  1971 لفــرق(  ا (

األولمبيــة  األلعــاب  200 متــر خــالل  ئــي  نها  -
ء لبيضــا ا ر  لــدا با  1983 ســنة  لمتوســطية  ا

علــي
الزين

 1999 لــم لعا ا بطولــة  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
2001 لــم  لعا ا بطولــة  فــي  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

األولمبيــة  األلعــاب  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا -
2000

حميــد
الزين

لمتوســطية  ا األلعــاب  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
تركيــا فــي مرســين،   2013 متــر، ســتيبل   3000

ســعيد محمــد 
الوردي

2000 ســنة  إفريقيــا  بطولــة  فــي  نيــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
للفــرق  لــم  لعا ا بطولــة  فــي  لثــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -

2000 ســنة 
2001 لريفــي ســنة  ا لعــدو  ا ــم فــي  ل لعا ا ــة  -  بطول

م لــكا ا
د ا فؤ

متــر فــي   1500 ئيــات(  لنها ا ( لــم  لعا ا بطــوالت   -
 2017 لنــدن 

ســنة  إفريقيــا  بطــوالت  فــي  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
1500 متــر 2016 فــي دوربــان 

هيــر جو
الخازين

1988 إفريقيــا  ببطولــة  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

م لمفهــو ا
ســمير 

2003 ســنة إفريقيــا  لبطولــة  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
2012 إفريقيــا  بطولــة  فــي  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

ر يســنجا لمرحــوم إ ا
محمــد 

متــر  5000  )9 لمرتبــة  ا ( ئــي  نها  -
1992 ببرشــلونة  األولمبيــة  باأللعــاب 

د ا جو
غريــب 

رطــون لما ا لــم مرتيــن فــي  لعا ا - بطــل 
بهلســينكي(  2005 و  ريــس  ببا  2003 (

ر و جد
و  حد

ليــا(، يطا )إ  1971 لعســكري  ا لــم  لعا ا بطــل   -
ئــر(  لجزا ا (  1975 )تونــس( و   1972

 1967 األولمبيــة  األلعــاب  فــي  ئيــة  لنها ا لمرتبــة  ا  -
1972 و 

ســهام
هاللــي 

2013 لــم  لعا ا بطولــة  ئيــات  نها  -
عــة  لقا ا فــي  لــم  لعا ا بطولــة  لخامســة  ا لمرتبــة  ا  -

2008

ل د عا
ش  كو

2005 لــم  لعا ا بطولــة  فــي  نيــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
2001 لــم  لعا ا بطولــة  فــي   11 لمرتبــة  ا  -
1999 لــم  لعا ا بطولــة  فــي   11 لمرتبــة  ا  -

لحســن
خلفــي 

لريفــي ا لعــدو  ا ــم فــي  ل لعا ا - بطــل 

لعربــي ا
بــي  لخطا ا

3000 متــر فــي ســتيبل فــي  ئــي،  نها -3  مــرة 
لــم لعا ا بطولــة 

فــي  لــم  لعا ا بطولــة  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
لريفــي ا لعــدو  ا

ح صال
حســو 

متــر  5000 علــى   1999 بإشــبيلية  لــم  لعا ا بطــل   -
األولمبيــة  األلعــاب  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

1996 بأطلنطــا 
ثينــا  بأ لــم  لعا ا بطولــة  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

 1997 ســنة 
ســنة  متــر   10000 لمــي  لعا ا لقياســي  ا لرقــم  ا  -

ببروكســيل  1996

للطيــف عبــد ا
يكــدر  ا

األولمبيــة  باأللعــاب  متــر   1500 لخامســة  ا لمرتبــة  ا  -
 2008 ببكيــن 

 1500 عــة علــى  لقا ا ــم  فــي  ل لعا ا - بطــل 
 2012 ســنة  بإســطنبول 

األولمبيــة  األلعــاب  فــي  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
1500 متــر  2012 بلنــدن 

ب لمحجــو ا
حيــدا 

 1993 ســنة  إفريقيــا  بطولــة  لثــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
عــة لقا ا فــي  لــم  لعا ا ببطولــة  لخامســة  ا لمرتبــة  ا  -

عــة  لقا ا فــي  لــم  لعا ا ببطولــة  نيــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
1997

أحمــد
وي  حســنا

لمتوســطية  ا األلعــاب  فــي  برونزيتــان  ليتــان  ميدا  -
1971 ــر  زمي بإ ــر  400 مت  *4 ــر و  100 مت *4

عمــر
غيســلت 

إفريقيــا بطــل   -

غنمــي
لكبيــر 

1986-1987- مــرات   3 لعســكري  ا لــم  لعا ا - بطــل 
 1988

لفريــق  ا لميــة مــع  لعا ا لبطولــة  ا - شــارك فــي 
1986 لوطنــي ســنة  ا

محمــد ا
شــيم  غنو

فــي  لعســكري  ا لــم  لعا ا ببطولــة  لثــة  لثا ا لمرتبــة  ا  -
1974 لريفــي ســنة  ا لعــدو  ا

در لقــا ا عبــد 
حشــالف

األولمبيــة  األلعــاب  فــي  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
بتونــس  2001 ــر ســنة  5000 مت

متــر  1500 إفريقيــا  ببطولــة  لبرونزيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
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نبيــل
كيــرام

 ---- 2004-2006-2008 3  مــرات بطــل إفريقيــا  -  
2007 ــم  ل ــة العا المشــاركة فــي بطول

أميــن
لعلــو

2007 بأوســاكا ــم  ل ــة العا ــي بطول نهائ  -
بإفريقيــا  لــم  العا الفضيــة فــي بطولــة  ليــة  الميدا  -

2010 ســنة 

فــي   لحال
هيــم  برا ا

لــم فــي  ــة العا نيــة مرتيــن فــي بطول لثا ا ــة  المرتب  -
ئــز بــكأس  1995-1994، الفا العــدو الريفــي ســنة 

نيــة فــي  لثا ا 1994، المرتبــة  ــر ســنة  5000 مت لــم  العا
1998 ــا ســنة  ــة إفريقي بطول

ء أســما
لغــزاوي  ا

 2000 بطلــة إفريقيــا   -
 2001 - بطلــة األلعــاب المتوســطية مرتيــن ســنة 

ــا فــي العــدو الريفــي   ــة عالمي لث لثا ا ــة  المرتب  -

لم ســا
بــي  مجدو

1987 لــم فــي العــدو الريفــي  - بطــل العا
  

لســالم  ا عبــد 
ل  ال ما

 36 ئــز بالعــدو الطويــل )فريــق( للبطولــة  الفا  -
1987 نيــرو  لــم العســكري بريــو دي جا للعا

  

مــراد 
روفيــت  ما

ــق العــدو  ــم لفري ل ــة العا ــة فــي بطول لث لثا ا ــة  المرتب  -
2007 الريفــي 

  

ء لميــا
لهبــز 

  2007 نيــة فــي بطولــة إفريقيــا  لثا ا المرتبــة   -
شــاركت فــي بطولتيــن عالميتيــن

  

م بتســا ا
لخــواض

2010 إفريقيــا  ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

ة ــا حي
كــي ر لمبا

400 متــر  ليــة الذهبيــة فــي بطولــة إفريقيــا  الميدا  -
400 متــر  ليــة الفضيــة  الميدا 2010 كينيــا---  حواجــز 

.2012 حواجــز بنيــن 

ســعيد   محمــد 
ينــي مكو

 1954 - بطــل شــمال إفريقيــا ســنة 
1955-1956 - بطــل فرنســا مرتيــن 

زبيــدة
نــي لعيو

 ،1984  ،1982  ،1979 6 مــرات  ــا  - بطلــة إفريقي
1990 1989 و   ،1985

زهرة
لشــكر

400 متــر حواجــز   ،2002 ــا ســنة  - بطلــة إفريقي
400 متــر حواجــز  ،2004 ليــة البرونزيــة  الميدا  -

رشــيد
كســري

لــم بداكــو  المرتبــة الســابعة فــي بطــوالت العا  -
2011 ســنة 

رشــيد
كســري

10كــم  ــا  ــة إفريقي ــة فــي بطول ــة الفضي لي - الميدا
1992 بطنجــة مشــي ســنة 

مينــة أ
لمــودن ا

ــا »رمــي  ــة إفريقي ــة فــي بطول ــة الذهبي لي الميدا  -
بالكاميــرون  2003 القــرص« 

ــا »رمــي  ــة إفريقي ــة فــي بطول ــة البرونزي لي - الميدا
2014 القــرص« مراكــش 

محمــد
مغيــث

 2000 لــم مرتيــن بالعــدو الريفــي بيــن  - بطــل العا
 2001 و 

لــم فــي القاعــة،  نيــة ببطولــة العا لثا ا - المرتبــة 
2001 3000 متــر ســنة 

زهرة
واعزيــز

المرتبــة   ،1995 لــم  العا ببطولــة  لثــة  لثا ا المرتبــة   -
2000 متــر، بطولــة إفريقيــا  لــم  نيــة ببطــوالت العا لثا ا

1998 ســنة 
 

لعزيــز ا عبــد 
ســاهر

1990 بالقاهــرة   3000 متــر حواجــز  ــا  - بــط إفريقي
3000 متــر حواجــز فــي   )6 نهائــي )المرتبــة   -

ــو  ــم بطوكي ل بطــوالت العا
ــر حواجــز فــي األلعــاب  3000 مت ليــة الذهبيــة  الميدا  -

بفرنســا. المتوســطية 

نيــس أ
ني ســلمو

ليــة الذهبيــة فــي األلعــاب األولمبيــة الميدا  -
2009 فــي بســكرة 5000 متــر،   

لديــن  ا صــالح 
ر لســما ا

- بطــل بارالمبــي

ــد ل خا
ســكاح

10 آالف متــر فــي برشــلونة،  - بطــل أولمبــي 
1995 فــي  لــم  ليــة الفضيــة فــي بطــوالت العا الميدا

لــم  البرونزيــة فــي بطولــة العا ليــة  كيتبــرغ، الميدا
بطوكيــو  1991

حنــان
وحدو أ

ــى باأللعــاب  ــة األول ــم، المرتب ل ــة العا ــات بطول ئي نها  -
ســطية لمتو ا

لحســن
صمصــم

 1972 ــة ســنة  نهائــي األلعــاب األولمبي  -
1971 المتوســطية ســنة  باأللعــاب  نيــة  لثا ا المرتبــة   -

لديــن  ا عــز 
صدقــي

1500 متــر فــي كوتنبــرغ  لــم )تأهــل(  - بطــوالت العا
1995 ســنة 

ح صال
قيــش قو

المرتبــة   ،1992 األولمبيــة  باأللعــاب  لثــة  لثا ا المرتبــة   -
1997، المرتبــة األولــى  لــم ســنة  ئيــة ببطولــة العا النها

1991 ــة ســنة  باأللعــاب األولمبي

محمــد
ي مســتو

2005 لــم فــي العــدو الريفــي  - بطــل العا

لمصطفــى ا
دي نششــا

ــة والعشــرون فــي بطــوالت العالــم  لث لثا ا ــة  المرتب  -
1983 غاســتهيد الريفــي  للعــدو 

يونــس
مدريــك

 2002 2000 و  ــا مرتيــن ســنة  - بطــل إفريقي
2006 إفريقيــا  لثــة بطولــة  لثا ا المرتبــة   -

لناصــر   ا عبــد 
مومــن

تلــون  ديكا إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
  1989
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هيــم برا ا
لــب  طا

ــر حواجــز  3000 مت ــة  ــات األلعــاب األولمبي ئي نها  -
لــم فــي ألعــاب  2012، نهائــي بطــوالت العا ســنة 

2015 3000 متــر حواجــز  القــوى 
  

ق ر طا
زلزولــي 

1500 متــر  2011 لبارالمبــي ســنة  ا ــم  ل - بطــل العا

  

هيــم برا ا
بوشــاري  أ

 ،2008 لبارالمبيــة ســنة  ا - شــارك فــي األلعــاب 
ــا أللعــاب القــوى لثــة فــي بطــوالت إفريقي لثا ا ــة  المرتب

  

رشــيد 
يــت مــال    آ

 800 البرونزيــة  400 متــر و  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2008، المرتبــة  ــا بتونــس  ــر فــي بطــوالت إفريقي مت

2008 ببكيــن  باأللعــاب األولمبيــة  الرابعــة 

  

ء ســنا
مــة بنها

ليتــان  ميدا  ، إفريقيــا ببطولــة  ذهبيتــان  ليتــان  ميدا  -
2011 لــم  العا ببطولــة  برونزيــة  ليــة  فضيتــان + ميدا

للــه ا عبــد 
بوجــاج

ليــة البرونزيــة مرتيــن فــي بطــوالت إفريقيــا،  الميدا  -
2010 ــا  ــة إفريقي ــة فــي بطول ــة فضي لي ميدا

مصطفــى
يحيــا بو

2000 ببطــوالت  ليــة الفضيــة مرتيــن فــي  الميدا  -
ــر   200 مت ــر و  400 مت ــا  إفريقي

محمــد 
أمجــون

لبارالمبيــة ا باأللعــاب  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2012 ــدن  بلن

  

يوســف 
هيــم بنبرا

لبارالمبيــة فــي  ا ليــة الفضيــة فــي األلعــاب  الميدا  -
لــم  العا ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  ،2008 بكيــن 

فــي نيوزلنــدا

مهــدي
عفــري 

الصنــف:  لبارالمبيــة،  ا باأللعــاب  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
البرونزيــة  ليــة  الميدا لبرازيــل،  با متــر   T12 400

لبرازيــل   T12، 200 متــر ا لبارالمبيــة صنــف:   ا باأللعــاب 

حفيــظ
ق  حرا أ

 2010 إفريقيــا  ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
ــاط لرب با

 

ب يو أ
ي  و شا

ليــة الذهبيــة مرتيــن فــي بطولــة إفريقيــا،  الميدا  -
T13 صنــف 

 

ليلــي
رة  لــكا ا

2011، الرقــم القياســي  2006 و  ــم  ل ــة العا - بطول
،2008 2004 و  لبارلمبيــة  ا األلعــاب   ،2006 العالمــي 

 

لــي لعا ا عبــد 
اإلدريســي لقــدوي  ا

 800  ،2006 لــم  العا ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
ــدا   ــر بهولن مت

أحمــد
فرحــات

 2500 لــم أللعــاب القــوى بالقاعــة  - بطــوالت العا
ــو ــر بتورنت مت

لــم أللعــاب القــوى بالقاعــة نهائــي  - بطــوالت العا
1500 متــر بســتوتجرت 

إللــه  ا عبــد 
مامــي

ــر  400 مت ــة باأللعــاب البحــر األبيــض المتوســط  - فضي
1993 بناربــن حواجــز ســنة 

 

لهــام إ
أودرا

 1500 ليــة الفضيــة فــي بطةولــة إفريقيــا،  الميدا  -
ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  ،1998 ئــر  بالجزا متــر 

ئــر 800 متــر بالجزا إفريقيــا 

مــوالي هاشــمي  
ر غمــرا

ــم فــي  ل ــة العا ــان فــي بطول ــان فضيت ليت - ميدا
2002 فــي فرنســا   ــة  لبارالمبي ا األلعــاب 

 

محمــد
لزروقــي ا

 2003 بمصــر  إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
T53  800 متــر

مريــم
لنورهــي ا

المرتبــة   ،2013 لــم  العا ببطولــة  نيــة  لثا ا المرتبــة   -
2012 بلنــدن  لبارالمبيــة  ا باأللعــاب  الرابعــة 

 

د ا فؤ
لهــزراوي ا

إفريقيــا  ببطــوالت  مرتيــن  لفضيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
200 متــر 100 متــر و   ،2004

لديــن ا عــز 
لنويــري ا

لبارالمبيــة ا األلعــاب  فــي  ليتــان ذهبيتــان  ميدا  -
ــرو( ني 2016 بريــو دي جا 2012 بلنــدن و  (

كــي لركرا ا
ليمــوري

بمصــر  2002 إفريقيــا  ببطولــة  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -

رة نو
ري كورا

إفريقيــا  بطولــة  فــي  مرتيــن  لذهبيــة  ا ليــة  لميدا ا  -
2002

للــه ا عبــد 
لزيــن ا

800 متــر علــى  بأثينــا،   2004 ليــة الذهبيــة  الميدا  -
العالمــي القياســي  الرقــم  المتحــرك +  الكرســي 

إفريقيــا ببطولــة  ذهبيــة  ليــات  ميدا  3

ة نجــا
رة  لــكا ا

لــم  2001، بطلــة العا 2008   و  - بطلــة أولمبيــة 
2010، بطلــة  2006 و  2011، بطلــة إفريقيــا  2006 و 

لــم فــي رمــي األثقــال العا

 

محمــد
رة  لــكا ا

ــم  ل ــة العا ــة و السادســة فــي بطول لث لثا ا ــة  المرتب  -
2010 3 مــرات  2006، بطــل إفريقيــا 

أميــن
ف        لشــنتو ا

ــة فــي  ــة فــي األلعــاب األولمبي ــة الذهبي لي الميدا  -
لــم ــر، الرقــم القياســي العا 5000 مت لنــدن 

5000 متــر

 

ئشــة عا
وي        ضرا

ليــة الفضيــة ثــالث مــرات فــي بطــوالت  الميدا  -
 800 400 متــر و  T54، 100 متــر ،  إفريقيــا صنــف 

2010 متــر 

 

ديــة نا
نــي  زطوا

المتوســطية األلعــاب  فــي  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1993 بناربــون   400 متــر حواجــز 

  

محمــد
لتقــي  ا

 1500 لــم فــي ألعــاب القــوى بالقاعــة  - بطولــة العا
متــر فــي تورونتــو كنــدا 

لــم فــي ألعــاب القــوى، نهائــي - بطولــة العا
ــا ني ــر بشــتوتكارت فــي ألما 1500 مت  

لغــازي ا
لزعــراوي  ا

 1966 لــم فــي العــدو الريفــي ســنة  - بطــل العا
1964 ــم العســكري ســنة  ل - بطــل العا

  

لرحيــم  ا عبــد 
نــة  زيتو

 1997 المتوســطية ســنة  باأللعــاب  لثــة  لثا ا المرتبــة   -
1997 لــم  العا لثــة ببطــوالت  لثا ا المرتبــة   -

  

ألعاب القوى بارالمبي
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رشــيد
لوافــي   ا عبــد 

المجموعــة  لــم  العا ببطــوالت  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
2010 ب، أوكالهومــا 

عمــر
بوفــوس

لــم بالواليــات المتحــدة    - شــارك فــي بطــوالت العا
2010

لغنــي ا عبــد 
لفيتيــر ا

ليــة الفضيــة فــي بطولــة إفريقيــا بمصــر  الميدا  -
ــة فــي  لبارلمبي 2011، المشــاركة فــي األلعــاب ا

2012 لنــدن 

م هشــا
لجميلــي ا

)أكاديــر  إفريقيــا  ببطــوالت  برونزيتــان  تــان  ليا ميدا  -
)2014 لربــاط  2002 و ا

هشــام
خمــاش

ــم المجموعــة ب ،  ــة ببطــوالت العال ــة الفضي الميدالي  -
2010 أوكالهومــا 

ل د عا
قرمــود

2002 لــم ســنة بمصــر  - شــارك فــي كأس العا

د ا جو
لخــال

2014 ــا  لــم ببولوني - شــارك فــي بطولــة العا

كريــم
لســعدي ا

ــم المجموعــة ب،  ــة ببطــوالت العال ــة الفضي الميدالي  -
2010 أوكالهومــا 

ــد ل خا
شــطيبي

، تونــس  ليــة الذهبيــة فــي  بطولــة إفريقيــا الميدا  -
  2010

ــا  ــت إفريقي 3 مــرات فــي بطول ــة  ــة البرونزي لي الميدا  -
2014 2004، و   2012

لــد خا
مي ا د

 ،2012 لبارالمبيــة بلنــدن  ا - شــارك فــي األلعــاب 
الفضيــة فــي بطولــة إفريقيــا   ليــة  الميدا

لرحيــم ا عبــد 
نيــس أ

المجموعــة  لــم  العا ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
ليــات فضيــة ببطــوالت  3 ميدا  ،2010 ب بأوكالهومــا 

إفريقيــا  

نــي  لزيا ا
هشــام 

  2014 إفريقيــا  ببطولــة  الميداليــة الفضيــة   -

م هشــا
لمــالح

2002 لــم ســنة بمصــر  - شــارك فــي كأس العا

منيــر
ســعيدي أميــن  

2014 إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

لمجيــد  عبــد ا
نــا ما

ــم المجموعــة ب،  ــة ببطــوالت العال ــة الفضي الميدالي  -
2010 أوكالهومــا 

محمــد
بــي صوا

2010 بالواليــات  لــم  - شــاركك فــي بطولــة العا
لــم  ــة العا المتحــدة األمريكيــة، شــارك فــي بطول

2014

محمــد
قشــيري

2000 بليبيــا  إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

يونــس
زعبــول

2002 بمصــر،  شــارك  لــم  - شــارك ببطولــة العا
2012 بلنــدن  لبارالمبيــة  ا باأللعــاب 

بارالمبي الكرة الطائرة 
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يجــة خد
عاصــم

ــة بســيدني  لبارالمبي ا - شــاركت فــي األلعــاب 
لبارالمبيــة فــي أثينــا  ا 2000، شــاركت فــي األلعــاب 

لبارالمبيــة  ا 2004، شــاركت فــي األلعــاب  ســنة 
إفريقيــا  ببطــوالت  الفضيــة  ليــة  الميدا  ،2012 بلنــدن 

2009 بمصــر 

يجــة خد
رة بنكــرا

ببطولــة  كيلوغــرام    44 الفضيــة  ليــة  الميدا  -
2009 إفريقيــا 

نعيمــة
ليســري ا

2009 إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

مليكــة
ر مســتو

 ،2009 بمصــر  إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
80 كيلوغــرام ــف:   صن

مليكــة
ر مطــا

 ،2009 بمصــر  إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
40 كيلوغــرام ــف:  صن

طمــة فا
بهجــي

إفريقيــا   ببطولــة  كيلوغــرام   56 الفضيــة  ليــة  الميدا  -
2009 بمصــر 

حكيمــة
شــميتي

2009 إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

لوهــاب  ا عبــد 
لخضــر 

بمصــر  2009 إفريقيــا  ببطولــة  لثــة  لثا ا المرتبــة   -

فتيحــة 
نشــاط

2003 إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -

ســعيد
أميــن

2003 بمصــر  إفريقيــا   ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

ب يو أ
أمنــاي

بمصــر  إفريقيــا   ببطــوالت  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2009

نزهــة
ن بينــا

2009 بمصــر  إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

يونــس
لحــرادي  ا

2009 بمصــر  إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

بارالمبي كرة السلة بارالمبيرياضة القوة 

محمــد
لــي  لبختا ا

2013 إفريقيــا  ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

 

لحــق ا عبــد 
لحــداوي  ا

ليــة البرونزيــة مرتيــن فــي بطــوالت إفريقيــا  الميدا  -
ليــة الفضيــة مرتيــن فــي  2010،  الميدا 2000 و

2012 2007 و  بطولــة إفريقيــا 

إللــه  ا عبــد 
نــي   جا

بأنجــوال  إفريقيــا   ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2013

 

حــد  لوا ا عبــد 
مريمــي  

إفريقيــا    ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2009 بجوهانســبورع 

نجيــب
لســاهري  ا

2007 إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
2009 ــا،  ــة إفريقي ــة فــي بطول ــة برونزي لي - ميدا

 

ر ا نو أ
يغــود  إ

ليــة الفضيــة مرتيــن فــي بطــوالت إفريقيــا  الميدا  -
ليــة البرونزيــة مرتيــن فــي  2015،  الميدا 2007 و

2013 2010 و  بطولــة إفريقيــا 

 

رضا
ي  و لمعطــا ا

إفريقيــا /  ببطولــة   2011 الفضيــة ســنة  ليــة  الميدا  -
إفريقيــا ببطولــة   2013 ســنة  البرونزيــة  ليــة  الميدا

ــر زهي
ط  شال

إفريقيــا /  ببطولــة   2011 الفضيــة ســنة  ليــة  الميدا  -
إفريقيــا   ببطولــة   2013 ســنة  البرونزيــة  ليــة  الميدا

 

يوســف
بــد  لعا ا

- حكــم دولــي معتــرف بــه، شــارك فــي األلعــاب 
2016 لبارالمبيــة بريــو ســنة  ا

 

ب يو أ
لــي  لتا ا

800 متــر جــري  ليــــة الذهبيــــة فــي ســباق  - الميدا
علــى الكراســي المتحركــة + الرقــم القياســي 

لمــي لعا ا
إفريقيــــا ببطولــــة  ليــات  ميدا  3  -
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كرة السلة الفروسية بارالمبي

كرة الهدف بارالمبي

تايكوندو بارالمبي

كمــال
عقبــة 

ــا مــع المغــرب الرياضــي الفاســي  - بطــل إفريقي
1998 ســنة 

 

حســن
بنخــدوج 

لألمــم إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1980 ســنة 

 

لعبــدوالوي محمــد  ا
لعلــوي  ا

1964 مــع نيــة ببطولــة إفريقيــا ســنة  لثا ا المرتبــة   -
إفريقيــا ببطولــة  نيــة  لثا ا المرتبــة  الوطنــي،  الفريــق 

1968 مــع الفريــق الوطنــي ســنة 

 

لــرؤوف  عبدا
لغريســي ا بنرمضــان 

 ،1965 - بطــل إفريقيــا مــع الفريــق الوطنــي ســنة 
نيــة ببطولــة إفريقيــا مــع الفريــق الوطنــي  لثا ا المرتبــة 

1967، المشــاركة مــع الفريــق الوطنــي ســنة 
 1968 ســنة 

حــد  لوا ا عبــد 
مر بنســيا

- شــاركك مــع الفريــق الوطنــي باأللعــاب األولمبيــة 
1968، بطــل إفريقيــا مــع الفريــق الوطنــي  ســنة 

1965 ســنة 

ســعيد
بــة بوحا

ــا  - مــدرب المغــرب الرياضــي الفاســي بطــل إفريقي
1998 ســنة 

لديــن  ا نــور 
لشــرادي ا

- شــارك مــع الفريــق الوطنــي
1968 باأللعــاب األولمبيــة 

عمــر
مر بنســيا

نيــة إفريقيــا مــع الفريــق الوطنــي لثا ا المرتبــة   -

ح  لفتــا ا عبــد 
بــة بوحا

ــا مــع المغــرب الرياضــي الفاســي - بطــل إفريقي
1998 ســنة 

لرحمــان   ا عبــد 
بوفــارس

ليــة البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  ــة إفريقي ببطول

لذهبــي   ا محمــد 
بوهــالل

،1965 - بطــل إفريقيــا مــع الفريــق الوطنــي ســنة 
1965 1959 إلــى  عميــد الفريــق الوطنــي مــن 

فيصــل
بوفــارس   بــن 

 2016 ــة األبطــال  ــة فــي عصب ــة البرونزي لي الميدا  -
ASS مــع فريــق 

 

هيــم  برا ا
لمســادي  ا

 ،2007 األولمبيــة  باأللعــاب  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
العالميــة باأللعــاب  الفضيــة  ليــة  الميدا  1995

  

هشــام 
نــي  لمنو

 ،2007 لــم ســنة  العا ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
1999 لــم  العا ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا

رشــيد 
هر  زا

2004 بأثينــا ســنة  ليتــان ذهبيتــان  ميدا  -

ســعيد
ب يو أ

2010 إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

لنــور  ا عبــد 
نــي يا لفد ا

2011 لــم بكوريــا  ليــة الفضيــة فــي بطولــة العا الميدا  -
2013 المتوســط  األبيــض  البحــر  باأللعــاب  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

2014 البرونزيــة فــي بطولــة أفريقيــا  ليــة  الميدا  -

ســعيد
ن لعيــو بو

بمصــر  إفريقيــا   ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2010

رشــيد
لحســني  ا األزمــي 

2013 إفريقيــا  ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
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محمــد
ا شو

ليــة البرونزيــة فــي عصبــة األبطــال مــع فريــق  الميدا  -
2017 ASS ســنة  ASS، بطــل إفريقيــا مــع 

ســين يا
حســني ما

ــا مــع المغــرب الرياضــي الفاســي  - بطــل إفريقي
2017 ســنة 

حســن
لعلــوي   ا لعيــن  ا

البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي ببطولــة  ليــة  الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  إفريقي

شــعيب بو
غرس

البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي ببطولــة  ليــة  الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  إفريقي

شــعيب بو
لهــراس ا

البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي ببطولــة  ليــة  الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  إفريقي

محمــد
حجيــرة

ــا مــع المغــرب الرياضــي الفاســي - بطــل إفريقي
1999 ســنة 

لديــن  ا بــدر 
د حشــا

البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي ببطولــة  ليــة  الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  إفريقي

دريس إ
لهــواري ا

البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي ببطولــة  ليــة  الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  إفريقي

ــه  لل ا محمــد فضــل 
باســم  لهــواري  ا

ــا مــع المغــرب الرياضــي الفاســي - بطــل إفريقي
1999 1997 و  ســنة 

ر لجبــا ا عبــد  لمرحــوم  ا
ي و بلكنــا

 1965 - بطــل إفريقيــا مــع الفريــق الوطنــي ســنة 
نيــة ببطولــة إفريقيــا مــع الفريــق الوطنــي  لثا ا - المرتبــة 

1967 ســنة 
1968 - المشــاركة مــع الفريــق الوطنــي ســنة 

نجيــب  محمــد 
مهيــم فياللــي 

- مــدرب المغــرب الرياضــي الفاســي بطــل إفريقيــا 
1998 ســنة 

أحمــد
لي شــتا

البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي ببطولــة  ليــة  الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  إفريقي

ء ــا زكري
حــي لمصبا ا

ليــة البرونزيــة فــي عصبــة األبطــال مــع فريــق  الميدا  -
2016 ASS ســنة 

2017 ASS ســنة   - بطــل إفريقيــا مــع 

رضا
لــي لغا ا

ــا مــع المغــرب الرياضــي الفاســي - بطــل إفريقي
1999 ســنة 

ســعيد
لبوزيــدي ا

ليــة البرونزيــة فــي عصبــة  - مــدرب حاصــل علــى الميدا
     2016 ASS ســنة  األبطــال مــع فريــق 

2017 ASS ســنة  - بطــل إفريقيــا مــع 

مصطفــى
لخلفــي ا

 2016 ــة األبطــال  ــة فــي عصب ــة البرونزي لي الميدا  -
ASS مــع فريــق 

لديــن  ا زكــي 
ناصــر

ــا مــع المغــرب الرياضــي الفاســي - بطــل إفريقي
1998 ســنة 

إدريس رضــا 
غليمــي

 2016 ــة األبطــال  ــة فــي عصب ــة البرونزي لي الميدا  -
ASS مــع فريــق 

ء ــا زكري
هــر طا

البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي ببطولــة  ليــة  الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  إفريقي

لحســن
ياســر

البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي ببطولــة  ليــة  الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  إفريقي

لحكيــم ا عبــد 
زويتــة

ليــة البرونزيــة فــي عصبــة األبطــال مــع فريــق الميدا  -
2016 ASS ســنة 

2017 ASS ســنة  - بطــل إفريقيــا مــع 

ر لمختــا ا
ســيد

البيضــاء  لــدار  با إفريقيــا  ببطولــة  نيــة  لثا ا المرتبــة   -
 1967 ســنة 

- شــارك فــي األلعــاب األولمبيــة فــي المكســيك 
1968 ســنة 

محمــد
ســيوان

البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي ببطولــة  ليــة  الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  إفريقي

لرحيــم  ا عبــد 
نجــاح

ليــة البرونزيــة فــي عصبــة األبطــال مــع فريــق الميدا  -
2016 ASS ســنة 

2017 ASS ســنة  - بطــل إفريقيــا مــع 

عنتــر
رفيــق

البرونزيــة مــع الفريــق الوطنــي ببطولــة  ليــة  الميدا  -
1980 ــا لألمــم ســنة  إفريقي

ن ســفيا
كوردو

ليــة البرونزيــة فــي عصبــة األبطــال مــع فريــق الميدا  -
2016 ASS ســنة 

2017 ASS ســنة  - بطــل إفريقيــا مــع 

نبيــل
لمســيح

ــا مــع المغــرب الرياضــي الفاســي - بطــل إفريقي
1998 ســنة 
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لحســن 
دا دا

- حكــم دولــي

يف  بنشــر
بنعيســى

- حكــم دولــي

ن  رضوا
ظريــف
- حكــم دولــي

ــد  ل خا
حجــي

- حكــم دولــي

صــر  لنا ا عبد
ش بنغمــو

- حكــم دولــي

كريــم 
ســفير

- حكــم دولــي

محمــد
لوردي ا

- حكــم دولــي

لبشــير  ا
ر ــا عب

لــم العســكري  البرونزيــة فــي بطولــة العا ليــة  الميدا  -
بيــري، الدانمــارك 1992، تا ســنة 

لجليــل  ا عبــد 
بــو حمــادة  أ

2015 إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -

د عمــا
أحيــون

لــدار  با إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2015 البيضــاء 

لحســن
أحيــدوس

 ،1965 ســنة  العربيــة  بالبطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
1969 العربــي  المغــرب  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا

لحــق ا عبــد 
شــيق عا

بســيول  األولمبيــة  باأللعــاب  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1988 ســنة 

محــم
شــيق عا

ببرشــلونة  األولمبيــة  باأللعــاب  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1992 ســنة 

لرحيــم ا عبــد 
عمــور

العســكرية  إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
1990 بتونــس 

ميمــة أ
بلحبيــب

2017 ببرازافيــل إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -

للــه   ا عبــد 
ر بنبيــا

1994 لــم  - بطــل العا
1998 العربيــة  بالبطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -

أميــن
عزوزي

الجنوبيــة  إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2014

ل د عا
بيــال

 2009 إفريقيــا ســنة  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2005 إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  -الميدا

أحمــد
و بنجــد

2010 المحترفــة  إفريقيــا  بطولــة   -

صبــري
بشــيري

1994 ــم العســكري ســنة  ل - بطــوالت العا
1996 ــة  - تأهــل لأللعــاب األولمبي

محمــد
هيــم بنبرا

لــوزن المتوســط( نيــة إفريقيــا )ا لثا ا المرتــب   -
1979 ليبيــا 

ن ا رضو
بوشــتوك

ــا - بطــل إفريقي

هيــم  برا إ
لدويــري ا

- حكــم دولــي

المالكمةالتحكيم كرة السلة 
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حميــد 
جنــدان
- حكــم دولــي

مــوالي هشــام  
نــي لعمرا ا

- حكــم دولــي



أحمــد  
بوغــزى

ليــة الذهبيــة فــي األلعــاب المتوســطية فــي  الميدا  -
1959 بيــروت 

ن عثمــا
ضلــي فا

CA - عضــو 

ــد ل خا
ن هبشــا

2003 إفريقيــا  بــكأس  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

للــه  ا عبــد 
كوزيبــرا

ليــة الفضيــة فــي األلعــاب األولمبيــة  الميدا  -
1991 بأثينــا 

بفرنســا  المتوســطية  باأللعــاب  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
1993

هشــام
حــي لمصبا ا

1994 إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

د ميلــو
موحــي

لــم فــي الواليــات المتحــدة  - شــارك فــي بطولــة العا
1986 ســنة 

ليــة الفضيــة فــي األلعــاب المتوســطية ســنة  - الميدا
1987 فــي ســوريا.

ســمين يا
لمتقــي ا

2017 ببرازافيــل إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -

ء حســنا
لشــكر

ياونــدي   ، إفريقيــا  ببطــوالت  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
2014 الكامــرون 

جمعــة  بو
نــي لحلما ا

لــم العســكري  البرونزيــة فــي بطولــة العا ليــة  الميدا  -
 1965

المتوســطية  األلعــاب  فــي  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
1967

ح فتــا
فلجــة

 1965 ــم العســكري ســنة  ل ــة العا - بطول
ــم فــي  ل ــة العا ــة فــي بطول ــة البرونزي لي الميدا  -

.1969 العــدو الريفــي العســكري ســنة 

محمــد
حمــوت

، الكامــرون  ليــة الذهبيــة فــي بطولــة إفريقيــا الميدا  -
 2014

البرونزيــة فــي بطولــة إفريقيــا  ليــة  الميدا  -
2016 بالكامــرون 

لزهــرة ا
لزهــراوي ا

ليــة الذهبيــة فــي بطــوالت إفريقيــا الميدا  -
2010 ــا لألمــم  - المرتبــة األولــى فــي كأس إفريقي

علــي
بــو أوعا

1965 لــم ســنة  ــة العا - بطول
1969 لــم ســنة  العا لثــة ببطولــة  لثا ا المرتبــة   -

ــد ل خا
رحيلــو

)1997-1998 لــم وزن الريشــة ) - بطــل العا

للــه  ا عبــد 
ن وا طا

1992 ــا ســنة  - بطــل إفريقي

محمــد
ربيــع 

لــم بالدوحــة  ليــة الذهبيــة فــي بطولــة العا الميدا  -
2015

بــة محجو
بتيــل و أ

2010 إفريقيــا ســنة  الذهبيــة كأس  ليــة  الميدا  -
2010 إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

مريــم
لراشــدي ا

بالكامــرون إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

حســن
دة لســعا ا

لــدار  با إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2015 البيضــاء 

رك مبــا
روكي ز

1976 إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

ســكينة
بح را

لــكأس إفريقيــا لألمــم ســنة  ليــة الذهبيــة  الميدا  -
ئــر بالجزا  2010

محمــد
ضي را

1974 لــم  ئيــات بطولــة العا نها  -
1974 ــم  ل ــة العا ــة ببطول لي ــى ميدا - حاصــل عل

هــر لطا ا
ني لتمســما ا

ــة  لي ــدي، الميدا 2003 فــي يايون ــا  - بطــل إفريقي
لبرونزيــة ا

بســيدني  األولمبيــة  باأللعــاب  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
.2000 ســنة 

يونــس
غرومــي

بالكامــرون إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

ســعيد
هرنــوف

 2015 إفريقيــا  ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
ــدار البيضــاء ل با

لحســن
ر مغفــو

ــا   ــة فــي بطــوالت إفريقي ني لثا ا ــة  المرتب  -
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التحكيم المالكمة 

المصارعة

ســعيد
مفســر

2004 ــة ســنة  تأهــل لأللعــاب األولمبي  -
لــدار البيضــاء 2015 با - بطولــة إفريقيــا 

حســن
زبيــد

2012 ــدن  ــة بلن األلعــاب األولمبي  -
2011 ــم بباكــو- أزربيجــان ســنة  ل ــة العا - بطول

زيــاد 
أوغرام   يــت  آ

2007/2009/2010/2011/2012 ــا:   - بطــل إفريقي
2013/2014/2015/2016/2017

رشــيد 
يــز   بلعز

1996 - شــارك فــي األلعــاب األولمبيــة ســنة 

إدريــس 
بوعزونــي  

2004  ;1996  ;1994 3 مــرات  - بطــل إفريقيــا 

ــز  عزي
لــم   بوعا

2014- ( إفريقيــا  ببطــوالت  ليتــان فضيتــان  ميدا  -
)2015

ليــات برونزيــة ببطــوالت إفريقيــا )مصــر  5 ميدا  -
2014- 2013-2012، مصــر  2010-2009/تشــاد 
)2017-2018 ــا  2016-2015، نيجري 2015، مصــر 

لحــق ا عبــد 
ر    لفقــا ا ذو 

1974 بمصــر إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

شــكري 
فــي عطا

 2010 نيجريــا  إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
ــا )مصــر  ــان فــي بطــوالت إفريقي ــان برونزيت ليت - ميدا

)2015 الســنغال   ،2016

محمــد 
بصــري

ليــة  والميدا بتونــس   1996 الفضيــة ســنة  ليــة  الميدا  -
ــدار البيضــاء ل 2001 با ــة ســنة  الفضي

فــؤاد 
فجــاري

 2014 تونــس  إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
ــا )مصــر  ــات برونزيــة فــي بطــوالت إفريقي لي 4 ميدا  -

ــا( 2017نيجري  ، 2014 2013، تونــس  2010، تشــاد 

محمــد 
ني لخرســا ا

2009 إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

هيــم  برا ا
لكســيري

1988 1977 إلــى  12 مــرة  بطــل إفريقيــا    -

لديــن   ا نــور 
فع مشــا

بالجزائــر إفريقيــا  ببطــوالت  ليــات ذهبيــة  2 ميدا  -

محمــد   ا
موكريــم

المغــرب  إفريقيــا   ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
1968

لرحمــان ا عبــد 
نعنــع

 ،1994 ــا )مصــر  ــة ببطــوالت إفريقي ــات ذهبي ي 3 ميدا
 )1990 1993، المغــرب  ــا  ــوب إفريقي جن

ليــات فضيــة ببطــوالت إفريقيــا )تونــس  3 ميدا  -
)1989 1992، مصــر  1996، المغــرب 

ســعيد  
ال مو

بمصــر إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

رضــوان  
بنطــل   أوالد 

2013 تشــاد إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا
، المغــرب  ــا ــة إفريقي ــة فــي بطول ــة برونزي لي - ميدا

2012

رشــيد 
لخضــر ا

)المغــرب  إفريقيــا  ببطــوالت  تــان فضيتــان  ليا ميدا  -
)1992 1990، المغــرب 

أحمــد 
ســي مغو

 68 إفريقيــا صنــف:  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
1992 كيلوغــرام 

علــي 
لشــكر

ليــات ذهبيــة ببطــوالت إفريقيــا   7 ميدا  -

محمــد 
لمهــراوي ا

 69 إفريقيــا صنــف  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
 2001 كيلوغــرام 

 66 إفريقيــا صنــف:   ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
2002 كيلوغــرام 

محمــد 
مومــن

 48 إفريقيــا صنــف:  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا
1992 كيلوغــرام 

 48 إفريقيــا صنــف:   ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1989 كيلوغــرام بمصــر 

لكريــم  ا عبــد 
ج فرا

1969 إفريقيــا  ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

لمرحــوم  زوجةا
للــه  ا فنــان عبــد 

- بطــل إفريقــي

مصطفــى 
بوعــاري

بالمغــرب  إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2001 ســنة 

إفريقيــا   ببطولــة  ليتــان  ميدا  2  -

إللــه ا عبــد 
نــي لميمو ا

إفريقيــا ببطــوالت  برونزيتــان  تــان  ليا ميدا  -
)2004 2002 و  )مصــر
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كرة اليد

التحكيم المصارعة 

محمــد 
قريبــي  

1982 ــا  - بطــل إفريقي
1983 لــم  - بطــل العا

إللــه  ا عبــد 
حنيــن  

ــدار البيضــاء و  ل 1985 با ــن:  ــا مرتي - بطــل إفريقي
باإلســكندرية  1986

حمــو
يــت عقــا    آ

لــم وبطولــة إفريقيــا   - شــارك فــي بطولــة العا

لديــن  ا نــور 
لبوحــداوي    ا

6 بطــوالت عالميــة - شــارك فــي 
9 بطــوالت إفريقيــة - شــارك فــي 

2007 1991 إلــى  - مــدرب الفريــق الوطنــي 

كمــال 
لــي    لدكا ا

ــا مــع الكوكــب المراكشــي  ــكأس إفريقي ــز ب ئ - الفا
ــاس 1996 بمكن ســنة 

1997 ــة األمــم بالنمســا  - المشــاركة فــي بطول

ــد  ل خا
لفيــل    ا

2007 ــا  ني لــم بألما - شــارك فــي بطولــة العا

ســعيد 
لســواكن   ا

 1986 الميداليــة الذهبيــة ببطولــة إفريقيــا المغــرب   -
إفريقيــا ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

أحمــد 
لكبــوري   ا

- حكــم دولــي

رك   مبــا مــوالي ا
لعلــوي   متــوكل ا

حكــم دولــي

للــه ا عبــد 
عيمــي   لز ا

حكــم دولــي

ســعيد 
نغــو   طا

1994 بمصــر  إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
1992 المغــرب  إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

لحســين  ا
لكــردي   ا

- حكــم دولــي
ــة 5 بطــوالت إفريقي  -

2010 بطولــة متوســطية   -

عمــر
مي    را

 76 إفريقيــا صنــف  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2001 كيلوغــرام 

ر ا نو أ
فيــل    كند

إفريقيــا صنــف: ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
البرونزيــة  ليــة  اميدا بتونــس،   1966 68 كيلوغــرام، 

68 كيلوغــرام، مصــر ببطولــة إفريقيــا صنــف: 

طمــة فا
عزيــزي   

1990 بطلــة إفريقيــا   -

بنعيســى
نــي    جنو بو

لــم )إيســلندا،  5 مشــاركات فــي بطــوالت العا  -
 ،2003 لبرتغــال  ا  ،2001 ، فرنســا   97 كاماموطــي 

)2007 نيــا  ألما

لكبيــر
نــي    لعيطو ا

 ،2001 لــم )فرنســا  - شــارك فــي عــدة بطــوالت العا
)1995 إيســلندا 

ن عدنــا
لموقــت    ا

2007 ــا  ني لــم بألما - شــارك فــي بطولــة العا

محمــد
ســميري

 2000 تونــس  إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
ليــات برونزيــة ببطــوالت إفريقيــا )مصــر  3 ميدا  -

)2001 1998، المغــرب 

محمــد
كرمــوس

 1971 إفريقيــا ســنتي  ليــات ذهبيــة ببطولــة  2 ميدا  -
ــدار البيضــاء ل 1973 با و 

البيضــاء  لــدار  با ليــة فضيــة ببطولــة إفريقيــا   - ميدا
1969

محمــد
براجــع

9 بطــوالت  6 بطــوالت عالميــة و  - شــارك فــي 
إفريقيــة 

2012 و ثانــي أفضــل  - أفضــل العــب بإفريقيــا ســنة 
لــث أفضــل هــداف  2001 و ثا هــداف ببطــوالت ب 

1997 ــم  ل ببطــوالت العا

لرحيــم  ا عبــد 
شــوحو

ليــة البرونزيــة فــي بطولــة إفريقيــا تونــس  الميدا  -
2006

2007 ــا ســنة  ني ــا بألما ــة إفريقي - شــارك فــي بطول

محمــد 
لعلمــي ا

2007 ــا  ني لــم بألما - شــارك فــي بطولــة العا

محمــد 
ســفي ليو ا

إفريقيــا ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1987 ــم  ل ــة العا - المشــاركة فــي بطول

لشــاعر  لمرحــوم ا ا
محمــد

1969 ــدار البيضــاء ســنة  ل ــا با ــة إفريقي - بطول

هيــم برا ا
توغــزا

بــول  ليــات فضيــة ببطــوالت إفريقيــا )نا 2 ميدا  -
)1974 1981، مصــر 

لــدار  با إفريقيــا  ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1982 البيضــاء ســنة 

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 

املنخرطــنالئـحــة
الئـحــة

املنخرطــن

200201



طــارق 
زي    جو

2003 لبرتغــال  لــم با - شــارك فــي بطولــة العا

لمنتصــر   ا عبــد 
ر    مزو

 2006 بــكأس إفريقيــا لألمــم  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
لــم - شــارك فــي بطولــة العا

فيصــل  
روكشــي   

لــم   - شــارك فــي بطولــة العا

أحمــد رضــا  
ر    لحيمــو ا

3 بطــوالت عالميــة   - شــارك فــي 

ســمير
يــت علــي      نا

لــم بقطــر - شــارك فــي بطولــة العا

رضــوان 
ســالم 

- شــارك فــي عــدة بطــوالت عالميــة )البرتغــال 
)2007 نيــا  ألما  ،2003

لديــن  ا نــور 
مريــوت   

 ،1997  ،1995 لــم ) - شــارك فــي عــدة بطــوالت العا
)1999

ســليمة 
عــزي    با

- بطلــة إفريقيــا عــدة مــرات

ء  لزهــرا ا فاطمــة 
شــاكر   

  2009 إفريقيــا  ببطولــة  برونزيتــان  ليتــان  ميدا  -
2014 و 

بالكامــرون إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

مــأوى 
لتومــي    ا

 1994-1995 أفريقيــا  بطولــة  فــي  نيــة  لتا ا لمرتبــة  ا  -
1996 و   1995 لــم  لعا ا بطولــة  فــي  ركة  لمشــا ا  -

محمــد 
ر    بلعطــا

 ،1978 ســنة  إفريقيــا  الفضيةببطولــة  ليــة  الميدا  -
1985 إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا

 

محمــد 
لــي    لدكا ا

إفريقيــا   ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
بالقاهــرة   1974

محمــد 
مرســلي   

1998 إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

يجــة  خد
تــي    هوا

 1993  ،1989  ،1986 مــرات   4 إفريقيــا  بطلــة   -
1993 و 

لعربــي  ا
لمفيــد    ا

األولمبيــة   األلعــاب  - شــارك فــي 

لديــن  ا نــور 
ل    بلبــو

بالقاهــرة  إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1974

المتوســطية  باأللعــاب  البرونزيــو  ليــة  الميدا  -
1975 ئــر  بالجزا

 

للطيــف  ا عبــد 
ط    لخيــا ا

1968 ــا ســنة  - بطــل إفريقي
 

عــادل 
كعبــة   

 1993-1994-1998 3 مــرات بطــل إفريقيــا   -
1994 ــم  ل - المشــاركة فــي كأس العا

 

عــادل 
لكنيفلــي   

3 مــرات - بطــل إفريقيــا 
 

ل كمــا
نميــري   

لــم   - شــارك فــي بطــوالت إفريقيــا وبطــوالت العا

الجيدو

2018 - 2011 2011 - 2018تقرير األنشطة  تقرير األنشطة 

املنخرطــنالئـحــة
الئـحــة

املنخرطــن

202203



204205

أحمــد 
مجــون   

1982 إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -

لحميــد   ا عبــد 
ني    لســليما ا

1985 1986 و  ــا    - بطــل إفريقي
ريــة القا لــم  العا الرابعــة ببطولــة  المرتبــة   -

1986 لتــة فــي بطولــة أفريقيــا  لثا ا - المرتبــة 

مــي لتها ا لمرحــوم  ا
ر     شــنيو

2001، القاهــرة  ــح  ــة )ميوني - عــدة بطــوالت عالمي
)2009 ــدا  2007، هولن ــل  لبرازي 2005، ا

محمــد  
ني    لســليما ا

ــا - بطــل إفريقي
- شــارك فــي األلعــاب األولمبيــة

و فــي األلعــاب المتوســطية  

ســين  يا
تيــر    مد

ليــات ذهبيــة ببطــوالت إفريقيــا )الكامــرون  4 ميدا  -
ــون  ب 2013، الغا ــو  2012، مابوت 2010، المغــرب 

)2015
بتركيــا  المتوســطية  باأللعــاب  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -

2013

بكــر  بو
ني    لســليما ا

1972 - شــارك فــي األلعــاب األولمبيــة 
ــا - بطــل إفريقي

التحكيم الجيدو

ركوب الدراجات 
تايكوندو

مصطفــى 
أفنــدي  

األولمبيــة  باأللعــاب  للفريــق  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
1978 باأللعــاب اإلفريقيــة 

محمــد 
كــي   لركرا ا

لربــاط لثــة فــي بطولــة إفريقيــا با لثا ا المرتبــة   -
2009 ســنة 

محمــد 
تــم   كا

للشــرطة   العربــي  لــم  العا لبطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
وللفــرق الفرديــة  العربيــة  للبطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

محمــد 
أفقيــر     يــت  أ

األولمبيــة  باأللعــاب  للفريــق  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
1978 باأللعــاب اإلفريقيــة 

لكــرش  ا لمرحــوم  ا
تــي( لفريا ا (

محمــد     
ئــز ثــالث مــرات بطــواف المغــرب للدراجــات ســنة  فا  -

 1965 1964 و   ،1960
12 مرحلــة فــي طــواف المغــرب للدراجــات ئــز ب  - فا

هيــم  برا ا
بويــا بــن 

إفريقيــا  للفريــق فــي بطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
ــر ئ 1989 بالجزا ســنة 

- شــارك فــي األلعــاب األولمبيــة فــي لــوس أنجليــس 
1984 ســنة 

.1989 ئــز بمرحلــة فــي طــواف المغــرب ســنة  - فا

هيــم  برا ا
لشــهب

 ،1990 ئــر  نيــة فــي بطولــة إفريقيــا بالجزا لثا ا - المرتبــة 
لــم فــي فرنســا. مشــارك فــي بطولــة العا

أحمــد 
يلــي لغا ا

للفــرق إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
1978

ديــة  نا
ســكوكدي

المرتبــة  المرتبــة األولــى ببطولــة إفريقيــا ---   -
إفريقيــا ببطولــة  نيــة  لثا ا

ء  ســنا
تبــور أ

2012 و األلعــاب األولمبيــة - بطلــة إفريقيــا 
2012 ــدن  بلن

منــى 
لرســول  ا بــن عبــد 

 ،2001 بكوريــا  لــم  العا ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
بمدغشــقر  إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا

المتوســطية  باأللعــاب  البرونزيــة  ليــة  الميدا  ،2005
2001 بتونــس 

نعيمــة 
ل لبقــا ا

المرتبــة   ---  2009 لــم  العا لثــة بطولــة  لثا ا المرتبــة   -
2010 لــم  العا ببطولــة  نيــة  لثا ا

نيــا  مو
بورقيــق

 ،1999 إفريقيــا ســنة  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2002 لــم  العا ببطولــة  لثــة  لثا ا المرتبــة 

ء  لميــا
لــي لبقا ا

 ،2011 بكوريــا  لــم  العا ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
بتونــس  إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا

المتوســطية  باأللعــاب  البرونزيــة  ليــة  الميدا  ،2014
2013 بتركيــا 

وئــام 
م سال د

 ،2009 لــم ســنة  العا البرونزيــة ببطــوالت  ليــة  الميدا  -
2014 2010 و   ،2009 ــا ســنة  ــة إفريقي بطل

محســن 
يني لحســا ا

البرونزيــة للفــرق فــي بطولــة إفريقيــا  ليــة  - الميدا
ليــة الفضيــة ضــد الســاعة فــي األلعــاب  2011 - الميدا

.2011 12 بقطــر  العربيــة ال

محســن 
يلــي لغا ا

للفــرق إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2008

حســن 
زهبــون

إفريقيــا ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

مصطفــى 
لنجــاري ا

ئــز بطــواف المغــرب، شــارك فــي األلعــاب  الفا  -
بلــوس أنجليــس األولمبيــة 

عتيقــة 
صبيــب

الجنوبيــة  إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2007
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رفع األثقال 

كيك بوكسينغ 

التنس

ســكينة 
لعونــي ا

بمصــر  إفريقيــا   ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
2016-2017

محمــد 
ليمــوري

1974، األلعــاب األولمبيــة  1958 إلــى  - حكــم دولــي 
1972 1960 و 

ء  ــا زكري
لــي برتا

إفريقيــا  ببطــوالت  للفــرق  برونزيتــان  تــان  ليا ميدا  -
)2017 2016، جــزر الموريــس  )الكامــرون 

مصطفــى 
لــب لطا ا

ــة  ــة ببطول ــة البرونزي لي ــى الميدا - مــدرب، حاصــل عل
2013 للفــرق  إفريقيــا 

لــي  لعا ا عبــد 
لجســير

ــا )مصــر  ــة إفريقي ــة فــي بطول ــات برونزي لي 3 ميدا  -
)2017 2015، مصــر  2010، الكامــرون 

ســمية 
لديــك ا

 2006 ليــات ذهبيــة ببطولــة إفريقيــا ســنة  3 ميدا  -
ــدار البيضــاء  ل با

لــدار  با ليــات ذهبيــة ببطولــة إفريقيــا   3 ميدا  -
2013 البيضــاء 

لتــازي  لمرحــوم ا ا
لشــرطي ا

لرحيــم ا  عبــد 
1964 1960 و  - شــارك فــي األلعــاب األولمبيــة 

آســية
جــة    قاضــي حا

بالكامــرون إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -

لديــن   ا عــز 
بــوري ليا ا

ــا فــي جنــوب  ــة ببطــوالت إفريقي ــات فضي لي 3 ميدا  -
1986 1994، مصــر  ــا ســنة  إفريقي

بجنــوب  إفريقيــا  ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1994 ــا ســنة  إفريقي

بشــرى  
يــل أمزا

ــم مرتيــن ل ــة العا - بطل

محمــد  
لبخــاري ا

ــا فــي الكيــك بوكســينغ ســنة - بطــل إفريقي
بمدغشــقر    2012

مريــم  
ظ محفــو

 48 لــم صنــف العا ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2017 كيلوغــرام 

يوســف  
بليلــة

ــة فــي  ــة فــي األلعــاب العالمي ــة الذهبي لي الميدا  -
2017 نيا  إســبا

عرفــات  
ني لشــقرو ا

1985 1980 و  ــن  ــا مرتي - بطــل إفريقي

مصطفــى  
م سال د

3 مــرات للفــرق - بطــل إفريقيــا 

عــادل  
تمــاري أ

2011 لــم  العا ببطولــة  لثــة  لثا ا المرتبــة   -
20120 إفريقيــا  ببطولــة  نيــة  لثا ا المرتبــة   -

ئشــة   عا
ي لمجيــد ا

2011 لــم  العا ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -

د   ســعا
ي رشد

2007 56 كيلوغــرام  ــف  ــم صن ل ــة العا - بطل

لمصطفــى   ا
غنيــم بو

2001/2002 لــم  - بطــل العا

فــؤاد  
لزبيــري ا

 2005-2008 لــم  - بطــل العا
ــم بالبوكــس  ل 2003، بطــل العا ــم  ل - بطــل العا

تــاي 2009

ء   شــيما
لروينــي ا

2008 لــم ســنة  العا ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2009 لــم  العا ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

د   عمــا
حليــم

بالمغــرب  إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2010 ســنة 

 ،2012 )المغــرب  إفريقيــا  ببطولــة  ليــات  -3 ميدا
)2013 2015، مصــر  الكامــرون 

اللــة حفيظــة
لي ســمال

ليــات ذهبيةببطــوالت إفريقيــا فــي جنــوب  3 ميدا  -
2001 ــا ســنة  إفريقي

بالكامــرون  إفريقيــا  ببطــوالت  برونزيــة  ليــات  -3 ميدا
2000 ســنة 

لديــن  ا نــور 
نــي لزيا ا

تيــا بكروا لــم  العا ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
نيــا  لــم )ألما ليتــان برونزيتــان فــي بطــوالت العا - ميدا

)2006 الجنوبيــة  2004، كوريــا 

محمــد 
ســيراج

2010 إفريقيــا  ببطولــة  لثــة  لثا ا المرتبــة   -

د  عمــا
ز  لمربــا ا

  1995 ــم ــة العال ــة الخامســة فــي بطول المرتب  -
1999  - 1997

لحــق   ا عبــد 
لكرمــاوي  ا

1999 ــا  - بطــل إفريقي
2008 ــم  ل ــة العا ــة فــي بطول لثامن ــة ا - المرتب

2009 لــم  ــة العا - المرتبــة الحاديــة عشــر فــي بطول

جــدة    ما
نــي  لزهرا ا

اإلفريقيــة  العســكرية  باأللعــاب  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
األولــى )نيروبــي(

عشــر  الســابعة  بالبطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2006 الجنوبيــة  بكوريــا  العســكري  لــم  للعا
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ء   لميــا
لســعدي ا

2008  /2007 - كأس إفريقيــا لألمــم 

لحــق   ا عبــد 
ينــي د نا

بســوريا  المتوســطية  باأللعــاب  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
1987

األميــن  
ب ها و

ليــة الذهبيــة فــي األلعــاب المتوســطية فــي  الميدا  -
2018 نيا   بإســبا طاراغونــا 

لمهــدي   ا
لزيــادي ا

ــدار  ل ــا لألمــم )ا ليــات ذهبيــة بــكأس إفريقي 3 ميدا  -
)2006 2007، تونــس  لربــاط  2008، ا البيضــاء 

ســين   يا
بو بنشــو

- حكــم دولــي

محمــد  
أخمــوش

لــم فــي القفــز  ليــة الذهبيــة ببطــوالت العا الميدا  -
1993 بتركيــا ســنة  العســكري  بالمظــالت 

يجــة خد
بورقيــق

لــم فــي القفــز  ليــة الذهبيــة ببطــوالت العا الميدا  -
1993 بتركيــا ســنة  العســكري  بالمظــالت 

منــة   يا
بو

لــم فــي القفــز  ليــة الذهبيــة ببطــوالت العا الميدا  -
1993 بتركيــا ســنة  العســكري  بالمظــالت 

لرحيــم  ا عبــد 
ر ــا خب

لــم فــي القفــز  ليــة الذهبيــة ببطــوالت العا الميدا  -
1993 بتركيــا ســنة  العســكري  بالمظــالت 

توريــة  
كنتــر بو

لــم فــي القفــز  ليــة الذهبيــة ببطــوالت العا الميدا  -
1993 بتركيــا ســنة  العســكري  بالمظــالت 

لحســن   ا
ف كا ور

لــم فــي القفــز  ليــة الذهبيــة ببطــوالت العا الميدا  -
1993 بتركيــا ســنة  العســكري  بالمظــالت 

مصطفــى  
والح

لــم فــي القفــز  ليــة الذهبيــة ببطــوالت العا الميدا  -
1993 بتركيــا ســنة  العســكري  بالمظــالت 

للــه    ا عبــد 
لمولــى   ا عبــد 

ــا لألمــم  ــة إفريقي ــة فــي بطول لث لثا ا ــة  المرتب  -
2005 ســنة 

للــه    ا عبــد 
رضا

لألنديــة  إفريقيــا   ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -
 2007 ــزة ئ الفا

ليــة البرونزيــة فــي بطولــة إفريقيــا لألمــم  الميدا  -
2005

لتــة بطولــة إفريقيــا لألمــم  لثا ا المرتبــة   -
2005

شرف أ
بوهنــد أ

لربــاط  بــم با - حكــم دولــي )شــارك فــي بطولــة العا
)2018 2013 و فــي الس فيغــاس ســنة  ســنة 

لرفيــق   ا عبــد 
أجيــدا  

6 مــرات بطــل إفريقيــا، شــارك فــي بطولــة   -
2003 ــم  ل العا

ذ   معــا
لــرواي   ا

لألمــم  إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
2008 بتونــس 

يمــان   إ
فــالح  

لربــاط  بــم با - حكــم دولــي )شــارك فــي بطولــة العا
)2018 2013 و فــي الس فيغــاس ســنة  ســنة 

ل د عا
لكبيــر   ا

 2007 إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
- حكــم دولــي

أحمــد  
خيــدون

لــم فــي القفــز  ليــة الذهبيــة ببطــوالت العا الميدا  -
1993 بتركيــا ســنة  العســكري  بالمظــالت 

التحكيم التنس

القفز بالمظالت 

كرة الطاولة 

التحكيم كرة الطاولة 
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فول كونطاكط الجمباز

سامبو

نجــوى
م سال د

إفريقيــا  ببطــوالت  للفــرق  برونزيتــان  تــان  ليا ميدا  -
)2014 ــا  2012، جنــوب إفريقي )تونــس 

مريــم
ي مهتــد

ليــة فضيــة  1992 + ميدا - بطــل إفريقيــا للفــرق 
فرديــة

للــه  ا عبــد 
لزعتــري ا

1992 للفــرق  إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
للفــرق  إفريقيــا  ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

1994 ســنة 
1998 إفريقيــا  ببطولــة  للفــرق  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

نعيمــة
تــي لغوا ا

1990 ئــر  بالجزا إفريقيــا  ببطولــة  ليــات ذهبيــة  3 ميدا  -
لــدار  با ليــات ذهبيــة ببطولــة إفريقيــا  -3 ميدا

1992 البيضــاء 
1995 بتونــس  إفريقيــا  ببطولــة  ليــات  -5 ميدا

ــد ل خا
ر د صا

1992 ــا  - بطــل إفريقي
إفريقيــا )ذهبيتــان+ فضيــة  ببطــوالت  ليــات  3 ميدا  -

واحدة(

لســقاط  لمرحــوم ا ا
محمــد

 1960 - شــارك فــي األلعــاب األولمبيــة برومــا 
1966 لــم بدورتمنــد  وببطــوالت العا

مريــم
عبيســة

 45 ــف  ــم، صن ل ــة العا ــان فــي بطول ــان ذهبيت ليت - ميدا
)2009 2007 و ــد ) لتايالن كــغ با

45 كــغ  لــم صنــف  ليــة الفضيــة ببطولــة العا - الميدا
2010 بتايالنــد 

بــة محجو
لمغــراوي ا

2005 2006  و  لــم   العا نيــة ببطولــة  لتا ا المرتبــة   -

محمــد
شــيمي وا

 1999 لــم  العا لثــة بطولــة  لثا ا المرتبــة   -
2002 ــم  ل ــة العا ــى ببطول ــة األول - المرتب

ســعيد
لدويســي ا

 2013 لــم ســنة  العا ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2013 لــم  العا بــكأس  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -

ن ا مرو
أولحــاج

ليــات ذهبيــة ببطــوالت إفريقيــا )المغــرب  5 ميدا  -
2014، المغــرب  2013 ، الكامــرون  2010، المغــرب 

)2016 لنيجــر  ا  ،2015

لرحيــم  ا عبــد 
لقــرص ا

ليــات ذهبيــة ببطــوالت إفريقيــا )الكامــرون  4 ميدا  -
السيشــل   ،2016 نيجريــا   ،2015 المغــرب   ،2014

)2017

ســين يا
تليــت

الســامبو لــم  العا ببطولــة  لتــة   لثا ا المرتبــة   -

عمــر
ين حســا

 2006 إفريقيــا  ببطولــة  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2008 ببطولــة  الفضيــة  ليــة  الميدا  -

محمــد
مــي لزلمو ا

ــا  ــة فــي بطــوالت إفريقي ــات ذهبي لي 4 ميدا  -
 ،2015 2014، المغــرب  2013، الكامــرون  )المغــرب 

 )2017 السيشــل 
نيا  بإســبا إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

2017

ســعد
جكــة بو

2012 ليتــان ذهبيتــان فــي بطولــة إفريقيــا ) - ميدا
ــر 2017( بأغادي و 

أميــن لمرحــوم  ا
نــي لكتا ا

- بطــل العــرب

ســميرة
لحــداد ا

 ،2004-2005-2006 لــم ثــالث مــرات  - بطلــة العا
2007 لــم  العا نيــة بطولــة  لثا ا المرتبــة 

2007 إفريقيــا  ببطولــة  نيــة  لثا ا المرتبــة    -

مصطفــى
لخصــم

2010 1990 و  لــم مــا بيــن  12 مــرة بطــل العا  -

كريمــة
ســهالل

1993 ئــر  بالجزا إفريقيــا  ببطولــة  ليــات ذهبيــة  3 ميدا  -
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تاي-بوكسنغ الكرة الطائرة 

الركبي

المبارزة

الكاراطي

محمــد 
عبــدالوي معــان 

ــة  ــة ببطول ــة البرونزي لي ــى الميدا - مــدرب، حاصــل عل
2013 ــا لألمــم  إفريقي

لحــق  ا عبــد 
شــفيق 

بتونــس  إفريقيــا  ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1976

لمجيــد  عبــد ا
ي  بنهــد

1985  -1984 4 مــرات بطــل إفريقيــا   -
1990 لــم  العا لثــة بطولــة  لثا ا المرتبــة   -

مليكــة
لســيد ا

2002-  1998 - مــدرب وطنــي 
ليــة بــاألردن 13 ميدا  -

لمومــن  عبــد ا
لــي لوا ا

ليونــان با لــم  العا بــكأس  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
2006 ســنة 

محمــد
لتــدالوي ا

70 كيلوغــرام ــف:  ــن صن ــا مرتي - بطــل إفريقي
المغــرب الســينغال-   ،1984-1986

للــه  ا فتــح 
نــي رحما

1994 إفريقيــا  ببطــوالت  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

جــواد 
نــي بنا

1976 بتونــس  إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -

لــرزاق  ا عبــد 
لعــالم ا

بلــة دوليــة مــع فريــق المغــرب 168 مقا  -
)1980  1978-  1976- - أفضــل العــب إفريقــي )

1977-1979 - أفضــل العــب عربــي 

زهــور 
بليلــة

لــدار با إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
1987 البيضــاء 

حســن 
و با

2008 لــم  2005، بطــل العا ــا  - بطــل إفريقي

محمــد 
مرحــوم

2008 لــم  2005، بطــل العا ــا  - بطــل إفريقي

لــرؤوف  ا عبــد 
ســي لفا ا

ــة ومتوســطية تأهــل لعــدة ألعــاب أولمبي  -

نزهــة 
ب د مؤ
ــا - بطــل إفريقي

حســن 
لنوبــي ا

2005 2003 و  ــن :  ــا مرتي - بطــل إفريقي

كــرم   نــور أ أ
يلــي لغا ا

2005 2003 و  ــا  - بطــل إفريقي

اإلدريســية 
لزهــراوي ا

2005 65 كيلوغــرام  ــف   ــم صن ل ــة العا - بطل

إللــه  ا عبــد 
رتي ســا

ــالث  ــا ث ــة عالمي ني لثا ا ــة  2005، المرتب ــم  ل - بطــل العا
مــرات 2006-2007-2008

ن  ســفيا
تــي لتوا ا

نيــة عالميــا لثا ا المرتبــة  إفريقيــا مرتيــن،  بطــل   -

مصطفــى 
يــت علــي  نا

1976 بتونــس  إفريقيــا  ببطولــة  البرونزيــة  ليــة  الميدا  -
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محمــد
يــت ميمــون  آ

2001 إفريقيــا  ببطولــة  لثــة  لثا ا المرتبــة   -

ة ســعيد
هيمــي برا إل ا

أول ســائق مغربــي يســجل رســميا فــي  -
2008 لحــاق باريــس- دكار 

لعلــوي   ا لمرحــوم  ا
مبــارك
- حكــم دولــي

تسلق الجبال بادمنتون كلمة شكرسباق السيارات  

التحكيم السباحةالشطرنجاأليكيدو

مريــم 
بورجــة

العديــد مــن القمــم  -

علــي 
ر لصبــا ا

اإلفريقيــة  البطولــة  فــي  الذهبيــة  ليــة  الميدا  -
 2013 بنواكشــوط 

لــم - تأهــل لــكأس العا

يوســف
لحــوات ا

- حكــم دولــي 
- شــارك فــي عــدة بطــوالت عالميــة

2018 - 2011 تقرير األنشطة 

املنخرطــنالئـحــة

تود المؤسسة أن تعرب عن جزيل شكرها لجميع شركائها، ومانحيها 
جاه 

ُ
وراعييها، على رأسهم المغربية لأللعاب والرياضة، اللتزامها- المواطن ت

األبطال الرياضيين المغاربة. 

كما نوجه كلمة شكر وتقدير لكل من سهر على إنجاح مهمة المؤسسة، 
و ساهم في إعداد هذا التقرير. 
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