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البرنامج الوطني '' أبطال الحي ''
 .1مقدمة
دأبت وزارة الشباب والرياضة على إيالء أهمية لنشاط فرق األحياء ،بمختلف أرجاء المملكة ،سواء من خالل
التأطير والتنظيم والدعم.
وبهدف إرساء سياسة القرب التي اعتمدتها الوزارة والهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لدى فئات
عريضة من األطفال والشباب ،في مجال كرة القدم ،في نسخته الثالثة ،ستحتضن المراكز السوسيو رياضية للقرب
بمختلف عماالت وأقاليم المملكة البرنامج الوطني " أبطال الحي" الذي تحرص الوزارة على جعله تقليدا سنويا
ينخرط فيه كل الفعاليات المتدخلة في المجال الرياضي من مصالح مركزية وإقليمية وشركائها محليا ووطنيا.

 .2األهداف


هممن خالل رياضة كرة القدم
خلق فضاء لتنمية قدرات الشباب و تطوير مهارت



ية في المناطق الحضرية والقروية
تشجيع الممارسة الرياض



اكتشاف مواهب في كرة القدم في أفق دمجها في المنظومة الرياضية محليا ،جهويا ووطنيا



جعل الرياضة وسيلة لالندماج االجتماعي

 .3الفئة المستهدفة
البطولة مفتوحة في وجه األطفال والشباب ،ذكورا وإناثا بجميع عماالت وأقاليم المملكة ،وذلك حسب الفئات التالية:


فئة اإلناث :مواليد 2005 /2004 / 2003



الفئة األولى ذكور :مواليد2007 / 2006 / 2005



الفئة الثانية ذكور :ذ مواليد 2004 / 2003

 .4شروط المشاركة


يتكون ملف الالعب (ة) أساسا من:



موافقة األب أو الولي



شهادة طبية



شهادة مدرسية ( صورة مختومة من طرف مدير المؤسسةالتعليمية )



نسخة من عقد ازدياد



التأمين للفرق المشاركة على المستوى المحلي



بالنسبة لغير الممدرسين  :شهادة مدرسية آلخر سنة من التمدرس تحمل صورة مختومة وفي حالة عدم
وجودها ،نسخة كاملة من رسم الوالدةمرفقة بصورة مختومة.
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شهادة اإلقامة بالنسبة لألجانب



صورتين حديثتين

 .5تسجٌل المشاركٌن


يفتح باب التسجيل في وجه جميع فرق األحياء المتواجدة بالمناطق الحضرية والقروية و الراغبة في
المشاركة وذلك خالل شهر فبراير.2017

 .6المؤطر(ة) والمرافق(ة)


المشاركة ومرافق من وزارة الشباب والرياضة خالل
،
كل فريق له الحق في مؤطر واحد ينتمي للجمعية
اإل قصائيات الجهوية والنهائية .بالنسبة لفريق اإلناث وجود مرافقة ضروري و مؤكد



على كل مؤطر(ة) اإلدالء بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 .7أرقام متوقعة بالمشاركٌن فً دوري أبطال الحً
المراحل
اإلقليمية/

عدد الفرق
المشاركة
3900

عدد الممارسين

عدد المؤطرين

39000

7800

عدد

الطاقم

األطر المشرفة

الطبي

760

76

أرقام تقديرية
الجهوية

228

2280

456

120

12

النهائية

36

360

72

30
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 .8مراحل البرنامج الوطنً ”أبطال الحً“
 اقصائٌات إقلٌمٌة للبرنامج الوطنً ”أبطال الحً“
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الجهة المنظمة  :المديريات اإلقليمية التابعة لوزارة الشباب والرياضة



تاريخ التظاهرة  :من شهر مارس إلى  30أبريل 2017



للقربمالعب أخرى
/
باري  :المراكز السوسيورياضية
مكان الت



عدد الفرق المشاركة :أكثر من  3900فريق



عدد الممارسين  :أكثر من  39000ممارس وممارسة



عدد المرافقين و المرافقات  :أكثر من  7800مؤطر (ة)



عدد األطر المشرفة  :أكثر من  760إطار مشرف(ة)



عدد األطر الطبية  76 :طاقم طبي

 إقصائٌات جهوٌة للبرنامج الوطنً ”أبطال الحً“


الجهة المنظمة 12 :جهة بالمملكة المغربية



تاريخ اإلقصائيات الجهوية  :ماي 2017



باري  :المراكز السوسيورياضية للقرببالجهات
مكان الت



عدد الفرق المشاركة  228 :فريق األحياء



عدد الممارسين 2280 :ممارس وممارسة



عدد المرافقين و المرافقات  456مؤطر (ة)



عدد األطر المشرفة 120 :إطار مشرف(ة)



عدد األطر الطبية  12 :طاقم طبي

 النهائٌات
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الجهة المنظمة  :وزارة الشباب والرياضة



تاريخ التظاهرة أواخر شهر يونيو 2017



مكان التظاهرة  :جهة الرباط سال القنيطرة وجهة الدار البيضاء سطات



المشارك 36 :
ة
عدد الفرق



ــــن 360 :
عدد الممارسي



عدد المرافقين والمرافقات72 :



عدد اللجنة التقنية 30 :



عدد اللجنة التنظيمية 20:



عدد اللجنة الطبية 3 :

 .9اللجن التنظٌمٌة التقنٌة
 المرحلة األولى :اللجنة التنظٌمٌة التقنٌة على مستوى اإلقلٌم
 تسهر المديرية اإلقليمية على تشكيل لجنة تنظيمية تقنية من أطر وزارة الشباب والرياضة و إن دعت الضرورة
 )10أفراد على األكثر.
إشراك مؤطري جمعيات فرق االحياء والمتمثلة في عشرة (
 اللجنة التنظيمية التقنية على مستوى اإلقليم لها الصالحية في برمجة المقابالت على مستوى فرق االحياء
بالمراكز السوسيورياضية بما تراه مناسبا شريطة أن ال تتعدى الفترة الزمنية المخصصة لإلقصائيات اإلقليمية
( شهري مارس وأبريل .)2017
 يعهد للجنة التنظيمية التقنية المحلية تعيين الحكام  ،وكذا البث في النزاعات والخروقات وذلك بالرجوع إلى
قانون البطولة المسطر في هذا الدليل وكذا القوانين المعمول بها في كرة القدم.

 المرحلة الثانٌة :اللجنة التنظٌمٌة التقنٌة على مستوى الجهة
 10أطر تنتمي لمديريات
 يعهد للمنسق الجهوي للرياضة تشكيل لجنة تقنية تنظيمية جهوية مؤلفة من عشرة
وزارة الشباب والرياضة بالجهة و لها مؤهالت في مجال التنظيم التقني لرياضة كرة القدم.
 يعهد للجنة التنظيمية التقنية الجهوية تعيين الحكام  ،وكذا البث في النزاعات والخروقات وذلك بالرجوع إلى
قانون اللعبة المسطر في هذا الدليل وكذا القوانين المعمول بها في كرة القدم.

 المرحلة النهائٌة :اللجنة التنظٌمٌة التقنٌة على مستوى المركزي
 تتكون اللجنة التنظيمية التقنية على مستوى المركزي من 30إطار ممثلة بأطر مركزية وجهويةيعهد إليها تنظيم
النهائيات.
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قانون لعبة الكرة القدم
.10
 الفرٌق المشارك
 تجرى المقابالت طبقا للقوانين المعمول بها لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع بعض االستثناءات.
 تتضمن الئحة الفريق  10العبين أو العبات إضافة إلى مؤطر(ة) ومرافق(ة).
 اليسمح بتغيير أو إضافة أسماء أخرى غير مسجلة في الالئحة األولية.
 كل فريق يجب أن يحمل اسم الحي الذي ينتمي إليه.
 اليمكن ألي فريق إجراء المقابلة دون حضور مؤطره أو مرافقه على األقل.

 المقابالت
 تجرى المقابالت في المراحل الثالثة األولى على شكل كرة القدم الخماسية أو السداسية .و التغييرات تتم عند
توقف اللعب و بتنسيق مع الحكم.
 يمكن أن تجرى المقابالت في النهائيات على شكل كرة القدم خماسية ،سداسية أو سباعية .و التغييرات تتم
عند توقف اللعب و بتنسيق مع الحكم.

 مدة المقابلة
 على مستوى اإلقليم :مدة المقابلة مابين 15و 20دقيقة عن كل شوط و 5دقائق لالستراحة مابين الشوطين.
 على مستوى الجهة ومابين الجهة :مدة المقابلة 20دقيقة عن كل شوط و 5دقائق لالستراحة مابين
الشوطين,
 على مستوى النهائيات :مدة المقابلة 20دقيقة عن كل شوط و 5دقائق لالستراحة مابين الشوطين

 التحكٌم
 على مستوى اإلقليم و الجهة :تقوم اللجنة التنظيمية بتعيين حكام المقابالت بتنسيق مع جمعيات فرق األحياء
 على مستوى النهائيات :يتم التنسيق مع العصب المغربية لكرة القدم لتعيين حكام المقابالت.

 العقوبات
 عند حصول أي العب (ة) على إنذارين في نفس المقابلة ،يعوض بالعب(ة) آخر وال يسمح له بالعودة من
أخرى
.
جديد اال في مقابلة اقصائية

.11

أماكن التباري
 على مستوى اإلقليم و الجهة ،تجرى المباريات في المراكز السوسيو رياضية للقرب ،و في حالة عدم توفرها
يمكن االستعانة بمالعب أخرى ،على أن تكون مساحتها مماثلة لمالعبمراكز السوسيو رياضية للقرب foot à
). )5
 على مستوى النهائيات :تجرى المباريات في مالعب مخصصة لكرة القدم ذات عشب اصطناعي.
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.12

البدل الرٌاضٌة
 على كل فريق أن يرتدي بذلة رياضية موحدة
 في حالة وجود تشابه البذل الرياضية للفريقين،يمكن االستعانة بgilets/chasubles

.

 بالنسبة لالعبات يمكنهم اللعب ببذلة رياضية التي يرونها مناسبة.
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الجوائز
وزارة الشباب و الرياضة ستخصص للفرق الفائزة في النهائيات ،جوائز تحفيزية.

التنقٌب عن المواهب
تعين اللجنة التنظيمية اإلقليمية والجهوية أطر مؤهلة في تخصص رياضة كرة القدم النتقاء أجود العناصر
الموهوبة(المطبوع رفقته) لتشكيل منتخبا جهويا ،وكذلك في أفق دمج هذه المواهب في المنظومة الكروية
محليا،جهويا ووطنيا.

.15

نموذج لبطاقة أبطال الحً



تعتمد بطاقة أبطال الحي ابتداء من مرحلة اإلقصائيات الجهوية.



إقليمي مدعوة إلعداد بطائق العبين والعبات الفرق اإلقليمية المؤهلة لإلقصائيات الجهوية .
ة
كل مديرية

اندورج انثانثح نهثروامج انوطىي
" أتطال انحي"2017
تطاقح انالعة(ج)
الحي:

اإلقليم:

اإلسم وانىسة :
تاريخ اإلزدياد:
مكان اإلزدياد :
رقم انتسجيم :

الجهة:

صورة شمسية

خاتم المدير اإلقليمي لوزارة الشباب
والرياضة

 .16تجدون رفقته مطبوعات للتحمٌل ( رخصة األب أوالوالً ،نموذج للشهادة الطبٌة ،نموذج للشهادة
المدرسٌة ،ورقة التحكٌم).
ملحوظة:
يرجى من السيدات والسادة المدراء التقيد بفحوى هذه اإلجراءات التنظيمية ،وموافاة مديرية الرياضة بالئحة
أسماء المشاركين ومرافقيهم ومؤطريهم وكذا النتائج النهائية لكل مرحلة من المراحل اإلقصائية عبر الفاكس رقم
 0537681231أو بالبريد اإللكترونيabtalelhay3@gmail.com :
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انممهكح انمغرتيح
وزارج انشثاب وانرياضح

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Secrétariat Général
Direction du Sport

انكتاتح انعامح
مديريح انرياضح

D.D.S

ق.خ.ر

2016
المديرية اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة ...................................................:
المركز السوسيورياضي أو الملعب ..........................................................:
الفئة العمرية .....................................................................................:

الئحة المشاركة
رقم

االسم الكامل

تاريخ االزدياد

الحي

اإلقليم

الجهة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
إسم المؤطر(ة)  .................................................... :رقم ب.ت.و ....................................................
إسم المرافق(ة)  ....................................................:رقم ب.ت.و ....................................................
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انممهكح انمغرتيح
وزارج انشثاب وانرياضح

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Secrétariat Général
Direction du Sport

انكتاتح انعامح
مديريح انرياضح

D.D.S

ق.خ.ر

رخصح األب أو انوني
أَا انًىقع أسفهه ...............................................................................................................:
حايم تطاقح انتعريف انىطُيح رقى .........................................................................................:
انعُىاٌ ..........................................................................................................................:
أرخص التُي (تي) نًكفىني أو (تي) ......................................................................................:
انًسداد (ج) تتاريخ ...........................................................................................................:
تانًشاركح في تطىنح كرج انقدو تانًركس انسىسيىرياضي أو انًهعة .................................................
.تحت إشراف انًدرب...............................................................
ضًٍ انثرَايج انىطُي أتطال انحي انًُظى يٍ طرف وزارج انشثاب وانرياضح إقهيًيا ،جهىيا ووطُيا.
 مصادق عهيه مه طرف انسهطاخ انمحهيح.

اإلمضاء مصحح نألب أو انوني
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Secrétariat Général
Direction du Sport
D.D.S

انممهكح انمغرتيح
وزارج انشثاب وانرياضح
انكتاتح انعامح
مديريح انرياضح
ر.خ.ق

CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE PHYSIQUE

Je, soussigné(e)____________________________________, Docteur en médecine, certifie avoir
examiné ce jour l'enfant__________________________________, né(e) le _________________
inscrit(e) à l’examen ________________ _____.et n’avoir constaté aucune contre indication à la
pratique du sport dans sa catégorie d’âge.
Certificat délivré à l’intéressé (e) pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ___________________, le ______________________ Cachet et signature du médecin
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ا لمملكة المغربٌة
وزارة التربٌة الوطنٌة والتعلٌم العالً
وتكوٌن األطر والبحث العلمً
قطاع التربٌة الوطنٌة
األكادٌمٌة الجهوٌة للتربٌة والتكوٌن
لجهة
الـنٌابة....................................:

...

المؤسسة................................... :
العنوان................................... :

شهادة مدرسٌة رقم:

........................

Photo cachetée
par
l’établissement

يشهد الموقع (ة) أسفله:
بصفته:

............................................................................................................:

............................................................................................................................................:

أن التلميذ (ة):

...............................................................................................................................:

المولود (ة) في

.......................................................:بتاريخ.......................................................: :

والمسجل (ة) تحت رقم :
يتابع دراسته(ها):

............................................................................................................:

......................................................................................................................:

كان يتابع دراسته (ها) بقسم:

..................................................................................................:

وقد غادر (ت) المؤسسة بتاريخ:
الرقم الوطني :

............................................................................................:

...............................................................................................................................:

حرر ب :
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............................:فً

................................:

انممهكح انمغرتيح
وزارج انشثاب وانرياضح

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Secrétariat Général
Direction du Sport

انكتاتح انعامح
مديريح انرياضح

D.D.S

ق.خ.ر

ورقة التحكٌم
الساعة..............:
المركزالسوسٌورٌاضً ...................................................:التارٌخ........................:
.
...
....................................................................................................................................:
الفئة العمرية

الحي :
اإلقليم
الجهة :
رقم
البدلة

اإلسم والنسب

رقم
التسجيل

العبين اإلحتياط

الحي :
اإلقليم
الجهة :
رقم
البدلة

اإلسم والنسب

رقم
التسجيل

العبين اإلحتياط

المدرب(ة) ................................:رقمب.ت.و  ...............المدرب(ة) ................................:رقم ب.ت.و ................
 .المرافق(ة)  ...........................:رقم ب.ت.و  ................المرافق(ة)  ..............................:رقم ب.ت.و .................
عميد الفريق .........................................................

عميد الفريق .............................................................

نتٌجة المقابلة
تقرير و توقيع الحكم:

-

أحسن العب :
أحسن هداف :
أحسن حارس :

توقيع اللجنة التقنية
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انممهكح انمغرتيح
وزارج انشثاب وانرياضح

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

Secrétariat Général
Direction du Sport

انكتاتح انعامح
مديريح انرياضح
ق.خ.ر

DDS

الئحة أجود العناصر الموهوبة
الفئة العمرية .....................................................................................:

عدد

االسم والنسب

تارٌخ االزدٌاد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

إسم اإلطار المسؤول عن التنقيب :
رقم البطاقة التعريف الوطنية :
رقم الهاتف:
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مكان اللعب

إسم الحً

اإلقلٌم

الجهة

