


كلمة االستاذ عبد الحكيم 
الشلماني  رئيس اتحاد شمال 

افريقيا لكرة القدم 
يســعدني فــي البدايــة أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن زمالئــي اعضــاء 
المكتــب التنفيــذي التحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القــدم التقــدم باحــر 
عبــارات الترحيــب لجميــع المشــاركين فــي دورة منتخبــات اقــل مــن 17 
ســنة المؤهلــة لنهائيــات كاس افريقيــا لالمــم 2021 التــي ســتقام 

فــي المغــرب خــالل شــهر مــارس القــادم.
ــدورة  ــى ال ــتار عل ــزول الس ــن ن ــة م ــام قليل ــد اي ــرام، بع ــي الك اخوت
ــي  ــا ف ــي نظمناه ــا الت ــت 20 عام ــات تح ــة بمنتخب ــيحية الخاص الترش
تونــس بالتعــاون مــع الجامعــة التونســية لكــرة القــدم، تلتقــي العائلــة 
الموســعة التحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القــدم مجــددا فــي الجزائــر 
ــة  ــات القاري ــى النهائي ــة ال ــا المؤهل ــن 17 عام ــل م ــبة دورة اق بمناس
ــر  ــص الشــكر والتقدي 2021. واود فــي هــذا االطــار ان اتوجــه بخال
لالتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم، شــريكنا فــي التنظيــم، لمــا لمســناه 
ــة  ــى كاف ــدورة عل ــاح ال ــى انج ــر عل ــرص كبي ــة وح ــن ضياف ــن حس م
المســتويات خاصــة فــي ظــل الوضــع الوبائــي الدقيــق الــذي يشــهده 
العالــم باســره ومــا يترتــب عنــه مــن احتياطــات وتطبيــق للبروتوكــول 

ــع. الصحــي لضمــان ســالمة الجمي
 اخوتــي األفاضــل، يواصــل اتحــاد شــمال افريقيــا التعويــل بدرجــة 

التحكيميــة النجــاح كل مســابقاته،  هامــة علــى قواعــده 
ولقــد حرصنــا خــالل هــذه الــدورة علــى الســير فــي نفــس 
النهــج الــذي رســمناه والمتعلــق بتوفيــر كل مــا يلــزم 
للحــكام المشــاركين مــع مواصلــة منــح الفرصــة للعنصــر 
النســائي وكلنــا ثقــة بــان المشــرفين علــى هــذا القطــاع 
والطواقــم التحكيميــة سيســاهمون بشــكل فعــال فــي 

ــالت. ضمــان حســن ســير المقاب
المتاهــل مــن هــذه  المنتخــب  بــان  اننــا علــى يقيــن   
الــدورة ســينجح الــى جانــب المنتخــب المغربــي مســتضيف 

منطقــة  تمثيــل  فــي  القادمــة  االفريقيــة  النهائيــات 
شــمال افريقيــا علــى افضــل وجــه وسنســعى مــن موقعنــا 

ــا خــالل الحــدث  ــالزم لممثلين ــوي ال ــم المعن ــم الدع ــى تقدي ال
االفريقــي المرتقــب لمنتخبــات اقــل مــن 17 ســنة.

 ختامــا، اغتنــم هــذه الفرصــة الترحــم 
ــرة  ــد ك ــى فقي ــددا عل ــم مج واياك
القــدم الليبيــة والرئيــس الســابق 
اخــي  افريقيــا  شــمال  التحــاد 
الدكتــور  الغالــي  وصديقــي 
جمــال الجعفــري الــذي وافتــه 
العزيــز  مــن  ونرجــو  المنيــة، 

ــه  ــده برحمت ــر ان يتغم القدي
ويســكنه  الواســعة 

ــا  ــه ويرزقن ــس جنان فرادي
الصبــر  واهلــه جميــل 

والســلوان.





اهتمام متواصل بقطاع التحكيم والعنصر 
النسائي مرة اخرى في الموعد

يراهــن مســؤولو اتحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القــدم علــى مســاهمة التحكيــم بصــورة فعالــة فــي نجــاح 
ــة  ــات كأس األمــم اإلفريقي ــى نهائي ــة إل ــات اقــل مــن 17 ســنة المؤهل ــدورة الترشــيحية لمنتخب ــات ال مباري
2021. وقــد حرصــت لجنــة التحكيــم المتكونــة مــن المصــري عصــام عبــد الفتــاح مســؤول التحكيــم بمنطقــة 
شــمال افريقيــا لــدى الــكاف ومحمــد الغوتــي )الجزائــر( وهشــام قيــراط )تونــس( وتوفيــق الضــاوي )ليبيــا( 

علــى توفيــر افضــل االمكانيــات للحــكام المشــاركين مــن اجــل تمكينهــم مــن كافــة أســباب التألــق. 
وبالتــوازي مــع مشــاركة الحــكام فــي ادارة مقابــالت هــذه الــدورة، تــم تنظيــم ملتقــى تكوينــي تضمــن 
ــب التماريــن اليوميــة التــي يشــرف عليهــا المعــد  ــدروس وحصــص الفيديــو الــى جان عديــد المحاضــرات وال

البدنــي الجزائــري مصطفــى ولــد حمــو.
وياتــي توجيــه الدعــوة لعــدد مــن الحكمــات للمشــاركة فــي الملتقــى التكوينــي وكذلــك فــي ادارة مقابالت 
دورة اقــل مــن 17 ســنة بالجزائــر فــي امتــداد لمــا تــم العمــل بــه فــي الــدورة الترشــيحية لمنتخبــات اقــل مــن 
20 ســنة فــي تونــس ليقيــم الدليــل مجــددا علــى مــدى اهتمــام اتحــاد شــمال افريقيــا بالتحكيــم النســائي 

وحرصــه علــى تطويــر مســتواه وبالتالــي دعــم مســاعي االتحــادات الوطنيــة فــي هــذا المجــال. 

القائمة الكاملة لحكام الدورة : 
مــن االتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم : عبــد الــرزاق عــرب )حكــم ســاحة( ســراج محمــد )حكــم مســاعد( 	 

أســماء فريــال )حكمــة مســاعدة(
مــن الجامعــة التونســية لكــرة القــدم : نعيــم حســني )حكــم ســاحة( يوســف الجامــي )حكــم مســاعد( 	 

هــدى عفيــن )حكمــة مســاعدة(
ــد الباســط اشــهوب )حكــم ســاحة( صــالح الشــوقي )حكــم 	  ــي لكــرة القــدم : عب ــاد الليب ــن االتح م

ــاعد( ــم مس ــاوي )حك ــد الجح ــاعد( وحي مس
مــن الجامعــة الملكيــة المغربيــة لكــرة القــدم : كريــم صبــري )حكــم ســاحة( مصطفــى كشــاف )حكــم 	 

ســاحة( عبــد الصمــد ابرتــون )حكــم مســاعد( يحــي النوالــي )حكــم مســاعد( ســكينة حامــدي )حكمــة 
مساعدة( 

ــور الديــن )حكــم ســاحة( اميــن عمــر )حكــم ســاحة( 	  مــن االتحــاد المصــري لكــرة القــدم : إبراهيــم ن
ــي  ــاح )حكــم مســاعد( شــاهندة ســعد المغرب ــد الفت ــي عب احمــد حســام طــه )حكــم مســاعد( هان

)حكمــة ســاحة(

ملعــب 5 جـويـلـيـة 1962 : مسـرح انجازات الكـرة الجزائـريـة 
تــدور مباريــات الــدورة الترشــيحية لمنتخبــات اقــل من 17 
ســنة المؤهلــة إلــى نهائيــات كأس األمــم اإلفريقيــة 
2021 علــى ملعــب 5 جويليــة 1962 بالجزائــر العاصمة 

التابــع للمركــب الرياضــي محمــد بوضيــاف.
ــنة  ــينه س ــم تدش ــذي ت ــة، ال ــب 5 جويلي ــر ملع  ويعتب
1972 مــن قبــل الرئيــس الراحــل هــواري بومديــن، اكبــر 
ــب  ــر المالع ــن اكب ــر وم ــي الجزائ ــدم ف ــرة ق ــب ك ملع
ــف  ــا بطاقــة اســتيعاب فــي حــدود 75 ال فــي افريقي
متفــرج والتــي بلغــت خــالل مبــاراة الــدور النهائــي 
المنتخــب  بيــن   1990 عــام  لألمــم  أفريقيــا  لــكأس 
الجزائــري ونظيــره النيجيــري حوالــي 110 ألــف متفــرج.

 وقــد شــهد فــي العديــد مــن المناســبات عمليــات اعادة 
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التابــع للمركــب الرياضــي محمــد بوضيــاف.
ــنة  ــينه س ــم تدش ــذي ت ــة، ال ــب 5 جويلي ــر ملع  ويعتب
1972 مــن قبــل الرئيــس الراحــل هــواري بومديــن، اكبــر 
ــب  ــر المالع ــن اكب ــر وم ــي الجزائ ــدم ف ــرة ق ــب ك ملع
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 وقــد شــهد فــي العديــد مــن المناســبات عمليــات اعادة 

تهيئــة وصيانــة مــن اجــل تجديــده وادخــال تحســينات 
عليــه حتــى يكــون متطابقــا مــع المواصفــات الدوليــة.

 ويســتضيف منتخــب »محاربــو الصحــراء« منافســيه 
ــد  ــن العدي ــذي احتض ــة 1962 ال ــب 5 جويلي ــي ملع ف
الهامــة  والدوليــة  والقاريــة  اإلقليميــة  التظاهــرات 
المتوســط  االبيــض  البحــر  العــاب  دورة  غــرار  علــى 
1975 وااللعــاب االفريقيــة 1978 و2007 ونهائيــات 
كاس افريقيــا لالمــم 1990 ونهائــي كاس االمــم 
ــة 2004  ــاب العربي ــيوية 1991 ودورة االلع االفروآس
و1990   1976 افريقيــا  ابطــال  دوري  ونهائــي 
 2000 ســنوات  االفريقــي  االتحــاد  كاس  ونهائــي 
لالنديــة  افريقيــا  كاس  ونهائــي  و2002  و2001 

.1995 بالــكاس  الفائــزة 

 كمــا اســتقبل مباريــات وديــة كبــرى للمنتخــب الجزائــري 
ــك التــي تنافــس فيهــا مــع انديــة اوروبيــة  ابرزهــا تل
االســباني وجوفنتــس  مدريــد  ريــال  مثــل  شــهيرة 

ــزي. ــد االنقلي ــتر يونايت ــي ومانشس االيطال
ــن  ــر م ــداد أكث ــى امت ــة عل ــب 5 جويلي ــد كان ملع  لق
أربعــة عقــود مســرحا النجــازات كــرة القــدم الجزائريــة 
منتخــب  بتتويجــات  بالخصــوص  الذاكــرة  وتحتفــظ 
وكأس   1990 لالمــم  افريقيــا  كاس  بلقــب  الخضــر 
االلعــاب  وذهبيتــي   1991 االفرواســيوية  األمــم 
ــى  ــة 1978 إل المتوســطية 1975 وااللعــاب اإلفريقي
جانــب العديــد مــن االلقــاب القاريــة فــي مســابقات 

األنديــة.



المنتخبان الجزائري 
والتونسي يحققـان 
العالمة الكاملة في 
انتظار مواجهتهما 

الحاسمة يوم االحد

نجــح المنتخبــان الجزائــري والتونســي فــي الخــروج بالعالمــة الكاملــة امــام 
ــيحية  ــدورة الترش ــة لل ــى والثاني ــن االول ــاب الجولتي ــي لحس ــب الليب المنتخ
لمنتخبــات اقــل مــن 17 ســنة المؤهلــة إلــى كأس األمــم اإلفريقيــة 2021 
ليضربــان بذلــك موعــدا حاســما يــوم االحــد علــى درب كســب رهــان 

ــة.  ــات القاري ــى النهائي الترشــح ال
فــي الجولــة االفتتاحيــة التــي اقيمــت يــوم االثنيــن الماضــي، انتــزع 
المنتخــب الجزائــري فــوزا مثيــرا علــى حســاب نظيــره الليبــي 2-3. وعرفــت 
المقابلــة تســابقا وتالحقــا فــي التســجيل بعــد ان بــادر المنتخــب الليبي بقص 
شــريط االهــداف فــي الدقيقــة 29 بواســطة عبــد الســميع عبــد النبــي 
ــاوش  ــس اوش ــق اني ــن طري ــادل ع ــري التع ــب الجزائ ــدرك المنتخ ــل ان ي قب
ــوط  ــي الش ــبقية ف ــري االس ــب الجزائ ــك المنتخ ــة 39. وافت ــي الدقيق ف
الثانــي بهــدف ثــان حمــل توقيــع محمــد رفيــق عمــر لكــن المنتخــب الليبــي 
ســرعان مــا فــرض التعــادل مجــددا بهــدف مــن نيــران صديقــة بعدمــا ســجل 

جبريــل نوتيبايــر خطــا فــي مرمــى فريقــه فــي الدقيقــة 61.
وفــي الوقــت الــذي كانــت تســير فيــه المبــاراة نحــو التعــادل انتــزع المنتخــب 
ــر فــي الدقيقــة  ــل نوتيباي ــث بامضــاء جبري ــري االنتصــار بهــدف ثال الجزائ
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امــا فــي الجولــة الثانيــة التــي دارت يــوم الخميــس الفــارط، فقــد تمكــن 
المنتخــب التونســي مــن تخطــي نظيــره الليبــي فــي اعقــاب مقابلة ســيطر 
ــرة.  ــات االخي ــة اللحظ ــى غاي ــرارها ال ــت باس ــويق واحتفظ ــا التش عليه
وتقــدم المنتخــب التونســي فــي الدقيقــة 55 بهــدف عــن طريــق فــراس 
المهدوانــي غيــر ان المنتخــب الليبــي تعــادل فــي الدقيقــة 78 بواســطة 
عبــد الميســر بوشــيبة. وخطــف المنتخــب التونســي االنتصــار فــي الوقــت 

بــدل الضائــع عبــر محمــد الناصــر الطرابلســي فــي الدقيقــة 90 زائــد 5.
ويحتــل المنتخبــان الجزائــري والتونســي صــدارة الترتيــب بمجمــوع 3 نقــاط 
ــة  ــى مســتوى االفضلي ــري عل ــا مــع اســبقية للمنتخــب الجزائ ــكل منهم ل
الهجوميــة فــي حيــن خــرج المنتخــب الليبــي بعدمــا منــي بخســارتين 
متتاليتيــن مــن المنافســة علــى البطاقــة الوحيــدة المؤهلــة الــى النهائيات 

ــة.  االفريقي
الجزائــري  المنتخبيــن  بيــن  منحصــرا  التاهــل  صــراع  وبقــي 
ملعــب  علــى  واألخيــرة  الثالثــة  الجولــة  خــالل   والتونســي 
5 جويليــة 1962 بدايــة مــن الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الظهــر. 
ويكفــي المنتخــب الجزائــري التعــادل للترشــح بينمــا يتعيــن علــى المنتخــب 

ــوز. ــق الف ــي تحقي التونس



المنتخبان الجزائري 
والتونسي يحققـان 
العالمة الكاملة في 
انتظار مواجهتهما 

الحاسمة يوم االحد



لمسة وفاء لفقيد 
الرياضة الليبية والرئيس 

السابق التحاد شـمال 
افريقـيا لكـرة القـدم 

الدكتور جمال الجعفري

ــور  ــا الدكت ــرز ابنائه ــد اب ــا اح ــي ليبي ــة ف ــة الرياضي ــدت العائل فق
جمــال الجعفــري الــذي توفــي يــوم االثنيــن 18 جانفــي الجــاري عــن 

ــاة مــع المــرض. 59 عامــا بعــد معان
 وقــد كانــت للفقيــد مســيرة حافلــة فــي عالــم المســتديرة بدايــة 
ــاد  ــرار االتح ــى غ ــة عل ــة ليبي ــدة اندي ــوان ع ــه ال ــب بتقمص كالع
ــه اللعــب،  ــة والترســانة واليرمــوك. وبعــد اعتزال ــي بالزاوي واالولمب
اقتحــم مجــال التدريــب مــن بوابــة فريــق اليرمــوك ليشــغل بعدهــا 
ــل  ــانة قب ــادي الترس ــق االول لن ــي الفري ــاعد ف ــدرب مس ــة م خط
ــي  ــب الليب ــى المنتخ ــي عل ــراف الفن ــنة 1999 االش ــى س ان يتول

ــئين. للناش
ــر كــرة القــدم  ــد ان يســاهم فــي تطوي ــار الفقي ــك، اخت ــر ذل  اث
الليبيــة انطالقــا مــن موقعــه كمســير بعــد دخولــه لعضويــة 
االتحــاد الليبــي لكــرة القــدم وترؤســه لجنــة المســابقات مــن 2000 
الــى 2004 قبــل ان يتولــى بعدهــا رئاســة االتحــاد الليبــي لكــرة 
ــى  ــى 2009 ومــن 2017 ال القــدم فــي مناســبتين مــن 2005 ال

.2019
 كمــا تــراس اتحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القــدم مــن نوفمبــر 2018 
الــى نوفمبــر 2019 الــى جانــب دخولــه عضويــة المكتــب التنفيــذي 
ــى جــوان  ــري 2018 ال ــن فيف ــاد االفريقــي لكــرة القــدم م لالتح

.2019
ــس ادارة  ــا لمجل ــمبر 2019 رئيس ــهر ديس ــي ش ــب ف ــد انتخ  وق

ــه. ــن وفات ــى حي ــة ال ــك الخط ــغل تل ــاد وش ــادي االتح ن
ــة  ــد باخــالص الرياضــة الليبي  طــوال هــذه المســيرة، خــدم الفقي
ــارزة  ــة ب ــه مكان ــت ل ــى وجــه خــاص وكان عمومــا وكــرة القــدم عل
ــدى كل  ــن ل ــرارة كبيرتي ــرة وم ــه حس ــت وفات ــا وخلف ــا ودولي قاري
مــن عرفــه وعمــل معــه. وقــد تلقــى االتحــاد الليبــي لكــرة القــدم 
برقيــات التعــازي والمواســاة مــن عــدد كبيــر مــن االتحــادات الوطنية 
ــم اهلل  ــر. رح ــب االث ــوم اطي ــا المرح ــرك لديه ــي ت ــة الت والدولي
ــه  ــه ورزق اهل ــس جنان ــكنه فرادي ــري واس ــال الجعف ــور جم الدكت

ــه راجعــون. ــا الي ــا هلل وان ــر والســلوان وان ــل الصب ــه جمي وذوي


