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‹ انعقــد يــوم الســبت 19 مــارس 2022 بأحــد نــزل الجزائــر العاصمــة 
ــات  ــدم لمنتخب ــرة الق ــا لك ــمال افريقي ــاد ش ــش دورة اتح ــى هام عل
لالتحــادات  الفنييــن  المديريــن  الســادة  اجتمــاع   2006 مواليــد 
الوطنيــة األعضــاء باالتحــاد برئاســة الســيد عبــد الحكيــم الشــلماني 
المديــر  الهمامــي  محمــود  الســادة  وبحضــور  االتحــاد  رئيــس 
التنفيــذي لالتحــاد وتوفيــق قريشــي رئيــس اللجنــة الفنيــة لالتحــاد 
ــي  ــر الفن ــاال المدي ــون كات ــري ورام ــاد الجزائ ــي لالتح ــر الفن والمدي
ــاد المصــري  ــي لالتح ــر الفن ــادا المدي ــي وادواردو فينغ ــاد الليب لالتح
وذلــك للنظــر فــي البرامــج واالنشــطة المبرمجــة خــالل ســنة 2022.

كمــا حضــرت االجتمــاع الســيدات نســيبة لغواطــي عضــو المكتــب 
الفيدرالــي لالتحــاد الجزائــري والدكتــورة ســعيدة العياشــي عضــو 
المكتــب الجامعــي للجامعــة التونســية واســية نابغــة ممثلــة الجامعة 

الملكيــة المغربيــة. 
واكــد الســيد عبــد الحكيــم الشــلماني بالمناســبة علــى الــدور 
فــي  الفنيــون  المديــرون  بــه  يضطلــع  الــذي  الهــام 
مختلــف االتحــادات الوطنيــة األعضــاء فــي مجــال صياغــة 
ــتحقاقات  ــوء االس ــى ض ــا عل ــاد وضبطه ــة لالتح ــج الفني البرام
ــف  ــي مختل ــة ف ــات المنطق ــر منتخب ــي تنتظ ــة الت ــة والدولي القاري
األصنــاف العمريــة مشــيرا الــى ان ســنة 2022 ســتكون حافلــة 
بالمواعيــد الهامــة مــن خــالل تنظيــم تصفيــات المنطقــة المؤهلــة 
الــى نهائيــات كاس افريقيــا لألمــم تحــت 17 و20 ســنة الــى جانــب 
تصفيــات دوري ابطــال افريقيــا لالنديــة لكــرة القــدم النســائية 
ــة  ــن كاف ــتوجب تامي ــا يس ــدارس بم ــن الم ــدم بي ــرة الق ــة ك وبطول
ظــروف التحضيــر لهــا النجاحهــا وضمــان حســن ســير منافســاتها.

وفــي اطــار الحــرص علــى توفيــر مبــدأ الحيــاد ووضــع جميــع 
ــس  ــم رئي ــاواة، اعل ــدم المس ــس ق ــى نف ــاركة عل ــات المش المنتخب
اتحــاد شــمال افريقيــا الحضــور انــه تــم االتفــاق علــى إقامــة الــدورة 
الترشــيحية القــل مــن 17 عامــا بالجزائــر باعتبارهــا معفــاة مــن خوض 
تصفيــات هــذه البطولــة بوصفهــا البلــد المســتضيف للنهائيــات 
والــدورة التاهيليــة القــل مــن 20 عامــا بمصــر نظــرا لكونهــا معفــاة 
ــا  ــاس انه ــى أس ــابقة عل ــذه المس ــات ه ــب تصفي ــن لع ــا م بدوره

ــات. ــة للنهائي ــة المنظم الدول
ــدم  ــرة الق ــة بك ــن العناي ــد م ــالء المزي ــرورة إي ــى ض ــا ال ــا دع كم
ــع  ــيا م ــا تماش ــة له ــدورات المخصص ــة ال ــف برمج ــائية وتكثي النس
ــا عــن تشــكيل  ــال معلن ــكاف فــي هــذا المج ــا وال توجيهــات الفيف
ــة  ــا برئاس ــمال افريقي ــاد ش ــب اتح ــائية صل ــدم النس ــرة الق ــة لك لجن
الدكتــورة ســعيد العياشــي عضــو المكتــب الجامعــي للجامعــة 
ــي  ــب الفيدرال ــو المكت ــي عض ــيبة لغواط ــيدة نس ــية والس التونس
لالتحــاد الجزائــري فــي انتظــار اســتكمال ممثــالت بقيــة االتحــادات 

السبت 19 مارس 2022  
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الوطنيــة األعضــاء تتولــى بالتنســيق مــع اإلدارات الفنيــة باالتحــادات 
الوطنيــة األعضــاء ضبــط اســتراتيجية متكاملــة لمزيــد تطويــر كــرة 

ــي. ــتوى العال ــوغ المس ــو بل ــة نح ــي المنطق ــائية ف ــدم النس الق
ومــن جهتــه، أكــد الســيد محمــود الهمامــي علــى أهميــة هــذه 
ــات  ــول الي ــوار ح ــق الح ــارا لتعمي ــكل اط ــا تش ــات باعتباره االجتماع
تطويــر العمــل الفنــي صلــب اتحــاد شــمال افريقيــا وتبــادل التجــارب 
األعضــاء  الوطنيــة  باالتحــادات  الفنييــن  المديريــن  الســادة  بيــن 
مذكــرا بالدعــم الــذي يقدمــه برنامــج »فيفــا فــوروورد« عبــر االتحــاد 
االفريقــي لكــرة القــدم لتمويــل خمــس دورات موجهــة للفئــات 

ــائية. ــدم النس ــرة الق ــابة وك ــة الش العمري
ــى ضــرورة االســتفادة القصــوى مــن هــذا البرنامــج مــن  وشــدد عل
خــالل برمجــة جميــع الــدورات بمشــاركة كافــة بلــدان االتحــادات 
الفنيــة  األهــداف  وبلــوغ  الفائــدة  لتعميــم  األعضــاء  الوطنيــة 
ــي  ــمية الت ــات الرس ــة للرهان ــات المنطق ــر منتخب ــودة وتحضي المنش
ــا قــام  ــا ان اتحــاد شــمال افريقي ســتكون هــذا العــام متنوعــة مبين
بالتنســيق مــع لجنتــه الفنيــة واالتحــاد االفريقــي لكــرة القــدم 
ــت  ــي تح ــي صنف ــة ف ــابقاته التاهيلي ــي لمس ــدول الزمن ــط الج بضب
لكــرة  لالنديــة  افريقيــا  ابطــال  عامــا وتصفيــات دوري  17 و20 
ــات  ــن للمنتخب ــدارس بشــكل يضم ــن الم ــة بي القــدم النســائية وبطول

ــا فــي نفــس الوقــت  والفــرق المشــاركة افضــل ظــروف النجــاح معرب
عــن ارتياحــه لمشــاركة جميــع منتخبــات المنطقــة فــي دورة مواليــد 

ــر. 2006 المقامــة حاليــا بالجزائ
هــذا وتــم التأكيــد خــالل هــذا االجتمــاع علــى ضــرورة الدفــع فــي 
اتجــاه مســاعدة كافــة االتحــادات الوطنيــة األعضــاء باتحــاد شــمال 
افريقيــا لكــرة القــدم علــى االســتفادة مــن الــدورات التدريبيــة التــي 
ينظمهــا الــكاف لفائــدة مدربــي المنطقــة حتــى يكــون تكوينهــم 
مطابقــا للشــروط المطلوبــة الــى جانــب توحيــد الــدورات التكوينيــة 
ــراح  ــا واقت ــمال افريقي ــاد ش ــي اتح ــة ف ــا الفني ــات برامجه ومحتوي
االعتمــاد علــى أســاتذة الرياضــة والتربيــة البدنيــة مــن العنصــر 
النســائي فــي مجــال تكويــن مدربــات كــرة القــدم النســائية لتوســيع 

عــدد اإلطــارات الفنيــة فــي البلــدان االعضــاء.        
كمــا تــم االتفــاق علــى برمجــة نــدوة فنيــة ســنة 2023 بمشــاركة 
المديريــن الفنييــن لالتحــادات الوطنيــة األعضــاء الثــراء النقــاش 
حــول حاجيــات المنطقــة فــي مجــال العمــل التدريبــي ومســايرة 

ــي ◆ ــداد الفن ــج االع ــتوى مناه ــى مس ــتجدات عل المس

التاريخ  الدورات 
12-23 مارس 2022 دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات مواليد  2006

1-12 جوان 2022 دورة اتحاد شمال افريقيا لمنتخبات مواليد 2001

15-25 أوت 2022 الدورة الترشيحية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات

20-30 سبتمبر 2022 بطولة كرة القدم بين المدارس

15-25 أكتوبر 2022 تصفيات المنطقة المؤهلة الى نهائيات كاس إفريقيا لألمم تحت 20 سنة

20-30 نوفمبر 2022 تصفيات المنطقة المؤهلة لنهائيات كاس إفريقيا لألمم تحت 17 سنة

برنامج أنشطة اتحاد شمال افريقيا لسنة 2022 :

) الجزائر (

) مصر (
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السبت 19 مارس 2022  

نحو توحيد المواد التعليمية للتحكيم  
باتحاد شمال افريقيا لكرة القدم

‹ أدى الســيد عبــد الحكيــم الشــلماني رئيــس اتحــاد شــمال افريقيــا 
لكــرة القــدم ورئيــس االتحــاد الليبــي لكــرة القــدم مرفوقــا بعضــوي 
ــذي لالتحــاد، الســيدان جمــال عــالم رئيــس االتحــاد  ــب التنفي المكت
المصــري لكــرة القــدم وشــرف الديــن عمــارة رئيــس االتحــاد الجزائــري 
لكــرة القــدم، يــوم الســبت 19 مــارس 2022 زيــارة الــى مقــر إقامــة 
الحــكام المشــاركين بــدورة منتخبــات مواليــد 2006 المقامــة بالجزائــر 
العاصمــة الــى غايــة 23 مــارس الجــاري. خــالل هــذه الزيــارة التــي 
ــدم  ــرة الق ــري لك ــي الجزائ ــب الفيدرال ــوا المكت ــا عض ــا أيض حضره
ــة  ــاء لجن ــي وأعض ــيبة لغواط ــيدة نس ــي والس ــيد اوكال ــيد رش الس
التحكيــم باتحــاد شــمال افريقيــا وفريــق عمــل اللجنــة المنظمــة 
للــدورة، جــدد الســيد عبــد الحكيــم الشــلماني شــكره إلــى االتحــاد 
ــم  ــن التنظي ــتقبال وحس ــاوة االس ــى حف ــدم عل ــرة الق ــري لك الجزائ
ــري خــالل  ــزة التــي حققهــا المنتخــب الجزائ ــج المتمي مشــيدا بالنتائ
ــات المنطقــة  الســنوات األخيــرة ومتمنيــا كل النجــاح التوفيــق لمنتخب
اخــر محطــات  فــي  والمغــرب  وتونــس  الجزائــر ومصــر  األربعــة 

ــال 2022. ــات موندي تصفي
 وابــرز رئيــس اتحــاد شــمال افريقيــا لكرة القــدم العناية التــي يوليها 
ــد  الســادة أعضــاء المكتــب التنفيــذي لالتحــاد بقطــاع التحكيــم عن
صياغــة مختلــف األنشــطة حرصــا علــى دعــم مكانتــه علــى الســاحة 
االفريقيــة والدوليــة معربــا فــي نفــس الوقــت عــن تقديــره العميــق 
للجهــود القيمــة التــي تبذلهــا إدارة االتحــاد بمتابعــة دقيقــة مــن 
ــل  ــدة وللعم ــج المعتم ــذ البرام ــي تنفي ــذي ف ــر التنفي ــيد المدي الس
بالمنطقــة.  الحــكام  التحكيــم لالرتقــاء بمســتوى  للجنــة  الكبيــر 

وأشــار الــى ان اختيــار اتحــاد شــمال افريقيــا لمجموعــة مــن الحــكام 
ــن كل  ــكام ع ــع 5 ح ــدورة بواق ــذه ال ــي ه ــاركة ف ــن للمش الواعدي
اتحــاد عضــو يأتــي فــي ســياق المراهنــة علــى تكويــن جيــل 
جديــد مــن الحــكام الشــبان يكــون قــادرا مســتقبال علــى حمــل 
المشــعل وتشــريف المنطقــة مبينــا ان االتحــاد حريــص علــى توفيــر 
كافــة مظاهــر الدعــم والمســاندة لهــؤالء الحــكام الصاعديــن 
ومرافقتهــم فــي مســتهل مســيرتهم التحكيميــة متمنيــا لهــم 
النجــاح والتوفيــق. الــى ذلــك، ابــدى الســيد عبــد الحكيــم الشــلماني 
ــة التحكيــم بخصــوص توحيــد  ــذي طرحتــه لجن ــه بالمشــروع ال اعجاب
المــواد التعليميــة للتحكيــم باتحــاد شــمال افريقيــا الــذي سيســاهم 
فــي مزيــد دعــم اســاليب التكويــن ومناهــج التدريــب وســيعزز اليــات 
العمــل االكاديمــي علــى مســتوى التقييــم والمتابعــة مشــددا علــى 

ــف درجاتهــم. ضــرورة ان يشــمل هــذا المشــروع الحــكام بمختل
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 ومــن جهتــه، شــدد الســيد جمــال عــالم علــى ان االهتمــام بســلك 
التحكيــم نابــع مــن قناعــة راســخة بكونــه يعــد مــن اساســيات نجــاح 
ــى تنظيــم  ــا دأب دائمــا عل ــا ان اتحــاد شــمال افريقي ــة مبين أي بطول
ــدة  ــدوات لفائ ــات والن ــن الملتقي ــلة م ــه سلس ــش دورات ــى هام عل
الحــكام لمزيــد تاهليهــم وتكوينهــم بمــا يمكنهــم مــن مســايرة 
ــتوى  ــى المس ــدم عل ــرة الق ــهده ك ــت تش ــا انفك ــذي م ــور ال التط

ــة اخــر المســتجدات فــي ميدانهــم. العالمــي ومواكب
 وأشــاد رئيــس االتحــاد المصــري لكــرة القــدم بالمقتــرح الصــادر عــن 
ــمال  ــاد ش ــة باتح ــواد التعليمي ــد الم ــق بتوحي ــكام المتعل ــة الح لجن
ــادرات  ــة ودعمهــا بمب ــا والذهــاب فــي تعميــم هــذه التجرب افريقي
ــع  ــتركة وتوقي ــة مش ــات تحكيمي ــة تربص ــرار إقام ــى غ ــرى عل أخ
االتحــادات  بيــن  التعيينــات  تبــادل  مجــال  فــي  تعــاون  اتفاقيــات 
الوطنيــة األعضــاء متمنيــا ان يكــون تحكيــم المنطقــة ممثــال باكبــر 

ــال. ــي الموندي ــن ف ــدد ممك ع
 واكــد الســيد شــرف الديــن عمــارة مــن ناحيتــه ان التحكيــم يأتــي 
فــي صــدارة اهتمامــات االتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم الــذي 
يعمــل دائمــا علــى تحســين أدائــه والرفــع مــن مســتواه نظــرا 
ــا  ــة الرياضيــة علــى الميــدان مثمن ــدوره فــي تكريــس قيــم العدال ل
المبــادرة المتمثلــة فــي توحيــد المــواد التعليميــة للتحكيــم باتحــاد 
ــب  ــض الجوان ــا ببع ــد اثرائه ــا ومزي ــاح عليه ــا واالنفت ــمال افريقي ش
األخــرى التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار واقــع وخصوصيــات كــرة القــدم 
ــري لكــرة القــدم لفكــرة  ــة. وتطــرق رئيــس االتحــاد الجزائ الجزائري
صياغــة نظــام احترافــي للحــكام يســاهم فــي مزيــد تنظيــم هــذا 
القطــاع وهيكلتــه فــي اتجــاه بلــوغ الشــفافية والعدالــة المنشــودة 
ــن  ــاون بي ــرص التع ــز ف ــبل تعزي ــي س ــر ف ــق النظ ــى تعمي ــا ال داعي
ــا  ــاء خصوص ــادات األعض ــم باالتح ــة للتحكي ــف اإلدارات الوطني مختل
مــن خــالل تبــادل الحــكام وتنظيــم الورشــات التكوينيــة المشــتركة 

ــة. ــف دول المنطق ــن مختل بي

 كمــا عبــر عــن تقديــره للديناميكيــة الكبيــرة التــي يعرفهــا اتحــاد 
ــة  ــورات واقام ــة التص ــتوى صياغ ــى مس ــواء عل ــا س ــمال افريقي ش
المســابقات او علــى مســتوى جــودة ونوعيــة العمــل بمــا جعلــه 
يكــون محــل اشــادة مــن قبــل الكونفدراليــة االفريقيــة لكــرة القــدم 
وهــو مــا يحمــل القائميــن علــى االتحــاد مســؤولية مضاعفــة لدعــم 

هــذه المكتســبات وتعزيزهــا بنجاحــات أخــرى.
باتحــاد  التحكيــم  الفتــاح مستشــار  الســيد عصــام عبــد   ونــوه 
شــمال افريقيــا لكــرة القــدم وعضــو لجنــة التحكيــم بالكونفدراليــة 
االفريقيــة لكــرة القــدم باالهتمــام البالــغ الــذي يحظــى بــه قطــاع 
التحكيــم مــن قبــل الســادة أعضــاء المكتــب التنفيــذي لالتحــاد مــن 
ــه يشــكل احــدى االعمــدة األساســية فــي  ــق ايمانهــم بكون منطل
ــزل فــي  ــة بالمنطقــة وهــو مــا يتن منظومــة النهــوض بواقــع اللعب
صميــم البــادرة المتعلقــة بتوحيــد المــواد التعليميــة للتحكيــم باتحاد 
شــمال افريقيــا التــي تعتبــر منصــة مفتوحــة امــام الحــكام لتقييــم 
زادهــم المعرفــي والمامهــم باخــر المســتجدات والتعديــالت علــى 
ــة  ــب كيفي ــى جان ــات ال ــد وحــاالت التســلل والمخالف ــرار لمســة الي غ

التمركــز والتحــرك وقــراءة اللعــب.
 وأوضــح ان منطقــة شــمال افريقيــا لديهــا 6 حــكام مؤهليــن 
للمشــاركة فــي مونديــال 2022 و6 حكمــات ضمــن قائمــة 
المرشــحات للمشــاركة فــي مونديــال 2023 وهــو مــا 
ــة التــي يحظــى بهــا  ــى الســمعة الطيب يقيــم الدليــل عل
ــة ◆ ــاط الدولي ــي األوس ــا ف ــمال افريقي ــم ش تحكي
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السبت 19 مارس 2022  

اجتماع رئيس اتحاد شمال افريقيا 
برئيسي االتحادين المصري

 و الجزائري لكرة القدم

‹ علــى هامــش دورة اتحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القــدم لمنتخبــات 
مواليــد 2006 المقامــة بالجزائــر العاصمــة، انعقــد مســاء يــوم 
الســبت 19 مــارس 2022 اجتمــاع بيــن الســيد عبد الحكيم الشــلماني 
رئيــس اتحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القــدم ورئيــس االتحــاد الليبــي 
لكــرة القــدم والســيد جمــال عــالم رئيــس االتحــاد المصــري لكــرة 
القــدم والســيد شــرف الديــن عمــارة رئيــس االتحــاد الجزائــري لكــرة 
القــدم بحضــور الســيد رضــا كريــم الكاتــب العــام المســاعد لالتحــاد.

واعــرب الســيد عبــد الحكيــم الشــلماني فــي مســتهل االجتمــاع عــن 
امتنانــه لالتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم وعلــى راســه الســيد شــرف 
الديــن عمــارة للظــروف التنظيميــة المتميــزة التــي ترافــق ســير دورة 
منتخبــات مواليــد 2006 متوجهــا فــي نفــس الوقــت بجزيــل الشــكر 
ــدورة  ــات ال ــة فعالي ــى مواكب ــه عل ــالم لحرص ــال ع ــيد جم ــى الس ال

رغــم التزاماتــه الهامــة خــالل هــذه الفتــرة.
وتــم التطــرق خــالل هــذا االجتمــاع لعــدد مــن المســائل ذات العالقة 
بأنشــطة اتحــاد شــمال افريقيــا لســنة 2022 وخاصــة منهــا تصفيــات 
ــت 17  ــم تح ــا لألم ــات كاس افريقي ــى نهائي ــة ال ــة المؤهل المنطق
و20 عامــا والتــي كلــف »الــكاف« اتحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القدم 
ــل شــهر ديســمبر 2022. وفــي اطــار الحــرص علــى  بتنظيمهــا قب
توفيــر مبــدأ الحيــاد ووضــع جميــع المنتخبــات المشــاركة علــى نفــس 
قــدم المســاواة، تــم االتفــاق علــى إقامــة الــدورة الترشــيحية القــل 
مــن 17 عامــا بالجزائــر باعتبارهــا معفــاة مــن خــوض تصفيــات هــذه 
البطولــة بوصفهــا البلــد المســتضيف للنهائيــات والــدورة التاهيليــة 
ــات  ــب تصفي ــن لع ــا م ــاة بدوره ــر المعف ــا بمص ــن 20 عام ــل م الق

هــذه المســابقة علــى أســاس انهــا الدولــة المنظمــة للنهائيــات.
ــج  ــى البرنام ــابقات عل ــض المس ــة بع ــى إضاف ــاق عل ــم االتف ــا ت  كم
برنامــج »فيفــا  المدرجــة ضمــن  تلــك  لالتحــاد خصوصــا  الفنــي 
فــوروورد« الــذي يتضمــن دورتيــن فــي كــرة القــدم النســائية علــى 
ــرة  ــي ك ــم دورات ف ــبل تنظي ــدارس س ــب ت ــى جان ــنويا ال ــل س األق

ــاطئية. ــدم الش ــرة الق ــاالت وك الص
وســعيا لدعــم المــوارد الماليــة التحــاد شــمال افريقيــا، تقــرر تكويــن 
ــة لالستشــهار والتســويق برئاســة الســيد شــرف الديــن عمــارة  لجن

رئيــس االتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم.
وفــي مجــال التحكيــم، وقــع التأكيــد علــى ضــرورة تكثيــف ســبل 
التعــاون بيــن االتحــادات الوطنيــة األعضــاء باتحــاد شــمال افريقيــا مــن 
ــة  ــات إضاف ــرات والتعيين ــادل الخب ــن تب ــول يتضم ــع برتوك ــالل وض خ
الــى برمجــة معســكرات الجــل حــكام النخبــة )الســوبر( بشــكل دوري 
ــا  ــات الهامــة فــي اتحــاد شــمال افريقي مــن اجــل اعدادهــم للمباري

واالتحــاد االفريقــي واالتحــاد الدولــي لكــرة القــدم.
ــى  ــكر ال ــالم بالش ــال ع ــيد جم ــه الس ــاع، توج ــام االجتم ــي خت وف
رئيــس االتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم الســيد شــرف الديــن عمــارة 
علــى حفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافــة مؤكــدا الحــرص علــى 
دعــم عالقــات التعــاون بيــن مختلــف االتحــادات األعضــاء خدمــة 
لمصلحــة كــرة القــدم بالمنطقــة داعيــا الــى عقــد اجتماعــات المكتــب 
التنفيــذي التحــاد شــمال افريقيــا بالتــداول بيــن االتحــادات األعضــاء 

ــرة ◆ ــل بالقاه ــاع المقب ــتضافة االجتم ــا اس ومقترح
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منتخب مصر يحرز لقب الدورة جولة 
قبل النهاية ورهان المركز الثاني يستأثر 

االهتمامات في اليوم الختامي 
‹ ضمــن المنتخــب المصــري التتويــج بلقــب دورة 
القــدم  لكــرة  افريقيــا  شــمال  اتحــاد  منتخبــات 
ــة  ــن النهاي ــة م ــل جول ــد 2006 قب ــات موالي لمنتخب
بتغلبــه علــى نظيــره الجزائــري بهــدف دون رد فــي 
المبــاراة التــي أقيمــت يــوم االحــد 20 مــارس 2022 

ــة. ــر العاصم ــاء بالجزائ ــدار البيض ــب ال ــى ملع عل
وســجل إبراهيــم عــادل هــدف المبــاراة الوحيــد 
ــى  ــخصي ال ــده الش ــا رصي ــة 22 رافع ــي الدقيق ف
3 اهــداف فــي صــدارة الئحــة الهدافيــن مانحــا 
فــي نفــس الوقــت المنتخــب المصــري انتصــاره الرابــع 
علــى التوالــي ليبتعــد فــي الصــدارة بفــارق 8 نقــاط 

ــي. ــن الثان ــي المركزي ــى صاحب ــة عل كامل
وكان المنتخــب المغربــي حســم نتيجــة مباراتــه امــام 
نظيــره التونســي بهدفيــن دون بامضاء عبــد الحميد 
معالــي فــي الدقيقــة 41 وريــان بيــاد فــي الدقيقــة 
52 مــا مكنــه مــن االلتحــاق بالمنتخــب الجزائــري فــي 
ــع  ــا م ــكل منهم ــاط ل ــد 4 نق ــي برصي ــز الثان المرك
اســبقية طفيفــة للمنتخــب المغربــي علــى مســتوى 

فــارق االهــداف المدفوعــة والمقبولــة.
ــع المبرمجــة فــي  ــه األرب وبعــد ان اســتكمل مباريات
ــدورة، ســيكون المنتخــب المصــري معفــى خــالل  ال
الجولــة الختاميــة المقــررة يــوم الثالثــاء 22 مــارس 
التــي ســيقتصر خاللهــا الرهــان علــى المراكــز 
الترتيبيــة وخاصــة المرتبــة الثانيــة فــي منافســة 

ــس. ــرب وتون ــات المغ ــن منتخب ــة بي ثالثي
المنتخــب  مبــاراة  مــع  البدايــة  ضربــة  وســتكون 
ــة  ــاعة الحادي ــى الس ــي عل ــره الليب ــي ونظي المغرب
عشــرة صباحــا فــي مواجهــة ســيحاول خاللهــا 
أبنــاء المــدرب ســعيد شــيبا الخــروج بالعالمــة الكاملة 
لضمــان اوفــر حظــوظ الحصــول علــى المرتبــة الثانية 
فــي حيــن ســيعمل أبنــاء االرجنتينــي ماركــوس 
ــى  ــاركتهم عل ــاء مش ــى انه ــو عل ــو سامس غيارم
ــر  ــم اث ــف الهزائ ــاف نزي ــة إليق ــة إيجابي ــع نتيج وق

ــى. ــة األول ــم الثالث ــي لقاءاته ــم ف تعثره

امــا المقابلــة الثانيــة المقــررة فــي الجولــة االخيــرة، 
فســتضع وجهــا لوجــه المنتخــب الجزائــري بنظيــره 
التونســي انطالقــا مــن الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر 
القــوى  تبــدو خاللــه موزايــن  فــي حــوار واعــد 
متكافئــة. ويتطلــع المنتخــب الجزائــري الــى تأكيــد 
بــه فــي مقابلتــه  الــذي ظهــر  المتميــز  الوجــه 
األخيــرة امــام المنتخــب المصــري رغــم الخســارة مــن 
اجــل ضمــان الوصافــة غيــر انــه ســيجد فــي طريقــه 
ــدوره فــي الخــروج بالنقــاط  ــا تونســيا يامــل ب منتخب
ال  ولــم  الترتيــب  ســلم  لتســلق  للمبــاراة  الثــالث 
الحصــول علــى المركــز الثانــي الــذي يبقــى مرتبطــا 
فــي نفــس الوقــت بتعــادل المنتخبيــن المغربــي 

ــري والجزائ
وتجــدر اإلشــارة الــى ان دورة اتحــاد شــمال افريقيــا 
ــدرج فــي  ــات مواليــد 2006 تن لكــرة القــدم لمنتخب
مــن  لعــدد  المنطقــة  منتخبــات  تحضيــرات  اطــار 
ــات  االســتحقاقات القادمــة وفــي مقدمتهــا تصفي
المقــررة  عامــا   17 تحــت  لألمــم  افريقيــا  كاس 

مرحلتهــا النهائيــة بالجزائــر عــام 2023.
ــات هــي المغــرب وتونــس  وســتخوض أربعــة منتخب
ــل  ــل تاه ــي ظ ــات ف ــباق التصفي ــر س ــا ومص وليبي
المنتخــب الجزائــري مباشــرة الــى النهائيــات بوصفــه 
البطاقــة  انتــزاع  اجــل  مــن  المســتضيف  البلــد 

◆ الوحيــدة  الترشــيحية 

 الترتيب في اعقاب الجولة الرابعة :
الفارق عليه  له   هزيمة  تعادل  فوز  المنتخب     نقاط   لعب 

+7  2  9  0  0  4 مصر      12   4 

+1  1  2  1  1  1 المغرب      4   3 

0  1  1  1  1  1 الجزائر      4   3 

-2  6  4  2  0  1 تونس      3   3 

-6  7  1  3  0  0 ليبيا      0   3 
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