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› انعقــد يــوم الســبت  19مــارس  2022بأحــد نــزل الجزائــر العاصمــة
علــى هامــش دورة اتحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القــدم لمنتخبــات
مواليــد  2006اجتمــاع الســادة المديريــن الفنييــن لالتحــادات
الوطنيــة األعضــاء باالتحــاد برئاســة الســيد عبــد الحكيــم الشــلماني
رئيــس االتحــاد وبحضــور الســادة محمــود الهمامــي المديــر
التنفيــذي لالتحــاد وتوفيــق قريشــي رئيــس اللجنــة الفنيــة لالتحــاد
والمديــر الفنــي لالتحــاد الجزائــري ورامــون كاتــاال المديــر الفنــي
لالتحــاد الليبــي وادواردو فينغــادا المديــر الفنــي لالتحــاد المصــري
وذلــك للنظــر فــي البرامــج واالنشــطة المبرمجــة خــال 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.

السبت  19مارس 2022

اجتماع المديرين
الفنيين لالتحادات
الوطنية األعضاء
باتحاد شمال
افريقيا

واكــد الســيد عبــد الحكيــم الشــلماني بالمناســبة علــى الــدور
الهــام الــذي يضطلــع بــه المديــرون الفنيــون فــي
مختلــف االتحــادات الوطنيــة األعضــاء فــي مجــال صياغــة
البرامــج الفنيــة لالتحــاد وضبطهــا علــى ضــوء االســتحقاقات
القاريــة والدوليــة التــي تنتظــر منتخبــات المنطقــة فــي مختلــف
األصنــاف العمريــة مشــيرا الــى ان ســنة  2022ســتكون حافلــة
بالمواعيــد الهامــة مــن خــال تنظيــم تصفيــات المنطقــة المؤهلــة
الــى نهائيــات كاس افريقيــا لألمــم تحــت  17و 20ســنة الــى جانــب
تصفيــات دوري ابطــال افريقيــا لالنديــة لكــرة القــدم النســائية
وبطولــة كــرة القــدم بيــن المــدارس بمــا يســتوجب تاميــن كافــة
ظــروف التحضيــر لهــا النجاحهــا وضمــان حســن ســير منافســاتها.
وفــي اطــار الحــرص علــى توفيــر مبــدأ الحيــاد ووضــع جميــع
المنتخبــات المشــاركة علــى نفــس قــدم المســاواة ،اعلــم رئيــس
اتحــاد شــمال افريقيــا الحضــور انــه تــم االتفــاق علــى إقامــة الــدورة
الترشــيحية القــل مــن  17عامــا بالجزائــر باعتبارهــا معفــاة مــن خوض
تصفيــات هــذه البطولــة بوصفهــا البلــد المســتضيف للنهائيــات
والــدورة التاهيليــة القــل مــن  20عامــا بمصــر نظــرا لكونهــا معفــاة
بدورهــا مــن لعــب تصفيــات هــذه المســابقة علــى أســاس انهــا
الدولــة المنظمــة للنهائيــات.
كمــا دعــا الــى ضــرورة إيــاء المزيــد مــن العنايــة بكــرة القــدم
النســائية وتكثيــف برمجــة الــدورات المخصصــة لهــا تماشــيا مــع
توجيهــات الفيفــا والــكاف فــي هــذا المجــال معلنــا عــن تشــكيل
لجنــة لكــرة القــدم النســائية صلــب اتحــاد شــمال افريقيــا برئاســة
الدكتــورة ســعيد العياشــي عضــو المكتــب الجامعــي للجامعــة
التونســية والســيدة نســيبة لغواطــي عضــو المكتــب الفيدرالــي
لالتحــاد الجزائــري فــي انتظــار اســتكمال ممثــات بقيــة االتحــادات
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الوطنيــة األعضــاء تتولــى بالتنســيق مــع اإلدارات الفنيــة باالتحــادات
الوطنيــة األعضــاء ضبــط اســتراتيجية متكاملــة لمزيــد تطويــر كــرة
القــدم النســائية فــي المنطقــة نحــو بلــوغ المســتوى العالــي.
ومــن جهتــه ،أكــد الســيد محمــود الهمامــي علــى أهميــة هــذه
االجتماعــات باعتبارهــا تشــكل اطــارا لتعميــق الحــوار حــول اليــات
تطويــر العمــل الفنــي صلــب اتحــاد شــمال افريقيــا وتبــادل التجــارب
بيــن الســادة المديريــن الفنييــن باالتحــادات الوطنيــة األعضــاء
مذكــرا بالدعــم الــذي يقدمــه برنامــج «فيفــا فــوروورد» عبــر االتحــاد
االفريقــي لكــرة القــدم لتمويــل خمــس دورات موجهــة للفئــات
العمريــة الشــابة وكــرة القــدم النســائية.
وشــدد علــى ضــرورة االســتفادة القصــوى مــن هــذا البرنامــج مــن
خــال برمجــة جميــع الــدورات بمشــاركة كافــة بلــدان االتحــادات
الوطنيــة األعضــاء لتعميــم الفائــدة وبلــوغ األهــداف الفنيــة
المنشــودة وتحضيــر منتخبــات المنطقــة للرهانــات الرســمية التــي
ســتكون هــذا العــام متنوعــة مبينــا ان اتحــاد شــمال افريقيــا قــام
بالتنســيق مــع لجنتــه الفنيــة واالتحــاد االفريقــي لكــرة القــدم
بضبــط الجــدول الزمنــي لمســابقاته التاهيليــة فــي صنفــي تحــت
 17و 20عامــا وتصفيــات دوري ابطــال افريقيــا لالنديــة لكــرة
القــدم النســائية وبطولــة بيــن المــدارس بشــكل يضمــن للمنتخبــات

والفــرق المشــاركة افضــل ظــروف النجــاح معربــا فــي نفــس الوقــت
عــن ارتياحــه لمشــاركة جميــع منتخبــات المنطقــة فــي دورة مواليــد
 2006المقامــة حاليــا بالجزائــر.
هــذا وتــم التأكيــد خــال 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
ومحتويــات برامجهــا الفنيــة فــي اتحــاد شــمال افريقيــا واقتــراح
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  2023بمشــاركة
المديريــن الفنييــن لالتحــادات الوطنيــة األعضــاء الثــراء النقــاش
حــول حاجيــات المنطقــة فــي مجــال العمــل التدريبــي ومســايرة
المســتجدات علــى مســتوى مناهــج االعــداد الفنــي ◆
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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
المكتــب التنفيــذي لالتحــاد ،الســيدان جمــال عــام رئيــس االتحــاد
المصــري لكــرة القــدم وشــرف الديــن عمــارة رئيــس االتحــاد الجزائــري
لكــرة القــدم ،يــوم الســبت  19مــارس  2022زيــارة الــى مقــر إقامــة
الحــكام المشــاركين بــدورة منتخبــات مواليــد  2006المقامــة بالجزائــر
العاصمــة الــى غايــة  23مــارس الجــاري .خــال هــذه الزيــارة التــي
حضرهــا أيضــا عضــوا المكتــب الفيدرالــي الجزائــري لكــرة القــدم
الســيد رشــيد اوكالــي والســيدة نســيبة لغواطــي وأعضــاء لجنــة
التحكيــم باتحــاد شــمال افريقيــا وفريــق عمــل اللجنــة المنظمــة
للــدورة ،جــدد الســيد عبــد الحكيــم الشــلماني شــكره إلــى االتحــاد
الجزائــري لكــرة القــدم علــى حفــاوة االســتقبال وحســن التنظيــم
مشــيدا بالنتائــج المتميــزة التــي حققهــا المنتخــب الجزائــري خــال
الســنوات األخيــرة ومتمنيــا كل النجــاح التوفيــق لمنتخبــات المنطقــة
األربعــة الجزائــر ومصــر وتونــس والمغــرب فــي اخــر محطــات
تصفيــات مونديــال .2022

وأشــار الــى ان اختيــار اتحــاد شــمال افريقيــا لمجموعــة مــن الحــكام
الواعديــن للمشــاركة فــي هــذه الــدورة بواقــع  5حــكام عــن كل
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
اعجابــه بالمشــروع الــذي طرحتــه لجنــة التحكيــم بخصــوص توحيــد
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
ضــرورة ان يشــمل هــذا المشــروع الحــكام بمختلــف درجاتهــم.

وابــرز رئيــس اتحــاد شــمال افريقيــا لكرة القــدم العناية التــي يوليها
الســادة أعضــاء المكتــب التنفيــذي لالتحــاد بقطــاع التحكيــم عنــد
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
الســيد المديــر التنفيــذي فــي تنفيــذ البرامــج المعتمــدة وللعمــل
الكبيــر للجنــة التحكيــم لالرتقــاء بمســتوى الحــكام بالمنطقــة.
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ومــن جهتــه ،شــدد الســيد جمــال عــام علــى ان االهتمــام بســلك
التحكيــم نابــع مــن قناعــة راســخة بكونــه يعــد مــن اساســيات نجــاح
أي بطولــة مبينــا ان اتحــاد شــمال افريقيــا دأب دائمــا علــى تنظيــم
علــى هامــش دوراتــه سلســلة مــن الملتقيــات والنــدوات لفائــدة
الحــكام لمزيــد تاهليهــم وتكوينهــم بمــا يمكنهــم مــن مســايرة
التطــور الــذي مــا انفكــت تشــهده كــرة القــدم علــى المســتوى
العالمــي ومواكبــة اخــر المســتجدات فــي ميدانهــم.
وأشــاد رئيــس االتحــاد المصــري لكــرة القــدم بالمقتــرح الصــادر عــن
لجنــة الحــكام المتعلــق بتوحيــد المــواد التعليميــة باتحــاد شــمال
افريقيــا والذهــاب فــي تعميــم هــذه التجربــة ودعمهــا بمبــادرات
أخــرى علــى غــرار إقامــة تربصــات تحكيميــة مشــتركة وتوقيــع
اتفاقيــات تعــاون فــي مجــال تبــادل التعيينــات بيــن االتحــادات
الوطنيــة األعضــاء متمنيــا ان يكــون تحكيــم المنطقــة ممثــا باكبــر
عــدد ممكــن فــي المونديــال.
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
لــدوره فــي تكريــس قيــم العدالــة الرياضيــة علــى الميــدان مثمنــا
المبــادرة المتمثلــة فــي توحيــد المــواد التعليميــة للتحكيــم باتحــاد
شــمال افريقيــا واالنفتــاح عليهــا ومزيــد اثرائهــا ببعــض الجوانــب
األخــرى التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار واقــع وخصوصيــات كــرة القــدم
الجزائريــة .وتطــرق رئيــس االتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم لفكــرة
صياغــة نظــام احترافــي للحــكام يســاهم فــي مزيــد تنظيــم هــذا
القطــاع وهيكلتــه فــي اتجــاه بلــوغ الشــفافية والعدالــة المنشــودة
داعيــا الــى تعميــق النظــر فــي ســبل تعزيــز فــرص التعــاون بيــن
مختلــف اإلدارات الوطنيــة للتحكيــم باالتحــادات األعضــاء خصوصــا
مــن خــال تبــادل الحــكام وتنظيــم الورشــات التكوينيــة المشــتركة
بيــن مختلــف دول المنطقــة.

كمــا عبــر عــن تقديــره للديناميكيــة الكبيــرة التــي يعرفهــا اتحــاد
شــمال افريقيــا ســواء علــى مســتوى صياغــة التصــورات واقامــة
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.
ونــوه الســيد عصــام عبــد الفتــاح مستشــار التحكيــم باتحــاد
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
منطلــق ايمانهــم بكونــه يشــكل احــدى االعمــدة األساســية فــي
منظومــة النهــوض بواقــع اللعبــة بالمنطقــة وهــو مــا يتنــزل فــي
صميــم البــادرة المتعلقــة بتوحيــد المــواد التعليميــة للتحكيــم باتحاد
شــمال افريقيــا التــي تعتبــر منصــة مفتوحــة امــام الحــكام لتقييــم
زادهــم المعرفــي والمامهــم باخــر المســتجدات والتعديــات علــى
غــرار لمســة اليــد وحــاالت التســلل والمخالفــات الــى جانــب كيفيــة
التمركــز والتحــرك وقــراءة اللعــب.
وأوضــح ان منطقــة شــمال افريقيــا لديهــا  6حــكام مؤهليــن
للمشــاركة فــي مونديــال  2022و 6حكمــات ضمــن قائمــة
المرشــحات للمشــاركة فــي مونديــال  2023وهــو مــا
يقيــم الدليــل علــى الســمعة الطيبــة التــي يحظــى بهــا
تحكيــم شــمال افريقيــا فــي األوســاط الدوليــة ◆
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السبت  19مارس 2022

اجتماع رئيس اتحاد شمال افريقيا
برئيسي االتحادين المصري
و الجزائري لكرة القدم

› علــى هامــش دورة اتحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القــدم لمنتخبــات
مواليــد  2006المقامــة بالجزائــر العاصمــة ،انعقــد مســاء يــوم
الســبت  19مــارس  2022اجتمــاع بيــن الســيد عبد الحكيم الشــلماني
رئيــس اتحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القــدم ورئيــس االتحــاد الليبــي
لكــرة القــدم والســيد جمــال عــام 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  2006متوجهــا فــي نفــس الوقــت بجزيــل الشــكر
الــى الســيد جمــال عــام لحرصــه علــى مواكبــة فعاليــات الــدورة
رغــم التزاماتــه الهامــة خــال هــذه الفتــرة.
وتــم التطــرق خــال هــذا االجتمــاع لعــدد مــن المســائل ذات العالقة
بأنشــطة اتحــاد شــمال افريقيــا لســنة  2022وخاصــة منهــا تصفيــات
المنطقــة المؤهلــة الــى نهائيــات كاس افريقيــا لألمــم تحــت 17
و 20عامــا والتــي كلــف «الــكاف» اتحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القدم
بتنظيمهــا قبــل شــهر ديســمبر  .2022وفــي اطــار الحــرص علــى
توفيــر مبــدأ الحيــاد ووضــع جميــع المنتخبــات المشــاركة علــى نفــس
قــدم المســاواة ،تــم االتفــاق علــى إقامــة الــدورة الترشــيحية القــل
مــن  17عامــا بالجزائــر باعتبارهــا معفــاة مــن خــوض تصفيــات هــذه
البطولــة بوصفهــا البلــد المســتضيف للنهائيــات والــدورة التاهيليــة
القــل مــن  20عامــا بمصــر المعفــاة بدورهــا مــن لعــب تصفيــات

هــذه المســابقة علــى أســاس انهــا الدولــة المنظمــة للنهائيــات.
كمــا تــم االتفــاق علــى إضافــة بعــض المســابقات علــى البرنامــج
الفنــي لالتحــاد خصوصــا تلــك المدرجــة ضمــن برنامــج «فيفــا
فــوروورد» الــذي يتضمــن دورتيــن فــي كــرة القــدم النســائية علــى
األقــل ســنويا الــى جانــب تــدارس ســبل تنظيــم دورات فــي كــرة
الصــاالت وكــرة القــدم الشــاطئية.
وســعيا لدعــم المــوارد الماليــة التحــاد شــمال افريقيــا ،تقــرر تكويــن
لجنــة لالستشــهار والتســويق برئاســة الســيد شــرف الديــن عمــارة
رئيــس االتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم.
وفــي مجــال التحكيــم ،وقــع التأكيــد علــى ضــرورة تكثيــف ســبل
التعــاون بيــن االتحــادات الوطنيــة األعضــاء باتحــاد شــمال افريقيــا مــن
خــال وضــع برتوكــول يتضمــن تبــادل الخبــرات والتعيينــات إضافــة
الــى برمجــة معســكرات الجــل حــكام النخبــة (الســوبر) بشــكل دوري
مــن اجــل اعدادهــم للمباريــات الهامــة فــي اتحــاد شــمال افريقيــا
واالتحــاد االفريقــي واالتحــاد الدولــي لكــرة القــدم.
وفــي ختــام االجتمــاع ،توجــه الســيد جمــال عــام بالشــكر الــى
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
ومقترحــا اســتضافة االجتمــاع المقبــل بالقاهــرة ◆
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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
منتخبــات اتحــاد شــمال افريقيــا لكــرة القــدم
لمنتخبــات مواليــد  2006قبــل جولــة مــن النهايــة
بتغلبــه علــى نظيــره الجزائــري بهــدف دون رد فــي
المبــاراة التــي أقيمــت يــوم االحــد  20مــارس 2022
علــى ملعــب الــدار البيضــاء بالجزائــر العاصمــة.
وســجل إبراهيــم عــادل هــدف المبــاراة الوحيــد
فــي الدقيقــة  22رافعــا رصيــده الشــخصي الــى
 3اهــداف فــي صــدارة الئحــة الهدافيــن مانحــا
فــي نفــس الوقــت المنتخــب المصــري انتصــاره الرابــع
علــى التوالــي ليبتعــد فــي الصــدارة بفــارق  8نقــاط
كاملــة علــى صاحبــي المركزيــن الثانــي.
وكان المنتخــب المغربــي حســم نتيجــة مباراتــه امــام
نظيــره التونســي بهدفيــن دون بامضاء عبــد الحميد
معالــي فــي الدقيقــة  41وريــان بيــاد فــي الدقيقــة
 52مــا مكنــه مــن االلتحــاق بالمنتخــب الجزائــري فــي
المركــز الثانــي برصيــد  4نقــاط لــكل منهمــا مــع
اســبقية طفيفــة للمنتخــب المغربــي علــى مســتوى
فــارق االهــداف المدفوعــة والمقبولــة.
وبعــد ان اســتكمل مبارياتــه األربــع المبرمجــة فــي
الــدورة ،ســيكون المنتخــب المصــري معفــى خــال
الجولــة الختاميــة المقــررة يــوم الثالثــاء  22مــارس
التــي ســيقتصر خاللهــا الرهــان علــى المراكــز
الترتيبيــة وخاصــة المرتبــة الثانيــة فــي منافســة
ثالثيــة بيــن منتخبــات المغــرب وتونــس.
وســتكون ضربــة البدايــة مــع مبــاراة المنتخــب
المغربــي ونظيــره الليبــي علــى الســاعة الحاديــة
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
غيارمــو سامســو علــى انهــاء مشــاركتهم علــى
وقــع نتيجــة إيجابيــة إليقــاف نزيــف الهزائــم اثــر
تعثرهــم فــي لقاءاتهــم الثالثــة األولــى.

امــا المقابلــة الثانيــة المقــررة فــي الجولــة االخيــرة،
فســتضع وجهــا لوجــه المنتخــب الجزائــري بنظيــره
التونســي انطالقــا مــن الســاعة الثالثــة بعــد الظهــر
فــي حــوار واعــد تبــدو خاللــه موزايــن القــوى
متكافئــة .ويتطلــع المنتخــب الجزائــري الــى تأكيــد
الوجــه المتميــز الــذي ظهــر بــه فــي مقابلتــه
األخيــرة امــام المنتخــب المصــري رغــم الخســارة مــن
اجــل ضمــان الوصافــة غيــر انــه ســيجد فــي طريقــه
منتخبــا تونســيا يامــل بــدوره فــي الخــروج بالنقــاط
الثــاث للمبــاراة لتســلق ســلم الترتيــب ولــم ال
الحصــول علــى المركــز الثانــي الــذي يبقــى مرتبطــا
فــي نفــس الوقــت بتعــادل المنتخبيــن المغربــي
والجزائــري
وتجــدر اإلشــارة الــى ان دورة اتحــاد شــمال افريقيــا
لكــرة القــدم لمنتخبــات مواليــد  2006تنــدرج فــي
اطــار تحضيــرات منتخبــات المنطقــة لعــدد مــن
االســتحقاقات القادمــة وفــي مقدمتهــا تصفيــات
كاس افريقيــا لألمــم تحــت  17عامــا المقــررة
مرحلتهــا النهائيــة بالجزائــر عــام .2023
وســتخوض أربعــة منتخبــات هــي المغــرب وتونــس
وليبيــا ومصــر ســباق التصفيــات فــي ظــل تاهــل
المنتخــب الجزائــري مباشــرة الــى النهائيــات بوصفــه
البلــد المســتضيف مــن اجــل انتــزاع البطاقــة
الترشــيحية الوحيــدة ◆
الترتيب في اعقاب الجولة الرابعة :
المنتخب

نقاط لعب

فوز

تعادل

مصر

12

4

4

0

0

المغرب

4

3

1

1

1

2
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4

3

1

1

1

1

1

تونس

3

3

1

0

2

4

6
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3

1

7
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