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اإلفتتاحية

نخبة رائعة، مبدعة، من شباب 24 دولة أفريقية شقيقة يلتقون على أرض مصر، تتابعهم 

بشغف كل شعوب القارة، بل مئات الماليين من شعوب العالم، وهم يتبارون، ويتنافسون بشرف، 

وبروح األخوة والمحبة، يجمعهم االعتزاز المشترك بانتمائهم للقارة السمراء، ورغبتهم فى أن 

ُيسِمعوا صوتها، ويرسموا صورتها الحضارية المبدعة أمام كل الدنيا.

األفريقية فى  األمم  مباريات بطولة كأس  أفريقيا خالل  أبناء  يقدمها  الجميلة  الصورة  هذة 

يولية   19 حتى  يونيه   21 من  الفترة  فى  مصر  فى  تقام  التى   ،32 نسختها  فى  القدم  كرة 

2019، وتستضيفها 6 مالعب في 4 مدن مصرية هى: القاهرة، واإلسماعيلية، والسويس، 

واإلسكندرية.

كل  بذل  على  تحرص  المضياف،  وبشعبها  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  بقيادة  إن مصر 

الجهد لكى يخرج تنظيم هذه البطولة على المستوى الذي يليق بالقارة األفريقية، ويليق بمصر، 

القارة،  تجاه  الدائمة  ومسئوليتها  المتواصل،  ودورها  ألفريقيا،  المتجذر  بانتمائها  تعتز  التي 

خاصة وأن إقامة هذه البطولة قد تصادف مع رئاسة مصر لالتحاد األفريقي لهذا العام 2019، 

والتي تعتبرها القيادة المصرية أمانة ومسئولية تجاه شعوب أفريقيا، وفرصة لتعزيز عالقات 

مصر بكافة دول وشعوب القارة فى كل المجاالت.

أن  تدرك  فإنها  ومتفرجين،  ومسئولين،  شبابًا  األفارقة  بضيوفها  ترحب  وهي  مصر  إن 

القاهرة، وسائر المدن المصرية، ليست غريبة عليهم، منذ جيل الرواد المناضلين المحررين، 

وبينهم الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، وصواًل إلى الجيل الحالي من شباب أفريقيا، وأمل 

مستقبلها الذين يعيش األالف منهم فى مصر، للتعليم والتدريب والزيارة، بينما لم تمر سوى 

شهور قليلة على مشاركة مئات الشباب األفريقي فى منتدى الشباب العربى - األفريقي الذي 

أقيم في مدينة أسوان من 16 – 19 مارس 2019.

أهاًل بالشباب األفريقي على أرض مصر ... باألخوة والحب نتجمع دائمًا

باحلب اجتمعنا
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األمم  كأس  تنظيم  شرف  مصر  نالت  اخلامسة  للمرة 
أن  بعد  وذلك   ،2019 يونيو  يف  إقامتها  املقرر  اإلفريقية، 
قرر االحتاد اإلفريقي لكرة القدم )كاف(، سحب تنظيم 
ونظمت  املالعب.  جاهزية  لعدم  الكامريون،  من  البطولة 
 -  1959( نسخ  يف  جوالت،   4 يف  قبل  من  البطولة  مصر 
2019 مبشاركة  نسخة  وتقام   ،)2006  -  1986  -  1974
24 منتخًبا، ألول مرة، بعد أن كان يقام العرس القاري يف 
 16 مبشاركة  السابق 

منتخًبا.

مصر تنظم كأس األمم األفريقية للمرة اخلامسة
اجلمهورية  مسمى  حتت   1959 نسخة  مصر  ونظمت 
كما  البطولة،  تلك  يف  اللقب  وحصدت  املتحدة  العربية 
نظمت نسخة 1974 وحصدت زائري اللقب، ونسخة 1986 
وحصدت   2006 نسخة  وكذلك  اللقب،  مصر  وحصدت 

اللقب.
وحددت مصر 6 مالعب الستضافة منافسات البطولة: 
 30� واستاد  السالم�،  و�استاد  الدولي�،  القاهرة  �استاد 
اإلمساعيلية�،  و�استاد  اإلسكندرية�،  و�استاد  يونيو� 
و�استاد السويس�، مبشاركة 24 فريقا مقسمني على ست 
جمموعات ألول مرة يف تاريخ البطولة، كما ان هذه البطولة 
هى األوىل التى تعقد فى فصل الصيف حيث كان املعتاد 

تنظيمها فى مطلع العام .
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األمم  كأس  بطوالت  من   32 النسخة  قرعة  أقيمت 
فى  منافساتها  تقام  واليت   2019 القدم  لكرة  األفريقية 
الفرتة من 21 يونيو إىل 19 يوليو 2019، أمام متثال أبو 
اهلول وحتت سفح األهرامات، أحد أبرز املعامل األثرية يف 

العامل وإحدى عجائب الدنيا السبع، 
تسلم  شهد  حيث  خاص  بطابع  القرعة  حفل  واتسم 
الكامريوني رجيوبري سونج أسطورة كرة القدم الكامريونية 
كأس البطولة، بعد ما سار به مستقاًل حافلة مكشوفة يف 
شوارع القاهرة حتى وصل إىل مقر إقامة القرعة يف منطقة 
األهرامات، بهدف عرض الكأس على اجلماهري املصرية، 
والغنائية،  الفنية  الفقرات  من  العديد  احلفل  تضمن  كما 
ضوئية  وعروض  البطولة،  ملنظمي  رمسية  كلمات  جبانب 

مبهرة يف منطقة الصوت والضوء.
وبدأت عملية سحب القرعة بسحب فرق املستوى الرابع 
بداية  بكل جمموعة  الرابع  الرتتيب  يف  تباًعا  توضع  اليت 

من اجملموعة األوىل، حتى السادسة، وذلك طبًقا لرتتيب 
سحبها، مبعنى أن املنتخب الذي جيري سحبه أواًل يوضع 
التالي يف  يوضع  ثم  األوىل،  باجملموعة  الرابعة  املرتبة  يف 
املرتبة الرابعة باجملموعة الثانية، وهكذا حتى الوصول إىل 

اجملموعة السادسة.
يف  توضع  حبيث  الثالث،  املستوى  فرق  مع  هذا  وتكرر 
السادسة  حتى  األوىل  من  جمموعة  بكل  الثالث  الرتتيب 
اليت  الثاني  املستوى  فرق  مع  هذا  تكرر  ثم  التوالي،  على 
حتى  األوىل  من  تباًعا  باجملموعات  الثاني  الرتتيب  يف  توضع 

السادسة.
حبيث  األول  املستوى  منتخبات  سحب  جرى  وبعدها 
وزعت تباًعا من اجملموعة الثانية، وحتى السادسة، وتوضع 
على رأس اجملموعة، وذلك نظًرا لوضع املنتخب املصري 
على رأس اجملموعة األوىل )بصفته منتخب البلد املضيف 
وذلك طبقا للوائح البطولة( قبل بدء عملية سحب القرعة.

32النسخة       ذات طابع خاص
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وأسفرت قرعة اجملموعات عن الرتتيب التالي: 

السنغال

كينيا

تنزانيا

اجلزائر

املجموعة الثالثة

املغرب

جنوب أفريقيا

ناميبيا

كوت ديفوار

املجموعة الرابعة

الكامريون

بنني

غينيا بيساو

غانا

املجموعة السادسة

تونس

موريتانيا

أجنوال

ماىل

املجموعة اخلامسة

مصر

أوغندا

زميبابوى

الكونغو الدميقراطية

املجموعة األوىل

نيجرييا

مدغشقر

بوروندي

غينيا

املجموعة الثانية
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البطولة يف نسختها اجلديدة، اليت تشهد  يقضي نظام 
مشاركة 24 منتخبا للمرة األوىل، بتأهل صاحيب املركزين 
األول والثاني يف كل جمموعة بنهاية الدور األول إىل الدور 
ويف  ثوالث،   4 أفضل  يرافقهما  كما   )16 الـ  )دور  الثاني 
نهاية مباريات الدور األول )دور اجملموعات(، يكون ترتيب 
اليت  النقاط  لعدد  طبقا  اجملموعة  يف  األربعة  املنتخبات 

حيصدها كل فريق يف مبارياته الثالث باجملموعة.
يكون  النقاط  عدد  يف  أكثر  أو  فريقان  تساوى  وإذا 
الرتتيب طبقا لعدة معايري تطبق تباعا حلني حسم أحدها 
للرتتيب، ويأتي يف مقدمتها النقاط اليت حيصدها كل من 

نظام البطولة

هذه الفرق، فإذا استمر التساوي يتم اللجوء ملعيار فارق 
الفرق  أو  الفريقني  بني  املباشرة  املواجهات  يف  األهداف 

املتساوية.
وهو  الثالث  للمعيار  اللجوء  يتم  التساوي  استمر  وإذا 
عدد األهداف اليت سجلها هذا الفريق يف مرمى الفريق 
استمر  وإذا  النقاط،  رصيد  يف  معه  املتساوية  الفرق  أو 
وهي  أيضا،  تباعا  التالية  للمعايري  اللجوء  يتم  التساوي، 
األهداف  رصيد  ثم  اجملموعة،  يف  العام  األهداف  فارق 
أو  املسجلة لكل فريق، وأخريا إجراء قرعة بني الفريقني 

الفرق املتساوية، لتحديد املتأهل منها إىل الدور الثاني.

مواعيد ومالعب كل مباريات دور اجملموعات بأمم أفريقيا

مباريات  املجموعة  األوىل 

ستاد القاهرة

ستاد القاهرة
الكونغو الديموقراطية 4:30 مأوغندا

2019/6/22

زيمباوي أوغندا
ستاد القاهرة
7:00 م

2019/6/26

الكونغو الديمقراطية مصر
ستاد القاهرة
10:00 م

2019/6/26

أوغندا مصر
ستاد القاهرة
9:00 م

2019/6/30

الكونغو الديمقراطية زيمبابوي
ستاد 30 يونيو

9:00 م

2019/6/30

زيمبابوي مصر
2019/6/21

10:00 م

مباريات  املجموعة  الثانية 

بوروندى نيجيريا
ستاد األسكندرية

2019/6/22

7:00 م

ستاد األسكندرية
مدغشقر 10:00 مغينيا

2019/6/22

غينيا نيجيريا
ستاد األسكندرية

4:30 م

2019/6/26

بوروندى مدغشقر
ستاد األسكندرية

4:30 م

2019/6/27

نيجيريا 6:00 ممدغشقر

2019/6/30

غينيا بوروندى
ستاد السالم
6:00 م

2019/6/30

ستاد األسكندرية
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مباريات  املجموعة  الثالثة

ستاد 30 يونيو

ستاد 30 يونيو
كينيا 10:00 مالجزائر

2019/6/23

الجزائر السنغال
ستاد 30 يوينو

7:00 م
2019/6/27

تنزانيا كينيا
ستاد 30 يونيو
10:00 م

2019/6/27

السنغال كينيا
ستاد 30 يوينو
9:00 م
2019/7/1

الجزائر تنزانيا
ستاد السالم
9:00 م

2019/7/1

تنزانيا السنغال
2019/6/23

7:00 م

مباريات  املجموعة  الرابعة 

ناميبيا المغرب
ستاد السالم

2019/6/23

4:30 م

ستاد السالم
جنوب أفريقيا 4:30 مكوت ديفوار

2019/6/24

كوت ديفوار المغرب
ستاد السالم
7:00 م

2019/6/28

ناميبيا جنوب أفريقيا
ستاد السالم
10:00 م

2019/6/28

كوت ديفوار ناميبيا

ستاد السالم

6:00 م

2019/6/28

المغرب جنوب أفريقيا

ستاد 30 يوينو

6:00 م
2019/7/1

مباريات  املجموعة  اخلامسة 

ستاد السويس

ستاد السويس
موريتانيا 10:00 ممالى

2019/6/24

مالى تونس
ستاد السويس
4:30 م

2019/6/28

أنجوال موريتانيا
ستاد السويس

4:30 م
2019/6/29

تونس موريتانيا
ستاد السويس
9:00 م
2019/7/2

مالى أنجوال
ستاد اإلسماعلية

9:00 م

2019/7/2

أنجوال تونس
2019/6/24

7:00 م

مباريات  املجموعة  السادسة 

غينيا بيساو الكاميرون
ستاد اإلسماعلية

2019/6/25

7:00 م

ستاد اإلسماعلية
بنين 10:00 مغانا

2019/6/25

غانا الكاميرون
ستاد اإلسماعلية

7:00 م

2019/6/29

غينيا بيساو بنين
ستاد اإلسماعلية

10:00 م

2019/6/29

الكاميرون بنين

ستاد السويس

6:00 م

2019/7/2

غانا غينيا بيساو

ستاد اإلسماعلية

6:00 م
2019/7/2
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االستادالفرقالموعدالتاريخ

أول اجملموعة الرابعة -  ثالث اجملموعة )الثانية أو 6 مساء7/5
اخلامسة أو السادسة( 

القاهرة

القاهرةثاني اجملموعة األوىل- ثاني اجملموعة الثالثة9مساء7/5

اإلسكندريةثاني اجملموعة الثانية- ثاني اجملموعة السادسة 6 مساء7/6

أول اجملموعة األوىل- ثالث اجملموعة )الثالثة أو الرابعة 9 مساء7/6
أو اخلامسة( 

القاهرة

أول اجملموعة الثانية- ثالث اجملموعة )األوىل أو الثالثة 6 مساء7/7
أو الرابعة( 

اإلسكندرية

أول اجملموعة الثالثة- ثالث اجملموعة )األوىل أو الثانية 9 مساء7/7
أو السادسة( 

القاهرة

السويسأول اجملموعة اخلامسة- ثاني اجملموعة الرابعة6 مساء7/8

اإلسماعيليةأول اجملموعة السادسة- ثاني اجملموعة اخلامسة9 مساء7/8

االستاد الفرق الموعد التاريخ
القاهرةالمباراة األولى6 مساء7/10
القاهرةالمباراة الثانية9 مساء7/10
السويسالمباراة الثالثة6 مساء7/11

القاهرةالمباراة الرابعة9 مساء7/11

جدول مباريات الدور ربع النهائي  )دور الثمانية(

جدول مباريات الدور         النهائي  )دور الستة عشر(

جدول مباريات الدور  نصف النهائي

االستاد الفرق الموعد التاريخ
القاهرةالمباراةاألولى6 مساء7/14
القاهرةالمباراة الثانية9 مساء7/14

جدول مباريات الدور  النهائي

االستاد الفرق الموعد التاريخ
القاهرةمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع9 مساء7/17
القاهرةالمباراة النهائية9 مساء7/19
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ُيعـــد اســـتاد القاهـــرة واحـــًدا مـــن أفضل االســـتادات 
العاملية، وهو يســـتضيف مباريـــات دور الثمانية، ومباريات 
املنتخـــب املصـــري، جبانـــب لقائـــي االفتتـــاح، واخلتـــام، 

واملراسم الرمسية هلما.
يعتـــر اســـتاد القاهـــرة الدولي هو األول مـــن نوعه ذو 
املعايـــري األوليمبيـــة يف منطقة الشـــرق األوســـط وأفريقيا، 
حيث أســـس عام 1958، وصممـــه املهندس األملاني “فرينر 
مـــارش” علـــى مســـاحة حوالـــي 50 فدانـــًا )200 ألف مرت 
مربع(،ويقع يف منطقة مدينة نصر على بعد 10 كيلومرتات 
مـــن مطار القاهرة الدولي و 30 كليومرت من وســـط مدينة 

القاهرة.
 تضـــم منشـــآت اســـتاد القاهـــرة ملعـــب كرة قـــدم به 
مدرجات تتســـع لـ 74 ألف مشـــجع، والصالة املكشوفة وهي 
جمهزة الســـتقبال االجتماعـــات واملؤمتـــرات واالحتفاالت 

والعروض الرياضية، وجممع الصاالت املغطاة الذى يتكون 
من أربعة صاالت على مســـاحة 38 ألف م2، وجممع للتنس 
وآخـــر لالســـكواش يشـــمل ملعبـــًا رئيســـيًا وأربعـــة مالعب 
للتدريب، وجممع املالعب الفرعية وهو يضم أربعة مالعب 
لكـــرة القـــدم، وجممع محامات الســـباحة، وســـتاد للهوكي 
وآخر للفروسية وفقا ملواصفات االحتادين الدولي واملصري 

للفروسية ، وجاري انشاء ستاد دولي للدراجات.
وجرت عملية تطوير شاملة يف استاد القاهرة استعدادا 
الستضافة أمم أفريقيا 2019، أهم مالحمها هي املنظومة 
اإللكرتونيـــة املوحـــدة جلميع املنشـــآت اليت ختـــدم تنظيم 
البطولة، وتزويد امللعب بكامريات مراقبة يف مجيع األماكن 
احليويـــة، وجتديـــد البوابـــات اإللكرتونيـــة؛ لتســـهيل مهمة 

دخول وخروج اجلماهري.

استاد القاهرة الدولي

مالعب مبواصفات عاملية 
الستضافة مباريات البطولة

البطولة  مباريات  الستضافة  مالعب   6 االفريقية،  األمم  لبطولة  املنظمة  اللجنة  حددت 
اإلمساعيلية  اإلسكندرية،  السالم،  اجلوي،  الدفاع  يونيو   30 القاهرة،  استاد  وهي  القارية، 
والسويس، حيث تقسم املنتخبات إىل 6 جمموعات، تقام منافسات كل جمموعة على ملعب 

من املالعب الستة.

6
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مت  وأفريقيا  مصر  يف  األقدم  هو  اإلسكندرية  استاد 
بناؤه عام 1929على مساحة 28 فدان )حنو 60 ألف مرت 
�فالدميري  الروسى  املعمارى  املهندس  وصممه  مربع(، 
النمط  على  اليونانية  النصر  أقواس  وحى  نيكوسوف� من 
الرومانى، وكان له أثر يف تصميم امللعب األوليميب يف لوس 
أجنلوس بالواليات املتحدة األمريكية،والذي اكتسب فكرته 

من بوابات استاد اإلسكندرية.
التارخيية،  الصدارة  على  اإلسكندرية  استاد  حاز 
ويضم بني جنباته أثر إسالمي يرجع إىل القرون الوسطى 
االستاد  انه  كما  القديم،  اإلسكندرية  سور  من  جزء  وهو 

الوحيد يف مصر الذي أنشئت به مقصورة ملكية
يقع استاد االسكندرية يف حي حمرم بك وسط املدينة، 

ويتسع االستاد حلوالي20ألف مشاهد. 

شهد االستاد إقامة العديد من البطوالت الدولية ، كان 
آخرها تنظيم البطولة العربية لكرة القدم،ويستعد استاد 
اإلسكندرية الستضافة مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، 
وذلك بعد مرور 13 عاًما على استضافته مباريات النسخة 

25 من نفس البطولة عام 2006.

استاد اإلسكندرية
األقدم يف مصر والشرق األوسط

استاد 30 يونيو

على  اجلوي  الدفاع  استاد  أو  يونيو(   30( استاد  يقع 
حمور املشري طنطاوي مبنطقة التجمع اخلامس بالقاهرة، 
وهو امللعب الرئيسي للقرية األوليمبية للدفاع اجلوي اليت 
الدولية  للمالعب  جديدة  2012،كإضافة  فى  افتتاحها  مت 

املعتمدة، ولتكون مركزًا رياضيًا شاماًل.

متفرج،  30ألف  لنحو  اجلوي  الدفاع  استاد  ويتسع 
ويعتر حتفة معمارية من حيث التصميم أو املرافق وتتمتع 
أرضيته بالنجيل العشيب، ويبلغ طوله 104 أمتار، وعرضه 
68 مرتًا، ويعد من أهم املالعب املوجودة حاليًا يف العاصمة 

املصرية اجملهزة على أعلى مستوى.
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القاهرة،  يف  السالم  مدينة  يف  السالم  استاد  يقع 
ويتسع ألكثر من 25 الف متفرج، وهو ملعب حديث حيث 
مباريات  الستضافة   ،2009 عام  بنائه  من  االنتهاء  مت 

اجملموعة الثانية يف كأس العامل للشباب 2009. 
صممت مدرجات االستاد على شكل بيضاوي به منحنى 
عند املقطع مما يوفر لكل مشاهد الرؤية املثالية، ويتميز 
شاشتني  ويضم  للطريان،  مهبط  بوجود  السالم  استاد 
يف  اللوحات  أحدث  من  م2   100 عمالقتني مبساحة حنو 
البيانات،  وعرض  امللعب  أرض  من  املباشر  للنقل  العامل 
من  ينبعث  النقاوة  عالي  صوت  نظام  االستاد  يضم  كما 
تليفزيونية عمالقة  إلي شاشة  30 مكر صوت. باالضافة 
أعلى منتصف الدرجة الثانية وهي بطول 32م وعرض 15م 
وتعتر الشاشة األكر يف الشرق األوسط من حيث احلجم. 

االستاد  جتهيزات  توفرها  اليت  اخلدمات  بني  ومن 
الرياضية  الفرق  حلماية  والرقابة  التحكم  نظام  اخلاصة 
كامريات  بوجود  واملتمثل  سالمتهم  وضمان  واجلمهور 
كما  املبنى  مداخل  اآللي يف  والتحكم  للمراقبة  تليفزيونية 
يغطي االستاد وكافة مرافقه نظام آخر ملكافحة احلرائق 

وأجهزة اإلنذار

استاد السالم

استاد السويس

امللعب  ويتسع  السويس  مدينة  يف  السويس  استاد  يقع 
افتتاحه عام 1990م، وهو من  ألف متفرج ومت  حلواىل 20 
أهم معامل مدينة السويس،ومت تطويره مؤخًرا طبًقا ألفضل 
كامريا   95 االستاد  ويضم  العاملية،  واملواصفات  القياسات 
وتعتر  للتأمني،  إلكرتونية   وبوابات  ومتحركة  ثابتة  مراقبة 
بعد استاد  ثانى أفضل أرض ملعب فى مصر  أرضية ملعبه 
بعض  السويس  استاد  واستضاف  باإلسكندرية،  العرب  برج 

مباريات كأس العامل للشباب عام 2009

استاد اإلمساعلية

يعد استاد اإلمساعيلية من أقدم املالعب حيث أنشئ 
عام 1939م،ويتسع االستاد ألكثر من 18 ألف متفرج ويقع 
كيلو   120 حوالي  تبعد  اليت  االمساعيلية  مدينة  وسط  يف 
مرت عن القاهرة. يضم االستاد أيضا ملعبًا فرعيًا وملعبني 
استضافت  اليت  املالعب  من  سباحة،وهو  ومحام  تنس 

مباريات كأس العامل للشباب 2009 .
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عاصمة مجهورية مصر العربية، وُتعد أكر مدينة يف 
العامل العربي وأفريقيا من حيث عدد السكان وهي مدينة 
عريقة ذات مكانة بارزة بني عواصم العامل، وُشيدت قبل 
مركز  هي  الكرى  القاهرة  ومدينة  عام،  ألف  من  أكثر 
احلكم يف مصر، ومن أبرز معاملها األهرامات وأبو اهلول، 
األزهر،  واجلامع  الدين،  صالح  وقلعة  القاهرة،  وبرج 
وحصن  حسن،  السلطان  وجامع  املرقسية،  والكاتدرائية 
واملتحف  اإلسالمي،  واملتحف  املصري،  واملتحف  بابليون، 

القبطي.. وغريها.
ويعتر خان اخلليلي واحدًا من أشهر األسواق السياحية 
فى القاهرة، عمره يتجاوز 600 عام، ويشتهر بصناعة وبيع 

حمافظات 
تستضيف أمم أفريقيا

االنتيكات ومنتجات احلرف اليدوية والتذكارات السياحية 
واحللى، كما يعد شارع املعز لدين اهلل أكر متحف إسالمى 
مفتوح فى العامل، جبانب إنه مركز إبداعى فنى ملا يشهده 
عدد  إىل  إضافة  وثقافية،  فنية  وأنشطة  مهرجانات  من 
كبري من الشوارع واملبانى واملساجد ذات الطراز املعمارى 

اإلسالمى التارخيى.
للقاهرة  ضواحي  عدة  شيدت  االخرية  العقود  ويف 
املدن  اكر  من  وهي  اجلديدة  القاهرة  ضاحية  بينها  من 
اجلديدة، و تتكّون من عدة جتمعات سكنية وأحياء، وتتميز 
مبرافقها احلديثة وشوارعها الفسيحة واخلدمات املتطورة 

بها واملساحات اخلضراء. 

القاهرة
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األسكندرية

العاصمة  وتعتر  املتوسط  األبيض  البحر  عروس  هي 
الثانية ملصر، أسسها اإلسكندر األكر يف سنة 332 ق.م وقد 
مسيت بامسه و كانت عاصمة البالد املصرية طوال فرتة 
حكم البطاملة والرومان والبيزنطيني حتى الفتح العربي يف 

عام 640 ميالدي .. وتضم الكثري من املعامل، منها امليناء 
ومكتبة اإلسكندرية اجلديدة والعديد من املتاحف واملواقع 

األثرية مثل قلعة قايتباي وعمود السواري وغريها .
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أفريقيا  إىل  مدخاًل  تعتر  حيث  فريد  مبوقع  تتميز 
ودول جنوب غرب وشرق آسيا مما جعلها ملتقى للتجارة 
عما  الصناعي، فضال  واالستثمار  للصناعة  وقلعة  العاملية 
متتاز به من مجال الطبيعة وطقس رائع طول العام، وبها 

السويس

هي إحدى مدن القناة وقت بنيت على الضفة الغربية 
قناة  من ممر  جزًءا  ُتعتر  واليت   - التمساح  من حبرية 
السويس، وأطلق اسم اإلمساعيلية على املدينة نسبة إىل 
اخلديوي إمساعيل، وتطل املدينة على ضفيت قناة السويس 
والبحريات املرة وحبرية التمساح، وجوها معتدل على مدار 
العام ، وتشتهر املدينة بكثرة احلدائق واملتنزهات الطبيعية 
وهوائها النقي، وتضم اإلمساعيلية عدة آثار فرعونية تؤكد 

اإلمساعلية

مواني جتارية هامة هي )بورتوفيق- األدبية – السخنة( 
كما تشهد املدينة إقامة منطقة الصناعات اخلاصة مشال 
غرب خليج السويس واليت أضافت بعدًا اقتصاديًا وجتاريًا 

هامًا للسويس.

املسخوطة، وحصن  وتل  الصحابة،  تل  منها  تارخيها  قدم 
سكوت، وقلعة ثاور، ووادي الطميالت، وتل دنة، والرطابي، 

والتل الكبري
واإلمساعيليـــة غنيـــة باملقاصـــد الســـياحية التارخيية 
كمتحـــف اآلثار، ومتحف ديليســـبس ، ومتحـــف دبابات أبو 

عطوة، ومقابر الكومنولث
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كرة القدم فى مصر
تنتشر يف أحناء مصر منشآت رياضية ومراكز للشباب ملمارسة كافة األلعاب، كما متتلك مصر العديد 
من مالعب واستادات كرة القدم ذات املواصفات العاملية وهو ماأهلها لتنظيم كأس العامل لشباب كرة 

القدم حتت 19 سنة عام  2019 وكذلك مخسة بطوالت قارية  لكأس االمم االفريقية
وتعد لعبة كرة القدم يف مصر الرياضة الشعبية األوىل،ومت إدخال األلعاب الرياضية ومن ضمنها كرة 
القدم يف مناهج املدارس املصرية بقرار من حممد زكي باشا وزير املعارف فى 1882، وقد حتول هذا القرار إىل 

إحدى نقاط التحول األساسية يف نضوج كرة القدم يف مصر.

المنتخب المصرى

استاد االسكندريةاالتحاد المصرى لكرة القدم 

األندية المصرية
4 أندية األقدم فى القارة األفريقية

1924 شارك  يف األلعاب األوملبية  •
أول فريق أفريقى وعربى يلعب فى كأس العامل عام  •

 1934
1936 شارك يف بطولة األلعاب األوملبية  •
التاسع عامليًا حسب تصنيف الفيفا لعام 2010  •
االفريقية  • األمم  كأس  على  حصواًل  املنتخبات  أكثر 

لكرة القدم حيث حصد اللقب 7 مرات آخرها عام 
2010 بأجنوال كما توج بالبطولة 3 مرات على أرضه

ينضم  • وأفريقى  مصرى  احتاد  أول 
لالحتاد الدوىل عام 1923 

عام  • أنشىء  حيث  وأفريقيًا  عربيًا  األقدم 
 1929

نادى اجلزيرة أقدم األندية املصرية وتأسس عام 1882

نادى السكة احلديد وتأسس عام 1903 وهو أول نادى مصرى كون فريقًا لكرة القدم

نادى اسكندرية الرياضى )سبورتنج( وتأسس عام 1889 

نادى األوليمىب تأسس عام 1905 وهو عميد أندية الدورى املصرى املمتاز. 
أول نادى مصرى يشارك فى بطولة أفريقيا لألندية أبطال الدورى

فاز بكأس مصر مرتني عام 1933 و 1934 
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األندية المصرية والبطوالت االفريقية

الدوري المصري الممتاز

بطولة كأس مصر

األكثر حصوال على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدد 14 لقب  •
النادي األهلي هو أكثر األندية األفريقية حصوال على البطولة بعدد 8 ألقاب  •
يليه الزمالك بـ 5 ألقاب •
األكثر حصوال على لقب بطولة كأس السوبر األفريقي بعدد 9 ألقاب •
النادي األهلي هو الفريق املصري األكثر تتوجيا بها بعدد 6 ألقاب ويليه نادي الزمالك بعدد 3 ألقاب.  •

يف  • القدم  كرة  بطوالت  وأقدم  أقوى  من  واحد 
الشرق األوسط وأفريقيا

أنطلق املوسم األول يوم 22 أكتوبر عام 1948 •
النادي األهلي هو الفريق األكثر تتوجًيا باللقب  •

توج  الذي  الزمالك  ويليه  مرة،   40 توج  حيث 
بالدرع 12 مرة، ويليهما اإلمساعيلي بـ 3 مرات. 

أقدم بطولة كرة قدم مصرية بدأت عام 1921 •
بلقب  • تتوجيا  الفرق  أكثر  هو  األهلي  النادي 

نادى  يليه  مرة   36 بها  فاز  حيث  البطولة 
الزمالك 26 مرة.

تأسس عام 1907 -
يعتر من أكر األندية  -

املصرية والعربية 
واألفريقية شهرة وأكثرها 

بطوالت يف كرة القدم

تأسس عام 1911 حتت اسم نادى قصر النيل -
أول ناٍد لأللعاب الرياضية -
 فاز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مخس مرات -
فاز ببطولة أفريقيا لألندية أبطال الكؤوس  -

مرة واحدة
فاز الزمالك بكأس السوبر اإلفريقية ثالث  -

مرات

نادى الزمالكنادى األهلى
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تعد لعبة كرة القدم اللعبة الرياضية األكثر شعبية يف 
أفريقيا، ويقوم االحتاد األفريقي لكرة القدم �كاف� بتنظيم 
ومنها  السمراء  القارة  يف  واألندية  املنتخبات  مسابقات 
كأس األمم األفريقية وهي أهم بطولة للمنتخبات وبدأت 
الدول األفريقية  البطولة كل عامني بني  تقام  عام 1957 
املتأهلة من التصفيات لتحديد بطل القارة األفريقية، وهي 
مصنفة البطولة الثالثة على العامل بعد كأس العامل وكأس 
األمم األوروبية،وتضم املنتخبات املؤهلة لنهائيات البطولة 
األندية  أفضل  األفارقة احملرتفني يف  الالعبني  خنبة من 
القارة  داخل  الالعبني  أفضل  إىل  باإلضافة  األوروبية 

األفريقية. 
1957م،  عام  االفريقية  األمم  كأس  بطولة  أنشئت 
يونيو 1956 عندما اجتمع املصريان  الفكرة إىل 8  وتعود 

عبد العزيز سامل وحممد لطيف والسودانيون عبد احلليم 
شداد وبدوي حممد وعبد احلليم حممد واجلنوب افريقي 
االحتاد  تأسيس  فكرة  ليناقشوا  الرتغال  يف  ويل  فرد 
االفريقي وإطالق مسابقة بني منتخبات القارة االفريقية، 
يف  أشهر  مثانية  بعد  التأسيسية  اجلمعية  انعقدت  ثم 
اخلرطوم قبل يومني من املباراة االفتتاحية للدورة االوىل 
االخرية،  فوز  عن  أسفرت  واليت  ومصر  السودان  بني 
وسجلت  اثيوبيا  هو  ثالثا  منتخبا  األوىل  الدورة  وضمت 
اثيوبيا  بفوزها على  اللقب  مصر امسها كأول دولة حترز 
الثانية عام  الثانية ، واستضافت مصرالبطولة  يف املباراة 
1959 مبشاركة نفس املنتخبات الثالثة ،واحتفظت باللقب.
تعد مصر صاحبة الرقم القياسي يف عدد مرات الفوز 
بها برصيد سبع بطوالت، وتليها الكامريون خبمس بطوالت.
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عرفت البطولة األفريقية ثالثة أشكال للكأس، وكانت 
الفضة،  من  مصنوعة   �1978  -  1957� األصلية  الكأس 
عرفت  فيما  اإلجنليزية،  احملرتفني  رابطة  كأس  ويشبه 
الكأس الثانية باسم كأس الوحدة األفريقية �2000-1980
األوملبية  احللقات  مع  اسطوانية  قطعة  عن  عبارة  �وكانت 

للبطولة  واحلالي  الثالث  الشكل  أما  القارة،  خريطة  على 
بالذهب  مطلية  فنجان  شكل  علي  ،وهو   2001 عام  منذ 

حيمل الكرة االرضية .
أّدي تغيري نظام كأس القارات لكرة القدم من بطولة 
كل عامني، إىل بطولة كل أربعة أعوام، إضافًة إىل التغيري 
االستثنائي لبطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم من 

كأس البطولة

عام  دورة  )منذ  الفردية  السنوات  إىل  الزوجية  السنوات 
ببطولة  الفائزة  املنتخبات  من  عدد  إىل حرمان   ،)2013
القارات، مثل مصر،  كأس أفريقيا من املشاركة يف كأس 
زامبيا، ساحل العاج، أبطال دورات 2010، 2012، 2015 

على التوالي.
وقد أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم �كاف� خالل 
ملناقشة   2017 يوليو   20 يف  الرباط  يف  األخري  اجتماعه 
البطولة  بنظام  تتعلق  قرارات  عدة  األفريقية،  املنافسات 
منها زيادة عدد الفرق املشاركة من 16 إىل 24 منتخبًا، 
وإقامة البطولة يف شهري يونيو ويوليو بداًل من شهري يناير 

وفراير.



كانت مصر أول دولة رفعت الكأس يف عام 1957 بعد 
فوزها على إثيوبيا، ثم دافعت عن اللقب عام 1959  على 
أرضها باسم اجلمهورية العربية املتحدة وفازت يف النهائي 
على منتخب السودان، ولكنها خسرته يف عام 1962 أمام 
اللقب  غانا  حازت  ثم  اإلثيوبي،  املنتخب  األرض  صاحب 
مبشاركة  أرضها  على   1963 أعوام  التوالي  على  ملرتني 
اللقب  وخسرت  تونس،  أرض  على   1965 و  منتخبات،   6
على أرض أثيوبيا عام 1968 مبشاركة 8 منتخبات ليفوز 
منتخب الكوجنو الدميقراطية به، وفازت السودان باللقب 
يف البطولة اليت أقيمت على أرضها عام 1970، وشهدت 

هذه النسخة أول ظهور للتغطية التليفزيونية للمباريات.
السمراء  القارة  يف  ألقابها  أول  الكونغو  عرفت  ثم 
على األراضي الكامريونية عام 1974، ثم عادت 
اللقب  وأحرزت  الدميقراطية  الكونغو 
بعد  بتارخيها  الثاني 

فوزها عام 1976 يف األراضي املصرية ، وفازت غانا باللقب 
الثالث عام 1978 بعد فوزها على أوغندا لتصبح بذلك أول 
دولة تفوز باللقب ثالث مرات، لتحتفظ بكأس عبدالعزيز 
سامل لألبد، ثم حصلت نيجرييا على أول ألقابها القارية 
عام 1980 بعد فوزها على أرضها لتكون أول فريق حيمل 

الشكل اجلديد للكأس القارية .
حسمت غانا البطولة لصاحلها عام 1982، فيما عرفت 
بطولة عام 1984 املقامة يف كوت ديفوار بطاًل جديدًا هو 
فاز  مجاهريه  وبني  أرضه  ووسط  الكامريوني،  املنتخب 
غاب  الذي  البطولة  بكأس   1986 عام  املصري  املنتخب 
أفضل  املنتخب خنبة من  عنها ألكثر من 30 عاما وضم 
عبده  ومصطفي  اخلطيب  حممود  مثل  افريقيا  العيب 
وطاهر أبو زيد ومجال عبد احلميد ، ويف األراضي املغربية 
الثانيى عام 1988 بهدف  بلقبه  الكامريوني  املنتخب  عاد 
ألقاب  أول   1990 عام  وعرف   ، كوندي  إميانويل  الالعب 

اجلزائر عقب فوزها على أرضها.
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ديفوار  كوت  منتخب  استطاع  السنغالية  األراضي  ويف 
الفوز باللقب فى بطولة عام 1992 اليت أقيمت مبشاركة 
على  فوزها  عقب  باللقب  نيجرييا  وتوجت  منتخبًا،   12
أحفاد  استطاع  إفريقيا  جنوب  ويف   ،  1994 عام  زامبيا 
فوزهم  عقب  أراضيهم  يف  الكأس  إبقاء  مانديال  نيلسون 

على تونس عام 1996 .
منتخبًا،   16 مبشاركة   1998 عام  فاسو  بوركينا  ويف 
توجت مصر باللقب الرابع عقب فوزها على جنوب إفريقيا، 
ومع بداية األلفية اجلديدة حققت الكامريون اللقب الثالث 
يف تارخيها ، ومع بداية الشكل اجلديد لكأس األمم عام 
عاد   2004 عام  ويف  باللقب،  الكامريون  احتفظت   2002
له  لقب  املنتخب املصري خامس  ثم أحرز  لتونس،  اللقب 
مدربه  بقيادة   2006 يف  ديفوار  كوت  منتخب  على  بالفوز 

الوطين حسن شحاتة. 
علي  فوزه  عقب  باللقب  املصري  املنتخب  واحتفظ 
املصري  املنتخب  ثم حقق   ،  2008 الكامريون يف  منتخب 
يف  السابع  باللقب  بالفوز  جديدًا  قياسيًا  رقم   2010 يف 

تارخيه والثالث على التوالي عقب فوزه على املنتخب الغاني 
باألراضي األجنولية .

ويف عام 2012 ذهب اللقب لبطل جديد وهو املنتخب 
الزاميب عقب تغلبه على فريق كوت ديفوار،  ويف عام 2013 
املنتخب  بها  توج  اليت  البطولة  أفريقيا  استضافت جنوب 
النيجريي عقب فوزه على منتخب بوركينا فاسو، وتوجت 
ساحل العاج للمرة الثانية فى تارخيها باللقب عام 2015 .
فى  اخلامسة  للمرة  باللقب  الكامريون  توجت  فيما 
عام  باجلابون  أقيمت  والتى  البطولة  من   31 الـ  النسخة 

 .2017
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العامالفائز

2017الكاميرون

2015ساحل العاج

2013نيجيريا

2012زامبيا

2010مصر

2008مصر

2006مصر

2004تونس

2002الكاميرون

2000الكاميرون

1998مصر

1996جنوب أفريقيا

1994نيجيريا

1992ساحل العاج

1990الجزائر

قائمة الفائزين
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1988الكاميرون

1986مصر

1984الكاميرون

1982غانا

1980نيجيريا

1978غانا

1976المغرب

1974الكونغو الديموقراطية

1970الكونغو

1968السودان

1965الكونغو الديموقراطية

1963غانا

1962غانا

1960إثيوبيا

1959مصر

1957مصر
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 مصر هي صاحبة الرقم القياسي يف عدد مرات الفوز 
بالبطولة، حيث حققت الفوز بالبطولة )7 مرات( أعوام: 
و2010.  و2008   و2006  و1998  و1986  و1959   1957

الفراعنة أصحاب الرقم القياسي

عدد مرات الفوزالفائزون باللقب

7مصر

5الكاميرون

4غانا

3نيجيريا

2ساحل العاج

2الكونغو الديموقراطية

1زامبيا

1تونس

1جنوب أفريقيا

1الجزائر

1المغرب

1الكونغو

1السودان

1إثيوبيا

مرات(أعوام1984   5( برصيد  الكامريون  بعدها  ويأتي 
و1988 و2000 و2002 و2017 ، ثم غانا برصيد 4 ألقاب 

أعوام 1963 و1965 و1978 و 1982. 
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مصر األكثر مشاركة
يعد منتخب مصر األكثر مشاركة يف البطولة اإلفريقية  
 1957 عام  األولي  النسخة  مع  بدأت  مشاركة    23 بواقع 
وآخرها يف عام 2017، يليه ساحل العاج حيث شارك 22 

مرة ثم غانا فى املركز الثالث برصيد 21 مشاركة ، فيما 
تتعادل الكامريون وتونس والكونغو الدميقراطية بعدد 18 

مشاركة فى تارخيهم. 

2322

88

1716

33

22

1818

66

1110

22

11

2118

77

1411

32

11

1717

54

109

22

1

ساحل العاجمصر

توجوالسودان

المغربنيجيريا

زيمبابوىبنين

نامبياماالوى

الكونغو الديمقراطيةتونس

أوغنداأنغوال

اثيوبياغينيا

سيبرا ليونجزر الرأس األخضر

غينيا بيساورواندا

الكاميرونغانا

الكونغوالجابون

بوركينا فاسوالسنغال

النيجرليبيا 

تنزانيابوستوانا

زامبياالجزائر

موزمبيقكينيا

جنوب أفريقيامالى

ليبيرياغينيا اإلستوائية

موريشيوس

سجل المشاركات ببطولة كأس األمم االفريقية 
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يف  العب  أفضل  بلقب  املصري  املنتخب  جنوم  توج 
وذلك يف  املاضي  القرن  البطولة ثالث مرات يف منتصف 
أعوام 1957 و1959 عندما فازت مصر بلقب أول بطولتني، 
واملرة الثالثة عام 1963 عندما أحرزت غانا لقب البطولة، 
ثم عاود أحفاد الفراعنة الفوز بلقب أفضل العب يف أعوام 
2006 و2008 و2010،وهي البطوالت الثالث املتتالية اليت 

أفضل الالعبين في تاريخ كأس األمم األفريقية

املنتخب  جنوم  ليصبح  البطولة،  بلقب  الفريق  بها  فاز 
البطولة  يف  العب  أفضل  بلقب  فوزا  األكثر  هم  املصري 
لغانا،   وثالثة  للكامريون  أربعة  مقابل  ألقاب  ستة  برصيد 
الالعب  هو  بـ)الصقر(  امللقب  حسن  أمحد  أصبح  كما 
الوحيد الذي توج بهذا اللقب يف بطولتني وذلك يف عامي 

2006 مبصر و2010 بأجنوال.
سجل الفائزين بلقب أفضل العب

 في بطوالت كأس األمم األفريقية

كريستيان أتسو
غانا

2015

كريستوفر كاتونجو
زامبيا

2012

حسني عبد ربه
مصر

2008

أوجستين جاي جاي أوكوشا
نيجيريا

2004

لوران إيتام
الكاميرون

2000

كالوشا بواليا
زامبيا

1996

أحمد حسن
مصر

2010

أحمد حسن
مصر

2006

ريجبور سونج
الكاميرون

2002

بينديكت مكارثي
جنوب أفريقيا

1998

رشيدي ياكيني
نيجيريا

1994

جوناثان بيترويبا
بوركينا فاسو 2013

كريستيان بأسوجوج
الكاميرون 2017
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عبيدي بيليه
غانا

1992

عزيز بودرباله
1988المغرب

تيوفيلي أبيجا
الكاميرون

1984

كريستيان تشوكو
1980نيجيريا

كازادي موامبا
الكونغو الديمقراطية

1965

أحمد فراس
1976المغرب

امنجستو وركو
أثيوبيا

1962

محمد دياب العطار )الديبة(
مصر

1957

فرانسوا مبيلي
الكونغو

1970

روجيه ميال
الكاميرون

1986

فوزي العيسوي
ليبيا

1982

لوران بوكو
ساحل العاج

1968

كريم عبد الرزاق
غانا

1978

حسن الشاذلي
مصر

1963

نداي موالمبا
زائير

1974

محمود الجوهري
مصر

1959

رابح ماجر
الجزائر 1990
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تشارك 24 دولة فى بطولة كأس األمم األفريقية لكرة القدم يف نسختها الـ 32، وذلك فى ظل 
ارتفاع قوة املنافسة بني املنتخبات اإلفريقية، حيث يتم تقسيم الفرق املشاركة على 6 جمموعات، 
يتأهل منها إىل دور الـ16 األول والثاني من كل جمموعة، باإلضافة إىل أفضل أربع منتخبات حتصل 
النقاط اليت مجعتها أو فارق األهداف يف حال التساوي يف  الثالث، وذلك حبسب عدد  على املركز 

عدد النقاط، وبعدها تستمر البطولة بنظام خروج املغلوب، بدًءا من دور الـ16 حتى املباراة النهائية.

 - مالي   - الكامريون   - املغرب   - مدغشقر   - السنغال   - مصر    : هى  البطولة  فى  املشاركة  والدول 
بوروندي - اجلزائر - بنني - نيجرييا - جنوب أفريقيا - غانا - كينيا - زميبابوي - الكونغو الدميقراطية 

- غينيا - كوت ديفوار - أجنوال - موريتانيا - تونس - غينيا بيساو - ناميبيا - أوغندا - تنزانيا.



االسم الرسمي: مجهورية مصر العربية
اللغة الرسمية: العربية 

العملة: اجلنيه املصري
عدد السكان: 104.2مليون نسمة طبقًا إلحصاء 2017

العاصمة: القاهرة 
أهم المدن : 

القاهرة،اجليزة االسكندرية ، بورسعيد، السويس،األقصر ، أسوان، الغردقة، شرم الشيخ، مطروح، مرس علم
نبذة تاريخية:

ُتعد مصر من أقدم احلضارات بالعامل ، فيما مت تأسيس الدولة املصرية احلديثة فى عهد ”حممد علي“ الذى توىل 
حكم مصر فى عام 1805 ،وخالل عقدى اخلمسينيات والستينيات شهدت مصر مع الرئيس مجال عبد الناصر 
ودوليا، ومع  إقليميا  الدور املصرى  بالتزامن مع تصاعد  الوطنى فى كافة اجملاالت  مرحلة جديدة من االنطالق 
انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للبالد فى يونيو 2014 شرعت مصر فى عملية تنموية شاملة اكتسبت 

زمخًا كبراً من خالل املشروعات الوطنية الكرى التى تشمل خمتلف جماالت الزراعة والصناعة والعمران.

مصـــر
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الموقع: 
تقع مصر فى الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، حيدها من الشمال البحر املتوسط، وشرقا البحر 

األمحر وفى الشمال الشرقي فلسطني وإسرائيل، وحيدها من الغرب ليبيا، ومن اجلنوب السودان .
االقتصاد :

الواعدة تنوعًا، فهو يرتكز على دعامات خمتلفة  من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق االوسط وافريقيا 
تتمثل فى الزراعة والصناعة والسياحة واخلدمات بنسب متقاربة. ويعد القطاع الزراعى أحد اهم موارد الدخل 
القومى، ومنذ عام 2014ُ  اتبعت مصر سياسات إصالحية هيكلية، تعتمد على التنوع والتدرج فى خططها، 
والصناعية  الزراعية  اجملاالت  فى  الكرى  التنموية  واملشروعات  االساسية  البنية  مشروعات  فى  والتوسع 

واللوجستية والتجارية واملالحية. 
أهم المناطق السياحية:

متتلك مصر حوالي ثلث آثار العامل ومن أشهرها األهرامات وأبو اهلول، معبد الكرنك ، معبد األقصر، ومعبد 
هابو ، ووادي امللوك ، ووادي امللكات معبد أبى مسبل ، ومعبد ادفو ، وجزيرة فيلة وجزيرة النباتات، وتنتشر 
املتاحف يف كل حمافظة مثل املتحف املصري ومتحف الفن اإلسالمي واملتحف القبطى ومتحف الفن املصري 
احلديث وقصر اجلوهرة وقصر املنيل واملتحف اليوناني الروماني ومتحف النوبة، ومتتلك مصر شواطئ متمّيزة 
على سواحل البحرين األبيض واألمحر،وتضم العديد من احملميات الطبيعية من أشهرها حممية رأس حممد 
وحممية نبق بشرم الشيخ، حممية سانت كاترين، حممية جبل علبة حباليب، حممية طابا، تزخر مصر باملعامل 

اإلسالمية التارخيية مثل مسجد احلسني ومسجد ابن طولون واجلامع األزهر، 
خنل  وقلعة  باإلسكندرية  قايتباي  وقلعة  بالقاهرة  الدين  صالح  قلعة 

العائلة  القدمية اليت تسجل مسار  املواقع املسيحية  بسيناء، وكذلك 
ودير  املعلقة  والكنيسة  سريجيوس  القديس  كنيسة  مثل  املقدسة 

سانت كاترين ودير األنبا أنطونيوس. 
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االسم الرسمي:مجهورية الكونغو الدميقراطية
اللغة الرسمية: الفرنسية

العملة: فرنك كونغولي،
عدد السكان: 81.34 مليون لعام )2017(

العاصمة: كينشاسا
أهم المدن: سكانا لوبومباشي - مبوجي-مايي

نبذة تاريخية:
وقعت الكونغو الدميقراطية حتت االحتالل البلجيكي منذ عام 1908 وعرفت حينها بالكونغو البلجيكي، وقد نالت 
استقالهلا عن بلجيكا عام 1960 على يد باتريس لومومبا، وتغري امسها إىل �زائري� ، وظلت حتت هذا االسم 

منذ 1971 وحتى 1997حيث أصبح امسها الكونغو الدميقراطية. 
الموقع: 

تقع يف وسط أفريقيا، حيد من الشمال أفريقيا الوسطى وجنوب السودان؛ ومن الشرق أوغندا، رواندا، بوروندي 
وتنزانيا؛ ومن اجلنوب زامبيا وأنغوال؛ ومن الغرب مجهورية الكونغو ومن اجلنوب الغربي احمليط األطلسي.

شالالت بويوماحديقة كاهوزي بييغا الوطنية
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جبال رونزوري في حديقة فيرونجا الوطنية

االقتصاد :
ُتعد الكونغو الدميقراطية املنتج األول يف العامل للماس الصناعي، كما تنتج النفط من حقول حبرية قرب الساحل، 
وتشمل املنتجات املعدنية القيمة اقتصادًيا الكادميوم والكوبالت والذهب واملنجنيز والفضة والقصدير واخلارصني 
والنحاس . يعتمد النشاط الزراعي يف الكونغو الدميقراطية علي املزارع الصغرية وتشمل احملاصيل الزراعية 
الرئيسية املوز والكاسافا والذرة الصفراء والفول السوداني واألرز. أما احملاصيل اليت تنتج للبيع، فتشمل: الكاكاو 

والنب والقطن والشاي. أما منتجات الغابات املدارية املطرية، فتشمل: زيت النخيل واملطاط واألخشاب.
أهم المناطق السياحية:

تعد العاصمة كينشاسا مركزا ثقافيا بها العديد من املعامل التارخيية ككنيسة جمتمع االرسالية واملتحف األثري 
والكاتدرائية الكاثولوكية الرومانية، كما جيري بها نهر الكونغو حيث تتدفق شالالت 

حبديقتها  تتميز  كما  العامل،  مستوى  على  وتدفقا  قوة  االكثر  ليفنجستون 
الرتاث  مواقع  ضمن  دخلت  طبيعية  حممية  وهي  �فريوجنا�  الوطنية 

نرياجوجنو  بركان  بداخلها  ويوجد  اليونسكو،  قبل  من  العاملي 
وهو واحد من أنشط الراكني فى أفريقيا، وحديقة �سالوجنا 
وتعترها  أفريقية  استوائية  غابة  أكر  بارك�  ناشونال 
كما  العامل،  مستوى  على  االثرية  املواقع  أهم  من  اليونسكو 
تتميز الكونغو الدميقراطية بشالالت بويوما التى تضم سبعة 
عيون مائية على طول منحين نهر لواالبا، وحممية األكاب 

للحيوانات الرية فى غابة ايتوري. 
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منتزه الملكة إليزابيث

االسم الرسمي: مجهورية أوغندا
اللغة الرسمية : اإلجنليزية والسواحيلية

العملة: شيلينغ أوغندي 
عدد السكان: ما يقرب من 35 مليون نسمة

العاصمة: كمباال.
أهم المدن: عنتيبى – جنجا – مباىل – فورت بورتال – جلو

نبذة تاريخية:
على  ثم  الذاتي  احلكم  على  حصلت  الثانية  العاملية  احلرب  وبعد   ،1894 منذ  بريطانية  حممية  أوغندا  كانت 
االستقالل الكامل من بريطانيا يف 9 أكتوبر 1962، ويف عام 1963 انتخب ملك �أوغندا� السري �إدوارد فريدريك� 

رئيسا للبالد، وتبنت أوغندا عام 1967 نظاما مجهوريا. 
الموقع: 

تقع يف منطقة شرق أفريقيا وحيدها من الشرق كينيا ومن الشمال جنوب السودان ومن الغرب مجهورية الكونغو 
الدميقراطية ومن اجلنوب الغربي رواندا وتنزانيا من اجلنوب. 
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بارك كديبو الوطنية

شالالت ميرشيسون 

االقتصاد: 
يعتمد اقتصاد أوغندا على الزراعة فاإلنتاج الزراعي يقدم 50% من جمموع اإلنتاج العام، 

ومن أهم الصادرات األوغندية النب والشاي والتبغ واألمسنت واألمساك، 
وفوسفات  والكريت  واحلديد  والكوبالت  النحاس  أوغندا  وتنتج 

والبزموت،  والزنك  الكلسية  واألحجار  )اآلباتيت(  الكالسيوم 
والبرييل والتنغسنت والتيتانيوم والذهب وامليكا.

أهم المناطق السياحية:
تضم أوغندا حبرية فيكتوريا أكر حبرية يف العامل، وشالالت 
مريشيسون وهو من أكر املنتزهات القومية يف أوغندا ، ومنتزه 
امللكة إليزابيث، واحلديقة الوطنية وادي كيديبو، وحديقة بويندي

37

أفريقيا2019



االسم الرسمي: مجهورية زميبابوي
اللغة الرسمية: اإلجنليزية

عدد السكان: 13.771.721 نسمة )2014(
العاصمة: مدينة هراري

أهم المدن: بوالوايو،موتاري ، غويرو، إبوورث
نبذة تاريخية: 

أصبحت روديسيا مستقلة باسم زميبابوى فى 18 أبريل 1980، بعد 90 عاما من االستعمار الريطانى، وكان 
رئيس الوزراء إيان مسيث أعلن منذ 1965 ومن جانب واحد استقالل البالد. 

الموقع:
تقع يف جنوب أفريقيا الوسطى، حيدها من الشمال نهر زامبيزي ، ومن الشرق موزمبيق ، وميثل نهر ليمبوبو 

احلدود اجلنوبية لزميبابوي مع جنوب أفريقيا.

حديقة هوانغى
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شالالت فيكتوريا

االقتصاد: 
متتلك زميبابوي ثروات طبيعية مثل الفحم، الذهب، النيكل، النحاس، القصدير، احلديد. ومن أهم منتجاتها: 
التبغ، البالتينيوم، القطن، املنسوجات، األلبسة، الذرة، احلبوب ومتثل الزراعة العمود الفقري لالقتصاد فى 
زميبابوي حيث يعمل بها 70 % من السكان ، هذا باالضافة إىل الرعي والصناعات الغذائية واحلديد والصلب 

والذرة  الزراعية:  أبرز احملاصيل  ، ومن  القطن وصناعته  و غزل ونسج 
والقمح واألرز، القطن وقصب السكر.

أهم المناطق السياحية:
تعد زميبابوي واحدة من ضمن 40 أمجل مكان يف العامل، 
شالالت  وهي  السبع  الدنيا  عجائب  إحدى  متتلك  حيث 
العامل،  شالالت  أكر  من  واحدة  تعد  اليت  فيكتوريا 
وكاربيا  األسطورية،  الشرقية  باملرتفعات  زميبابوي  وتشتهر 

أطالل  الطبيعي،  التاريخ  متحف  زامبيزي،  ونهر  األسطورية 
كحديقة  والرية  البحرية  واحلياة  الطبيعة  إلي  إضافة  خامي، 

الوطنية،  ماتوبو  حديقة  هوانغي،  حديقة  الوطنية،  غوناريزو 
وحديقة تشيمانيماني الوطنية.
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االسم الرسمي: مجهورية نيجرييا االحتادية
اللغة الرسمية: اللغة اإلجنليزية

العملة: النايرا النيجريية 
عدد السكان:  182.202 مليون نسمة عام 2015 

العاصمة: أبوجا
أهم المدن: كانو- أويو –كوارا -  تارابا

نبذة تاريخية:
كانت نيجرييا حتت سلطة احلكومة الريطانية منذ عام 1900، ثم استقلت عن بريطانيا يف 1 أكتوبر عام 1960، 

كما انضمت إىل جمموعة الدول املصدرة للنفط عام 1970.
الموقع:

 تقع يف غرب أفريقيا وحيدها بنني من الغرب، تشاد والكامريون من الشرق، النيجر من الشمال وخليج غينيا 
من اجلنوب.

شالالت جورارا
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صخرة زوماالكنيسة الوطنية النيجيرية 

مسجد ابوجا الوطني

االقتصاد:
واحلجر  والرصاص  احلديد،  وخام  والذهب،  والكوملبيت  احلجري،  الفحم  نيجرييا  تنتج  النفط  إىل  باإلضافة 
اجلريي، والغاز الطبيعي، والزنك. وتعد نيجرييا كذلك من بني أهم الدول املصدرة للقصدير، واهم الصناعات 

الرئيسية هي اإلمسنت والكيماويات واملالبس واألمسدة واملنتجات الغذائية واألخشاب واملنتجات 
الكرى  الدول  بني  متقدمـًا  مركًزا  نيجرييا  وحتتل  واملنسوجات،  الفلزية 

املنتجة للكاكاو، وزيت النخيل، ولب النخيل، والفول السوداني واملطاط
أهم المناطق السياحية:

والشواطئ  الساحرة،  الطبيعية  باملعامل  نيجرييا  تزخر 
البار،  شاطئ  مثل  البالد  من  اجلنوبي  اجلزء  يف  املمتدة 
تاركواليكى،وشاطىء إيليكو ، ومنتزهات احلياة الرية كمحمية 
يانكارى، هضبة ما مبيال، منطقة جاشا كاجومتى، منتزه كروس 
ريفر، منطقة كياجنى، منتزه أويو القديم، كما تشتهر نيجرييا 

بشالالت جورارا، والسهول الشمالية، وهضبة جوس. 
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االسم الرسمي: مجهورية غينيا
نبذة تاريخية:

كانت غينيا جزءًا من إمراطورية غانا ثم أصبحت حممية ومستعمرة فرنسية يف العام 1849 حتى عام 1958، 
حيث حصلت على استقالهلا  علي يد أمحد سيكوتوري. 

الموقع:
 تقع يف غرب أفريقيا وحيدها من الشمال دولة السنغال، وحتدها دولة مالي من جهة الشمال والشمال الشرقي، 
وساحل العاج من جهة الشرق، وحيدها من جهة اجلنوب ليبرييا وسرياليون، وحيدها من جهة الغرب احمليط 

األطلسي، وحيدها من الشمال الغربي غينيا بيساو. 
اللغة الرسمية: اللغة فرنسية

العملة: فرنك غيين 
عدد السكان:  13.026.502 نسمة عام 2018.

العاصمة:كوناكري
أهم المدن: البي - نزيريكوري - كانكان - كينديا - مامو - بوكي - غيكيدو.

جبل لورا
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النصب التذكاري 22 نوفمبر 1970 احد  معالم العاصمة كوناكري

االقتصاد :
والنب  واملينهوت  املوز  وتنتج  الزراعة  اقتصاد غينيا على  يعتمد 
كما  والبطاطا،  واألرز  واألناناس  السوداني  والفول  والذرة 
يرتكز االقتصاد على التعدين ولدى غينيا ثلث خمزون العامل 
من البوكسيت وهو معدن يستخرج منه األلومنيوم، كما تنتج 

خام احلديد واملاس والذهب واليورانيوم. 
أهم المناطق السياحية:

متحف  أتول،  جزيرة  سومبا،  بشالالت  غينيا  تشتهر 
غينيا الوطين، وحممية جبل نيمبا اليت تعتر موقعًا 

للرتاث العاملي لليونسكو. 
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االسم الرسمي : مجهورية مدغشقر 
اللغة الرسمية: امللغاشية

العملة: االريارى املاالجاشى، 
عدد السكان:  19.448.815نسمة يف يوليو 2007

العاصمة: تناناريف
أهم المدن: برينت ، موراماجنا

نبذة تاريخية:
احتلت فرنسا مدغشقر عام 1883 ، وأسست فرنسا نظامَا اداريَا على اجلزيرة،وكان يف مدغشقر انتفاضتان ضد 

الفرنسيني، يف عامي 1918 و1947. ولكن الدولة مل تنل استقالهلا حتى 26 يونيو 1960.
الموقع: 

دولة جزرية يف احمليط اهلندي قبالة الساحل اجلنوبي الشرقي ألفريقيا

حقول االرز فى مدغشقر
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قصر الملكة

جزيرة نوسى بى

غابة المهماز الكلسية

بحيرة أنوسي فى منتصفها نصب تذكارى كبير

االقتصاد:
أكر  ومدغشقر هي  والفانيليا  القهوة،  الرئيسية هي  والصادرات  لالقتصاد  األساسية  الدعامة  الزراعة هي   

البالد  يف  االقتصادي  النمو  مصادر  وتتمثل   ، للفانيليا  ومصدرة  منتجة  العامل  يف  دولة 
يف السياحة والغزل والنسيج واملنتجات الزراعية، والتعدين ودباغة اجللود 

وتكرير السكر، وتعليب اللحوم واخلضار، واإلمسنت وتكريـر النفط
أهم المناطق السياحية: 

تشتهر مدغشقر باحملمية الطبيعية فى تسينجي اليت حتتوي 
الرائعة  الكلسية  املهماز  غابة  مثل  والبحريات  الغابات  على 

طيور  فصيلة  وبها  املتموجة  التالل  فى  مانبولو  نهر  ومضيق 
تضم  التى  االستوائية  الغابة  وكذلك  املنغروف،  وهى  نادرة 
اشجار البابون الشهرية، وتشتهر مدينة برينت بأكر احلدائق 

الوطنية التى تضم العديد من احليوانات النادرة، وهناك أيضا 
جزيرة نوسى بى، وجزيرة سانت مارى، وايسالو بارك
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االسم الرسمي: مجهورية بوروندي
اللغة الرسمية: الفرنسية
العملة: الفرنك البورندى،

عدد السكان: 12.328.560احصاء عام 2018
العاصمة: كاتيجا

أهم المدن: بومسبورا – جنوزى – كاينزا - موارو
نبذة تاريخية:

نالت بوروندى استقالهلا عن بلجيكا فى األول من يوليو 1962 .. وتوىل ميكوبريو رئاسة البالد ليصبح أول رئيس 
للبالد .. وتاله عدة رؤساء .. أما الرئيس احلاىل فهو: بيري نكورونزيزا الذى توىل السلطة فى 26 أغسطس 

. 2005
الموقع:

 تقع بوروندى على الساحل الشرقى لبحرية تنجانيقا .. حيدها مشااًل رواندا وغربًا الكونغو الدميقراطية وتنزانيا 
من الشرق واجلنوب

متحف جيتيغا الوطني
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حديقة كيبيرا الوطنيةشالالت كاريرا

هرم من أقصى جنوب النيل - بوروندى

االقتصاد:
يعد القطاع الزراعى املصدر الرئيسى لإلقتصاد فى بوروندى، ويعد النب والشاى أهم احملاصيل النقدية التى 

النقد  من  الدولة  عائدات  إمجاىل  من   %  90 حبواىل  ويسهما  البوروندى  االقتصاد  تدعم 
– السكر، ومن أهم  – املوز  – السرغوم  األجنبى، هذا باإلضافة إىل القطن 

الصناعات : صناعة النسيج – الصابون – األحذية – وبعض الصناعات 
املعدنية اخلفيفة .

أهم المناطق السياحية:
تشمل  واليت  الطبيعية  املعامل  من  العديد  بوروندي  متتلك 
روفوبو  حديقة  روسيزي،  نهر  حديقة  مثل  واحلدائق  الغابات 

كيبريا  حديقة  الطبيعية،  رويندا  حبرية  حممية  الوطنية، 
جيشورا،  يف  الطبل  حممية  الطبيعية،  كيغوينا  غابة  الوطنية، 
باالضافة اىل البحريات وشواطئ داخلية واحلياة الرية الغنية، 

ومتحف جيتيغا الوطين. 
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االسم الرسمي: مجهورية السنغال
اللغة الرسمية: الفرنسية
العملة: فرنك غرب افريقي

عدد السكان:  15.020.945 نسمة ) طبقا لعام 2018 ( .
العاصمة: داكار

أهم المدن: توبا، سالي بورتودال، كاب سكريينج
نبذة تاريخية:

كانت السنغال واحدة من أقدم املستعمرات الفرنسية يف أفريقيا، ويف يناير 1959 احتد السنغال مع ما كان يسمى 
السودان الفرنسي حتت اسم احتاد مالي، أستقل احتاد مالي من فرنسا يف 20 يونيو 1960، وانفصلت الدولتان 

لتصبح مالي والسنغال ، وانضمت مجهورية السنغال املستقلة لألمم املتحدة يف 28 سبتمر 1960.
الموقع:

تقع السنغال يف غرب قارة أفريقيا، وتطل من اجلهة الغربّية على سواحل احمُليط األطلسي، وموريتانيا مشااًل، 
ومالي شرًقا، وغينيا وغينيا بيساو جنوًبا

بحيرة ريتبا الوردية
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نصب النهضة األفريقية

االقتصاد:
يعمل 70 % من السنغال بالزراعة وأهم الزراعات الفستق ، و قصب السكر واألرز والذرة والقطن.يرتكز اقتصاد 

السنغال يف الغالب على السلع واملوارد الطبيعية، وأهم الصناعات الرئيسية 
صيد األمساك حيث السنغال تتمتع بسواحل كبرية علي احمليط ، تعدين 

الفوسفات وإنتاج األمسدة وتكرير البرتول ومواد البناء، بناء السفن 
وإصالحها. 

أهم المناطق السياحية:
تشتهر السنغال حبديقة الطيور دجودج أكر حدائق الطيور 
الوردية،  ريتبا  حبرية  الي  باالضافة  العامل،  مستوى  على 
أكر  من  وهي  بانديا  حممية  ايفان،  ،متحف  جول  جزيرة 

احملميات الطبيعية فى افريقيا، جزيرة غوريه املصنفة ضمن 
مواقع الرتاث العاملية، الغابات إستوائية املليئة بأشجار املانغروف 

والكابوك مبنطقة كازامانس. 
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االسم الرسمي : اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
اللغة الرسمية: اللغة العربية

العملة: الدينار اجلزائرى، 
عدد السكان: حواىل 40.4 مليون نسمة يف 2016

العاصمة: مدينة اجلزائر
أهم المدن: وهران ، قسنطينة، عنابة ، تلمسان ،قاملة، جيجل

نبذة تاريخية:
اجلزائر هى بلد املليون ونصف مليون شهيد نسبة لعدد الشهداء الذين استشهدوا منذ إندالع الشرارة األوىل 
للمظاهرات واإلحتجاجات املطالبة باالستقالل عن فرنسا فى 8 مايو 1945 والتى كانت مدخاًل لثورة التحرير 
الوطنى التى بدأت فى األول من نوفمر عام 1954، واستطاعت اجلزائر احلصول على استقالهلا عن فرنسا فى 
5 يوليو عام 1962 بعد حواىل 132 عام من االحتالل الذى فرض سيطرته عليها فى كافة اجملاالت اإلقتصادية 

والعسكرية واألمنية. 

جسر سيدي راشد - قسنطينة
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مدينة بجاية السياحيةمدينة جميلة القديمة قوس كركال

الموقع:
تقع اجلزائر فى وسط مشال غرب القارة األفريقية تطل مشااًل على البحر األبيض املتوسط، وحتدها من الشمال 

الشرقي تونس وشرقا ليبيا وغربًا املغرب ومن اجلنوب الغربي موريتانيا ومالي، ومن اجلنوب الشرقي النيجر.
االقتصاد:

الركيزة األساسية يف االقتصاد اجلزائري،  النفط  أفريقيا، ويشكل قطاع  اقتصاد يف  رابع أكر  تعتر اجلزائر 
 - التعدين   - الغذائية  الصناعات   - البرتوكيماويات   - النفط  تكرير  فى  اجلزائرية  الصناعات  أهم  وتتمثل 

الصناعات اخلفيفة واملتوسطة والتحويلية. 
أهم المناطق السياحية:

حتتضن مدينة تلمسان املسجد الكبري، وجسر إيفل، والشالالت الواقعة 
بالقرب من حديقة تلمسان الوطنية، والعديد من اآلثار األندلسية، 

وتشتهر مدينة عنابة بآثار العصر الروماني وشواطئها الرائعة 
واملنتزهات،  املتاحف  من  العديد  وتضم  الذهبية  الرمال  ذات 
وتعتر مدينة قسنطينة حتفة فنية حيث مت بناءها على صخور 
الكلس القاسي وتسمى مبدينة اجلسور، بينما تشتهر مدينة قاملة 
الروماني، املتحف  التاريخ واألصالة حبمام دباغ، املسرح  ذات 
وتتمتع  العتيق،  واملسجد  الوطنية جبل ماونة  الروماني،احلديقة 

وهران كمدينة ساحلية بسحر ومجال خاص.
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االسم الرسمي: مجهورية كينيا
اللغة الرسمية: اللغة اإلجنليزية، السواحيلية

العملة: شيلينغ كيين
عدد السكان: 44.353 مليون نسمة فى عام 2013

العاصمة: نريوبي
أهم المدن: مومباسا

نبذة تاريخية:
حصلت كينيا على االستقالل من إجنلرتا يف 12 ديسمر عام 1963م، ونص الدستور اجلديد على قيام ملكية 
دستورية. ويف االنتخابات اليت أجريت بعد االستقالل، فاز حزب كانو وأصبح كينياتا رئيسـًا للوزراء. ويف عام 

1964م، حتولت كينيا إىل مجهورية وأصبح جومو كينياتا رئيًسا للجمهورية.

حديقة هيلز جات الوطنية
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ساحل  المو كينيا

محمية ماساى مارا الوطنية

متحف كارين بليكسن

الموقع:
تطل كينيا حبدودها الشرقية على احمليط اهلندي، وجتاورها أوغندا من الغرب، وتنزانيا من اجلنوب، وإثيوبيا 

وجنوب السودان من الشمال والصومال من الشمال الشرقي.
االقتصاد: 

وأهم   العاملة  القوة  من   %78 بالزراعة  ويعمل  الكيين،  االقتصاد  عصب  الزراعة 
احملاصيل هي الذرة والكاسافا واملوز واألرز والقمح على املرتفعات، وتشتهر 

كينيا باحلاصالت النقدية مثل النب والشاي وقصب السكر والسيسل 
والقطن، ويشكل النب ربع صادراتها .

أهم المناطق السياحية:
احلياة  من  متكامل  وعامل  وطنية،  حديقة   60 كينيا  متتلك 
الوطنية  أمبوسيلي  وحممية  مارا  ماساي  حممية  يف  الرية 
الشواطئ  إلي  باالضافة  ناكورو،  وحبرية  تسافو  وحديقة 
مثل  الرتاثية،  السياحة  يف  رائدة  وجهة  وهي  البكر،  الرملية 
كارين  ومتحف   ، النباتية  واحلدائق  الوطين،  نريوبي  متحف 
المووهي  وجزيرة  الزرافة،  ومركز   ، يسوع  وحصن  بليكسن، 

هى واحدة من مواقع الرتاث العاملي لليونسكو.
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االسم الرسمي: مجهورية تنزانيا املتحدة
اللغة الرسمية: االجنليزية والسواحيلية

العملة: الشلن التنزانى
عدد السكان:  59.746.844 نسمة لعام 2018 

العاصمة: دودوما
أهم المدن: أروشا – زجنبار –موانزا – دار السالم – تنجا

نبذة تاريخية:
حصلت تنزانيا على استقالهلا من بريطانيا فى 26 أبريل عام 1964 وتوىل جوليوس نرييرى كأول رئيس للبالد 
واشتق اسم تنزانيا من دمج االمسني تنجانيقا وزجنبار اللتان وحدتا يف عام 1964 لتشكيل مجهورية تنجانيقا 

وزجنبار االحتادية واليت مت تغيري امسها يف وقت الحق من العام نفسه إىل مجهورية تنزانيا االحتادية.

بحيرة مانيارا
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المتحف القومى التنزانىالحمار الوحشى - منطقة نجورونجورو

حديقة سرينجيتيجزيرة مافيا

الموقع:
تقع يف اجلهة الشرقية من وسط افريقيا حيدها من الشرق احمليط اهلندى ومن الشمال كينيا وأوغندا، ومن 

الغرب الكونغو الدميقراطية ورواندا وبورندى ومن اجلنوب موزمبيق وماالوى وزامبيا .
االقتصاد:

اقتصاد  عليها  يعتمد  اليت  األوىل  الركيزة  هو  الزراعي  القطاع  يعتر 
تنزانيا بنسبة 85% من قيمة الصادرات، وتعد موطنًا لزراعة كل 

وخنيل  والقرنفل  والنب  والسيسل  والقطن  والذرة  األرز  من 
واملاس،  األمسدة،  تنزانيا  وُتنتج  السكر،  وقصب  الزيت 
واملنتجات اخلشبية، والذهب، واملالبس، واحلديد، واألحذية، 

وامللح، واألمسنت، ورماد الصودا.
أهم المناطق السياحية: 

تشتهر تنزانيا بالطبيعة اخلالبة فى جزيرة زجنبار وشواطئها 
مانيارا،  وحبرية  سيلوس،  وحممية  البيضاء،  الرمال  ذات 
النباتات  وبتنوع  الذهبية  بشواطئها  الشهرية  مافيا  وجزيرة 

واالشجار، وجزيرة بيمبا، وحديقة تاراجنري، ومنطقة جنورو جنورو. 

55

أفريقيا2019



االسم الرسمي: اململكة املغربية
اللغة الرسمية: اللغة العربية واألمازيغية

العملة: الدرهم
عدد السكان: 33.848 مليون نسمة طبقا إلحصاء 2014

العاصمة: الرباط
أهم المدن:  الدار البيضاء، سال، فاس، مراكش، مكناس، طنجة، أكادير، آسفي، تطوان

نبذة تاريخية:
نال املغرب استقالله عن فرنسا عام 1956، وانضم إىل األمم املتحدة يوم 22 أبريل من العام نفسه، كما انضم 

إىل جامعة الدول العربية عام 1958. 
الموقع:

 تقع أقصى مشال غرب أفريقيا، تطل على البحر املتوسط واحمليط األطلسي .

متحف مراكش
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جامع الكتبية

ضريح محمد الخامس

باب بوجلود فاسمدينة ورزازات

االقتصاد:
صناعة  هي  املغرب  يف  الصناعات  وأهم  األوروبي،  االحتاد  إىل  للنسيج  املصدرين  أول  من  املغرب  يعّد 

العامل  يف  للحوامض  مصدر  ثاني  املغرب  ويعّد  البرتوكيماويات،  وصناعة  السيارات، 
العامل،  املنتجني لألمساك يف  الزيتون، ومن أكر  وسابع منتج لزيت 

كما يعد املغرب ثالث أكر منتج للفوسفات يف العامل وأول مصدر 
له حيث يشكل االحتياطي لديه ثالثة أرباع االحتياطي العاملي.

أهم المناطق السياحية:
املخزن،  ودار  الشمال،  أهمها متحف  املغرب 14 متحفًا  يضم 
األمازيغي  الرتاث  ومتحف  بطنجة،  املعاصر  الفن  ورواق 
بأغادير، ومتحف الرباط األثري بالعاصمة، كما يضم املغرب 
71 منطقة أثرية متنوعة شاهدة على حضارات متعاقبة، منها 7 
مناطق مسجلة يف قائمة الرتاث العاملي، أهمها: القبة املرابطية 
مبراكش، واملدينة العتيقة بتطوان، وباب احلديد يف فاس، وجامع 
القرويني بفاس، واملدينة القدمية يف الرباط، ومغارة تافوغالت.
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االسم الرسمي: مجهورية ساحل العاج 
اللغة الرسمية: اللغة الفرنسية

العملة: فرنك أفريقي،
عدد السكان:   19.997.000 عام 2009

العاصمة: ياموسوكرو
أهم المدن: مدينة أبيدجان أكر مدنها ومركزها االقتصادي ، مدينة بواكي

نبذة تاريخية:
كانت ساحل العاج مستعمرة فرنسية منذ عام 1893، وحصلت على االستقالل يف 7 أغسطس 1960، على يد 

فيليكس هوفويه بوانييه الذي تولي منصب رئيس مجهورية منذ عام 1960م وحتى وفاته 1993م. 
الموقع:

الشمال،  وبوركينافاسو من  ومالي  الغرب  وليبرييا من  وغينيا  الشرق،  غانا من  أفريقيا، حتدها  تقع يف غرب 
وتشرف من اجلنوب على خليج غينيا واحمليط األطلسي.

كاتدرائية القديس بولس
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كنيسة ماريان أبيدجانمبنى ال بيراميد

محمية جبل نيمبا 

االقتصاد:
يعتمد اقتصاد ساحل العاج إىل حد كبري على الزراعة من خالل إنتاجها 

للقهوة والكاكاو، اضافة إلي إنتاج الغالت الزراعية الغذائية مثل األرز 
والذرة واليام واملوز. 

أهم المناطق السياحية:
الطبيعية  املناظر  ذات  الشواطىء  بكثرة  العاج  ساحل  تشتهر 
اخلالبة كما تتميز بالغابات مثل غابة بانكو الوطنية والغابات 
اإلستوائية والغابة املدارية ، واحملميات الطبيعية كمحمية “جبل 
على  الرتاثية  املواقع  أهم  من  اليونسكو  صنفتها  اليت  نيمبا” 
مستوى العامل، ومتتلك مدينة أبيدجان متنزهات وحدائق رائعة 

واملبانى األثرية مثل كاتدرائية القديس بولس ومبنى �ال برياميد� . 
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االسم الرسمي: مجهورية جنوب أفريقيا
اللغة الرسمية: اإلجنليزية، األفريقانية

العملة: الراند اجلنوب أفريقي
عدد السكان: 55.653 مليون نسمة وفقًا الحصاء عام 2016

العاصمة: بـــريـتـوريــــا
أهم المدن: جوهانسرج - كـيب تــاون - دـيــــربــــــــان - بلومفونتني

نبذة تاريخية:
أنهت جنوب أفريقيا مرحلة الفصل العنصري �األبارتيد� على يد الزعيم �نيلسون مانديال�  عام 1994 حيث قاد 
مع  بعد صراع طويل  إنهائه  العنصري، حتى متكن من  الفصل  األفريقي�  النضال ضد  الوطين  �املؤمتر  حزب 
حكومة الفصل العنصرى، وقد متكنت جنوب أفريقيا؛ بعد أقل من 20 عامًا على استقالهلا من أن ُتصبح واحدة 
من أهم األسواق الناشئة يف القارة األفريقية ويف العامل أمجع، كما تلعب دورًا سياسيًا بارزًا على نطاق القارة 

األفريقية
الموقع:

تقع يف أقصى الطرف اجلنوبي لقارة أفريقيا، وميتد الساحل الشرقي هلا على احمليط اهلندي والساحل الغربي 
علي احمليط األطلنطي اجلنوبي، حيدها من الشمال زميباوبوي، وحيدها من الشمال الغربي ناميبيا، أما من 
داخل حدود جنوب  بالكامل  ليسوتو  تقع مملكة  بينما  وموزمبيق،  فتحدها كل من سوازيالند  الشرقي  الشمال 

أفريقيا �دولة جيب� .

متنزه أوشاكا البحريجوهانسبرج
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جامعة بريتوريا

الجاردن روت

جبل كيب تاون

االقتصاد: 
للذهب،  املنتجة  الدول  أكر  من  وهي  إفريقيا،  دول  بني  تنمية  واألكثر  األغنى  الدول  بني  من  أفريقيا  جنوب 
واألسبستوس، والفحم احلجري، والنحاس، واحلديد، واملنجنيز، والبالتينيوم، واليورانيوم. وتنتج جنوب إفريقيا 
منتجات صناعية خمتلفة مثل املالبس والنسيج واملعادن والسيارات، ومن أهم صادراتها املعادن الثمينة )ذهب، 

ماس، بالتنيوم( ، الفحـم، السيارات وقطع غيارها، واملنتجات الزراعية والغذائية، واآلالت واملعدات.
أهم المناطق السياحية:

الشمس  تزورها  املناطق  فبعض  الشمس  ببلد  أفريقيا  جنوب  تعرف 
أهم  أحد  ومنتجع صن سييت  وتشتهر مبدينة  السنة،  فى  يوم   300

ووادي  العاملية حيث أفضل مالعب اجلولف  السياحية  الوجهات 
االمواج والقرية الشعبية وعامل املاء وحديقة التماسيح وحديقة 
أفريقيا حبديقة كروغر  تتميز جنوب  والفراشات، كما  الطيور 
الوطنية فى)مبوماالجنا ليمبوبو ( وهي أكر بارك سفارى فى 
أفريقيا، وجبل الطاولة وحدائق كريستسنبوش النباتية، وحديقة 
وكيب  ناتال،  كوازولو  وحديقة  ديربان،  وشواطئ  والرتسيسولو، 
بوينت، واجلاردن روت، ومزارع النعام فى أوشتون، وجزيرة روبن 

فى كيب تاون. 
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االسم الرسمي: مجهورية ناميبيا
اللغة الرسمية: اإلجنليزية

العملة: الدوالر النامييب
عدد السكان: 2.53 مليون نسمة طبقًا إلحصاء 2017

العاصمة: ويندهوك
أهم المدن: روندو –ولفيسباي - سواكومبوند

نبذة تاريخية:
أعلنت أملانيا ضم ناميبيا يف عام 1884م وأصبحت حتمل اسم جنوب غرب أفريقيا األملانية، ثم أعلنت جنوب 
أفريقيا سيطرتها على ناميبيا عام 1915 ومنحت عصبة األمم جنوب أفريقيا احلق يف فرض الوصاية على ناميبيا 
عام 1920، ووافقت جنوب أفريقيا يف نهاية عام 1988 على خطة عمل مت مبوجبها منح ناميبيا استقالهلا التام 

حبلول عام 1990م.
الموقع:

تقع جنوب غربي القارة األفريقية، حتدها أجنوال وزامبيا من الشمال، وبتسوانا من الشرق، وجنوب أفريقيا من 
الشرق واجلنوب، واحمليط األطلسي من الغرب.

صحراء ناميبيا سفارى
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حديقة إيتوشا الوطنية

االقتصاد:
يعتمد االقتصاد النامييب بشكل كبري علي استخراج ومعاجلة املعادن للتصدير، وهي سادس أكر الدول 

ناميبيا  تعد  املاس. كما  العامل من  إنتاج  توفر 30% من  العامل، حيث  امُلصدرة لألملاس يف 
واحدة من أكر مخسة منتجني لليورانيوم يف العامل، ومتلك احتياطيات كبرية 

من الزنك والذهب والنحاس والفضة، وتعد حماصيل السرغم 
والكروم والفول السوداني من أهم احملاصيل الزراعية.

أهم المناطق السياحية:
كروس،  �كاب  حممية  يف  الرّية  بالطبيعة  ناميبيا  تشتهر 
يف  الصيد  وحممية   ، اتوشا  منتزه  ناميراند،  حممية� 
دان فلجون،وبها كثبان سوسوفلي وهى واحدة من أعلى 
الكثبان الرملية يف العامل، وكذلك جبل باند بريج، وقلعة 

�دوايزيب� ومدينة ومنتجعات سواكومبند الشاطئية. 
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االسم الرسمي: اجلمهورية التونسية
اللغة الرسمية: اللغة العربية

العملة: الدينار التونسي، 
عدد السكان: 11.304 مليون نسمة يف يوليو 2016

العاصمة: مدينة تونس
أهم المدن: قرطاج–القريوان - عني دراهم - احلمامات - سوسة

نبذة تاريخية:
استقلت تونس عن االحتالل الفرنسي، يف 1956، ومت إعالن اجلمهورية التونسية يف 26 يوليو 1957، دولة ذات 

نظام مجهوري ليرالي.
الموقع:

 تقع اجلمهورية التونسية يف األطراف الشمالية من قارة أفريقيا، وتشرتك حبدود طبيعية مع البحر األبيض 
املتوسط من جهيت الشمال والشرق، وحيدها من اجلهة اجلنوبية الشرقية ليبيا، بينما حتدها اجلزائر من الغرب

سيدي-بوسعيد
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المسرح المدرج -الجم 

مدينة قرطاجواحة توزر

االقتصاد:
يعتمد االقتصاد على القطاعات السياحية والتصنيعية والزراعية واملناجم، وأهم  املوارد الطبيعية هي الفوسفات، 
والفوسفات،  احلديد  تعدين  برتولية،  صناعات  هي  الصناعات  أهم  البرتول،  الرصاص،  التوتياء،  احلديد، 

اللوز،  التمور،  الزيتون،  هي  الزراعية  املنتجات  وأهم  األغذية.  وتعليب  املنسوجات، 
احلبوب، احلمضيات، اخلضار والفواكه، قصب السكر، الشمندر والكروم.

أهم المناطق السياحية: 
تضم قرطاج أهم املواقع املعمارية الرومانية حيث يقع مقر 
اإلمراطورية الفينيقية على شواطئ البحر األبيض املتوسط، 
وهو أمجل املناظر الطبيعّية يف وسط اهلياكل القدمية، وفيها 
القصر الروماني، وتعتر مدينة القريوان أحد مواقع الرتاث 
تشتهر  إذ  اإلسالمي  املعامل  مدن  أهم  ومن  لليونسكو  العاملي 
تونس جبزر  وتشتهر  الثقايف،  وبتارخيها  الكبرية،  مبساجدها 

قرقنة، ونهر مدجريدا ، وحبرية تونس، وشط الغرسة. 
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االسم الرسمي: مجهورية مالي
اللغة الرسمية: اللغة الفرنسية 

العملة: فرنك غرب أفريقي
عدد السكان: 15.301.650نسمة حسب احصاء 2013

العاصمة: باماكو
أهم المدن: باندياغارا ، دجن ، سيجو ، دغون ، سانغا

نبذة تاريخية:
كانت مالي مستعمرة فرنسية ويف عام 1904 مسيت بالسودان الفرنسية ، واستقلت مالي عن فرنسا يف 1959، 
ويف 1992 مت إجراء أول انتخابات رئاسية دميقراطية فاز فيها الرئيس ألفا عمر كوناري، وخلفه الرئيس أمادو 

توماني توريفي فى 2002 بانتخابات دميقراطية. 
الموقع: 

تقع مشال غرب القارة اإلفريقية، حتّدها دولة اجلزائر من الشمال الشرقي، والنيجر من الشرق، ومن اجلنوب 
بوركينا فاسو، وغينيا، وساحل العاج، ومن الغرب موريتانيا والسنغال. 

مدفن أسكيا - مالى
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المسجد الكبير - دجينى

االقتصاد:
يرتكز االقتصاد على الزراعة والرعي وصيد األمساك، وبعض املوارد الطبيعية مثل الذهب واليورانيوم وامللح، 

وتعتر صناعة النسيج واملواد الغذائية واملنتجات اجللدية من أهم النشاطات الصناعية، 
نصف  حبوالي  وُيَقدَّر  للتصدير،  الرئيسي  احملصول  القطن  وُيشكل 

األمساك  تصدير  على  أيًضا  مالي  وتعمل  مالي،  صادرات 
واجللود واملاشية واللحوم والفول السوداني.

أهم المناطق السياحية:
وفقا  الرتاثية  املواقع  أهم  من  واحدا  دجينى  مسجد  يعتر 
الفن  عراقة  على  شاهد  خري  يعتر  وهو  اليونسكو  ملنظمة 
املعمارى فى ماىل، وهذا باألضافة إىل مسجد اجلمعة القديم  

ذو اإلطاللة املميزة على برج منارة مون نارو، واملتحف الوطين 
الذي يضم تشكيلة مميزة من املقتنيات التارخيية األثرية. 
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االسم الرسمي: اجلمهورية اإلسالمّية املوريتانية
اللغة الرسمية: اللغة العربية

العملة: أوقية
عدد السكان:    4.42 مليون عام )2017(

العاصمة: نواكشوط
أهم المدن: شنقيط–وادان - كيهيدي

نبذة تاريخية:
الذاتي  احلكم  على  موريتانيا  وحصلت  العشرين،  القرن  بداية  مع  استعمارية  كقوة  ملوريتانيا  الفرنسيون  دخل 
الداخلي عام 1956، ومت إعالن اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية وإنشاء اجليش املوريتاني عام 1958 ،ويف 28 

نوفمر 1960 مت إعالن االستقالل عن فرنسا وأصبح املختار ولد داداه أول رئيس مجهورية ملوريتانيا.
الموقع: 

تقع يف مشال غرب أفريقيا وعلى شاطئ احمليط األطلسي، حيدها من الشمال كل من املغرب واجلزائر، ومن 
اجلنوب السنغال، ومن الشرق واجلنوب مالي. 

الساحل الموريتانىمسجد شنقيط
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مدينة وادان االثرية القديمة

عين الصحراء من أبرز المعالم الجيولوجية في موريتانيا

مدينة تجكجة يسافر إليها الكثيرون بحًثا عن الهدوء والراحة

االقتصاد:
تستمد موريتانيا أهم عائداتها من الصيد البحري واحتياطي مناجم احلديد والذهب. أما مواردها الزراعية 

فتعتمد على التمور والدخن واألرز والذرة الصفراء إضافة إىل تربية املواشي، وتعتمد كذلك 
تعليب  والذهب ومن أهم الصناعات  التعدين واستخراح احلديد واجلبس  على 

األمساك فمياهها حتوي أغنى مصايد األمساك يف العامل. 
أهم المناطق السياحية:

التارخيية،  املقتنيات  أهم  على  حيتوي  متحًفا  نواكشوط  تضم 
بإطاللته على احمليط وهو مبثابة جتمع  أركني  ميتاز وحوض 
لكل أنواع الطيور النادرة، وتعتر وادان )الواديان( من أكثر 
املدن املوريتانية ثراء باآلثار التارخيية، ومتتلك مدينة والتة 
من  واحدة  جعلتها  إسالمية  عربية  وعمارة  أثرية  معامل 

مواقع للرتاث العاملي لليونيسكو
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االسم الرسمي: مجهورية أجنوال
اللغة الرسمية: الرتغالية

العملة: كوانزا
عدد السكان: 25.789 مليون نسمة عام 2014

العاصمة: لواندا
أهم المدن: هوامبو–لوبيتو- بنغيال

نبذة تاريخية:
نالت أجنوال االستقالل يف نوفمر 1975، ومت إعالن أول دستور، واجهت أجنوال حرب أهلية انتهت يف عام 2002.

الموقع:
الكونغو  ومجهورية  الشرق،  من  وزامبيا  اجلنوب،  من  ناميبيا  حيدها  أفريقيا  لقارة  اجلنوبي  اجلزء  يف  تقع 

الدميقراطية من الشمال الشرقي، ومجهورية الكونغو )برازافيل( من الشمال واحمليط األطلنطي من الغرب.

األحجار السوداء
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وادي القمر

جزيرة موسولو شالالت كاليندوال 

االقتصاد:
االفريقية،  القارة  يف  للنفط  املنتجة  الدول  أكر  من  تعتر 
املركز  حتتل  كما  إلفريقيا،  املائية  املوارد  من   %12 ومتلك 
اخلامس على العامل من حيث إنتاج املاس ومتلك ثاني أكر 

الغابات يف العامل.
أهم المناطق السياحية:

تشتهر أجنوال باملناظر الطبيعية الفريدة كاملوجودة يف وادي 
القمر، شالالت كاليندوال ، األحجار السوداء، شاطئ كوتينها، 

شالالت تازو، جزيرة لواندا، وخليج لواندا
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االسم الرسمي: مجهورية الكامريون
اللغة الرسمية: اللغة الفرنسية واإلجنليزية

العملة: الفرنك اإلفريقى
عدد السكان: 25.111.718 نسمة طبقًا لتقديرات عام 2018

العاصمة: ياوندى
أهم المدن: دواال – بافو سان – فيكتوريا

نبذة تاريخية:
خضعت الكامريون للوصاية الفرنسية والريطانية وحصل اجلزء الشرقى )الفرنسى ( على االستقالل فى يناير 
1960 ، وحصل اجلزء الباقى على استقالله فى فراير 1961 وتوحد اجلزءان فى أكتوبر 1961، ليكونا دولة 
إحتادية، حتولت عقب إستفتاء مايو 1971 إىل دولة موحدة برئاسة �أمحدو أهيدجو� ، الذى توىل السلطة عام 

1960 كأول رئيس للبالد، وختلى عن السلطة مبحض إرادته عام 1982 للرئيس � بول بيا � توىل السلطة منذ .

قصر فومبان الملكي - مدينة فومبان
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حديقة بومبا بيك الوطنيالنصب التذكاري  إعادة التوحيد  -  مدينة ياوندي

مزارع الشاى مرتفعات الكاميرون

الموقع:
 تقع فى وسط أفريقيا وحيدها مشااًل تشاد ومن الغرب نيجرييا واحمليط األطلنطى ومن جهة الشرق أفريقيا 

الوسطى ومن اجلنوب كل من الكوجنو واجلابون وغينيا اإلستوائية .
االقتصاد:

تعد الزراعة هى احلرفة األساسية ملعظم سكان البالد )85%( من إمجاىل القوى العاملة، وتتمثل أهم املنتجات 
األخشاب   – احلبوب  املــوز-   – املطاط   – القطن   – الكاكاو   – الــنب  يف  الزراعية 

واملاشية،  فيما تعد أهم الصناعات: النفط وتكريره ) كميات متواضعة ( 
األلومنيوم واملنسوجات وتعليب األغذية .

أهم المناطق السياحية:
الركانية  برماهلا  التى متتاز  بالشواطيء  الكامريون  تشتهر 
السوداء مثل  شاطىء ميبى وشاطىء كريبى، ومتتلك مدينة 
والتسلق،  للتخييم  خمصصة  ساحلية  جبال  جمموعة  بويا 
وتنتشر اآلثار واملعامل اخلاصة بالثقافة الكامريونية يف مدينة 
احملميات  الكامريون  من  الشمالية  املنطقة  وتضم  ياوندي، 

الطبيعية واملنتزهات الغنية باحلياة الرية.
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االسم الرسمي: مجهورية غانا
اللغة الرسمية: االجنليزية 

العملة: السيدي
عدد السكان: 29 مليون نسمة، وفقًا ألحدث تقديرات األمم املتحدة لعام 2018

العاصمة: أكرا وهي أكر مدن غانا ومركزها اإلدارى واالقتصادى واالتصاىل
أهم المدن: كوماسي، وتامالي ،وتيما، وتاكورادي، وكيب كوست 

نبذة تاريخية: 
هي مجهورية أفريقية حمورية يف غرب أفريقيا، وقد استقلت عن بريطانيا عام 1957 م، بعد ستة عقود من 
رئيس  أول  نكروما  كوامي  قادها  اليت  الوطين  النضال  ملسرية  تتوجيًا  وجاءاالستقالل  الريطاني  االحتالل 

جلمهورية غانا املستقلة عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية.
الموقع:

 تقع مجهورية غانا على الساحل الشمالي خلليج غينيا الواقع يف غرب أفريقيا، حتدها بوركينا فاسو من الشمال، 
وتوجو من الشرق، وساحل العاج من الغرب. 

قوس االستقالل 
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النصب التذكارى لكوامى نكروما
االقتصاد: 

تشتهر غانا بإنتاج وتصدير املعادن؛ كاألملاس، والذهب، واملنجنيز، والبوكسيت، واحلديد، وحتتل املركز العاشر 
على مستوى العامل يف إنتاج الذهب، كما تشتهر غانا بثروتها اخلشبية اليت تشكل عشر صادراتها، ويعتمد اقتصاد 

غانا على الزراعة بشكل كبري إىل جانب ممارسة مهنة الرعي، وتربية األبقار.
أهم المناطق السياحية: 

املتاحف  من  والعديد  واملكتبات  واألثرية  التارخيية  وبناياتها  اخلالبة  بشواطئها  املدينة  تتميز   : أكرا  مدينة  	•
التارخيية، ومن املعامل املميزة هلا املتحف الوطين لغانا، أكادميية غانا للفنون والعلوم، مبنى األرشيف القومى 
لغانا، املكتبة املركزية، وأيضًا قلعة اوسو أو كريستيان بورج، املسرح القومى، مركز أكرا للثقافة الوطنية، املنارة، 

بوسط  نكروما  لكوامى  التذكارى  النصب  للمؤمترات،  الدولي  أكرا  مركز  دجان،  اوهينى  ملعب 
أكرا، باإلضافة لألسواق التقليدية واملعارض الفنية.

ما  تبعد  حيث  غانا  وسط  جنوبي  تقع  مدينة  وهي  كوماسي:  مدينة  	•
جــاردن سييت  باسم  وتشتهر  أكــرا،  العاصمة  كم عن   250 يقارب 

بكثرة  تتمّيز  كما  فيها،  املنتشرة  الكثرية  احلدائق  إىل  نسبة 
غانا  معامل  أهم  من  املدينة  وتعد  باألشجار،  املغطاة  اجلبال 

السياحية.
منظر  عــلــى  ُتــطــل  بــأنــهــا  تتمّيز  الـــيت  كــوســت:  كــيــب  قلعة  	•

خالب وساحر على احمليط األطلسي
حتتوي  كوستو  كيب  قلعة  مشــال  تقع  الــوطــنــيــة:  احلــديــقــة  	•

على العديد من األشجار واحليوانات الرية
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االسم الرسمي: مجهورية بنني
اللغة الرسمية: الفرنسية

العملة: فرنك غرب أفريقي 
عدد السكان:  10.32 مليون نسمة عام 2013

العاصمة: بورتو نوفو
أهم المدن: كوتونو–عويدة - أبومي

نبذة تاريخية:
عرفت سابقا  باسم داهومي خالل الفرتة االستعمارية ، نالت استقالهلا يف 1 أغسطس 1960 علي يد الرئيس 

هوبري ماغا، ومت تغيري اسم البالد إىل مجهورية بنني يف 1 مارس 1990 . 
الموقع:

تقع يف غرب أفريقيا، حتدها من الغرب توجو ومن الشرق نيجرييا ومن الشمال بوركينا فاسو والنيجر، أما من 
اجلنوب فتطل على خليج بنني

بنين

حديقة بيندجاري الوطنية
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قصور أبومي رويال

االقتصاد:
والنخيل حيث يسيطر زيت  القطن،  تنتجها  اليت  الزراعية  الزراعة، خصوصًا احملاصيل  يعتمد االقتصاد على 

النخيل على أكر حصة يف صادرات البالد؛ وكذلك الكاكاو، والنب، والفستق، والتبغ، والذرة، باإلضافة إىل 
وجود العديد من الغابات يف جنوبها واليت تشكل ثروة خشبية ، ومتتلك بنني 

بعض املعادن؛ مثل: الكروم واحلديد؛ وتنتج بعض أنواع النفط وأحجار 
اجلري.

أهم المناطق السياحية:
تشتهر مدينة كوتونو بالشواطئ املذهلة ذات الرمال الذهبية 
وأشجار النخيل، باإلضافة إىل حديقة بيندجاري الوطنية اليت 
تعتر واحدة من احملميات احليوانية الرائدة يف قارة أفريقيا، 
بنني  نوكوي،وتقدم  وحبرية  تونوغو،  وشالالت  فاتش،  وسوق 
املعمارية  واهلندسة  املتاحف  من  فريدة  جمموعة  لزوارها 
العاملي يف  الرتاث  وموقع  نوفو،  بورتو  ومتحف  امللكي  كالقصر 

قصور أبومي رويال.

77

أفريقيا2019



االسم الرسمي: مجهورية غينيا بيساو
اللغة الرسمية: الرتغالية

العملة: الفرنك األفريقي
عدد السكان: 1.401.726 نسمة عام 2006

العاصمة: بيساو
نبذة تاريخية:

اعلنت الرتغال أن غينيا بيساو هي إقليم تابع لدولة الرتغال يف 1951، ويف  1956  أسس اميلكار كابرال احلزب 
األفريقي الستقالل غينيا والرأس االخضر، وأعلنت غينيا بيساو استقالهلا عن الرتغال يف عام 1973 وأعرتف 

بها يف عام 1974، وتولي لويس كابرال رئاسة اجلمهورية . 
الموقع:

 تقع يف غرب أفريقيا حتدها السنغال من الشمال وغينيا من اجلنوب والشرق واحمليط األطلسي من الغرب.

حديقة إلهاس دي أورانجو الوطنية
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شالل سالتنيهو

المتحف اإلثنوغرافي الوطني - بيساوكاتيدرال دي بيساو

االقتصاد:
املنتجات  أهم  ومن  الزراعة،  على  أساسا  بيساو  غينيا  اقتصاد  يعتمد 

والبالذر  واملنيهوت،  والفول،  البيضاء،  والذرة  األرز،  الزراعية: 
واألمساك،  واخلشب،  والقطن،  السوداني،  والفول  األمريكي، 
كما تزخر مبخزون كبري من البوكسيت والفوسفات، ويتمتع نهر 

كوروبال بقدرات كبرية يف جمال توليد الطاقة الكهرومائية.
أهم المناطق السياحية:

وشالل  بيجاجوس  جزر  يف  املوجودة  الرائعة  بالطبيعة  متتاز 
 ، األفريقية  التحف  مبتحف  وتشتهر  كروبال،  نهر  و  سالتنيهو 
حمميات احمليط احليوية، احلديقة الوطنية، متحف ناسيونال، 

شواطىء رملية ممّيزة
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 ،32 الـ  نسختها  يف  القدم  لكرة  األفريقية  األمم  كأس  فى   منتخب   24 يشارك 
وذلك للمرة االوىل بعد أن كانت النسخ السابقة تقتصر على 16 منتخب فقط، 
واملنتخبات املشاركة هي منتخبات كال من : مصر - السنغال - مدغشقر - املغرب 
غانا   - إفريقيا  جنوب   - نيجرييا   - بنني   - اجلزائر   - بوروندي   - مالي   - الكامريون   -
 - أجنوال   - ديفوار  كوت   - غينيا   - الدميقراطية  الكونغو   - زميبابوي   - كينيا   -

موريتانيا - تونس - غينيا بيساو - ناميبيا - أوغندا - تنزانيا.
فى  مدغشقر  وهىمنتخب  القارية،  البطولة  يف  مرة  ألول  منتخبات   3 وتشارك 
الظهور االول له عقب حصوله على وصافة اجملموعة األوىل برصيد 10 نقاط، كما 
اجملموعة  وصافة  على  حبصوله  تارخيه  يف  األوىل  للمرة  بوروندي  منتخب  صعد 
الثالثة برصيد 10 نقاط ، وحجز منتخب موريتانيا بطاقة الصعود للمرة األوىل يف 
بـ”جنوم  امللقب  تنزانيا  منتخب  عودة  البطولة  من  احلالية  النسخة  تارخيه،وتشهد 

الطوائف” بعد غياب دام 39 عام 



يعد منتخب مصر أول منتخب أفريقي وعربي يصل إىل نهائيات كأس العامل يف عام 1934 وهو صاحب الرقم القياسي يف 

عدد ألقاب بطولة كأس األمم األفريقية بسبعة ألقاب، كما حيمل لقب أكثر الفرق مشاركة بذات البطولة برصيد 

ثالث وعشرين مشاركة، االحتاد املصري لكرة القدم  مت تأسيسه عام 1921 ، وانضم إىل االحتاد الدولي لكرة القدم 

 ، ألقابه هو”الفراعنة”  ،و أشهر  القدم “كاف” كمؤسس عام 1957  “فيفا” عام 1923 وانضم إىل االحتاد األفريقي لكرة 

ولعب أول مباراة دولية أمام إيطاليا )1-2(، جينت، بلجيكا، يف 28 أغسطس 1920 ، وكان أكرب فوز له باسم اجلمهورية 

العربية املتحدة على الوس )15-0(، جاكرتا، إندونيسيا، يف نوفمرب 1963 .

سجل حافل باإلجنازات
على مســــتوى البطوالت العاملية شارك املنتخب املصري 
يف بطولــــة كأس العــــامل 3 مرات أعــــوام )1934، 1990( يف 
إيطاليــــا، )2018( يف روســــيا، فيما توج بلقــــب كأس العامل 
العسكرية 5 مرات أعوام )1993، 1999، 2001، 2005، 2007(. 

وشــــارك املنتخــــب يف كأس العــــامل للشــــباب )حتت 20 
ســــنة( 8 مــــرات، ومرة واحــــدة يف كأس العــــامل )حتت 17 
سنة(، وللمنتخب 11 مشاركة يف األلعاب األوملبية الصيفية، 

أوهلا كان عام 1920 يف أنتوير. 

منتخب مصر
)الفراعنة(
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محمد الشناوىمحمد النينى

طارق حامدمروان محسن

على مســــتوي البطوالت األفريقية يعد املنتخب املصري 
الفريــــق األجنــــح يف بطولة أمم أفريقيا حيث  فاز  باللقب 7 
مــــرات أعوام )1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 
2010(احتفظــــت مصــــر بــــكأس البطولة مــــدى احلياة بعد 
فوزها 3 مرات متتالية، ونتيجة لذلك قفز املنتخب املصري 
إىل املركز العاشــــر يف تصنيف االحتــــاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( لشــــهر فرايــــر 2010، وهــــو أفضــــل ترتيب حيققه 
منتخــــب إفريقــــي يف التاريــــخ بعدما احتل منتخــــب نيجرييا 
الذهــــيب املركــــز اخلامس عــــام 1994، ومت تصنيف حســــن 
شــــحاتة كأفضــــل مــــدرب يف أفريقيــــا عــــام 2010 يف ترتيب 
االحتــــاد الدولي لتاريخ وإحصــــاءات كرة القدم ومت اختياره 
ضمــــن أفضــــل 5 مدرِّبني يف تاريخ القــــارة األفريقية، وبلغت 
مشــــاركات املنتخــــب املصــــري بالبطولــــة 23 مــــرة بدأت مع 

النسخة األولي عام 1957 وآخرها يف عام 2017.
كما توج املنتخب بلقب بطولة أفريقيا للشــــباب 4 مرات 
أعــــوام )1981 •1991 •	2003 •	2013(، وفــــاز الفراعنة 
ببطولــــة أفريقيا للناشــــئني حتت 17 عاما ملــــرة واحدة عام 
1997، وأحــــرز ذهبيــــة دورة األلعــــاب األفريقيــــة يف كينيــــا 

1987، وفى زميبابوي عام 1995.

وحــــاز املنتخــــب املصري لقــــب أفضل منتخــــب أفريقي 
أعــــوام )1998(، )2008(،  مــــرات  االولــــي( 3  )املرتبــــة 
)2017(، واملرتبــــة الثانيــــة 7 مــــرات واملرتبــــة الثالثــــة مرة 
واحــــدة، وكان الوصيف يف بطولة كأس األمم األفروآســــيوي 

3 مرات.
ويف البطــــوالت العربيــــة أحــــرز امليداليــــة الذهبيــــة)3 
مــــرات(:1953، 1965، 2007، وكان املنتخب املصري بطل 

كأس العرب لكرة القدم لعام 1992. 
يلعــــب املنتخب املصري يف بطولة كأس األمم األفريقية 
بقيــــادة املكســــيكي خافيري أجــــريي، وتضم قائمــــة املنتخب  
كال من  حراسة املرمي: )أمحد الشناوي، حممد الشناوي، 
حممــــود عبــــد الرحيــــم �جنش�(.- خــــط الدفــــاع: )حممد 
هانــــي، أمحــــد احملمدي، باهــــر احملمدي، أمحــــد حجازي، 
أمحد أمين منصور �حممود عالء� ، أمين أشــــرف ،حممود 
محدى الونش،عمر جابر(. - خط الوســــط: )طارق حامد، 
حممــــد النين، علي غزال، عمرو وردة، نبيل عماد دوجنا(. 
- خلــــف املهاجــــم: )، حممود حســــن تريزجييــــه، عبد اهلل 
الســــعيد، وليد ســــليمان (. - خط اهلجوم: )حممد صالح 

،أمحد حسن �كوكا�، أمحد على، مروان حمسن(.
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منتخب الكونغو الديموقراطية
)نجوم الفهود(

الدميوقراطية  الكونغو  فى  القدم  كرة  احتاد  تأسس 
�الفيفا� يف العام  عام  1919، وانضم إىل االحتاد الدولي 
ومن  العام،  نفس  يف  )كاف(  االفريقي  ولالحتاد   ،1964
باسم  كانت  له  دولية  مباراة  أول  )الفهود(،  ألقابه  أشهر 
الكونغو البلجيكية أمام رودسيا الشمالية بنتيجة )3 - 2( 

يف )كينشاسا، الكونغو البلجيكية، 1948(. 
حيث  املاضي  يف  مرات  عدة  املنتخب  اسم  تغري 
والكونغو   )1960-1948( البلجيكية  الكونغو  باسم  شارك 
–1963( كينشاسا  الكونغو   )1963–1960( ليوبولدفيل 

1971( وزائري )1971–1997( .
الدميقراطية  الكونغو  باسم  فوز  أكر  املنتخب  وحقق 
الكونغو  )كينشاسا،  يف  زامبيا  أمام   )1  -  10( بنتيجة 
الدميقراطية، 22 نوفمر 1969(، بينما كانت أكر خسارة 
له باسم منتخب زائري بنتيجة )0 - 9( أمام يوغوسالفيا 

يف )غيلسنكريشن، أملانيا الغربية، 18 يونيو 1974(
ومبسماه السابق �زائري� كان ثالث منتخب أفريقي بعد 
 1974 عام   العامل  كأس  بطولة  يشارك يف  واملغرب  مصر 
اليت أقيمت يف أملانيا الغربية وهي املرة الوحيدة اليت شارك 

بها يف البطولة، يف حني فاز منتخب الكونغو الدميوقراطية 
األوىل  مرتني  القدم  لكرة  األفريقية  األمم  كأس  ببطولة 
الثانية مبسمى  واملرة   1968 كينشاسا سنة  كونغو  مبسمى 
القارية  البطولة  منتخب زائري سنة 1974، وقد شارك يف 

17 مرة )أوهلا يف سنة 1965(. 
الكونغولي  املدرب  الفهود  منتخب  تدريب  ويتوىل 
فلورينت إبينجي منذ عام 2014، ومن أشهر جنوم املنتخب 
ماسودي،  أالين  نوندا،  شعباني  لومانالوالوا،  احلاليني 

وبارفايت مانداندا.
أوجوي  املرمي  حراسة  فى   : املنتخب  قائمة  وتضم 
كاالمبايي، جاكسون لوناجنا، أنتوني موسي - فى الدفاع: 
م.   ، بوكاسا  كانكو  بوجموجنا،  بوتولي   ، باجناال  واي. 
موجنانيا،  نيلسون  زاتو،  كيفن  لويديناما،  ك.   ، إيساما 
جلودي جنوندا، دجوما شاباني، م. أونغوندا، أرسني زوال. 
ليما  موبوكو،  بول-خوسيه  جنوما،  فابريك  الوسط:  -فى 
مابيدي، سيدريك جنولوبي، ريكي تولينجي - فى اهلجوم: 
إليا،  ميسشاك  ي.بوالسيي،  باكامبو،  س.  أفوبي،  بينك 
كازادي كاسينجو، بي. كيموتو، بني ماالجنو، إميانويل جنوديكاما
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الكرة يف أوغندا يف عام 1924، وانضم  تأسس احتاد 
االفريقي  ولالحتاد  عام1960  )فيفا(  الدولي  لالحتاد 
)كاف( يف عام 1960، ومن أشهر ألقابه )طيور الكركي(، 
أول مباراة دولية لعبها املنتخب األوغندي كانت أمام كينيا 
انتهت بالتعادل )1 – 1(يف )نريوبي، كينيا؛ 1 مايو 1926(. 
منتخب  كان ضد  أوغندا  منتخب  تاريخ  فوز يف  وأكر 
كينيا بنتيجة )13-1( يف )أوغندا؛ 1932(، وأكر هزمية 
يف  بنتيجة)6-0(  مصر  منتخب  مع  مباراته  يف  كانت 
)اإلسكندرية، مصر؛ 30 يوليو 1995(، وكذلك أمام تونس 

بنتيجة)6 -0( يف )تونس، تونس؛ 28 فراير 1999(. 
هو  العامل  كأس  تصفيات  يف  حققه  اجناز  أفضل 
التأهل إىل الدور األول يف تصفيات 1978 بينما شارك يف 
بطولةكأس األمم األفريقية6 مرات )أوهلا يف سنة 1962( 

املركز  احتالل  هو  البطولة  يف  حققه  اجناز  أفضل  وكان 
الثاني يف بطولة 1978.

سباستيان  الفرنسي  املدرب  أوغندا  منتخب  ويدرب 
ديسابر، وهو أصغر مدرب يف بطولة كأس االمم االفريقية 

النسخة احلالية حيث يبلغ من العمر 42 عام.
ويضم املنتخب: فى حراسة املرمي:شارليس لوكواجو، 

مجال سامل. 
وفى الدفاع : تيموثي آوني، إ. إيسيندي، آي. موليمي، 

نيكوالس وداده، ج. ولوسيميب. 
ويف الوسط : كيه. أوشو، دينيس إغوما، أالن كاتريجيا، 
موسيس  سدام،  إبراهيم  لواجنا،  تاديؤو  كيامبادي،  إيه. 
ميلتون  كادو،  باتريك  اهلجوم:  ويف  واسال.  وايسوا، حسن 

كاريسا، ديريك نسيباميب، إ. أوكوي

منتخب أوغندا
)طيور الكركي(
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منتخب زيمبابوي
)المحاربين(

تأسس احتاد كرة القدم فى زميبابوي عام1965 ، وانضم 
ولالحتاد   ،1965 العام  يف  �الفيفا�  الدولي  لالحتاد  إىل 

األفريقي )كاف( يف 1980.
له  دولية  مباراة  أول  )احملاربني(،  ألقابه  أشهر  ومن   
كانت باسم رودسيا اجلنوبية أمام إجنلرتا بنتيجة )4-0( 

يف )ساليسري، روديسيا؛ 26 يونيو 1939(. 
كان االسم السابق ملنتخب زميبابوي هو منتخب جنوب 
من  روديسيا  منتخب  ثم   1964 إىل   1939 من  روديسيا 

1964 إىل 1980 ثم أصبحت روديسيا زميبابوي.
أمام   )0-7( بنتيجة  فوز  أكر  املنتخب  هذا  وحقق 
 ،)1990 أغسطس   26 بوتسوانا؛  )غابورون،  يف  بوتسوانا 
بينما كانت أكر خسارة له باسم منتخب رودسيا بنتيجة 

)7-0( أمام جنوب أفريقيا يف )جنوب أفريقيا؛ 9 أبريل 
.)1977

ويتوىل تدريب منتخب احملاربني مدربه الوطين صاندي 
شيدزامبوا، ومن أشهر العبيه خاما بليات 

:كواكو كويف،  املرمي  : يف حراسة  املنتخب  قائمة  وتضم 
: آي. دايو، ب. كونيه، جني  الدفاع  جريمان  سانو، وفى 
نويل لينجاني، باتريك مالو،  ستيف ياغو. وفى الوسط : 
سرييل بيال-  براين دابو- بكاري ساري - ع. سيال - آي. 

توري
فى اهلجوم: ب. باندي - بو بكر دياوارا -  ب. ناكوملا 
- أبو عطارة-  جوناثان بيرتويبا - أمحد توريه - برتراند 

تراوريه
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منتخب نيجيريا 
)النسور السوبر(

وانضم   ،1945 عــام  النيجريي  الكرة  احتــاد  تأسس 
لالحتاد  انضم  كما   ،1959 عام  )فيفا(  الدولي  لالحتاد 
االفريقي )كاف( يف نفس العام، ومن أشهر ألقابه �النسور 
اخلضراء� ، كانت أول مباراة دولية ملنتخب نيجرييا أمام 
سرياليون )2-0(، فريتاون، سرياليون يف 8 أكتوبر 1949، 
نيجرييا  داهومي )10-1(، الغوس،  كان على  فوز  وأكر 
يف 28 نوفمر 1959، أما أكر خسارة فكانت أمام ساحل 
الذهب )0-7(، أكرا، ساحل الذهب الريطاني يف 1 يونيو 

.1955
لالعبني،  مصدرة  افريقية  دولــة  أكــر  نيجرييا  تعد 
وينتشر العبوها يف أوروبا والدول العربية واالسيوية، وهي 

منافس قوى يف كل بطوالت الناشئني واأللعاب األوملبية.
من  النيجريي  املنتخب  مــدرب  روهــر  جرينوت  ُيعتر 
تدريب  له  سبق  حيث  أفريقيا،  يف  خرة  األكثر  املدربني 
املدرب  وكان  فاسو.  وبوركينا  والنيجر  اجلابون  منتخبات 
األملاني قد استلّم زمام اإلدارة الفنية للمنتخب النيجريي 
الفريق،  مع  أسهمه  رفع  ما  وسرعان   2016 أغسطس  يف 
حيث حجز الفريق بإشرافه تذكرة إىلكاس العامل روسيا 

2018 قبل جولة من نهاية التصفيات.

ــرة الـــقـــدم )الــنــســور  ــك شــــارك مــنــتــخــب نــيــجــرييــا ل
اخلضراء( يف بطولة كأس العامل 6 مرات أعوام 1994 - 

.2018- 2014 - 2010 - 2002 - 1998
القدم  لكرة  األفريقية  األمــم  كــأس  بطل  بلقب  وتــوج 
عدد  كــان  فيما   ،2013-1994  -  1980 أعــوام  مــرات   3

مشاركاته يف البطولة 17 مرة )أوهلا عام 1963(
األمم  كأس  وصيف  لقب  اخلضراء(  )النسور  وحــاز 
 -  1990  -  1988  -  1984 أعــوام  القدم  لكرة  األفريقية 

.2000
يلعب منتخب نيجرييا يف بطولة كأس األمم األفريقية 
بقيادة املدرب األملاني جرنورت روهر، وتضم قائمة منتخب 
ودانيال  إيزنوا  وأوكوكو  أوزو  فرانسيس  من  كال  نيجرييا 
أوزور  وفلنتني  شيهو  وعبداهلل  إينوا  أولولوا  ومعه  اكباي 
باجلوين  وليون  أوكونج  وويليام  ــم  أوازي وشـــودوزى  نوفور 

وكينيث أومريو وجاميلو كولينز.
باالضافة الي، ويلفريد نديد وأوجنيكارو إيتيبو وأمحد 
موسى وفيكتور أوسيمني وموسيس سيمون وهنري أونيكريو 
وأوديون أوجيلو وأليكس أيوبى وصامويل كالو وبول أوناكو.
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منتخب غينيا
)األفيال الوطنية(

 ،1960 عـــــام  يف  الـــغـــيـــين  الــــكــــرة  احتــــــاد  تـــأســـس 
ولالحتاد   ،1962 عــام  )فيفا(  الــدولــي  لالحتاد  وانضم 
االفريقي)كاف( يف عام 1963، ومن أشهر ألقابه )األفيال 

الوطنية(. 
يف  نيجرييا)4-1(  أمــام  كانت  له  دولية  مباراة  أول 
)كوناكري، غينيا؛ 2 أكتوبر 1960(، وحقق منتخب غينيا 
مايو   20 )غينيا،  يف   )0-14( موريتانيا  أمــام  فــوز  أكــر 
يف   )6-0( زائري  أمام  خسائره  أكر  كانت  1972(،بينما 

)زائري؛ 2 يوليو 1972(. 
العامل،  كــأس  بطولة  نهائيات  يف  الفريق  يشارك  مل 
أوهلا يف  األفريقية 11 مرة  وشــارك يف بطول كأس األمم 
عام 1970، وأفضل نتيجة له يف البطولة كانت عام 1976 

عندما حصل على لقب الوصيف.
بول  البلجيكي  املــدرب  غينيا  منتخب  تدريب  ويتوىل 
كيتا  نابي  الالعب  غينيا  منتخب  العيب  أشهر  ومن  بوت، 
األملاني،  ــدوري  ال الوسط يف  أفضل العــيب  يعد من  الــذي 
يف ظل امتالكه عنصر السرعة والقوة البدنية، وهو يلعب 

حالًيا لصاحل نادي ليفربول اإلجنليزي. والالعب باسكال 
ساهمت  الــيت  الرئيسية  العوامل  أحــد  يعد  والــذي  فيندو 
3 بطوالت  الثمانية يف  دور  الغيين إىل  املنتخب  يف وصول 
أفريقية متتالية يف 2004 يف تونس و2006 يف مصر وكأس 
االمم األفريقية 2008 يف غانا، وهو أحد عناصر النجاح 
يف الفريق منذ أن شارك معه للمرة األوىل وعمره 17 عاما 

فقط.
وتضم قائمة املنتخب : يف حراسة املرمي : عبد اهلل 
 : الدفاع  وفى  سيال.   اهلل  عبد  كانيت،  اهلل  عبد  كمارا، 
باجنورا،  حممد  بــاجنــورا،  ألسيين   ، أسيوجنبو  ديــزايــر 
ألسيين كمارا، أبو بكر جال كمارا، عبد اهلل نابي كمارا، 
جني فرينانديز، جني النديل، إمساعيل سيال. وفى الوسط 
إبراهيما سيسيه، حممد  داوود باجنورا، حممد كمارا،   :
فى  تيام.  م.  سوماه،  سوماه  ساخنون،  إبراهيما  ندياي، 
بكر  أبو  كمارا،  سيكو  كمارا،  داوود  بــاري،  اهلجوم:أمادو 
سيكو  كامانو،  فرانسوا  كامارا،  بيسريي  سيدوبة  كمارا، 

كيتا، حممد ياتارا
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منتخب مدغشقر
)باريا(

الكرة يف مدغشقر عام 1961، وحصل  تأسس احتاد 
 ،1963 عــام  �كـــاف� يف  األفــريــقــي  االحتـــاد  على عضوية 
 1964 عام  �الفيفا�  الدولي  االحتــاد  لعضوية  انضم  فيما 
املنتخب  ألــقــاب  وأشــهــر  لفيفا،  وفــًقــا   106 امُلصنف  وهــو 
ــه أمــام  هــو )بـــاريـــا(، كــانــت املـــبـــاراة الــدولــيــة األوىل ل
موريشيوسفي)مدغشقر 1947( وانتهت بهزميته )1-2(، 
وكان أكر فوز له أمام الكونغو )2-1( يف )ماالغاشي 19 

أبريل 1960( وهو االسم السابق ملدغشقر.
كأس  بطولة  إىل  التأهل  مدغشقر  ملنتخب  يسبق  مل 
كان  انتصاراته  األفريقية،وأهم  األمــم  كــأس  أو  الــعــامل 
كأس  تصفيات  ملعبه ضمن  على   0-1 مصر  على  التغلب 

األمم األفريقية 2004.
تارخيه  يف  مرة  ألول  التأهل  مدغشقر  منتخب  ضمن 
فقط،  مباريات  أربعة  بعد   2019 األفريقية  األمــم  لكأس 
لــكــأس األمـــم هــو �جنيفى  التأهل  وكـــان صــاحــب هــدف 

راكوتوهارمياالال� ، ويلعب منتخب مدغشقر بقيادة مديره 
الفين الفرنسي نيكوال ديبوي. 	

ويـــضـــم مــنــتــخــب مــدغــشــقــر يف حـــراســـة املـــرمـــى:  
أندريانريينا راجومازاندريج، راندرياناسولو 

فى الدفاع : روخو أندرياماجناتو، ماريو باكاري،  تينجا 
راجاوناريفيلو،  رونالد  أمبوالسو،  رافايل  جوني  كانريينا، 
راتاهينجاناهاري،  باتريك  درازاكــا،  راكوتون  أندونياينا 

راماجناري ثيودين
ويف الوسط : أندريامريادو أندريانارميانانا، بو رحيم 
جاوتومبو، الالينا مانامبيسوا، جني ماروبي، إم. رابسون، 
رومــاريــو راكــوتــواريــســو، إن. راكــوتــوهــا رميـــاالال، تسريي 

رازافيندراساتا
فى اهلجوم:ك. أندرميتسينورو، أجنيلو أندريانانتيناينا، 

فانيفا انديرياتيسما، ماركيو رافيلومانانتسوا، ب. فوايف 
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منتخب بوروندي
)السنونو(

وانضم   ،1948 عام  بوروندي  يف  الكرة  احتاد  تأسس 
األفريقي  ولالحتاد   ،1972 عام  )فيفا(  الدولي  لالحتاد 

)كاف( عام 1972، ومن أشهر ألقابه )السنونو(.
أوغــنــدا )7-5( يف  أمــام  كانت  له  دولية  مــبــاراة  أول 
)كمباال، أوغندا 9 أكتوبر 1964(، وحقق منتخب بوروندي 
أمام رواندا )6-2( يف )ليرفيل، اجلابون؛ 29  أكر فوز 
يونيو 1976(، بينما كانت أكر خسائره أمام الكونغو )8-

0( يف )الكامريون؛ 24 ديسمر 1977(.
كأس  بطولة  يف  املشاركة  بــورونــدي  ملنتخب  يسبق  مل 
العامل، وتعد املشاركة يف بطولة كأس األمم االفريقية 2019 
هي املرة األوىل يف تاريخ املنتخب للمشاركة يف بطولة قارية 
البوروندية  الكرة  أبرز العيب  يعتر سيدريك أميسي، 
بـ  دولية  أعلى معدل مشاركات  التاريخ، وصاحب  على مر 
42 مباراة يف رصيده، وهو مهاجم التعاون السعودي احلالي 
وصاحب التجربة االحرتافية البسيطة مع ماديرا الرتغالي 

يف دوري الدرجة الثانية.

أما املهاجم األبرز واهلداف التارخيي ملنتخب بوروندي 
اجلزائري،  القبائل  شبيبة  مهاجم  فيستون،  الــرزاق  عبد 
إفريقي  اجلنوب  داونز  ماميلودي صن  لنادي  لعب  والذي 
يف وقت سابق، وسجل 17 هدًفا ملنتخب بالده يف 37 مباراة 

دولية.
أوليفري  املــــدرب  الــســنــونــو  منتخب  ــدريــب  ت ــوىل  ــت وي

نيوجنيكو، ومارك مانرياكيزا
فابني  املــرمــي  حــراســة  فــى   : املنتخب  قائمة  وتضم 
ـــاع:  آر.  ـــدف ــان نــاهــيــمــانــا،  وفـــى ال ــاث مــوتــومــبــوال، جــون
هــاريــرميــانــا،  إف. كــيــزا، عمر مــوســى، إريـــك نــدوري 
مصطفى  نشيمريمانا،  ديفيد  جنــانــدو،  عمر  يوبيجا، 
فرانك   : الوسط  وفى  أوراسينجا.   سيدريك  سيالماني، 
باريرينجاكو، غ. دوهاين دايف، إينتيليجينت فاتاكي، يوسف 
إنوك  نــتــريوازا،  ســودي  نديكومانا،  تريسور  ندايشيميي، 
الرزاق  عبد  اهلجوم:   وفى  سامل،  رمضان  سابوموكاما، 
فيستون، سيدريك أميسي، س. بريانينو، ل. مافوغو، جيه. 

نداروسانزي، دجوما نزييمانا

90

رسالة القاهرة



وانضم   ،1960 عام  السنغالي  الكرة  احتاد  تأسس 
عام  االفريقي)كاف(  ولالحتاد  )فيفا(  الدولي  لالحتاد 
1964، ومن أشهر ألقابه )أسود التريانغا(، لعب منتخب 
كوت   )3-2( غامبيا  أمام  له  دولية  مباراة  أول  السنغال 
على  له  فوز  أكر  وحقق   ،1961 ديسمر   31 يف  ديفوار؛ 
موريشيوس )7-0(، داكار؛ يف 9 أكتوبر 2010، بينما كانت 
 2 يف  براغ؛   ،)0-11( تشيكوسلوفاكيا  أمام  خسارة  أكر 

نوفمر 1966. 
يف  مرتني  العامل  كاس  يف  السنغال  منتخب  شارك 
تارخيه كان أوهلا عام 2002 اليت أستطاع فيها ان يصل 
والثانية عام 2018، كما شارك )أسود  النهائي،  اىل ربع 
التريانغا( يف كأس األمم االفريقية 14 مرة وحصل على 

لقب الوصيف عام 2002.  
وكان  سيسيه،  أليو  املدرب  السنغال  منتخب  ويقود 
ضمن قائمة املنتخب الذي وصل إىل ربع نهائي مونديال 

كوريا واليابان عام 2002، وتوىل مهمة تدريب املنتخب منذ 
عام 2015 ليتأهل معه إىل املونديال الروسي يف 2018.

اهلل  املرمىعبد  حراس   : املنتخب  قائمة  وتضم 
ندياى  خادم  )سبال(  جوميز  الفريد  رين(  )ستاد  ديالو 
ساليو  سبور(  )االنيا  جاساما  )هورويا(.الدفاع:األمني 
مبوج  كارا  )نابوىل(  كوليباىل  كاليدو  )فالنسيان(  سيس 
سانى  ساليف  )بوردو(  ساباىل  يوسف  )اندرخلت( 
جوى  )أوبن(الوسط:ادريسا  فاجى  موسى  )هانوفر( 
الفريد  يونايتد(  هام  )وست  كوياتى  شيخو  )ايفرتون( 
)ستوك  ندياى  بادو  واندرارز(  )ولفرهامبتون  ندياى 
سار  إمساعيل  سييت(  )برمنجهام  ندوى  شيخ  سييت( 
بريام  مامى  )موناكو(  بالدى  رين(.اهلجوم:كيتا  )ستاد 
ساديو  )أميان(  كوناتى  موسى  سييت(  )ستوك  ضيوف 
مانى )ليفربول( مباى نيانج )تورينو( ديافرا ساكو )ستاد 

رين( موسى سو )بورصة سبور(

منتخب السنغال
 )أسود التيرانغا(
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وانضم   ،1958 عام  اجلزائر  يف  الكرة  احتاد  تأسس 
األفريقي  ولالحتاد   ،1962 عام  )فيفا(  الدولي  لالحتاد 
)كاف( عام 1964، ومن أشهر ألقابه ثعالب الصحراء أو 
)األفناك(، لعب منتخب اجلزائرأول مباراة دولية له أمام 
تونس )2-3( يف )تونس العاصمة، تونس 1 يونيو 1957(، 
وحقق أكرفوز له على اليمن )15-1(، يف )طرابلس، ليبيا 
17 أغسطس 1973(، بينما كانت أكر خسارة أمام اجملر 

)7-0( يف )بودابست، اجملر 16 أغسطس 1967(.

أول مشاركة للجزائر يف مسابقة دولية كانت يف كأس 
األمم األفريقية عام 1968، وشارك املنتخب اجلزائري يف 
كأس العامل لكرة القدم أربع مرات أعوام 1982، 1986، 
الدورالـ  إىل  التأهل  نتائجه  أفضل  وكانت  و2014،   2010
16 يف 2014، كما شارك املنتخب 16 مرة يف كأس األمم 
اليت   1990 نسخة  يف  باللقب  الفوز  واستطاع  األفريقية 
وصيف  مركز  اجلزائر  واحتلت  أرضه،  على  استضافها 

منتخب الجزائر
)ثعالب الصحراء(

بطل أفريقيا عام 1980 يف نيجرييا، وحصلت اجلزائر على 
املركز الثالث يف كأس أفريقيا لألمم لكرة القدم 1984. 

يعتر املنتخب اجلزائري، املنتخب العربي الوحيد الذي 
توج بكأس بطولة كأس األمم األفروآسيوية عام 1991

املرمى:  حراسة   : من  كال  اجلزائر  قائمة  وتضم 
 - دوخة  الدين  عز  زغبة،  مصطفى  أوكيدجا،  أليكسندر 
الدفاع: يوسف عّطال، هيثم لوصيف، رامي بن سبعيين، 
حممد  حليش،  رفيق  العمري،  بن  مجال  ماندي،  عيسى 

سليم فارس، أيوب عبد الالوي، إلياس حساني.  
وسط امللعب: إمساعيل بن ناصر، حممد بن مخاسة، 
رياض  باليلي،  يوسف  لكحل،  فيكتور  فيجولي،  سفيان 
حمرز، سفري تايدر، مهدي عبيد، هشام بوداوي.- اهلجوم: 
درفلو،  أسامة  أوناس،  آدم  نعيجي،  زكرياء  بوجناح،  بغداد 

سعيد بن رمحة.
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منتخب كينيا
)نجوم هارامبي(

وانضم   1960 عام  كينيا  يف  الكرة  احتاد  تأسس 
لالحتاد الدولي �فيفا� واالحتاد االفريقي �كاف�  يف نفس 
أول  لعب  هاراميب(،  )جنوم  ألقابه  أشهر  ومن  العام، 
مايو   1 كينيا؛  )نريوبي،  أوغندا يف  أمام  له  دولية  مباراة 
1926( وانتهت بالتعادل )1-1(، وحقق منتخب كينيا أكر 
فوز له أمام زجنبار )10-0( يف )نريوبي، كينيا؛ 4 أكتوبر 
1961(، فيما كانت أكر خسارة له أمام غانا )2 -13( يف 

)نريوبي، كينيا؛ 12 ديسمر 1965(. 
بينما  قبل  من  العامل  لكأس  كينيا  منتخب  يتأهل  مل 
شارك يف بطولة كأس أمم أفريقيا 5 مرات أعوام )1972 

)2004 - 1992 - 1990 - 1988 -
يضم الفريق الكيين جمموعة من الالعبني احملرتفني 
فيكتور  اإلجنليزي  هوتسبري  توتنهام  وسط  جنم  أبرزهم 

وانياما وهو الالعب الكيين الوحيد يف الرميريليج، ومن 
إنرت  مارجيا العب  ماكدونالد  الكيين  الفريق  أبرز العيب 
أحد  التينا  صفوف  يف  حاليًا  يلعب  والذي  السابق  ميالن 

أندية الدرجة الثانية يف إيطاليا.
وتضم   ، ميجين  سيباستيان  املدرب  املنتخب  ويقود  
موسوتسي  باتريك   ، املرمي  فى حراسة   : املنتخب  قائمة 
ماتازي، فاروق شيكالوفى. الدفاع :عبد اهلل حسن ، عبود 
اكيتش  دانكن  حممد،  م.  مانديال،  ب.   ، مخيس  عمر 
أكومو، إمساعيل  إيه.   : الوسط  أوما- فى  إريك  أوشينغ، 
عثمان ، فرانسيس كاهاتا، جوهانا أومولو ، بينارد أونديك، 
دينيس أوديامبو، إريك أوموندي، بول وير أوكو ، فيليمون 
 ، :بيستون موتامبا  وانياما - فى اهلجوم  فيكتور  أوتيينو، 

أوفيال أوشينج ، مايكل أوالجنا، أالن وانغا
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منتخب تنزانيا
)نجوم الطوائف(

 ،1930 عام  يف  تنزانيا  يف  الكرة  احتاد  تأسس 
ولالحتاد   1964 عام  )فيفا(  الدولي  لالحتاد  وأنضم 
االفريقي )كاف( يف عام1964، ومن أشهر ألقابه )جنوم 
املنتخب  كان  زجنبار  مع  الوحدة  قيام  وقبل  الطوائف(، 
لعبها  دولية  مباراة  أول  تاجنانيقا�.  باسم�منتخب  يلعب 
أمام  تاجنانيقا�  �منتخب  باسم  كانت  تنزانيا  منتخب 

أوغندا الريطانية انتهت )7-0( يف )أوغندا؛ 1945(.
تاريخ منتخب تنزانيا كان ضد منتخب  وأكر فوز يف 
الصومال بنتيجة )7-0( يف )جينجا، أوغندا؛ 1 ديسمر 
�منتخب  باسم  مباراته  يف  كانت  هزمية  وأكر   ،)1995
تاجنانيقا� مع منتخب كينيا الريطانية بنتيجة )0-9( يف 

)تنجانيقا؛ 1956(.
بطولة  إىل  التأهل  الطوائف  جنوم  ملنتخب  يسبق  مل 
األفريقية  األمم  بطولة  يف  املنتخب  وشارك  العامل،  كأس 
مرة واحدة عام 1980، وتشهد النسخة احلالية من البطولة 

بعد  إفريقيا  أمم  لكأس  الصعود  تنزانيا يف  منتخب  عودة 
غياب دام 39 عام. 

إميانويل  النيجريي  املدرب  تنزانيا  منتخب  ويدرب 
رمضاني  املرمي:  حراسة  فى  املنتخب:  ويضم  إميونيكي، 

كابويلي، عيشي مانوال، حممد واويشا
ويف الدفاع: عبدي باندا، حممد عيسى، ش. كابوميب، 
حسن كيسي، جابريال مايكل، أ. موريس، إ. نيوني، حسن 

رمضاني، ك. يونداني
ويف الوسط : حامس عبد اهلل، عبد العزيز ماكامي، 
ح. مكامي، عباس موداثريي، سعيد إندمال، فيصل سامل، 

موداثريي حيي
شاباني  بوكو،  ج.  عجيب،  إبراهيم  اهلجوم:  وفى 
مانداوا،  راشد  لوث،  رافاييل  كيشويا،  حييى  شيلوندا، 
م.  موسى،  فريدي  مسوفا،  سيمون  ميجومبا،  إبراهيم 

ساماتا، ت. أوليموينغو، زيد حييى
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منتخب المغرب
)أسود األطلسي(

وانضم   ،1956 عام  للكرة  املغرب  احتاد  تأسس 
لالحتاد الدولي )فيفا( عام 1960، بينما انضم لالحتاد 
األفريقي )كاف( 1959، ومن أشهر ألقاب املنتخب )أسود 
األطلسي(، كانت أول مباراة دولية له أمام العراق )3-3(، 
لبنان، يف 19 أكتوبر 1957، وحقق منتخب املغرب أكر فوز 
له على السعودية )13-1(، الدار البيضاء، يف 3 سبتمر 
 ،)6-0( هنغاريا  أمام  خسارة  أكر  كانت  فيما   ،1961

طوكيو، اليابان، يف 11 أكتوبر 1964. 
شارك أسود األطلسي يف نهائيات كأس العامل 5مرات 
األمم  كأس  بطولة  يف  شارك  كما   ،1970 عام  كان  أوهلا 
االفريقية 16 مرة، وجنح يف الفوز باللقب مرة وحيدة يف 

نسخة 1976. 
: منري احملمدي )ملقا  املنتخب كال من  قائمة  تضم 
رضا   – اإلسباني(  )جريونا  بونو  ياسني   – اإلسباني( 
داكوستا  مروان   - املغربي(  الرياضي  )الوداد  التكناوتي 
)ولفرهامبتون  سايس  غام   – السعودي(  جدة  )احتاد 
 – القطري(  )الدحيل  بنعطية  املهدي   – اإلجنليزي( 
كريم   – األملاني(  دورمتوند  )بوروسيا  حكيمي  أشرف 

بناصر  أيت  يوسف   - السعودي(  جدة  )احتاد  األمحدي 
)الشباب  بوصوفة  مبارك   – الفرنسي(  إيتيان  )سانت 
 – الرتكي(  سراي  )جاالطا  بلهندة  – يونس  السعودي( 
شالكة   ( حاريث  أمني   – الفرنسي(  )كان  فجر  فيصل 
األملاني( – نور الدين أمرابط )النصر السعودي( – حكيم 
زياش )أياكس اهلولندي( – أيوب الكعيب )شينا فورتشن 
الصيين( – خالد بوطيب )الزمالك(. رشيد العليوي )نيم 
الفرنسي( – نصري مزراوي )أياكس اهلولندي( – يوسف 
بوفال )سيلتا  – سفيان  اإلسباني(  )ليجانيس  النصريي 
– أسامة اإلدريسي )الكمار اهلولندي(  فيجو اإلسباني( 
 – املغربي(  البيضاوي  )الرجاء  احلافيظي  اهلل  عبد   –
يونس  احلميد  عبد   – الفرنسي(  )دجيون  شفيق  فؤاد 
)رميس الفرنسي( – أنور التهامي )بلد الوليد اإلسباني(.
أمرابط  – سفيان  املغربي(  )الرجاء  زكريا حدراف 
)بروج البلجيكي( – عبد الكريم باعدي )حسنية أكادير 
إمساعيل   – الفرنسي(  )أنيام  حجام  وليد   – املغربي( 
احلداد )الوداد الرياضي املغربي( – بدر بانون )الرجاء 

املغربي( – املهدي بوربيعة )ساسولو اإليطالي(.
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منتخب ساحل العاج
)األفيال البرتقالية(

 ،1960 عام  يف  العاج  ساحل  يف  الكرة  احتاد  تأسس 
ولالحتاد   1964 عام  )فيفا(  الدولي  لالحتاد  وانضم 
ألقابه  أشهر  ومن   ،1960 عام  يف  )كاف(  االفريقي 

)األفيال الرتقالية(،
كانت أول مباراة دولية ملنتخب ساحل العاج ضد بنني 
يف   )2  -  3( العاج  ساحل  بفوز  وانتهت  سابقا�  �داهومي 

أمام  كان  له  فوز  وأكر   ،)1960 أبريل   13 )مدغشقر؛ 
)أبيدجان،  بنتيجة )11-0( يف  الوسطى  أفريقيا  منتخب 
ساحل العاج 13 أبريل 1960(، وكانت أكر خسارة ملنتخب 
األفيال الرتقالية يف مباراته عام 1971 أمام غانا بنتيجة 

.)2 – 6(
املشاركة 3  مرات يف  العاج يف   جنح منتخب ساحل 
 2010  .2006 أعوام  القدم  لكرة  العامل  كأس  نهائيات 

و2014. 
نهائيات  العاج 20 مرة يف  كما شارك منتخب ساحل 

كأس األمم األفريقية وفاز بالكأس عام 1992 و2015.

اسم حييى  يرز  ديفوار  كوت  منتخب  بني جنوم  من 
العيب  أفضل  وأحد  سييت  مانشسرت  وسط  جنم  توريه 
الوسط يف العامل، ولعب مع منتخب بالده 82 مباراة دولية 
كأس  نهائيات  بلوغه  يف  وساهم  هدف   16 خالهلا  سجل 
العامل 2006 و 2010 ونهائي كأس األمم األفريقية عامي 

2006 و 2012.
الكريم  عبد  املرمي  حراسة  فى  املنتخب:  ويضم 
الدفاع  وفى  علي،   بدرة   - جبوهووو  سيلفان  سيسي- 
بايلي  بريتراند  إيريك  باكايوكو-  مامادو  أورير-  سريجي 
- عبدوالي بامبا - وونلو كوليبالي - سيمون ديلي - دبليو. 
فيكتوريني  الوسط:  ،وفى  تراوري  إمساعيل  كانون-  
أجنبان-  إمساعيل ديوموندي - جان غبامني-  ج. ساراي 

داي - فرانك كيسيه - واي. ميتا
 - أسالي  روجر   : اهلجوم  فى  سريي  ميشيل  وجان   
ماكسويل كورنت - ماكس غرادل - ج. كوجيا - نيكوالس 

بييب - ويلفريد زاها
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منتخب جنوب أفريقيا
)بافانا بافانا(

 ،1991 عام  يف  أفريقي  اجلنوب  الكرة  احتــاد  تأسس 
وانــضــم  لــالحتــاد الــدولــي )فــيــفــا( ولــالحتــاد االفريقي 
)بافانا  ألقابه  أشهر  ومن  الــعــام1992،  نفس  )كــاف( يف 
بافانا(، أول مباراة دولية له كانت أماما ايرلندا )0-2( 

يف )بلفاست، أيرلندا الشمالية؛ 24 سبتمر، 1924(، 
وحقق منتخب بنني أكر فوز أمام اسرتاليا )8-0( يف 
)أديليد، أسرتاليا؛ 17 سبتمر، 1959(، بينما كانت أكر 
الرازيل )0-5( يف )جوهانسبريغ، جنوب  أمام  خسائره 

أفريقيا؛ 5 مارس، 2014(
وقد تأهل منتخب جنوب افريقيا لكأس العامل 3 مرات 
واليابان،وفى  بكوريا   2002 نسخة  ثم   1998 عــام   أوهلــا 
2010 شارك منتخب جنوب أفريقيا فى املونديال بصفته 
البلد املستضيف للبطولة ومتكن من تقديم أداء مشرف، 
حيث فاز على فرنسا وصيف بطل 2006،وشارك املنتخب 
يف بطولة كأس األمم االفريقية 9 مرات اوهلا عام 1996 
حقق  ثم  باللقب،  فيها  وفــاز  أرضــه  على  استضافها  التى 
ببوركينا  أقيمت  والــتــى   1998 نسخة  يف  الوصيف  لقب 
فاسو ووصل ترتيبه خالل هذه الفرتة إىل املركز الـ16 فى 

التصنيف العامل للفيفا كأفضل تصنيف له على اإلطالق، 
وتأهل للمربع الذهبى فى بطولة 2000، ليتمكن من حصد 

املركز الثالث . 
وشارك البافانا بافانا فى كأس القارات مرتني، وحقق 

فى نسخة 2009 املركز الرابع.
اإلجنليزي  مــدربــه  بــقــيــادة  بــافــانــا  الــبــافــانــا  ويسعى 
البطولة  فى  إجيابية  مشاركة  لتسجيل  باكسرت،  ستيوارت 

احلالية 2019 
داريــن   : املرمي  حراسة  يف   : املنتخب  قائمة  وتضم 
كيت ، إيتوملينج خون، شو - أيب والتريس ، وفى الدفاع 
: تيبوجو لينجرمان إريك ماتوهووتوالني هالتشوايو وبولي 
وفى   – هيالنيت  وسيفسو  مكينزي  وتامسانكا  مكوانزي 
الوسط : توالني سرييرو العب فيتسه اهلولندي وهولومبو 
كيكانا وتياني مبوندا وبريسي تاو وكيجان دولي ورامالوي 
باكاماني  مانياما،  ليبوجانج  ثــوبــوال،  ثــابــان  مفاهيلي، 
ماشاميب  ويف اهلجوم : ليبو موتيبا، دينو ندلوفو، توكيلو 

رانتييه، بريسي تاو، الرس فيلدوجيك. 
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منتخب ناميبيا
)المحاربين الشجعان(

وانضم   ،1990 عــام  ناميبيا  يف  الكرة  احتــاد  تأسس 
األفريقي  ولالحتاد   1992 عام  )فيفا(  الدولي  لالحتاد 

)كاف( يف عام 1992.
 ومن أشهر ألقابه )احملاربني الشجعان(، أول مباراة 
دولية لعبها باسم جنوب غرب أفريقيا أمام أجنوال بنتيجة 

)0 – 1(يف )جنوب غرب أفريقيا؛ 16 مايو 1989(.
وأكر فوز يف تاريخ منتخب ناميبيا كان ضد منتخب 
يوليو   15 ناميبيا؛  )ويندهوك،  يف   )2-8( بنتيجة  بنني 
2000(، وأكر هزمية كانت يف مباراته مع منتخب مصر 

)8-2( يف )اإلسكندرية، مصر؛ 13 يوليو 2001(
مل يسبق ملنتخب احملاربني الشجعان التأهل إىل بطولة 
األمــم  بطولة  يف  ناميبيا  منتخب  وشـــارك  الــعــامل،  كــأس 

األفريقية مرتني أعوام 2008 - 1998  

ريــكــاردو  الــوطــين  املـــدرب  ناميبيا  منتخب  ويـــدرب 
مانييت، ويضم املنتخب: فى حراسة املرمى: ماكسميليان 

مبايفا، راتاندا مبازوفارا
هامبريا،  فيتونويف  قريديريكس:  دينامو  الدفاع:  وفى 
فريديناند  كاجنا،  دونوفان  هوسب،  د.  هاناموب،  ريــان 
فيتابي  مــارتــن،  إميليو  لــومــبــارد،  تيريوس  كــاروجنــي، 

جناروكا، بيرت شالواليل
وفى الوسط : أنانياس جيباردت، واجنو جومي، ديون 
هوتو، إكيوترييو هوفيكا، جوستاف إسحاق، رونالد هيميكوا 

ستيجا كيتجيجريي، مارسيل باباما، ب. شيتميب
كيموني،  إيتامونا  إميبوندي،  أبسالوم  اهلجوم:  وفى 

باندوليين نكوندي، ويليم باينهاز، ب. شيلونغو
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منتخب تونس
)نسور قرطاج(

وانضم   ،1956 عــام  للكرة  التونسي  االحتــاد  تأسس 
وكذلك   ،1960 عام  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  لالحتاد 
ألقابه  أشهر  ومن   ،1960 عام  )كاف(  األفريقي  لالحتاد 
له  دولية  مباراة  أول  تونس  منتخب  ولعب  قرطاج،  نسور 
أمام اجلزائر )1-2(، يف 1 يونيو 1957، وكان أكر فوز له 
على تايوان )8-1(، يف 18 أغسطس 1960، وعلى جيبوتي 
)8-1(، يف 12 يونيو 2015، اما أكر خسارة فكانت أمام 

هنغاريا )10-1(، يف 24 يوليو 1960. 
يفوز  أفريقيا  أول منتخب من  التونسي  املنتخب  يعتر 
مبباراة يف كأس العامل عندما تغلب على املكسيك 3 - 1 يف 
كأس العامل لكرة القدم 1978، مما جعل الفيفا تقّرر بعد 
ذلك ترشيح منتخبني من أفريقيا عوض منتخب واحد. يف 
9 نوفمر 2005، اختار االحتاد الدولي لكرة القدم هدفا 
لكرة  العامل  كــأس  تصفيات  أثناء  تونس،  منتخب  سجله 
العامل، من ضمن مجيع  اهلــدف األمجــل يف  القدم 2006 
اهلــدف  وكــان  ــقــارات  ال الــيت شهدتها خمتلف  األهـــداف 
لالعب التونسي مهدي النفطي يف مرمى منتخب بوتسوانا 
القدم  لكرة  التونسي  املنتخب  تأهل  العاصمة غابورون.  يف 

 ،1998  ،1978 يف  العامل  لكأس  تارخيه  يف  مــرات  مخس 
2002 و2006 و 2018. 

شارك املنتخب التونسي يف كأس األمم األفريقية 18 
مرة، ووصل للنهائي ثالث مرات وكان أفضل إجناز له يف 

البطولة هو الفوز باللقب عام 2004. 
وماهر   ، غــرييــس  أ.  ـــدرب  امل تــونــس  منتخب  ويــقــود 

الكنزاري
وتضم قائمة املنتخب التونسي فى حراسة املرمي : فاروق 
الدفاع  وفى   . مثلوثي  أمين  حسن،   مويز  مصطفى،  بن 
أسامة حدادي،  بــرون،  د.  يوسف،  بــدوي، س.بن  رامي   :
علي معلول،ياسني مرياح . وفى الوسط : ل. أزوني، حسام 
دراجــر،  إم.  مشخي،  ياسني  حممد،  بن  أميــن  حباسي، 
بالل صيداني، ف.  الدين خاوي،  وجدي كشريدة، سيف 

ساسي، نعيم السلييت، باسم سرريف.
أ.بــدري، فراس شواط،  : غازي عيادي،  ويف اهلجوم 

ط. خنيسي، ي. مساكين

99

أفريقيا2019



منتخب مالي
)النسور(

تأســـس احتـــاد مالـــي لكـــرة القـــدم عـــام 1960، وانضم 
لالحتـــاد الدولي لكـــرة القدم )فيفا( عـــام 1963، وكذلك 
لالحتـــاد األفريقـــي )كاف( يف نفـــس العـــام، ومن أشـــهر 
ألقابه )النســـور(، ولعب منتخب مالي أول مباراة دولية له 
أمام مجهورية أفريقيا الوســـطى )4-3( يف )مدغشقر 13 
أبريـــل 1960(، وكان أكرفوز لـــه على موريتانيا )1-11(، 
يف )مالـــي 1972(، اما أكر خســـارة فكانـــت أمام الكويت 

)8-1(، يف )الكويت- الكويت 5 سبتمر 1997(.
مل يتأهل منتخب مالي لبطولة كأس العامل من قبل، بينما 
شـــارك يف بطولة كأس األمـــم األفريقية 9 مرات كان أوهلا 

1972 وكانت أفضل نتيجة له الوصيف عام 1972. 
وتضـــم قائمـــة ماىل كال من : حراســـة املرمى: دجيجوي 
ديـــارا، أدامـــا كيتـــا، مامـــادو ساماســـا. - الدفـــاع: باكاي 
ديباســـي، ماســـاديو حيدرا، يوســـف كونا، بو بكـــر كوياتي، 

فاالي ساكو، إدريسا تراوري، هماري ترواري. 
وسط امللعب: السانا كوليبالي، أ. ديارا، م. دجينيبو، شيخ 
دوكوري، موســـى دومبيا، مامادو فوفانا، دي. ساماســـيكو، 

إبراهيما تانديا، إيه. تراوريه.
اهلجـــوم : خليفـــة كوليبالـــي، عبـــد اهلل ديابـــي، موســـى 

مارجيا، السانا ندايي، أداما نياني، ه. ساكو، آدم تراوري
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منتخب موريتانيا
)الرابطون(

تأســـس االحتـــاد الوطين لكـــرة القـــدم يف موريتانيا عام 
للمنتخـــب  األوىل  الدوليـــة  املبـــاراة  كانـــت  وقـــد   ،1961
املوريتانـــي يف 25 ديســـمر 1961 )أبيدجان، كوت ديفوار( 
ضـــد نظريه املاالغاســـي ومـــين فيها بهزمية واحـــد مقابل 
مخســـة، وكان أكر فـــوز ملنتخب موريتانيـــا أمام الصومال 
)8-2( يف )بريوت، لبنان؛ 27 ديسمر، 2006(، أما أكر 
خســـارة فقـــد كانت أمـــام غينيـــا )14 -0( يف )غينيا؛ 20 
مايو، 1972(، ومل يصل ألمم أفريقيا يف وقت ســـابق أو أي 
بطولة قارية أو عاملية، ليتمكن هذا العام من كتابة التاريخ 
والتأهـــل لبطولة كأس األمـــم األفريقية 2019، بالفوز على 
ضيفه البوتســـواني بهدفني مقابل هدف، ضمن منافســـات 
اجلولـــة اخلامســـة باجملموعة التاســـعة للتصفيـــات املؤهلة 

للبطولة القارية . 
يعـــد املنتخـــب املوريتانـــي لكـــرة القـــدم مـــن املنتخبـــات 
الـــيت بدأت تأخـــذ مكانة مرموقـــة بني املنتخبـــات العربية 

واألفريقيـــة عقـــب التأهل التارخيي لنهائيـــات أمم أفريقيا 
لالعبـــني احملليـــني 2014 علـــى حســـاب الســـنغال بهدفني 
لصفر، ويقـــود الفريق املوريتاني املدرب الفرنســـي كورتني 

مارتينيزز
ويضـــم املنتخـــب يف حراســـة املرمـــى : حممـــد بـــو بكر ، 

ناموري دياو، إبراهيم سليماني. 
وفـــى الدفاع مصطفـــى ديـــاو، اهلاكن حويبيـــب، اهلاكن 
ليمرابوت ، ســـيدي جنارا ، تـــراووري، حممد وادي، زين 

الدين يوبا.
ويف الوسط: أداما با، موسى باكايوكو، خ. كامارا، حممد 
ديالهـــي، أ. ديوب، موكتار اهلاكن، عبـــدو األيد، عبد اهلل 

غي، احلسن تيجيدي.
وفـــى اهلجوم : بوباكار باغيلـــي، إمساعيل دياكييت، موالي 
أمحد خليل ، هيميا تاجني، كاراموجهو تراوري، علي فوالنيز
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منتخب أنجوال
)الغزالن السوداء(

وانضم  الكرة األجنولي يف عام 1979،  تأسس احتاد 
االفريقي  ولالحتاد   ،1980 عام  )فيفا(  الدولي  لالحتاد 
)الغزالن  ألقابه  أشهر  ومن   ،1980 عام  يف  )كاف( 

السوداء(.
أول مباراة دولية ألجنوال كانت يف سنة 1977 ضد كوبا 
وانتهت بفوز أجنوال 1 - 0 وأكر فوز يف تارخيها كان ضد 
 1  -  7 أجنوال  فازت  حيث   2000 عام  سوازيلند  منتخب 
 1989 عام  الرتغال  مع  مباراتها  يف  كانت  هزمية  وأكر 

حيث خسرت أنغوال 0 - 6.
العامل  نهائيات كأس  للمرة األوىل يف  شاركت أجنوال 

لكرة القدم 2006 يف أملانيا.
األمم  كأس  بطولة  إىل  األجنولي  املنتخب  وصل 
 ،1996،1998 األعوام  يف  مناسبات  سبع  يف  األفريقية 
إجنازاته  أفضل  2013.وكان   ،2008،2010،2012  ،2006

لكرة  األفريقية  األمم  كأس  يف  النهائي  ربع  إىل  وصوله 
يف  النهائي  ربع  إىل  وصوله  وكذلك  غانا  يف   2008 القدم 
وهي  أجنوال  2010 يف  القدم  لكرة  األفريقية  األمم  كأس 

املرة الوحيدة اليت استضافت فيها البطولة.
ويتوىل تدريب منتخب أجنوال املدرب الصربي سردان 
املرمي  حراسة  فى   : املنتخب  قائمة  وتضم  فاسيليفتش، 
إديي   : الدفاع  فى  تشسينجوي،  بيين  ندولو،  : جريسون، 
لوالس،  ديبايزا،  كايتانو،  بونيفاكيو  نيليتو،  زي،  أفونسو، 

جو، دانيلسون، مونا، رافا، ناندينهو كويساجنا، سوزيتو
لوز،  نيلسون   ، أليم  أجوستينهو،  بيدرو   : الوسط  فى 
شيلو،  ميجي،   ، ناندينو  كارلينهوس،  ماتيوس،  شوو، 

فانيلسون
جيلسون،  ماتيوس،  فوفو،  جاملا،   : اهلجوم  وفى 

كابورال، ويلسون إدواردو، شيكو
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منتخب الكاميرون
 )األسود التي ال تروض(

يعد منتخب الكامريون أحد أفضل املنتخبات األفريقية، 
تأسس احتاد الكرة الكامريوني عام 1959 وانضم لالحتاد 
�كاف� عام  االفريقي  ولالحتاد   ،1962 عام  �فيفا�  الدولي 
كانت  تروض(،  ال  اليت  )األسود  ألقابه  وأشهر   ،  1963
البلجيكية؛  أول مباراة دولية له أمام الكونغو يف )الكونغو 
 )0-9( تشاد  امام  له  فوز  أكر  وحقق   ،)1956 سبتمر 
كانت  فيما   ،)1965 أبريل  الدميقراطية؛  )الكونغو  يف 
أكر خسائره أمام النرويج )6-1(يف)أوسلو، النرويج 31 
أكتوبر 1990(، وكذلك أمام روسيا )6-1( يف)بالو ألتو، 

كاليفورنيا، الواليات املتحدة؛ 28 يونيو 1994(. 
سبعة  العامل  كأس  نهائيات  يف  األفريقية  القارة  مثل 
مرات أعوام 1982 - 1990 - 1994 - 1998 - 2002 - 

 .2014 – 2010
األمم  كأس  ببطولة  الكامريون  منتخب  وشارك 
وفاز   ،1970 عام  أوهلا  مرة   17 القدم  لكرة  األفريقية 
أعوام 1984 - 1988 - 2000 - 2002  5 مرات  باللقب 

.2017 -
كما شارك املنتخب ببطولة كأس القارات 3 مرات أوهلا عام 
2001، وكانت أفضل نتيجة له ان فاز بالوصيف عام 2003، وحقق 
املنتخب االوليميب بطولة دورة األلعاب األوليمبية سيدني 2000 

منتخب  تدريب  مسئولية  فينكه  فولكر  األملاني  ويتوىل 
املنتخب،يف  قائمة  وتضم    ،2013 عام  منذ  الكامريون 
 – اهلولندي(  )اجاكس  اونانا  اندري   : املرمي  حراسة 
– كارلوس كاميين  البلجيكي(  اوندوا )اوستيند  فابريس 
)فنريباتشة الرتكي (يف الدفاع : فال كولينس )سطاندار 
دولييج البلجيكي( – جريوم اونغني) سالزبورغ النمساوي( 
– نكادو نكادجي )سالفيا براغ التشيكي( – جياندو فوشز 
اليوناني(  )بانينيوس  بانانا  – يايا   ) الفرنسي  ) سوشو 
بونغ  خيطان   – الرتكي(  سبور  )قيصري  بييك  كانا   –
)برايطون البيون االجنليزي( – بيتولو اويونغو ) مونبوليي 
)اورال  بومال  :بيرتوس  الوسط  خط  (يف  الفرنسي 
الروسي( – زامبو انغيزا ) فوالم االجنليزي( – كوندي 
ماكابي   ( ماندجيك  – جورج   ) االملاني  ماينز   ( مالونغ 

حيفا ( – ارنو دجوم ) هارتس السكوتالندي (
 ) البلجيكي  موكروم   ( اولينجا  :فابريس  اهلجوم  يف 
– جاك زووا  – سطيفان باهوكني ) اوجني الفرنسي ( 
)اسرتا كلورجيل الروماني ( – كلينطون جني ) مارسيليا 
 ) الصيين  هينان   ( باساغوغ  كريستيان   – الفرنسي( 
– شوبو موتينغ  ايكاميب ) فياريال االسباني (  – طوكو 

)باريس سان جريمان الفرنسي(
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منتخب غانا
 )النجوم السوداء(

تأسس احتاد غانا لكرة القدم يف عام 1957، وانضم 
ولالحتاد   ،1958 العام   يف  �الفيفا�  الدولي  االحتاد  إىل 
األفريقي )كاف( يف نفس العام، ومن أشهر ألقابه )النجوم 
السوداء(، أول مباراة دولية له كانت أمام نيجرييا انتهت 
بنتيجة )1-0( يف )أكرا، ساحل الذهب؛ 28 مايو، 1950( 
لغانا، وحقق منتخب  وساحل الذهب كانت االسم السابق 
)نريوبي،  يف   )0-13( بنتيجة  كينيا  أمام  فوز  أكر  غانا 
كينيا؛ 12 ديسمر، 1965(،بينما كانت أكر خسائره أمام 

بلغاريا )0-10( يف )ليون، املكسيك؛ 2 أكتوبر، 1968(
يعتر منتخب غانا من أقوى املنتخبات األفريقية حيث 
يف  أوهلا  مرات  ثالث  العامل  كأس  بطولة  لنهائيات  وصل 

بطولة 2006 ثم بطولة 2010 وأخريا بطولة 2014.
وفاز منتخب )النجوم السوداء( بكأس األمم األفريقية 
أربع مرات  وحصل على لقب الوصيف مخس مرات، وجنح 
منتخب غانا يف الوصول إىل نهائيات البطولة القارية 21 
األول  احلضور  مثلت  اليت   1963 بطولة  من  بداية  مرة، 
ملنتخب غانا كمشارك ومستضيف واليت فاز فيها، كما فاز 

يف أعوام 1965،1980 و1982. 

كما استضافت غانا البطولة 4 مرات يف اعوام 1963 
و1978 و2000 و2008 لتصبح أكثر الدول املستضيفة بعد مصر. 
وتضم قائمة منتخب غانا : حراسة املرمى: ريتشارد 
أوفوري )ماريتزبورج يونايتد اجلنوب إفريقي( – الورانس 
)أشانيت  أنان  فيليكس   – الفرنسي(  )سوشو  زجيي  أتي 
كوتوكو(الدفاع: هاريسون أفول )كولومبس كرو األمريكي( 
أجبنينو  لومور   – اإلجنليزي(  )ريدينج  يادوم  أندي   –
كولومبس   – منساه  جوناثان   – الرتغالي(  )سبورتنج 
– دانييل  – جون بوي )ميتز الفرنسي(  كرو األمريكي( 
أوبوكو  نيكوالس   – اإلجنليزي(  سييت  )ليسرت  أمارتي 
)أودينيزي اإليطالي ( الوسط: مبارك واكاسو )ديبورتيفو 
آالفيس اإلسباني( – إيزاك ساكي )أالنياسبور الرتكي( 
– أفري أكواه )إمبولي اإليطالي( – كوادو أسامواه )إنرت 
اإلسباني(  مدريد  )أتليتكو  بارتي  توماس   – اإليطالي( 
– كريستيان  – برينارد منساه )قيصري سبور الرتكي( 
أجيبونج  توماس   – اإلجنليزي(  يونايتد  )نيوكاسل  أتسو 
)هيرنيان االسكتلندي( – نانا أمبوماه )فاسالند بيفرين 
البلجيكي(اهلجوم: أسامواه جيان )قيصري سبور الرتكي( 
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منتخب بنين
)السناجب(

تأسس احتاد الكرة يف بنني عام 1962، وانضم لالحتاد 
الدولي )فيفا( ولالحتاد األفريقي )كاف( يف نفس العام 
، ومن أشهر ألقابه)السناجب(،كان ُيعرف باسم منتخب 

داهومي لكرة القدم حتى عام 1975
يف   )1-0( نيجرييا  أمام  كانت  له  دولية  مباراة  أول 
أكر  بنني  منتخب  وحقق   ،)1959 نوفمر،   8 )داهومي؛ 
فوز أمام موريتانيا )7-0( يف )أبيدجان، ساحل العاج؛ 27 
ديسمر، 1961(، بينما كانت أكر خسائره أمام نيجرييا 

)10-1( يف )الغوس، نيجرييا 28 نوفمر 1959(. 
وقد تأهل لكاس أمم أفريقيا 3 مرات أوهلا عام 2004 
ثم يف 2008 وآخر مشاركة يف 2010 بأجنوال ومل يسبق له 

التأهل لكأس العامل.

قائمة  وتضم  تشوموغو،  ع.  املدرب  املنتخب  ويدرب 
ف.   - أالغبا   ، ساتورنني   : املرمي  حراسة  يف   : املنتخب 

فارنول - ستيف جلودجينون
أدينون - سيدريك هوتوندي - ديفيد  : خالد  الدفاع 

كيكي - نبيل يارو
الوسط : جوردان أداوتي - سيسي دي أمليدا - جوديل 
 - ماما  إس.   - كوكو  د.   - فاسينو  رودرجييه   - دوسو 

إبراهيم أجولوال - س.سيسينيون - أوليفري فريدون
 - جوميز  شاربيل  دجيجال-  دايفيد   : اهلجوم  يف 
مونييه  ستيف   - زي  المكيل  ديديري   - كوكبو  مارسيلني 

- مايكل بوتيه
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منتخب غينيا بيساو
)الثعالب(

 ،1974 عــام  يف  بيساو  غينيا  يف  الكرة  احتــاد  تأسس 
ولالحتاد   1986 عــام  )فيفا(  الــدولــي  لــالحتــاد  وانــضــم 
ألقابه  أشــهــر  ومـــن   ،1986 عـــام  يف  )كــــاف(  االفــريــقــي 
 1975 عــام  حتى  يعرف  كــان  املنتخب  وهــذا  )الثعالب(، 

باسم منتخب غينيا الرتغالية. 
أمام  الرتغالية  غينيا  باسم  لعبها  دولية  مباراة  أول 
يونيو  – 3(يف )غامبيا؛ 2  غامبيا الريطانية بنتيجة )1 
بنني  منتخب  كــان ضــد  تــارخيــه  يف  فــوز  وأكـــر   ،)1952
 ،)2001 نوفمر   3 مالي؛  )باماكو،  يف   )2  -  7( بنتيجة 
وأكر هزمية كانت يف مباراته مع منتخب مالي )1 - 6( 

يف )باجنول، غامبيا؛ 1 ديسمر 1997(. 
مل يتأهل منتخب غينيا بيساو لبطولة كأس العامل من 

قبل، وكانت أوىل مشاركاته فى كأس األمم االفريقية فى 
نسخة 2017. 

باسريو  الوطين  املــدرب  بيساو  غينيا  منتخب  ويــدرب 
األفريقية  األمم  كأس  بطولة  يف  مدرب  أكر  وهو  كاندي 

النسخة احلالية حيث يبلغ من العمر 71 عام.
:جوناس،  املرمي  حراسة  يف   : املنتخب  قائمة  وتضم 
روي دابو، بكار بالديه. .  وفى الدفاع :رودينليسون سيلفا، 
وفى  أجوستينو.  نادجاك،  يواري،  مانكوني،  دابو،  توماس 
الوسط:  توني سيلفا، زيزينيو، فرانسيسكو جونيور، بيليه 
. وفى اهلجوم : كارلوس إمبالو، جورجينهو، بيكوتي، جواو 

ريكيولي، فريدريك مندي، خواو ماريو، ليونيل ألفيس. 
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أحد أبرز الالعبني العرب واألفارقة يلعب يف مركز اجلناح األمين مع نادي ليفربول اإلجنليزي ومنتخب مصر لكرة 
القدم، حصد العديد من اجلوائز أبرزها جائزة أفضل العب يف إجنلرتا 2018 وجائزة أفضل هدف يف املوسم 2018، 
وجائزة االحتاد األفريقي ألفضل العب يف أفريقيا لعامي 2017 و2018، جائزة أفضل العب أفريقي 
بواسطة اليب بي سي لعامي 2017 و2018، وأفضل العب يف الدوري 
اإلجنليزي لعام 2018، فيفرو عام )2018(، جائزة 
الذهيب  احلذاء  جائزة   ،)2018( عام  بوشكاش 
جائزة   ،)2018( املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  يف 
من  للعديد  )2018(باإلضافة  الذهبية  أونزي 
األرقام  من  والعديد  األخرى  الفردية  اجلوائز 

القياسية.
نادي  الناشئني يف  بدأ مسريته يف صفوف 
الفريق  إىل  تصعيده  مت  حتى  العرب  املقاولون 
يف  له  مباراة  أول  صالح  حممد  وخاض  األول 
ثم   ،2010 مايو   3 يف  املمتاز  املصري  الدوري 
بازل  لنادي  وانضم  أوروبا  يف  لالحرتاف  اجته 
وروما  وفيورنتينا  اإلجنليزي  وتشيلسي  السويسري 

اإليطاليان وناديه احلالي ليفربول اإلجنليزي. 
حقق صالح مع ناديه األوروبي األول بازل العديد 
من األلقاب، فحصل معه على لقب 

دوري السوبر السويسري 

جنم مصر حممد صالح
أول العب مصرى فى التاريخ يحصد لقب دورى أبطال أوروبا
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موسم 2012–2013، وجائزة أفضل العب يف دوري السوبر السويسري لعام 2013، ثم انضم حممد صالح إىل نادي 
تشيلسي اإلجنليزي وحصل معهم على لقب الدوري اإلجنليزي املمتاز موسم 2014–2015 وكذلك كأس رابطة األندية 
اإلجنليزية احملرتفة 2014–2015 ولكنه مل يشارك بصفة أساسية مع الفريق ثم انتقل على سبيل اإلعارة لنادي فيورنتينا 
اإليطالي ثم انتقل إىل نادي روما وشارك معه طوال مومسي 2015–16 و2016–17 يف 83 مباراة أحرز فيها 34 هدفًا.

ويف 2017 انضم لنادي ليفربول االجنليزي بصفقة بلغت 42 مليون يورو باإلضافة إىل 8 مليون يورو كحوافز، ليصبح 
حينها أغلى العب عربي وأفريقي عر التاريخ وثاني أغلى العب يف تاريخ النادي، وحقق معهم مومًسا قوًيا للغاية حيث 
اختري 3 مرات كالعب الشهر يف الدوري اإلجنليزي وجنح يف تسجيل 43 هدفًا خالل موسم واحد ليصبح أحد أكر هدايف 

الفريق من حيث عدد األهداف يف موسم واحد.
وعلى املستوى الدولي لعب حممد صالح مع منتخب مصر للشباب يف كأس العامل للشباب 2011، ثم املنتخب األوليميب 

املصري يف أوملبياد لندن 2012 وحصل جائزة أفضل العب صاعد يف إفريقيا لعام 2012 .
ثم شارك مع املنتخب املصري األول وكانت مباراته الدولية األوىل خالل التصفيات املؤهلة 

األفريقية  التصفيات  يف  شارك  ثم  2013 ضد سرياليون  األفريقية  األمم  لكأس 
املؤهلة لكأس العامل 2014 والتصفيات املؤهلة لكأس األمم اإلفريقية 2015 

ومل ينجح املنتخب املصري يف التأهل ألي من البطوالت الثالث ولكن صالح 
أبو  وحممد  جيان  أسامواه  مع  باملشاركة  أهداف   6 بإحرازه  هداف  كان 

تريكة. 
ومت اختياره ضمن فريق العام يف أفريقيا يف 2016، عقب ذلك جنح 
التأهل لكأس األمم األفريقية 2017 وجنحوا يف  املنتخب املصري يف 
تلك البطولة يف الوصول إىل نهائي البطولة لكن حققوا مركز الوصيف 

بعد اخلسارة من الكامريون بنتيجة 1–2 يف النهائي ومت اختياره 
وشارك   .2017 األفريقية  األمم  لكأس  املثالية  التشكيلة  ضمن 

أيضًا بشكل فعال يف تأهل املنتخب املصري لكأس العامل 2018 
بعد غياب منذ كأس العامل 1990.
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يلعب النجم السنغالي ساديو مانيفى مركز اجلناح األيسر مع نادي ليفربول اإلجنليزي ومنتخب السنغال، بدأ مسريته 
مع نادي ميتز يف فرنسا ولعب معه يف أول موسم 19 مباراة، 12 منهم بدأها كأساسي وسجل هدف وحيد أمام نادي 
غانغون، وانتقل إىل ريد بل سالزبورغ النمساوي يف عام 2012، وسّجل أول هاتريك له يف الدوري النمساوي يف 27 أكتوبر 

2013 أمام نادي غروديغ.
ثم انتقل ماني إىل الدوري اإلجنليزي املمتاز عر االنضمام لساوثهامبتون عام 2014بعد فوزه يف الدوري النمساوي 
وكأس النمسا ، ويف عام 2015 حقق ماني رقم قياسي يف الدوري اإلجنليزي املمتاز ألسرع هاتريك عندما سجل ثالث 
أهداف يف 176 ثانية خالل مباراة الفوز على أستون فيال 6-1، ليضع بذلك امسه ضمن النجوم 

الذين حطموا أرقامًا قياسية يف الدوري اإلجنليزي باعتباره سجل أسرع هاتريك يف تارخيه. 
 انتقل ماني إىل ليفربول يف عام 2016 مقابل 34 مليون جنيه إسرتليين ليصبح أغلى 
صفقة انتقال لالعب أفريقي يف التاريخ يف ذلك الوقت، ويف 20 أبريل 2017 مت اختيار 
ماني يف فريق املوسم للدوري اإلجنليزي بعد تسجيله 13 هدف يف أول موسم له مع 

ليفربول، وحصل ماني على جائزة أفضل العب يف ليفربول يف 9 مايو 2017
ولعب ماني أكثر من 50 مباراة مع منتخب بالده السنغال منذ 2012،  ومثل 
املنتخب يف األوملبياد الصيفية 2012 وكأس األمم األفريقية 2015 وكأس 
األمم األفريقية 2017 يف الغابون وسجل اهلدف اإلفتتاحي يف مباراتي 

فوز منتخب بالده 2–0 أمام تونس وزميبابوي. 
مت اختياره ضمن تشكيلة منتخب السنغال املشاركة يف 
كأس العامل 2018 يف روسيا. وسجل هدف االفتتاح 
يف مباراة التعادل 2–2 ضد اليابان يف 

مرحلة اجملموعات. 

النجم السنغالي ساديو ماني
أسرع هاتريك في تاريخ الدوري اإلنجليزي
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جنم غانا أندريه آيو

اندريه ايوا هو قائد منتخب غانا �النجوم السوداء� يف بطولة كأس األمم األفريقية 2019، وأندريه هو جنل أسطورة الكرة 
الغانية عبيدي بيليه، وهو األخ األصغر إلبراهيم آيو العب نادي الزمالك املصري. 

بدأ اندريه مسريته الكروية مع نادي مارسيليا الفرنسي يف عام 2007 وقدم مستوى رائع مع الفريق الفرنسي كصانع ألعاب 
قبل اإلنتقال إىل صفوف نادي لوريان على سبيل اإلعارة، ويف صيف 2015 انتقل إىل نادي سوانزي سييت يف صفقة انتقال حر، 
واستهل أيوا مشواره يف إجنلرتا باحراز ثالثة أهداف وصنع هدفا آخر يف أربع مباريات، حتى حصل على لقب أفضل العب يف 

الدوري اإلجنليزي املمتاز عن شهر أغسطس 2015. 
ويف أغسطس 2016 انتقل ايوا إىل نادي وست هام ولعب معه 25 مباراة قبل ان 

يعود الي سوانزي سييت يف منتصف موسم 2018/2017، ومنه الي نادى فرنباخشه 
الرتكي موسم 2019/2018. 

لعب ايوا مع منتخب غانا لكرة القدم أول مباراة رمسية له يف 2007 ومل يكن 
جتاوز الـ 17 عام، بفضل مهاراته اخلارقة يف فن املراوغة الذي اشتهر به والده 
عبيدي بيليه، ثم اكتشف العامل مهاراته وتقنياته احلقيقية خالل نهائيات كأس 
العامل للشباب حتت 20 سنة اليت أقيمت يف القاهرة يف أكتوبر2009، حيث برز 
اندريه كواحد من أفضل النجوم الواعدين يف الساحة الكروية الدولية، و أحرز 

. FIFA منتخب النجوم السمراء بقيادته لقب كأس العامل حتت 20 سنة
كما شارك ايوا مع منتخب غانا يف بطولة أمم أفريقيا 2010 بأجنوال وهو 

صاحب هدف تأهل منتخب غانا للدور ربع النهائي 
ايوا جبائزة بي بي سي  اندريه  وفاز 

السنة  يف  أفريقي  قدم  كرة  العب  ألفضل 
عام 2011 وهى  جائزة سنوية مُتنح ألفضل 
العب أفريقي عن طريق التصويت من خالل 

مستمعي راديو بي بي سي.

شارك مع منتخب غانا في بطولة أمم أفريقيا 2010
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النجم املغربى أشرف حكيمى

يلعب جنم املغرب أشرف حكيمي يف مركز الظهري األمين مع نادي بوروسيا دورمتوند األملاني بنظام اإلعارة من ريال 
مدريد ومنتخب املغرب لكرة القدم، وفاز حكيمي جبائزة أفضل العب أفريقي واعد خالل عام 2018. 

مثل حكيمي املغرب للفئات السنية أقل من 17 وأقل من 20، ولعب أشرف أول مباراة له حتت 23 سنة يف 5 يونيو 
2016، كانت أول مباراة دولية له يف 11 أكتوبر 2016، وسجل هدفه الدولي 
األول يف 1 سبتمر 2017، يف مباراة الفوز 6–0 على مالي، ويف مايو 2018 
يف  لعبت  اليت  املغربي  للمنتخب  النهائية  التشكيلة  اختياره ضمن  مت 
املغربي أشرف حكيمي، ضمن  املدافع  ودخل  العامل 2018،  كأس 
 2018 العامل  كأس  بطولة  خالل  املشاركني  الالعبني  أسرع 
بروسيا حيث احتل املركز الثامن يف القائمة بسرعة 32.83 

كليو مرت يف ساعة.
يوم 29  له مع ريال مدريد  أول مباراة  لعب حكيمي 
أول  أشرف  أصبح   2017 ديسمر   9 ويف   ،2016 يوليو 
العب عربي وأفريقي يسجل بقميص ريال مدريد يف 
دوري  خالل  إشبيلية  على   0–5 الريال  فوز  مباراة 
أبطال أوروبا 2017–2018، شارك يف مباراتني، وفاز 
للمرة  أوروبا  أبطال  دوري  بلقب  وقتها  مدريد  ريال 
الثالثة على التوالي والثالثة عشر يف تاريخ النادي، ثم 
يف 11 يوليو 2018، وقع بوروسيا دورمتوند مع حكيمي 

بنظام اإلعارة ملدة عامني. 

أفضل العب أفريقي واعد خالل عام 2018 
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النجم اجلزائرى رياض حمرز

يلعب رياض حمرز لنادي مانشسرت سييت ومنتخب اجلزائر كالعب وسط ، بدأ رياض 
إيه إس سارسيل، وبعدها أصبح  إيه  نادي  القدم عام 2004 يف  حمرز مشواره مع كرة 
حمرتفًا عام 2009 ليلعب يف صفوف كيمر حيث شارك يف 27 مباراة، انضم حمرز إىل 
صفوف فريق لوهافر يف دوري الدرجة الثانية الفرنسي عام 2010، مسجاًل 10 أهداف 

يف 67 مباراة.
لوهافر  قادما من  ليسرت سييت يف موسم 2015-2014  فريق  انتقل حمرز إىل 
الفرنسي الذي لعب معه ثالث مواسم مسجال 10 أهداف يف 70 لقاء ، قبل أن ينضم 
إىل نادي مانشسرت سييت مقابل 69 مليون يورو ليصبح حمرز صاحب أغلى صفقة 
انتقال ألي العب عربي يف التاريخ ، وقد لعب حمرز 34 مباراة يف الدوري اإلجنليزي 

أحرز خالهلا 17 هدف . 
رياض شارك مع منتخب اجلزائر ألول مرة ضد أرمينيا عام 2014 ليشارك منذ 

ذلك احلني يف 34 مباراة سجل خالهلا 8 أهداف، ولعب مع بالده يف كأس العامل 2014 
يف الرازيل، وكذلك يف كؤوس األمم اإلفريقية أعوام 2015 و2017.
العب  أفضل  لقب  صاحب  هو  حمرز  رياض  اجلزائر  وجنم 
يف اجلزائرعامي  2015 و2016، وأفضل العب أفريقي يف 2016 
من الكاف، وهو أيضا بطل الدوري اإلجنليزي وأفضل العب يف 

البطولة موسم 2015-2016، فاز حمرز مع ناديه ليسرت سييت 
كما   ،2016-2015 ملوسم  املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  بلقب 

لعام 2016  أفضل العب يف إجنلرتا  حتصل على جائزة 
من رابطة الكرويني احملرتفني يف اجنلرتا وويلز ، وفاز 

حمرز جبائزة أحسن العب أفريقي عام 2016 اليت 
السابعة  املرتبة  حمرز  واحتل   ،bbc تقدمها  

جلائزة الكرة الذهبية من نفس العام، واختاره 
جملس العموم الريطاني كأفضل شخصية 

رياضية يف إجنلرتا لعام 2016. 

أفضل شخصية رياضية فى انجلترا لعام 2016
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