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 التقرير األدبي 

 لجمعية التحالف من أجل النادي اإلفريقي 
 

I.  أوال : جذور التأسيس 

جمعية  المن رحم األزمة الخطيرة التي مرت بها    جمعية التحالف من أجل النادي اإلفريقينبثقت  ا

م في إطار جمعياتي   النادي اإلفريقياألم  
ّ
والتي هددت كيانها ووجودها فكان ال بد من التحرك والتنظ

 للمساهمة في عملية اإلنقاذ الشاملة. 

يومإنطلقت   اإلفريقيبإطالق    2019  أكتوبر  4  املسيرة  النادي  مئوية  تحالف  قبل    مبادرة  من 

  26  يومالذي جّسم هذا الحلم بتنظيم املؤتمر التأسيس ي لهذه املبادرة    بلحسن بن عمارة  /السيد

 األستاذ زين العابدين الوسالتي. برئاسة  2019أكتوبر 

تطو  واملفهومثم  الفكرة  خدمة    رت  أجل  من  تحالفت  دولي  بعد  ذات  إلى جمعية  املبادرة  لتتحول 

االفريقي اإلفريقي  تتأسسل  النادي  النادي  األجل  من  التحالف   2020جوان    12يوم    جمعية 

ومن ثّم االنطالق نحو    مرحلة املساهمة في إنقاذ النادي   لتبدأ و   محسن الطرابلس يبرئاسة الدكتور  

 مرحلة إعادة البناء.  
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II.    ثانيا : األهداف 

اإلفريقيج النادي  أجل  من  التحالف  األم،    معية  للجمعية  داعم  هيكل  أساسا  النادي هي 

 ، بالفكر والساعد واملال . فريقياإل 

ستة تتمثل في اآلتي   اأهداف لجمعية التحالف من أجل النادي اإلفريقيتضمن القانون األساس ي  

  : 

 العمل كقوة اقتراح للنهوض بجمعية النادي االفريقي في مختلف املجاالت /1

 االرتقاء بإشعاع النادي االفريقي الى اعلى املستويات وطنيا و قاريا و دوليا املساهمة في /2 

 بلورة و تنفيذ مشاريع لصالح النادي االفريقي/3 

 احياء و ترسيخ القيم و االبعاد الثقافية و االجتماعية و الرياضية لجمعية النادي االفريقي/4 

 ح النادي االفريقي العمل على تنمية املوارد املالية و البشرية لصال /5

/ اإلحاطة النفسية االجتماعية واالقتصادية بالفئات الهشة )نساء اطفال ومراهقين(  6. 

التونسية أو االجنبية الناشطة بشتى الفروع بالنادي اإلفريقي ومساعدتها على تنمية قدراتها 

 وتحسين إدماجها صلب املجتمع عموما وصلب الجمعية خصوصا. 

  



 

4 / 7 

III. : األنشطة واإلنجازات   ثالثا 

جمعية التحالف من أجل النادي تأسست  كما تمت اإلشارة إليه في مقدمة هذا التقرير األدبي،  

بأخطر أزمة عبر تاريخه العريق في ظل أزمة مالية  يمر    النادي اإلفريقي  فيهافي مرحلة كان    اإلفريقي

يته التحتية فكان ال بد من  نطال ب  خانقة هددت كيانه ووجوده، فضال عن الخراب الشامل الذي 

 التحرك على مستويين اثنين : دعم النادي ماديا وإعادة تهيئة بنيته التحتية. 

III. البنية التحتية    إعادة تهيئة :أوال  .أ 

"حديقة الرياضة تجّسد في معقله الرياض ي    للنادي اإلفريقيلخراب الذي طال البنية التحتية  ا

القبايلي" معقله    منير  خارج  التدرب  إلى  النادي  اضطر  مما  على عروشه  وخاو  مهجورا  كان  الذي 

خسائر مالية هامة بحكم التكلفة الباهظة لكراء مالعب تدريب خارجية، فضال عن الضرر  وتكبد  

 املعنوي الجسيم املرتبط بهوية النادي وبعالقته مع أحبائه األوفياء.  

 إعادة تهيئة حجرات املالبس :   –

هو إعادة تهيئة    النادي اإلفريقيالتحالف من أجل  لذا ليس غريبا أن يكون أول مشروع ُيطلقه  

تمكن   بفضله  والذي  القبايلي  منير  الرياضة  في حديقة  القدم  لكرة  األول  الفريق  حجرات مالبس 

 .  سنوات 6من  الفريق من العودة إلى التدرب في معقله بعد فترة من االنقطاع استمرت ألكثر

 دة تهيئة قاعة تقوية العضالت : إعا -

هذا  في  العمل  مواصلة  فرض  القبايلي،  منير  الرياضة  حديقة  الرياض ي،  معقلنا  إلى  الروح  عودة 

التحالف من الذي أشرف على تمويله وإنجازه    مشروع إعادة تهيئة تقوية العضالتاالتجاه فكان  

ن الفريق األول لكرة القدم من التدرب في ظروف طيبة تستجيب    أجل النادي اإلفريقي
ّ
إلى  مما مك

 أدق املعايير االحترافية في التحضير البدني.  
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 إعادة تشغيل مسبح حجرات املالبس  -

التسلسل املنطقي في تنفيذ املشاريع ، وبعد إعادة تهيئة حجرات املالبس وقاعة تقوية العضالت تم  

لتمكين الالعبين من القيام بحمام الثلج بعد    يل مسبح حجرات املالبسمشروع إعادة تشغتنفيذ  

التمارين تحقيقا السترخاء العضالت بعد املجهود البدني املبذول خالل التمارين ومن ثّم التقليل  

 من فرضيات حدوث إصابات عضلية.  

 

 GPSاملساهمة في مشروع  -

للنادي،   الرياضية  املنشآت  في  االستثمار  النادي اإلفريقي التحالف  أدرك  بالتوازي مع  من أجل 

أهمية املعدات والتجهيزات الرياضية في تحسين املردود الرياض ي ومن هذه القناعة واملنظور ساهم  

   لصالح الفريق األول لكرة القدم. GPSأجهزة  اقتناء  مشروع من موقعه في تمويل  التحالف
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III.دعم النادي مالياثانيا :  . ب 

هو العمل القاعدي   النادي اإلفريقيجمعية التحالف من أجل  كان األساس الذي أقيمت عليه  

ولكن األزمة املالية الخانقة التي يمر بها  وتكوين الشبان في النادي،  التحتية  القائم على دعم البنية  

النادي بحكم الديون املتراكمة حتمت املساهمة مع بقية مكونات النادي واألحباء في عملية اإلنقاذ 

 املالي.  

  في كل اللطخات :مساهمة قوية  -

ومساهما   رائدا  التحالف من أجل النادي اإلفريقي من موقعه كجمعية وكهيكل داعم للنادي كان

  "لطخة الحسم" ـ  بمرورا    "لطخة نزاعات الفيفا"التي تم تنظيمها انطالقا من    اللطخاتفي كل  ا  بارز 

إلى الكاف"    وصوال  تجاوز  ،  األخيرة"لطخة  منحيث  املقدم  املالي  كلالتحالف    الدعم  إطار   في 

 ألف دينار .   700الـ  مبلغاللطخات 

 التذاكر االفتراضية : -

قدم لخزينة النادي أطلق
ُ
نافذة لبيع تذاكر  عبر بوابته الرقمية    التحالف  في إطار الدعم املالي امل

مداخيل هذه املبادرة   تجاوزتافتراضية ملباريات النادي التي كانت تدور دون حضور الجمهور وقد  

 .  ألف دينار 100مبلغ الـ  في خزينة النادي 

 دعم مالي لفرعي كرة القدم وكرة السلة وآخر معنوي لسيدات كرة الطائرة : -

  دينار.  ألف 60م وكرة السلة بقيمة كما قّدم التحالف دعما ماليا لفرعي كرة القد

النادي  لصالح  التحالف  نفذها  التي  املشاريع  والعيني عبر  النقدي  الدعم  قيمة  تكون  وبذلك 

 اإلفريقي قد ناهز مبلغ املليار من املليمات.  
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III.المشاريع االجتماعية والثقافية    : ثالثا . ت 

بأن  يمانا  إ اإلفريقيمنه  رياضية  النادي  جمعية  مجرد  من  واجتماعية    أكثر  تربوية  مؤسسة  بل 

 التحالف من أجل النادي اإلفريقيوثقافية جامعة وواسعة نطاق في مختلف مناطق البالد، أولى  

 اهتماما خاصا باملشاريع ذات الصبغة االجتماعية.  

قام التحالف بتغطية تكاليف عملية جراحية على مستوى األربطة املتقاطعة  في هذا السياق،  

  ف الشبان في فرع كرة اليد.إلحدى العبات صن

 كما قام التحالف بتقديم دعم مالي ألسرة أحد الالعبين القدامى لفرع كرة القدم في النادي. 

كما إنه ترسيخا لهوية النادي ولثقافة االنتماء للقلعة الحمراء والبيضاء تم اطالق مبادرة تقض ي  

   قمرت. SOSاألطفال في قرية سيتم إهداؤه إلى عدد من  من قميص الرباعية 17عدد باقتناء 

تغ  التحالفوسيسعى   أخرى  مشاريع  تنفيذ  إلى  القادمة  الفترة  االجتماعي خالل  الجانبين  طي 

 والثقافي، تعريفا بتاريخ النادي املجيد وتعزيزا لعقلية العائلة في النادي اإلفريقي.  

 

III.رابعا : استنتاجات   . ث 

طبعا ما كان لكل هذه اإلنجازات أن تتحقق لوال الثقة التي منحها املنخرطون واملساهمون وسائر 

التي كان وسيكون دائما شعارها الشفافية   جمعية التحالف من أجل النادي اإلفريقياألحباء في  

 في املعامالت والصدق واإلخالص في خدمة صرح وطني شامخ اسمه النادي اإلفريقي. 

ع إلى مزيد من الدعم من املنخرطين واملساهمين واألحباء ل   والتحالف
ّ
يواصل رسالته النبيلة  يتطل

    كهيكل داعم للنادي اإلفريقي، عميد األندية التونسية.


