
1. أحمد شوبير »األهلى«
2. ثابت البطل »األهلى«
3. أمين طاهر »الزمالك«
4. هانى رمزى »األهلى«

5. إبراهيم حسن »األهلى«
6. حسام حسن »األهلى«

7. مجدى طلبة »باوك اليونانى«
8. عادل عبدالرحمن »األهلى«
9. جمال عبداحلميد »الزمالك«

10. أحمد رمزى »الزمالك«
11. هشام يكن »الزمالك«

12. ربيع ياسني »األهلى«
13. أشرف قاسم »الزمالك«
14. طاهر أبوزيد »األهلى«

15. طارق سليمان »املصرى«
16. عالء ميهوب »األهلى«
17. أسامة عرابى »األهلى«

18. أمين شوقى »األهلى«
19. مجدى عبدالغنى »بيرامار البرتغالى«

20. إسماعيل يوسف »الزمالك«
21. صابر عيد »غزل احمللة« 
22. أحمد الكأس »األوليمبى«

قاد اجلهاز الفني 
للمنتخب الوطني الراحل 

محمود اجلوهرى، وعاونه كل من 
فتحى مبروك مدربًا، عالء نبيل 

مدربًا، فكرى صالح مدربا حلراس 
مرمى، وسمير عدلى مديًرا إداريًا، 

وعالء شاكر للتأهيل، وحسنني 
حمزة مدلًكا.

تولى الكابنت محمود اجلوهرى 
املسئولية منتصف عام 1988، 

حتى يوليو 1993.

اجلهاز الفني 

أعفيت مصر فى تصفيات هذه النسخة من خوض 
الدور التمهيدى األول، وصعدت مباشرة للدور 

الثانى الذي أقيم بطريقة املجموعات، حيث 
أوقعت القرعة املنتخب الوطني ضمن مجموعة 

تضم معه منتخبات ليبيريا وماالوى وكينيا، كانت 
نتائجها على النحو التالي:

 مصر مع ليبيريا )2 / 0( سجلهما عالء ميهوب 
فى الدقيقة 25 و محمد رمضان فى الدقيقة 44 .

ماالوى مع مصر )1/1(  سجل ملصر هشام 
عبدالرسول فى الدقيقة 60 .

كينيا مع مصر )0 / 0(
ليبيريا مع مصر )1 / 0( 

مصر مع ماالوى )1 / 0( أحرزه هشام 
عبدالرسول فى الدقيقة 28 .

مصر مع كينيا )2 / 0( سجلهما هشام 
عبدالرسول وإبراهيم حسن 

تصدرت مصر مجموعتها برصيد 8 نقاط بفارق 
نقطتني عن ليبيريا، وتأهلت إلى الدور النهائى 

ملواجهة   اجلزائر في مباراتي ذهاب وعودة
 اجلزائر مع مصر )0/0(

مصر مع اجلزائر )1 / 0( سجله حسام حسن 
في الدقيقة 4، وتأهلت مصر إلى النهائيات 

مبجموع نتيجة املباراتني ضمن 24 منتخبا من بينها 
منتخبان عن قارة افريقيا هما مصر والكاميرون 
، وأوقعت القرعة مصر في املجموعة السادسة 
واألخيرة مع منتخبات هولندا وإجنلترا وإيرلندا ، 
كانت نتائجها كالتالي : مصر مع هولندا )1/1( 

تقدمت هولندا بهدف وليم كيفت فى الدقيقة 58، 
وتعادل ملصر مجدي عبد الغني من ضربة جزاء 

مصر مع إيرلندا )0/0(
مصر مع اجنلترا )0 / 1( سجله مارك وايت فى 

الدقيقة 64 

قائمة الالعبني 

مجلس إدارة االحتاد
ترأس املهندس حسن عبدون االحتاد املصري لكرة القدم خالل حتقيق اجناز التأهل 
للمونديال ، إال أنه ومجلس إدارته لم يكن متواجًدا على رأس قيادة االحتاد أثناء 

املونديال، حيث شهدت هذه الفترة اضطرابات كبيرة ومت حل مجلس اإلدارة.

مصر فى كأس العالم 1990
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