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عبدالرحمن فوزي

استضافت إيطاليا ) مونديال 1934 ( الذي يعد النسخة الثانية من البطولة، حيث أقيمت نهائيات البطولة 
بني 16 منتخًبا، بعد تصفيات شارك فيها 32 منتخًبا ، كانت قد طلبت املشاركة فى أول بطولة تقام بهذا 

النظام ، وقد كانت النسخة األولى قد أقيمت بنظام دعوة املنتخبات.

موعد مع التاريخ
منتخب مصر فى مونديال 1934 

حسني حجازى

مختار التتش
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مت تخصيص 12 مقعًدا من بني الـ16 فريقا لقارة أوروبا، و3 
مقاعد لقارتى أمريكا اجلنوبية والشمالية، ومقعد وحيد لقارتى 
إفريقيا وآسيا مبا فيها تركيا، وكان من املقرر أن تقام دورة ثالثية 

بني املنتخبات الثالثة )مصر ممثل افريقيا ــ فلسطني ممثل آسيا ــ 
تركيا( لكن انسحاب تركيا فرض مواجهة مصر مع فلسطني  فى 
لقائى ذهاب وإياب حلسم املقعد املخصص للقارتني في املونديال.

فاز منتخب مصر بنتيجة 7 ــ 1 فى لقاء الذهاب الذي أقيم يوم 
اجلمعة 16 مارس 1934 على ملعب اجليش البريطانى 
بالعباسية بالقاهرة وسط حضور جماهيرى وصل إلى 

14 ألف مشجع، ولعب املنتخب الوطني املصري 

بطريقة 2 - 3 - 5.
سجل األهداف مختار التتش »هاتريك«، مصطفى كامل طه 
»هدفني« محمد لطيف »هدفني«، فيما سجل هدف فلسطني 

الوحيد الالعب أفراهام نودملان.
مثل مصر في املباراة :

حراسة املرمى: مصطفى كامل منصور »النادي األهلى«
خط الدفاع: على كاف »نادي املختلط«، حميدو » النادي 

األوملبى«
خط الوسط: الفار »نادي املختلط«، حسن رجب »نادي 

االحتاد السكندري«، أمني صبرى »النادي األهلى« 

خط الهجوم: مختار التتش »األهلى«، جميل الزبير 
»األهلى«، مصطفى كامل طه »املختلط«، محمد لطيف 

»املختلط« عبدالرحمن فوزى »املصرى«.
أقيم لقاء العودة يوم 6 أبريل 1934  على ملعب هابوعيل 

مبدينة تعرف اآلن ب »تل أبيب«، وسط حضور جماهيرى 
اقترب من 10 آالف مشجع، وفاز املنتخب الوطني املصري 4 

ــ 1 ، ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائيات.
شهد تشكيل املنتخب الوطني ثالثة تغييرات على مباراة 

الذهاب وهي: عزيز فهمى  بداًل من مصطفى كامل منصور 
فى حراسة املرمى ، ومحمود بخاتى بداًل من أمني صبرى فى 
خط الوسط ، ومحمد هانى لبيب  بداًل من جميل الزبير فى 

خط الهجوم.
سجل أهداف املنتخب الوطنى، مختار التتش »هدفني« 

ومحمد لطيف »هدفا« وعبدالرحمن فوزى »هدفا«، 
وسجل هدف فلسطني الوحيد يوهانان سوكينيك.

مثل منتخب فلسطني فى املباراتني:
ويلى برجر، دالياهو فوكس، يوهان سوكينيك، زاملان 

فريدمان، ديفيد واينبرج، بينياس فيدلر، إفرام نودملان، أمنون 
هارالب، شامويل ليفى، ياكوف زاليفانيسكى، داييم 

رايخ.

 مصر في النهائيات 
خرج املنتخب الوطني من دور ال 16 
للنهائيات، حيث اعتمد نظام البطولة 

على اإلقصاء املباشر في املواجهات ، 
كما أقيمت املباريات الثمانية في دور 

ال 16 في وقت واحد، وكانت القرعة 
قد أوقعت منتخب مصر مع منتخب 

املجر ) القوى فى ذلك الوقت ( ليلتقيا مبدينة 
نابولى اإليطالية يوم 27 مايو 1934، حيث فاز 

املنتخب املجري بنتيجة 4 - 2. 
أدار املباراة طاقم التحكيم بقيادة اإليطالى 

رينالدو بارالسينا.
مثل مصر فى اللقاء: مصطفى كامل منصور ــ على 

كاف ــ حميدو تشارلى ــ 
حسن الفار ــ إسماعيل 
رأفت ــ حسن رجب 

ــ محمد لطيف ــ 
عبدالرحمن فوزى 

ــ مختار التتش ــ 
ــ مصطفى كامل طه 

محمد حسن.
انتهى الشوط األول بالتعادل 2/2 ، حيث سجل هدفي 

املنتخب املجري  بال تيليكى فى الدقيقة 7،  وجيزا تولدى 
فى الدقيقة 31،  وأحرز هدفي مصر  عبدالرحمن فوزى فى 

الدقيقتني 35 و 39 . وفى الشوط الثانى أحرز منتخب املجر 
هدفني..  جينوفينتش فى الدقيقة 53 و جيزا تولدى فى 

الدقيقة 61.  مت اختيار عبدالرحمن فوزى مهاجم املنتخب 
والعب النادي املصرى البورسعيدى، كأفضل جناح أيسر 

مهاجم فى كأس العالم 1934 و ضمن منتخب العالم.

اجلهاز الفني للمنتخب الوطني
 في التصفيات والبطولة

األسكتلندى جيمس ماكراى املدير الفني،  ولم يكن 
قد أمت األربعني من عمره، وقضى عامني مع املنتخب 

املصرى، وقاده فى سبع مباريات، حقق خاللها ثالثة 
انتصارات وتعادلني وخسارتني، وسجلت الفريق 
حتت قيادته  22 هدًفا مقابل 15 هدًفا سكنت 

شباكه. 

مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
 رأس حسني صبرى باشا االحتاد املصري بكرة 

القدم في رحلته لبطولة كأس العالم بإيطاليا 1934 
للمرة األولى فى تاريخ الكرة اإلفريقية والعربية. 
وقد ترأس االحتاد املصري لكرة القدم بداية من 

29 يونيو 1928 كمجلس معني، وظلت 
فترة واليته بالتعيني حتى 30 يونيو 
1933، حيث مت تعيينه لعام آخر.


