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 الواقفون من اليمني:

ــوزى  ــن ف ــد الرحم ــدرب« وعب ــراى »امل ــس ماك جيم

وإبراهيــم حليــم ومحمــد حســن ومحمــد لطيــف 

والســفري املــرصى يف نابــوىل وحســن رجــب وحافــظ 

وســكرتري  شــارىل  وحميــدو  الفــار  وحســن  كاســب 

الســفارة املرصيــة.

الجالسون من اليمني:

إســاعيل رأفــت وهــاىن كامــل ومصطفــى كامــل 

منصــور ومحمــود إســاعيل ومصطفــى كامــل طــه وعىل 

كاف وكامــل مســعود واحــد موظفــي الســفارة املرصيــة 

لكــرة المصــرى  المنتخــب   بعثــة 
بإيطاليــا العالــم  كأس  يف   القــدم 

١٩٣٤  عــام 
 اثناء زيارتها للقنصلية المصرية

يف نابويل
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الجالسون من اليمني:

حميدو شارىل ومصطفى كامل منصور ومحمد لطيف وعىل كاف

الجالسون يف الصف الثاىن من اليمني: 

مختار التتش وداود بك راتب ومحمود بدر الدين

الواقفون من اليمني: 

ــد  ــم ومحم ــم حلي ــه وإبراهي ــل ط ــى كام ــل ومصطف ــاىن كام ــعود وه ــل مس كام

ــت  ــاعيل رأف ــوزى راس ــن ف ــد الرحم ــب وعب ــظ كاس ــى وحاف ــز فهم ــن وعزي حس

ــاعيل  ــود اس ومحم

بعثة المنتخب المصرى لكرة القدم 
يف كأس العالم بإيطاليا عام ١٩٣٤ 

على الباخرة تيفيريه أثناء سفرها اىل نابوىل
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1948
كانــت هــذه الســنة مبثابــة عــودة الــروح الحقيقيــة لكــرة القــدم ليــس 

عــى مســتوى مــر فقــط بــل يف العــامل أجمــع 

فعــى املســتوى الــدويل عــاد املنتخــب املــري ليشــارك يف األوليمبيــاد 

بعــد ١٢ ســنة منــذ برلــن ١٩٣٦ و كانــت هــذه املــرة يف لنــدن املنتشــية 

باالنتصــار و ســافرت البعثــة برئاســة أحمــد فــؤاد أنــور بــك و كان املدرب 

ــه مســاعد املــدرب و رسعــان مــا  هــو مســر أرك كــن و توفيــق عبدالل

ــام  ــا أم ــدة خرسه ــاراة واح ــد مب ــدور األول بع ــن ال ــب م ــرج املنتخ خ

الدمنــارك بثالثــة اهــداف لهــدف واحــد أحــرزه محمــد الجنــدي و مثــل 

مــر يف املبــاراة 

يحيــى امــام ) حــارس املرمــى ( و عبدالعزيــز هاممــي و محمــد أبــو 

ــطان و  ــي بس ــي و حنف ــو املعاط ــي أب ــي و حلم ــؤاد صدق ــة و ف حباج

ــم  ــكاوي و عبدالكري ــد م ــدي و أحم ــد الجن ــوي و محم ــيد الضيظ الس

ــور  ــر و حســن مدك صق

ــدويل  ــن الحكــم ال ــدس محمــود بدرالدي ــق املهن ــه أطل ويف العــام ذات

ــر عــام االتحــاد املــري فكــرة اقامــة  ــايض و مدي ــق الري ــد التعلي و رائ

مســابقة الــدوري العــام و شــارك يف املســابقة األوىل أحــد عــر ناديــا ٤ 

مــن القاهــرة و هــي األهــي و الزمالــك و الرســانة و الســكة الحديــد و 

مثلهــا مــن االســكندرية و هــي األوليمبــي و االتحــاد و اليونــان و الــرام و 

ناديــان مــن بورســعيد املــري و بورفــؤاد و نــاد مــن االســامعيلية وهــو 

النــادي االســامعيي

1949
ــون ــي ليك ــادي األه ــا الن ــاز به ــي ف ــام و الت ــدوري الع ــابقة األوىل لل ــت املس  انته

ــابقة ــذه املس ــل األول له البط

محمود بدر الدين رائد التعليق الرياىض وصاحب فكرة إطالق الدوري العام

الجالسون عى األرض من اليمن: الديبة والسيد الضظوى وحمدين الزامك وحلمى ابو املعاطى

الجالسون عى الكراىس من اليمن: عبد الكريم صقر ومراد فهمى ومحمود بدر الدين ومحمد مدكور بك ومحمد حيدر باشا وفؤاد انور باشا ويوسف محمد ومحمد السيد ومحمد لطيف

الواقفون ىف الصف األول من اليمن: توفيق عبد الله »مدرب« وابو حباجه وكامل حامد وجالل قريطم ومحمد الجندى وهاممى وفؤاد صدقى وحسن مدكور وحنفى بسطان ويحيى امام

الوقفون ىف الصف الثاىن من اليمن: حافظ زقلط ويرسى سليامن وكامل الصباغ ومحمد مخيمر وحمدى كروان وعى عثامن ومحمد شتا واحمد مكاوى

1941

1942

1940

1943

1945

1946

1947

1944

عقــب انــدالع الحــرب العامليــة الثانيــة يف ســبتمرب ١٩٣٩ توقــف النشــاط الريــايض الــدويل و منــه بالطبــع كــرة 

القــدم و ذلــك حتــى نهايــة الحــرب يف ١٩٤٥ ثــم عــاد بعــد ذلــك تدريجيــا اىل أن شــهد عــام ١٩٤٨ عــودة الــروح 

مــرة أخــرى لــكل األنشــطة و جــاءت لنــدن ١٩٤٨ لتكــون مرسًحــا جديــًدا النــارة الشــعلة االوليمبيــة و مشــاركة 

مريــة جديــدة إضافــة إىل بــدء مســابقة الــدوري العــام املــري يف نفــس العــام

 استمرت حالة الركود إال بعض املنافسات املحلية

ــل ــة وتوقفــت االســتعدادات قب ــة كأس العــامل بســبب الحــرب العاملي  مل تقــم بطول

ــد املســتضيفة االعــالن عــن البل

 خيمــت الحــرب العامليــة الثانيــة بظاللهــا عــى النشــاط الــدويل و ازدادت املنافســات

املحليــة اهميــة

 سارت األمور يف هذا العام كسابقيه

ــدم ــرة الق ــاد املــري لك ــن رئيســا لالتح ــؤاد باشــا رساج الدي ــد ف ــن محم ــم تعي  ت

ــدر باشــا ــال ملحمــد حي بدي

 عــاد محمــد حيــدر باشــا وزيــر الحربيــة ماقبــل ١٩٥٢ لرئاســة االتحــاد مــرة أخــرى

 كــام أعلــن يف هــذا العــام نهايــة الحــرب العامليــة الثانيــة بانتصــار الحلفــاء

 بدأت الحياة تعود تدريجيًا للمباريات الدولية

مل تتغري األمور كثريا فيام عدا املشاركة يف بعض اللقاءات الودية

الركود

 المنتخب المصرى لكرة القدممحمد الجندى العب األهى ىف الهواء
 المشارك فى دورة االلعاب
االوليمبية بلندن عام ١٩٤٨
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شعار اوليمبياد لندن ١٩٤٨

منتخب القاهرة الفائز عى اليوبشت املجرى ١/صفر عام ١٩٤٨

الجالسون من اليمن: عبد القادر »كوكو« وسيد صالح وكامل حامد ويحيى إمام وحسن مدكور وحلمى أبو املعاطى

الواقفون من اليمن: عى عثامن ويرسى سليامن وفهمى جميعى وابو حباجه وحنفى بسطان وجالل قريطم وعبد الكريم صقر وهاممى حافظ زقلط ومحمد مخيمر 

ومحمد لهيطه ومسر كن -املدرب االنجليزى

 منتخب مصر فى أوليمبياد
لندن عام ١٩٤٨
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كوكب الرق ام كلثوم ىف مدرجات مباراة مر واملجر عام ١٩٤٨

معاىل خشبة باشا وممدوح رياض بك وفؤاد أنور باشا
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امللك فاروق يسلم امليداليات التذكارية للمنتخب املرى

هاممى وحنفى بسطانفؤاد رساج الدين يف املدرجات
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حيدر باشا يصافح يحيى امام حارس مرمى مر ويظهر يف الصورة اليوزباىش محمد لطيف والالعب هاممى

تشكيل املنتخب املرى لكرة القدم الذى فاز عى ايطاليا ٣/صفر ىف دورة العاب البحر املتوسط
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1957

1958

1956

1959

1955

1954

تأســس االتحــاد اإلفريقــي لكــرة القــدم يف اجتــاع ضــم أربعــة اتحــادات أعضــاء 

ــة  ــبب سياس ــتبعادها بس ــل اس ــا قب ــوب افريقي ــا و جن ــودان و أثيوبي ــر والس م

الفصــل العنــري ثــم تقــرر انطــاق أول كأس لألمــم اإلفريقيــة و اســتضافت 

الســودان البطولــة األوىل يف أم درمــان و فــازت مــر باللقــب األول بعــد الفــوز عــى 

الســودان بهدفــن لهــدف أحــرز الهــدف األول ملــر رأفــت عطيــة و هــو أول أهداف 

ــاراة  ــة و يف املب ــاب العطــار الديب ــاين محمــد دي ــة عــى االطــاق و أحــرز الث البطول

الثانيــة فــازت مــر عــى اثيوبيــا باربعــة اهــداف لاشــئ أحــرز األهــداف األربعــة 

ــة ــة ليكــون الهــداف األول للبطول الديب

انســحبت مــر مــن التصفيــات املؤهلــة لنهائيــات كآس العــامل يف الســويد و معهــا 

الســودان و اندونيســيا احتجاجــا عــى مشــاركة ارسائيــل يف التصفيــات 

ــز ــا لعبدالعزي ــاد خلف ــور يف االتح ــد األم ــر مقالي ــم عام ــد الحكي ــر عب ــوىل املش  ت

ــامل ــه س عبدالل

مل تشــارك مــر يف الــدورة األوليمبيــة يف ملبــورن باســراليا رغــم تأهلهــا و ذلــك 

ــرار  ــد ق ــل عــى مــر بع ــرا و فرنســا و ارسائي ــن انجل ــايث م ــدوان الث بســبب الع

ــاة الســويس ــم قن ــد النــارص بتأمي الرئيــس جــال عب

ــد  ــري بع ــب امل ــا املنتخ ــاز به ــر و ف ــة يف م ــة الثاني ــة األفريقي ــت البطول كان

ــة أهــداف و  ــا أحــرز محمــود الجوهــري ثاث ــة عــى منتخــب اثيوبي ــوز برباعي الف

ميمــي الرشبينــي الهــدف الرابــع و يف املبــاراة الثانيــة فــاز عــى الســودان بهدفــن 

ــليم كأس  ــح س ــق صال ــن الفري ــلم كاب ــج و تس ــام بهي ــن عص ــرز الهدف ــدف أح له

ــر ــم عام ــد الحكي ــن املشــر عب ــة م البطول

استمر املهندس عبدالعزيز عبدالله سامل يف هيكلة األوضاع داخل االتحاد

ــامل  ــات كأس الع ــودة لتصفي ــاراة الع ــت مب ــر كان ــن يناي ــن م ــع و العرشي يف الراب

بــن إيطاليــا و مــر و أقيمــت يف ميانــو يف أجــواء ثلجيــة و انتهــت املبــاراة بفــوز 

ــد  ــويل و كان عب ــاء الحام ــرزه ع ــدف أح ــداف له ــة اه ــايل بخمس ــب االيط املنتخ

ــق املــري ــوزي هــو مــدرب الفري الرحمــن ف

حسن حجازى كابن مر السابق ينصح حنفى والديبة عام ١٩٥٥

1951

1950

1952

1953

جــاءت الخمســينيات بدايــة ملرحلــة جديــدة مــن تاريــخ مــر الحديــث و بالطبــع مل 

تكــن الحركــة الرياضيــة مبعــزل عــن األمــر فأثنــاء مشــاركة مــر يف أوليمبيــاد هلســنيك 

ــًدا يف ٢٣  ــة و تحدي ــى البداي ــة ع ــام قليل ــد أي ــو ١٩٥٢ و بع ــدأت يف ١٩ يولي ــي ب و الت

يوليــو ١٩٥٢ أعلــن قيــام ثــورة ٥٢ و رحــل بعدهــا مبــارشة يف ســبتمرب عــن رئاســة االتحــاد 

املــري محمــد حيــدر باشــا وزيــر الحربيــة قبــل يوليــو ٥٢ و بــدأ املــد االفريقــي و تأســس 

ــة يف نســختيها  ــة االفريقي ــازت مــر بالبطول ــدم ١٩٥٧ و ف ــرة الق ــي لك االتحــاد االفريق

ــن ٥٧ و ٥٩ األولي

واصل األهيل تفوقه يف البطولة الجديدةللدوري العام وفاز للمرة الثالثة عى التوايل

ــرب  ــل الح ــة قب ــر بطول ــن أخ ــنة م ــد ١٢ س ــرى بع ــرة أخ ــامل م ــة كأس الع ــادت بطول ع

ــط  ــب وس ــواي باللق ــب األوروج ــاز منتخ ــة و ف ــل البطول ــتضافت الربازي ــا ٣٨ و اس يف فرنس

ــخة. ــذه النس ــري يف ه ــب امل ــارك املنتخ ــا و مل يش ــة يف ماراكان ــر الربازيلي الجاه

ــان و  ــة يف هلســنيك و كان زيك عث ــدورة األوليمبي شــارك املنتخــب املــري يف ال

مــراد فهمــي هــا االداريــان و الحــكام يوســف محمــد و محمــد الســيد و اســاعيل 

كاســب و املــدرب توفيــق عبداللــه و الاعبــون عبدالجليــل حميــدة ) حــارس مرمــى 

( و أحمــد كاطــو ) حــارس مرمــى ( و عبدالعزيــز قابيــل و محمــد مــوىس الزنجــري و 

فــؤاد صدقــي و حمــزة عبداملــوىل و حنفــي بســطان و ســعد راشــد و أحمــد مــكاوي 

ــار و  ــف الف ــال أحمــد حســنن و رشي ــويل و ك ــاء الحام و الســيد الضيظــوي و ع

ســيد بلبــل و نــور الــدايل و عصــام بهيــج و الســيد عطيــة توتــو و فهمــي جميعــي و 

محمــد ديــاب العطــار الديبــة 

يف الــدور األول فــازت مــر عــى شــييل بخمســة أهــداف ألربعــة ســجل الضيظوي 

ــا ثــم خــر الفريــق  ثاثــة أهــداف و كل مــن رشيــف الفــار و أحمــد مــكاوي هدفً

املــري مباراتــه الثانيــة أمــام أملانيــا بثاثــة اهــداف لهــدف ســجله الضيظــوي 

قامــت يف هــذا العــام ثــورة يوليــو و بعدهــا رأس عبدالعزيــز عبداللــه ســامل 

ــا. ــدر باش ــا لحي ــري خلف ــاد امل االتح

ــايل و  ــب االيط ــامل و واجــه املنتخ ــري تصفيــات كأس الع خــاض املنتخــب امل

كانــت املبــاراة األوىل يف ١٣ نوڤمــرب عــى ملعــب النــادي األهــيل و حرضهــا جمهــور 

ــواء محمــد نجيــب ــة الل ــر تقدمهــم رئيــس الجمهوري كب

مرحلة جديدة

شعار اوليمبياد ١٩٥٢

صورة ملا نقلته الصحافة عن فوز مر ببطولة أول دورة أفريقية
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املنتخب القومى الذى مثل مر ىف اوليمبياد هلسنىك عام ١٩٥٢

منتخب مر لكرة القدم ىف نيجريا  ١٩٥٩ 

الجالسون من اليمن: محمد رفاعي- عادل هيكل- محمود الشغبي- يكن حسن- عبده نصحي

الواقفون من اليمن: رفعت الفناجييل- طه إساعيل- محمدمريس)رضا(- رأفت عطيه- صالح سليم- حمدي عبد الفتاح

من اليمن: حنفي بسطان- عبد الجليل حميدة- عاء الحامويل- نور الدايل- حمزة عبد املوىل- عبد العزيز قابيل-سيد الضظوي- رشيف الفار-الديبة - فهمي جميعي- احمد مكاوي
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ــر ــب م ــارس منتخ ــكل .. ح ــادل هي  ع

 يرمــى الكــرة بعيــدا عــن مرمــاه قبــل ان

ــداىل ــور ال ــا ون ــم إيطالي ــل إىل مهاج  تص

ــرة ــع الك يتاب

 ىف دورة البحر االبيض

املتوسط عام ١٩٥٧

كأس االمم االفريقية عام ١٩٥٧

 الجالســون : يوســف محمــد ـــمر ويدنكاتشــو تســيا - اثيوبيــا و فريــد فيــل - جنــوب افريقيــا وعبــد العزيــز عبــد اللــه ســامل

- مــر و د.عبــد الحليــم محمــد - الســودان ومــراد فهمــى - مــر وعبــد الرحيــم شــداد - الســودان

 الواقفــون : الجــرال امــام انــدوىن - اثيوبيــا و حبيبيــو دوبيــه - اثيوبيــا ومحمــد عــى بــدوى - الســودان و جــال قريطــم - مــر

ومصطفــى كامــل منصــور - مــر واحمــد عــى - الســودان ويوســف محمــد - الســودان

مؤسسو االتحاد االفريقى - الخرطوم ١٩٥٧
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منتخب مر يف نهاية الخمسيناتاملنتخب املرى لكرة القدم بطل كأس األمم اإلفريقية بالسودان  - اول بطولة - عام ١٩٥٧

الجالسون عى االرض : نور الداىل و براسكوس - حارس مرمى و عى بكر ـ حارس مرمى ومسعد داود

الجالسون عى الكراىس : حنفى بسطان ومحمد لطيف وجال قريطم وسفر مر بالخرطوم ومراد فهمى ومصطفى كامل وسعد زايد

الواقفون  من الخلف : إبراهيم توفيق ورفعت الفناجيى وحمدى عبد الفتاح وعبده سليم ورأفت عطية وعاء الحاموىل وسيد عبد القادر وبيضو وسمر قطب ومحمددياب العطار ـ الديبة

فازت مر عى السودان ٢-١ وعى اثيوبيا ٤-صفر وسجل الديبة هدفًا ىف السودان و٤ اهداف ىف اثيوبيا
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أهى وزمالك عام ١٩٥٧

املشر عبد الحكيم عامر يهنئ صالح سليم كابن املنتخب بكأس افريقيا٥٩ ويظهر يف الصورة بينها مصطفى كامل منصور مدير املنتخب
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املنتخب املرى لكرة القدم الذى فاز عى فرنسا ٢/٦

ىف دورة ألعاب البحر املتوسط بربشلونة عام ١٩٥٥

نور الداىل كابن منتخب مر
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برج القاهرة من ملعب النادى االهى اثناء تشييده

حنفى بسطان كابن منتخب مر ىف مباراة إيطاليا ىف ميانو .. انتهت ١/٥ لصالح إيطاليا

ملعب نادى فاروق »الزمالك« الجديد
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 تقديم مباراة مر وايطاليا

 يظهر تشكيل املنتخب

املرى

ىف إحدى الصحف االيطالية 
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1967

1965

أكــد النــادي االســاعييل تفوقــه و يحصــل عــى بطولــة الــدوري العــام ثــم جــاءت 

صدمــة النكســة يف يونيــو ٦٧ رضبــة قاصمــة ليــس للرياضــة املرصيــة بشــكل عــام و 

كــرة القــدم بشــكل خــاص بــل ملعظــم مناحــي الحيــاة يف مــرص و تــم تعيــن ســعد 

زايــد رئيًســا لالتحــاد خلًفــا لعبــد الحكيــم عامــر وتوقــف النشــاط الكــروي متامــا

1966
للمــرة الثانيــة يحقــق فريــق أخــر بطولــة الــدوري العــام املــرصي و كان األوليمبــي 

الســكندري هــو البطــل هــذه املــرة و مــن املفارقــات أن أحــد النجــوم الذيــن كان 

لهــم تأثــر كبــر يف فــوز الرتســانة بــدوري ٦٣ انتقــل للنــادي األوليمبــي و كان ســببا 

رئيســيا يف فــوزه بالــدوري و هــو بــدوي عبــد الفتــاح

1969
ــان  ــادة رئيســه عث ــة بقي ــة االفريقي ــة األندي ــادي االســاعييل يف بطول شــارك الن

ــازوكا و عــيل  ــش و ســيد ب ــار و حســن دروي ــه حســن مخت ــان و نجوم أحمــد عث

أبــو جريشــة و غرهــم و اســتطاع أن يحــرز اللقــب األفريقــي كأول نــاٍد مــرصي ينــال 

هــذا الــرف و كانــت املبــاراة النهائيــة أمــام االنجلبــر بطــل زائــر ) يت يب مازميبــي( 

مثــااًل اللتفــاف الجاهــر املرصيــة التــي اكتظــت يف ســتاد القاهــرة لدعــم النــادي 

االســاعييل

ــة  ــرتا ٦٦ ملقاطع ــامل يف انجل ــكأس الع ــة ل ــات املؤهل ــرص يف التصفي ــارك م مل تش

أفريقيــا تلــك التصفيــات بســبب تخصيــص مقعــد واحــد للمنتخبــات األفرواســيوية

1968
اســتمر النشــاط يف حالــة الركــود و كان النشــاط املحــيل مقتــرصًا عــى بعــض 

املباريــات الوديــة و مل تشــارك مــرص يف الــدورة األوليمبيــة يف املكســيك لتوقف النشــاط

ــه االوىل بهــدف ســجله محمــد شــاهن  ــل يف مبارات ــع الربازي ــق م ــادل الفري تع

و خــر يف املبــاراة الثانيــة امــام تشيكوســلوفاكيا بخمســة أهــداف لهــدف أحــرزه 

ــة  ــا الجنوبي ــى كوري ــاز ع ــج ف ــرب النتائ ــن أك ــدة م ــم يف واح ــاض ث ــى ري مصطف

ــاض ســتة و كل مــن شــحتة و  ــا مصطفــى ري بعــرة أهــداف لالشــئ ســجل منه

الفناجيــيل و كــال عتــان و محمــود حســن هدفــا و صعــد الفريــق لــدور الثانية 

و فــاز عــى غانــا بخمســة اهــداف لهــدف ســجلها محمــد بــدوي هدفــن و رفعــت 

الفناجيــيل هدفــن و مصطفــى ريــاض هدفــا و يف الــدور قبــل النهــايئ خــر 

الفريــق أمــام األرجنتــن بســتة أهــداف لالشــئ ثــم يف مبــاراة تحديــد املركــز الثالــث 

خــر املنتخــب املــرصي أمــام املانيــا بثالثــة اهــداف لهــدف ســجله رأفــت عطيــة

منتخب مصر فى اوليمبياد روما عام ١٩٦٠

مباراة منتخب مرص مع بلغاريا عى ملعب اكويال ىف عام ١٩٦٠

صالــح ســليم وخورشــيد ومحمــد بــدوى وحمــدى عبــد الفتــاح وســمر قطــب ورفعــت الفناجيــى ويكــن حســن 

ومحمــود الجوهــرى ورضــا وميمــى الربينــى

صالح سليم

1961

1960

1962

19631964

 مــع اســتقرار الوضــع يف بدايــة الســتينات عــاد املنتخب املرصي للمشــاركة

ــة رومــا ــدورة األوليمبي ــة مــرة أخــرى و شــارك يف ال  يف البطــوالت الدولي

 ١٩٦٠ ثــم جــاءت املشــاركة يف الــدورة األوليمبيــة طوكيــو ١٩٦٤ واحــدة

ــز ــا املرك ــق فيه ــاد و حق ــب يف األوملبي ــاركات للمنتخ ــل املش ــن أفض  م

 الرابــع للمــرة الثانيــة بعــد ٣٦ عامــا مــن أمســرتدام ١٩٢٨ كــا شــهدت

 تلــك الحقبــة خــروج درع الــدوري مــن ســيطرة األهــيل و الزمالــك و كان

 الرتســانة صاحــب الســبق بتحقيــق البطولــة يف ١٩٦٣ و تبعــه األوليمبــي

 ســنة ١٩٦٦ و أعقبهــا االســاعييل يف ١٩٦٧ ثــم جــاءت النكســة يف نفــس

العــام لتوقــف النشــاط املحــيل

انسحبت مرص من التصفيات املؤهلة لكأس العامل للمرة الثانية عى التوايل

ــادة املــدرب  ــا بقي ــة بروم ــدورة األوليمبي ــي املــرصي يف ال شــارك املنتخــب الوطن

املجــري فرنــس ماجيــار و االداري يوســف الريعــي و مثــل الفريــق عــادل هيــكل 

) حــارس مرمــى ( و فتحــي خورشــيد ) حــارس مرمــى ( و رفعــت الفناجيــيل و أمــن 

االســناوي و يكــن حســن و ســمر قطــب و عبــده ســليم و عــالء الحامــويل و حمــدي 

ــري و  ــود الجوه ــدوي و محم ــد ب ــا ( و محم ــريس ) رض ــد م ــاح و محم ــد الفت عب

محمــد رفاعــي و نبيــل نصــر و رأفــت عطيــة و ميمــي الربينــي و عبــده نصحــي 

و صالــح ســليم قائــد الفريــق خــرج الفريــق مــن الــدور األول بعــد أن  خــاض ثــالث 

ــام يوغوســالفيا بســتة اهــداف لهــدف  ــدور األول خــر يف األوىل ام ــات يف ال مباري

ســجله عبــده ســليم 

ــاراة  ــا بهدفــن لالشــئ و تعــادل يف املب ــة مــن بلغاري ــاراة الثاني كــا خــر يف املب

الثالثــة مــع تركيــا بثالثــة أهــداف ســجل ملــرص رأفــت عطيــة هدفًــا و ســمر قطــب 

هدفــن

ــارع  ــادي األهــيل يف ش ــح بجــوار الن ــاد ليصب ــر االتح ــل مق ــام انتق ــذا الع و يف ه

ــر الحــايل ــة و هــو املق الجبالي

شــارك املنتخــب املــرصي يف كاس االمــم االفريقيــة يف اثيوبيــا و بعــد الفــوز 

يف املبــاراة األوىل أمــام أوغنــدا بهدفــن لهــدف و انتقــل للمبــاراة النهائيــة مل 

يســتطع االحتفــاظ باللقــب الثالــث و خــر أمــام الفريــق االثيــويب بأربعــة 

أهــداف لهدفــن

اســتضافت غانــا بطولــة كأس األمــم االفريقيــة و جــاء املنتخــب املــرصي ثانيــا يف 

مجموعتــه بعــد الســودان بفــارق هــدف واحــد بعــد فــوز مــرص عــى نيجريــا بســتة 

أهــداف مقابــل ثالثــة و تعــادل مــع الســودان بهدفــن و لكــن فــوز الســودان عــى 

ــا يف النهــايئ  ــة حســم املركــز األول للســودان و صعــدت لتالقــي غان ــا برباعي نيجري

ليحقــق املنتخــب الغــاين بطولتــه األوىل و يفــوز املنتخــب املــرصي يف مبــاراة تحديــد 

املركــز الثالــث عــى اثيوبيــا بأربعــة اهــداف لالشــئ و كان حســن الشــاذيل هــداف 

البطولــة كانــت ســنة ٦٣ هــي الســنة األوىل التــي يخــرج فيهــا لقــب الــدوري العــام 

املــرصي مــن بــن جــدران األهــيل و الزمالــك حيــث فــاز بــه نــادي الرتســانة

الدوري خارج االهلي و الزمالك

كانــت املشــاركة املرصيــة يف كــرة القــدم يف الــدورة األوليمبيــة يف طوكيــو واحــدة 

مــن املشــاركات املميــزة كان املــدرب اليوغوســاليف أندريــا فاندلــر و االداري يوســف 

ــارس  ــي خورشــيد ) ح ــون هــم فتح ــام و الالعب ــم حســن ام ــي و الحك الريع

ــناوي و  ــن االس ــش و أم ــي دروي ــى( و ميم ــارس مرم ــد ) ح ــا حم ــى( و رض مرم

رفعــت الفناجيــيل و يكــن حســن و محمــد بــدوي و طــه اســاعيل و رأفــت عطيــة 

ــود  ــر و محم ــل نص ــاهن و نبي ــد ش ــاض و محم ــى ري ــب و مصطف ــمر قط و س

ــي  ــى و ميم ــد مصطف ــحتة و أحم ــق ش ــد صدي ــان و محم ــال عت ــن و ك حس

ــاخ  ــي و فــاروق الســيد و ســيد الطب الربين

شعار اوليمبياد روما عام ١٩٦٠
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رأفت عطية- االسناوي -الشاذيل - يكن حسن - شحتة االساعييل- ابو رسيع - مصطفى رياض - 

رفعت الفناجيى - بدوى عبد الفتاح - الجوهرى الكبر- أحمد بهاء

رفعت الفناجيل وهشام عوض وأحمد ماهر ومصطفي رياض وعز الدين يعقوب ومحمد أبو العز وطه اساعيل والبوري وسيد عبد الرازق وأحمد رفعت
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 املشر عبد الحكيم عامر

شعار اوليمبياد طوكيو عام ١٩٦٤

بعثة املنتخب الوطني يف أوملبياد طوكيو٦٤
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محمد عى كالى ىف مدرجات املالعب املرصية

بدوى عبد الفتاح يراوغ أحد مدافعى النمسا وخلفه صالح سليم
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االســتاد املــرصى الكبــر وميزانيتــه ٢٥٦ الــف جنيــٍه وهــذا املبلــغ يشــمل قيمــة األراىض وكانــت املنطقــة املرشــحة هــى ميــت عقبــه ولكــن بســبب 

بعــض العقبــات تــم تنفيــذ املــروع ىف صحــراء مصــز الجديــدة

تصميم االستاد كان صورة طبق االصل من استاد برلن 

املنتخب املرصى لكرة القدم ىف أوليمبياد طوكيو عام ١٩٦٤

نبيل نصر واالسناوى ومصطفى رياض ويكن حسن
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املنتخب املرصى لكرة القدم املشارك ىف دورة األلعاب األوليمبية بطوكيو عام ١٩٦٤

املنتخب املرصى الذى لعب مع منتخب أملانيا الدميوقراطية عام ١٩٦٦بإستاد كارل ماركس باملانيا الرقية

الوقوف من اليمن : رفعت الفناجييل - البوري-محمد بدوي - ميمي الربيني - الشاذيل -محمود بكر

الجلوس من اليمن: فاروق السيد - الجوهري - خورشيد- مصطفى رياض- طه اساعيل
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197319761978

19771979

1975

1974

 فــاز نــادي غــزل املحلــة ببطولــة الــدوري العــام كــا تــم انتخــاب مجلــس ادارة 

جديــد برئاســة الســيد النائــب/ محمــد احمــد يف ســبتمرب 1973.

قبل حرب اكتوبراملجيدة.

شــارك املنتخــب املــري يف كأس األمــم االفريقيــة يف اثيوبيــا و تعــادل 

ــم  ــري ث ــه ب ــر ط ــجل مل ــدف س ــا به ــع غيني ــاراة االوىل م ــق يف املب الفري

فــازت مــر بهدفــن لهــدف عــى أوغنــدا احــرز الهدفــن مصطفــى عبــده و 

طــه بــري ثــم تعــادل الفريــق مــع اثيوبيــا بهــدف أحــرزه حســن شــحاتة ثــم 

يف الــدور التــايل خــر الفريــق املــري مــن نيجرييــا بثالثــة اهــداف لهدفــن 

ــل . أحرزهــا الخطيــب و عــي خلي

- شــاركت مــر ىف دورة االلعــاب االفريقيــة بالجزائــر يوليــو 1978 و 

حــدث احتــكاك مــع العبــى ليبيــا ىف مبــاراة ليبيــا × مــر و الغيــت املبــاراة و 

انســحب املنتخــب املــري و عــاد اىل مــر و بســبب ذلــك تــم حــل مجلــس 

ادارة االتحــاد بقــرار مــن رئيــس جهــاز الرياضــة و تــم تعيــن محمــد حســن 

ــم عــاد املجلــس برئاســة محمــد احمــد بحكــم قضــاىئ ىف ديســمرب  حلمــي ث

.1978

- اعيد انتخاب مجلس ادارة االتحاد برئاسة السيد النائب محمد احمد.

- اســتعدت مــر للمشــاركة ىف كاس فلســطن للشــباب بالســعودية نوفمــرب 1977 

اال انهــا فؤجئــت قبــل الســفر ب24 ســاعة بااللغــاء بســبب زيــارة الســادات للقــدس.

خــاض املنتخــب املــري غــار التصفيــات االفريقيــة املؤهلــة للــدورة 

األوليمبيــة موســكو 8٠ 

وتأهل بعد تخطي الفريق الزامبي.

ــة  ــارس و يف البداي ــابعة يف م ــة الس ــم االفريقي ــات كاس االم ــر نهائي ــت م نظم

احتــل املنتخــب املــري صــدارة املجموعــة التــي ضمــت زامبيــا و أوغنــدا و ســاحل 

العــاج و كانــت الصدمــة يف مبــاراة نصــف النهــايئ امــام زائــري و خــرت مــر بثالثــة 

اهــداف لهدفــن و فــازت مــر باملركــز الثالــث بعــد الفــوز عــى الكونغــو برباعيــة. 

خــرج املنتخــب املــري مــن التصفيــات املؤهلــة للــدورة األوليمبيــة مونرتيــال 

بعــد التعــادل مــع الســودان يف القاهــرة بهــدف والهزميــة يف الســودان بهــدف.

الجالسون من اليمن : حسن عى و فاروق جعفر وشاكر عبد الفتاح و عادل البابي- وأحمد عبد الباقي

الواقفون من اليمن: اسامه خليل والجوهرى الصغري وعى خليل ومحمد السياجى ومخمد توفيق وحسن شحاته
 مصر تفوز على تنزانيا فى مباراة العودة ١/٥
التى اقيمت بينهما على ملعب نادى الزمالك

1971

1970

1972

 بعــد مايــو 1971 تــم تعيــن ســليان عبــد الحــى رئيســا لالتحــاد بــدال مــن ســعد 

يد  زا

 بعــد توقــف دام أربــع ســنوات اســتؤنفت مســابقة الــدورى العــام 1972/1971 

واســتمرت إىل ان حدثــت بعــض التجــاوزات ىف مبــاراة االهــى × الزمالــك يف ديســمرب 

1971  و الغاهــا الحكــم الديبــه و تــم الغــاء الــدورى بعدهــا.

ــى  ــع ع ــودان و ترب ــة يف الس ــم االفريقي ــري يف كأس األم ــب امل ــارك املنتخ ش

ــاراة  ــازت مــر يف املب ــو ف ــا و الكونغ ــا و كيني ــي ضمــت غان ــه الت ــة مجموعت قم

ــن  ــة و حس ــي أبوجريش ــا ع ــدف أحرزه ــداف له ــة اه ــا باربع ــى غيني األوىل ع

ــدف  ــا به ــع غان ــب م ــادل املنتخ ــة تع ــاراة الثاني ــري و يف املب ــه ب ــاذيل و ط الش

ســجله ســيد بــازوكا و يف ثالــث مباريــات املجموعــة حقــق املنتخــب الفــوز عــى 

الكونغــو بهــدف عــي ابــو جريشــة ثــم صعــد املنتخــب ليالقــي الســودان يف مبــاراة 

قبــل النهــايئ و يخــر بهدفــن لهــدف ســجله الشــاذيل و يف مبــاراة تحديــد املركــز 

ــة اهــداف لهــدف أحــرز أهــداف  ــوار بثالث ــازت مــر عــى كــوت ديف ــث ف الثال

ــة الشــاذيل. مــر الثالث

ــه  ــارص و خلف ــد الن ــال عب ــس ج ــويف الرئي ــام ت ــس الع ــن نف ــبتمرب م و يف س

ــادات. ــور الس ــد أن ــس محم الرئي

- شــاركت مــر ىف مســابقة كاس فلســطن فربايــر 1972 ببغــداد و التــى نظمتهــا 

ــس  ــة املنتخــب املــري و يف نف ــاز بالبطول ــرة و ف ــة الول م ــدول العربي ــة ال جامع

العــام خرجــت مــر مــن تصفيــات كأس العــامل املانيــا 74 امــام املنتخــب التونــي 

كا استأنف االتحاد مسابقة الدورى العام مرة أخرى.

نجوم كبيرة ونتائج سلبية
العــودة بتوقيــع غــزل املحلــة و بعــد النــر يف 1973 عــادت مــر 

لتنظيــم كأس األمــم اإلفريقيــة 1974 

لكــن عــى صعيــد املســتوى الفنــي و النتائــج مل تكــن عــى 

املســتوى املرجــو و بالرغــم مــن وجــود نجــوم و أســاء كبــرية و لهــا 

مــن النجوميــة مالهــا اال انــه مل يتــم تحقيــق أي شــئ يذكــر ال عــى 

املســتوى اإلفريقــي أو حتــى املشــاركة يف كأس العــامل بنســخه الثــالث 

ــال 7٦ ــخ 72 أو مونرتي ــة ميوني ــدورة األوليمبي 78/74/7٠ أو ال

بــدأت فــرتة الســبعينات بدايــة مبــرة بفــوز االســاعيي بــأول 

ــتاد  ــى اس ــام 197٠ و ع ــن ع ــر م ــة يف يناي ــة لالندي ــة مري بطول

القاهــرة الــدويل و بحضــور 12٠ الــف مشــجع حقــق االســاعيي 

ــري الزائــريي  ــة بعــد الفــوز عــى االنجلب البطول

و بعــد تــويل الرئيــس الســادات ظهــرت مجموعــة جديــدة لتــويل 

زمــام األمــور يف  الكــرة املريــة و بــدأت محــاوالت انعــاش الــدوري 

مــرة أخــرى بعــد توقــف طويــل حتــى كانــت البطولــة األوىل بعــد 

تشكيل منتخب مر ىف لقائه مع تركيا الذى انتهى بالتعادل بدون اهداف
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الجالسون من اليمن : فاروق جعفر مصطفى يونس وحسن شحاته والسياجي واحمد عبد الباقى وطه برى

الواقفون من اليمن :املدرب بوركارد بايب-  مصطفى عبده وحسن عى وغانم سلطان وعبد الدايم ومحمود الخطيب وشاكر بشري

الجالسون من اليمن: 

حنفى هليل وعادل البابى 

وحسن شحاته وعى ابو 

جريشةوشحته االسكندراىن
الواقفون من اليمن: 

ابراهيالخليي ومحمد توفيق 

وحسن مختار وهاىن مصطفى 

ومحمد السياجى وسيد عبد 

الرازق
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الواقفون من اليمن: حسن شحاته وسيد عبد الرازق وهاىن مصطفى وحسن درويش وعى ابو جريشه وفاروق جعفر

الجالسون من اليمن: عى خليل ومحمد توفيق وابو امن وعراىب ومحمد ابو العز

الواقفون من اليمن: هاىن مصطفى ومحمد ابو العز وعى ابو جريشه وخريى حسن وحودة وشحته 

الجالسون من اليمن: الجوهرى الكبري وسيد عبد الرازق وعراىب وحسن الشاذىل ومصطفى رياض
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الواقفون من اليمن: بدير ومصطفى عبده ومصطفى يونس وعى خليل وفاروق جعفر ومحمد صالح وحسن شحاته

كأس افريقيا 74

من اليمن: مصطفى يونس واكرامى ومصطفى عبده وسامى ومنصور ومختار مختار وعى خليل وبدير وسعد سليط ومحمود الخطيب وحسن شحاته

الجالسون من اليمن: مختار مختار واكرامى وسعد سليط وسامى منصور
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 مصطفى

 يونس من

 مباراة

 مر

وتونس

 طارق دياب نجم تونس مع حسن شحاته وطاهر الشيخ
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 عادل البابى وبكر

 ومحمد السياجى

 ورأفت مىك

 وعى خليل وبوبو

 واسامه خليل

 وحسن درويش

وهشام عزمى

 محمد لطيف يف لقاء

 مع ستاني راوس

رئيس االتحاد الدويل

الواقفون من اليمن: محمود الخطيب واكرامى وأسامة خليل ورافت مىك ومحمود الخواجه وحسن حمدى ومصطفى البطران

الجالسون من اليمن: طاهر الشيخ وفاروق جعفر وشاكر عبد الفتاح ومصطفى يونس وفتحى مربوك
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من اليمن: فاروق جعفر والجوهرى ورأفت ميك وسيد عبد الرازق وطه البري وعى أبوجريشة وجال عبد العظيم وأبو أمن وهاىن مصطفى وحسن عى ومحمد ابو العز

بدير ومصطفى عبده ومصطفى يونس من لقاء تونس
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1986

1988

19871989

1985

األهــي  ألبطــال الكــؤوس وحقــق البطولــة بعــد تخطــي كانــون ياونــدي 

يف املبــاراه النهائيــة.

ــام املنتخــب املــري  ــا أم ــريب عائًق ــف املنتخــب املغ ــره أخــري يق م

ــدار  يف الوصــول لــكأس العــامل بعــد التعــادل يف القاهــرة والهزميــة يف ال

ــوار  ــه مش ــي نهاي ــاراة ه ــذه املب ــت ه ــئ  وكان ــن لالش ــاء بهدف البيض

الكابــن محمــد عبــده صالــح الوحــش مــع املنتخــب املــري كمــدرب. 

اســتمر االهــي بطــاًل ألبطــال الكــؤوس بعــد تخطــي ليفنتــس النيجــري 

و يف نفــس العــام نجــح الدكتــور حســن عبــدون يف االنتخابــات ليصبــح 

ــًدا لإلتحــاد املــري لكــرة القــدم. ــا جدي رئيًس

يف فربايــر مــن بدايــة العــام اندلعــت أحــداث عرفــت باســم أحــداث 

ــابيع  ــة أس ــوال لبضع ــر تج ــالد حظ ــا الب ــهدت بعده ــزي ش ــن املرك االم

ــد مشــاورات  ــة وبع ــم االفريقي وكان محــدًدا ملــر اســتضافة كأس االم

حقــق املنتخــب املــري بقيــادة مايــكل ســميث بطولــة دورة األلعــاب 

االفريقيــة يف نــرويب وجــاءت املشــاركة األوىل ملنتخــب الناشــئن بكنــدا 

بقيــادة طــه بــري, كــا عــاد األهــي مــرة أخــرى ليتــوج بطــال لــكأس 

ــا ابطــال الــدوري بعــد الفــوز عــى الهــالل الســوداين يف املبــاراة  افريقي

النهائيــة.

ــروج  ــد الخ ــول بع ــاد س ــل الوليمبي ــب املــري يف التأه ــل املنتخ فش

متســكت الحكومــه املريــه آنــذاك بــرورة اســتضافة البطولــة كاهــو 

محــدد ســلًفا ويف مــارس مــن نفــس العــام انطلقــت كأس االمــم االفريقية 

وانتهــت بفــوز الفريــق املــري وحصولــه عــي اللقــب الثالــث يف 

تاريخــه بعــد مبــاراة أمــام منتخــب الكامــرون يف الــدور النهــايئ واســتمر 

تفــوق األنديــة املريــه حيــث فــاز النــادي االهــي للمــره الثالثــة بــكأس 

األنديــة أبطــال الكــؤوس بعــد الفــوز عــي نــادي ســوجارا الجابــوين كــا 

اســتعاد الزمالــك بطولــة األنديــة أبطــال الــدوري بعــد فــوزه عــي نــادي 

افريــكا ســبور االفــواري.

أمــام تونــس كــا مل يكــن يف حالــة جيــدة أثنــاء املشــاركة يف كأس االمــم 

االفريقيــة يف املغــرب و بعدهــا بــدأت االنتفاضــة و تــم تعيــن محمــود 

الجوهــري مديــرًا فنيــا للمنتخــب و كانــت النقلــة الجديــدة للكــرة 

ــد  ــذي تفق ــنة ٨٢ ال ــذ س ــو األول من ــام ه ــذا الع ــا كان ه ــة ك املري

ــة  ــا عــى البطــوالت اإلفريقي ــة هيمنته ــة املري األندي

و يف ذات العــام تــم حــل مجلــس ادارة االتحــاد برئاســة حســن عبــدون 

و تــم تعيــن مجلــس مؤقــت يقــوده ابراهيــم الجويني.

نجــح الجوهــري يف اعــادة تنظيــم املنتخــب املــري و قــاده للتأهــل 

ــر انتهــت  ــع الجزائ ــن م ــن فاصلت ــد مبارات ــا بع ــامل يف ايطالي ــكأس الع ل

األوىل يف الجزائــر بالتعــادل الســلبي و يف نوڤمــرب و عــى ســتاد القاهــرة 

و بهــدف حســام حســن تحتفــل الجاهــر املريــة بالصعــود للمشــاركة 

الثانيــة يف كأس العــامل.

و عــى صعيــد االتحــاد تــم تعيــن فــاروق ابــو العــز رئيســاً لإلتحــاد ثــم 

عــاد مجلــس حســن عبــدون مــرة أخــرى بحكــم القضاء.

1981

1980

198219831984

ــكو إال أن  ــاد موس ــول ألوملبي ــري يف الوص ــب امل ــاح املنتخ ــم نج رغ

ــي  ــكرين الرشق ــتان ورصاع املعس ــوفيتي الفغانس ــاد الس ــاح االتح اجتي

والغــريب كان ســببا يف انســحاب مــر ومشــاركه زامبيــا بــداًل عنهــا و يف 

العــام ذاتــه شــارك املنتخــب يف كأس األمــم االفريقيــة يف الجــوس و خــر 

أمــام الجزائــر يف املبــاراة قبــل النهائيــة بربــات الرتجيــح.

اعتذرت مر عن املشاركة يف كأس األمم االفريقية يف ليبيا 

بسبب الخالفات السياسية أنذاك و كان هذا العام هو عودة 

التألق لألندية املريه حيث حقق املقاولون العرب بطولة 

إفريقيا لألندية أبطال الكؤوس وبعدها بأيام قليله حقق النادي 

األهي بطولة كأس افريقيا لألندية أبطال الدوري . ويف نفس 

العام عاد السيد محمد أحمد لرئاسة اإلتحاد املري لكرة القدم.

مل يستطع النادي األهي الحفاظ عي لقبه كبطل الفريقيا لألندية ابطال 

الدوري و خر يف املباراة النهائية امام كوتوكو وصيفه يف العام السابق 

فيا استطاع املقاولون العرب االحتفاظ بلقبه كبطل أفريقيا لألندية ابطال 

الكؤوس امام أجازا لومي بطل توجو , كا حقق املقاولون العرب لقب 

الدوري العام ليصبح سابع االبطال. وىف هذه السنه حصل محمود الخطيب 

عى جائزة افضل العب ىف افريقيا وهى املرة االوىل لالندية املرية.

بــدأ العــام مبشــاركة قويــة للمنتخــب املــري يف كأس األمــم االفريقيــة 

يف ســاحل العــاج وتوقفــت املســرة يف املبــاراه قبــل النهائيــة أمــام 

ــح.  ــات الرتجي ــري برب ــب النيج املنتخ

كــا عــاد الفريــق للمشــاركه يف األوملبيــاد مرًة أخــرى يف لــوس انجلوس 

٨٤ وخــرج مــن مبــاراة دور الثانيــه واســتمرت ســيطرة األنديــة املريــه 

ــة  ــة األندي ــره بطول ــك ألول م ــق الزمال ــة وحق ــي البطــوالت االفريقي ع

ــل  ــتارز النيجــري وانتق ــوق عــي شــوتنج س ــد التف ــدوري بع أبطــال ال

مل يتمكــن املنتخــب املــري مــن الوصــول لــكأس العــامل بعــد الخســارة 

أمــام املنتخــب املغــريب وكان الخــروج ســببًا يف حــل مجلــس إدارة االتحــاد 

ــن  ــم تعي ــام وت ــس الع ــن نف ــو م ــد يف يوني ــد أحم ــة الســيد محم برئاس

اللــواء مصطفــي علــواين الكســار رئيســا ملجلــس مؤقــت ويف نفــس العــام 

تألــق منتخــب الشــباب بقيــادة الكابــن هــاين مصطفــي مــع نجــوم الجيل 

ــا  ــة افريقي ــوز يف بطول ــوا الف ــه... وحقق ــد ورفاق ــر أبوزي ــي طاه الذهب

للشــباب وقدمــوا صــوره مرشفــه للكــره املريــه يف كأس العــامل للشــباب.

ازدهار للكرة المصرية
ــة  ــة بداي ــوالت االفريقي ــة للبط ــة املري ــيد األندي ــدأ تس ــدم و ب ــرة الق بك

ــر كأس  ــت م ــم نظم ــك ث ــي و الزمال ــم األه ــرب« ث ــون الع ــن »املقاول م

األمــم اإلفريقيــة ١٩٨٦ و فــازت باللقــب ثــم تبعتهــا بلقــب بطولــة األلعــاب 

ــام شــارك منتخــب الناشــئن يف كأس  ــرويب ١٩٨٧ و يف نفــس الع ــة ن األفريقي

ــامل يف  ــكأس الع ــود ل ــرب ١٩٨٩ بالصع ــرتة يف نوڤم ــت الف ــدا و توج ــامل بكن الع

ــة ــا للمــرة الثاني ايطالي

تعــد الثانينيــات فــرتة االزدهــار للكــرة املريــة, فبالرغــم مــن االنســحاب 

مــن املشــاركة يف أوليمبيــاد موســكو ١٩٨٠ و عــدم التوفيــق يف البطولــة 

االفريقيــة يف نيجريــا ١٩٨٠ اال أن العــام ١٩٨١ شــهد املشــاركة األوىل ملنتخــب 

مــر للشــباب يف كأس العــامل يف اســرتاليا و ابــى الفريــق بــالًء حســنا وشــهد 

مولــد نجــوم جــدد حملــوا رايــة املنتخــب املــري لفــرتة طويلــة و بعــد رحيــل 

ــام  ــارك ازداد االهت ــس مب ــويل الرئي ــر ١٩٨١ و ت ــادات يف اكتوب ــس الس الرئي

اللواء محمد خليل الديب املدير التنفيذي و املهندس رشيف خشبة عضو مجلس ادارة االتحاد و فوزي غانم و صادق عبد املنعم

منتخب مر عام ٨3
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 الوقوف من اليمن: ابراهيم يوسف- طاهر أبو زيد- ثابت البطل- مجدي عبد الغني- شوقى غريب- عي شحاتة والخطيب

الجلوسمن اليمن: حادة صدقي- ربيع ياسن - حاده صدقي- نارص محمد عي- عادل عبدالواحد 

 الوقوف من اليمن:  ثابت البطل - زكريا 

ناصف - عاد سليان - مجدي عبد 

الغنى - شوقي غريب - رضوان - عالءنبيل

الجلوس من اليمن: ربيع ياسن - 

حادة صدقي - عى شحاتة - ابراهيم 

يوسف

 الوقوف من اليمن: طاهر أبو زيد - عاد سليان - 

شوقى غريب - عالء نبيل - ربيع ياسن - الخطيب

الجلوس من اليمن: ابراهيم يوسف - حادة صدقي - 

مجدي عبد الغنى - اكرامى - ماهر هام
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طاهر أبو زيد والجزائر ٨٤

الخطيب كابن 

منتخب مر

الوقوف من اليمن: مجدي عبد الغني - عاد سليان - جال عبد الحميد - ربيع ياسن - محمدصالح - إكرامي

الجلوس من اليمن: عالء ميهوب - ابراهيم يوسف - طاهر أبو زيد - حادة صدقي - امين يونس
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لوس أنجلوس ٨٤

الوقوف من اليمن: مجدي عبد الغنى - احمد ناجى - طاهر أبو زيد - ربيع ياسن - عالءنبيل - الخطيب

الجلوس من اليمن: ابراهيم يوسف - عاد سليان - بدر حامد - شوقى غريب -  محمد عمر

مباراة مر وإيطاليا يف لوس أنجلوس ٨٤ ... يتقدمهم عادل املأمور حارس املرمى
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محمد عمر ىف كأس األمم األفريقية ٨٦

طاهر أبو زيد يف مبارة الكامرون ٨٦

كاس األمم ٨٦

الوقوف من اليمن: الخطيب وأرشف قاسم ومجدي عبد الغني وربيع ياسن 

وثابت البطل وومصطفى عبده وجال عبد الحميد

الجلوس من اليمن: عي شحاتة و محمد عمر وحادة صدقى و طاهر أبو زيد

منتخب مر ٨٨

الوقوف من اليمن: ثابت البطل -  جال عبد الحميد - 

شوقي غريب - حسام حسن - امين يونس - طاهر أبو زيد

الجلوس من اليمن: ربيع ياسن - محمد عمر - 

اساعيل يوسف - حادة صدقى - ابراهيم حسن
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منتخب مر

الرئيس مبارك 

يستقبل منتخب مر 

بعد التأهيل لكأس 

العامل ٩٠

جال عبد الحميد - شوبر -  ابراهيم حسن - ارشف قاسم - مجدي عبد الغني - محمد رمضان - طارق سليان - احمد رمزى - اساعيل يوسف - هاين رمزي - عالء ميهوب



مباراة مر وليبريا أول مباريات تصفيات كأس العامل ٩٠

حسن عبدون ومحب يوسف وعبد الحميد بهجت بدوى وعزمي بدوى
األخوان حسن يف مباراة مر والجزائر والتي تأهل بعدها املنتخب لكأس العامل ٩٠
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