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ــاد  ــخ االتح ــى تاري ــوي ع ــاب يحت ــع كت ــر يف جم ــدأ التفك ــا ب ــاب عندم ــذا الكت ه

املــري لكــرة القــدم وجدنــا أنــه مــن الصعــب بــل و مــن املســتحيل أن يســتوعب 

ــدات و ليــس  ــاج إىل عــدة مجل ــا األمــر يحت ــل وجدن ــخ ب ــاب واحــد هــذا التاري كت

ــأ  ــدم كتاب ــا أن نق ــك رأين ــر . لذل ــال األم ــن ك ــراب م ــا االق ــد إذا أردن ــاب واح كت

مختــًرا يضــم ملحــات مــن الســنوات املائــة مؤكديــن عــى أن املئــات مــن األحــداث 

و املواقــف و اآلالف مــن الصــور واملشــاهد مل نتمكــن مــن ضمهــا يف هــذا الكتــاب، 

ومعهــا املئــات مــن الشــخصيات التــي عملــت يف خدمــة االتحــاد و الكــرة املريــة، 

لــذا أطلــب مــن متصفــح هــذا الكتــاب أن يضــع مــا ســبق نصــب عينيــه آملــن أن 

يحظــى مــا اســتطعنا جمعــه بنــذر يســر مــن الرضــاوان يقــدم رشحــا مبســط لجــزء 

مــن تاريــخ الكــرة املريــة

احمد مجاهد 

لمحات من مائةعام

ــرة   ــري   لك ــاد   امل ــخ   االتح ــى   تاري ــوي   ع ــاب   يحت ــع   كت ــر   يف   جم ــدأ   التفك ــا   ب عندم

ــاب   واحــد   ــن   املســتحيل   أن   يســتوعب   كت ــل   و   م ــن   الصعــب   ب ــه   م ــا   أن ــدم   وجدن  الق

ــا   االقــراب   مــن   ــدات      إذا   أردن ــاج   إىل   عــدة   مجل ــا   األمــر   يحت ــل   وجدن ــخ   ب  هــذا   التاري

ــنوات   ــن   الس ــات   م ــم   ملح ــًرا   يض ــأ   مخت ــدم   كتاب ــا   أن   نق ــك   رأين ــر  .  لذل ــال   األم  ك

 املائــة   مؤكديــن   عــى   أن   املئــات   مــن   األحــداث   و   املواقــف   و   اآلالف   مــن   الصــور  

ــات   مــن   الشــخصيات   ــا   املئ ــاب،   ومعه ــا   يف   هــذا   الكت  واملشــاهد   مل   نتمكــن   مــن   ضمه

ــذا   ــح   ه ــن   متصف ــب   م ــذا   أطل ــة،   ل ــرة   املري ــاد   و   الك ــة   االتح ــت   يف   خدم ــي   عمل  الت

ــه   ــتطعنا   جمع ــا   اس ــى   م ــن   أن   يحظ ــه   آمل ــب   عيني ــبق   نص ــا   س ــع   م ــاب   أن   يض  الكت

  بنــذر   يســر   مــن   الرضــا وأن   يقــدم   رشحــا   مبســطًا   لجــزء   مــن   تاريــخ   الكــرة   املريــة.

 هــذا    الكتاب   

أحمد   مجاهد 

ــرة   ــري   لك ــاد   امل ــخ   االتح ــى   تاري ــوي   ع ــاب   يحت ــع   كت ــر   يف   جم ــدأ   التفك ــا   ب عندم

ــاب   واحــد   ــن   املســتحيل   أن   يســتوعب   كت ــل   و   م ــن   الصعــب   ب ــه   م ــا   أن ــدم   وجدن  الق

ــا   االقــراب   مــن   ــدات      إذا   أردن ــاج   إىل   عــدة   مجل ــا   األمــر   يحت ــل   وجدن ــخ   ب  هــذا   التاري

ــنوات   ــن   الس ــات   م ــم   ملح ــًرا   يض ــأ   مخت ــدم   كتاب ــا   أن   نق ــك   رأين ــر  .  لذل ــال   األم  ك

 املائــة   مؤكديــن   عــى   أن   املئــات   مــن   األحــداث   و   املواقــف   و   اآلالف   مــن   الصــور  

ــخصيات   ــن   الش ــات   م ــا   املئ ــاب   ومعه ــذا   الكت ــا   يف   ه ــن   ضمه ــن   م ــاهد   مل   نتمك  واملش

ــذا   ــح   ه ــن   متصف ــب   م ــذا   أطل ــة،   ل ــرة   املري ــاد   و   الك ــة   االتح ــت   يف   خدم ــي   عمل  الت

ــه   ــتطعنا   جمع ــا   اس ــى   م ــن   أن   يحظ ــه   آمل ــب   عيني ــبق   نص ــا   س ــع   م ــاب   أن   يض  الكت

  بنــذر   يســر   مــن   الرضــا وأن   يقــدم   رشحــا   مبســطًا   لجــزء   مــن   تاريــخ   الكــرة   املريــة.

 هــذا    الكتاب   

أحمد   مجاهد 
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ــز مصــر  ــف 1882 ودخــول االنجلي ــات خري ــع بداي م
ــود  ــدأ الجن ــتقراره ب ــي  وإس ــال البريطان ــة االحت وبداي
ــي  ــون ف ــباب المصري ــدأ الش ــدم وب ــرة الق ــون ك يمارس
ــم اللعبــة فــي شــوارع القاهــرة واالســكندرية ومــدن  تعل
القنــاة ثــم انتشــرت فــي جميــع ربــوع المحروســة وبــدأت 
الفــرق المحليــة حتــي جــاء محمــد أفنــدي ناشــد وكــون 
فريقــاً وأطلــق عليــه »التيــم المصــري« وفــي عــام 

ــوس  ــق األورن ــع فري ــم المصــري م ــارى التي 1892 تب
االنجليــزي علــي ملعــب قــرة ميــدان القلعــة وفــاز التيــم 
المصــري بهدفيــن أحرزهمــا محمــد افنــدي ناشــد واحمــد 
افنــدي رفعــت وأحــدث الفــوز دويــاً وتناولتــه الصحافــة.
ناظــر  إصــدار  فــي  الفضــل  االنتشــار  لهــذا  وكان 
ــام  ــس الع ــي نف ــراراً ف ــا ق ــي باش ــد زك ــارف محم المع
بجعــل التربيــة البدنيــة مــادة أساســية وبــدأت المــدارس 

ــا ــن أبرزه ــدم م ــرة الق ــرق لك ــن ف ــي تكوي ــاً ف تباع

في القـــاهـــرة

- المدرسة السعيدية         

- مدرسة التوفيقية الثانوية

- مدرسة محمد علي االبتدائية     

- مدرسة الناصرية االبتدائية

- مدرسة الخديوية الثانويـة       

 - مدرسة خليل أغا

- مدرسة القربية

وفي االسكندرية

- مدرسة رأس التين                 
- مدرسة سعيد االول

- مدرسة إبراهيم االول

ومــن مدرســة الناصريــة تــدرج حســين حجــازي 
ــي  ــم ال ــة ث ــري فــي الكــرة المصري ــة الكب صاحــب النقل
ــرا ــة الدراســية بأنجلت مدرســة الســعيدية ومنهــا لرحلت

زيارة سعد زغلول للنادى االهىل الفرقة املرصية التى فازت عىل منتخب جنود االنجليز ٣  / ١ ىف ١٨ مايو  ١٩١٦ عىل ملعب املختلط

السلطان حسني كامل

ابراهيم عالم

انجلو بوالنىك
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وفــي عــام 1910 قــام انجلــو بوالنكــي الســكندري المولــد 
ــة  ــة المصري ــط لألندي ــاد المختل ــيس االتح ــل بتأس ــي االص اليونان

وكان مقــره االســكندرية

ــط أول مســابقة لكــرة القــدم عــام 1913  ونظــم االتحــاد المختل
وفــاز نــادي بــوالق للهوكــي ) الســكة الحديــد( مجموعــة القاهــرة 
ــن باالســكندرية متصــدر  ــادي الموظفي ــع ن ــة م ــاراة فاصل ــد مب بع

ــاراة 3 / 1 ــي( وإنتهــت المب مجموعــة االســكندرية ) االولمب

 ثــم بعــد ذلــك مســابقة لطلبــة المــدارس العليــا حتــي عــام 1916 
حيــث تــم تشــكيل االتحــاد المصــري االنجليــزي برئاســة مســتر ميدويل 
وســكرتارية إبراهيــم عــام جهينــه وأمانــة الصنــدوق مصطفــي حســن 

وعضويــة لويــس والســير جنــت ريجلنــد ونيقــوال عرقجــي

وأنطلقــت فكــرة الــكأس الســلطانية حيــث أهــدي الســلطان حســين 
كامــل كأســاً بأســمه تســابقت عليهــا الفــرق وفــازت فــرق الجيــش 
ــة – ــي : االشــارة – المدفعي ــع االول ــزي بالبطــوالت االرب االنجلي

البيــادة - الشــروود

ثــم كان المختلــط ) الزمالــك ( هــو أول نــاد مصــري يفــوز 
بالبطولــة 1920  / 1921 وأســتمرت المســابقة 22 موســماً، 

جــاءت قائمةالفائزيــن بهــا علــى النحــو التالــي:
اإلشاراة ) مرة (     

 المدفعية البريطانية ) مرة ( 
البيادة البريطانية ) مرة (            

الشروود ) مرة (           

المختلط ) مرتين (         
السكة الحديد ) مرتين (

بور فؤاد ) مرة(    

المصري البورسعيدي  ) ثاث مرات (
األهلي ) سبع مرات (        

الترسانة ) مرتيـــن (
االتحاد السكندري ) مرة (

وتوالــت المســابقات حتــي جــاء موســم 48 / 49  وأطلــق الحكــم 
الدولــي ومديــر عــام االتحــاد المصــري ورائــد التعليــق الرياضــي 
محمــود بــدر الديــن فكــرة تنظيــم مســابقة الــدوري العــام وكانــت 

الفــرق المشــاركة

االهلــي – الزمالــك – الترســانة – الســكة الحديــد – االولمبــي – 
االتحــاد – اليونــان – التــرام – المصــري – بور فؤاد – االســماعيلي

نــادي فــاروق  بيــن  وكانــت أول مبــاراة 21 اكتوبــر1948 
والمصــري )الزمالــك( 

)المنتخب الوطني(

المنتخــب  شــارك  االنجليــزي  المصــري  االتحــاد  عهــد  فــى 
المصــري فــي أولمبيــاد أنفــرس )أنتويــرب( 1920 كأول اتحــاد 
غيــر أوروبــي ليكمــل عقــد األربعــة عشــر منتخبــاً مــن بينهــا 
يوغوســافيا وتشيكوســلوفاكيا كأمــم ناشــئة ومشــاركة للمــرة األولــى 
بخــاف الفريــق المصــري منتخبــي أســبانيا واليونــان وفــي صبــاح 
يــوم8/28 تبــارت الفرقــة المصريــة مــع المنتخــب اإليطالــي وانتهــت 
بفــوز إيطاليــا 1/2 تقــدم إليطاليــا بالونســيري فــي الدقيقــة )25( 
ــي  ــزي ف ــم أحــرز بيري ــة )30( ث ــي الدقيق ــان ف ــي عثم ــادل زك وتع

ــري  ــب المص ــرج المنتخ ــا وخ ــوز إليطالي ــدف الف ــة )57( ه الدقيق
لكنــه شــارك فــي مبــاراة للترضيــة أمــام المنتخــب اليوغوســافي فــي 
ــاً  ــازي هدف ــين حج ــداف حس ــرز األه ــازت مصــر 2/4 أح 9/2 وف

ــن. ــيد أباظــة هدفي ــاً وس ــة هدف وحســن علوب

كانــت البعثــة المصريــة برئاســة أحمــد حســنين بــك وســكرتارية 
محمد صبحي األتربي  ومثل مصر:         

كامــل طــه )حــارس مرمــى(، محمــد الســيد، عبدالســام حمــدي، 
ــدهللا،  ــق عب ــان، توفي ــل عثم ــي الحســني، جمي ــاض شــوقي، عل ري

حســن علــي علوبــة، ســيد أباظــة، زكــي عثمــان. 

جريدة االهرام ىف ١٩٢٠

البعثة املرصية املشاركة ىف دورة األلعاب األوليمبية بأنفرس .. بلجيكا عام ١٩٢٠
حسني حجازى

وثيقة تشريإىل صفحة منسية يف تاريخ حسني حجازي
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مباراة منتخب مرص مع ايطاليا ٢/١
الجالسون من اليمني : عبد السالم حمدى وكامل طه »حارس املرمى« ومحمد السيد

 »الواقفون من اليمني : زىك عثامن والسيد اباظة وحسن عىل علوبة ،محمد صبحى االترىب وعىل الحسنى واحمد محمد حسنني »رئيس البعثة

وحسني حجازى ورياض شوقى وجميل عثامن وتوفيق عبد الله

 منتخب مصر
فى اوليمبياد انفرس - بلجيكا عام ١٩٢٠

 شعار الدورة االوليمبية

أنفرس ١٩٢٠
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1923

إلــى رفــع الحمايــة البريطانيــة واالعتــراف باســتقالل 
مصروعلــى المســتوى الكــروي شــهَد هــذا العــام اكتمــالَ 
مســابقِة »كأس التفــوِق المصــري لألميــر فــاروق«، 
والتــي ســُتعَرف بعــد ذلــك بــكأس مصــر، وفــي هــذا العــام 

ــكأس. ــك« بال ــط »الزمال ــادي المختل ــاز ن ف
وشــهد هــذا العــام أيًضــا تشــكيل أول لجنــة للحــكام فــي 

مصــر علــى النحــو التالــي:
- محمد صبحي األتربي »رئيًسا«.

- علّي صادق »سكرتيًرا«.
وعضويــة كل مــن إســماعيل يســري، حســين حجــازي، 
عــالم  إبراهيــم  شــوقي،  ريــاض  محمــد،  يوســف 

»جهينــة«. 

شــهد هــذا العــام خطــوًة هامــة نحــو إرســاء قواعــِد الدولــِة 
ــذي نظــم أوضــاَع  ــدة؛ إذ صــدر دســتوُر 1923 ال ــِة الجدي المصري

ــة. ــنواٍت طويل ــر لس ــي مص ــة ف ــاِة العام الحي
وســيًرا علــى درب تأكيــد عضويــِة مصــر فــي المنظمــات والهيئــات 
ــى  ــاه عل ــذا االتج ــي ه ــة ف ــوًة هام ــام خط ــذا الع ــهد ه ــة، ش الدولي
المســتوى الكــروي؛ إذ بــدأ االتحــاد المصــري جهــوًدا حثيثــة نحــو 
اكتســاب االعتــراف الدولــي وعضويــة الفيفــا. وبدايــًة نجــح االتحــاد 
المصــري فــي إقنــاع االتحــاِد المختلــط بالتخلــي عــن ســلطاِته بشــأن 
ــدأت المراســالُت  ــِح االتحــاِد المصــري ، كمــا ب ــِة لصال ــم اللعب تنظي
ــِة  ــراُر الجمعي ــدر ق ــل ص ــِة . وبالفع ــاِب العضوي ــا الكتس ــع الفيف م

البعثة املرصية املشاركة ىف دورة األلعاب األوليمبية بباريس عام ١٩٢٤ اثناء العرض العام إلفتتاح الدورة

جريدة االهرام

ــكندرى ــاد الس ــول االتح  حص

ــام ١٩٢٦ ــرص ع ــى كاس م ع

وثيقة من االتحاد الدويل لكرة القدم تعلن انضامم مرص إىل عضويته عام ١٩٢3

1922

ال نســتطيع أن نفهــَم هــذا الحــدَث المهــم دون تناِولــه فــي 
ــة نحــو االســتقالل  ــِة المصرِي ــِة الوطني ســياق تطــوِر الحرك
عــن بريطانيــا، وإعــالن الدولــة المصريــة؛ إذ عانــت مصــُر 
األَمْريــن أثنــاء الحــرِب العالميــة األولــى )1914- 1918(، 
كمــا قدمــت مصــُر خدمــاٍت جليلــٍة لبريطانيــا فــي خضــم 
ــَة عــن مصــر  ــرا الحماي ــى أمــل أن تلغــي انجلت الحــرب، عل
ــرب  ــاء الح ــاب انته ــي أعق ــر. وف ــتقالل مص ــرف باس وتعت
ــول باالســتقالل،  ــم ســعد زغل ــب الزعي ــى طال ــة األول العالمي
لكــن بريطانيــا رفضــت ذلــك األمــر، كمــا قامــت باعتقــال ســعد 
ــك  ــر ذل ــى أث ــالد. وعل ــارج الب ــم خ ــه ونفيه ــول ورفاق زغل
ــت  ــي رفع ــورة الت ــذه الث ــورة 1919، ه ــداث ث ــت أح اندلع

ــة. ــة المصري شــعار القومي
وعمــل البعــض علــى ترجمــة هــذا الشــعار إلــى واقــع 
ــم  ــك ل ــة، لذل ــر مؤسســات الدول ــن خــالل تمصي ــوس م ملم
ــا  ــي عــام 1920، تحقيًق ــِك مصــر ف ــا إنشــاُء بن ــن غريًب يك
التاســع  القــرن  منــذ  المصريــة  الوطنيــة  الحركــِة  لحلــِم 
عشــر بإنشــاُء بنــٍك مصــريٍ خالــٍص مــن أجــل تمصِيــر 
االقتصــاِد المصــري. وعلــى الــدرب نفســه نجــح المصريــون 
ــي ظــل  ــدم ف ــرة الق ــاد ك ــر اتح ــي تمصي ــي عــام 1921 ف ف
ــة  ــُة العمومي ــة حيــث اجتمعــت الجمعي هــذه األجــواء الوطني
لالتحــاد وكانــت تضــم 25 نادًيــا هــي: األهلــي، الســكة 
الحديــد، منتخــب المــدارس، مصــر بالمنيــرة، صــالح الديــن 
بالخليفــة، التوفيقيــة بشــبرا، الترســانة، موظفــو اإلســكندرية 
»األوليمبــي«، القاهــرة بالترعــِة البوالقية، النــادي المصري 
بــدرب الجماميــز، العباســية، النيــل ببــوالق، شــركة المالبس 
الطبــي  القســم  الســكندري،  االتحــاد  بشــبرا،  المصريــة 
بالجيــش المصــري، المختلــط »الزمالــك«، بنهــا الرياضــي، 
الزقازيــق، محــرم بــك باإلســكندرية، المحروســة، الزيتــون، 

ــرام. ــادي األه ــث، ن ــادي الحدي ــتقبل، أرارات، الن المس
وشــهد الثالــث مــن ديســمبر اإلعــالن عــن تشــكيل اللجنــة 
العليــا، التــي هــي بمثابِة أوِل مجلــِس إدارٍة لالتحــاِد المصريِ 

علــى النحــو التالــي:
- جعفر والي باشا »رئيًسا«.

- فؤاد أباظة بك »وكيالً«.
- إسماعيل يسري »أميًنا للصندوق«.

-  يوسف محمد »سكرتيًرا عاًما«.
ــوقي،  ــاض ش ــرجاني، ري ــر الس ــن: طاه ــة ُكٍل م وعضوي
عبــد الحميــد محــرم، علــّي صــادق، محمــد شــاهين، محمــد 
إبراهيــم، عبــاس حلمــي زغلــول، محمــد صبحــي األتربــي، 

البدايه

إبراهيــم عــالم »جهينــة«، نقــوال عرقجــي، زكريــا عبــاس، 
ــازي،  ــا: حســين حج ــن هم ــن بالتعيي ــى عضوي ــِة إل باإلضاف

مســتر سمبســون.

شــهد هــذا العــام منعطًفــا هاًمــا فــي التاريــخ المصــري؛ 
إذ اضطــرت بريطانيــا إزاء ازديــاِد الحركــِة الوطنيــة 
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ــدأت  ــة وب ــك الحبي ــات الرســمية وكذل ــن فــي المباري الالعبي
ــي  ــة عل ــن والمصادق ــي ســن القواني ــة ف ــة العمومي الجمعي

ــة الحــكام. تم تكوين اللجنة العليا الجديدة لإلتحاد من حضرات:الئحــة لجن
الرئيس جعفر والي باشا

الــوكيـــالن: األمير عباس حليم ، محمد حيدر بك
السكرتير العام: أحمد فؤاد أنور بك
أمين الصندوق: نجاتي أباظة أفندي

العــروس  محمــد  أفنــدي  الحســابات: مصطفي حســن  مراقــب 
ــدي أفن

ولم ينجح مرشحان من النادي األهلي همــا:
داود بك راتب ألمانة الصندوق 

ورياض أفندي شوقي لمراجعة الحسابات 

1927

فريق نادى املختلط »الزمالك« عام ١٩٢١مباراة مرص وتركيا عام ١٩٢٨ والتى انتهت ٧-١ لصالح مرص

الحكم يوسف محمد يجرى القرعة يف مباراة افتتاح اوليمبياد أمسرتدام عام ١٩٢٨ بني منتخبي شيى والربتغال يف ٢٧ مايو ١٩٢٨

ــي 21  ــوزان بسويســرا ف ــة ل ــي مدين ــدة ف ــا المنعق ــِة للفيف العمومي
مايــو بقبــوِل عضويــِة االتحــاد المصــري. ويفتــح هــذا القــرار 
صفحــًة جديــدًة فــي تاريــخ الكــرِة المصريــة ، وتنظيــم اتحــاد الكــرة 

لتمثيــِل مصــر الدولــي.
ــكيل  ــدم بتش ــرة الق ــاد المصــري لك ــام االتح ــه ق ــام نفس ــي الع وف

ــي: ــو التال ــى النح ــري عل ــي المص ــق القوم الفري
محمــود مرعــي )حــارس مرمــى(، كامــل طــه )حــارس مرمــى(، 
ــني،  ــي الحس ــوقي، عل ــاض ش ــى، ري ــن، يوســف وهب ــم يك إبراهي
الســالم حمــدي، موســى ســري، خليــل حســني، حســين  عبــد 
ــد  ــل، محم ــؤاد الجمي ــان، ف ــي عثم ــه، زك ــد رب ــل عب حجــازي، كام
الســيد، مصطفــى شــكري، محمــد جبــر، رزق هللا حنيــن، عبــد 
ــار،  ــاض، أحمــد مخت ــي ري ــة، عل ــي علوب ــراج، حســن عل ــي ف النب
ــل  ــل إســماعيل، صــادق فهمــي، جمي ــف الحســيني، خلي ــد اللطي عب

ــد. ــف محم ــان، يوس عثم
كمــا شــهد العــاُم نفســه تنظيــَم مســابقٍة جديــدٍة هــي مســابقة 
ــرُي  ــاُد المص ــام االتح ــث ق ــون » ، حي ــر طوس ــِر عم » درِع األمي

ــرة.  ــِة القاه ــِة منطق ــن أندي ــابقِة بي ــِم المس بتنظي

فــي أجــواء النهضــِة المصريــِة شــاركت مصــُر فــي دورة 
األلعــاِب األوليمبيــِة فــي باريــس، عمــل الفراعنــة علــى إثبــات 
أن ظهوَرهــم المشــرف فــي الــدورة الســابقة فــي عــام 1920 
لــم يــأِْت بالصدفــة. كان رئيــُس البعثــة المصريــة فــي هــذه 
ــا  ــي نائًب ــو بوالناك ــيو انجل ــم ومس ــاس حلي ــل عب ــدورة النبي ال
ــى  ــرف عل ــو المش ــازي ه ــين حج ــة، وكان حس ــس البعث لرئي
تدريــِب الفرقــِة والعًبــا فــي الوقــت نفســِه ، وجــاء تشــكيلُ 

ــي: ــو التال ــى النح ــِق عل الفري
)حــارس  مرعــي  محمــود  مرمــى(،  )حــارس  طــه  كامــل 
مرمــى(، محمــد رســتم )حــارس مرمــى(، علــي ريــاض، رزق 
ــم يكــن، محمــود حــودة، ســيد  هللا حنيــن، ســيد جــودة، إبراهي
أباظــة، علــي الحســني، أحمــد ســالم، فــؤاد الجميل، عبد الســالم 
ــور،  ــد منص ــازي، أحم ــين حج ــوقي، حس ــاض ش ــدي، ري حم
ــد  ــد الحمي ــداوي، عب ــد المه ــش«، محم ــار »التت ــود مخت محم

ــان. ــل عثم ــل حســني، جمي ــادر، خلي ــد الق ــد عب محــرم، محم
وفــي المبــاراة األولــى التقــى الفريــق المصــري مــع منتخــب 
المجــر، واســتطاع الفراعنــُة تحقيــَق انتصــاٍر باهــٍر علــى فريــق 
المجــر الــذي كان يعتبــر مــن أهــم الفــرق األوروبيــة آنــذاك؛ إذ 
فــاز عليــه 3/صفــر. وقــام بتســجيِل األهــداِف كلٌ مــن إبراهيــم 

يكــن وحســين حجــازي وســيد جــودة.
منتخــَب  المصــري  المنتخــُب  واجــه  الثمانيــة  دور  وفــي 
الســويد، واســتطاع منتخــُب الســويد الفــوز علــى المنتخــب 

5/صفــر. المصــري 

أخــذ اتحــاد الكــرة المصــري بنظــام البطاقــات؛ حيــث لــم يعــد 
ــه علــى  يســمح باشــتراك أي العــب فــي المباريــات إال بعــد حصول
ــة بضــرورة  ــة األندي ــاد كاف ــا أخطــر االتح ــاد. كم ــن االتح ــة م بطاق
توحيــد الــزّي الرياضــي. وشــهد العــام أول مســابقة للمناطــق، 
ــه  ــرر االتحــاد اتخــاذ شــارة ل ــا ق ــؤاد. كم ــك ف ــكأس المل ــت ب وعرف
ُمســتَمَدة مــن تمثــاِل أبــَى الهــول، وبالطبــع كان ذلــك فــي إطــار روح 
ــد، خاصــًة  ــي المجي ــخ الفرعون ــع بالتاري ــة والول ــة المصري القومي

ــي عــام 1922. ــون ف ــخ أم ــوت عن ــرة ت ــد اكتشــاف مقب بع

اتخــذت اللجنــة االولمبيــة الدوليــة قرارهــا فــي لشــبونه بحضــور 
أنجلولوبالنكــي بإقامــة دورة األلعاب األفريقية 1929 باإلســكندرية.

وذلــك علــى الملعــب االولمبــي )اســتاد االسكندرســة( وعند 
ذلــك أنغمــس االتحــاد المصــري فــي المحليــة والمســابقات 
والتــي  المســابقات  عــن  الناجمــة  والمشــكالت  المحليــة 
وصلــت إلعــادة بعــض المباريــات وتــم االعتــذار عــن الكثيــر 
ــس  ــذ مجل ــام أتخ ــس الع ــي نف ــة وف ــات الدولي ــن المباري م
ــي  ــات عل ــات واإليقاف ــق العقوب ــراراً بتطبي ــاد ق إدارة االتح

1924

19251926

االمري عمر طوسون أول رئيس للجنة االوملبية املرصية

وثيقة تشري أن مرص أول دولة غري أوروبية تشارك يف املحافل الدولية
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ولعــب المنتخــب المصــري مــع نظيــره اإليطالــي علــى تحديــد 
ــا  ــع، لكــن خســرت مصــر أمــام إيطالي المركزيــن الثالــث والراب

ــا. 11/3، وســجل علــّي ريــاض هدفيــن ومحمــد حســن هدًف
ــذه  ــي ه ــا ف ــًرا له ــاًزا كبي ــت مصــر انج ــال حقق ــة ح ــى أي عل

الــدورة، وهــو حصولهــا علــى المركــز الرابــع.

بــدأت المشــاكل بيــن االتحــاد واألنديــة فــي  الزيــادة وكذلــك أزداد 
نفــوذ لجــان المناطــق وتحكمــت فــي المســابقات

1929

منتخب اوليمبياد عام ١٩٢٤

 شعار الدورة

 االوليمبية

باريس ١٩٢٤

شــاركت مصــر فــي هــذا العــام فــي دورة األلعــاب األوليمبيــة 
ــدورة  ــي ال ــا ف ــة / كم ــى رأس البعث ــتمر عل ــدا، واس ــي هولن ف
ــي  ــو بوالناك ــغل أنجل ــا ش ــم، كم ــاس حلي ــل عب ــابقة / النبي الس
ــِب المــدرُب  ــام بمهمــِة التدري ــة، وق ــِس البعث ــِب رئي منصــَب نائ

ــراي. ــس ماك ــكتلندي جيم االس
وتشكل المنتخب الوطني على النحو التالي:

عبــد الحميــد حمــدي )حــارس مرمــى(، محمــد رســتم )حــارس 
ــّي  ــوري، عل مرمــى(، أحمــد ســالم، ســيد أباظــة، جابــر الص

الحســني، محمــود حــودة، الســيد حــودة، علــّي ريــاض، محمــود 
ــن  ــال عــز الدي ــر، جم ــل الزبي ــش«، جمي ــار رفاعــي »التت مخت
ــن  ــد حس ــميس، محم ــد ش ــليمان، محم ــد س ــس«، أحم »البرن
ــم حســان، حســين  ــد الحلي ــر، عب ــار صق موســى، ممــدوح مخت
موســى العظــم، أحمــد منصــور، عبــد الرحمــن ســامي، محمــود 

ســالم.
وفــي الــدور األول تقابــل المنتخــُب المصــري مــع نظيــره 
التركــي، واكتســح الفراعنــة المبــاراة التــي انتهــت بفوزهــم 
ــرز  ــذي أح ــش ال ــار التت ــاراة مخت ــذه المب ــي ه ــرع ف 1/7، وب
ــن  ــداف، وســجل كل م ــة أه ــام بتســجيل ثالث ــث ق ــك؛ حي هاتري

ــاض  ــّي ري ــر وعل ــل الزبي ــودة وجمي ــيد ح ــني وس ــّي الحس عل
ــا. هدًف

ــره  ــع نظي ــري م ــب المص ــل المنتخ ــي تقاب ــدور الثان ــي ال وف
البرتغالــي، واســتطاع الفريــق المصــري الفــوز علــى هــذا 
الفريــق األوروبــي ؛ حيــث انتهــت نتيجــة المبــاراة لصالــح 
ــّي  ــا وعل ــش هدًف ــار التت ــن مخت ــجل كلٌ م ــة 1/2، وس الفراعن

ــا. ــاض هدًف ري
وفــي الــدور قبــل النهائــي تقابــل الفريــُق المصــرُي مــع نظيــرِه 
ــت  ــة، وانته ــات الدولي ــوى المنتخب ــن أق ــو م ــي، وه األرجنتين

ــاراة بفــوز األرجنتيــن 6/ صفــر. المب

1928

بعثة املنتخب املرصى ىف فرنسا ١٩٢٤ويتوسطها جول رمييه رئيس االتحاد الدويل
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يف عام ١٩٢٤: 

إزالة املباين عن أرض النادى املختلط بشارع فؤاد حيث تقرر بناء املحكمة املختلطة عى أرض النادى

رئيس وزراء مرص اسامعيل باشا صدقي يصافح كابنت الفريق الوطني قبل بدء املباراة

افتتاح امللعب االوملبى باالسكندرية

أرض النادى المختلط الجديدة
احتفل يوم االحد ٢ يناير ١٩٢٦ بافتتاح األرض الجديدة التي امتلكها النادى املختلط لأللعاب 

الرياضية القامة املباريات الرياضية وكان احتفاال عظيام حرضه عدد كبري من الكرباء والعظامء ومحبى 

األلعاب الرياضية
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الجالسون عىل األرض من اليمني:

ممدوح مختار صقر ومختار التتش

الجالسون عىل الكراىس من اليمني:

أحمد سليامن و ماكراى – مدرب – وعى مخلص وفؤاد أنور بك 

وجعفر واىل باشا ومحمد حيدر بك ومحمد صبحى االترىب ويوسف 

محمد وعى الحسنى

الواقفون يف الوسط من اليمني:

محمد حسن وجابر الصورى وموىس العظم ومحمد شميس ومحمد 

رستم وعى رياض وعبد الحميد حمدى ومحمود حودة وعبد الحليم 

حسان وسيد جودة

الواقفون من الخلف من اليمني:

عبد الرحمن سامى وأحمد منصور وأحمد سامل وجامل الربنس وجميل 

الزبري ومحمود سامل وسيد أباظة

 منتخب مصر لكرة القدم المشارك
يف دورة األلعاب األوليمبية بامستردام عام ١٩٢٨
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الجالسون من اليمني:

جميل الزبري وسيد حودة وعبد الحميد حمدى ومختار التتش ومحمود حودة وعى رياض 

الواقفون من اليمني:

ماكراى »املدرب« وعى الحسنى واحمد سامل واحمد سليامن وسيد اباظة وجابر الصورى وست كاسل - )مدرب(

مباراة منتخب مصر مع منتخب تركيا  منتخــب مصــر  يف أوليمبيات أمســتردام
١٩٢٨ عام 

شعار الدورة االوليمبية ١٩٢٨



23 22

1937
1939

1935

1938

1936

ــن  ــر ع ــمالية، ومص ــكا الش ــن أمري ــد م ــة ، وواح ــكا الجنوبي أمري
ــا. ــيا وأفريقي آس

أُقيمــت المســابقة آنــذاك بنظــاِم خــروِج المهــزوِم مــن أوِل مبــاراٍة 
ــِة المجــر،  يلعبهــا، وأوقعــت القرعــُة مصــر فــي مواجهــٍة مــع دول
ــل  ــي أحرزهــا مــن قب ــُج المشــرفة الت ــى األذهــان النتائ وتداعــت إل

الفريــق المصــري فــي مواجهــة نظيــره المجــري.
أقيمــت المبــاراة فــي 27 مايــو 1934 بمدينــة نابولــي، وتقــدم 
الفريــق المجــري ســريًعا ليحــرز هدفيــن فــي الدقيقــة الســابعة 
الفريــق  لكــن  األول،  الشــوط  مــن  عشــرَة  الثامنــة  والدقيقــة 
المصــري كان نــًدا قوًيــا لنظيــره واســتطاع أن ُينهــي هــذا الشــوط 
ــة  ــة السادس ــي الدقيق ــه األول ف ــرز هدَف ــث أح ــادل 2/2، حي بالتع
والعشــرين ، والثانــي فــي الدقيقــة الثانيــة واألربعيــن، إال أن 
الفريــق المجــري اســتطاع التقــدم فــي الشــوط الثانــي وإنهــاء 

المبــاراة لصالحــه 2/4.
والجدير بالذكر حصول إيطاليا على كأس العالم في عام 1934.

وأحمــد بــك فــؤاد أنــور ســكرتيراً عامــا وحضــرة داوود راتــب 
أمينــاً للصنــدوق ورؤســاء المناطــق حضــرة صاحــب ألعــزة حســين 
فهمــي رفعــت بــك للقاهــرة وصاحــب الســمو األميــر إســماعيل داوود 
وجــه بحــري وحضــرة صاحــب العــزة جاهيــن بــك للقنــاة وحضــرة 
ــب  ــرة صاح ــكندرية وحض ــا لإلس ــك ويص ــي ب ــزة فهم ــب الع صاح
ألعــزه بيومــي بــك نصــار للوجــه القبلــي ومراقبــا الحســابات حســن 

ألعــدوي أفنــدي ومحمــد فهمــي بــدوي أفنــدي.

ــة  أعيــد انتخــاب هيئــة اللجنــة العليــا لالتحــاد بالتزكيــة برئاس
ــد حســنين باشــا  ــدر باشــا وأحم ــد حي ــري باشــا ومحم حســين صب

ــل االتحــاد رئيســاً لإلتحــاد  ــدر باشــا وكي ــد حي ــم انتخــاب محم  ت
ــة بالتزكي

وبــدأ االتحــاد فــي اتخــاذ اإلجــراءات العقابيــة ضــد األنديــة غيــر 
الملتزمــة بســداد االلتزامــات الماليــة.

 إعــادة تعييــن حســين صبــري باشــا رئيســاً لالتحــاد بعــد مشــاركة 
المنتخــب فــي كأس العالــم 1934

كانــت قرعــة التصفيــات المؤهلــة لــكأس العالــم فــي فرنســا اســفرت 
ــي و لكــن  ــام المنتخــب الرومان ــوع المنتخــب المصــري ام عــن وق

اتخــذ االتحــاد المصــري قــراره باالنســحاب

 بعــد كأس العالــم فــي إيطاليــا 1934 والتــي اســتخدمت للدعايــة 
ــس  ــي نف ــر« عل ــف هتل ــا »أودل ــارت ألماني ــوليني س ــام موس لنظ
النهــج بتنظيــم أولمبيــاد برليــن 1936 وشــارك فيهــا المنتخــب 
المصــري ورأس البعثــة أحمــد فــؤاد أنــور بــك وكان المــدرب 
االنجليــزي مســتر يــوث وخــاض المنتخــب المصــري مباراتــه ضــد 
منتخــب النمســا وانتهــت بفــوز النمســا ) 3 / 1 ( وأحــرز عبــد 

ــب المصــري ــدف المنتخ ــر ه ــم صق الكري

امللك فؤاد االول واقفا ىف الرشفة امللكية ىف النادى االهىل ىف ابريل ١٩٣٢ ويقف بجانبه االمري فاروق

وثيقة تؤكد الحضور القوي ملرص يف لقاء املجر بكأس العامل

1931

19301932

1933

1934

تعــد الثالثينــات مــن اهــم الفــرات يف تاريــخ الكــرة املرصيــة حيــث شــهدت املشــاركة االوىل 

ملــرص كأول فريــق عــريب و إفريقــي يف كأس العــامل يف إيطاليــا ١٩٣٤ ثــم يف أوليمبيــاد برلــن 

ــل  ــر ماقب ــوليني و هتل ــود موس ــية يف وج ــة سياس ــن رمزي ــإن للبطولت ــع ف ١٩٣٦ و بالطب

الحــرب العامليــة الثانيــة.

كــا زاد الحــراك الكــروي الداخــي و نشــطت املســابقات املحليــة و بــزغ نجــم الكثــري مــن 

النجــوم الذيــن أصبحــوا مــلء الســمع و البــرص.

تقــدم جعفــر والــي باشــا باســتقالته مــن رئاســة االتحــاد بعــد 
أن ظــل رئيســاً منــذ نشــأة االتحــاد ســنة 1921 وفــي معــرض 

االســتقالة أكــد أنهــا بســبب كثــرة انشــغاله.
وفــي نفــس الوقــت اســتمرت التعديــالت المســتمرة علــي قوانيــن 

اتحــاد الكــرة األساســية.

اســتقر حســين صبــري باشــا علــي رئاســة االتحــاد ومــع اقتــراب 
أولمبيـــاد لــوس أنجلــوس 1932 قــررت مصــر رفــض المشــاركة 
ــر  ــل مص ــي أن يمث ــراض عل ــبب االعت ــة بس ــدورة االولمبي ــي ال ف
ــو  ــر مصــري وهــو أنجل ــة عضــو غي ــة الدولي ــة االولمبي ــي اللجن ف
بوالنكــي ) اليونانــي الجنســية ( الســكندري المولــد رغــم أنــه يمثــل 
مصــر منــذ العقــد الثانــي ورضخــت اللجنــة االولمبيــة للرغبــة 

ــم انتخــاب محمــد طاهــر باشــا ــة وت المصري

بعــد ان وقــع االختيــار علــي أوروجــواي بطلــة أولمبيــاد باريــس 
نســخته  فــي  العالــم  كأس  لتنظيــم   1928 وأمســتردام   1924
األولــي لــم يتــم عمــل تصفيــات ووجهــت األوروجــواي دعــوة 
ــة  ــر صاحب ــا مص ــن بينه ــي وم ــاد الدول ــاء اال تح ــة ألعض مفتوح
ــول  ــل ح ــت األقاوي ــتردام 1928 واختلف ــي أمس ــع ف ــز الراب المرك
عــدم مشــاركة الفريــق المصــري وهــل كان بســبب بعــد المســافة ألن 
الســفر كان وقتــذاك بالباخــرة الــي أوروبــا ومنهــا لألوروجــواي أو 
بســبب المصروفــات الباهظــة لكــن الثابــت أن مجلــس إدارة االتحــاد 
برئاســة جعفــر والــي باشــا قــرر االعتــذار بحجــة أن حالــة الفريــق 

ــي المســتوي المناســب. تم تعيين حسين صبري باشا رئيساً لإلتحـاد.المصــري ليســت عل

كانــت المشــاركة األولــى للكــرة المصرية فــي مســابقة كأس العالم 
ــة  ــكأس، إذ نظمــت دول ــة لل ــدورة الثاني فــي عــام 1934، وهــي ال
ــا  ــت إيطالي ــام 1930، وحصل ــي ع ــى ف ــدورة األول ــواي ال األورج
ــام  ــي ع ــة ف ــدورة الثاني ــك ال ــم تل ــى تنظي ــا عل ــة الفيف ــى موافق عل

1934، وكان ذلــك ضمــَن رغبــِة موســوليني فــي الدعايــِة لنظامــِه 
الفاشيســتي ٫ لــم تكــن األجــواُء الوطنيــة المصاحبــة الشــتراك مصــر 
ــى حــٍد كبيــر،  ــة الســابقة متوافــرًة إل فــي دورات األلعــاب األوليمبي
كان علــى رأس االتحــاد المصــري لكــرة القــدم آنــذاك »حســين 
صبــري باشــا«، حيــث بــدأ االتحــاُد االســتعداَد مبكــًرا لالشــتراك فــي 
هــذه المســابقة، وكانــت أولــى االســتعدادات اللعــب ودًيــا مــع الفريــق 
القومــي لمملكــة الصــرب، وتعــادل الفريــق القومــي المصــري مــع 
نظيــره الصربــي فــي المبــاراة األولــى 3/3، كمــا تعــادل معــه أيًضــا 

فــي المبــاراة الثانيــة 2/2.
وفــي التصفيــات المؤهلــة للذهــاب إلــى إيطاليــا كان علــى مصر أن 
تلتقــي مــع تركيــا وفلســطين، لكــن انســحبت تركيــا مــن التصفيــات 
، ولعبــت مصــر مــع منتخــب فلســطين المبــاراة األولــى فــي القاهــرة 
فــي مــارس 1934 وفــازت 1/7، ولعبــت المبــاراة الثانيــة فــي تــل 
أبيــب فــي إبريــل مــن نفــس العــام حيــث فــازت مصــر 1/4. وهكــذا 
تأهلــت مصــر للذهــاب إلــى إيطاليــا لتمثيــل أفريقيــا وآســيا فــي كأس 
ــيٍ وأفريقــيٍ فــي هــذه المســابقة  ــٍق عرب ــح أَولَ فري ــم، ولتصب العال

الدولية.
ــن  ــا و2 م ــن أورب ــا، 12 م ــدورة 16 فريًق ــذه ال ــي ه ــارك ف ش

النهضة

شعار كأس العامل ١٩٣٤
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امللك فاروق يف النادى األهىل عام ١٩٣٩ وبجواره األمري إساعيل داود وعىل ماهر رئيس الوزراء

صاحب السمو امللىك  األمري فاروق وىل العهد يقدم كأسه اىل املالزم أول أحمد افندى سامل رئيس فريق النادى املختلط »الزمالك«

 الذى فاز عىل النادى االهىل يف املباراة النهائية الحراز كاس األمري فاروق يوم الجمعة ٦ مايو عام ١٩٣٢
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الواقفون من اليمني: مصطفى كامل منصور و إساعيل رأفت وحسن الفار 

وعىل كاف وحميدو شارىل وحسن رجب 

الجالسون من اليمني: محمد حسن وعبد الرحمن فوزى ومختار التتش 

ومصطفى كامل طه ومحمد لطيف

وثيقة صحفية تقدم للقاء 

مرص وفلسطني يف تصفيات 

كأس العامل 34

صورة ملا كتبتة جريدة األهرام عن لقاء مرص وفلسطني يف تل أبيب ضمن تصفيات كأس العامل 34

منتخب مصر يف كاس العالم ١٩٣٤ يف إيطاليا
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الجالســون مــن اليمــني: محمــد لطيــف و داود راتــب بــك ومحمــد حيــدر باشــا 

وفــؤاد أنــور باشــا ومختــار التتــش

الواقفــون يف الوســط مــن اليمــني: عبــد الحميــد إبراهيــم ومصطفــى كامــل طــه 

ومصطفــى كامــل منصــور وعبــد الكريــم صقــر ومحمــد حســن حلمــى وعــىل كاف 

ــن الفار وحس

الواقفــون يف الخلــف مــن اليمــني: وجيــه الكاشــف وحلمــى مصطفــى وحســن 

حمــدى وحســن عابديــن وعمــر شــندى وإبراهيــم حليــم

 المنتخب المصرى لكرة القدم المشارك
فى دورة األلعاب األولمبية ببرلين عام ١٩٣٦

 شعار االوليمبياد

برلن ١٩٣٦

الجالسون من اليمني: وجيه الكاشف وعىل كاف ومصطفى كامل طه وعبد الكريم صقر ومختار التتش

الواقفونمن اليمني: محمد لطيف ولبيب محمود وحسن الفار ووصطفى كامل منصور وابراهيم حليم وحلمى مصطفى
 منتخب مصر فى اوليمبياد

برلين عام ١٩٣٦
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الكابنت مختار التتش قبل مباراة مرص واملجر يف كاس العامل ٣٤ بإيطاليا

الجالسون من اليمني: محمد حيدر باشا وميينه  يوسف محمد ومختار فوزى ويساره محمد السيد ومحمد لطيففريق نادى المختلط

الواقفون يف الوسط من اليمني: محمد حسن حلمى ومصطفى كامل وعمر شندى وإبراهيم حليم ويحي امام ومحمود امام وحسن لبيب ونجم وحسن الفار 

الواقفون يف الصف األخري من اليمني: مرعى وعىل كاف وخميس وسعيد وعبد الرحمن فوزى والسمكرى وقدرى  

صور من محارض االتحاد الدويل تشري إىل مشاركة مرص يف أنشطته
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 اساعيل رافت

وعىل كاف

 وحسن رجب 

 وعبد الرحمن فوزى

  وحميدو شارىل

 ومصطفى كامل طه

 ومحمد لطيف

ومصطفى كامل

 مباراة مصروالمجر يف
كأس العالم ١٩٣٤
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البعثة املرصية ىف اوليمبياد ١٩٣٦

محمود مختار رئيس فريق النادى االهىل يصافح زميله احمد افندى سامل رئيس النادى املختلط  عام ١٩٣٢
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الجالسون من اليمني: 

ماكــراى »املــدرب« ومحمــود بــدر الديــن و داود راتــب 

وفــؤاد أنــور بــك وحســن رفعــت بــك ويوســف محمــد 

ومختــار التتــش.

الواقفون من اليمني:

ــد  ــل وعب ــاىن كام ــاىت وه ــد بخ ــت وفري ــاعيل رأف  إس

الرحمــن فــوزى إبراهيــم حليــم وحافــظ كاســب وعزيــز 

ــىل كاف  ــارىل وع ــدو ش ــن وحمي ــد حس ــى ومحم فهم

وحســن رجــب 

بعثة المنتخب المصرى لكرة القدم فى كأس العالم بإيطاليا عام ١٩٣٤ قبل السفر


