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ــتة  ــدة س ــة مل ــم محكم ــري بحك ــرة اخ ــد م ــد أحم ــيد محم ــاد الس ع

ــد  ــس جدي ــن مجل ــرًة اخــرى وتعي ــم حــل مجلســه م ــل أن يت أشــهر قب

ــاركة يف  ــت املش ــا كان ــرب . ك ــوري ح ــف الدهش ــواء يوس ــة الل برئاس

كأس االمــم االفريقيــة بالســنغال واحــده مــن املشــاركات االســوأ يف 

تاريــخ املنتخــب املــري حيــث نــال املنتخــب هزميتــن يف مباراتيــه أمــام 

املنتخبــن الزامبــي والغــاين ليــودع املنتخــب املــري البطولــه دون نقــاط.

اشــتهر عــام ٩٣ بأنــه عــام البطولــة ففــي طريــق املنتخــب املــري يف تصفيــات 

كأس العــامل أمريــكا ٩٤ اصطــدم الفريــق بأزمــة مبــاراة زميبابــوي و تســببت طوبــة 

مــن املدرجــات يف اعــادة املبــاراة رغــم نهايتهــا بفــوز مــر بهدفــن مقابــل هــدف 

ــرج  ــلبي ليخ ــادل الس ــت بالتع ــا و انته ــون بفرنس ــاراة يف لي ــدت املب ــل أعي و بالفع

الفريــق املــري قبــل املرحلــة التاليــة للتصفيــات.

ــاد  ــا لالتح ــرب رئيس ــوري ح ــف الدهش ــواء يوس ــب الل ــام انتخ ــس الع و يف نف

ــدم . ــرة الق ــري لك امل

شــارك املنتخــب املــري يف كأس األمــم االفريقيــة يف جنــوب افريقيــا بعــد عودتهــا 

مــن الغيبــة الطويلــة نتــاج نظــام الفصــل العنــري و خــرج املنتخــب مــن الــدور 

الثــاين عــى يــد املنتخــب الزامبــي .

ــى  ــي ع ــال االفريق ــكأس االبط ــال ل ــون بط ــك ليك ــاد الزمال ــام ع ــذا الع و يف ه

حســاب شــوتنج ســتارز النيجــري و بعــد غيــاب طويــل يحقــق املقاولــون العــرب 

كأس الكــؤوس اإلفريقــي .

ــع  ــاراة م ــاء مب ــك أثن ــادي الزمال ــحاب ن ــبب انس ــي فبس ــد الداخ ــى الصعي و ع

ــرب  ــة ح ــاد برئاس ــس ادارة االتح ــل مجل ــم ح ــام ت ــدوري الع ــي يف ال ــادي األه الن

الدهشــوري و تكليــف لجنــة برئاســة محمــد الســياجي ثــم يف أغســطس مــن نفــس 

ــد ترأســه ســمر زاهــر. ــس ادارة جدي العــام انتخــب مجل

ــدد و  ــوم الج ــن النج ــا م ــاد خليطً ــب ق ــادة املنتخ ــري لقي ــودة الجوه ــد ع بع

أصحــاب الخــرات ليحقــق بطولــة كأس األمــم االفريقيــة يف بوركينافاســو بعــد 

ــن  ــا بهدف ــوب افريقي ــى جن ــة ع ــاراة النهائي ــوز يف املب ــى بالف ــل انته ــوار طوي مش

ــادر  ــق ن ــة و ضــم الفري ــق كأس البطول ــن الفري لالشــئ ليحمــل حســام حســن كاب

ــد  ــيني و محم ــامي الشيش ــادي و س ــد اله ــت عب ــوان و مدح ــارس رض ــيد و ي الس

ــن و  ــد حس ــى و أحم ــارق مصطف ــزي و ط ــاين رم ــارة و ه ــد ع ــف و محم يوس

عبدالســتار صــري و حــازم امــام و حســام حســن و غرهــم مثــل ســمر كمونــة و 

اســامة نبيــه و وليــد صــالح عبداللطيــف و يــارس ريــان عمــرو فهيــم و عبــد النــارص 

ــر. ــد صاب ــري و أحم ــام الح ــقا و عص ــر الس ــد الظاه ــد و عب محم

نظمــت مــر بطولــة كأس العــامل للناشــئن للمــرة األوىل كإحــدى البطــوالت 

العامليــة و شــارك فيهــا العديــد مــن الالعبــن الذيــن أصبحــوا نجوًمــا كبــرة بعــد ذلك 

ــل و كاســياس الحــارس األســباين. ــو نجــم الرازي ــال رونالديني عــى ســبيل املث

شــارك املنتخــب املــري يف كأس العــامل للقــارات يف املكســيك و بعــد بدايــة جيــدة 

ــا بهدفــن ثــم أمــام املنتخــب املكســيىك صاحــب  و مبــرة و التعــادل أمــام بوليفي

األرض و الجمهــور بهدفــن أيضــا .

وبعــد أداء جيــد جــاءت املبــاراة الثالثــة لتمثــل واحــدة مــن املفاجــأت القاســية 

ــن املنتخــب الســعودي بخمســة أهــداف  ــد الهزميــة م ــور املــري بع عــى الجمه

لهــدف يف مبــاراة غريبــة و طــرد ثالثــة العبــن مــن الفريــق املــري و بعــد عــودة 

البعثــة ملــر صــدر القــرار بحــل مجلــس ادارة االتحــاد برئاســة ســمر زاهــر و تــم 

تعيــن حــرب الدهشــوري رئيًســا مــرة أخــرى.

ــس و  ــت يف تون ــي أقيم ــة و الت ــم االفريقي ــري يف كأس االم ــب امل ــارك املنتخ ش

ــال شــئ. ــاين بعــد الهزميــة امــام مــايل بهــدف ل ــدور الث خــرج الفريــق مــن ال

و يف العــام ذاتــه تــوج الزمالــك بالبطولــة االفريقيــة لألنديــة ابطــال الــدوري عــى 

حســاب اشــانتي كوتوكــو الغــاين و تــوج األهــي بلقــب أبطــال الكــؤوس عــى حســاب   

أفريــكا ســبور االيفــواري.

مل يكــن العــام أفضــل كثــرًا مــن ســابقه فلــم يحالــف التوفيــق املنتخــب األوليمبــي 

يف مشــوار التأهــل ألوليمبيــاد اتاالنتــا ٩٦ حيــث اصطــدم باملنتخــب النيجــري 

ــا  ــة متخطي ــك يف البطول ــد ذل ــة بع ــى الذهبي ــل ع ــذي حص ــوم و ال ــج بالنج املدج

ــر . ــة مل تحقــق شــيئا يذك ــة املري ــا أن األندي ــن ك ــل و األرجنت الرازي

و رغم ما سبق فإن املنتخب األوليمبي حقق ببطولة دورة األلعاب االفريقية.
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كانــت بدايــة التســعينات مبهــرة للجاهــر املريــة ففــي صيــف ١٩٩٠ كانــت املشــاركة الثانيــة 

ــك الفــرة يف  ــات الشــباب يف تل ــا بعــد ٥٦ عامــا و كانــت منتخب للمنتخــب املــري يف كأس العــامل بايطالي

بــؤرة االهتــام و حقــق منتخــب الشــباب بطولــة كأس افريقيــا و تأهــل لــكأس العــامل للشــباب بالرتغــال 

ســنة ٩١ ثــم عــادت املشــاركات األوليمبيــة يف برشــلونة ٩٢ كــا نظمــت مــر بطولــة كأس العــامل للناشــئن 

ــارات ٩٩ ــوج املنتخــب املــري باللقــب االفريقــي يف ٩٨ و شــارك يف كأس الق ــم ت ٩٧ ث

ــة  ــة كأس األمــم االفريقي ــدأ العــام بتحقيــق منتخــب الشــباب بطول ب

بقيــادة محمــد أبــو العــز والتأهــل لــكأس العــامل للشــباب بالرتغــال ٩١ 

ــة لآلمــال للمنتخــب  ــج املخيب . عــاد الجوهــري مــرة أخــري بعــد النتائ

األوليمبــي املــري املشــارك يف دورة االلعــاب االفريقيــة مــر٩١ ومــره 

ــس إدارة االتحــاد برئاســة الســيد محمــد أحمــد  ــم حــل مجل اخــري يت

ــا للمجلــس املؤقــت. ــه رئيًس وتعيــن املهنــدس صــالح حســب الل

يف بدايــة الســنة مل يشــارك املنتخــب املــري يف كأس االمــم االفريقيــة 

بالجزائــر بقوامــه األســايس وذلــك لتجنــب حالــة االحتقــان بعــد أحــداث 

ــي  ــاين مصطف ــادة ه ــر بقي ــق آخ ــن فري ــم تكوي ــر ٨٩ وت ــاراة نوفم مب

وليــس الجوهــري املديــر الفنــي للمنتخــب األول وتوقــف الــدوري 

العــام وكان الركيــز عــي االســتعداد لــكأس العــامل إيطاليــا ٩٠ . يف 

يونيــو وتحديــًدا يف الثــاين عــر كانــت رضبــة البدايــه للمشــاركة الثانيــه 

للمنتخــب املــري يف كأس العــامل حيــث واجــه املنتخــب املــري نظــره 

ــن  ــكارد وكوم ــان باســتن وري ــت و ڤ ــه العظــام خولي ــدي بنجوم الهولن

ــة  ــق نتيجــة مفاجئ ــكل فري ــو كان التعــادل بهــدف ل وغرهــم يف بالرم

للجميــع وجــاء هــدف املنتخــب املــري عــن طريــق رضبــة جــزاء نجــح 

يف احرازهــا الالعــب مجــدي عبــد الغنــي وكان اللقــاء الثــاين أمــام ايرلنــدا 

يف ١٧مــن نفــس الشــهر يف بالرمــو وتكــرر التعــادل بــن الفريقــن ولكــن 

ــاء  ــاري كان اللق ــه ويف كالي ــهر ذات ــن الش ــم يف ٢١ م ــلبيه ث ــه س بنتيج

ــدف  ــارًسا به ــري خ ــب امل ــرج املنتخ ــرا وخ ــد إنجل ــر ض ــر مل األخ

لــاليشء احــرزه املدافــع اإلنجليــزي مــارك رايــت.

العودة إىل العالمية

جاري لينكر وهشام يكن

أسامة عراىب يف مباراة ايرالندا

مرص وهوالندا



111 110

أحمد الكأس يف مباراة ايرالندا

بول جاسكوين وهاين رمزي يف مباراة مر وإنجلرا

منتخب مر يف مباراة ايرالندا يف كأس العامل ٩٠

الوقوف من اليمن

أحمد الكأس - حسام حسن - اساعيل يوسف - هشام يكن - ربيع ياسن - مجدي عبد الغنى - 

الجلوس من اليمن

مجدي طلبة - هاين رمزى - احمد شوبر - اسامة عراىب - ابراهيم حسن



113 112

رضبة جزاء مر أمام هولندا والتي أحرز فيها مجدي عبد الغني هدف التعادل هاري لينكر وربيع ياسن يف مباراة انجلرارود خولت واحمد رمزي يف مباراة التعادل ١ - ١ بن مر وهوالندا



115 114

كتاب الفيفا عن مشاركة مر يف كأس العامل ٩٠

منتخب مر للناشئن أمام أسبانيا ىف كأس العامل للناشئن ٩٧

مر وإنجلرا كأس العامل ٩٠

منتخب مر والذي شارك ىف كأس األمم األفريقية ١٩٩٠ بقيادة هاين مصطفى بعد أعتذار الكابن الجوهرى عن الذهاب باملنتخب الذي يستعد لكأس العامل.

الوقوف من اليمن:  ثابت البطل - عادل عبد الرحمن - طارق يحيي - طلعت منصور - عبد العظيم الشورى- محمد سعد

الجلوس من اليمن: محمد سعد- فوزي جال - حادة صدقي- هشام ابراهيم - طه السيد.
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 رونالدينيو نجم الرازيل وهو يشارك يف كأس العامل تحت ١٧ سنة يف مر ١٩٩٧

قرعة كأس العامل للناشئن يف مر ويظهر بالتر سكرتر عام االتحاد الدويل قبل أن يصبح رئيسا والكابن الديبة



119 118

مباراة مر وزميباواي يف تصفيات كأس العامل ٩٤ واملعروفة باسم مباراة الطوبهسمر زاهر أثناء كلمته عى هامش قرعة كأس العامل للناشئن ٩٧



121 120

مباراة زميبابوى املعادة والتي اقيمت يف ليون يف فرنسا وأنتهت بالتعادل

الرئيس مبارك يلتقي باملنتخب بقيادة الجوهرى بعد الفوز بكأس أفريقيا ٩٨

مر وايرلندا يف كأس العامل



123 122

مر وزمباواي يف ليون

منتخب مر الفائز بكأس األمم األفريقية ٩٨

الوقوف من اليمن: مدحت عبد الهادي - حسام حسن - يارس راضون - حازم أمام- محمد يوسف- محمد عارة

الجلوس من اليمن: عبد الستار صري- أحمد حسن- نادر السيد- هاين رمزى- سمر كمونة

الوقوف من اليمن: الكأس-  حسام حسن - اساعيل يوسف - هشام يكن-  ربيع ياسن - مجدي عبد الغني 

الجلوس من اليمن: مجدي طلبة- هاين رمزي- احمد شوبر - أسامة عرايب-  ابراهيم حسن
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ــا  ــه خلف ــد تعيين ــي بع ــب الوطن ــب النتخ ــحاتة تدري ــن ش ــن حس ــلم الكاب تس

ــا  ــكأس العــامل أملاني ــا و مل يتأهــل املنتخــب ل لتارديــي و بالطبــع كان املوقــف صعبً

٢٠٠٦ و تــم تعيــن لجنــة جديــدة برئاســة الكابــن عبــده صالــح الوحــش بــدال مــن 

لجنــة عصــام عبــد املنعــم ليجــري انتخابــات االتحــاد يف يونيــو مــن نفــس العــام و 

يفــوز بهــا ســمري زاهــر 

ــايل  ــرج خ ــه خ ــامل و لكن ــباب يف كأس الع ــب الش ــارك منتخ ــه ش ــام ذات و يف الع

ــاث ــه الث ــارة مباريات ــاض و بخس الوف

ــوز عــى  ــد الف ــادي األهــي دوري األبطــال بع ــق الن ــة حق ــد األندي و عــى صعي

ــي. ــي التون الصفاق

ــرأس  ــم و ال أروع و ت ــة ٢٠٠٦ و كان التنظي ــم اإلفريقي ــر كأس األم ــت م نظم

ــح  ــذي أصب ــز ال ــد العزي ــد عب ــا خال ــدة و كان مديره ــاين ابوري ــة ه ــة املنظم اللجن

وزيــرا للشــباب والرياضــة فيــا بعــد و كانــت هــذه البطولــة هــي بدايــة الثاثيــة 

التاريخيــة ملنتخــب مــر بقيــادة حســن شــحاتة و عــدد كبــري مــن النجــوم و بالفعل 

ــات الجــزاء  ــى برضب ــة انته ــل يف البطول ــون طوي ــد ماراث ــق اللقــب بع ــق الفري حق

ــا ألقــدام ســمري زاهــر و مجلســه و ضــم  امــام كــوت ديفــوار و كان االنتصــار تثبيتً

الفريــق عصــام الحــرضي و محمــد بــركات و عبدالظاهــر الســقا و إبراهيــم ســعيد 

ــل جمعــة و محمــد عبدالوهــاب و طــارق الســيد و أحمــد فتحــي و محمــد  و وائ

شــوقي و حســن مصطفــى و حســام حســن و عــاد متعــب و ميــدو و احمــد حســن 

و عمــرو زيك و محمــد ابوتريكــة و معهــم معتــز اينــو و ســمري صــري و احمــد عيــد 

و عبــد الواحــد الســيد و محمــد عبــد املنصــف.

ــق املــري و لكــن  ــة للفري ــدويل احــداث مهم ــاك عــى املســتوى ال مل يكــن هن

ــال  ــة ابط ــة لاندي ــة االفريقي ــرز البطول ــي ليح ــاد األه ــة ع ــتوى األندي ــى مس ع

ــريوين. ــن الكام ــاب القط ــى حس ــدوري ع ال

ــم  ــي كأس األم ــة ه ــة للنهاي ــن البداي ــوق م ــث التف ــن حي ــل م ــة األفض البطول

ــداف  ــة أه ــوز باربع ــريون و الف ــام الكام ــاء األول أم ــذ اللق ــا فمن ــة يف غان االفريقي

لهدفــن حتــى النهايــة مــروًرا بالرباعيــة امــام كــوت ديفــوار أثبــت املنتخــب املــري 

أنــه األفضــل افريقيــا بفضــل نجومــه الذيــن اســتمر معظمهــم مــن البطولــة الســابقة 

و انضــم لهــم محمــود فتــح اللــه و شــادي محمــد و احمــد املحمــدي و هــاين ســعيد 

وحســني عبدربــه و محمــد زيــدان و ســيد معــوض و غريهــم .

و يف العام ذاته استطاع سمري زاهر ان يحتفظ برئاسة االتحاد لدورة جديدة.

رغــم التألــق الكبــري للكــرة املريــة يف تلــك الفــرة اال ان التصفيــات 

املؤهلــة لــكأس العــامل يف جنــوب افريقيــا مل تكــن ناجحــة فبعــد انتهــاء 

ــازت  ــة ف ــك املجموع ــاء تل ــر و أثن ــر و الجزائ ــاوي م ــة بتس املجموع

الجزائــر  بثاثــة اهــداف لهــدف عــى ملعبهــا و فــازت مــر يف القاهــرة 

ــذاك  ــدويل آن ــاد ال ــرر االتح ــة و ق ــاراة عصيب ــد مب ــئ بع ــن لاش بهدف

ــاراة فاصلــة عــى ملعــب  حســم بطاقــة التأهــل عــن طريــق اقامــة مب

محايــد وبالفعــل تــم اختيــار الســودان الســتضافة املبــاراة و عــى ملعــب 

ــكأس  ــل ل ــدف ليتأه ــري به ــق الجزائ ــوز الفري ــان يف ــأم درم ــخ ب املري

العــامل عــى حســاب مــر.

وتسببت أحداث تلك املباراة يف أزمة بن البلدين 

ويف الســنة نفســها شــارك املنتخــب املــري يف كأس القــارات بجنــوب 

افريقيــا بصفتــه بطــل افريقيــا و ظهــر الفريــق مبســتوى متميــز يف 

ــا امــام ايطاليــا بهــدف  مبارياتــه امــام الرازيــل ثــم حقــق فــوزًا تاريخيً

ــة. ــن البطول ــكا و خــرج م ــام أمري ــه خــر أم ــد حمــص و لكن ســجله محم

2001

2000

2002

2003
2004

كأس العــامل للشــباب ٢٠٠٩ 

وكان طبيعيــا ان ينعكــس األمــر عــى املنتخــب األول 

ــة  ــكأس األمــم اإلفريقي ــة ل ــة التاريخي ــذي حقــق الثاثي ال

٢٠٠٦ و ٢٠٠٨ و ٢٠١٠ اضافة اىل املشــاركة املميزة يف كأس 

ــارات ٢٠٠٩ الق

ــى  ــة يف الفــرة مــن ٢٠٠٦ و حت حصــدت الكــرة املري

٢٠١٠ نتائــج منتخبــات الشــباب و الناشــئن و شــارك 

ــامل  ــاث بطــوالت كأس ع املنتخــب املــري للشــباب يف ث

بــل و حققــت مــر  متتاليــة ٢٠٠١ و ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ 

امليداليــة الرونزيــة يف االرجنتــن ٢٠٠١ كــا نظمــت مــر 

عــاد منتخــب الشــباب للمشــاركة يف كأس العــامل باالرجنتــن و كانــت هــذه املــرة 

األفضــل و تحــت قيــادة شــوقي غريــب يحقــق منتخــب الشــباب املــري امليداليــة 

ــو املجــد  ــق محمــد صبحــي و اب ــون أســاء نجــوم الفري ــة و عــرف املري الرونزي

مصطفــى و حســن أمــن و محمــد العــراوي و أحمــد ابــو مســلم و محمــود محمــود 

و محمــد شــوقي و حســام غــايل و وائــل ريــاض و رضــا شــحاتة و جــال حمــزة و 

محمــد محســن ابوجريشــة و محمــد اليــاين و غريهــم .

ــام  ــن الع ــان و لك ــا و الياب ــال كوري ــول ملوندي ــري يف الوص ــب امل ــق املنتخ أخف

ذاتــه شــهد عــودة البطــوالت االفريقيــة لانديــة املريــة فقــد حقــق األهــي بطولــة 

دوري األبطــال بعــد تخطــي ماميلــودي صــن داونــز الجنــوب افريقــي.

ــاين يف كأس  ــدور الث ــوايل يخــرج املنتخــب املــري مــن ال ــة عــى الت للمــرة الثاني

األمــم اإلفريقيــة التــي أقيمــت يف مــايل و ذلــك بعــد الهزميــة مــن الكامــريون بهــدف 

و عــى صعيــد األنديــة حقــق الزمالــك بطولــة دوري األبطــال بعــد تخطــي الرجــاء 

ــاوي املغريب. البيض

ــارات  ــتضافتها االم ــي اس ــامل و الت ــري يف كأس الع ــباب امل ــب الش ــارك منتخ ش

ــة. ــن يف دور الثاني ــام االرجنت ــب ام ــرج املنتخ ــدة و خ ــة املتح العربي

خــرج املنتخــب املــري مــن الــدور األول يف كأس األمــم االفريقيــة و التــي اقيمــت 

يف تونــس وبعــد غيبــة طويلــة عــن تواجــد الكــوادر املريــة يف املناصــب الدوليــة 

عــادت مــر لعضويــة املكتــب التنفيــذي لاتحــاد االفريقــي عــن طريــق املهنــدس 

ــة  ــم تعيــن لجن ــواء حــرب الدهشــوري باســتقالته ليت ــدة كــا قــدم الل هــاين ابوري

برئاســة عصــام عبــد املنعــم  ويحمــل هــذا العــام ذكــرى ســيئة للمريــن و هــي 

املعروفــة بصفــر املونديــال حيــث مل تحصــل مــر عــى أي صــوت الســتضافة كأس  

ــع  ــا بعــد منافســة شــديدة م ــوب افريقي ــم جن ــازت بحــق التنظي ــامل ٢٠١٠ و ف الع

املغــرب.

ــادة الفرنــي  ــة األلفيــة الجديــدة مل يقــدم املنتخــب املــري تحــت قي مــع بداي

جــريار جيــي جديــدا يف كأس األمــم االفريقيــة غانــا/ نيجرييــا و خــرج الفريــق أمــام 

املنتخــب التونــي بعــد الهزميــة بهــدف ليعــود الجوهــري لقيــادة املنتخــب 

ــم  ــى ت ــة حت ــة مؤقت ــة لجن ــش رئاس ــح الوح ــده صال ــد عب ــن محم ــوىل الكاب و ت

ــوري. ــرب الدهش ــة ح ــس ادارة برئاس ــاب مجل انتخ

الحصاد

 مر واألرجنن يف كأس العامل للشباب

 أبو املجد مصطفى ومحمد شوقى والياين ورضا شحاتة و العراوي وحسن أمن
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هاىن سعيد ىف مباراة مر وكوت ديفوار ىف ٢٠٠٨

ابو تريكة ىف غانا ٢٠٠٨

عمرو زيك - وسيد معوض- يف مواجهة جريمي يف مباراة الكامريون
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منتخب الشباب الحاصل عى 

برونزية كأس العامل يف االرجنتن 

٢٠٠١ بقيادة شوقي غريب



131 130

محمد الياين يف كأس العامل للشباب ٢٠٠١

حسام حسن والحاج ضيوف بعد مباراة 

السنغال يف كأس األمم ٢٠٠٦

حسام حسن قائد املنتخب املري يف ٢٠٠٦
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افتتاح كأس أفريقيا ٢٠٠٦
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وائل جمعة ودروجبا ىف مباراة مر وكوتديفوار يف كأس أفريقيا ٢٠٠٨

هدف أبو تريكة يف نهايئ ٢٠٠٨ 

بعد استخاص محمد زيدان 

الكرة من سونج
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مر وإيطاليا يف كأس القارات وأنتهت بفوز مر بهدف محمد حمص

 باتر رئيس األتحاد الدوىل يصافح الحرضي وبجواره عيىس حياتو رئيس الكاف أثناء مراسم تتويج مر بالبطولة األفريقية
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هدف محمد زيدان ىف مرمى الرازيل ىف كأس القارات

رضبة الجزاء ضد املنتخب املري يف مباراته مع الرازيل يف كأس القارات ٢٠٠٩
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كأس القارات ومباراة الرازيلمر وإيطاليا يف كأس القارات ٢٠٠٩ وتصدي الحرضي
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زيدان وسونج
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2013

2017

2016

2015

2014
ــدوري العــام مــرة  ــر و بعــد توقــف ملــدة عــام كامــل عــاد ال يف فرباي

أخــرى و يف التاســع مــن مــارس كانــت الصدمــة بعــد أن هوجــم مقــر 

ــن  ــر م ــق الكث ــذا الحري ــد يف ه ــل و فق ــه بالكام ــم احراق ــاد و ت االتح

ــة.  ــتندات التاريخي ــارض و املس االوراق و املح

ــامل  ــن يف كأس الع ــع ياس ــادة ربي ــت قي ــباب تح ــب الش ــارك منتخ ش

برتكيــا و خــرج مــن الــدور األول و عــى مســتوى املنتخــب األول و بعــد 

بدايــة بــدت موفقــة يف املجموعــة و صعــود الفريــق للمرحلــة النهائيــة 

ــوار  ــم يف مش ــوأ الهزائ ــن أس ــدة م ــال واح ــا و ين ــب غان ــي منتخ ليلتق

املنتخــب املــري بســتة أهــداف لهــدف و ذلــك تحــت قيــادة األمريــي 

ــة  ــا لالندي ــة العــام حقــق األهــي كأس افريقي ــراديل و مــع نهاي ــوب ب ب

االبطــال عــى حســاب أورالنــدو براتــس الجنــوب افريقــي.

توقف الدوري مرة أخرى بعد ٣٠ يونية بعد إبعاد اإلخوان.

شــهد بدايــة العــام مشــاركة املنتخــب املــري يف كأس األمــم االفريقيــة 

ــكل  ــر بش ــق ظه ــاب اال أن الفري ــد غي ــودة بع ــم الع ــون و رغ يف الجاب

منظــم حتــى وصــل للمبــاراة النهائيــة أمــام الكامــرون و التــي خرسهــا 

بهدفــن لهــدف لينهــي البطولــة يف الوصافــة 

و استمر املنتخب يف التفوق يف مجموعته يف تصفيات كأس العامل 

تأهــل املنتخــب املــري لبطولــة كأس األمــم االفريقية بعــد االخفاقات 

ــاين  ــة ه ــد برئاس ــس ادارة جدي ــاب مجل ــم انتخ ــم ت ــة ث ــة املتتالي الثالث

ابوريــدة و تــم توفــر كل االمكانــات للمنتخــب األول الــذي بــدأ يف 

التقــدم.

 تــوىل شــوقي غريــب مهمــة قيــادة املنتخــب يف تصفيــات األمــم االفريقية

 و لكــن و للمــرة الثالثــة يخفــق املنتخــب يف الوصــول لــكأس األمم

انتقــل األهــي للمشــاركة يف الكونفدراليــة االفريقيــة ليحقــق اللقــب 

األول لــه عــى حســاب ســيوي ســبور االيفــواري.

ــويل  ــد ت ــا بع ــود تدريجيً ــتقرار يع ــدأ االس ــام ب ــذا الع ــف ه ــع صي م

الرئيــس عبدالفتــاح الســييس مقاليــد األمــور ليصبــح رئيًســا للجمهوريــة

ــي و  ــك و انب ــن الزمال ــام ب ــدوري الع ــاراة يف ال ــل مب ــر و قب يف الثامــن مــن فرباي

ــا حتفــه و توقــف  خــارج أســوار ملعــب الدفــاع الجــوي لقــي ٢٠ مشــجًعا زملكاويً

الــدوري بعدهــا و لكــن رسعــان مــا عــاد 

ــادة  ــدأ املشــوار الناجــح الع ــر و ب ــور كوب ــي هيكت ــد االتحــاد مــع االرجنتين تعاق

ــي. ــه الطبيع املنتخــب املــري لوضع

2011

2010

2012

املرحلــة االوىل بعــد تحقيــق كأس األمــم اإلفريقيــة ٢٠١٠ 

وهــي فــرتة الســنوات العجــاف و تواضــع مســتوى املنتخــب 

ــة ثــالث  ــكأس األمــم اإلفريقي وعــدم اســتطاعته الوصــول ل

دورات متتاليــة و مل يكــن يف هــذه الفــرتة ســوى املشــاركة 

يف اوليمبيــاد لنــدن ٢٠١٢ و كأس العــامل للشــباب كولومبيــا 

ــا ٢٠١٣  ٢٠١١ و تركي

و كانــت املرحلــة الثانيــة بالعــودة للمشــاركة يف كأس 

األمــم االفريقيــة يف الجابــون ٢٠١٧ و الوصــول للمبــاراة 

ــة  ــات املؤهل ــاح يف التصفي ــوازي النج ــى الت ــة و ع النهائي

ــيا ٢٠١٨  ــامل روس ــكأس الع ل

ثــم االســتضافة األروع لــكأس األمــم ٢٠١٩ و التأهــل 

ــه ان تتأجــل  ــو ٢٠٢٠ و يشــاء الل ــاد طوكي بعدهــا ألوليمبي

ــة  ــدورة االوليمبي ــري يف ال ــب امل ــاركة املنتخ ــون مش لتك

ــة ــنوات املائ ــام الس ــو خت ه

بعــد أحــداث ينايــر و التــي انطلقــت رشارتهــا يف الخامــس والعرشيــن 

و انتهــت برحيــل الرئيــس حســني مبــارك عــن رئاســة الجمهوريــة ظلــت 

األوضــاع غــر مســتقرة و تــوىل املجلــس العســكري برئاســة املشــر محمد 

حســن طنطــاوي مقاليــد األمــور و كان منطقيــا أن يتأثــر املنتخــب بهــذه 

ــة النجــاح يف  ــرات متتالي ــالث م ــا لث ــم يســتطع بطــل أفريقي ــة فل الحال

ــاز  ــوار الجه ــة مش ــون نهاي ــا ٢٠١٢ و تك ــكأس افريقي ــل ل ــرد التأه مج

الفنــي الــذي حقــق األلقــاب الثالثــة لكــن العــام نفســه شــهد مشــاركة 

منتخــب الشــباب يف كأس العــامل بكولومبيــا و كان بدايــة التألــق ملحمــد 

ــد حجــازي و  ــد الشــناوي و أحم ــي و أحم ــد النن ــه محم صــالح و رفاق

عمــر جابــر و غرهــم تحــت قيــادة ضيــاء الســيد.

ــزي يف  ــاين رم ــادة ه ــي بقي ــب األوليمب ــح املنتخ ــام نج ــة الع يف نهاي

التأهــل ألوملبيــاد لنــدن ٢٠١٢ و ذلــك بعــد الحصــول عــى املركــز الثالــث 

يف البطولــة اإلفريقيــة املؤهلــة و التــي أقيمــت يف املغــرب و كانــت 

ــة الصــاروخ. ــد برسع ــة الشــباب الصاع ــق مجموع اســتمراًرا لتأل

ــت يف  ــي أقيم ــة و الت ــم االفريقي ــكأس األم ــري ب ــب امل ــوج املنتخ ت

انجــوال بعــد نهــايئ أمــام املنتخــب الغــاين ليحافــظ عــى اللقــب للمــرة 

ــاء  ــب أعض ــتمر أغل ــحاتة و اس ــن ش ــادة حس ــوايل بقي ــى الت ــة ع الثالث

ــي كان  ــة الت ــدو يف البطول ــي ج ــد ناج ــق محم ــي و تأل ــق الذهب الفري

ــمر  ــق س ــات و حق ــل يف املباري ــب بدي ــاركته كالع ــم مش ــا رغ هدافه

ــس لالتحــاد ــه و هــو رئي ــع ل زاهــر اللقــب الراب

يف األول مــن فربايــر فجعــت الجامهــر املرية مبأســاة ســتاد بورســعيد 

و التــي راح ضحيتهــا ٧٢ مــن الشــباب مــن جامهــر األهــي بعــد مبــاراة 

جمعــت بــن املــري البورســعيدي و األهــي .

توقــف النشــاط و اســتقال مجلــس ادارة االتحــاد برئاســة ســمر زاهــر 

و تــوىل أنــور صالــح املديــر التنفيــذي تســير شــؤون االتحــاد و يف أثنــاء 

ــوايل  ــى الت ــة ع ــرة الثاني ــب يف التأهــل للم ــل املنتخ ــط فش ــذا التخب ه

ــراديل و شــارك املنتخــب  ــوب ب ــادة ب ــا و هــذه املــرة بقي ــكأس افريقي ل

ــرج  ــل أن يخ ــاين قب ــدور الث ــد لل ــدن و صع ــاد لن ــي يف أوليمبي األوليمب

أمــام اليابــان بعــد الهزميــة بثالثيــة و يف نفــس العــام و بعــد تــويل 

ــلم  ــح و س ــور صال ــى أن ــوط ع ــدأت ضغ ــور ب ــلمن األم ــوان املس األخ

االتحــاد قبــل االنتخابــات لعامــر حســن و جــرت االنتخابــات بعــد إبعــاد 

ــح  ــذار أحمــد شــوبر و نجــح  جــامل عــالم ليصب ــدة و اعت هــاين أبوري

ــد لالتحــاد. ــس الجدي الرئي

ــى  ــال ع ــة االبط ــب األندي ــي بلق ــاز األه ــة ف ــد األندي ــى صعي و ع

حســاب الرتجــي التونــيس.

التفوق على الظروف

أحمد فتحي يف مباراة الكامرون

السيد الرئيس عبد الفتاح السييس يف تحية للمنتخب بعد التأهل لكأس العامل



147 146

2019

2020

2021

ــي  ــة الت ــار الدول ــت الختي ــر و يف الســنغال كان التصوي يف الثامــن مــن يناي

ستســتضيف كأس األمــم االفريقيــة بــدال مــن الكامــرون و وقــع االختيــار عــى 

مــر بأغلبيــة ســاحقة و جــرت مراســم القرعــة التاريخيــة يف منطقــة األهــرام 

ــا  ــم رائًع ــاق و كان التنظي ــل الش ــتمر العم ــول و اس ــام أيب اله ــدا أم و تحدي

رغــم مشــاركة ٢٤ فريًقــا و لكــن عــدم توفيــق املنتخــب املــري امــام جنــوب 

افريقيــا يف الــدور الثــاين تســبب يف اســتقالة مجلــس ادارة االتحاد برئاســة هاين 

ابوريــدة و تــم تعيــن لجنــة رأســها عمــرو الجناينــي و يف نوڤمــرب اســتضافت 

مــر البطولــة املؤهلــة ألوملبيــاد طوكيــو و نجــح الفريــق األوليمبــي املــري 

بقيــادة شــوقي غريــب يف الفــوز بالبطولــة و التأهــل لألوليمبيــاد 

فاز الزمالك بالكونفدرالية عى حساب نهضة بركان املغريب

ــق  ــا حق ــروس كورون ــبب ڤ ــو ٢٠٢٠ بس ــة طوكي ــدورة األوليمبي ــت ال تأجل

ــم  ــك يف ديســمرب ت ــة دوري االبطــال عــى حســاب الزمال ــادي األهــي بطول الن

تعيــن لجنــة الدارة االتحــاد برئاســة أحمــد مجاهــد و عضويــة محمــد الشــواريب 

و أحمــد حســام عــوض

حقــق األهــي بطولــة دوري األبطــال عــى حســاب كايــزر تشــيفز الجنــوب 

ــدأ التاريــخ الكــروي املــري باملشــاركة يف  ــة فكــام ب افريقــي وجــاءت النهاي

ــاد طوكيــو و  ــة أيضــا باملشــاركة يف أوليمبي ــاد انتهــت الســنوات املائ االوليمبي

اســتطاع املنتخــب األوليمبــي الصعــود مــن مجموعــة صعبــة ضمــت اســبانيا 

و األرجنتــن و اســرتاليا و لــوال أن الربازيــل الــذي حقــق الذهبيــة كان الفريــق 

الــذي واجهــه الفريــق يف الــدور الثــاين لحقــق امليداليــة األوليمبيــة. ويف نفــس 

العــام أصبــح محمــد صــالح الكابــن للمنتخــب الوطنــي  ليكــون القائــد املئوي 

وتعاقــد االتحــاد مــع الربتغــايل كارلــوس كــروش ليصبــح املديــر الفنــي األخــر 

يف الســنوات املائــة. ويف نوفمــرب مــن نهايــة العــام تــم افتتــاح مبنــى االتحــاد 

الجديــد ومركــز املنتخبــات الوطنيــة يف مدينــة 6 اكتوبــر.

ــاراة  ــل املب ــل و قب ــو برازافي ــدا و الكونغ ــا و أوغن ــت غان ــي ضم والت

األخــرة يف املجموعــة و عــى ســتاد بــرج العــرب و بعــد رضبــة الجــزاء 

التــي ســددها محمــد صــالح محــرزًا هــدف الفــوز الثــاين أعلــن صعــود 

مــر لــكأس العــامل يف روســيا بعــد ٢٨ ســنة

و بعــد غيــاب عــن لقــب أفضــل العــب يف أفريقيــا منــذ جائــزة 

الخطيــب ســنة ١٩٨٣ يحصــل محمــد صــالح عــى جائــزة األفضــل

2018
كان الرتكيــز منصبًــا عــى برنامــج االعــداد للمنتخــب و تلقــى الجهــاز الفنــي 

بقيــادة كوبــر صدمــة اصابــة محمــد صــالح يف مبــاراة ليفربــول و ريــال 

مدريــد ثــم ســافر الفريــق لروســيا و انهــى اســتعداداته ليخــوض املبــاراة األوىل 

أمــام أوروجــواي يف ايكاترينبــورج و خــرس الفريــق بهــدف مــع نهايــة أحــداث 

ــد  ــيا البل ــام روس ــبرغ أم ــان بطرس ــة يف س ــاراة الثاني ــت املب ــم كان ــاراة ث املب

املســتضيف و يخــرس الفريــق بثالثــة أهــداف مقابــل هــدف أحــرزه محمــد 

صــالح بعــد تعافيــه مــن االصابــة ثــم يف ڤولجاجــراد تلقــى املنتخــب الهزميــة 

الثالثــة و لكــن هــذه املــرة أمــام منتخــب عــريب و هــو املنتخــب الســعودي 

ــد  ــر بع ــل كوب ــالح و يرح ــد ص ــرزه محم ــد أح ــدف واح ــن له ــك بهدف و ذل

املونديــال ثــم خلفــه خافيــر أجــري

محمد ناجي جدو هداف كأس أفريقيا ٢٠١٠

احتفال الفوز ويظهر يف يسار الصورة حازم الهواري ومحمود الشامي

الحرضى وزيدان يحتفالن ىف كأس األمم ٢٠١٠
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العبو جنوب أفريقيا يحتفلون وخروج مر من كأس األمم األفريقية ٢٠١٢

مر والربازيل يف الدورة األوليمبية لعام ٢٠١٢
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محمود تريزيجيه يف كأس األمم ٢٠١٩

مباراة مر والكونغو بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٧ والتي تأهل 

بعدها املنتخب لكأس العامل ٢٠١٨

عصام الحرضي - أحمد حجازى- رامي ربيعة- أحمد حسن كوكا- محمد عبد الشاىف-  طارق حامد - محمد النني - صالح جمعة- رمضان صبحي - أحمد فتحي - محمد صالح
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الرئيس يقدم التحية للمنتخب بعد التأهل لكأس العامل

 سيادة الرئيس عبد الفتاح السييس يلتقي هاين أبو ريدة يف ٢٠١٧
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الرئيس عبد الفتاح السييس يودع البعثة املرية 

املتوجهة لروسيا ىف كأس العامل وبجانبه املهندس /خالد 

عبد العزيز وزير الشباب والرياضة يف ذلك الوقت
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الشناوى وحجازي وعبد الشاىف يف مباراة مر وروسيامحمد صالح احتياطيا يف مباراة مر واالورجواي يف كأس العامل بسبب اإلصابة
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محمد الشناوى يف مواجهة لويس سواريز يف مباراة مر وأورجواي ٢٠١٨

 قرعة كأس االمم االفريقية مر ٢٠١٩

عبد الله السعيد يف كأس العامل ٢٠١٨ طارق حامد يف كأس افريقيا ٢٠١٩
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الوقوف من اليمني:

صالح محسن - نارص منيس -  أمام عاشور- أحمد يارس ريان - كريم فؤاد-  نارص ماهر- أحمد أبو الفتوح- أحمد رمضان - أسامة جالل- محمد الشناوي- احمد حجازي- رمضان 

صبحي- طاهر محمد- محمود حمدي الونش - أكرم توفيق- محمد عبد السالم- كريم الواىف- عامر حمدي - عبد الرحمن مجدي-ابراهيم عادل- محمد صبحي- محمود جاد

الجلوس من اليمني:

عيد سليامن - محمد العرشي - محمد صالح - صالح عاشور-  كامل عبد الواحد - محمد شوقي- عالءعبد العزيز- محمد الشواريب- أحمد مجاهد- أحمد حسام عوض- شوقي 

غريب- معتمد جامل- وائل رياض- أسامة عبد الكريم- أمين زين- أمين سليامن- وزغلول صيام 

بعثة منتخب مرص يف أوملبياد طوكيو 2020
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محمد صالح أخر قائد للمنتخب املرى ىف نهاية السنوات املائة 

مباراة ليبيا ومر والتى انتهت بفوز مر ٣ / صفر

أحمد مجاهد يهدى كارلوس كروش مدرب املنتخب األخر ىف املائة سنة قميص »١٠٠ « كرمز للمئوية
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جعفر وايل باشا

١٩٢١- ١٩٣١ 

حسن صربي باشا

١٩٣١ - يوليو ١٩٣٧

محمد حيدر باشا

يوليو ١٩٣٧- سبتمرب ١٩٤٤ 

محمد فؤاد رساج الدين باشا

 سبتمرب ١٩٤٤ - مايو ١٩٤٥

محمد حيدر باشا

مايو ١٩٤٥ - سبتمرب ١٩٥٢

عبد العزيز عبدالله سامل

سبتمرب ١٩٥٢-فرباير ١٩٥٨

عبد الحكيم عامر

 فرباير ١٩٥٨-سبتمرب ١٩6٧

محمد سعد زايد

 اكتوبر ١٩6٧- يوليو ١٩٧١

سليامن عبد الحي

 يوليو ١٩٧١ - سبتمرب ١٩٧٣

محمد أحمد  

سبتمرب ١٩٧٣ - مايو ١٩٧٨ 

محمد حسن حلمي

مايو ١٩٧٨ - ديسمرب ١٩٧٨ 

محمد أحمد 

ديسمرب ١٩٧٨- يونيو ١٩٨١ 

مصطفى علواين 

يونيو ١٩٨١- يونيو ١٩٨٢

محمد أحمد 

يونيو ١٩٨٢-مارس ١٩٨٥

حسن عبدون 

مارس ١٩٨٥ - مايو ١٩٨٨

ابراهيم الجويني 

مايو ١٩٨٨ - مارس ١٩٨٩

محمد فاروق ابو العز 

مارس ١٩٨٩- يوليو ١٩٨٩ 

حسن عبدون 

يوليو ١٩٨٩ - مارس ١٩٩٠ 

محمد أحمد 

مارس ١٩٩٠- سبتمرب ١٩٩١

صالح حسب الله 

سبتمرب ١٩٩١ - ابريل ١٩٩٢

محمد احمد

ابريل ١٩٩٢ - اكتوبر ١٩٩٢

يوسف الدهشوري حرب 

اكتوبر ١٩٩٢ - يونيو ١٩٩6 

محمد السعيد السياجي 

يونيو ١٩٩6- اغسطس ١٩٩6 

سمر زكريا زاهر 

أغسطس ١٩٩6 - اغسطس ١٩٩٩

يوسف الدهشوري حرب 

اغسطس ١٩٩٩- اغسطس ٢٠٠٠

محمد عبده صالح الوحش 

اغسطس ٢٠٠٠- اكتوبر ٢٠٠٠

يوسف الدهشوري حرب

 اكتوبر ٢٠٠٠ - مارس ٢٠٠٤ 

عصام عبد املنعم

مارس ٢٠٠٤- ابريل ٢٠٠٥ 

محمد عبده صالح 

ابريل ٢٠٠٥- يونيو ٢٠٠٥

سمر زكريا زاهر 

يونيو ٢٠٠٥ - فرباير ٢٠١٢ 

جامل عالم 

اكتوبر ٢٠١٢ - يونيو ٢٠١6

هاين ابوريدة 

اغسطس ٢٠١6- يوليو ٢٠١٩ 

عمرو الجنايني 

اغسطس ٢٠١٩ - نوڤمرب ٢٠٢٠ 

أحمد مجاهد 

ديسمرب ٢٠٢٠ حتى ٥ يناير٢٠٢٢

السادة رؤســــــــاء االتحاد 
محمد السعيد السياجي ابراهيم الجويني عبد الحكيم عامرمحمد احمد

عصام عبد املنعم

عمرو الجنايني محمد فاروق ابو العز 

جعفر وايل باشا

محمد سعد زايدعبد العزيز عبدالله سامل

محمد حيدر باشا

محمد عبده صالح الوحش 

يوسف الدهشوري حرب  جامل عالم حسن عبدون محمد حسن حلمى

هاين ابوريدة 

احمد مجاهد

صالح حسب الله 

حسن صربي باشا

سليامن عبد الحيمصطفى علواين  فؤاد رساج الدين باشا

سمر زكريا زاهر 



افتتاح مبنى االتحاد الجديد و 

مركز املنتخبات الوطنية يف مدينة 

6 اكتوبر



رقم االيـــداع : ٢٥٧٢6/ لسنة ٢٠٢١

الرتقيم الدويل: ٢6٢٠٢١٢٠١٠٣١٥6

يف يــوم مــن أيــام خريــف ١٩٢١ اجتمــع لفيــف مــن املثقفــن املرصيــن مدفوعــن بحلــم التمصــر لتقرير مســتقبل 

الكــرة املرصيــة التــي كانــت وقتــذاك تبــدأ انتشــارها يف ربــوع املحروســة مــع مشــاركة مــرص قبــل ذلــك يف الــدورة 

األوليمبيــة أنڤــرس ١٩٢٠ تحــت لــواء »االتحــاد املــرصي االنجليزي« 

ــن  ــة لتكوي ــوة األندي ــق باتخــاذ املجتمعــن قرارهــم بدع ــي تحق ــذي تحــول إىل مــروع وطن ــم التمصــر ال حل

ــدم«. ــرة الق »االتحــاد املــرصي لك

مــن هنــا بــدأت الرحلــة .. مــن حســن حجــازي القائــد األول للمنتخــب الوطنــي إىل محمــد صــاح القائــد الحــايل 

، ومــن جعفــر وايل باشــا اىل كاتــب هــذه الكلــات مــرورا بالعديــد مــن العظــاء الذيــن بذلــوا الجهــد و العــرق 

و املــال 

منــذ أن انطلقــت مســرة الفريــق املــرصي مــن  القميــص األبيــض ثــم األخــر فاألحمــر حتــى اســتقر لــون العلــم 

»األحمــر و األبيــض و األســود« لونــا لــه ..  ليســتمر االتحــاد شــاهدا عــى مائــة عــام مــن الشــغف 

أحمد مجاهد


