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اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال-اإلدارة المركزية لألداء الرياضي 

Sports News 

" We Have Challenge "



وزارة الشباب والرياضة 

إلدارة  المركزية لألداء الرياضي ا

اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال



أن الجزء االصعب يتمثل اال على العبين جيدين أمر في غاية السهولة الحصول 

سويةفي جعلهم يلعبون 



المصرى االتحادم
يةعرببطوالت ةأفريقيبطوالت يةدولبطوالت عالمبطوالت 

اإلجمالي
ثالثثانياول ثالثثانياول ثالثثانياول ثالثثانياول 

134الكاراتيه1

112الخماسي الحديث2

3216اسكواش3

22ريشة طائرة4

11تنس5

213سباحة6

11جمباز7

14724119االجمالي



ميةأهعلىصبحياشرف/والرياضةالشبابوزيرالدكتوراألستاذالسيدشدد

حترازيةاالاالجراءاتوتنفيذالمديرياتمعلحظيةومتابعة..التهويةونظامالتعقيم

بالمحافظاتوالرياضيةالشبابيةبالهيئات

ياضيةوالرالشبابيةالمنشآتتعقيمفيوالرياضةالشبابوزارةلجهوداستمرارا

البطحيثالوزارةعامديوانلمبنىكاملبتعقيمالقيامتمالجمهورية،بمحافظات

أرجاءافةلكالكاملالتعقيمباستمراروالرياضةالشبابوزيرصبحيأشرفالدكتور

.المحافظاتكافةفيوالرياضيةالشبابيةالهيئاتومنشآت

لقوميةاالفرقلتدريباألوليمبيالمركزمنشآتتعقيمباستمرارالوزيرطالبكما

زارةبالوالمركزيةالعملياتلجنةقبلمناليوميةالمتابعةضرورةمعبالمعادي،

.األزمةإلدارة



المصريةاللجنة األولمبية بيان 

بوليمدمصطفىالدكتوراألستاذالوزراءرئيسدولةقرارعلىبناء

بيانالعلىوبناءاسبوعينلمدةبمصرالرياضيالنشاطبتعليق

فأشرالدكتوراألستاذوالرياضةالشبابوزيرمعاليمنالصادر

وسفيرانتشارمنللحداالحترازيةاإلجراءاتكافةباتخاذصبحي

المواطنينسالمةعلىحرصاتجمعاتأيةومنعكورونا

يةالرياضاألنشطةكافةتعليقالمصريةاألولمبيةاللجنةقررت

يعبجمالرياضيةوالتجمعاتالمبارياتوكافةالمحليةوالبطوالت

مارس15الموافقاألحدغدمناعتبارًاأسبوعينلمدةانواعها

إعدادبتقومالتياالتحاداتكافةمعالتنسيقيتمأنعلى،2020

األلعابلدورةالتأهيلأومنافساتلخوضالقوميةمنتخباتها

يةالصحوالتدابيراالحتياطاتكافةاتخاذمع2021طوكيواألولمبية

باللجنةالطبيةاللجنةخاللمنالالعبينسالمةلضمانالالزمة

مبيادلألولوالتأهيلاالعدادخططتأثرعدملضمانالمصريةاألولمبية

لقراراهذابتنفيذااللتزامالمصريةالرياضيةاالتحاداتكافةوعلى

اإلجراءاتكافةاتخاذعلىالمصريةالدولةحرصإطارفيوذلك

المصريالشعبسالمةعلىللحفاظالالزمةوالضمانات



علي الصاوي يحقق الميدالية 

البرونزية لبطولة الدوري العالمي

كجم بعد 67بالنمسا لوزن للكاراتيه 

الفوز على بطل النمسا

جيانا فاروق تفوز بالميدالية 

ي البرونزية لبطولة الدوري العالم

لي للكاراتية بالنمسا بعد الفوز ع

كجم61لوزن 4/3بطلة الفلبين 

بطل العالم للشباب طه طارق 

يفوز بالميدالية البرونزية 

لة بالدوري العالمي للكارتيه جو

كجم84+النمسا لوزن

فريال أشرف تحرز الميدالية 

يهللكارتالفضية بالدوري العالمي 

جولة النمسا بعد هزيمتها في 

1/3المباراة النهائية من الصينية 



الحديثللخماسي مصر تسيطر على منصة عالمية 

لم المختلط بكأس العاالزوجي يحرز ذهبية " مرسىهايدي و حامد إسالم "الزوجي 

الحديث بالقاهرةللخماسي 

" و سلمى أيمنالجندي أحمد "الشباب األولمبيين األبطال زوجي أحرز كما 

مشرفمنافسة قوية بين الزوجين و أداء الفضية بعد الميدالية 



شبابللناشئين واللالسكواشالمفتوحة نتائج بطوله ألمانيا 

عام13الناشئين تحت عبدالرحيم ذهبيه احمد 

عام13الناشئات تحت ذهبيه عبدالخالقريتاج

عام13الناشئات تحت الجندي فضيه ملك 

عام15شباب تحت فضيه محمود طاهر

ب بطولة تتوج بلقالشربينىبطلتنا نور 

ا بعد فوزهلالسكواشسيتىويندى 

ا على زميلتها المصنفة األولى عالمي

3/2النهائىفى" الوليلىرنيم "

علي فرج يفوز بلقب بطولة ويندي سيتي 

لعبة لألسكواش أحدي أقوي البطوالت العالمية في ال

3/2بعد التغلب علي النيوزيلندي بول كول 

البطلة الواعدة هانيا الحمامي 

 Black Ballوالتتويج بلقب

open  لألسكواش أحدي أقوي

البطوالت العالمية



بطولة كينيا الدولية للريشة الطائرة مصر تحصد ذهبيتين

السيداتهادية حسني وضحى هاني ذهبية زوجي 

المختلطأدهم حاتم وضحى هاني ذهبية الزوجي 

ميار شريف تتوج بلقب بطولة أنطاليا 

ي العبة بتركيا بعد تغلبها علللتنس الدولية 

2/0جالفيالمجر 



زية أحمد أكرم يحقق الميدالية البرون

 TYR Pro Swimلبطولة 

series  للسباحة بأمريكا في

متر حرة1500منافسات ال

ية السباح مروان القماش يحقق الميدال

 TYR Pro Swimالذهبية لبطولة 

series ات للسباحة بأمريكا في منافس

متر حرة400ال

متر 800أحمد أكرم يحرز ذهبية سباق 

 Pro Swim Seriesبطولة في حرة 

إحدى أقوى البطوالت العالمية للسباحة

دقيقة7:55:8٩بأمريكا بعد تحقيقه 



دعاء الغباشي أفضل العبة في البطولة 

العربية للكرة الطائرة الشاطئية للجامعات

منتخب مصر لسالح السيف يتأهل إلى 

طوكيو بعد ضمان تواجده في أولمبياد 

االوائل 16التصنيف العالمي ضمن ال

عالميًا واألول أفريقيا



2021يتأهل ألولمبياد طوكيو اإليقاعي منتخب مصر للجمباز 

يخبعد فوزه بذهبية التصفيات اإلفريقية المؤهلة بشرم الش



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم

الخماسي الحديث1
مصر 2019/ 2بطولة االفريقية فردىهايدي عادل

مصر 2/2019بطولة االفريقية فردىشريف نظير

السباحة2

عية  فريق السباحة التوقي
جماعي

7/2019بطولة العالم
كوريا 

الجنوبية زوجي

كرويا 7/2019بطولة العالم فردىعلى خلف اهلل 

2019/ 12افريقيا(غطس)م سلم متحرك3مهاب مهين
جنوب 

أفريقيا
2019/ 12افريقيا(غطس)م منصة ثابتة 10مها جوده

2019/ 12افريقيا(غطس)م منصة ثابتة 10يوسف عزت

الرماية* 3

المكسيك2019/ 3كاس العالم فردى احمد توحيد زاهر 

فنلندا2019/ 9كاس عالمفردىعزمي محيلبه

الجزائر2019/ 11بطولة افريقيافرديمقعد( 10)عدد 

كازخستان2019/ 9بطولة العالمكجم 67فردى وزن إبراهيم كيشومحمد المصارعة4

القوس والسهم5

زوجيمختلطزوجي 

المغرب2019/ 8دورة األلعاب االفريقية فردى رجال 
فردى

فردى سيدات 

الجمباز* 6

فريق الجمباز اإليقاعي 

ولة في البطبشرط المشاركة

األفريقية 

بلغاريا9/2018العالمبطولة جماعي 

المانيا2019/ 10بطولة العالمفنيمندي عصام محجوب  

تنس7
المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردىميار شريف 

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردىمحمد صفوت 

تنس الطاولة8

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقية(3) فرق منتخب السيدات 

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقية(3) فرق منتخب الرجال 

( 2)العب ، ( 2)عدد 

العبة يتم اختيارهم 

لمسابقات الفردي  

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردى رجال 

المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةفردى سيدات 

الكانوى والكياك٩
المغرب8/2019دورة األلعاب االفريقيةم200فردى سباق على حسن 

المغرب2019/ 8دورة األلعاب االفريقيةم500فردى سباق سما أحمد

الشراع 10
الجزائر2019/ 10بطولة أفريقيا laser radialخلود منسى 

الجزائر2019/ 10بطولة أفريقيا laser standardعلى بدوى 

ة لجمهورية مصر العربيطبقا للكوته المحددة تم حجز مقاعد فقط وسيتم تحديد االسماء النهائية : ملحوظة*



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالنوعالالعبين المؤهليناالتحادم

كرة القدم 11
23تحت منتخب مصر 

سنة
مصر11/2019كاس األمم االفريقيةفرق

التجديف12
عبد الخالق البنا

تونس10/2019تصفيات االفريقيةفردى

13
الفروسية

نايل نصار

المغرب10/2019االممكأسفرق

عبد القادر سعيد

سامح الدهان

زيادةمحمد طاهر 

الدراجات14
ابتسام زايد

مصر2020/ 1افريقيافردي

كرة اليد15
مصر األولمنتخب

تونس2020/ 1افريقيافرق

الكاراتيه* 16
فاروقجيانا

المغرب2020/ 2التصنيف الدوليفردي

السالح* 17

منتخب رجال
2020/ 2كأس العالمفرق شيش

روسيا
مقاعد3

2020/ 2افريقيافردي

منتخب سيدات
2020/ 2كأس عالمفرق شيش

منتخب رجال
2020/ 3فرق سيف

التايكوندو18

هداية مالك
2020/ 2افريقيافردي

المغرب

نور حسين
2020/ 2افريقيافردي

2020/ 2افريقيافرديسيف عيسي

عبد الرحمن وائل
2020/ 2افريقيافردي

المالكمة1٩
الرحمن عرابيعبد

السنغال2020/ 2افريقيافردي





مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم

628تنس الطاولة1
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ا 426السباحة2

91322رفع االثقال3

112دوالباراتايكون4

9------7العاب القوي5

12------12الطائرة جلوس6





ضمن خطط " افريقية -جمهورية " بطوالت خمس  " قامت اإلدارة بمتابعة عدد 

االتحادات الرياضية العتمادها ضمن البطوالت المستحقة للحافز الرياضي عن 

201٩/2020الموسم الرياضي 

لجنة المتابعةخالل الفترةالبطولةاالتحادم

جمهورية تحت العاب قوي1

سنة20

محمد زكريا-5-7/3/20201

سالممحمد-2

محمد سالم-20201/ 14/3-10افريقيةجمباز2

شباب )جمهورية كرة يد 

2000)

محمد جمال-20201/ 3/ 2-3

محمد فراج-2

18-17جمهورية الكاراتيه3

سنة

محمد جمال -3/20201/ 4-8

محمد حسني-2

نهاد عبد المنعم-20201/ 8/3–5جمهورية الدراجات4

نهي مصطفي-2

احمد السيد-20201/ 3/ 10-٩جمهوريةكرة يد5

الرحمن سليمانعبد-2




