
منشور شهري يصدر عن -2020يونيو عشر الثاني العدد 

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



التي وقدراتك الكثير من مواهبك واكتشاف تساعدك في بناء قواك الرياضة 

كنت تجهل وجودها لديك



وزارة الشباب والرياضة 

مجلسقراراتضوءفيالرياضيالنشاطببدءالخاصةوالتعليماتالقواعدتضعالرياضةوزارة

الوزراء

الضوابطوضععلىالصحة،وزارةمعوبالتعاونحاليا،والرياضةالشبابوزارةتعكف

اراتقرضوءفيالرياضي،بالنشاطوالمتعلقةكورونافيروسلمجابهةاالحترازيةواالجراءات

.المقبليونيومنتصفتدريجيبشكلالرياضيالنشاطبعودةالوزراءمجلس

اللجنةعمتواصلتالوزارةبأنوالرياضة،الشبابوزيرصبحيأشرفالدكتورأكدالصددهذاوفي

ةالخاصوالمعاييرالضوابطمناقشةبشأنالرياضية،واالتحاداتاالنديةمنوعدداألولمبية

اطالنشلعودةواالستعدادالمستجد،كورونافيروسلمواجهةوالوقائية،االحترازيةباإلجراءات

.المقبليونيومنتصفمنتدريجيبشكلالرياضي

ربينوالمدالالعبينكلوسالمةصحةعلىالحفاظهواالولالمقامفيهدفنابأنصبحي،وأوضح

.الرياضيالمجالفيوالعاملين

لكافةمهملزوالمعاييرالضوابطتلكبأنالرياضةالشبابوزير/الدكتوراألستاذالسيدواشار

العامةاضيةالريواالنديةاالتحاداتالمصرية،االولمبيةاللجنةتشملوالتيبالدولةالرياضيةالجهات

.التابعةالهيئاتمنوغيرهاالصحية،واألنديةالشبابمراكزوكذلكوالخاصة،



وزارة الشباب والرياضة 

..وزارة الشباب والرياضة

كوندووالتايمليون جنيه دعم لعدد من أندية الصعيد والوجه البحري ومكافآت لليد والمصارعة 3.3

مستمرين في الدعم وندرس تضرر األندية الشعبية بمختلف درجاتها.. صبحي

مليون جنيه 3.3وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على صرف مبلغ بقيمة 

ا قيمة يتضمن مكافآت كل من المنتخب القومي للمصارعة ناشئين، التايكوندو وشمل المبلغ أيض

ة مكافآت منتخب مصر القومي لكرة اليد، وكذلك دعم االتحاد المصري للفروسية، وعدد من أندي

الصعيد والوجه البحري

ستي يأتي هذا في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم كافة انواع الدعم المادي واللوجي

حققوا وشاركولألندية واالتحادات الرياضية المختلفة، وكذلك دعم أبطال مصر الرياضيين اللذين 

.إنجازات في مختلف البطوالت وفقا للظروف الحالية

ح وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم المناسب وفقا للوائ

رس والقوانين والميزانيات المتاحة من أجل تطوير المنظومة الرياضية، مشيرا الي أن الوزارة تد

.حاليا تضرر األندية الشعبية بمختلف دراجاتها



وزارة الشباب والرياضة

اتحاد54لـإضافيكدعمجنيهألف400ومليون5مبلغتخصصوالرياضةالشبابوزارة

كورونافيروستداعياتلمواجهةرياضي

مليون5لغبمبالرياضيةاالتحاداتدعمعلىوالرياضةالشبابوزيرصبحيأشرفالدكتوروافق

لالتحاداتإضافىكدعموذلكأوليمبي،غيراتحاد25وأوليمبياتحاد29لعددجنيهألف400و

.2020-2019الماليللعام

تقديمعلىوالرياضةالشبابوزارةمنحرصا ًالرياضيةلالتحاداتالمخصصاإلضافيالدعميأتى

وءضفىالرياضيالنشاطتوقفمنتأثرتالتىالرياضيةلالتحاداتوالمؤازرةالمساندة

تحاداتلاليتسنيوحتىالمستجد،كورونافيروسانتشارلمواجهةالمتخذةاالحترازيةاالجراءات

.المختلفةالتزاماتهاتلبية

اضيةالريوالهيئاتلالتحاداتوالمساندةالدعمكلالوزارةتقديموالرياضةالشبابوزيروأكد

لمواجهةالجهودربتضافالسياسيةالقيادةتوجيهاتتنفيذإطاروفىالراهنة،األزمةظلفىوالشبابية

.كورونافيروسانتشارتداعياتجراءالمتضررةالقطاعاتومساعدةالراهن،الوضع

ألوليمبيةااللجنةمعوالرياضةالشبابلوزارةالدوريةالمتابعةإلىصبحيأشرفالدكتورولفت

التىازيةاالحترواالجراءاتالكاملة،الطبيةالخطةمنلالنتهاءالرياضية؛االتحاداتمعبالتنسيق

منتصففىيالرياضالنشاطالستئنافاستعدادا ًالوزراءمجلسعلىلعرضهاتمهيدا ًإتباعها؛سيتم

.الوزراءمجلسرئيسمدبولىمصطفىالدكتورلقراروفقا ًالقادميونيو

للعاميمبيةاألولوغيراألوليمبيةالرياضيةاالتحاداتبدعمقامتقدوالرياضةالشبابوزارةوكانت

المخصصالسنوىالمالىالدعمقيمةجنيهألف110ومليون32بمبلغ2020-2019المالي

.الرياضيةلالتحادات



..   محيلبةعزمي 

المصنفكانوالعالمعليالرابعالمصنفهوحاليا1991مارس26اإلسكندريةمواليد✅

احرزمناول.العالممستويعليسنين٧مدارعلياالوائلرماة10افضلضمنوعالميا  الثاني

مصريكأولعالميةميداليات٨عليوالحاصلالمصريةالرمايةتاريخفيعالميةميداليةلمصر

فيالتواليعليميداليات3فيهايحققأناستطاعمتتاليةعالميةبطوالتثالثاخرو.التاريخفي

التواليعليافريقياميداليات3احرز.اولمبيينابطالوعالمابطالمنتحقيقهيصعبكبيرانجاز

مختلفةبطوالتثالثفي

باإلضافةهذاوهانكوكفينسنتاالمريكيةاالسطورةمع.125/125العالميالرقمصاحب✅

عالميةارقاموتحصيوالتعدالايضاكثيرةالنجازات



:محيلبهعزمى/الالعبإنجازاتهأبرز

2010بقبرصالكبرىالجائزةفيالبرونزيةالميدالية✅

14٨/150افريقيرقموتسجيل2011أفريقيالبطولةالذهبيةالميدالية✅

2014البرونزية لبطولة العالم جرينادا الميدالية 

2014الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بأذربيجان✅

2016الميدالية الذهبية لبطولة الجائزة الكبرى بقبرص ✅

الميدالية 125/125الميدالية الذهبية في بطولة كأس االخضر بإيطاليا وتسجيل رقم عالمي ✅

2016البرونزية لبطولة كأس العالم بإيطاليا 

2016المركز العاشر بدورة األلعاب األولمبية بريو دي جانيرو✅

201٨الميدالية الفضية لبطولة كأس العالم بمالطا ✅

2019الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بفنلندا ✅

2019الميدالية البرونزية لبطولة نهائي كأس العالم باإلمارات ✅

العالمية بفنلنداالكوتةطوكيو عن طريق اوليمبيادالتأهل إلى ✅

2020الميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بقبرص ✅



هادية حسنيالالعبة 
201٧افريقيا فرق السيدات بطلة وحتى اآلن في فردي 2010اول العبة افريقية تفوز بلقب بطلة افريقيا 

2020بطلة افريقيا فرق بنات 2019،2020زوجي افريقيا المختلط بطلة ألول مرة في تاريخ مصر لفرق 

هادية حسني هي اول بطلة في مصر --ألول مرة في تاريخ الفريق البنات المصري يتأهل لبطولة العالم

ثم , 200٨وافريقيا والعرب في الريشة الطائرة تشارك في دورة االلعاب االولمبية وكان ذلك في دورة بكين 

.2012شاركت في دورة لندن 

على --.واعطاء الدعم والخبرات الكاملة لهمأولمبيين اعداد ابطال 2013أكاديمية هادية حسنى في انشأت 
كما "BUE"تعتبر هادية ايضا مدرس مساعد بكلية صيدلة بالجامعة البريطانية في مصر : المستوى العلمي

.شمسصيدلة بجامعة عين بكالوريوس انها حاصلة على 

في كتوراه البريطانية وبعمل الد" باث"حصلت البطلة المصرية على ماجستير العلوم البيولوجية بجامعة كما 

.  كمبريدجفخرية في السالم والرياضة من الدكتوراه على القاهرة حاصلة بجامعة الفارماكولوجي

,  2014ايو اختيار البطلة المصرية كسفيرة االتحاد الدولي للريشة في كأس السالم والرياضة بدبي في متم 

عضو -.في الهندالدولي كما تم اختيارها كممثلة المرأة في افريقيا في الجمعية العمومية السنوية لالتحاد 

عضو لجنة 201٨عضو لجنة الالعبين في اللجنة األولمبية المصرية 201٧مجلس ادارة نادي الزهور 

على اول لحصولي 2019وسام الجمهورية من الطبقة األولى في الرياضة 2019الالعبين باالتحاد االفريقي 

.افريقيا دورة االلعاب االفريقية

ة ابو في دورة االلعاب العالميالمصري في مصر مدربة االولمبياد الخاص البارابادمنتونفي انشاء ساهمت 

للريشةرياضي ايفنتاول برونزية أقمت فضية وواحدة 2ذهبية 3ميداليات 6علي والحصول 2019ظبي 

شاركت في فريق تنظيم الماراثون والمسرح في منتدي شباب العالم 2020مول فبراير داندىالطائرة في 

15/3من الخارج عودتي عزلت نفسي فور 2019مسؤلة تنظيم ماراثون السالم في منتدي الشباب 201٨

مكان اونالين كل يوم في ازمة كوروناأي حد من أي وقررت انى ادرب الالعبين 



عام"2٨"نوالًالرفاعيًسعدًرمضانً... البارالمبيةًالبطلةً
كجم95رفعًثقلً.. كجم41ًميزانً

2011عامًلرفعًاالثقالًمنذًالمصريةًلالتصاالتًالعبةًمنتخبًمصرًالبارالمبيًوناديً

لالتصاالتوناديًالمصريةًالدوليةًفيًالبطوالتًالذهبيةًالميدالياتًعليًحصلتً

2013بطولةًفزاعًالدوليةًكأسًالعالمًباإلماراتًهبيةًذ

2014بدبيًبطولةًالعالمًلمركزًالرابعًا

2015هبيةًبطولةًفزاعًالدوليةًكأسًالعالمًباإلماراتًذ

2015دورةًاأللعابًاإلفريقيةًبالكونغوًهبيةًذ

2016كأسًالعالمًباإلماراتًالدوليةًبطولةًفزاعًهبيةًذ

.بالبرازيل2016بدورةًاأللعابًالبارالمبيةًريوًالمشاركة

بكازاخستان2019لمركزًالرابعًببطولةًالعالمًنورًسلطانًا

اليًاآلن2011وكأسًمصرًمنذًعامًالجمهوريةًببطوالتًالذهبيةًلعديدًمنًالميدالياتًا



فاروقمحمد جياناالالعبة 
المؤهالت201٨دفعةالقاهرةجامعةالصيدلةكليةبكالوريوس:الدراسيالمؤهلسنة25

ابللشبالعالمبطولةذهبية:الكاراتيهفيالتواليعلىمرات٨العالمبطولةذهبية:الرياضية

العالمبطولةذهبية2013اسبانيافىسنة21تحتالعالمبطولةذهبية2011ماليزيافى

ذهبية2014المانيافىآنساتجماعيالعالمبطولةذهبية2014المانيافيآنساتفردى

فىفردىللجامعاتالعالمبطولةذهبية2015إندونيسيافيسنة21تحتالعالمبطولة

العالمبطولةذهبية2015البرتغالفيجماعيللجامعاتالعالمبطولةذهبية2015البرتغال

النمسافىجماعيلآلنساتالعالمبطولةبرونزية2016النمسافيفردىلآلنسات

لآلنساتالعالمبطولةبرونزية201٨اسبانيافيفردىلآلنساتالعالمبطولةبرونزية2016

الجزائرفىللناشئينافريقيابطولةفضية:اخرىبطوالت201٨اسبانيافىجماعي

العالمكأسذهبية2009مونتينيجروفىللناشئينالمتوسطالبحربطولةذهبية2009

العابدورةذهبية2010اليونانفىللشبابالعالمكأسذهبية2009اليونانفىللناشئين

فىآنساتاإلسالميالتضامنالعابدورةذهبية2013ميرسنفىآنساتالمتوسطالبحر

افريقيابطولةذهبية2014السنغالفىآنساتفردىافريقيابطولةذهبية2014إندونيسيا

ذهبية2015مصرفىسنة21تحتافريقيابطولةذهبية2014السنغالفلىآنساتجماعي

فردىاالفريقيةااللعابدورةذهبية2015مصرفىسنة21تحتالمتوسطالبحربطولة

الكونغوفىآنساتجماعياالفريقيةااللعابدورةبرونزية2015الكونغوفىآنسات

رواندافىافريقيابطولةذهبية201٨اسبانيافىالمتوسطالبحرالعابدورةفضية2015

الدوريمراتفضية٧العالميالدوريذهبية2020المغربفىافريقيابطولةذهبية2019

مرات3العالميالدوريبرونزيةمرات5العالمي



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم

الخماسيًالحديث1
مصر2019ً/ 2بطولةًاالفريقيةًفردىهايديًعادل

مصر2/2019ًبطولةًاالفريقيةًفردىشريفًنظير

السباحة2

عيةًًفريقًالسباحةًالتوقي
جماعي

7/2019بطولةًالعالم
كورياً

الجنوبية زوجي

كرويا7/2019ًبطولةًالعالمًفردىعلىًخلفًهللاً

2019/ 12افريقيا(غطس)مًسلمًمتحرك3مهابًمهين
جنوبً

أفريقيا
2019/ 12افريقيا(غطس)مًمنصةًثابتة10ًمهاًجوده

2019/ 12افريقيا(غطس)مًمنصةًثابتة10ًيوسفًعزت

الرماية* 3

المكسيك2019/ 3كاسًالعالمًفردىًاحمدًتوحيدًزاهرً

فنلندا2019/ 9كاسًعالمفردىعزميًمحيلبه

الجزائر2019/ 11بطولةًافريقيافرديمقعد( 10)عددً

كازخستان2019/ 9بطولةًالعالمكجم67ًفردىًوزنًإبراهيمًكيشومحمدًالمصارعة4

القوسًوالسهم5

زوجيمختلطزوجيً

المغرب2019/ ٨دورةًاأللعابًاالفريقية فردىًرجالً
فردى

فردىًسيداتً

الجمباز* 6
مصر2020/ 3البطولةًاألفريقيةًجماعيًاإليقاعيفريقًالجمبازً

المانيا2019// 10بطولةًالعالمفنيمنديًعصامًمحجوبًً

تنس٧
المغرب٨/2019دورةًاأللعابًاالفريقيةفردىميارًشريفً

المغرب٨/2019دورةًاأللعابًاالفريقيةفردىمحمدًصفوتً

تنسًالطاولة٨

المغرب٨/2019دورةًاأللعابًاالفريقية(3) فرقًمنتخبًالسيداتً

المغرب٨/2019دورةًاأللعابًاالفريقية(3) فرقًمنتخبًالرجالً

( 2)العبً،ً( 2)عددً

العبةًيتمًاختيارهمً

لمسابقاتًالفرديًً

المغرب٨/2019دورةًاأللعابًاالفريقيةفردىًرجالً

المغرب٨/2019دورةًاأللعابًاالفريقيةفردىًسيداتً

الكانوىًوالكياك9
المغرب٨/2019دورةًاأللعابًاالفريقيةم200فردىًسباقًعلىًحسنً

المغرب2019/ ٨دورةًاأللعابًاالفريقيةم500فردىًسباقًسماًأحمد

الشراع10ً
الجزائر2019/ 10بطولةًأفريقياlaser radialًخلودًمنسىً

الجزائر2019/ 10بطولةًأفريقياlaser standardًعلىًبدوىً

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



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالنوعالالعبين المؤهليناالتحادم

كرةًالقدم11ً
23تحتًمنتخبًمصرً

سنة
مصر11/2019كاسًاألممًاالفريقيةفرق

التجديف12
عبدًالخالقًالبنا

تونس10/2019تصفياتًاالفريقيةفردى

13
الفروسية

نايلًنصار

المغرب10/2019االممكأسفرق

عبدًالقادرًسعيد

سامحًالدهان

زيادةمحمدًطاهرً

الدراجات14
ابتسامًزايد

مصر2020/ 1افريقيافردي

كرةًاليد15
مصرًاألولمنتخب

تونس2020/ 1افريقيافرق

الكاراتيه* 16
فاروقجيانا

المغرب2020/ 2التصنيفًالدوليفردي

السالح* 1٧

منتخبًرجال
2020/ 2كأسًالعالمفرقًشيش

روسيا
مقاعد3

2020/ 2افريقيافردي

منتخبًسيدات
2020/ 2كأسًعالمفرقًشيش

منتخبًرجال
2020/ 3فرقًسيف

التايكوندو1٨

هدايةًمالك
2020/ 2افريقيافردي

المغرب

نورًحسين
2020/ 2افريقيافردي

2020/ 2افريقيافرديسيفًعيسي

عبدًالرحمنًوائل
2020/ 2افريقيافردي

المالكمة19
الرحمنًعرابيعبد

السنغال2020/ 2افريقيافردي





مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم

62٨تنسًالطاولة1
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91322رفعًاالثقال3

112دوالباراتايكون4

9------7العابًالقوي5

12------12الطائرةًجلوس6






