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وزارة الشباب والرياضة 

إلدارة  المركزية لألداء الرياضي ا

اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال



للجسدأن تكون حركة وتنشيط والروح قبل الرياضة أخالق وتهذيب للعقل 

إنجازات اإلتحادات الرياضية 

المصارعة

الجمبار الكاراتيه

السباحة



وزارة الشباب والرياضة 

استضافة بطولة العالم للجمباز الفني استعدادات وزير الرياضة يبحث 

مصري التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور إيهاب أمين رئيس االتحاد ال

.2021الجمباز لبحث استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم للجمباز الفني في يونيو 

ي واستعرض االجتماع كافة التجهيزات اللوجستية واإلجراءات المتخذة من قبل االتحاد المصر

بتنظيمها في للجمباز بالتنسيق مع االتحاد الدولي للعبة بشأن استضافة مصر لبطولة العالم، للخروج

.  أفضل صورة

باز بدعم كما تطرق اللقاء للحديث عن ما تم االنتهاء منه على صعيد توفير أجهزة حديثة التحاد الجم

والت من وزارة الشباب والرياضة ليضع االتحاد المصري على الخريطة العالمية الستضافة البط

.  الدولية للجمباز

طفى حرص الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصاالجتماع على وأكد الدكتور أشرف صبحي ،خالل 

ا من مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تقديم كل الدعم للمنظومة الرياضية المصرية بما يمكنه

، مشيرا صدارة المشهد الرياضى العالميفي استضافة مختلف البطوالت العالمية ليضع مصر دائما 

تتم على قدم وساق مع دعم الوزارة 2021أن االستعدادات الخاصة باستضافة مونديال اليد يناير 

د على جاهزية ومتابعاتها بالتنسيق مع اللجنة االوليمبية المصرية وجميع االتحادات الرياضية للتأكي

.يةكافة المتطلبات التي تحقق النجاح الستضافة مصر لمختلف البطوالت العالمية واإلفريق

اتحاد ولفت الوزير إلى أهمية تطوير رياضة الجمباز والعمل على نشرها بشكل أكبر بالتعاون مع

.اللعبة خالل الفترة المقبلة

ومن جانبه، أشاد رئيس اتحاد الجمباز بجهود وزير الشباب والرياضة، وحرصه على تطوير 

المنظومة الرياضية ودعم االتحادات الرياضية، الفتًا إلى أهمية األجهزة الحديثة التي حرصت

كها مصر الوزارة على توفيرها التحاد الجمباز والتي تعد عامال قويا يضاف إلى المقومات التي تمتل

.عند التقدم الستضافة البطوالت الدولية للجمباز



وزارة الشباب والرياضة 

"صحتك.. دراجتك "وزير الرياضة يعلن عن إنطالق مبادرة 

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن إنطالق مبادرة رياضية قومية 

"  حتكص.. دراجتك" لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، تحت شعار 

.وذلك من خالل اتاحة الدراجات للجمهور بسعر اقل من سعر السوق وبتسهيالت في السداد

رياضة يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل ال

.أسلوب حياة في المجتمع المصري

ر في وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحي ان الوزارة اعتادت على تقديم الدعم لشباب مص

ولى هي المرة األ" صحتك.. دراجتك "صورة أنشطة وخدمات في كافة المجاالت، وتعتبر مبادرة 

لمواطن تشجيعًا ل" دراجة"التي تقوم فيها وزارة الشباب والرياضة بتقديم أداة رياضية مدعمة 

.حتى تصبح الرياضة أسلوب حياه للمواطن المصري 

لهدف وأوضح وزير الرياضة ان تفاصيل الحصول على الدراجة ستعلن قريبًا، مشيرا الى ان ا

من المبادرة هو استخدام الدراجة في اطار خطة الدولة للتعايش مع ازمة فيروس كورونا 

ة المستجد للمساهمة في التباعد االجتماعي وتجنب العدوى ، ورفع معدالت اللياقة البدني

جيهم على والصحية للمواطن المصري، والبدء في تغيير ثقافة االنتقال اليومي للمواطنين وتش

!استخدام وسائل التنقل النشط



اللجنة االولمبية

مع اللجان الطبية باالتحادات لمناقشة خطط عودة النشاط الرياضي لألولمبية اجتماع مثمر 

الطبية االتحادات الرياضية واللجانرؤساء المصرية اليوم اجتماع موسع مع األولمبية في مقر اللجنة أقيم 

باب والرياضة واللجنة الطبية العليا بوزارة الشاألولمبية باالتحادات الرياضية بحضور اللجنة الطبية باللجنة 

ي عودة النشاط الرياضبشأن الصادرة من وزارة الرياضة واالكواد والطبية اإلجراءات االحترازية لمناقشة 

.  بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا

للجنة المهندس هشام حطب والدكتور حسن كمال رئيس ااألولمبية برئاسة اللجنة إدارة مجلس المؤتمر حضر 

ر الفيديو عبالمؤتمر الطبية باللجنة األولمبية والدكتورة حياة حطاب رئيس اللجنة البارالمبية، وشارك في 

عض االتحادات الرياضية وبرؤساء صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور اشرف كونفرانس الدكتور 

.  بهااإلدارة والمسئولين مجالس أعضاء 

صبحي الذي وجه الشكر للحضور اشرف كلمة من المهندس هشام حطب ثم كلمة الدكتور شهد المؤتمر 

.  خطوات عودة النشاط الرياضياجل ومشاركتهم في االجتماع الهام من 

الواجب واإلجراءاتالمصرية الخطة الطبية األولمبية اللجنة الطبية باللجنة رئيس شرح الدكتور حسن كمال 

ي ناقش مع جميع االتحادات ، فاألولمبية الى من اللجنة أرسالها النشاط الرياضي والتي تم الستئناف اتباعها 

.  التي سيتم اتباعهاباإلجراءات اللجان الطبية باالتحادات حول بعض النقاط الخاصة 

على المقاومة ومواجهة األنسان وتساهم في قدرة األمل المهندس هشام حطب، الرياضة حياة تمنح أضاف 

مامها واهتمصاعب الحياة المختلفة ولها عامل كبير في حياة كل فرد ، وفي ظل تعليمات القيادة السياسة 

ودة نحو العاألرواح سنخطو للحفاظ على عالية وطبيه إجراءات احترازية بعودة الرياضة لطبيعتها وسط 

راءات اإلجالطبية والتعليمات وتشكيل لجان طبية تتابع وتشرف على تنفيذ كل االكواد بكل وااللتزام 

. االحترازية

مة شدد المهندس هشام حطب في كلمته على نصيحة لجميع الرياضيين وجميع المتواجدين في المنظو

لتوقف الطويل النفسي بعد فترة اوأيضا التأهيل الطبي والبدني والتأهيل والحرص االلتزام الرياضية بضرورة 

ظل فياألخيرة طريقها الذي شهد تطور ونجاحات كبيرة في السنوات الى عودة الرياضة المصرية اجل من 

اهتمام رية عبدالفتاح السيسي الذي يمنح كل جانب من جوانب الحياة المصوالرئيس القيادة السياسية اهتمام 

.  كبير للنهوض بمصر وتقدمها ورقيها



للكاراتيهاالتحاد المصري 

2021للكاراتيه أفريقيا تستضيف بطولة مصر 

والناشئين باب للكبار والشأفريقيا للكاراتيه منح مصر شرف تنظيم بطولة األفريقي االتحاد اعلن 

.2021عام 

مؤكدا اناالتحاد عن سعادته لفوز مصر بشرف تنظيم البطولة رئيس محمد الدهراوي أعرب 

.االتحاد يسير في الطريق الصحيحان ذلك خير دليل على 

بشرف بفوز مصراخطروهللكاراتيه األفريقي االتحاد مسؤولي تلقى مكالمة هاتفية من أكد انه 

مي يفيد العام المقبل، لكن من الضروري انتظار وصول خطاب رساألفريقية تنظيم تلك البطولة 

.األمربذلك 

لم يتم وانه ة االستعدادات لتنظيم تلك البطولة ستكون في الشهور القليلة المقبلة، خاصأضاف ان 

.الذي ستقام فيه البطولة العام المقبلاألن تحديد الشهر حتى 

شأن األفريقي باالتحاد المصري للكاراتيه تقدم العام الماضي بطلب رسمي لنظيره يذكر ان 

.أفريقيااستضافة بطولة 



رموز رياضية مصرية 

كرم محمد جابر إبراهيم

علي رمضان أبو القاسم زهــران

فريدة عثمان



للمصارعةالمصري االتحاد 

كرم محمد جابر إبراهيم-:الالعب 

:أهم المناصب 

كابتن فريق المنتخب المصري للمصارعة من . 2012حتى 12004

:  أهم اإلنجازات 

2004الميدالية الذهبية في أولمبياد أثينا •

2012الميدالية الفضية في أولمبياد بكين •

2003الميدالية الفضية في بطولة العالم بفرنسا  •

2002الميدالية الفضية في بطولة العالم بموسكو •

:أهم الجوائز واالوسمة 

2004وسام الجمهورية من الطبقة األولى •

2012وسام الجمهورية من الدرجة الثانية •



لجمبازاالتحاد المصري ل

علي رمضان أبو القاسم زهــران:  البطل 

:  أهم المناصب 

العب دولي للجمباز الفني رجال. 1

بطل افريقيا علي جهاز الحلق اعتبارا من . .2020وحتي األن 22012

:  أهم اإلنجازات 

2019سبتمبرفرنساالعالمكأسبطولةفيالحلقجهازنهائيفيالذهبيةوالميداليةاألولالمركز*

2019أغسطسالمغرباالفريقيةاأللعاببدوةالحلقجهازنهائيفيالذهبيةوالميداليةاألولالمركز*

.2018مايوناميبيااالفريقيةالبطولةفيالحلقجهازنهائيفيالذهبيةوالميداليةاألولالمركز*

.2016أكتوبرالمجرالعالمكأسبطولةفيالحلقجهازنهائيفيالذهبيةوالميداليةاألولالمركز*

2016ابريلأوكرانيااألممكأسبطولةفيالحلقجهازنهائيفيالذهبيةوالميداليةاالولالمركز*

2019سبتمبربالمجرالعالمكأسبطولةفيالحلقجهازنهائيفيالفضيةوالميداليةالثانيالمركز*

2019يويونسلوفينياالعالمكأسبطولةفيالحلقجهازنهائيفيالفضيةوالميداليةالثانيالمركز*

.2018أكتوبرالمجرالعالمكأسبطولةفيالحلقجهازنهائيفيالفضيةوالميداليةالثانيالمركز*

.2020ايرفبراسترالياالعالمكأسبطولةفيالحلقجهازنهائيفيالبرونزيةوالميداليةالثالثالمركز*

.2018ناتراجوالمتوسطالبحرألعابدورةفيالحلقجهازنهائيفيالبرونزيةوالميداليةالثالثالمركز*

.2018مايوكرواتياالعالمكأسبطولةفيالحلقجهازنهائيفيالبرونزيةوالميداليةالثالثالمركز*

تمبرسببلغارياالعالمكأسبطولةفيالحلقجهازنهائيفيالبرونزيةوالميداليةالثالثالمركز•

2017.

:أهم الجوائز واالوسمة 

.2019للرياضييناألوليالدرجةمنالدولةوسامعليحصل•



للسباحةاالتحاد المصري 

عثمانفريدة :  الالعبة 

مصر2017دورة األلعاب العربية 

متر سباحة فراشة50ميدالية ذهبية 

للفرقسباحة تتابع متنوع متر 100× 4ميدالية فضية 

بمورشيوس2009األفريقية للناشئين لبطولة ا

متر سباحة فراشة50ميدالية ذهبية 

متر سباحة حرة50ميدالية ذهبية 

متر سباحة ظهر50ميدالية ذهبية 

متر سباحة فراشة100ميدالية فضية 

متر سباحة تتابع حرة للفرق100×4ميدالية فضية 

سباحة فردي متنوع للفرقمتر 100×4ميدالية فضية 

متر سباحة تتابع حرة للفرق200×4ميدالية فضية 

متر سباحة حرة100ميدالية برونزية 

ظهرمتر سباحة 100ميدالية برونزية 

الدار البيضاء المغرب2010البطولة األفريقية 

متر سباحة فراشة50ميدالية ذهبية 

متر سباحة حرة50ميدالية فضية 

متر سباحة تتابع حرة للفرق100×4متر 50ميدالية فضية 

متر سباحة فراشة100ميدالية برونزية 

متر سباحة ظهر50ميدالية برونزية 

للفرقمتر سباحة تتابع متنوع 100×4ميدالية برونزية 



فريدة عثمان:  الالعبة 

بيرو2011العالم للناشئين بطولة 

فراشةمتر سباحة 50ميدالية ذهبية 

موزمبيق2011دورة األلعاب االفريقية 

فراشةمتر سباحة 50ذهبية ميدالية 

قطر2011دورة األلعاب العربية 

متر سباحة فراشة50ميدالية ذهبية 

متر سباحة حرة50ميدالية ذهبية 

متر سباحة ظهر50ميدالية ذهبية 

متر سباحة فراشة100ميدالية ذهبية 

متر سباحة حرة100ميدالية ذهبية 

متر سباحة فردي متنوع للفرق100×4ميدالية ذهبية 

للفرقمتر سباحة تتابع متنوع 100×4ميدالية ذهبية 

تركيا2013العاب البحر المتوسط 

.متر سباحة فراشة50ميدالية ذهبية 

للسباحةاالتحاد المصري 



2021الرياضيون المصريون المتأهلون ألولمبياد طوكيو 

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
مصر2020/ 3البطولة األفريقية جماعي اإليقاعيفريق الجمباز 

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 والكياك9
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

المالكمة19
الرحمن عرابيعبد

السنغال2020/ 2افريقيافردي
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مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم

628تنس الطاولة1
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ا 426السباحة2

91322رفع االثقال3

112دوالباراتايكون4

9------7العاب القوي5

12------12الطائرة جلوس6
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