






لناشئين في وزير الرياضة يبحث مع اتحاد السالح استعدادات استضافة مصر لبطولة العالم ل

٢٠٢١السالح 

كتور استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم االثنين الد

.تحاد عبدالمنعم الحسيني رئيس االتحاد المصري للسالح يرافقه أعضاء مجلس إدارة اال

صف العام وخالل اللقاء أعلن وزير الرياضة عن استضافة مصر لبطولة العالم للسالح منت

.٢٠٢١المقبل 

ة خبراتها وأكد صبحي خالل اللقاء على أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تقديم كاف

ورة واللوجستي في تنظيم هذا الحدث العالمي حتى يظهر بالصواإلداري المالي ودعمها 

تنظيمية تتمتع بها على مستوى العالم وقدراتها الالتي تعكس مكانة مصر التي المشرفة 

.العالمية وخاصة فيما يتعلق باستضافة اكبر األحداث الرياضية العالمية

دولة ، ١٠٠إداري وفني يمثلون ٥٠٠العب و١٦٠٠ومن المتوقع أن يشارك في البطولة 

، ومن الجدير بالذكر أن آخر مرة ٢٠٢١ابريل ١١إلى ٤وتقام البطولة خالل الفترة من 

.١٩٦٢استضافت مصر البطولة فيها كانت عام 

ى مجهوده في من جانبه وجه عبدالمنعم الحسيني الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة عل

المجال الرياضي ، وخاصة االتحاد المصري للسالح



Title of the book5

السنغال اللجنه االولمبيه الدوليه تقرر تأجيل اولمبياد الشباب ب

٢٠٢٦الى ٢٠٢٢



األول و ذهبية حقق المركز العب أندية وادي دجلة ( سنوات9)أدهم حسام / البطلالالعب 

Dama��بطولة  Negra Chess Cup  سنة و التي تعتبر من أقوى 1٦للناشئين تحت

14٥يوليه بمشاركة ٥البطولة أون الين يوم األحد حاليا أقيمت البطوالت العالمية للناشئين 

Club De Ajedrezدولة مختلفة، و التي قام بتنظيمها ٢٠العب والعبة من  Dama
Negra٢٠٢٠يوليو ٥يوم األحد الموافق األسباني.

نبذة عن الالعب أدهم حسام محمد فكري
:البطوالت القارية

٢٠19ناميبيا –( المركز الثاني)سنوات 8تحت افريقيا للناشئين بطولة • 

:بطوالت الجمهورية

٢٠٢٠–( المركز الثاني)سنوات 1٠تحت الجمهورية للناشئين بطولة • 

٢٠19–( المركز الثالث )سنوات 8تحت الجمهورية للناشئين بطولة • 

:  فرديةمحليةبطوالت 

٢٠19–( األولمركز )سنوات 8تحت للناشئين  Arenaبطولة • 

٢٠19–( سنوات 1٠مركز أول تحت )بطولة ونس المفتوحة • 

–( سنوات8مركز أول تحت )السريع للناشئين للشطرنج الثانية بطولة وادي دجلة • 
٢٠19

٢٠19–( سنوات 1٠مركز اول مكرر تحت )المفتوحة الشيخ زايد بطولة • 

:بطوالت للفرق٢٠19-( سنوات 8مركز ثاني تحت )للناشئين بطولة الصفوة مول • 

٢٠19–( المركز األول)دوري ناشئي وادي دجلة • 

أفضل العب في الدوري علي حاصل • 



طولة بفي مسابقة دفع الجلة في التأهيلي مصطفي عمر الرقم / الالعب حقق 

منطقة القاهرة بالمركز االولمبي بالمعادي



ير تأجيل كأس األمم األفريقية لكرة القدم بالكاميرون الي ينا

٢٠٢1بدالً من ٢٠٢٢



فضية الفارس الشاب محمد طاهر يواصل التألق واالبداع ويفوز بالميدالية ال

CIS** Oplagوالمركز الثاني في بطولة  beekببلجيكا للفروسية



، إبراهيم ٢٠٢1بعد ضمان تأهله الي األلعاب البارالمبية طوكيو 

حمدته يشارك للمرة الثانية في تاريخه في لعبة تنس الطاولة



جينيسموسوعة نادي الشرقية يسطر تاريخ بأحرف من نور بدخوله 

لقارية لألرقام القياسية العالمية في الهوكي كأكبر فريق حصدا لأللقاب ا

٢9بطولة من ٢٥ب



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم

الخماسي الحديث1
مصر ٢٠١٩/ ٢بطولة االفريقية فردىهايدي عادل

مصر ٢/٢٠١٩بطولة االفريقية فردىشريف نظير

السباحة٢

عية  فريق السباحة التوقي
جماعي

7/٢٠١٩بطولة العالم
كوريا 

الجنوبية زوجي

كرويا 7/٢٠١٩بطولة العالم فردىعلى خلف هللا 

٢٠١٩/ ١٢افريقيا(غطس)م سلم متحرك3مهاب مهين
جنوب 

أفريقيا
٢٠١٩/ ١٢افريقيا(غطس)م منصة ثابتة ١٠مها جوده

٢٠١٩/ ١٢افريقيا(غطس)م منصة ثابتة ١٠يوسف عزت

الرماية* 3

المكسيك٢٠١٩/ 3كاس العالم فردى احمد توحيد زاهر 

فنلندا٢٠١٩/ ٩كاس عالمفردىعزمي محيلبه

الجزائر٢٠١٩/ ١١بطولة افريقيافرديمقعد( ١٠)عدد 

كازخستان٢٠١٩/ ٩بطولة العالمكجم ٦7فردى وزن إبراهيم كيشومحمد المصارعة4

القوس والسهم٥

زوجيمختلطزوجي 

المغرب٢٠١٩/ 8دورة األلعاب االفريقية فردى رجال 
فردى

فردى سيدات 

الجمباز* ٦
مصر٢٠٢٠/ 3البطولة األفريقية جماعي اإليقاعيفريق الجمباز 

المانيا٢٠١٩// ١٠بطولة العالمفنيمندي عصام محجوب  

تنس7
المغرب8/٢٠١٩دورة األلعاب االفريقيةفردىميار شريف 

المغرب8/٢٠١٩دورة األلعاب االفريقيةفردىمحمد صفوت 

تنس الطاولة8

المغرب8/٢٠١٩دورة األلعاب االفريقية(3) فرق منتخب السيدات 

المغرب8/٢٠١٩دورة األلعاب االفريقية(3) فرق منتخب الرجال 

( ٢)العب ، ( ٢)عدد 

العبة يتم اختيارهم 

لمسابقات الفردي  

المغرب8/٢٠١٩دورة األلعاب االفريقيةفردى رجال 

المغرب8/٢٠١٩دورة األلعاب االفريقيةفردى سيدات 

الكانوى والكياك9
المغرب8/٢٠١٩دورة األلعاب االفريقيةم٢٠٠فردى سباق على حسن 

المغرب٢٠١٩/ 8دورة األلعاب االفريقيةم٥٠٠فردى سباق سما أحمد

الشراع 1٠
الجزائر٢٠١٩/ ١٠بطولة أفريقيا laser radialخلود منسى 

الجزائر٢٠١٩/ ١٠بطولة 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
٢3تحت منتخب مصر 

سنة
مصر١١/٢٠١٩كاس األمم االفريقيةفرق

التجديف1٢
عبد الخالق البنا

تونس١٠/٢٠١٩تصفيات االفريقيةفردى

13
الفروسية

نايل نصار

المغرب١٠/٢٠١٩االممكأسفرق

عبد القادر سعيد

سامح الدهان

زيادةمحمد طاهر 

الدراجات14
ابتسام زايد

مصر٢٠٢٠/ ١افريقيافردي

كرة اليد1٥
مصر األولمنتخب

تونس٢٠٢٠/ ١افريقيافرق

الكاراتيه* 1٦
فاروقجيانا

المغرب٢٠٢٠/ ٢التصنيف الدوليفردي

السالح* 17

منتخب رجال
٢٠٢٠/ ٢كأس العالمفرق شيش

روسيا
مقاعد3

٢٠٢٠/ ٢افريقيافردي

منتخب سيدات
٢٠٢٠/ ٢كأس عالمفرق شيش

منتخب رجال
٢٠٢٠/ 3فرق سيف

التايكوندو18

هداية مالك
٢٠٢٠/ ٢افريقيافردي

المغرب

نور حسين
٢٠٢٠/ ٢افريقيافردي

٢٠٢٠/ ٢افريقيافرديسيف عيسي

عبد الرحمن وائل
٢٠٢٠/ ٢افريقيافردي

المالكمة19
الرحمن عرابيعبد

السنغال٢٠٢٠/ ٢افريقيافردي





مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم
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ا ٤٢٦السباحة٢

٩١3٢٢رفع االثقال3

١١٢دوالباراتايكون٤

٩------7العاب القوي٥

١٢------١٢الطائرة جلوس٦






