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اتحادا أوليمبي وغير أوليمبي٥٣مليون جنيه دعماً من وزارة الشباب والرياضة لعدد ١٦

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي صرف الدفعة األولي من الدعم

اتحادا أوليمبي ٥٣الف جنيه لعدد ٦٧٠مليون و١٦السنوي المقرر لالتحادات الرياضية بمبلغ 

.وغير أوليمبي

حو اكد وزير الشباب والرياضة ان هذا الدعم يأتي في إطار سياسة وزارة الشباب والرياضة ن

العمل علي دعم الهيئات الرياضية ومساعدتهم في رفع العبء عن كاهلهم في ظل جائحة 

ن اجل كورونا، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل جنباً الي جنب مع االتحادات المختلفة م

عودة النشاط الرياضي في الوقت الحالي مع اتخاذ كافة االجراءات االحترازية والوقائية

.المناسبة لكل لعبة

سات وأضاف أن هذا الدعم يأتي وفقاً لضوابط محددة تتمثل في نشاط االتحاد المحلي والمناف

تأهيل وايضا الهيكل االداري والفني والتنفيذي باالتحاد وبرامج االتحاد لاألخرى، المختلفة 

وهوبين الي اكتشاف المباإلضافة الكوادر الرياضية التي تعود بالنفع علي المنتخب الوطني 

رياضياً في مختلف الرياضات



رعةقأسفرتالطائرةالريشةلسيداتالعالمببطولةاألولىالمجموعةفيمصر

فياتللسيداألولالوطنيمنتخبناوقوععنالطائرةالريشةلفرقالعالمبطولة

."انالياب-تايوان-إسبانيا"منتخباتجوارهالىتضموالتياألولى،المجموعة

.بالدنماركالمقبلأكتوبر١٠وحتى٣منالفترةخاللالبطولةوتقام

والتيةالماضيأفريقيابطولةبذهبيةفوزهعقبالعالملبطولة"الفراعنة"وتأهل

.الماضيفبرايرالقاهرةاحتضنتها

ونورهانيوضحىحسنيهادية"منكالً للسيداتالوطنيمنتخبناقائمةوتضم

محمدورحمةزاهروهنااشرفوجنايسري



سنة فرق والتي أقيمت ١٧تحت الطائرة فريق نادي الزهور ببطولة الجمهورية للريشة توج 

.بصالة تراك بحديقة المدفعية

، ١-٤يجة وأحرز الزهور الميدالية الذهبية بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الجيش بنت

.وفاز الجيش بالميدالية الفضية فيما حقق بني سويف الميدالية البرونزية

عبدالرحمن مجدى، ونوار جمال، ويوسف محمد، : ويتكون فريق نادي الزهور من الالعبين

.محمد، وعمر زكرياوإسماعيل ، .ومحمد هشام

.يمإبراهوملك وائل، ونهى مصطفى، وجنا هيثم، وحبيبة اشرف، جنا هشام، ومنه : والالعبات

زكريا عبد القادر، والمدربين محمد عاطف والفني المدير : ويقود الفريق فنيا

.االء يوسف

ذ كافة وأقيمت البطولة بحضور هشام التهامي رئيس االتحاد المصري للريشة الطائرة وباتخا

االجراءات االحترازية



2٠والمقامة خالل الفترة من " كبار"في بطولة الجمهورية لكرة السرعة نادي ١٤يشارك 

ق تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفووالتي أغسطس الجاري 2٤وحتى 

.على المالعب المفتوحة بنادي القاهرة الرياضي2٠١9/2٠2٠الرياضي للموسم 

ولون المقا-الصيد -الزهور -هليوبوليس-الرواد ""الفرق المشاركة كاًل من قائمة وتضم 

وادي دجلة -أكتوبر ٦-الرواد -النصر -الشرقية -دسوق -الصفوة -مدينة نصر -العرب 

".السكة الحديد بالشرقية-

العمومي رجال 2١و ١9و ١٧العبًا والعبة في منافسات تحت ٤٥٠ويشارك في البطولة 

.وسيدات

ة من الواردكافة اإلجراءات االحترازية االتحاد حرص على تطبيق أنكرة السرعة، وأكد اتحاد 

شكل وزراتي الصحة والرياضة بهدف الحفاظ على سالمة الالعبين وذلك عن طريق المالعب ب

يين واإلدارقياس درجات الحرارة لجميع الالعبين ٕالىإضافة دوري عقب نهاية كل مسابقة، 

.والمدربين الموجودين في البطولة

حالي من مسابقات الموسم الاالنتهاء البطولة في هذا التوقيت هو إقامة الهدف من أنوأضاف 

باب على رغبة االتحاد في حصول الالعبين الشٕالىإضافة كورونا جائحة والذي توقف نتيجة 

الحافز الرياضي



فاعليات إقامة بطوالت الجمهورية لكرة السرعة للناشئين والناشئات أغسطس 

والتي تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي 2٠2٠

2٠١9/2٠2٠للموسم 



والتي تدخل ضمن سنة، ١٧سنة وفوق ١٧تحت لألندية الجمهورية للتايكوندو بطولة تنطلق 

.2٠١9/2٠2٠المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 

موعد في البطوالت الخاصة بالحافز الرياضيبإقامة وذلك تنفيذا لقرار وزارة الشباب والرياضة ، 

.2٠2٠أغسطس ٣١أقصاه 

األربعاءالجيش، حيث يقام يوم طالئع بنادي أغسطس ٣٠ٕالى2٦وتقام البطولة خالل الفترة من 

-كجم، ٤9-كجم، ٤٦-كجم، ٤٤-كجم، ٤2-)سنة وذلك في موازين ١٧منافسات البنات تحت 

؛ ويقام يومي الخميس (كجم٦8+كجم، ٦8-كجم، ٦٣-كجم، ٥9-كجم، ٥٥-كجم، ٥2

-كجم، ٥٥-كجم، ٦٣-)سنة، حيث تقام يوم الخميس موازين ١٧والجمعة منافسات البنين تحت 

-كجم، ٥9-كجم، ٥١-كجم، ٤8-كجم،٤٥-)وتقام يوم الجمعة موازين ( كجم٧8+كجم، ٦8

(.كجم٧8-كجم، ٧٣

سنة، حيث تقام ١٧منافسات الرجال والسيدات فوق أغسطس 29وتنطلق يوم السبت الموافق 

كجم، 8٧-كجم، ٦8-كجم، ٦٣-كجم، ٥8-كجم، ٥٤-)يوم السبت منافسات الرجال في موازين 

منافسات األحد ؛ فيما يقام يوم (كجم٥٧-كجم، ٥٣-)ومنافسات السيدات في موازين ( كجم8٧+

(  كجم٧٣+كجم، ٧٣-كجم، ٦٧-كجم، ٦2-كجم، ٤9-كجم، ٤٦-)السيدات في موازين 

(.كجم8٠-كجم، ٧٤-)ومنافسات الرجال في موازين 



وذلك بعد فوزه في 2٠٠٠الجيش لكرة اليد ببطولة مرتبط محترفين طالئع فريق توج 

النهأيية، وذلك في المباريات ١9/22على فريق نادي الزمالك بنتيجة النهائية المباراة 

.اليوم على صالة نادي مدينة نصرأقيمت التي 

على المركز الثالث بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالثاألهلي وحقق فريق المادي 

.2٥/٣١فريق نادي الطيران بنتيجة 

:كالتالي2٠٠٠وترتيب مسابقة مرتبط محترفين 

.الجيشطالئع : األولالمركز 

.الزمالك: المركز الثاني

.األهلي: المركز الثالث

.الطيران: المركز الرابع



ن للناشئيالجمهورية ببطولة بالنادي األهلي، 2٠٠٠فريق كرة اليد مواليد توج 

وق والتي تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التف2٠2٠أغسطس 

، بعد الفوز على الزمالك في المباراة التي 2٠١9/2٠2٠الرياضي للموسم 

.2٥-٣٠جمعت بينهما اليوم اإلثنين، بنتيجة 

هليوبوليسسيطر الفريق األحمر على اللقاء الذي أقيم على صالة نادي 

، قبل أن ١٣-١٦الشروق، منذ بدايته، حيث حسم الشوط األول متقدماً بنتيجة 

.أهداف٥يواصل هيمنته في الشوط الثاني ليحسم اللقاء بفارق 

رونزية، بعد المركز الثالث والميدالية البهليوبوليسفي نفس السياق حسم فريق 

، بعد مباراة ماراثونية بين الفريقين2٤-2٥فوزه على األولمبي بنتيجة 



2٠2٠فاعليات إقامة بطوالت الجمهورية لكرة اليد للناشئات أغسطس 

والتي تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي

2٠١9/2٠2٠للموسم 



والتي تدخل 2٠2٠فاعليات إقامة بطولة الجمهورية النزالق الهواه شهر أغسطس 

2٠١9/2٠2٠ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 



والتي تدخل ضمن قدم ٣٤من البرج مسافة الجمهورية للقفز فاعليات إقامة بطولة 
2٠١9/2٠2٠المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 



للناشئين والناشئات ( القفز الحر)بالمظالت الجمهورية للقفز فاعليات إقامة بطولة 

والتي تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 
2٠١9/2٠2٠



فاعليات إقامة بطولة القوس والسهم بملعب الهوكي بإستاد القاهرة ناشئات والتي 

تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 
2٠١9/2٠2٠



والتي 2٠2٠فاعليات إقامة بطولة الجمهورية للرماية ناشئين وناشئات أغسطس 

تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 
2٠١9/2٠2٠



والتي تدخل ضمن 2٠2٠فاعليات إقامة بطولة الجمهورية ناشئين أغسطس 

2٠١9/2٠2٠المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 



سنة ناشئين 2٠–سنة ١8سنه و١8ناشئات نهائيات فاعليات بطولة الجمهورية  

والتي تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق 2٠2٠أغسطس 

األولى وتتويج النادي وتكريم المراكز الثالثة 2٠١9/2٠2٠الرياضي للموسم 
األهلي بالمركز األول

سنة ناشئين١8بطولة 

األهلي: المركز األول 

الزمالك: المركز الثاني 

الجزيرة: المركز الثالث 

االتحاد السكندري: المركز الرابع 

سنة ناشئين2٠بطولة 

األهلي: المركز األول 

الجزيرة: المركز الثاني 

النادي االوليمبي: المركز الثالث 

الشمس: المركز الرابع 



المشاركة في فالعليات بطولة ضمن المجموعة االولى المصري الفريق الدولي االتحاد وضع 

ضمت ايطاليا والتي 2٣/8/2٠2٠حتي ١8/8العالم للمهارات بالقاهرة خالل الفترة من 

أغسطس ضد بنما و ايطاليا ١8الثالثاء يومي واقيمت مباريات المجموعة وبنما وتايالند 

أغسطس ضد ١9وكانت نتائجها فوز بنما على مصر وفوز مصر على ايطاليا و يوم االربعاء 

فوز تايالندتايالند وكانت نتيجتها 



Title of the book22

والتي 2٠2٠فاعليات إقامة بطوالت الجمهورية للهوكي ناشئين وناشئات أغسطس 

تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 

2٠١9/2٠2٠



فاعليات إقامة بطوالت الجمهورية للدراجات ضد الساعة عمومي رجال أغسطس 

والتي تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي 2٠2٠

2٠١9/2٠2٠للموسم 



2٠2٠فاعليات إقامة بطوالت الجمهورية للسباحة بالزعانف للناشئات أغسطس 

والتي تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 

2٠١9/2٠2٠



فاعليات إقامة بطوالت الجمهورية للتجديف للناشئين والناشئات أغسطس 

تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي والتي 2٠2٠

2٠١9/2٠2٠للموسم 



فاعليات إقامة بطوالت الجمهورية لرفع االثقال للناشئين والناشئات أغسطس 

تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي والتي 2٠2٠

2٠١9/2٠2٠للموسم 



والتي 2٠2٠فاعليات إقامة بطوالت الجمهورية لكرة الماء للناشئين أغسطس 

تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 

2٠١9/2٠2٠



والتي 2٠2٠فاعليات إقامة بطوالت الجمهورية للكرة الطائرة للناشئين أغسطس 

تدخل ضمن المراحل السنية للحصول على حافز التفوق الرياضي للموسم 

2٠١9/2٠2٠



الدولةتاريخالبطولة المتأهل منهاالوزن/ النوع الالعبين المؤهليناالتحادم

الخماسي الحديث١
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 هللا 

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* ٣

المكسيك2019/ 3كاس العالم فردى احمد توحيد زاهر 

فنلندا2019/ 9كاس عالمفردىعزمي محيلبه

الجزائر2019/ 11بطولة افريقيافرديمقعد( 10)عدد 

كازخستان2019/ 9بطولة العالمكجم 67فردى وزن إبراهيم كيشومحمد المصارعة٤

القوس والسهم٥

زوجيمختلطزوجي 

المغرب2019/ 8دورة األلعاب االفريقية فردى رجال 
فردى

فردى سيدات 

الجمباز٦
مصر2020/ 3البطولة األفريقية جماعي اإليقاعيفريق الجمباز 

المانيا2019// 10بطولة العالمفنيمندي عصام محجوب  

تنس٧
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 ١٠
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 المؤهليناالتحاد2٠م

كرة القدم ١١
23تحت منتخب مصر 

سنة
مصر11/2019كاس األمم االفريقيةفرق

التجديف١2
عبد الخالق البنا

تونس10/2019تصفيات االفريقيةفردى

١٣
الفروسية

نايل نصار

المغرب10/2019االممكأسفرق

عبد القادر سعيد

سامح الدهان

زيادةمحمد طاهر 

الدراجات١٤
ابتسام زايد

مصر2020/ 1افريقيافردي

كرة اليد١٥
مصر األولمنتخب

تونس2020/ 1افريقيافرق

الكاراتيه* ١٦
فاروقجيانا

المغرب2020/ 2التصنيف الدوليفردي

السالح* ١٧

منتخب رجال
2020/ 2كأس العالمفرق شيش

روسيا
مقاعد3

2020/ 2افريقيافردي

منتخب سيدات
2020/ 2كأس عالمفرق شيش

منتخب رجال
2020/ 3فرق سيف

التايكوندو١8

هداية مالك
2020/ 2افريقيافردي

المغرب

نور حسين
2020/ 2افريقيافردي

2020/ 2افريقيافرديسيف عيسي

عبد الرحمن وائل
2020/ 2افريقيافردي

المالكمة١9
الرحمن عرابيعبد

السنغال2020/ 2افريقيافردي

ألعاب القوي2٠
مصطفي عمر 

مصر2٠2٠/ 2منطقة القاهرة فردي





مالحظاتاالجماليسيداترجالاالتحادم
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ا 426السباحة2

91322رفع االثقال3

112دوالباراتايكون4

9------7العاب القوي5

12------12الطائرة جلوس6





التكريم والحافز الرياضي ورعاية االبطال

الرياضيالحافز

الرياضيلحافزالمستحقةالبطوالتبمتابعةاإلدارةتقوم-

.المسئولاالتحادقبلمنبالبطولةمسابقةكلانتهاءعقبالخاصةالمعتمدةالنتائجاستالميتم-

لجوانبوااإلجراءاتكافةلمناقشةابريلبشهرعامكلالرياضيةاالتحاداتمسئوليمعسنوياجتماععقديتم-

.الحافزبعامالخاصالرياضيالموسمخاللتمتالتيوااليجابيةالسلبية

.الرياضيالحافزلدرجاتالمستحقينالطالببياناتتجميعيتم-

،المدرسة)منكالمناعتمادهابعداالتحاداتمندوبيمنالرياضيالحافزاستحقاقاستماراتاستالميتم-

.(االتحاد،النادي،التعليميةاإلدارة

مكتب،موالتعليالتربيةوزارة)منكالالىالمركزيةواإلدارةالعامةاإلدارةقبلمنالمعتمدةالكشوفتسليميتم-

إلعالنلمقرراالموعدقبلذلكيكونانعلى(العلياالعسكريةوالمعاهدكلياتتنسيقمكتبالشرطة،كليةتنسيق

.العامةللثانويةالنهائيةالنتائجوالتعليمالتربيةوزارة

.(المعتمدةبالكشوفأسمائهمالواردالالعبينلكافةالرياضيالحافزلدرجةالمعتمدةالشهاداتطباعةيتم-

النتائجالتعليموالتربيةوزارةاعالنعقبلالعبينتسليمهايتمانعلىالرياضيةاالتحاداتلمندوبيتسليمهايتم-

.بهمالخاصالنجاحبيانمنصورةالطالبتسليميتمانشرطعلىالعامةللثانويةالنهائية

للسماحيةالرياضالتربيةبكلياتالخاصةالقدراتاختباراتاجتازواالذينللطالبالمعتمدةالشهاداتطباعةيتم-

.2017لسنة(130)رقمالوزاريللقرارطبقاوذلكالكلىالمجموعشرطدونالكلياتبهذهبااللتحاقلهم

–وميةالحك)الجامعاتلكافةتقديمهايتمالتياتحاداتهممنوالمعتمدةالالعبينلكافةاإلداريةالشهاداتاعتماد-

.التنسيقمكتباعمالنهايةحتىالشرطةوكليةالعسكريةوالكلياتالخاصةوالمعاهد(الخاصة

:التكريم

.والمستوياتاألصعدةكافةعلىالمحققةاإلنجازاتعنالرياضيةالهيئاتتكريميتم-

األبطالرعاية

وإعدادهمرعايتهمفيللمشاركةلالعبينرعايةشركاتلتوفيرالرياضيةالهيئاتمعبالتنسيقاإلدارةتقوم-

لدوليةاالمحافلفيمصرعلمرفعشأنهامنوالتيإنجازوتحقيقاألولمبيةالدرواتإلىللوصولاألمثلاإلعداد



2019/2020حصاد التفوق الرياضي للموسم 

صدر قرار وزير التربية والتعليم 

بشأن منح الحافز الرياضي رقم 

وذلك بعد الغاء 2016لسنة 206

مرحلتي الثانوية العامة وأصبحت 

:سنة واحدة ودرجاتها كالتالي 

الرابع الثالث الثاني االول المركز –البطولة                  

12 16 20 24 بطوالت العالم والدورات االولمبية

6 10 14 18 (البحر األبيض المتوسط–االفريقية : ) الدورات –البطوالت 

4 6 8 12 العربية المدرسية -العربية : )البطوالت والدورات 

3 5 6 8
بطوالت الجمهورية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم الفني 

.واالتحادات الرياضية 

الحافز الرياضي




