جمهورية مصر العربية
وزارة الشباب والرياضة

"الرياضة أمن قومي "

وزارة الشباب والرياضة
اإلدارة المركزية لألداء الرياضي
اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال

يتقدم السيد الدكتور  /عادل رضوان – وكيل الوزارة رئيس اإلدارة المركزية لألداء الرياضي
والسيد الدكتور /محمد الدمياطي – مدير عام اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال
بجزيل الشكر للسيد األستاذ الدكتور  /اشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة علي اعطاءنا
الفرصة إلثبات اننا قادرين علي التغير وعلي العمل بشفافية وإتقان من أجل صالح العمل

وزارة الشباب والرياضة
اإلدارة المركزية لألداء الرياضي
اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال












د  /محمد إبراهيم الدمياطي
ا  /محمد زكريا محمد
ا  /نهاد عبد المنعم احمد
ا  /احمد السيد البكاتوشي
ا  /محمد سالم محمود
ا  /احمد فتحي علي
ا  /نهي مصطفي محمد
د  /محمد جمال عبد المنعم
د  /امنية فخري عبد الحافظ
ا  /ايمان عبد المحسن محمد

مدير عام اإلدارة

وزارة الشباب والرياضة
اإلدارة المركزية لألداء الرياضي
اإلدارة العامة للتكريم والحافز ورعاية االبطال

أشرف صبحي شخصية العام للثقافة الرياضية العربية
اختااار االتحاااد العربااي للثقافااة الرياضااية الاادكتور أشاارف صابحي
وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشاباب
والرياضااة العاارب للفااوز بلقااب شخصااية العااام الرياضااية العربيااة
للعااام  ، ٢٠١٩تقااديرا لجهاادد الااد وب فااي العااام المنتهااي والااذي
شهد العديد من األحداث الرياضية الكبرى التاي استااافتها مصار
ورعايتااا المباشاارة التااي كانااو دافعااا وداعمااا لتحقياا إنجااازات
دولياة لتتحاادات الرياضاية فاي عادة لعباات وتبنياا عادة مباادرات
شااااابابية ورعايتاااااا ألنشاااااطة ثقافياااااة وتوساااااي م لاااااة الرعاياااااة
للموهوبين رياضيا وفنيا وثقافيا في المدارس والجامعات ومراكز
الشاااباب فاااات عااان األنشاااطة المتميااازة التاااي نفاااذت خاااتل العاااام
الماضاااي بمشااااركة عربياااة واساااعة مااان خاااتل أنشاااطة القااااهرة
عاصاامة الشااباب العربااي جاااء ذلاام فااي المااذتمر الصااحفي الااذي
عقدد االتحاد برئاسة اإلعتمي اشرف محماود والاذي اختتماو باا
أعمال االجتماع السااب للجناة التنفيذياة والتاي استااافتها مديناة
جدة بالمملكة العربية السعودية على مدى يومين

"الرياضة تساعدك في بناء قواك واكتشاف الكثير من
مواهبك وقدراتك التي كنت تجهل وجودها لديك"

إنجازات اإلتحادات الرياضية

كرة اليد

المصارعة

رفع االثقال

الكاراتيه

كرة القدم

الرماية

الفروسية

الوشو كونغ فو

كرة السلة

العاب القوي

الثالثي الحديث

الكاراتيه التقليدي

الهوكي

الجودو

الجمباز

البليارد

كرة الطائرة

الشراع

المالكمة

كمال االجسام

الجولف

االنزالق للهواه

القوس والسهم

الرجبي

الكروكيه

الشطرنج

السالح

السباحة

كرة السرعة

البولينج

تايكوندو

الريشة الطائرة

القوة البدنية

اسكواش

التنس االرضي

الغوص واالنقاذ

اللجنة البارالمبية

الدراجات

الخماسي الحديث

الكانوي والكياك
التجديف

تنس الطاولة

بيان إجمالي الميداليات خالل الفترة من 2019 /1 /1
حتى 2019/ 12 /31
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الدولي

األفريقي

اول ثاني ثالث اول ثاني ثالث اول ثاني ثالث اول ثاني ثالث
١

١

١

٢

كرة القدم

١

٢

كرة السلة

5

٢

3

الهوكي

٢

١

4

الكرة الطائرة

5

الرجبي

6

الخماسي
الحديث

7

الستح

١

8

التايكوندو

٢

٩

الكانوي والكياك

١٠

التجديف

١١

المصارعة

١٢

الرماية

١3

ألعاب القوي

١4

الجودو

١5

الشراع

 ١7القوس والسهم
١8

الدراجات

١٩

السباحة

العربي

١

١

1

١١ ١7

8

5

٢

٢

106

٢

١

4

34 ٢٠ 3٢

95

١١ ١3

6

٢١

٢

١١

3

٢

١

١١ ١٢ ٢٠
٩

٢

١6 ٢١
3

٢
٢

١

4
٢

3

4

١

8

4

١
6

5
1

٢

٢3 37

االجمالي

5

٢

١

 ٢٠الريشة الطائرة

٩

١5

 ٢١التنس األرضي

4

4

١١ ١5 ٢6
8

4

33

١5

92
55

١

28

٢

١

٢

١١

7

٢

3

١7 ١5 ٢4 35 ٢٢

4

٢

8

٢

8

3

6

٢

١

155

3

3

75

٢٠ ١6 ١٠ ١3

١4

87

8

١8

3

50

١

3

١

3

11

٢

١١ 47

١8

90

١6

8

١5

39

١5 ٢8 5٠ 38

٩

١6

159

١

١3

١

4

4

81

١٠ ١3

6

5

١

١

44

4

١
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اإلتحاد المصرى لكرة اليد
البطولة

الدولة

شهر

البحر المتوسط للناشئات
٢٠٠٢

مونتنجرو

ابريل ٢٠١٩

١

البحر المتوسط للناشئين
٢٠٠٢

مصر

فبراير ٢٠١٩

١

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

كاس العالم للشباب

أسبانيا

يوليو ٢٠١٩

كأس العالم للناشئين

مقدونيا

أغسطس ٢٠١٩

اإلجمالى

ذهب

فاة

برونز

١
١
١

١

١
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االتحاد المصري لكرة اليد

منتخب مصر لكرة اليد يفوز على ألمانيا بنتيجة  3٢/٢8و يتوج بطت للعالم
للناشئين لكرة اليد ألول مرة في التاريخ

التعب عبد الرحمن حميد "افال
حارس في بطولة العالم للناشئين

التعب أحمد هشام "دودو" أفال
العب في بطولة العالم للناشئين

بـ 5١هدف توج التعب حسن وليد
هداف بطولة العالم لليد للناشئين

االتحاد المصري لكرة اليد

مصر تفوز ببطولة أفريقيا لكرة اليد للناشئات للمرة الثالثة علي التوالي وذلم
بعد الفوز علي تونس بنتيجة  ٢١ - ٢7في ختام البطولة المقامة بالنيجر

االتحاد المصرى لكرة القدم
الدولة

البطولة

األفريقية المذهلة لدورة األلعاب األولمبية

اإلجمالي

مصر

شهر

نوفمبر ٢٠١٩

ذهب

١

١

فاة

برونز

االتحاد المصري لكرة القدم
بعد أداء مبهر شباب مصر يتأهلون الي أولمبياد ويسطرون التاريخ األفريقي بالفوز بكأس
األمم األفريقية تحو  ٢3سنة ويتوجون علي عرش إفريقيا ٢٠١٩

محمد صبحي يفوز بجائزة
أفال حارس مرمى في بطولة
كأس األمم األفريقية للشباب

رماان صبحي يفوز بجائزة
أفال العب في المباراة وأفال
العب في كأس األمم األفريقية

اإلتحاد المصرى لكرة السلة
البطولة
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شهر

ذهب

أفريقيا للناشئين تحو  ١6سنة

الرأس
األخار

يوليو ٢٠١٩
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أفريقيا للناشئات تحو  ١6سنة

رواندا

أغسطس ٢٠١٩

أفريقيا 3 X 3
( ناشئين – رجال – سيدات )

أوغندا

نوفمبر ٢٠١٩

3

العربية تحو  ١6سنة
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دورة األلعاب األفريقية
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أغسطس ٢٠١٩

البطولة األفريقية لتندية
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االتحاد المصري لكرة السلة
منتخب مصر للناشئين يتوج بطت في بطولة افريقيا للناشئين بالرأس األخار فى يوليو
 ٢٠١٩للمرة الرابعة في تاريخا في كرد السلة بعد فوزد على مالي في النهائي بنتيجة
 66/57بعد أداء رجولي و قتالي من أبطالنا وتوج أيااً بالبطولة العربية في يونيا ٢٠١٩

التعب /مذمن طارق وجائزة
أفال العب في البطولة

االتحاد المصري لكرة السلة
منتخب مصر للشباب لكرة السلة  3×3يفوز ببطولة أفريقيا للسلة  3×3المقامة
بأوغندا بعد فوزد في النهائي على منتخب مالي ١3/١4

منتخب مصر للسيدات يتوج بطت إلفريقيا لكرة السلة  3×3في أوغندا بعد فوزد
على منتخب مالي بنتيجة  ١8/١5في النهائي

االتحاد المصري لكرة السلة
منتخب مصر للرجال لكرة السلة  3× 3يتوج بطت إلفريقيا بأوغندا بعد فوزد
على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة  ٢١/١٢فى النهائى

ثريا محمد تفوز بجائزتي أفال
العبة في بطولة إفريقيا للسلة 3×3
وأفال مسجلة للنقاط

محمد طا "ميدو" يحصد جائزتي أفال
العب في بطولة إفريقيا لكرة السلة 3×3
و أفال مسجل للنقاط

اإلتحاد المصري للهوكي
البطولة

الدولة

شهر

األفريقية

جنوب
أفريقيا

أغسطس ٢٠١٩

أفريقيا لألندية األبطال رجال –
سيدات
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برونز

االتحاد المصري للهوكي
رجال الشرقية للهوكي يسطرون التاريخ بالفوز باللقب ال ٢5لبطولة "أفريقيا لألندية
األبطال " بعد الفوز علي سموحة  ١/٠ليسجل رقم عالمي جديد في موسوعة جينيس
لألرقام القياسية

نجح فري سيدات الهوكي بنادي الشرقية ،بالتتويج بلقب بطولة إفريقيا لألندية
للمرة األولى في تاريخا بعد تفوقا على ن يرد جي اي ايا الغاني بهدف ن يف

الهوكي  :التصفيات االفريقية المؤهلة لطوكيو

منتخب مصر للهوكي حق المركز
الثاني في التصفيات األفريقية المذهلة
ألولمبياد طوكيو  ٢٠٢٠المقامة
بجنوب افريقيا

اإلتحاد المصرى للكرة الطائرة
البطولة

الدولة

شهر

بطولة األمم االفريقية رجال

تونس

فبراير ٢٠١٩

دورة التأهل لأللعاب االفريقية
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االتحاد المصري للكرة الطائرة (كرة الشاطئية  -سيدات)
منتخب مصر للطائرة الشاطئية فريدة العسقتني و دعاء الغباشى يتأهل للنهائي
بعد الفوز على موريشيوس بشوطين دون مقابل ليامن لمصر ميداليتها
التاسعة في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب ختل الفترة ٢٠١٩ / 3١-١٩

منتخب مصر يحرز ذهبية الكرة الطائرة الشاطئية (سيدات ) بعد الفوز على
كينيا في النهائي بشوطين دون مقابل

االتحاد المصري للكرة الطائرة
منتخب مصر للطائرة للناشئين يحصل علي المركز الراب في بطولة العالم
بتونس للمرة الثانية في تاريخا

االتحاد المصري للكرة الطائرة

منتخب مصر للرجال يحرز برونزية الكرة الطائرة برصيد  ٩نقاط في دورة
األلعاب االفريقية بالمغرب ختل الفترة ٢٠١٩ / 8 / 3١-١٩

االتحاد المصري لكرة الطائرة
منتخب مصر للناشئين للكرة الطائرة يحتل المركز الراب في التصنيف العالمي الصادر
عن االتحاد الدولي للكرة الطائرة

اإلتحاد المصرى للرجبى
البطولة

الدولة

شهر

األفريقية

بنين

سبتمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

ذهب

فاة

برونز
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االتحاد المصري للرجبي
حصل المنتخب المصري للرجبي على المركز الثالث ببطولة افريقيا للرجبي

اإلتحاد المصرى للخماسى الحديث
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

بطولة المجر الدولية المفتوحة

المجر

يناير ٢٠١٩
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البطولة األفريقية المذهلة
لألولمبياد طوكيو ٢٠٢٠
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فبراير ٢٠١٩
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كأس العالم

مصر

فبراير ٢٠١٩
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سويسرا الدولية للسيدات

سويسرا

كأس أوروبا للشباب

فاة
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برونز

٢

مارس ٢٠١٩
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أبريل ٢٠١٩
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كاس العالم

التشيم

مايو ٢٠١٩
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العالم للناشئين " تحو  ٢١سنة
"

بولندا

يوليو ٢٠١٩
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العالم للناشئين " تحو ١٩
سنة"

بلغاريا

يوليو ٢٠١٩
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العالم للخماسي الحديث كبار

المجر

سبتمبر ٢٠١٩

العالم لليزر ران

المجر

سبتمبر ٢٠١٩
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دورة األلعاب العالمية العسكرية

الصين

أكتوبر ٢٠١٩

١

١
١

6

5
١

بطولة العالم للبياثل والترياثل

أمريكا

أكتوبر ٢٠١٩

١6

١4

٩

بولندا الدولية للخماسي الحديث

بولندا

ديسمبر ٢٠١٩

٢

4

١

5٢

3٢

٢4

اإلجمالى

الخماسي الحديث  :بطولة العالم للناشئين بولندا " تحت  21سنة " 2019 / 7
حق التعب /أحمد الجندي
و التعبة  /سلمى أيمن
الميدالية الذهبية لمنافسات
الزوجي المختلط
كما توج التعب  /أحمد
الجندي بالميدالية الفاية
في منافسات الفردي.

فاز فريـ الفتيات المصري المكون
من التعبات سلمى أيمن وأميرد
قنديل ونورين بولس بالميدالية
الفاية في منافسات فرق الناشئات
وتوج الزوجي المصري المكون من
التعب  /نور الدين كريم والتعب /
عمر وائل عزت العبا المنتخب
المصري للخماسي بذهبيـة " تتاب
الفرق " في بطولة العالم للناشئين "
تحو  ١٩سنة" ببلغاريا ٢٠١٩ / 7

االتحاد المصري للخماسي الحديث
الزوجي (استم حامد و سلمى ايمن) يحتلون المركز االول في مسابقة الزوجي المختلط في بطولة
العالم للخماسي الحديث بالمجر شهر سبتمبر  ٢٠١٩بعد نهاية مسابقات الستح والسباحة
والفروسية برصيد  87٩نقطة وبفارق  4١ثانية عن المركز الثاني ويتبقى اخر مسابقة
الكومبايند laser-run

االتحاد المصري للخماسي الحديث
الزوجي إستم حامد وسلمى أيمن يحققان "الميدالية الذهبية " في دورة األلعاب
العالمية العسكرية بالصين في منافسات التتاب للزوجي المختلط في الخماسي الحديث،
البطلة األوليمبية سلمى أيمن تحق الميدالية البرونزية في دورد األلعاب العسكرية
بالصين في منافسات الخماسي الحديث ب ١335نقطة

أحمد الجندي يتوج بالميدالية الذهبية في بطولة بولندا الدولية للخماسي الحديث

اإلتحاد المصرى للستح
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

برونز

البحر المتوسط للناشئين
والناشئات

إيطاليا

فبراير ٢٠١٩

١

١

٢

األفريقية للناشئين والناشئات

الجزائر

فبراير ٢٠١٩

١٩

8

١٩

العالم للناشئين والناشئات

بولندا

ابريل ٢٠١٩

١

أفريقيا للكبار

مالى

يونيو ٢٠١٩

5

7

٩

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

8

5

6

أمريكا الدولية

أمريكا

أكتوبر ٢٠١٩

١

كأس االتحاد األوروبي للناشئين

فرنسا

نوفمبر ٢٠١٩

كأس العالم للشباب

روسيا

نوفمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

٢
١

35

٢١

3٩

االتحاد المصري للسالح
مدحو معتز يحرز فاية ستح السيف بينما احرز مهاب سامر احرز الميدالية
البرونزية في منافسات ستح السيف في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب ٢٠١٩/ 8

بطلنا الشاب محمد ياسين يحرز برونزية
ستح سيف المبارزة للرجال بينما تأهل
أحمد السيد إلى النهائي

يارا الشرقاوي تحرز برونزية
في منافسات ستح الشيش

االتحاد المصري للسالح
البطل األوليمبي عتء الدين أبو القاسم
يحرز ذهبية ستح الشيش بعد فوزد على
بطل تونس في النهائي بنتيجة ١5/5

سارة تامر تحرز فاية ستح سيف
المبارزة للسيدات في دورة األلعاب
االفريقية بالمغرب ٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

نهى هاني تحرز فاية ستح
الشيش

محمد حمزة يحرز برونزية ستح
الشيش للرجال بينما تأهل عتء
الدين أبو القاسم للنهائي

االتحاد المصري للسالح
منتخب مصر للسيدات يحرز ذهبية الفرق بعد الفوز على تونس في النهائي في
دورة األلعاب االفريقية بالمغرب ٢٠١٩/ 8

ندى حافظ تحرز ذهبية ستح
السيف للسيدات

لينا محمد تحرز برونزية ستح
السيف للسيدات

منتخب مصر لستح السيف للرجال يحرز ذهبية الفرق بعد فوزد على تونس في النهائي

اإلتحاد المصرى للتايكوندو
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

مصر الدولية

مصر

ابريل ٢٠١٩

١

أفريقيا المفتوحة للبارا تايكوندو

مصر

فبراير ٢٠١٩

دورة ألعاب الخامسة األنوكا
للشباب

رواندا

أبريل ٢٠١٩

٢

كأس الرئيس الثالثة

المغرب

أبريل ٢٠١٩

١

العربية الحادية عشر

المغرب

أبريل ٢٠١٩

٢

الجائزة الكبرى

إيطاليا

يونيو ٢٠١٩

١

أسيا الدولية الخامسة
للباراتايكوندو

األردن

يوليو ٢٠١٩

١

الحسن المفتوحة للتايكوندو
للناشئين

األردن

يوليو ٢٠١٩

العالم للتايكوندو للناشئين

أوزبكستان

أغسطس
٢٠١٩

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس
٢٠١٩

الجائزة الكبرى

بلغاريا

أكتوبر ٢٠١٩

١

دورة األلعاب العالمية العسكرية
السابعة

الصين

أكتوبر ٢٠١٩

١

3

بطولة العالم للتايكوندو
الشاطئية للبومزا

مصر

6

١١

بطولة أوروبا للبارا تايكوندو

إيطاليا

نوفمبر ٢٠١٩

بطولة رومانيا المفتوحة

رومانيا

نوفمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

أكتوبر ٢٠١٩

فاة

برونز
4

١

7

3

8

١

4

٢

7
٢

٢

١

7

١

١
١
١7

3٠
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االتحاد المصري للتايكوندو
احرز محمد حسن العب المنتخب الوطني لناشئين التايكوندو الميدالية البرونزية في
منافسات وزن  65+كجم ببطولة العالم للناشئين المقامة بأوزباكستان.

محمد أسامة يحق الميدالية
البرونزية وزن  4٩كجم

نور حسين تحرز فاية وزن
 4٩كجم

االتحاد المصري للتايكوندو
البطلة األوليمبية هداية متك تحرز
ذهبية وزن  67كجم في دورة
األلعاب االفريقية بالمغرب الفترة
من ٢٠١٩ / 8 / 3١ -١٩

عبد الرحمن درويش يحرز
فاية وزن فوق  87كجم

معاذ نبيل يحرز فاية
وزن  54كجم

ميسون إيهاب تحرز ذهبية
وزن  73كجم

منة ماهر تحرز برونزية
وزن فوق  73كجم

االتحاد المصري للتايكوندو
كما أحرزت التعبة روان رفاعي
فاية وزن  6٢كجم في دورة
األلعاب االفريقية بالمغرب الفترة
من ٢٠١٩ / 8 / 3١ -١٩

احرز التعب سيف عيسى
فاية وزن  74كجم

صتح خيرى يحرز
فاية وزن  87كجم

عبد الرحمن وائل يحرز
فاية وزن  68كجم

رضوى رضا تحرز
فاية وزن  57كجم

االتحاد المصري للتايكوندو
مصر تحصد  ١8ميدالية منها ذهبية تاريخية في بطولة العالم الشاطئية للتايكوندو
أحرز المنتخب الوطني للتايكوندو  ١8ميدالية في ختام بطولة العالم الشاطئية والتي أقيمو في الفترة من
 ١١حتى  ١3أكتوبر على شاطئ البيازا  La Piazzaبمنطقة سهل حشيش بالغردقة ،وتوج العبو
المنتخب المصري ب  ١8ميدالية بواق ذهبية و 6فايات  ١١برونزية.
وتوج بالميدالية الذهبية التاريخية لمصر التعب أحمد حسن مختار في مسابقة أعلى ركلة محققًا رقم
قياسي عالمي في ارتفاع الركلة ب  ٢.65متر ،وكان الرقم الساب المسجل في النسخة الماضية من
بطولة العالم الشاطئية برودس  ٢.4٠متر.
وجاءت الميداليات الفاية كالتالي :فردي بنات تحو  ١7سنة (سلمي خالد) ،وفردي بنين تحو  ١7سنة
(علي بدر) ،وجماعي بنين تحو  ١7سنة (عبدهلل غنيم وعلي بدر واباء احمد) ،جماعي بنين فوق ١7
سنا ،وجماعي بنات فوق  ١7سنة (روان جاسر وسندس القط وهند محمود) ،وزوجي فوق  3٠سنة.
وجاءت الميداليات البرونزية كالتالي:
جماعي بنات تحو  ١7سنة (شهد شمردن وتسنيم احمد وسلمي خالد) ،وزوجي تحو  ١7سنة (عبدهلل
غنيم وشهد احمد) ،وفردي بنات تحو  3٠سنة (سندس القط) ،وزوجي تحو  3٠سنة (روان جاسر
ونور الجندي) ،وزوجي فوق  ١7سنة ،فردي بنين تحو  ١7سنة ،وزوجي فري ستايل (أحمد شادي
وفيروز نوار) ،وجماعي مشترك فري ستايل تحو  ١7سنة (محمد وائل ،وفيروز نوار ،واحمد ابو
شادي ،وشهد اساما ،وسيف مجدي) ،فردي بنين تحو  ١7سنة فري ستايل ،وفري ستايل كسر خشب أو
الكسر الحر (محمد ابو ليلة) ،والكسر المتعدد (احمد حسن مختار).

اإلتحاد المصرى للكانوى والكياك
البطولة

الدولة

شهر

العالم للكبار

المجر

أغسطس ٢٠١٩

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

ذهب

فاة

برونز
3

3

6

قبرص الدولية

قبرص

أكتوبر ٢٠١٩

3

٢

١

األفريقية

مصر

ديسمبر ٢٠١٩

٢٠

٩

5

العربية

مصر

ديسمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

3

٢3

١7

١5

االتحاد المصري للكانوي والكياك

الزوجي "أحمد البدويهى و عمرو
أبو زيد" يحرز برونزية سباق
 ١٠٠٠متر في زوجي الكاياك
بزمن  3:4١:46٢دقيقة في دورة
األلعاب االفريقية بالمغرب
٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

سما فاروق تحرز برونزية سباق  5٠٠متر
القارب الفردي في منافسات الكاياك بزمن
٢:١3:4٢٢
كما فازت بالميدالية البرونزية في سباق
نهائي  ٢٠٠متر سيدات بزمن قدرد 44.8١3

الزوجى فرح و حبيبة محسن يحرز
برونزية سباق القارب الزوجى
 5٠٠متر فى الكاياك ٢:٠6:833

االتحاد المصري للكانوي والكياك
منتخب مصر للسيدات للكياك يحرز فاية
سباق القارب الرباعي  5٠٠متر بزمن
 ١:5٢:33في دورة األلعاب االفريقية
بالمغرب ٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

على احمد يحرز الميدالية البرونزية
في الكانوى في سباق  ٢٠٠متر

منتخب مصر للكياك يحرز فاية
سباق القارب الرباعي  5٠٠متر
بزمن ١:3١:٢66

زوجي السيدات حبيبة و فرح محسن
يحصتن على المركز الثاني وفاية
سباق ٢٠٠

االتحاد المصري للكانوي والكياك
مصر تفوز بالبطولة األفريقية للشباب للكانوي
والكياك والتي أقيمو ببحيرة مدينة العلمين
الجديدة وذلم بعد الحصول على  34ميدالية
متنوعة منها  ٢٠ذهبية و ٩فايات و 5برونزيات

القارب الزوجي على حسن و مذمن
مهران يحققان الميدالية الفاية في
البطولة العربية للكانوي والكياك التي
تستايفها مدينة العلمين الجديدة

القارب الرباعي آنسات روان ابو عرام
سما فاروق حبيبة محسن و فرح
محسن يحققن الميدالية الفاية في
البطولة العربية للكانوي والكياك

مروة فاروق تحق الميدالية الفاية في
منافسات الكانوي فردي سيدات في
البطولة العربية للكانوي والكياك التي
تستايفها مدينة العلمين الجديدة

اإلتحاد المصرى للتجديف
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

برونز

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

١

5

3

األفريقية كبار  ،وتحو
 ٢3سنة  ،وشباب

تونس

أكتوبر ٢٠١٩

8

6

4

٩

١١

7

اإلجمالى

االتحاد المصري للتجديف
عبد الخال البنا يحرز فاية
سباق القارب الفردي ١٠٠٠
متر بزمن  3:٢3:63دقيقة في
دورة األلعاب االفريقية بالمغرب
٢٠١٩ / 8 / 3١ – ١٩

دارين حجازي تحرز فاية سباق القارب
الفردي  ١٠٠٠متر في منافسات
التجديف بزمن  3:58:34دقيقة كما
احرزت فاية سباق القارب الفردي 5٠٠
متر في التجديف بزمن  ١:47:37دقيقة
مريم عبد اللطيف تحرز برونزية سباق
القوارب الخفيفة  ١٠٠٠متر بزمن
 4:٠٢:85دقيقة

أحمد عبد العال يحرز فاية سباق
القوارب الخفيفة  ١٠٠٠متر بزمن
 3:34:37دقيقة

االتحاد المصري للتجديف
عبد الخال البنا يحرز فاية سباق القارب
الفردي  5٠٠متر في منافسات التجديف
بزمن  ١:3١:8٩دقيقة قي دورة األلعاب
االفريقية بالمغرب
٢٠١٩ / 8 / 3١ –١٩

محمد عتء يحرز برونزية سباق
القوارب الخفيفة  5٠٠متر في
التجديف بزمن  ١:38:١١دقيقة

الزوجي "عبد الخال البنا و دارين حجازي" يحرز ذهبية سباق الزوجي المختلط
 5٠٠×٢متر بزمن  3:٢5:73دقيقة

االتحاد المصري للتجديف
المنتخب المصري التجديف يفوز ببطولة افريقيا التجديف التي أقيمو بتونس بعد تحقي ١8
ميدالية متنوعة  8دهب  6 ،فاة  4 ،برونز .وفيما يلي التفاصيل -:
عبد الخال البنا ..فردي رجال ..دهب
احمد عبد العال  ..فردي قارب خفيف  ...دهب
مريم عبد اللطيف  ..فردي قارب خفيف ..فاة
دارين حجازي وايمان الشرقاوي ..زوجي  ..فاة
محمد الجبالي وسيد سليمان  ..زوجي  ..دهب
سارة بركة وهدي منصور  ..زوجي قارب خفيف ..برونز
محمد قوطة ومحمد خاطب  ..زوجي قارب خفيف  ..برونز
محمد الشاوي  ..فردي تحو  ٢3سنة  ..دهب
مصطفي محمد ومحمد حبطا  ..زوجي قارب خفيف تحو .. ٢3فاة
ياسمين هويدي وهاجر عبد المنعم  ..زوجي قارب خفيف تحو .. ٢3دهب
محمد الشهاوي ومحمد علي  ..زوجي تحو  .. ٢3دهب
هاجر عبد المنعم ونور حارب  ..زوجي تحو  ٢3فاة
محمد قوطة  ..فردي قارب خفيف تحو  .. ٢3دهب
مريم عبد اللطيف  ..فردي قارب خفيف تحو  .. ٢3دهب

اإلتحاد المصرى للمصارعة
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

برونز

بطولة دان كلوف الدولية

بلغاريا

فبراير ٢٠١٩

-

١

-

بطولة افريقيا للناشئين
وشباب وكبار ونسائية

تونس

مارس ٢٠١٩

3٠

٢٠

8

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

5

4

7

العالم تحو  ٢3سنة

المجر

نوفمبر ٢٠١٩

١

الجائزة الكبرى

اسبانيا

يوليو ٢٠١٩

١

١

3

بطولة أوليج كارفيف

بيت روسيا

يوليو ٢٠١٩

١

١

١

بطولة العالم للكبار

كازاخستان

سبتمبر ٢٠١٩

١

دورة األلعاب العسكرية
العالمية

الصين

أكتوبر ٢٠١٩

١

بطولة إبراهيم مصطفى

مصر

نوفمبر ٢٠١٩

١8

١3

العرب للكبار

مصر

نوفمبر ٢٠١٩

١7

3

75

43

اإلجمالى

١
١7
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االتحاد المصري للمصارعة
هيثم فهمى يحرز ذهبية وزن  6٠كجم في
منافسات المصارعة الرومانية في دورة األلعاب
االفريقية بالمغرب ٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

حسام مرغني يفوز بالميدالية الذهبية في
وزن  ٩7كجم في المصارعة الحرة

عبد اللطيف مني يحرز ذهبية وزن
 ١3٠كجم فى المصارعة الرومانية

محمد إبراهيم كيشو يحرز ذهبية وزن
 67كجم في المصارعة الرومانية

االتحاد المصري للمصارعة
سامي مصطفي يفوز بالميدالية الفاية
في وزن  74كجم للمصارعة الحرة
في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب
٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

خالد عبد اهلل يفوز بالميدالية الذهبية في
وزن  ١٢5كجم في المصارعة الحرة بعد
التفوق علي بطل نيجيريا

جمال محمد يفوز بالميدالية البرونزية في
وزن  57في المصارعة الحرة

عمرو رضا يفوز بالميدالية البرونزية
في وزن  65في المصارعة الحرة بعد
الفوز بعدم التكافذ علي العب تشاد

االتحاد المصري للمصارعة

محمد إبراهيم كيشو يهزم العمتق الروسي
سوركوف صاحب فاية العالم في وزن -
 67كجم ويتوج بالميدالية الذهبية في دورد
األلعاب العالمية العسكرية

عبد اللطيف مني يحق الميدالية
البرونزية في دورد األلعاب العالمية
العسكرية بالصين في منافسات
المصارعة وزن  ١3٠كجم بعد الفوز
علي بطل رومانيا ليونارد 8/٠

اإلتحاد المصرى للرماية
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

هولندا الدولية

هولندا

يناير ٢٠١٩

١

الجائزة الكبرى

المغرب

الجائزة الكبرى ألمير
الكويو

الكويو

فبراير ٢٠١٩

كأس العالم

المكسيم

مارس ٢٠١٩

بطولة أوروبا

إيطاليا

يونيو ٢٠١٩

كاس العالم

ألمانيا

يوليو ٢٠١٩

كاس العالم

فنلندا

أغسطس ٢٠١٩

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

4

البطولة االفريقية

الجزائر

نوفمبر ٢٠١٩

٢٢

نهائيات كذوس العالم

اإلمارات

أكتوبر ٢٠١٩

البطولة العربية

اإلمارات

ديسمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

فاة

يناير ٢٠١٩

برونز

3
3
٢
١
٢

١
١
3

١5

8
١

٢

3

3

3٠

٢٢

٢3

االتحاد المصري للرماية
تأهل عزمي ألولمبياد طوكيو  ٢٠٢٠في منافسات االسكيو بعد إحرازد
برونزية كأس العالم لرماية الخرطوش برصيد  46طب في النهائي

ماجي عشماوي تحرز
ذهبية التراب في منافسات
رماية البندقية

الزوجي "أحمد زاهر و سوزان جابر"
يحرز برونزية الزوجي المختلط للتراب
في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب من
٢٠١٩ / 8 / 3١ – ١٩

أحمد قمر يحرز ذهبية
التراب بعد تحقيقا  44طب
في النهائي

االتحاد المصري للرماية

منتخب مصر للرماية (المسدس
الموحد) المكون من الرامي احمد
شعبان والرامي محمود طا والرامي
سامى عبد الرازق يحرز ذهبية الفرق
وفي مسابقة الفردي أحرز الرامي
محمود طا الميدالية الذهبية والمركز
األول كما أحرز الرامي أحمد شعبان
الميدالية البرونزية بينما احتل الرامي
سامى عبد الرازق المركز الخامس

يوسف حلمي يتأهل الي أولمبياد طوكيو
 ٢٠٢٠بعد فوزد بالميدالية الذهبية
لمنافسات  ١٠متر بندقية في بطولة أفريقيا
للرماية وجاء محمد حمدي في المركز الثاني

بطلة الرماية شيماء حشاد تتأهل الي
أولمبياد طوكيو  ٢٠٢٠بعد فوزها بالميدالية
الذهبية لمنافسات  ١٠متر بندقية في بطولة
أفريقيا للرماية وحصلو التعبة الزهراء
شعبان علي الميدالية الفاية

االتحاد المصري للرماية
 -1بطلتنا ماجي العشماوي تحرز ذهبية أطباق الحفرة
"التراب" في بطولة أفريقيا للرماية بالجزائر و تحجز
لمصر مقعدا في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠
بينما أحرزت زميلتها سوزان جابر الميدالية الفاية
 -٢بطل الرماية عبد العزيز محيلبة يحجز مقعدا لمصر
في اولمبياد طوكيو  ٢٠٢٠بعد الفوز بالميدالية
الذهبية في مسابقة "التراب" في بطولة افريقيا
للرماية فيما أحرز أحمد قمر الميدالية الفاية
 -3الرامي سامى عبد الرازق يحجز لمصر مقعدا في
اولمبياد طوكيو  ٢٠٢٠بعد الفوز بفاية المسدس
١٠م رجال ..فيما فاز التعب حافظ جمال حافظ
بالميدالية البرونزية
 -4مصطفى حمدي يتأهل رسمياً الي أولمبياد طوكيو
في منافسات االسكيو في بطولة أفريقيا للرماية
بالجزائر بعد تحقي الرقم المذهل ألولمبياد طوكيو
وهو  ١١6طب ليحجز الكوتة لمصر

االتحاد المصري للرماية
 -١الزوجي أحمد قمر وماجي عشماوي يحرزان
الميدالية الفاية في بطولة إفريقيا للرماية في
منافسات التراب
 -٢حق الزوجي عبد العزيز محيلبة وسوزان
جابر يحرزان الميدالية الذهبية
 -3رضوى عبد اللطيف تحجز لمصر مقعدا في
أولمبياد طوكيو  ٢٠٢٠بعد فوزها بفاية
منافسات  ١٠متر مسدس ضغط هواء بينما
ذهبو البرونزية لزميلتها مسكات على
 -4مصر تفوز بثتث ميداليات في منافسات "
 5٠متر  3أوضاع " بندقية سيدات جاءت
كالتالي الزهراء شعبان تفوز بالميدالية الذهبية
والتأهل الي أولمبياد طوكيو وميرنا طاي
بالميدالية الفاية ومي ذكي الميدالية البرونزية
وتحق مصر ذهبية الفرق

االتحاد المصري للرماية
 -١المنتخب المصري ألسلحة البندقية 5٠متر
سيدات راقد يحصل على الميدالية الفاية من ختل
االعبا ميرنا هيثم والمركز الثالث االعبا الزهراء
شعبان معبد والتعبة مي ممدوح المركز الراب
وحصول الفري المصري على الميدالية الذهبية
والمركز األول فرق
 -٢المنتخب المصري للرماية ألسلحة البندقية
الهواء مختلط يحصل على المركز األول والميدالية
الذهبية التعبة شيماء حشاد والتعب محمد حمدي
والمركز الثاني والميدالية الفاية التعبة هدير
السيد مخيمر والتعب اسامة السعيد وفاية
المركز الثاني في الترتيب
 -3المنتخب المصري يحصد الميدالية الذهبية في
المسدس سري الطلقات في الفرق وفي الفردي فاز
بالمركز األول التعب محمود طا والميدالية
الذهبية وفاز بالمركز الثالث التعب احمد شعبان
والميدالية البرونزية
 -4حصد أسامة السعيد ذهبية المنافسة و حجز
لمصر مقعدا في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠
بينما ذهبو الفاية إلبراهيم كريم و البرونزية
لحمادة طلعو كما توج المنتخب بذهبية الفرق

اإلتحاد المصرى أللعاب القوى
البطولة

الدولة

دورة حوض النيل تحو ١8
سنة

رواندا

البطولة العربية الـ  ٢١للكبار
رجال – سيدات

مصر

بطولة أفريقيا للناشئين
والشباب والشابات

كوت ديفوار

العربية للناشئين والناشئات

تونس

يوليو ٢٠١٩

السويد الدولية

السويد

يوليو ٢٠١٩

١

بلجيكا الدولية

بلجيكا

يوليو ٢٠١٩

١

فرنسا الدولية

فرنسا

يوليو ٢٠١٩

٢

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

اإلجمالى

شهر

ذهب

مارس  ،إبريل ٢٠١٩
إبريل ٢٠١٩
إبريل ٢٠١٩

فاة

برونز

٢
7

١6

١٠

7

8

6

٩

4

4

١

5

4

٢6
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٢4

االتحاد المصري أللعاب القوي
شهاب عبد العزيز يحرز ذهبية قذف القرص فى
بمسافة  5٩:٢٩متر دورة األلعاب االفريقية
بالمغرب ٢٠١٩ / 8 / 3١ -١٩

للمرة األولى في التاريخ بسنو حميدة
تحرز برونزية سباق  ١٠٠متر بزمن
 ١١:3١ثانية

محمد مجدى يحرز فاية دفا الجلة فى
ألعاب القوى بمسافة  ٢٠:85متر

مصطفى رماان يحرز فاية مسابقة
العشاري المركب

االتحاد المصري أللعاب القوي
مصر تسيطر على منصة تتويج اإلطاحة
بالمطرقة في ألعاب القوى حيث أحرز مصطفى
الجمل الذهبية بمسافة  7٢:5٠متر بينما أحرز
عتء الدين العشري الفاية بمسافة 7٢:٠4
متر كما أحرز إستم محمد البرونزية بمسافة
 7١:36متر في دورة األلعاب االفريقية
بالمغرب ٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

فاطمة البندارى تحرز فاية القفز
بالزانة في منافسات ألعاب القوى برقم
 4:١٠متر كما أحرزت بطلتنا دينا
الطباع الميدالية البرونزية برقم  4متر

بطلتنا "بسنو حميدة" تتأهل الى نهائي ٢٠٠
متر عدو برقم مصري جديد  ٢٢.83ثانية ويذكر
انها حصلو علي برونزية  ١٠٠متر عدو

االتحاد المصري أللعاب القوى
حصل المنتخب القومي في البطولة العربية للناشئين بتونس ٢١٠٩ /7
على المركز الثاني وحق التعبين  ١7ميدالية  ٩ذهب و  4فاا و  4برونز

وحق التعب  /يوسف بدوي ذهبية ١١٠م حواجز والتعبة  /روان وليد ذهبية قذف القرص
والتعبة  /شاهيناز ذهبية رمي الرمح والتعبة  /شهد محمد ذهبية الزانة والتعب  /محمد
سعيد ذهبية المطرقة والتعب /احمد األسواني ذهبية العشاري والتعب  /محمد اساما ذهبية
القرص والتعبة  /دينا أمل فاروق ذهبية دف الجلة والتعب /محمد اساما ذهبية الجلة
والتعبة  /مرام محمود فاية ١٠٠م والتعبة  /ملم أحمد فاية ١٠٠م حواجز والتعبة /
نجتء أمل فاروق فاية المطرقة والتعبة  /احمد حمدي فاية القرص والتعبة  /روال سامح
برونزية رمي الرمح والتعبة  /مريم هشام برونزية السباعي والتعبة  /ملم أحمد برونزية
4٠٠م حواجز والتعب  /احمد حمدي برونزية الجلة .

اإلتحاد المصرى للجودو
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

جراند برى

المغرب

مارس ٢٠١٩

١

فاة

برونز

األفريقية للشباب والشابات
والناشئين والناشئات

السنغال

ابريل ٢٠١٩

8

5

١٠

األفريقية للرجال والسيدات

جنوب أفريقيا

ابريل ٢٠١٩

3

3

4

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

4

جراند برى

أوزبكستان

سبتمبر ٢٠١٩

جراند برى

كندا

سبتمبر ٢٠١٩

بطولا العالم للسومو
للناشئين وكبار

اليابان

أكتوبر ٢٠١٩

بطولة العالم لألساتذة

المغرب

أكتوبر ٢٠١٩

اإلجمالى

4
١

١
5
١

١8

8

٢4

االتحاد المصري للجودو

حصاد بعثة الجودو :حصل على عبد المعطى ذهبية وزن  73كجم-عبد الرحمن محمد
ذهبية وزن  8١كجم -محمد عبد الموجود برونزية وزن  66كجم-لمياء الزنان برونزية
وزن  57كجم-عبد اهلل عثمان برونزية وزن  8١كجم في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب
٢٠١٩ / 8 / 3١ -١٩

 -١رماان درويش يحرز ذهبية وزن  ١٠٠كجم بعد فوزد على بطل المغرب بااليبون
 - ٢علي حازم احرز ذهبية وزن  ٩٠كجم بعد فوزد على بطل تونس
 -3كريمان شفي  :برونزية وزن فوق  78كجم

االتحاد المصري للجودو
حق المنتخب القومي للسومو المركز الثالث والميدالية البرونزية في
منافسات بطولا العالم للسومو والتي أقيمو باليابان

البطل العالمي رماان درويش يحتل
المركز الخامس لوزن  ١٠٠كجم في
بطولة جراند ستم للجودو بالبرازيل

حق التعب محمد علي عبد العال المركز الخامس
والتعب محمد عبد الموجود المركز الساب في
بطولة العالم باليابان

اإلتحاد المصرى للشراع
البطولة

الدولة

شهر

األفريقية

الجزائر

ديسمبر ٢٠١٩

العربية

مصر

أكتوبر ٢٠١٩

األفريقية للشباب

تونس

ديسمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

ذهب

فاة

برونز

3
3

١

3
١

3

4

4

االتحاد المصري للشراع
العبة الشراع "خلود منسي" تتأهل الي
اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠بعد حصولها علي
المركز الثاني في مسابقة في بطولة افريقيا
للشراع بالجزائر
laser radial

البطولة االفريقية بتونس للشراع
طراز تكنو بلس
وقد حق فيها التعب مذمن
معروف الميدالية البرونزية

العب الشراع "علي بدوي " يتأهل الي
اولمبياد طوكيو ٢٠٢٠بعد حصولا علي
المركز الثاني في مسابقة في بطولة
افريقيا للشراع بالجزائر
laser standard

شريفة أشرف تحرز الميدالية
الفاية في بطولة أفريقيا للشراع
في منافسات األلواح الشراعية
وهى اول العبة مصريا تحرز
ميدالية فايا في هذد المنافسة

اإلتحاد المصرى للقوس السهم
البطولة

الدولة

شهر

كأس فيرونيكا الدولية
المفتوحة

سلوفانيا

ابريل ٢٠١٩

بطولة التحدي المرحلة
الثانية

مصر

أغسطس ٢٠١٩

٢

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

4

البطولة العربية الحادية
عشر

تونس

أكتوبر ٢٠١٩

االجمالي

ذهب

فاة

برونز

٢

٢

٢

٢

47

١١

١8

53

١3

٢4

االتحاد المصري للقوس والسهم
منتخب مصر للسيدات للقوس و السهم يحرز ذهبية الفرق بعد الفوز على ساحل
العاج في النهائي في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب

منتخب مصر للرجال للقوس و السهم يحرز ذهبية الفرق بعد فوزد على منتخب
تونس في النهائي

االتحاد المصري للقوس والسهم

منتخب مصر "زوجي المختلط" للقوس
و السهم يحرز ذهبية الفرق بعد فوزد
على منتخب ناميبيا في النهائي بدورة
األلعاب االفريقية بالمغرب
مثل الزوجي المختلط يوسف طلبة وريم
منصور وضمنوا التأهل الي اولمبياد
طوكيو٢٠٢٠

امل اسماعيل
تحرز الميدالية
البرونزية فردى
سيدات وحق
اياا يوسف طلبة
بفوز بالميدالية
البرونزية في
فردي الرجال

اإلتحاد المصرى للدراجات
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

العربية ضد الساعة

مصر

نوفمبر ٢٠١٩

٢

١

مصر

ديسمبر ٢٠١٩

١4

7

١5

١6

8

١5

العربية للمامار

اإلجمالى

برونز

االتحاد المصري للدراجات
البطولة العربية للدراجات (ضد الساعة) االسكندرية ٢٠١٩
منتخب مصر حق المركز األول في سباق سيدات فرق
منتخب مصر حق المركز الثاني في سباق الشباب فرق
ابتسام زايد تحق ذهبية في منافسات الفردي سباق ضد الساعة

البطولة العربية التاسعة للمامار القاهرة ٢٠١٩
حق منتخب مصر العديد من المراكز والمداليات
منها عدد ( )١4ميدالية ذهبية وعدد ( )7مداليات
فاية وعدد ( )١5ميدالية برونزية

اإلتحاد المصري للسباحة
البطولة

الدولة

شهر

بطولة االبطال العالمية

امريكا

يونيو ٢٠١٩

البطولة العربية

المغرب

ذهب

فاة

برونز

٢

اغسطس٢٠١٩

١5

٩

١6

دورة األلعاب االفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

١4

١6

7

بطولة افريقيا الثالثة
عشر للناشئين

تونس

سبتمبر ٢٠١٩

٢١

34

٢١

بطولة أمريكا المفتوحة

امريكا

ديسمبر ٢٠١٩

١

البطولة االفريقية للغطس

جنوب افريقيا

ديسمبر ٢٠١٩

3

اإلجمالى

54

6١

44

االتحاد المصري للسباحة
منتخب مصر للناشئين للسباحة يحق لقب البطولة العربية بالمغرب بعد تحقيقا 4٠
ميدالية متنوعة مقسمة الي  ١5 :ذهبية  ٩ -فاية –  ١6برونزية.

االتحاد المصري للسباحة
احرزت السباحة العالمية فريدة عثمان في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب ختل الفترة
٢٠١٩ / 3١-١٩
العديد منها ذهبية في سباق  5٠متر فراشة بزمن  ٢5:٩4ثانية فاية سباق ١٠٠
متر حرة بزمن  55:6٢ثانية وثاني ذهبياتها وتوجو بذهبية سباق  ١٠٠متر فراشة
بزمن جديد لدورة األلعاب  58:7٩ثانية كما احرزت فاية سباق  5٠متر حرة في
منافسات السباحة بزمن  ٢5:٠6ثانية

السباح يوسف القماش يحرز فاية سباق  5٠متر صدر بزمن  ٢7:5٢ثانية كما
احرز فاية سباق  ١٠٠متر صدر بزمن  ١:٠١:5٢دقيقة المدالية الثالثة علي
التوالي فاية سباق  ٢٠٠متر صدر بزمن  ٢:١4:83دقيقة

االتحاد المصري للسباحة
على خلف اهلل و محمد سامى
يحرزان فاية و برونزية سباق
 ١٠٠متر حرة على التوالي بأزمنة
 4٩:8١و  4٩:85ثانية في دورة
األلعاب االفريقية بالمغرب
ختل الفترة ٢٠١٩ / 3١-١٩

كما احرز أحمد سالم برونزية سباق ٢٠٠
متر فراشة كما احرز برونزية سباق 4٠٠
متر متنوع بزمن  4:٢8:35دقيقة

عبد الرحمن سامح يحرز ذهبية
سباق  5٠متر فراشة بزمن ٢3:8١
ثانية كما ذهبو الفاية لتعب على
خلف اهلل بزمن  ٢3:88ثانية

احرز ياسين الشماع برونزية سباق ٢٠٠
ظهر بزمن  ٢:٠3:١7دقيقة وفاية سباق
 ٢٠٠متر متنوع بزمن  ٢:٠3:٩8دقيقة

االتحاد المصري للسباحة
أحرزت هانيا مورو ذهبية سباق  ١5٠٠متر حرة بزمن  ١7:٠6:7١دقيقة
كما احرزت ذهبية سباق  ٢٠٠متر حرة بزمن  ٢:٠4:3١دقيقة وتتوالي اإلنجازات
وتحرز ثالث ذهبياتها و تتوج بذهبية سباق  4٠٠متر حرة بزمن  4:٢١:36دقيقة
واحرزت راب ذهبياتها بذهبية سباق  8٠٠متر حرة بزمن  8:54:٠١دقيقة في دورة
األلعاب االفريقية بالمغرب من الفترة ٢٠١٩ / 3١ -١٩

أحمد أكرم يحرز ذهبية سباق  8٠٠متر حرة بزمن  7:57:٢١دقيقة كما احرز البرونزية
في سباق  4٠٠متر حرة بزمن  3:5١:8١دقيقة كما احرز ثاني ذهبياتا و يتوج
بذهبية سباق  ١5٠٠متر حرة بزمن  ١5:١٩:4٩دقيقة

االتحاد المصري للسباحة
منتخب مصر للرجال يحرز فاية سباق
١٠٠×4حرة تتاب بزمن 3:٢١:83
كما احرز ذهبية سباق  ٢٠٠×4متر تتاب حرة
بزمن  7:٢5:4١دقيقة
منتخب مصر للرجال يحرز فاية سباق التتاب
 ١٠٠×4متنوع بزمن 3:4٢:١٠دقيقة
وأحرز اياا منتخب السيدات فاية نفس السباق
بزمن  3:53:53دقيقة في دورة األلعاب
االفريقية بالمغرب ختل الفترة ٢٠١٩ / 3١-١٩

منتخب مصر للسباحة يحرز فاية سباق
التتاب المختلط  ١٠٠×4متنوع بزمن
 3:53:٩3دقيقة
كما حق فاية سباق  ١٠٠×4تتاب
سباحة حرة بزمن  3:34:3١دقيقة

منتخب مصر للسيدات للسباحة يحرز
فاية سباق التتاب  ٢٠٠×4سباحة
حرة بزمن  8:4٠:٢٩دقيقة
منتخب مصر للسباحة للسيدات يحرز
فاية سباق  ١٠٠×4حرة تتاب بزمن
 4:٢٠:٠7دقيقة

االتحاد المصري للسباحة
76ميدالية ( ٢١ذهب و 34فاا و ٢١برونزية) حصيلة المنتخب المصري للسباحة في
بطولة افريقيا الثالثة عشر  ٢٠١٩للناشئين بتونس

فريدد سمرد صاحبةال ١5عام تحق الميدالية الذهبية في سباق  ٢٠٠متر حرد بزمن ٢:٠7.74
كما فازت رغد محمد بالميدالية الذهبية في سباق  ٢٠٠ظهر بزمن  ٢:٢7:١5ثم حق أياا ناديم
كريم الميدالية الذهبية في سباق ١٠٠حرة فيما فاز احمد وائل بالميدالية الفاة

االتحاد المصري للسباحة
السباحة الذهبية "هانيا مورو" تحطم الرقم
المصري في سباق  8٠٠متر حرة بتحقي زمن
 8:47:67وذلم في بطولة امريكا المفتوحة
للسباحة وتحق ستاندرد وتقترب من التأهل الي
أولمبياد طوكيو  ٢٠٢٠للمرة الثانية

حصلو التعبة مها جودة عبد الستم على
الميدالية الذهبية بالبطولة األفريقية بجنوب
أفريقيا وتأهلو إلى أولمبياد طوكيو في منافسات
الغطس في ال ١٠متر منصة ثابتة

حصل التعب يوسف عزت على
الميدالية الذهبية بالبطولة األفريقية
بجنوب أفريقيا وتأهل إلى أولمبياد طوكيو
في منافسات الغطس في ال ١٠متر
منصة ثابتة

حصل التعب مهاب مهيمن على الميدالية
الذهبية بالبطولة األفريقية بجنوب أفريقيا
يتأهل الي أولمبياد طوكيو في منافسات
الغطس في ال 3متر سلم متحرك

اإلتحاد المصرى للريشة الطائرة
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

برونز

بطولة اوغندا الدولية

اوغندا

فبراير ٢٠١٩

١

١

٢

البطولة االفريقية فردي -
فرق

نيجيريا

ابريل٢٠١٩

بطولة اوغندا الدولية لذوي
االحتياجات الخاصة

اوغندا

ابريل٢٠١٩

١

بطولة كوت ديفوار

كوت ديفوار

يوليو ٢٠١٩

١

4
١
٢

١

بطولة كينيا الدولية

كينيا

فبراير  ،مارس ٢٠١٩

٢

3

بطولة موريشيوس الدولية

موريشيوس

يونيو ٢٠١٩

١

١

بنين الدولية

بنين

يونيو ٢٠١٩

١

3

غانا الدولية

غانا

يوليو ٢٠١٩

3

أفريقيا تحو  ١5سنة فردى
وفرق

كوت ديفوار

أغسطس ٢٠١٩

3

بطولة الجوس الدولية

نيجيريا

يوليو ٢٠١٩

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

البطولة العربية تحو ، ١5
١7سنة

األردن

أغسطس ٢٠١٩

6

١

١
4

4

١

بطولة البحر األبيض المتوسط

قبرص

أغسطس  ،سبتمبر
٢٠١٩

١

3

الجزائر الدولية

الجزائر

أكتوبر ٢٠١٩

٢

١

مصر الدولية للكبار

مصر

أكتوبر ٢٠١٩

3

الكاميرون الدولية

الكاميرون

نوفمبر ٢٠١٩

٢

٢

زامبيا الدولية

زامبيا

ديسمبر ٢٠١٩

3

3

6

جنوب أفريقيا الدولية

جنوب أفريقيا

نوفمبر  ،ديسمبر
٢٠١٩

١

١

5

١١

٢٠

5٠

االجمالي

االتحاد المصري للريشة الطائرة
حصدت بعثة المنتخب المصري للريشة الطائرة المشاركة في البطولة العربية للناشئين
تحو  ١5سنة وتحو  ١7سنة والتي أقيمو باألردن ( عمان ) وذلم ختل الفترة من
٢٠١٩ /8/ ٢6 -٢4منتخب تحو  ١5سنة :
حصل التعب محمود محمد حسن والتعب عمر محمد رفعو على المركز األول
والميدالية الذهبية (زوجي بنين)حصل التعب محمود محمد حسن على المركز الثاني
والميدالية الفاية (فردي بنين)
حصل التعب /عمر محمد رفعو والتعبة دانيا ياسر على المركز الثاني والميدالية
الفاية (زوجي مختلط) حصلو التعبة ريم حمدي على الميدالية البرونزية (فردي بنات)
منتخب تحو  ١7سنة:
حصلو التعبة جنا هشام والتعبة ملم باسم على المركز الثاني والميدالية الفاية
حصل التعب يوسف محمد والتعب إسماعيل محمد على المركز الثاني (-زوجي بنات)
حصل كتً من التعب يوسف محمد والتعب -والميدالية الفاية (زوجي بنين)
حصل التعب إسماعيل محمد -إسماعيل محمد على الميدالية البرونزية (فردي بنين)
والتعبة جنا هشام على الميدالية البرونزية ( زوجي مختلط)

االتحاد المصري للريشة الطائرة
الزوجي ضحى هاني و هادية حسنى يحرز
ذهبية زوجي السيدات بعد الفوز على
نيجيريا في النهائي في دورة األلعاب
االفريقية بالمغرب ٢٠١٩ / 8

منتخب مصر للريشة الطائرة يحرز
برونزية الفرق

الزوجي "ضحى هاني و أدهم الجمل"
يحرز فاية مسابقة الزوجي المختلط بعد
خسارة النهائي من الزوجي الجزائري

ضحى هاني تحرز برونزية فردى
السيدات للريشة الطائرة

االتحاد المصري للريشة الطائرة

حصدت بعثة منتخب مصر تحو  ١٩سنة المشاركة في بطولة البحر األبيض المتوسط
بقبرص  2019 / 9 / 8 - 8 / 31العديد من الميداليات:
 حصل المنتخب المصري تحو  ١٩سنة (فرق) على المركز الثالث والميدالية البرونزية - حصلو التعبة /نور أحمد يسري (فردي أنسات) على المركز الثالث والميدالية البرونزية حصلو التعبة /نور أحمد يسري والتعبة /يمني محمد شوقي ( زوجي أنسات) علىالمركز الثاني والميدالية الفاية
 حصل التعب /علي أشرف محمود والتعب /محمود منتصر محمود (زوجي شباب) علىالمركز الثالث والميدالية البرونزية
حصل التعب /محمود منتصر محمود والتعبة/نور أحمد يسري (زوجي مختلط) على
المركز الثالث والميدالية البرونزية

االتحاد المصري للريشة الطائرة
مصر تحصد  7ميداليات ببطولة جنوب أفريقيا الدولية للريشة الطائرة والتي اقيمو في الفترة
من 7الى ١٠ديسمبر .٢٠١٩
الزوجي المختلط أدهم حاتم و ضحى هاني :المركز األول والميدالية الذهبيةالزوجي المختلط أحمد صتح وهاديا حسنى :المركز الثالث والميدالية البرونزيةالزوجي المختلط عبد الرحمن عبد الحكيم وجنا اشرف :المركز الثالث والميدالية البرونزيةالزوجي الرجال أحمد صتح وادهم حاتم :المركز الثاني والميدالية الفايةالزوجي الرجال عبدالرحمن عبد الحكيم محمد مصطفي المركز الثالث والميدالية البرونزية فردى السيدات ضحى :المركز الثالث والميدالية البرونزية -فردي الرجال أدهم حاتم :المركز الثالث والميدالية البرونزية

اإلتحاد المصرى للتنس
ذهب

البطولة

الدولة

شهر

الناشئين الدولية تحو ١8
سنة

تونس

ابريل ٢٠١٩

الناشئين الدولية تحو ١8
سنة

األردن

ابريل ٢٠١٩

١

األفريقية للناشئين تحو ١4
سنة

الجزائر

يونيو ٢٠١٩

4

فاة

برونز

٢

٢

أفريقيا تحو  ١4سنة
والتصفيات المذهلة لكأس
العالم تحو  ١6 ، ١4سنة

الجزائر

يوينو ٢٠١٩

3

العربية للناشئين تحو ، ١١
 ١3سنة

تونس

أغسطس ٢٠١٩

5

١

أفريقيا تحو  ١٢سنة

المغرب

سبتمبر ٢٠١٩

١

٢

األفريقية تحو  ١4سنة

تونس

سبتمبر ٢٠١٩

١

١

الماسترز األفريقية تحو ١4
سنة

تونس

سبتمبر ٢٠١٩

١

٢

١

١

الناشئين الدولية تحو ١8
سنة

مصر

نوفمبر ٢٠١٩

3

٢

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

4

3

4

٢٢

١5

7

اإلجمالى

االتحاد المصري للتنس االرضي

حققو البطلة المصرية التعبة  /ساندرا سمير المركز
الثاني ببطولة جيتكسو (ضمن سلسلة البطوالت التي
ين مها االتحاد الدولي للتنس
التي تقام في إسبانيا على األراضي الرملية.وخسرت
ساندرا في المباراة النهائية
التي جمعتها م اليونانية ديسبينا بابا ميتشيل والتي
حققو لقب البطولة.وقدمو ساندرا سمير أداءً مميزا
طوال مشاركتها في البطولة حتى وصلو للمباراة
النهائية وحققو المركز الثاني.

االتحاد المصري للتنس االرضي
ميار شريف تحرز ذهبية التنس األرضي و
تتأهل ألولمبياد طوكيو  ٢٠٢٠ألول مرة
فى تاريخ مصر بعد فوزها على بطلة
جنوب أفريقيا في النهائي في دورة األلعاب
االفريقية بالمغرب ٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

منتخب مصر للتنس للسيدات يحرز ذهبية
الفرق بعد فوزد على المغرب في النهائي

محمد صفوت األرضي للرجال و
يتأهل ألولمبياد طوكيو  ٢٠٢٠يحرز
ذهبية التنس ألول مرة في التاريخ

منتخب مصر للرجال للتنس يحرز فاية
الفرق بعد الخسارة من المغرب في النهائي

اإلتحاد المصري للتنس الطاولة
برونز

البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

األمل لدول شمال أفريقيا

تونس

أبريل ٢٠١٩

١

١

أفريقيا للناشئين

غانا

أبريل ٢٠١٩

8

6

كأس أفريقيا لفردى السيدات
والرجال

نيجيريا

سبتمبر ٢٠١٩

٢

العالم لتحدى القارات لألشبال

بولندا

نوفمبر ٢٠١٩

١

نيجيريا الدولية

نيجيريا

أغسطس ٢٠١٩

٢

البحرين الدولية للناشئين

البحرين

يناير ٢٠١٩

١

السويد الدولية للناشئين

السويد

فبراير ٢٠١٩

١

١١

٩

مصر الدولية للناشئين

مصر

أغسطس ٢٠١٩

١٠

6

٢٢

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

4

٢

4

المجر الدولية للناشئين

المجر

نوفمبر ٢٠١٩

البرتغال الدولية للناشئين

البرتغال

نوفمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

١
4

١

٢٩

١8

5٠

االتحاد المصري للتنس الطاولة

أحرزت دينا مشرف العبة المنتخب
الوطني لتنس الطاولة الميدالية
الذهبية في بطولة كأس أفريقيا
المقامة حاليا في الجوس بنيجيريا و
تأهلو لكأس العالم.
و توجو دينا باللقب األفريقي بعد
قوزها في المباراة النهائية على
مواطنتها يسرا حلمي

أحرز عمر عصر العب المنتخب
الوطني لتنس الطاولة الميدالية
الذهبية في بطولة كأس أفريقيا
المقامة حاليا في الجوس بنيجيريا.
وتوج عصر بالذهبية بعد فوزد على
زميلا أحمد صالح بنتيجة  3-4بعد
مباراة قوية و بذلم تأهل عصر
لكأس العالم بالصين.

االتحاد المصري للتنس الطاولة

الزوجي المصري دينا مشرف
ويسرا حلمى يحرز برونزية زوجي
السيدات في دورة األلعاب االفريقية
بالمغرب ٢٠١٩ / 8 / 3١ – ١٩

دينا مشرف تحرز ذهبية فردى السيدات

عمر عصر يحرز برونزية فردى
الرجال

الزوجي أحمد صالح و محمد
البيلي يحرز فاية زوجي الرجال
لتنس الطاولة

االتحاد المصري لتنس الطاولة
منتخب مصر للسيدات لتنس الطاولة
يحرز ذهبية الفرق ليتأهل لمنافسات
الفرق في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠
في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب
٢٠١٩ / 8 / 3١ – ١٩

منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة و
يحرز ذهبية الفرق ليتأهل لمنافسات
الفرق في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠

الزوجي "عمر عصر و دينا مشرف" يحرز ذهبية مسابقة الزوجي المختلط لتنس
الطاولة بينما ذهبو الفاية للزوجي المصري أياا "أحمد صالح و فرح عبد العزيز"

االتحاد المصري لتنس الطاولة
أصغر بطلة مصرية صاحبة برونزية
كأس العالم للقارات لتنس الطاولة
والموهبة القادمة بقوة البطلة الذهبية
هنا جودة العبة منتخب مصر لتنس
الطاولة تحتل المركز الراب في
التصنيف العالمي للناشئين علما بأنها
تمتلم من العمر  ١٢عام فقط وتواصل
تقديم أداء متميز و تفوز بالميدالية
الذهبية لبطولة " البرتغال الدولية "
لتنس الطاولة للفردي والزوجي
منتخب مصر للناشئات يحق المركز ال ١١في "بطولة العالم للناشئين لتنس
الطاولة " بتايتند بعد الفوز علي المنتخب التايتندي 3/١

اإلتحاد المصرى لرف االثقال
البطولة

الدولة

شهر

بطولة العالم للشباب

ذهب

فاة

برونز

الواليات
المحتدة
االمريكية

مارس ٢٠١٩

3

-

-

البطولة االفريقية للكبار

القاهرة

ابريل٢٠١٩
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١8

٩

بطولة العالم للناشئين

فيجي

يونيو ٢٠١٩

5

١

-

دورة األلعاب االفريقية

المغرب

اغسطس

3١

٢٠

5

البطولة االفريقية للشباب
والناشئين

اوغندا

سبتمبر ٢٠١٩ /

٩

6

-

8١

45

١4

اإلجمالى

االتحاد المصري لرفع االثقال

هبة أحمد تحرز فايتين النتر والمجموع في
وزن  4٩كجم ضمن منافسات رف األثقال بعد
رف ثقل  ٩3كجم في النتر و  ١6٢كجم في
المجموع في  :دورة األلعاب االفريقية
بالمغرب ٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

أحمد سعد يحرز ذهبية الخطف لوزن 67
كجم في منافسات رف األثقال بعد رف
ثقل  ١34كجم واحرز اياا ذهبيتي
النتر و المجموع لوزن  67كجم في
منافسات رف األثقال بعد رف ثقل ١65
كجم في النتر و  ٢٩٩كجم في المجموع

رجب عبد الحي يفوز بالميدالية الذهبية
في الخطف في وزن  ١٠٢كجم

االتحاد المصري لرفع االثقال
بسمة إبراهيم تحرز فايتي النتر و
المجموع لوزن  5٩كجم بعد رف ثقل ١١4
كجم نتر و  ٢٠٢في المجموع ليصبح
مجموع ميدالياتها  3فايات

رانيا محمود تحرز ذهبية
الخطف لوزن  7١كجم بعد
رف ثقل  ٩٩كجم

بسمة عماد تحرز الميدالية الفاية وزن
 5٩كجم في الخطف برف وزن 88كجم في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب
٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

سمر حبشي تفوز
بالميدالية الذهبية في
الخطف وزن 87

حليمة عباس تفوز
بالميدالية الذهبية في
الخطف في وزن 87+

االتحاد المصري لرفع أثقال
محمد سليم يحرز ذهبيتي النتر والمجموع
لوزن  ٩6كجم بعد تحطيما الرقم األفريقي
برف ثقل  ٢٠8كجم في النتر و  373كجم
في المجموع في دورة األلعاب االفريقية
بالمغرب ٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

مصطفى وحيد يحرز فاية الخطف لوزن
 73كجم بعد رف ثقل  ١38كجم واحرز
فايتي النتر والمجموع لوزن  73كجم

كريم أبو كحلة يحطم الرقمين األفريقيين
في النتر والمجموع برف ثقل  ٢٠١كجم
في النتر و مجموع  365كجم و يحرز
ذهبيتين لوزن 8٩كجم

سارة سمير تحرز ذهبية الخطف لوزن 76
كجم وأحرزت ذهبيتي النتر و المجموع بعد
رف ثقل ١33كجم

االتحاد المصري لرفع أثقال
محمد إيهاب يحرز ذهبية الخطف لوزن
 8١كجم بعد رف ثقل  ١6٠كجم كما
احرز ذهبيتي النتر و المجموع في وزن
 8١كجم بعد رف ثقل  ١٩٠كجم في النتر
و مجموع  35٠كجم في دورة األلعاب
االفريقية بالمغرب

عبد الرحمن محمد يفوز بالميدالية
الذهبية في الخطف في وزن  ١٠٩+كجم

إسراء السيد تحرز فاية الخطف في
وزن  64كجم بعد رف ثقل  ٩6كجم
بينما ذهبو بطلتنا الشابة نعمة سعيد
فاية النتر برف ثقل  ١١7كجم
وبرونزية المجموع برقم  ٢٠7كجم

جابر فرحان يفوز بالميدالية الفاية في
منافسة الخطف في وزن ١٠٩كجم

اإلتحاد المصرى الفروسية
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

برونز

بطولة ولينجتون

أمريكا

يناير – فبراير٢٠١٩/

-

-

١

بطولة ولينجتون فلوريدا

أمريكا

فبراير – مارس ٢٠١٩/

١

١

-

بطولة نيويورك

أمريكا

ابريل ٢٠١٩/

١

-

-

بطولة بطل االبطال العالمية

المانيا

مايو  -يونيو ٢٠١٩/

بطولة ليبر

بلجيكا

يونيو ٢٠١٩/

بطولة بطل االبطال

السويد

يونيو ٢٠١٩/

١

دوري بطل االبطال العالمية

هولندا

أغسطس ٢٠١٩*/

١

بطولة ايليو الدولية

القاهرة

فبراير ٢٠١٩/

بطولة فيسبادن

المانيا

يونيو ٢٠١٩ /

بطولة كنوكا

بلجيكا

يونيو ٢٠١٩ /

١

دورة األلعاب االفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩/

١

كاس األمم المذهلة ألولمبياد
طوكيو ٢٠٢٠

المغرب

أكتوبر ٢٠١٩6/

بطولة مراسم الدولية
المذهلة لكاس العالم

القاهرة

نوفمبر ٢٠١٩ /

بطولة مراسم الدولية
المذهلة لكاس العالم

القاهرة

نوفمبر ٢٠١٩/

بطولة اوليفيا

اسبانيا

يناير ٢٠١٩

بطولة هاجن

المانيا

ابريل ٢٠١٩/

١
١

١
١

١
١
١
١
١

تاب اإلتحاد المصرى الفروسية
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

بطولة كنوكا

بليجيكا

يوليو ٢٠١٩/

١

بطولة الصن شاين تور

اسبانيا

فبراير –مارس ٢٠١٩/

١

بطولة الشارقة الدولية

االمارات

يناير ٢٠١٩/

١

بطولة كرونيتبرج الدولية

هولندا

مارس ٢٠١٩/

بطولة كرونيتبرج الدولية

هولندا

أغسطس ٢٠١٩/

بطولة الرياض الدولية

السعودية

ديسمبر ٢٠١٩/

بطولة الرياض الدولية

السعودية

ديسمبر ٢٠١٩/

بطولة أبو ظبي المذهلة
لكاس العالم

االمارات

يناير ٢٠١٩/

١

بطولة الشارقة الدولية

االمارات

يناير ٢٠١٩/

١

بطولة مكسيكو ستي

المكسيم

ابريل ٢٠١٩/

١

بطولة مونو كالو الدولية

فرنسا

ابريل ٢٠١٩/

بطولة باريس

فرنسا

يوليو ٢٠١٩/

بطولة دينار

فرنسا

أغسطس ٢٠١٩/

١

بطولة كارمونا

اسبانيا

فبراير ٢٠١٩/

١

بطولة هارتينوش

هولندا

مارس ٢٠١٩/

بطولة اوليفيا

اسبانيا

ابريل ٢٠١٩/

بطولة اوليفيا

اسبانيا

ابريل ٢٠١٩/

١

بطولة ويرجام

بلجيكا

سبتمبر ٢٠١٩/

١

اإلجمالي

فاة

برونز
١

١
١
١
١

١
١

١

١

١٢

١4

١٠

االتحاد المصري للفروسية
الفارس الشاب محمد طاهر زيادة يحق الميدالية الفاية م منتخب مصر للفروسية في
منافسات الفرق في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب
كما حق الميدالية الفاية لبطولة المراسم رباب الدولية للفروسية لقفز الحواجز
المذهلة لكأس العالم

الفارس عمر عمرو العيسوي يفوز بالميدالية الذهبية والمركز األول لبطولة المراسم
رباب الدولية للفروسية لقفز الحواجز المذهلة لكأس العالم

اإلتحاد المصرى للثتثي
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

برونز

كأس أفريقيا تحو ١٩ ، ١7
 ٢3 ،سنة

مصر

مارس ٢٠١٩

5

3

١

كأس أفريقيا تحو  ١٩سنة

تونس

مايو ٢٠١٩

١

١

كأس أفريقيا للعمومى

غانا

يونيو ٢٠١٩

١

دورة األلعاب االفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

البطولة العربية األفريقية
للديواثلون تحو ، ١٩ ، ١7
 ٢3سنة

مصر

أكتوبر ٢٠١٩

كأس أفريقيا

السنغال

ديسمبر ٢٠١٩

اإلجمالي

١

4

١

5

4

١
١٠

١١

7

االتحاد المصري للترايثلون ( الثالثي )
بسملة الستموني تحق
الميدالية الذهبية في دورة
األلعاب االفريقية بالمغرب

فاطمة هجرس أصغر مصرية وعربية تكمل سباق
ايرون مان  7٠.3المتكون من  ١.٩كيلو متر
سباحة و  ٩٠كيلو متر دراجات و  ٢١كيلو متر
جرى بدون توقف والمقام بمراكش "المغرب"

منتخب مصر للترايثلون "الثتثي" يحرز برونزية الفرق بزمن ١:١7:57

االتحاد المصري للترايثلون ( الثالثي )
حق التعب يامن أيمن حلمي
حققو التعبة ندي اساما عواد الميدالية البرونزية فرق ترايثل
الميدالية الذهبية في بطولة العالم والميدالية الفاية في البياثل
للترياثل والبياثل تحو  ٢١سنا

عمر وائل يحق الميدالية
الذهبية في منافسات تتاب
مختلط للترايثل والبياثل

كارما هاني تحق الميدالية
الذهبية في بطولة العالم
للبياثل (السباحة -الجري)

يارا محمد بيومي تحق الميدالية
الفاية في بطولة العالم للبياثل
والترايثل في منافسات الفردي

هت هاني تحرز ذهبية بطولة
العالم للتراياثل والبياثل

اإلتحاد المصرى للجمباز
ذهب

البطولة

الدولة

شهر

كأس أوكرانيا للجمباز الفني
رجال و انسات

أوكرانيا

أبريل ٢٠١٩

كأس العالم

سلوفينيا

يونيو ٢٠١٩

دورة االلعاب االفريقية
للجمباز الفني

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

كأس العالم

المجر

سبتمبر ٢٠١٩

كأس العالم

فرنسا

سبتمبر ٢٠١٩

١

فاة

برونز
٢

8

١

١

8

3

١

بطولة بحر متوسط ناشئين

إيطاليا

سبتمبر ٢٠١٩

٢

١

١

البطولة العربية للجمباز
الفني رجال و انسات

تونس

نوفمبر ٢٠١٩

١٢

١١

7

بطولة كاس ميخائيل فيرونين

روسيا

نوفمبر ٢٠١٩

3

بطولة جولدن سيجال

روسيا

ديسمبر ٢٠١٩

4

5

٢٩

١٩

اإلجمالى

33

االتحاد المصري للجمباز
كأس اوكرانيا للجمباز الفني رجال و انسات أبريل : ٢٠١٩
محمد ناجي عبد العليم المركز الراب في الفردي العام  ،وعمر عصام الشوبكي
السادس في الفردي العام والمركز الثالث في العقلة ومحمد مختار موسى
المركز الساب الفردي العام والمركز الراب حصان القفز ،والمركز الراب في
المتوازي ،وعبد الرحمن عبد الحليم المركز الثامن الفردي العام والمركز الثالث
حصان القفز والمركز الراب الحركات أرضية  ،وكريم أيمن عبد الفتاح الخامس
المتوازي والمركز الراب العقلة

االتحاد المصري للجمباز
كأس العالم بسلوفينيا يونيو ٢٠١٩
حصول التعب علي زهران علي الميدالية الفاية للحل
حصول التعبة فرح احمد علي برونزية عارضة التوازن

١٠8

االتحاد المصري للجمباز
دورة االلعاب االفريقية للجمباز الفني  ١٩ميدالية متنوعة  8ذهبية  8 ،فاية  3 ،برونزية

االتحاد المصري للجمباز
منتخب مصر للسيدات للجمباز الفني يحرز ذهبية الفرق بدورة األلعاب
االفريقية بالمغرب

فرح أحمد تحرز ذهبية الفردي العام فرح
حسين وذهبية جهاز عارضة التوازن في
الجمباز بدرجة  ١٢:766نقطة وذهبية جهاز
المتوازي في الجمباز بدرجة ١٢:566

محمد إلهامي يحرز برونزية الفردي
العام للجمباز الفني للرجال كما احرز
برونزية جهاز حصان القفز برصيد
 ١3:5١6نقطة

االتحاد المصري للجمباز
على زهران يحرز ذهبية جهاز الحل
في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب

كريم أيمن يحرز ذهبية جهاز
العقلة بدرجة  ١٢:٩٠٠نقطة

نانسي طمان تحرز ذهبية جهاز حصان
القفز في الجمباز ب ١٢:833نقطة

مندى محجوب تحرز ذهبية الحركات
األرضية بدرجة  ١٢:3٠٠نقطة كما
أحرزت نانسي طمان الفاية بدرجة
 ١٢:٢33نقطة

االتحاد المصري للجمباز
على أبو القاسم على جهاز الحل في كأس العالم بالمجر سبتمبر  ٢٠١٩يحق
المركز الثانى  ،وفى كأس العالم بفرنسا سبتمبر  ٢٠١٩المركز األول  ،في بطولة
العالم للجمباز بألمانيا نوفمبر  ٢٠١٩المركز الثانى عشر

االتحاد المصري للجمباز
بطولة بحر متوسط ناشئين في سبتمبر  ٢٠١٩بإيطاليا حق المنتخب الوطنى
للجمباز للناشئين  4ميداليات متنوعة  ٢ذهبية  ١ ،فاية  ١ ،برونزية

عبد الرحمن يحرز ذهبية جهاز الحل لبطولة
البحر المتوسط للناشئين

االتحاد المصري للجمباز
بطولة العالم للجمباز الفني بالمانيا المذهلة لتوليمبياد اكتوبر  ٢٠١٩تأهل التعبة
ماندي عصام محمد الوليمبياد طوكيو في المركز الساب عشر فردي عام

االتحاد المصري للجمباز
البطولة العربية بتونس للجمباز الفني رجال و انسات نوفمبر  ٢٠١٩حق المنتخب الوطنى
للجمباز  33ميدالية متنوعة بواق منتخب الناشئين (  3ذهبية  4 ،فاية  6 ،برونزية ) منتخب
الكبار (  ٩ذهبية  7 ،فاية  ١ ،برونزية )

اإلتحاد المصرى للمتكمة
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

برونز

البطولة العربية للشباب
الرابعة

مصر

فبراير ٢٠١٩

3

5

١

بطولة روسيا الدولية

خباروفيسم

مايو ٢٠١٩

١

١

دورة األلعاب االفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

٢

٢

االجمالي

6

5

4

االتحاد المصري للمالكمة

يوسف كرار يحرز برونزية وزن ٩١
كجم في المتكمة في دورة األلعاب
االفريقية بالمغرب بعد انسحابا من
نصف النهائي لتعرضا إلصابة قوية في
الوجا

عبد الرحمن عرابي يحرز ذهبية وزن
 8١كجم في المتكمة بعد فوزد على
بطل الكونغو الديمقراطية في النهائي

يسرى رزق يحرز ذهبية وزن فوق ٩١
كجم فى المتكمة بعد فوزد على بطل
الكونغو الديمقراطية في النهائي

االتحاد المصري للمالكمة
الصخرة عبد الرحمن عرابي يحق "الميدالية الفاية " في دورة األلعاب العالمية
العسكرية بالصين في منافسات المتكمة في وزن _ 8١كجم

اإلتحاد المصرى للجولف
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

البطولة العربية رقم 3٩
للرجال

المغرب

ديسمبر

١

١

البطولة العربية للناشئين

مصر

سبتمبر

اإلجمالى

١

برونز

3

١

4

١

االتحاد المصري للجولف
ذهبية وفاية حصيلة منتخب مصر األول للجولف في البطولة العربية رقم 3٩
للرجال التي اختتمو منافساتها بمدينة مراكش بالمغرب.
 حيث حصل التعب دين نعيم على الميدالية الذهبية والمركز األول في منافساتالفردي متفوقا على أصحاب األرض العبو المغرب والعبو تونس والبحرين.
 وفى منافسات الفرق حصل المنتخب بقيادة ممدوح الشيخ ودين نعيم وماجدعبد التواب وفارس عبد العزيز على الميدالية الفاية والمركز الثاني

اإلتحاد المصرى للكروكيا
البطولة

الدولة

شهر

العالم للشباب تحو ٢١
سنة

إنجلترا

يوليو ٢٠١٩

العالم الخامسة للسيدات

نيوزيتندا

يناير  ،فبراير ٢٠١٩

العالم رجال

إنجلترا

يوليو  ،أغسطس
٢٠١٩

اإلجمالى

ذهب

فاة

برونز
١

١

١

١

١

١

١

٢

3

االتحاد المصري للكروكيه
حق العبي الكروكيا عدة مراكز والميداليات في العديد من البطوالت وهي كاالتي-:
 -١بطولة العالم بنيوزيتندا
 سها مصطفي عبد الحليم ميدالية ذهبية منال عبد الحميد ميدالية فاية ايمان علي جمال ميدالية برونزية -٢بطولة العالم كبار بإنجلترا
 محمد كارم محمد ميدالية فاية هاني ناجي عريان ميدالية فاية مصطفي نزار محمود مركز سادس -3بطولة العالم للشباب بإنجلترا
 ياسر السعيد حنفي ميدالية برونزية محمد احمد رشاد مركز خامس -كريم ياسر إبراهيم مركز سادس

اإلتحاد المصرى لكرة السرعة
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

البطولة العربية

مصر

سبتمبر ٢٠١٩

٢٠

بطولة العالم للكبار والناشئين

فرنسا

أكتوبر ٢٠١٩

١١

١

3١

١

اإلجمالى

فاة

برونز

االتحاد المصري لكرة السرعة
حصد المنتخب المصري لكرة السرعة المشارك في البطولة العربية  ٢٠١٩والتي أقيمو في مصر
النتائج االتية-:
 -١هاجر احمد سولو ناشئين المركز األول
 -٢يوسف هشام المركز األول سولو ناشئين المركز األول
 -3جني وائل المركز األول فردي ناشئات
 -4كريم وائل المركز األول فردي ناشئين
 -5هنا يحيى  ،ملم ياسر عبدالوهاب المركز األول زوجى ناشئات .
 -6نور الدين إسماعيل  ،يوسف هشام المركز األول زوجى ناشئين .
 -7إيمان صفا  ،أسامة عادل المركز األول زوجى مختلط .
 -8المركز األول أول تتاب ناشئين  ،وناشئات  ،وفرق ناشئين وناشئات.
 -٩هنا يحيي حسن صفوت سولو سيدات المركز األول
 -١٠نور الدين إسماعيل إبراهيم سولو رجال المركز األول
 -١١إيمان صفا المركز األول فردى سيدات
 -١٢أسامة عادل المركز األول فردى رجال
 -١3إيمان صفا  ،الرا حازم المركز األول زوجى سيدات .
 -١4أحمد عماد الدين  ،نادر صفا المركز األول زوجى رجال
 -١5ملم ياسر  ،عمرو على جمعة المركز األول زوجى مختلط
 -١6المركز األول أول تتاب سيدات  ،أول تتاب رجال  ،أول تتاب فرق .

االتحاد المصري لكرة السرعة
توج العبي منتخب مصر لكرة السرعة  ،بلقب بطولة العالم لكرة
السرعة في فرنسا وجاءت النتائج كالتالي :
سولو الناشئات:
المركز االول و الميدالية الذهبية
حبيبة سامح – ( 5٢٠ضربة)
سولو الناشئين:
المركز الثاني و الميدالية الفاية
عبداهلل اسماعيل – ( 53٢ضربة)
فردي الناشئين:
المركز االول و الميدالية الذهبية …عتء عادل امام
فردي الناشئات:
المركز االول و الميدالية الذهبية  ..ندي السفري
و حصلو مصر على المركز االول على العالم فى الناشئين
سولو السيدات:
المركز االول و الميدالية الذهبية
أسماء عبد العال ( 546ضربة)
سولو الرجال:
المركز االول و الميدالية الذهبية
محمد ناجي ( 6٢١ضربة)
التتاب :
المركز االول و الميدالية الذهبية
مصر (عمر شريف – انجي فوزي – سلمي بسام – عمر ياسر)
 3٠4ضربة

االتحاد المصري لكرة السرعة
فردي السيدات:
المركز االول و الميدالية الذهبية ..سلمي عبد اهلل
فردي الرجال:
المركز االول و الميدالية الذهبية .حازم المهدي
زوجي السيدات:
المركز االول و الميدالية الذهبية
هادية رشدي – حبيبة الهتلي
زوجي الرجال:
المركز االول و الميدالية الذهبية
محمد نجاح – عمر نجاح
الزوجي المختلط:
المركز االول و الميدالية الذهبية
يوسف نصر – ر ي الهتلي
و حصلو مصر على المركز االول على مستوي البطولة

اإلتحاد المصرى للقوة
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

برونز

مستر أولمبيا للقوة البدنية

أمريكا

نوفمبر ٢٠١٩

5

١

٢

األفريقية العاشرة لمصارعة
الذارعين

مالى

يوليو ٢٠١٩

١5

4

بطولة العالم

رومانيا

سبتمبر ٢٠١٩

بطولة العالم

فنلندا

نوفمبر ٢٠١٩

االجمالي

٢

١

4

3

3

٢4

١٠

6

االتحاد المصري للقوة البدنية
حصدت بعثة المنتخب المصري للقوة البدنية التي شاركو في بطولة ماستر اولمبيا ٢٠١٩
والتي أقيمو في مدينة الس فيجاس بالواليات المتحدة وتعتبر مصر اول دولة عربية وافريقية
شاركو في تلم البطولة وقد حققو البعثة النتائج االتية-:
 -١اماني احمد ميزان  67.5كجم ميدالية ذهبية رفعة الديد ليفو والبرونزية في القوة البدنية
ميزان  67.5كجم.
 -٢احمد محمد ميزان  75كجم ميدالية ذهبية رفعة الديد ليفو والذهبية في القوة البدنية ميزان
 75كجم.
 -3استم إبراهيم ميزان  ١4٠كجم ميدالية ذهبية رفعة الديد ليفو.
 -4محمد سمير ميزان  ٩٠كجم ميدالية برونزية رفعة الديد ليفو وفاية في القوة البدنية
ميزان  75كجم.
 -5محمد سعيد ميزان  ٩٠كجم ميدالية ذهبية في القوة البدنية.

االتحاد المصري للقوة البدنية
 -١التعب " امير محمد " يفوز بلقب اقوي ناشئ
العالم وذلم في بطولة العالم للقوة البدنية المقامة
بفنلندا حيث فاز بالمركز اول ناشئين تحو  ٢3سنا
والمركز ثاني كبار فوق  ٢3سنا و كسر رقم عالم
اسكوات و توتال ناشئين بمجموع  8٠٠كيلو
 -٢حطمو الرقم العالمي آية سويلم في البنش
واالسكوت في بطولة العالم للقوة بالبدنية وتحق
الميدالية الذهبية وجائزة أفال العبة ناشئة في
بطولة العالم
 -3البطل حامد ختف يحق المركز الساب في
بطولة العالم للقوة البدنية باإلمارات بمنافسات
االسكوات برقم  3٩٠كجم
 -4تتويج بطلتنا مريم محمود بالميدالية الفاية في
بطولة العالم للمصارعة الذراعين

اإلتحاد المصرى للغوص واإلتقاذ
البطولة

الدولة

بطولة العالم للسباحة
بالزعانف للناشئين في
المياد المفتوحة

مصر

اإلجمالى

شهر

أغسطس ٢٠١٩

ذهب

فاة

برونز

٢

٢

االتحاد المصري للغوص واإلنقاذ
بطولة العالم للسباحة بالزعانف مصر  ٢٠١٩حصل السباح المصرى مازن السيد علي المركز
الثالث و الميدالية البرونزية في سباق  6كيلو متر  ،والسباحة  /لوجى ياسر نبيل على المركز
الثالث في سباق تتاب  ٢ ×4كم مختلط سباحة قصيرة  ،واحرز السباح  /أحمد تامر المركز
الراب في سباق فردى  ١5٠٠م سباحة قصيرة  ،واحرز المنتخب الوطنى للسباحة بالزعانف
حصل علي المركز الراب في سباق  ١٠٠ × 4سباحة قصيرة.

اإلتحاد المصرى للكاراتيا
ذهب

فاة

برونز

البطولة

الدولة

شهر

١

٢

البريمرليج

فرنسا

يناير ٢٠١٩

١١

١7

أفريقيا للمنطقة األولى

المغرب

فبراير ٢٠١٩

١6

٢

البريمرليج

اإلمارات

فبراير ٢٠١٩

١

١

سيرياس A

النمسا

فبراير  ،مارس ٢٠١٩

١

١

٢

البريمر ليج

المغرب

أبريل ٢٠١٩

١

٢

١

الدورى العالمى للشباب
والناشئات

قبرص

مايو ٢٠١٩

4

5

7

سيرياس A

تركيا

مايو ٢٠١٩

3

البريمر ليج

الصين

يونيو ٢٠١٩

3

دورى الشباب يوماج

كرواتيا

يوليو ٢٠١٩

4

٢

4

األفريقية

بتسوانا

يوليو ٢٠١٩

7

3

3

العربية

تونس

أغسطس ٢٠١٩

١٩

7

7

دورة األلعاب األفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

٢

8

4

البريمرليج

اليابان

سبتمبر ٢٠١٩

١

سيرياس A

تشيلى

سبتمبر ٢٠١٩

١

البريمرليج

روسيا

أكتوبر ٢٠١٩

بطولة العالم للناشئين
والشباب تحو  ٢١سنة

تشيلى

أكتوبر ٢٠١٩

7

البريمرليج

أسبانيا

نوفمبر ٢٠١٩

١

اإلجمالى

١
١

65

4

8
١

46

65

االتحاد المصري للكاراتيه

مصر تفوز بالبطولة العربية للكاراتيا للناشئين والشباب و تحو  ٢١سنا بتونس
بعد الحصول علي  33ميدالية متنوعة ١٩دهب  7فاة  7برونز
ملم احمد  54+ك ناشئين دهب ياسمين الجويلى  48ك شابات دهب -روان جمال
53ك شابات دهب  -كريم وليد كاتا شباب دهب -اسماء مجدى كاتا  ٢١دهب-
محمود عبد العزيز  63ك شباب دهب -حازم احمد  76+ك شباب دهب -نور ايهاب
 5٩+ك شابات دهب -عمرو عتء  55ك  ٢١دهب -ميرنا هشام  5٠ك  ٢١دهب-
زياد الغريب  6٠ك  ٢١دهب -احتم حمدي 55ك  ٢١دهب  -سامح ايمن  84ك
 ٢١دهب فاطما عبدالناصر 47ك ناشئات فاا -لذي هشام 57ك ناشئين فاا -
عمروعبدالحميد 7٠ك ناشئين فاا -احمد طارق  7٠+ناشئين فاا -مذمن احمد
 67ك  ٢١فاة-كريم ايمن  75ك  ٢١فاا -ياسمين الهوارى  68ك  ٢١فاا

االتحاد المصري للكاراتيه
ياسمين عطية تحرز ذهبية وزن  55كجم في دورة األلعاب
االفريقية بالمغرب من ٢٠١٩ / 8 / 3١-١٩

على إسماعيل يحرز
جيانا فاروق تحرز برونزية
برونزية وزن  67كجم
وزن  6١كجم

طا طارق يحرز برونزية وزن
فوق  84كجم

االتحاد المصري للكاراتيه
فريال اشرف تحق الميدالية البرونزية في بطولة
 series Aللكاراتيا في تشيلي وزن _68كجم
بعد الفوز علي ابطال البرازيل وإيطاليا

ياسمين جويلي تحق الميدالية
الذهبية تحو وزن _ 53كجم

حققو البطلة العالمية جيانا فاروق الميدالية
الذهبية وزن اقل من  6١كجم في اليابان
(البريميرليج) بعد الفوز علي بطلة فرنسا

لذي هشام يحق الميدالية الفاية
في وزن أقل من  57كجم

االتحاد المصري للكاراتيه
االسطورة جيانا فاروق في الكاراتيا تحتل
المركز الثاني عالمياً واوليمبيا في التصنيف
األوليمبي والعالمي للكاراتيا في وزن _ 6١كجم

التعب حسام غنيم يفوز بالميدالية
الفاية في وزن  7٠-كجم في بطولة
العالم للكاراتيا ناشئين بتشيلي

على الصاوي يحرز فاية وزن  67كجم في
بطولة الدوري العالمي للكاراتيا بروسيا

البطلة األوليمبية ياسمين نصر الجويلى
تحرز ذهبية وزن  48كجم في بطولة
العالم للشباب للكاراتيا بتشيلي

االتحاد المصري للكاراتيه
التعب عبداهلل ممدوح يفوز برونزية
وزن  75كجم في بطولة العالم للشباب

التعب مذمن محمد يحرز برونزية
وزن 6٠كجم في بطولة العالم للشباب

طا طارق يحرز ذهبية وزن فوق 84
كجم فى بطولة العالم للكاراتيا للشباب

التعب عبداهلل هشام يفوز برونزية وزن
 67-كجم فى بطولة العالم للشباب

االتحاد المصري للكاراتيه
منتخب الكاتا رجال يفوز بميدالية ذهبية كما حق منتخب الكاتا بنات الميدالية الفاية
في بطولة العالم للكاراتيا للشباب تحو  ٢١سنة المقامة بتشيلي

حققو فريال اشرف الميدالية
الذهبية في بطولة العالم للكاراتيا
للشباب في منافسات وزن 68كجم

التعب يوسف بدوي يفوز
ببرونزية وزن  84-كجم فى
بطولة العالم للشباب

التعبة أحتم يوسف تفوز
ببرونزية وزن 55-كجم فى
بطولة العالم للشباب

اإلتحاد المصرى للوشو كونغ فو
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

كأس أفريقيا للساندا واألساليب

السنغال

سبتمبر ٢٠١٩

7

كأس العالم كبار للساندا
واألساليب رجال  -سيدات

الصين

أكتوبر ٢٠١٩

اإلجمالى

فاة

برونز

3

١

١

3

8

١

6

االتحاد المصري للوشو كونغ فو
ياسمين سليم تحق الميدالية الفاية
في بطولة العالم للكونغ فو ووشو في
الصين في وزن _ 48كجم

هاجر السيد تحرز الميدالية البرونزية لبطولة
العالم للكونغ فو وشو فى منافسات االساليب

اإلتحاد المصرى للكاراتيا التقليدي
البطولة

الدولة

شهر

العالم

البرازيل

أكتوبر ٢٠١٩

اإلجمالى

ذهب

فاة

برونز

١

١

االتحاد المصري للكاراتيه التقليدي
رامي عبد الفتاح حسن يتوج بطت للعالم في منافسات الكاراتية التقليدي بالبرازيل

اإلتحاد المصرى للبليارد
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

العربية للبليارد رجال
وناشئين

مصر

أكتوبر ٢٠١٩

4

١

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

الدنمارك

ديسمبر ٢٠١٩

دورة األلعاب األفريقية
العالم

اإلجمالى

٢

برونز

١
١

4

3

٢

االتحاد المصري للبليارد
الفاية االولي لمصر جنتان العسكري تحرز فاية منافسات فردى السيدات في
البلياردو "االسنوكر" في دورة األلعاب االفريقية بالمغرب ٢٠١٩ / 8 / 3١ -١٩

عبد الرحمن عبد الحميد يحرز فاية الفردي في منافسات االسنوكر "بلياردو

االتحاد المصري للبليارد
الـ  8كرات فادي حمودة يحق الميدالية البرونزية في البطولة العربية
للبلياردو

االتحاد المصري للبليارد
سامح سيدهم يحرز الميدالية البرونزية في بطولة العالم للبليارد الفرنسي المقامة
بالدنمارك و تعد هذد الميدالية االولي لمصر منذ اكثر من  ٩٠عام في بطولة العالم

اإلتحاد المصرى لكمال االجسام
البطولة

الدولة

شهر

مونستر زيم

كوريا الجنوبية

أكتوبر ٢٠١٩

بطولة النمسا الدولية

النمسا

نوفمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

ذهب

فاة

برونز

١
١

١

١

االتحاد المصري لكمال االجسام
التعب المصري المحترف في كمال األجسام أحمد الورداني يحق المركز الثاني
والميدالية الفاية في بطولة " مونستر زيم " لمحترفين كمال االجسام في فئة وزن
 ٢١٢باوند ،والتي أقيمو في كوريا الجنوبية

بطل كمال االجسام "سعيد عبد الحميد فرغلي" يفوز بالميدالية البرونزية في
بطولة النمسا الدولية لكمال األجسام

اإلتحاد المصرى لتنزالق للهواد
البطولة

الدولة

شهر

بطولة أفريقيا لهوكى
اإلنزالق

أنجوال

مارس ٢٠١٩

األفريقية لرياضات االنزالق

الكونغو الديمقراطية

نوفمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

ذهب

فاة

برونز
١

٢

٢

٢

٢

٢

3

االتحاد المصري لالنزالق للهواه
المنتخب المصري لرياضات االنزالق يحصل  6ميداليات ( ذهبيتين وفايتين وبرونزيتين )
في بطولة إفريقيا لرياضات االنزالق والتي أقيمو في الكونغو الديموقراطية
حيث فاز التعب " محمد أكرم " بذهبيتين في مسابقات ١٠٠٠م شباب و 5٠٠م
ناشئين ،وبرونزية التتاب وشباب  3كم  one lapشباب ،وفايتين في  ٢٠٠م شباب
م زميلا محمد عمرو.
وفاز محمد عمرو ببرونزيتين في التتاب شباب  3كم و ٢٠٠م شباب.

اإلتحاد المصرى الشطرنج
البطولة

الدولة

شهر

المدن العربية

تونس

فبراير ٢٠١٩

صربيا الدولية

صربيا

ابريل ٢٠١٩

١

المنطقة األفريقية الثانية
للشطرنج

كينيا

مايو ٢٠١٩

١

األفريقية

تونس

يوليو ٢٠١٩

٢

١

دورة األلعاب االفريقية

المغرب

أغسطس ٢٠١٩

5

3

أفريقيا للشباب تحو ٢٠
سنة

غانا

أكتوبر ٢٠١٩

١

أفريقيا للمراحل السنية من
 8إلى  ١8سنة

ناميبيا

ديسمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

ذهب

فاة

برونز

١

٢

3

١

١

١3

6

3

االتحاد المصري للشطرنج

حصدت مصر في بطولة أفريقيا للشطرنج بتونس ٢٠١٩/ 7
 5ميداليات من أصل  6ميداليات منها  ٢ذهبية لتعب /أحمد عدلي بطل الرجال
والتعية  /شروق وفا بطلة السيدات  ..فاية لتعب  /باسم سمير أمين في بطولة
الرجال  ٢ ..برونزية لتعب  /عصام الجندي في بطولة الرجال
والتعبة  /آية معتز في بطولة السيدات  ..وتأهلو ثتثة العبات إلى بطولة العالم
الفردية للسيدات لعام  ٢٠٢٠وهن التعبات  /شروق وفا  -شاهندة وفا  -آية معتز

االتحاد المصري للشطرنج
باسم أمين يحرز ذهبية الشطرنج
الخاطف للرجال بينما ذهبو الفاية
لزميلا أحمد عدلي في دورة األلعاب
االفريقية بالمغرب ٢٠١٩/ 8/ 3١ -١٩

الذهبية رقم  4١لمصر شروق وفا تحرز
ذهبية الشطرنج السري والخاطف
للسيدات بينما ذهبو الفاية لشقيقتها
شاهندة وفا

منتخب مصر للشطرنج يحرز ذهبية
الفرق بعد تحقيقا  8فوز و تعادل وحيد

أحمد عدلي يحرز ذهبية الشطرنج السري
للرجال بينما ذهبو الفاية لباسم أمين

اإلتحاد المصرى للبولينج
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

العربية للرجال والسيدات

مصر

فبراير ٢٠١٩

4

األفريقية

جنوب أفريقيا

مارس ٢٠١٩

٢

٢

6

٢

اإلجمالى

فاة

برونز

االتحاد المصري للبولينج
حق العبي المنتخب المصري للبولينج في
 -١البطولة العربية للرجال والسيدات بمصر عدة ميداليات
 استم عيد الميدالية الذهبية فردي رجال سارة جمال الميدالية الذهبية فردي سيدات منا احمد سلطان وسارة جمال الميدالية الذهبية زوجي سيدات علياء إسماعيل وشرين صالح الميدالية الذهبية فرق سيدات -٢بطولة افريقيا للكبار بجنوب افريقيا
 استم احمد عيد وعمرو محمد علي الميدالية الذهبية زوجي -ايمن محمد هاشم وحسام محمد استم احمد عيد وعمرو محمد علي الميدالية الفاية فرق

اإلتحاد المصرى لإلسكواش
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

برونز

إنجلترا الدولية تحو ، ١١
 ١٩ ، ١7، ، ١5سنة

إنجلترا

يناير ٢٠١٩

5

3

8

Tournament of
 Championsللرجال
والسيدات

فبراير ٢٠١٩

٢

٢

3

العالم للرجال والسيدات
للفردى

أمريكا

فبراير  ،مارس
٢٠١٩

٢

٢

٢

Canary Wharf

إنجلترا

مارس ٢٠١٩

١

١

CIB Blackball
Squash Open

مصر

مارس ٢٠١٩

١

١

١

 DOD Openللرجال
والسيدات

هولندا

أبريل ٢٠١٩

٢

٢

٢

El Gouna
International

مصر

أبريل ٢٠١٩

٢

٢

٢

Allam Britih
 Openللرجال والسيدات

إنجلترا

مايو ٢٠١٩

٢

١

٢

هونج كونج الدولية
للناشئين والناشئات

هونج كونج

يوليو ٢٠١٩

5

3

4

العالم للناشئين والناشئات

ماليزيا

يوليو  ،أغسطس
٢٠١٩

٢

٢

٢

اإلتحاد المصرى لإلسكواش
البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

برونز

J.P. Morning China
Squash Open

الصين

سبتمبر ٢٠١٩

٢

٢

3

Oracle Netsuite
Open

سبتمبر ٢٠١٩

٢

٢

١

FS Investment
U.S . Open Squash
Championship

أكتوبر ٢٠١٩

٢

٢

CIB Egyptian
Squash Open

مصر

أكتوبر  ،نوفمبر
٢٠١٩

١

١

بطولة العالم للسيدات
للفردى

مصر

أكتوبر  ،نوفمبر
٢٠١٩

١

١

بطولة العالم للرجال
للفردى

قطر

ديسمبر ٢٠١٩

١

Channel Vas
Championships At
St George’s Hill

نوفمبر ٢٠١٩

١

بطولة العالم للفرق رجال

الواليات المتحدة
األمريكية

ديسمبر ٢٠١٩

١

بطولة أمريكا الدولية
للناشئين والناشئات

الواليات المتحدة
األمريكية

ديسمبر ٢٠١٩

اإلجمالى

٢

٢
١

١

6

6

5

4٠

34

4١

االتحاد المصري لإلسكواش
البطلة نور الطيب تفوز ببطولة الصين المفتوحة لتسكواش بعد التفوق علي زميلتها
المصنفة األولي رنيم الوليلي

المصنف الثاني عالميا "محمد الشور بجي " يفوز ببطولة الصين المفتوحة لتسكواش بعد
التفوق علي بطل العالم "علي فرج"  ١/3في النهائي

االتحاد المصري لإلسكواش
محمد الشوربجى ورنيم الوليلى يحرزان لقب بطولة "أوراكل نو سويو" لتسكواش
بسان فرانسيسكو

نوران جوهر تتوج بلقب بطولة امريكا المفتوحة لتسكواش بعد فوزها علي زميلتها نور الطيب
 7-١١ ,8-١١ ,١٢-١4 ,١١-8 ,١١-3 ٢\3كما حق المصنف االول عالميا " علي فرج "
الفوز ببطولة امريكا المفتوحة لتسكواش بعد الفوز علي المصنف الثاني محمد الشوربجي ٠\3
٢-١١ ,7-١١ ,4-١١

االتحاد المصري لالسكواش
إنجاز تاريخي لمصر
أبطال مصر يسطرون التاريخ ويتوجون أبطاال للعالم في األسكواش للمرة الخامسة في
التاريخ بعد الفوز علي إنجلترا ٢/٠

اكتساح مصري لبطولة أمريكا المفتوحة للناشئين لألسكواش ب6ذهبيات
و6فايات و 6برونزيات

االتحاد المصري لالسكواش
أسطورة االسكواش المصري نور الشربيني
تفوز ببطولة العالم لألسكواش للمرة الرابعة
في تاريخها بعد الفوز علي مواطنتها رنيم
الوليلي  3/١في نهائي مصري خالص

طارق مذمن ورنيم الوليلي يفوزان
كتهما بلقب بطولة العالم لتسكواش

العب النادي األهلي وبطل العالم سابقا
"كريم عبد الجواد " يفوز ببطولة مصر
الدولية لتسكواش بعد الفوز علي المصنف
األول علي فرج ٠/3

كريم عبد الجواد يفوز بكأس شانيل
فاز لألسكواش بانجلترا بعد الفوز
علي محمد الشوربجي 3/٢

اللجنة البارالمبية (اتحادات – لجان)
برونز

البطولة

الدولة

شهر

ذهب

فاة

البطولة االفريقية للكرة
الطائرة جلوس

روندا

سبتمبر ٢٠١٩

١

١

بطولة العالم لرف االثقال

كازاخستان

يوليو٢٠١٩

٢

١

4

بطولة فزاع الدولية(الحادية
عشر)أللعاب القوي

االمارات

فبراير٢٠١٩

3

٢

4

بطولة فزاع الدولية لرف
االثقال

االمارات

فبراير ٢٠١٩

١٠

3

١

بطولة العالم أللعاب القوي

سويسرا

يوليو٢٠١٩

١

بطولة جتسكو الدولية
للسباحة

انجلترا

ابريل٢٠١٩

3

4

٢

بطولة العالم لتعاقات
الذهنية

استراليا

اكتوبر٢٠١٩

6

5

6

بطولة افريقيا لرف االثقال
للمكفوفين

مصر

نوفمبر

33

١5

5

58

3١

٢3

اإلجمالى

اللجنة البارالمبية – القوة البدنية
حققو مصر عدد ١5ميدالية ذهب  4 +فاة ومصر حصلو على كاس المركز
الثاني على  ١٢دولة في الترتيب العام وكاس المركز االول فى متحدى االعاقة

وحصل أبطال مصر والعالم وأفريقيا لمصارعة الذراعين في البطولة االفريقية بمالي
في الفترة  ٢٠١٩/ 7 / ١5عمر سعيد  6٠كيلو متحدي اإلعاقة على  ٢ذهب وغريب
محمود  75كيلو متحدي اإلعاقة  ٢ذهب ومحمد قنديل وزن مفتوح متحدي اإلعاقة ٢
ذهب وعلى هاشم  65كيلو ناشئين ذهب وبدر سعيد وزن  6٠كيلو ناشئين ذهب وعماد
الدين عتء وزن مفتوح رجال ذهب

االتحاد المصري لكرة الطائرة البارالمبي
منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس يفوز ببطولة أفريقيا ويتأهل رسميا لبار اولمبياد طوكيو
 ٢٠٢٠وتم تكريمهم من قبل السيد األستاذ الدكتور  /اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

اللجنة البارالمبية  -السباحة
 5سباحين مصريين يتأهلون الي دورة االلعاب البارالمبية طوكيو  ٢٠٢٠عن طري
بطولة العالم للسباحة لإلعاقات الحركية بإنجلترا -:
( ايا اهلل ايمن عباس  ,ملم حسين عبد الشافي ,احمد حسن عبدالقادر,احمد حشاد,
يوسف محمد احمد باإلضافة الي عمرو محمد عبدد مذهل من بطولة جتسكو الدولية )

اللجنة البارالمبية  -رفع االثقال

نتائج بعثا اللجنة البارالمبيا ببطولة العالم لرف األثقال المقامة فى كازاخستان في
الفترة ٢٠١٩/ 7 /١٢حق المنتخب القومي المركز الراب علي مستوى البطولة

التعب  /شريف عثمان

التعب  /شريف عثمان
ميدالية ذهبية

التعب  /رحاب احمد

اللجنة البارالمبية (رفع االثقال)

حصل منتخب مصر البارالمبي لرف األثقال على المركز
الثالث في جدول الميداليات في بطولة العالم بكازاخستان

اللجنة البارالمبية  -االتحاد المصري لالعاقات الذهنية

البطلة أفنان صالح الشرقاوي تحق
الميدالية الذهبية في بطولة العالم أللعاب
القوي لإلعاقة الذهنية في بريسبان في
أستراليا في منافسات  ١5٠٠متر عدو

البطل محمد جودد يحق الميدالية الفاية
في بطولا العالم للسباحة لإلعاقة الذهنية
في أستراليا في منافسات ال 5٠متر صدر

حق البطل عمر عتء الدسوقي
الميدالية الذهبية في بطولة العالم
أللعاب القوي لمتحدي اإلعاقة الذهنية
في أستراليا في منافسات قذف القرص

اللجنة البارالمبية  -االتحاد المصري لالعاقات الذهنية

البطلة ياسمين عبد المنعم تحق الميدالية
الذهبية في بطولة العالم أللعاب القوي
لمتحدي اإلعاقة الذهنية في أستراليا في
منافسات قذف القرص

لبنى مصطفى تحق المركز الراب
ببطولة العالم للسباحة الصاحب الهمم

أفنان صالح الشرقاوي تحق الميدالية
الذهبية الثانية في بطولة العالم أللعاب
القوي لمتحدي اإلعاقة الذهنية في
أستراليا في منافسات  8٠٠متر عدو

االتحاد المصري للمكفوفين
البطلة فاطما النجار تحق
ميداليتين ذهبيتين وفاية وبرونزية
في بطولة العالم وبطولة أفريقيا
لرفع األثقال

آية محمد تحق  6ميداليات
ذهبية وفاية وبرونزية

حق البطل خالد السيد ميداليتين
فايتين وميداليتين ذهبيتين

احمد حميد يحق
6ميداليات ذهبية
وميداليتين فايتين

فاطمة مبروك تحق
ميداليتين ذهبيتين
وفاية وبرونزية

إسراء جاد اهلل تحق
6ميداليات ذهبية
وميداليتين فايتين

البطلة فاطمة عبد الجواد
تحق ميداليتان ذهبيتان
وميداليتين فايتين

االتحاد المصري للمكفوفين
حصل التعب محمد الجمال علي
٢ميدالية فاية ببطولة افريقيا
لرف االثقال وبنش الشباب كما البطل محمود حسبو يحق
حصل علي  ٢ميداليات فاية 6ميداليات ذهبية في بطولة
العالم لرف األثقال للمكفوفين
وبطولة أفريقيا التي تقام في
القاهرة

محمد رماان فتح اهلل يحصل
علي ميداليتين ذهبية ببطولة
افريقيا لرف االثقال وبنش الشباب
كما حصل علي  ٢ميداليات فاية

حصل التعب احمد ابراهيم
عليود علي ميداليتين ذهبيتين
والبنش للكبار كما حصل علي
البطل المصري كريم رماان يحصل
فاية البنش و برونزية
على الميدالية الفاية في سباق 4٠٠
في بطولة العالم أللعاب القوى
البارالمبية  ٢٠١٩المقامة باإلمارات

حصل التعب علي القشاوى
علي ميداليتين ذهبيتين

اللجنة البارالمبية  -كرة قدم

الفراعنة يخطفون الميدالية الذهبية في األولمبياد الخاص لكرة القدم بالهند
تمكن منتخب مصر لألولمبياد الخاص لكرة القدم تحقي الفوز على منتخب النمسا
في المباراة النهائية التي جمعو بينهم صباح اليوم لتحديد المراكز االول والثاني
في بطولة األولمبياد الخاص الدولية لكرة القدم والتي تستايفها مدينة تشيناي
الهندية ختل الفترة من  3حتي  6أغسطس الجاري.
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مال

االتحاد

التعبين المذهلين

النوع  /الوزن

البطولة المتأهل منها

تاريخ

الدولة

١

الخماسي الحديث

هايدي عادل
شريف ن ير

بطولة العالم

٢٠١٩/ 7

كوريا
الجنوبية

٢

السباحة

3

* الرماية

4

المصارعة

فردى
فردى
جماعي
زوجي
فردى
3م سلم متحرك(غطس)
١٠م منصة ثابتة (غطس)
١٠م منصة ثابتة (غطس)
فردى
فردى
فردي
فردى وزن  67كجم
زوجي

بطولة االفريقية
بطولة االفريقية

٢٠١٩ /٢
٢٠١٩/ ٢

مصر
مصر

بطولة العالم
افريقيا
افريقيا
افريقيا
كاس العالم
كاس عالم
بطولة افريقيا
بطولة العالم

٢٠١٩/ 7
٢٠١٩ / ١٢
٢٠١٩ / ١٢
٢٠١٩ / ١٢
٢٠١٩ /3
٢٠١٩ /٩
٢٠١٩ /١١
٢٠١٩ /٩

المكسيم
فنلندا
الجزائر
كازخستان

5

القوس والسهم

دورة األلعاب االفريقية

٢٠١٩ /8

المغرب

6

* الجمباز

جماعي

بطولة العالم

٢٠١8/ ٩

بلغاريا

مندي عصام محجوب

فني

بطولة العالم

٢٠١٩ / ١٠

المانيا

7

تنس

ميار شريف
محمد صفوت
منتخب السيدات
منتخب الرجال

فردى
فردى
فرق ( ) 3
فرق ( ) 3

دورة األلعاب االفريقية
دورة األلعاب االفريقية
دورة األلعاب االفريقية
دورة األلعاب االفريقية

٢٠١٩/ 8
٢٠١٩/ 8
٢٠١٩/ 8
٢٠١٩/ 8

المغرب
المغرب
المغرب
المغرب

8

تنس الطاولة

عدد ( )٢العب )٢( ،
العبة يتم اختيارهم
لمسابقات الفردي

فردى رجال

دورة األلعاب االفريقية

٢٠١٩/ 8

المغرب

فردى سيدات

دورة األلعاب االفريقية

٢٠١٩/ 8

المغرب

٩

الكانوى والكياك

على حسن
سما أحمد

فردى سباق  ٢٠٠م
فردى سباق  5٠٠م

دورة األلعاب االفريقية
دورة األلعاب االفريقية

٢٠١٩/ 8
٢٠١٩ /8

المغرب
المغرب

١٠

الشراع

خلود منسى

laser radial

بطولة أفريقيا

٢٠١٩ /١٠

الجزائر

على بدوى

laser standard

بطولة أفريقيا

٢٠١٩ /١٠

الجزائر

١١

كرة القدم

فرق

كاس األمم االفريقية

١١/٢٠١٩

مصر

١٢

التجديف

فردى

تصفيات االفريقية

١٠/٢٠١٩

فرق

كأس االمم

١٠/٢٠١٩

المغرب

فردي

افريقية

٢٠٢٠ /١

مصر

فري السباحة التوقيعية

١3

١4

الفروسية
الدراجات

على خلف اهلل
مهاب مهيمن
مها جودد
يوسف عزت
احمد توحيد زاهر
عزمي محيلبا
عدد ( )١٠مقعد
محمد إبراهيم كيشو
زوجي مختلط
فردى رجال
فردى سيدات
فري الجمباز اإليقاعي
بشرط المشاركة في
البطولة األفريقية

منتخب مصر تحو ٢3
سنة
عبد الخال البنا
نايل نصار
عبد القادر سعيد
سامح الدهان
محمد طاهر زيادة
ابتسام زايد

فردى

كرويا
جنوب
أفريقيا

*ملحوظة :تم حجز مقاعد فقط وسيتم تحديد االسماء النهائية طبقا للكوتا المحددة لجمهورية مصر العربية
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تنس الطاولة

6

2

8

2

السباحة

4

2

6

3

رفع االثقال

9

13

22

4

الباراتايكوندو

------

1

1

5

العاب القوي

7

------

9

6

الطائرة جلوس

12

------

12

سيم تحديد العدد النهائي طبقا للكوته المحددة لجمهورية
مصر العربية

م

االتحاد

رجال

سيدات

االجمالي

متح ات

الرياضيون المصريون المتأهلون لدورة األلعاب البارالمبية طوكيو 2020

التكريم والحافز الرياضي ورعاية االبطال
الحافز الرياضي
-

تقوم اإلدارة بمتابعة البطوالت المستحقة لحافز الرياضي

-

يتم استالم النتائج المعتمدة الخاصة عقب انتهاء كل مسابقة بالبطولة من قبل االتحاد المسئول .

-

يتم عقد اجتماع سنوي مع مسئولي االتحادات الرياضية كل عام بشهر ابريل لمناقشة كافة اإلجراءات والجوانب
السلبية وااليجابية التي تمت خالل الموسم الرياضي الخاص بعام الحافز.

-

يتم تجميع بيانات الطالب المستحقين لدرجات الحافز الرياضي .

-

يتم استالم استمارات استحقاق الحافز الرياضي من مندوبي االتحادات بعد اعتمادها من كال من ( المدرسة ،
اإلدارة التعليمية  ،النادي  ،االتحاد).

-

يتم تسليم الكشوف المعتمدة من قبل اإلدارة العامة واإلدارة المركزية الى كال من ( وزارة التربية والتعليم  ،مكتب
تنسيق كلية الشرطة ،مكتب تنسيق كليات والمعاهد العسكرية العليا) على ان يكون ذلك قبل الموعد المقرر إلعالن
وزارة التربية والتعليم النتائج النهائية للثانوية العامة.

-

يتم طباعة الشهادات المعتمدة لدرجة الحافز الرياضي لكافة الالعبين الوارد أسمائهم بالكشوف المعتمدة) .

-

يتم تسليمها لمندوبي االتحادات الرياضية على ان يتم تسليمها لالعبين عقب اعالن وزارة التربية والتعليم النتائج
النهائية للثانوية العامة على شرط ان يتم تسليم الطالب صورة من بيان النجاح الخاص بهم.

-

يتم طباعة الشهادات المعتمدة للطالب الذين اجتازوا اختبارات القدرات الخاصة بكليات التربية الرياضية للسماح
لهم بااللتحاق بهذه الكليات دون شرط المجموع الكلى وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم ( )130لسنة .2017

-

اعتماد الشهادات اإلدارية لكافة الالعبين والمعتمدة من اتحاداتهم التي يتم تقديمها لكافة الجامعات (الحكومية –
الخاصة) والمعاهد الخاصة والكليات العسكرية وكلية الشرطة حتى نهاية اعمال مكتب التنسيق.

التكريم :
-

يتم تكريم الهيئات الرياضية عن اإلنجازات المحققة على كافة األصعدة والمستويات .

رعاية األبطال
-

تقوم اإلدارة بالتنسيق مع الهيئات الرياضية لتوفير شركات رعاية لالعبين للمشاركة في رعايتهم وإعدادهم
اإلعداد األمثل للوصول إلى الدروات األولمبية وتحقيق إنجاز والتي من شأنها رفع علم مصر في المحافل الدولية

