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العالمي التصنیف في مصر تحتل االربع مراكز االولى 
لالسكواش لشھر سبتمبر

لالسكواش للسیدات العالمي صدارة التصنیف في العبات مصر 



عد البطلة نور الطیب تفوز ببطولة الصین المفتوحة لالسكواش ب
التفوق علي زمیلتھا المصنفة األولي رنیم الولیلي

يفوز ببطولة الصین " محمد الشور بجي "المصنف الثاني عالمیا 
1/3" علي فرج"المفتوحة لالسكواش بعد التفوق علي بطل العالم 

في النھائي



فريال اشرف تحقق المیدالیة 
 seriesالبرونزية في بطولة 

A للكاراتیه في تشیلي في وزن
كجم بعد الفوز علي ابطال 68_

البرازيل وإيطالیا

لؤي ھشام يحقق المیدالیة الفضیة 
كجم57في وزن أقل من 

ياسمین جويلي تحقق المیدالیة 
كجم53_الذھبیة تحت وزن 

جیاناحققت البطلة العالمیة 
فاروق المیدالیة الذھبیة وزن 

كجم في الیابان 61اقل من 
بعد الفوز علي ) البريمیرلیج(

بطلة فرنسا



عبد الرحمن يحرز ذھبیة جھاز 
الحلق لبطولة البحر المتوسط 

للناشئین

انجاز كبیر علي أبو القاسم يحرز 
المیدالیة الذھبیة في كأس 

العالم  للجماز في جھاز الحلق



200عام تحقق المیدالیة الذھبیة في سباق 15فريده سمره صاحبةال
الذھبیة في كما فازت رغد محمد بالمیدالیة 2:07.74متر حره بزمن 

ثم حقق أيضا ناديم كريم المیدالیة 2:27:15ظھر بزمن 200سباق 
حرة فیما فاز احمد وائل بالمیدالیة الفضة100الذھبیة في سباق

حصیلة المنتخب المصري ) برونزية۲۱فضه و۳٤ذھب و۲۱(میدالیة 76
للناشئین بتونس۲۰۱۹بطولة افريقیا الثالثة عشر في للسباحة 



یوطوكالبارالمبیةااللعابدورةالييتأھلونمصريینسباحین5
-:ترابإنجلالحركیةلإلعاقاتللسباحةالعالمبطولةطريقعن2020

حسناحمد,الشافيعبدحسینملك,عباسايمنهللايه(
محمدعمرواليباإلضافةاحمدمحمديوسف,حشاداحمد,عبدالقادر

)الدولیةجالسكوبطولةمنمؤھلعبده



يحتلون المركز االول في ) اسالم حامد و سلمى ايمن(الزوجي 
مسابقة الزوجي المختلط في بطولة العالم للخماسي الحديث 
بالمجر بعد نھاية مسابقات السالح والسباحة والفروسیة برصید

اخر ويتبقى ثانیة عن المركز الثاني 41نقطة وبفارق 879
الكومبايند مسابقة  laser-run



المركز الثالث ببطولة حصل المنتخب المصري للرجبي على 
للرجبيافريقیا 



في بطولة افريقیا لرفع ) فضة 6,دھب 9(میدالیة 15تحصل علي مصر 
فقطالعبین 3االثقال للشباب والناشئین وذلك بمشاركة 

میدالیات ذھبیة في مسابقة الشباب في وزن 3" احمد عبد الغني " -
ك وحصل علي كأس افضل 162كجم ورقم افريقي جديد في النتر 67

العب في مسابقة الشباب
فضة في الشباب ۳ذھب في مسابقة الناشئین و 3" احمد مجلي"-

كجم81في وزن 
ك وحصل علي 167ك وفي النطر 135ورقم إفريقي جديد في الخطف 

كأس افضل العب في مسابقة الناشئین
في وزن الشباب فضة في 3ذھب في الناشئات و 3" فاطمة صادق"-

كجم وحصلت علي كأس افضل العبة في مسابقة الناشئات76



سنة المشاركة في بطولة البحر 19بعثة منتخب مصر تحت حصدت 
:األبیض المتوسط العديد من المیدالیات

على المركز الثالث ) فرق(سنة 19حصل المنتخب المصري تحت 
)  اتفردي أنس(نور أحمد يسري / حصلت الالعبة-والمیدالیة البرونزية

على المركز الثالث والمیدالیة البرونزية
يمني محمد شوقي / يسري والالعبةنور أحمد حصلت الالعبة 

الفضیةعلى المركز الثاني والمیدالیة ) زوجي أنسات( 
محمود منتصر محمود / علي أشرف محمود والالعب/ الالعبحصل 

على المركز الثالث والمیدالیة البرونزية) زوجي شباب(
زوجي (أحمد يسري نور /والالعبةمحمود منتصر محمود / حصل الالعب

على المركز الثالث والمیدالیة البرونزية) مختلط



محمد إبراھیم كیشو مع بطل لعب بطلنا 
انتھت والتي بولندا وصیف بطولة أوروبا 

بكازاخستان بطولة العالم في بفوز بطلنا 
للمركز الرابع عالمیاً فيالمصارع كما تقدم 
فيللمصارعة الرومانیة التصنیف العالمي 

كجم علما بأن كیشو تأھل 67_وزن 
المركز احتالل بعد 2020طوكیو ألولمبیاد 

الخامس في بطولة العالم للمصارعة

ادھم معتز يتوج بالمیدالیة الذھبیة في
بطولة كأس االتحاد األوروبي للناشئین

لسالح السیف



يفوز على محمد عبد الموجود 
نصف الالعب اإلسرائیلي في 

یة دقیقة بااليبون ويتوج بالمیدال
كجم66_وزن البرونزية 



ل ويتأھأفريقیا جلوس يفوز ببطولة الطائرة منتخب مصر للكرة 
من قبل السید تكريمھموتم 2020طوكیو رسمیا لبار اولمبیاد 
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة / األستاذ الدكتور 



ة علي مصر تفوز ببطولة أفريقیا لكرة الید للناشئات للمرة الثالث
ختام في 21-27التوالي وذلك بعد الفوز علي تونس بنتیجة 
البطولة المقامة بالنیجر



حصدت بعثة المنتخب المصري للقوة البدنیة التي شاركت في بطولة 
والتي أقیمت في مدينة الس فیجاس بالواليات 2019ماستر اولمبیا 

المتحدة وتعتبر مصر اول دولة عربیة وافريقیة شاركت في تلك البطولة 
-:وقد حققت البعثة النتائج االتیة

كجم میدالیة ذھبیة رفعة الديد لیفت والبرونزية 67.5اماني احمد میزان -1
.كجم67.5في القوة البدنیة میزان 

كجم میدالیة ذھبیة رفعة الديد لیفت والذھبیة 75احمد محمد میزان -2
.كجم75في القوة البدنیة میزان 

.كجم میدالیة ذھبیة رفعة الديد لیفت140اسالم إبراھیم میزان -3
كجم میدالیة برونزية رفعة الديد لیفت وفضیة 90محمد سمیر میزان -4

.كجم75في القوة البدنیة میزان 
. كجم میدالیة ذھبیة في القوة البدنیة90محمد سعید میزان -5



2019حصد المنتخب المصري لكرة السرعة التي شاركت في البطولة العربیة 
-:والتي أقیمت في وقد حققت المنتخب النتائج االتیة

نور الدين اسماعیل المركز االول في سولو الرجال -1
وحید الصید  المركز الثاني في سولو الرجال-2
القروي عبد القادر المركز الثالث في سولو الرجال-3
ھنا يحیي المركز األول في سولو سیدات-4
فاطمة حالسه المركز الثاني في سولو سیدات-5
امال اقانج المركز الثالث سولو سیدات-6
ايمان صفا المركز األول فردي سیدات-7
كريم وائل المركز األول فردي ناشئین-8
احمد عماد و نادر صفا مركز اول زوجي رجال-9

ايمان صفا والرا حازم مركز اول زوجي سیدات-10
فريق التتابع سیدات حقق المركز األول-11
فريق تتابع سولو رجال حقق المركز األول-12
فريق تتابع كبار حقق المركز األول-13
يوسف ھشام المركز األول ناشئین-14
ھاجر احمد سولو ناشئین المركز األول-15
جني وائل المركز األول فردي ناشئات-16
ھنا يحیي وملك ياسر المركز األول زوجي ناشئات-17
نور الدين إسماعیل ويوسف ھشام المركز االول زوجي ناشئین-18
ايمان صفا واسامة عادل المركز األول زوجي مختلط ناشئین-19
فريق التتابع ناشئات المركز األول-20
فريق التتابع ناشئین المركز األول-21
فريق التتابع مختلط ناشئین المركز االول-22



متر عدو ۲۰۰عالمیاً فى سباق 14بسنت حمیدة تحتل المركز ال
ثانیة۲۲:۹۲ضمن بطولة العالم أللعاب القوى بقطر بعد تحقیقھا زمن 

القصیرةفى إنجاز يعتبر ھو األفضل فى تاريخ مصر فى السباقات 



البطولة المتأھلالوزن/ النوع الالعبین المؤھلیناالتحادم
الدولةتاريخمنھا

الخماسي 1
الحديث

مصر 2019/ 2ة بطولة االفريقیفردىھايدي عادل

مصر 2/2019ة بطولة االفريقیفردىشريف نظیر

السباحة2

فريق السباحة 
التوقیعیة  

جماعي
كوريا 7/2019بطولة العالم

الجنوبیة زوجي

كرويا 7/2019بطولة العالم فردىعلى خلف هللا 

الرماية3
المكسیك2019/ 3كاس العالم فردى احمد توحید زاھر 

فنلندا2019/ 9كاس عالمفردىمحلبةعزمى

كازخستان2019/ 9بطولة العالمكجم 67فردى وزن إبراھیممحمد المصارعة4

القوس 5
والسھم

دورة األلعاب زوجىمختلطزوجى
المغرب2019/ 8االفريقیة فردىفردى رجال  فردى سیدات 

فريق الجمباز الجمباز6
بلغاريا9/2018بطولة العالم جماعي اإليقاعي 

تنس7

دورة األلعاب فردىمیار شريف 
المغرب8/2019االفريقیة

دورة األلعاب فردىمحمد صفوت 
المغرب8/2019االفريقیة

ةتنس الطاول8

دورة األلعاب )3( فرق منتخب السیدات 
المغرب8/2019االفريقیة

دورة األلعاب )3( فرق منتخب الرجال 
المغرب8/2019االفريقیة

)  2(العب ، ) 2(عدد 
م العبة يتم اختیارھ

لمسابقات الفردي

دورة األلعاب فردى رجال 
المغرب8/2019االفريقیة

دورة األلعاب فردى سیدات 
المغرب8/2019االفريقیة

9

الكانوى 
والكیاك 

دورة األلعاب م200فردى سباق على حسن 
المغرب8/2019االفريقیة

دورة األلعاب م500فردى سباق سما أحمد
المغرب2019/ 8االفريقیة





الوزن/ النوع الالعبین المؤھلیناالتحادم
البطولة 
المتأھل 

منھا
الدولةتاريخ

األردن  2019بطولة اسیافردىسلمى علىالباراتايكوندو1

سباحة إعاقة 2
حركیة

فردىايه هللا ايمن عباس

بطولة 
العالم 

للسباحة
انجلترا2019

فردىملك حسین عبد الشافي

فردىاحمد حسن عبد القادر

فردىاحمد محمد السید حشاد

فردىيوسف محمد احمد 

كالسیكو فردىعمرو محمد عبده
الدولیة

اللجنة 3
بطولة جماعىمنتخب مصر للكرة الطائرة جلوسالبارالمبیة

2019أفريقیا 

تنس طاولة4

فردياسالم رسالن

بطولة 
اسكندرية2019افريقیا

فرديكمال الرشیدي

فرديسامح محمد عید

فرديايمن كمال عبد الغفار

فرديمحمود بشیر

فرديسید محمد احمد

فرديفايزة احمد

فرديھناء احمد





المصریة ومشاركتھالإلتحاداتمؤشرات تحلیلیة 
2020في دورة األلعاب األولمبیة طوكیو 

الخماسي الحدیث (وھم ، 2020اتحاد ریاضي للمشاركة في أولمبیاد طوكیو " 9"تأھل عدد •
-تنس الطاولة -التنس -الجمباز -القوس والسھم –المصارعة –الرمایة –السباحة –

).الكانوى والكیاك

اإلجماليسیداترجالالمصري االتحاد م
112الخماسي الحديث1

السباحة "فريق 8(1السباحة2
9")التوقیعیة

2ـــ2الرماية3
1ـــ1مصارعة 4
224القوس والسھم 5

الجمباز "فريق 6ـــالجمباز 6
6اإليقاعي

112التنس7
336تنس الطاولة8
112الكانوى والكیاك 9

122234المجموع 



لجنة المتابعةالفترةخاللالبطولةاالتحادم

2019/ 9/ 28-26جمھوريةالقويألعاب1
احمد السید -1

محمد فراج-2

9/2019/ 28-26جمھوريةالكونغ فو2
محمد سالم-1

عماد ابراھیم-2

2019/ 9/ 14–13جمھوريةالسلةكرة3
27–28 /9 /2019

نھاد عبد المنعم-1

نھي مصطفي-2

2019/ 9/ 28–27جمھوريةالريشة الطائرة4
محمد زكريا-1

امنیة فخري-2

2019/ 9/ 28–27عربیةكرة سرعة5
جمالمحمد-1

احمد فتحي-2

–جمھورية " بطوالت متنوعة " خمس " قامت اإلدارة بمتابعة عدد 
ضمن خطط االتحادات الرياضیة العتمادھا ضمن البطوالت " عربیة

2019/2020المستحقة للحافز الرياضي عن الموسم الرياضي 
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