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أبطال مصر .. نجوم أفريقيا
المنتخب المصري األفضل فى أفريقيا لعام 2017   

مصر في المونديال بهدفي صالح 

محمد صالح ألطفال مصر وإفريقيا ال تتوقفوا عن الحلم

هذا هو محمد صالح 

للمرة الثانية على التوالي صالح العب الشهر في إنجلترا

قائمة الشرف لألقدام الذهبية 

إشادة دولية واحتفاء عالمي باإلنجاز المصري الرياضي 

االعالم الدولي يحتفي بنجوم افريقيا

ألوان صالح السبعة! 

صالح ..اإلنسان

“وسام الجمهورية”  هدية مصر لـ32 بطال وبطلة 

حصاد 2017 لأللعاب الفردية
الرياضة في مصر القديمة “الفراعنة”.. مارسوا الرياضة البدنية والذهنية .. 

ووضعوا اصولها      
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مصر في المونديال بهدفي صالح 

2017  مصر على منصات التتويج
شهدت مصر عامًا مميزًا )2017( على أصعدة عديدة ، خاصة فى مجال المزيد من األمن واالستقرار 

والتوسع  الكبرى  والمشروعات  والتنمية  االقتصاد  مجاالت  فى  األداء  على  بدوره  انعكس  الذى 

العمرانى، وغير ذلك من المجاالت التى أدت إلى تغيير إيجابى ملموس فى حياة المصريين، وآمالهم 

فى المستقبل، وفى تحسين موقع مصر فى كثير من التقارير الدولية المتعددة وكانت الرياضة جزءًا 

من هذا الجهد والنهوض الشامل الذى يقوم به شعب مصر حاليًا.

عديدة..  مجاالت  فى  المصريون  الرياضيون  حققها  التى  اإلنجازات  من  الكثير  فى  ذلك  وانعكس 

وكانت على رأسها فوز منتخبها الوطني لكرة القدم  بجائزة أفضل منتخب افريقي، وفوز محمد 

صالح بلقب أفضل العب، وحصول هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر على جائزة أفضل مدرب ،   

وقد جاء تتويج  محمد صالح متفوقًا علي جميع منافسيه  عن جدارة سواء على صعيد اإلنجازات 

الشخصية أو مع األندية أو منتخب بالده.

ولم يكن االنجاز علي مستوى رياضة كرة القدم فقط بل شمل مختلف الرياضات الجماعية والفردية  

 32 لـ  الدولة  تكريم  واستحقوا   ، والقارية  العالمية  التتويج  منصات  وبطالت مصر  ابطال  واحتل 

العبًا والعبة من أبطال مصر في فروع الرياضات المختلفة  بمنحهم وسام الجمهورية من الدرجة 

األولى، ممن حققوا ميداليات وإنجازات خالل بطوالت العالم فى الفترة األخيرة. 

إن هذه المؤشرات الرياضية اإليجابية ما هى إال نموذج لما يتطلع المصريون إلى استمراره إلى 

آفاق أرحب فى قادم األيام. 

اإلفتتاحية
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حصلت  مصر على معظم جوائز االحتاد االفريقي لكرة القدم “ 
الكاف” لعام 2017 وفازت بثالث جوائز ألول مرة يف تارخيها، 

اكرا   الغانية  العاصمة  ومن    2018 يناير  من  الرابع  ففي   ،
جوائزه  الكاف”   “ اعلن   ، االفريقية  الكرة  جنوم  وحبضور 

بثالثة  مصر  فازت  و   2017 لعام  لعام   القدم  لكرة 
منها من أصل 4 جوائز نافست عليها  ، حيث ُتوج 
منتخب املصري لكرة القدم جبائزة افضل منتخب 

نظرييه  على  متفوقًا   ،  2017 لعام  إفريقيا  يف 
الالعب  حصل  كما   ، والنيجريي  الكامريوني 
وفريق  املصري  املنتخب  جنم  صالح  حممد 
أفضل  جائزة  على  االجنليزي  ليفربول 
على  متفوقًا   ،2017 لعام  افريقيا  يف  العب 

“ليفربول”,  فريق  العب  ماني,  ساديو  السنغالي 
فريق  العب  أوباميانج  بيري-إميرييك   واجلابوني 
االرجنتيين  ُتوج  كما   ، األملاني  دورمتوند”  “بروسيا 
لكرة  الوطين  للمنتخب  الفين  املدير  كوبر”  “هيكتور 
لعام  أفريقيا  يف  فين  مدير  أفضل  جبائزة  القدم، 
املدرب األسبق  أعوام من حصول   9 بعد   ،  2017

للمنتخب حسن شحاته على هذا اللقب . 
وقد أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن 

مصر  حصاد  على  املصري  للشعب  تهنئته  خالص 
الوطين  املنتخب  حبصول  اإلفريقية،  القدم  كرة  جلوائز 

لكرة القدم على جائزة أفضل فريق يف إفريقيا انعكاسا للمستوى 
املتميز الذي ظهر به خالل عام 2017، وفوز ابن مصر البار 
الالعب حممد صالح جبائزة أفضل العب كرة قدم يف إفريقيا، 
والتمثيل  واالجتهاد  اإلخالص  يف  به  مثال حيتذى  أصبح  والذي 
أعرب  كما   ، الدولية  احملافل  يف  مصر  العزيز  لبلدنا  املشرف 
الرئيس السيسي عن عظيم امتنانه وتقديره لدور حممد صالح 
وإثبات  ذاته،  لتحقيق  الطامح  الواعد  مصر  لشباب  كنموذج 
الفين  املدير  السيسي  الرئيس  هنأ  كما  وطنه.  بتمثيل  جدارته 
فوزه  على  كوبر  هيكتور  القدم  لكرة  املصري  الوطين  للمنتخب 
استمرار  الرئيس  وأكد   ، إفريقيا  يف  فين  مدير  أفضل  جبائزة 

صالح.. عام ذهيب ألفضل العب
و كوبر حيقق حلم املونديال

مصر  اسم  لرفع  والرياضيني  للرياضة  الدعم  تقديم  يف  الدولة 
عاليا يف كافة احملافل الرياضية ، كما هنأ جملس الوزراء املنتخب 
لعام  أفريقي  بفوزه جبائزة أفضل منتخب  القدم  لكرة  املصري 
2017 , وفوز مديره الفين هيكتور كوبر جبائزة أفضل مدرب  
يف أفريقيا “الكاف ”  وقدم اجمللس التهنئة لالعب حممد صالح 
تقدير  حتية  موجها  أفريقيا  يف  العب  أفضل  جبائزة  الفائز 
خلطواته الناجحة يف مسرية االحرتاف يف الرياضة العاملية بكل  
جد ومثابرة  ، كما هنأ املتحدث الرمسي باسم وزارة اخلارجية 
املستشار أمحد أبو زيد، الالعب  صالح واصفا اياه بانه  منوذج 

وقدوة ووجه مصري مشرف أمام العامل .
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استطاع املنتخب املصري لكرة القدم التأهل  خلوض منافسات 
آخر  عامًا عن   28 بعد غياب   2018 روسيا  فى  العامل  كأس 
تصدر  وقد    ،1990 ايطاليا  يف  الفراعنة  هلا  صعد  بطولة 
املنتخب اجملموعة اخلامسة فى التصفيات املؤهلة لكاس العامل 
، كم  وأوغندا  افريقيا على حساب منتخيب غانا  2018  عن 
استطاع أيضًا التأهل لكأس األمم األفريقية اليت اقيمت يف يناير 
2017 باجلابون وخسر  املباراة النهائية أمام الكامريون 1/ 2.
وقد تسلم هاني أبو ريدة رئيس االحتاد املصري لكرة القدم 
نظمه  الذي  احلفل  يف   2017 يف  وطين  منتخب  أفضل  جائزة 
حيث   ، اكرا  الغانية  العاصمة  يف  القدم  لكر  االفريقي  االحتاد 
تفوقت مصر على الكامريون ونيجرييا بفضل تأهلها إىل نهائيات 
كأس العامل 2018 يف روسيا ألول مرة منذ 1990 وبلوغ نهائي 
أبو  العام املاضي ووعد  كأس األمم اإلفريقية يف اجلابون مطلع 
ريدة عقب تسلمه اجلائزة بالظهور بشكل مشرف يف كأس العامل 
األوىل إىل جوار  تشارك مصر ضمن اجملموعة  روسيا حيث  يف 
صاحبة األرض والضيافة وأوروجواي والسعودية من جانبه تقدم 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة والتقدير للمنتخب املصري 

لكرة القدم على فوزه جبائزة أفضل منتخب إفريقي.

كما حصل مدرب منتخب مصر األرجنتيين هيكتور كوبر، على 
فى  جنح  بعدما   ،2017 أفريقيا  قارة  يف  مدرب  أفضل  لقب 
قيادة الفراعنة لنهائى أفريقيا والتأهل لكاس العامل فى روسيا 
بعد غياب 28 عاًما. وأعرب هيكتور كوبر املدير الفنى ملنتخب 
فى  مدرب  أفضل  جبائزة  بتتوجيه  البالغة  سعادته  عن  مصر 
قارة أفريقيا، على حساب كل من احلسني عموتة مدرب الوداد 

املغربى، وجيورنو روهر مدرب منتخب نيجرييا.
وقال كوبر: “أنا سعيد جدًا حلصوىل على هذه اجلائزة ملصر 
إنها نتاج لعمل مجيع أعضاء الفريق وأنا سعيد لكل الالعبني وكل 

جمموعة عملى وحملمد صالح بشكل خاص وأشكركم مجيعًا”.
للمنتخب  الفنى  املدير  كوبر،  هيكتور  األرجنتينى  جنح  وقد 
كل  خمالًفا  املصرية  الرياضة  بذاكرة  امسه  حفر  فى  الوطنى 
توقعات فشله منذ توليه املهمة فى 2 مارس عام 2015، ورمبا 
إدارته  فى  العجوز  املدرب  اتبعه  الذى  الدفاعى  األسلوب  يكون 
الفنية ملباريات الفراعنة سببًا فى هذه التوقعات  إال أنه استطاع 
فى النهاية نيل احرتام اجلميع بعد قيادة الفراعنة للصعود إىل 
208ومينى املصريون أنفسهم  نهائيات كأس العامل يف موسكو 

بتحقيق نتائج إجيابية فى هذا احلدث الكروى.

المنتخب المصري األفضل فى أفريقيا لعام 2017   

املنتخب املصرى 
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الالعبني  متوسطا  االحتفال  منصة  إىل  صالح  حممد  صعد 
السنغالي ساديو ماني واجلابوني بيري أوباميانج، وعيناه معلقتان 
مبنصة التتويج، حيث ُيعلن رئيس االحتاد االفريقي لكرة القدم 
بإعالن  بدأها  مشوقة،  أجواء  يف  النتيجة،  أمحد  أمحد  “كاف” 
دورمتوند”  “بروسيا  فريق  العب  أوباميانج  بيري  اجلابوني  فوز 
األملاني باملركز الثالث، لتنحصر املنافسة بني العيب “ليفربول” 

االجنليزي حممد صالح وساديو ماني.
وما أن أعلن أمحد أمحد تتويج صالح جبائزة أفضل العب يف 
افريقيا إال ودوت قاعة االحتفال بالتصفيق. وعرب صالح يف كلمة 
باللقب وطالب  البالغة بتتوجيه  بعد تسلمه اجلائزة عن سعادته 
حممد صالح، أطفال القارة اإلفريقية بعدم التوقف عن احللم  
بعدما أهداهم اجلائزة اليت منحها إياه االحتاد االفريقي لكرة 
شرف  “إنه    : وقال   ، السمراء  القارة  يف  العب  كأفضل  القدم 
عظيم لي أن أفوز بهذه اجلائزة بعد التنافس مع هؤالء الالعبني 
لي،  بالنسبة  حتقق  حلم  باجلائزة  “الفوز  وأضاف:  العظماء”. 
وكان عام 2017 ككل غري مسبوق بالنسبة لي، فقد استمتعت 
العامل  كأس  إىل  والتأهل  املصري  املنتخب  مع  باللعب  خالله 

2018 بروسيا ألول مرة منذ 28 عامًا، إضافة لفرتتي الرائعة 
مع نادي روما اإليطالي وليفربول اإلجنليزي”.

أما أوباميانغ فهنأ صالح باجلائزة وقال إنه “بالفعل يستحقها، 
فريق  ومع  مصر  منتخب  مع  جيدا  وأدى  استثنائي  العب  إنه 

ليفربول يف الدوري اإلجنليزي”.
وكان صالح قد فاز صالح يف ديسمرب2017 جبائزة بي بي 
سي ألفضل العب أفريقي بعد تصويت شارك فيه عدد قياسي من 
املصوتني كما فاز مطلع يناير 2018 جبائزة األسد الذهيب، 
ألفضل العب يف أفريقيا اليت تقدمها صحيفة “املنتخب” املغربية.
وقد جاء يف حيثيات فوز الفرعون الصغري حممد صالح جبائزة 
األفضل إفريقيا ، انه استطاع خالل عام 2017 تسجيل 10 
ليفربول  نادي  و23 هدفا مع  االيطالي،  روما  نادي  أهداف مع 
الفراعنة  قاد  و   ، مصر  منتخب  مع  اهداف  و10  االجنليزي  
للعودة إىل كأس العامل بعد غياب 28 عاما كما جنح فى التأهل 
يكون  وان   ، األفريقية  األمم  كأس  لنهائى  املصري  املنتخب  مع 

هداف تصفيات كأس العامل فى أفريقيا برصيد 5 أهداف

 صـــــــــالح 
ألطفال مصر وإفريقيا

حممد

 ال تتوقفوا عن احللم
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ثالث  على  حلصوهلا  مصر  بالقاهرة  األمريكية  السفارة  هنأت 
جوائز من االحتاد األفريقي )الكاف(، جائزة افضل العب حممد 
صالح وجائزة افضل منتخب وأفضل مدير فنى هيكتور كوبر وذلك 
خالل حفل توزيع جوائز االحتاد األفريقي لكرة القدم “كاف” وكتبت 
السفارة األمريكية - عرب حساباتها على مواقع التواصل االجتماعي 
واملدرب  املصري  الوطين  واملنتخب  صالح  حممد  بفوز  “تهانينا 

هكتور كوبر جبوائز كاف لعام 2017 “.
بثالث  بفوزها  مصر  بالقاهرة  الربيطانية  السفارة  هنأت  كما 
جوائز، جائزة أفضل العب حممد صالح، وجائزة أفضل منتخب، 
وأفضل مدير فين هيكتور كوبر، وقالت السفارة الربيطانية – عرب 
جائزة  ملصر  “مربوك   – اإلجتماعي  التواصل  موقع  على  حسابها 
أفضل منتخب وأفضل مدرب.. مربوك يا أبو صالح.. صفحة جديدة 
يف تاريخ الكرة األفريقية”.  وأضافت ” أمسية رائعة.. 3 جوائز.. 

العب مميز يف منتخب رائع مع مدرب ناجح.. مربوك ملصر”.
“ايفان سوركوش”  فى  بالقاهرة   االوروربي  قال سفري االحتاد 
“ألف  “تويرت”  االحتماعي  التواصل  موقع  على  تغريدة عرب حسابه 
مربوك حملمد صالح جائزة أفضل العب يف أفريقيا.. مربوك أيضا 
ملنتخب مصر ومدربه”.. وأضاف السفري أنه ينتظر بشغف متابعة 

مباريات منتخب مصر يف كأس العامل بروسيا.

موقعه  عرب  “يويفا”،  القدم  لكرة  األوروبى  االحتاد  نشر  كما 
تتوجيه  بعد   ، صالح  حممد  النجم  عن  مطواًل  تقريرًا  الرمسى، 
التقرير  ومحل   2017 لعام  أفريقيا  فى  العب  أفضل  جبائزة 
عظيم”،  هو  كم  أفريقيا..  فى  العام  العب  عنوان، “حممد صالح 
التى  القياسية  األرقام  تقريره  فى  األوروبى  االحتاد  واستعرض 
حققها طوال مسريته،.وأضاف املوقع أن حممد صالح ال يتوقف عن 
حتطيم األرقام القياسية منذ انتقاله لصفوف ليفربول، بعدما سجل 
23 هدفًا مبعدل 17 هدفًا فى الدورى االجنليزى و6 أهداف فى 

دورى ابطال اوروبا قبل إنطالق العام اجلديد.
حممد  أن  االفريقي،  لألحتاد  الرمسى  املوقع  اكد   جانبه  من 
على  حبصوله  القدم،  كرة  تاريخ  سجالت  فى  امسه  حفر  صالح 
جائزة أفضل العب فى افريقيا، ليصبح أول مصرى يفوز باجلائزة 
األغلى فرديًا فى كرة القدم اإلفريقية منذ توىل “الكاف” تقدميها 

فى 1992 .
القارة  فى  العب  أفضل  جائزة  أن  اإلفريقى  االحتاد  وأوضح 
السمراء، كانت تتوجيًا لعام رائع قضاه حممد صالح الذى كان أحد 
الركائز االساسية فى االجنازات التى حققها منتخب مصر وناديا 

روما االيطاىل وليفربول االجنليزي.

إشادة دولية واحتفاء عاملي باإلجناز املصري الرياضي 
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والدولية  واإلفريقية  العربية  اإلعالم  وسائل  ألقت 
اإلفريقي  االحتاد  جوائز  على  مصر  هيمنة  على  الضوء 
كبري  حفل  2017،يف  لعام  “الكاف”  القدم  لكرة 
 ،  4/1/2018 يف  اقيم  أكرا  الغانية  العاصمة  يف  أقيم 
ونادي  مصر  منتخب  جنم  صالح  حممد  حصل  بعدما 
ليفربول اإلجنليزي على جائزة أفضل العب يف إفريقيا 
للمنتخب  الفين  املدير  كوبر  هيكتور  واألرجنتيين   ،
منتخب  حصل  بينما  مدرب،  أفضل  جائزة  على  الوطين 

مصر على لقب “األفضل” يف القارة السمراء 

االعالم الدويل حيتفي بنجوم افريقيا

فوز  الربيطانية )بي بي سي(  اإلذاعة  أبرزت هيئة    .. لندن  يف 
حممد صالح جبائزة أفضل العب أفريقي لعام 2017، وعنونت 
“حممد صالح أول مصري يفوز جبائزة االحتاد االفريقي ألفضل 
العب منذ 34 عاما” ورصدت )بي بي سي( يف تقريرها عن حممد 
صالح أنه فاز ايضا جبائزة األسد الذهيب ألفضل العب يف أفريقيا 
اليت تقدمها صحيفة “املنتخب” املغربية، فيما أبرزت يف تقريرها 

أيضا أن مصر هيمنت على جوائز الكاف هذا العام وفازت بثالث

جوائز ألول مرة يف تارخيها فبجانب لقب أفضل العب لصالح كانت 
يف  األفضل  كوبر  هيكتور  واملدرب  القارة  يف  منتخب  أفضل  مصر 

القارة أيضا.
حممد  ليفربول  جنم  الربيطانية،فوز  “مريور”  صحيفة  ابرزت 
موقع  وقال   ،2017 لعام  أفريقى  العب  أفضل  جبائزة  صالح 
ال  الذى  عامه  يتوج  صالح  “حممد  اإلجنليزى،  إيكو”  “ليفربول 
يصدق، جبائزة أفضل العب فى قارة أفريقيا لعام 2017، فى غانا”.

بي بي سي : مصر أفضل منتخب يف افريقيا

سكاي نيوز :  عام مميز يف مسرية احرتاف الفرعون املصري
>>
>>
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ان   “ الربيطانية،  اإلخبارية  سبورت”  “سكاى  شبكة  وقالت 
مانى  ساديو  ليفربول  فى  زميله  على  فاز  صالح  حممد  املصرى 
اجلابون  أوباميانج  مهاجم  وبيري إميريك  السنغال،  منتخب  جنم 
أفريقيا  قارة  فى  أفضل العب  ليتوج جبائزة  دورمتوند،  وبوروسيا 

لعام 2017.”.
واعتربت صحيفة “مرتو” اإلجنليزية، “ان جائزة صالح جتسد 
نهاية صلبة لألداء املثاىل فى املوسم املاضى مع روما والبداية التى 

ال تصدق يف ليفربول “
على  تفوق  صالح  أن  إىل  اليوم(  )روسيا  قناة  اشارت  فيما   
السنغالي ساديو ماني زميله يف ليفربول اإلجنليزي واجلابوني بيري 
القناة  ولفتت  األملاني  دورمتوند  بوروسيا  جنم  أوباميانغ  إميرييك 
إىل أن حممد صالح ثاني العب مصري يفوز باجلائزة بعد أسطورة 

األهلي حممود اخلطيب الذي توج باجلائزة عام 1983.
   يف مدريد..  قالت صحيفة “أس” اإلسبانية، “فاز جنم ليفربول 
أول  وهو   ،2017 لسنة  األفريقى  الالعب  جبائزة  صاحل  حممد 
وقالت صحيفة   ،  1983 عام  منذ  االنتصار  ذلك  مصرى حيقق 
“موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، “ صالح، أفضل العب أفريقى لعام 
وبيري  مانى  ساديو  ليفربول  فى  زميله  صالح  جتاوز   ،2017

امريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورمتوند “.
هداف  أوباميانج  األملانية،  “بيلد”  صحيفة  قالت   .. برلني  ويف 
أمام  أفريقيا  األفضل فى  األملانى، خسر سباق  بوروسيا دورمتوند 

سباق  فى  الثالث  املركز  على  باحلصول  واكتفى  صالح،  حممد 
احلصول على اجلائزة، فيما جنح النجم املصرى أحد أبناء كتيبة 
املدرب األملانى يورجن كلوب يف ليفربول  فى حسم سباق املنافسة 

لصاحله.
ويف سويسرا .. نشرت الصفحة الرمسية للفيفا عرب موقع التواصل 
االجتماعى “تويرت”، تغريدة هنأت من خالهلا النجم حممد صالح، 
فى  2017.وجاء  عام  إفريقيا  فى  العب  أفضل  جبائزة  بفوزه 
 ، صالح  حممد  املصرى  للعام،  أفريقيا  العب   “ الفيفا،  تغريدة 

منتظرينك يف روسيا هذا الصيف “.
 ويف روما .. كتب نادي روما اإليطالي على صفحته الرمسية : 
“ تهانينا لالعبنا السابق حممد صالح الفوز جبائزة أفضل العب 

إفريقي لعام 2017!
 يف واشنطن .. علقت وكالة “أسوشيتدبرس” األمريكية إن جناح 
وقالت  أيضا  واملسئولني  للمشجعني  مصر  فى  األمل  يعطى  صالح 
الوكالة فى تقريرها إن صالح مصدر إهلام للعديد فى مصر البالغ 
من  البالغ  صالح  أن  وكيف  نسمة،  مليون   96 من  أكثر  سكانها 
الدورى  الدلتا قد أضاء  والقادم من إحدى قرى  25 عاما  العمر 

اإلجنليزى خالل األشهر الستة األوىل مع ناديه احلاىل ليفربول.
اللقب  هذا  حيرز  عربي  العب  عاشر  هو  “صالح  عنوان  حتت 
وثاني العب مصري حيرزه بعد حممود اخلطيب )1983(” جاء  
تقرير راديو )سوا( األمريكي عن فوز حممد صالح جبائزة أفضل 
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العب أفريقي لكرة القدم يف 2017، مؤكدا ان صالح 
أمضى عاما مميزا مع فريقه ليفربول كما قاد املنتخب 
 2018 العامل  كأس  نهائيات  إىل  للصعود  املصري 

بروسيا وسجل 38 هدفا خالل العام املاضي.
وحتت عنوان “حممد صالح حيرز لقب أفضل العب 
كرة قدم إفريقي” جاء  تقرير وخرب فوز حممد صالح 
أن  إىل  أشارت  حيث  األمريكية  )احلرة(  قناة  على 
كرة  العب  أفضل  جائزة  أحرز  صالح  حممد  املصري 
السنوي  اجلوائز  حفل  يف   2017 لعام  إفريقي  قدم 
يف  )كاف(  القدم  لكرة  اإلفريقي  االحتاد  أقامه  الذي 
العاصمة الغانية أكرا كما أبرزت القناة األمريكية خرب 
واملنتخب  لصالح  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  تهنئة 
ملصر خالل  ذهيب  إجناز  هذا  أن  إىل  الفتة  واملدرب، 

هذا العام.
بالعربية  نيوز(  )سكاي  قناة  ..أعدت  جانبها  من 
تقريرا حتت عنوان “صالح.. عام ذهيب ألفضل العب 
املصري  النجم  توج  أن  بعد  إنه  قالت  حيث  بأفريقيا” 
أفضل  بلقب  اإلجنليزي  ليفربول  العب  صالح  حممد 
ثاني العب  2017 بات صالح  لعام  أفريقيا  العب يف 
يوصف  عام  يف  اجلائزة  بهذه  يتوج  التاريخ  يف  مصري 

بالذهيب بعد قيادته للمنتخب املصري للتأهل إىل نهائيات 
الفرعون  تتويج  أن  إىل  ولفتت   .2018 روسيا  يف  العامل  كأس 

املصري )25 عاما( يأتي بعد عام مميز هو األفضل يف مسريته 
االحرتافية حتى اآلن سواء مع روما اإليطالي أو ليفربول اإلجنليزي 
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حممد  “املصري  عنوان  وحتت 
العب  أفضل  جبائزة  يتوج  صالح 
)العربية(  قناة  قالت  أفريقي”، 
اإلخبارية إن املصري حممد صالح 
كلل عاما استثنائيا له وملنتخب بالده 
إفريقي  العب  أفضل  بفوزه جبائزة 
متفوقا   2017 يف  القدم  لكرة 
زميله  ماني  ساديو  السنغالي  على 
بيري إميريك  واجلابوني  ليفربول  يف 
دورمتوند  بروسيا  مهاجم  أوباميانغ 
يف حفل مبهر يف أكرا ولفتت إىل أن 
سواء  جدارة  عن  جاء  صالح  فوز 
على صعيد اإلجنازات الشخصية أو 

مع األندية أو منتخب بالده.
هكذا   ..2017 يف  األفضل  جوائز  على  يهيمنون  “الفراعنة” 
تسلم  أبرزت خرب  واليت  العراقية  نيوز(  )السومرية  قناة  عنونت 
أفضل  ريدة جائزة  أبو  هاني  القدم  لكرة  املصري  االحتاد  رئيس 
على  تفوقت  مصر  أن  إىل  مشرية   ،  2017 عام  وطين  منتخب 
العامل  كأس  نهائيات  إىل  تأهلها  بفضل  ونيجرييا  الكامريون 
2018 يف روسيا ألول مرة منذ عام 1990، وبلوغ نهائي كأس 

األمم األفريقية يف اجلابون مطلع العام املاضي.
صدر  يف  احلدث  هذا  اإلفريقية  اإلعالم  وسائل  أبرزت  وقد 
صفحاتها ،  حيث ابرز  موقع “سوكر نيجرييا”  النيجريي ان مصر 
كانت أكرب الفائزين يف جوائز الكاف، فقد تفوقت على نيجرييا يف 
جائزة أفضل منتخب، فيما فاز هيكتور كوبر على جرينوت روهر 
املدير الفين للمنتخب النيجريي  يف سباق أفضل مدرب، و حصل 

، فيما شارت  صحيفة”  حممد صالح على جائزة أفضل العب” 
completesportsnigeria” النيجريية ” ان صالح أول 
مصري يفوز بتلك اجلائزة بعد حصول حممود خطيب عليها عام 

1983 من ِقبل جملة فرانس فوتبول. 
صحيفة“Comeroun Onlineالكامريونية:  اكدت 
بعد  اجلائزة  تلك  على  حيصل  مصري  ثاني  هو  صالح  حممد 
homeview -  ألألسطورة حممود اخلطيب ، فيما  توقع موقع 
حصد  يف  األفضلية  ميتلك  بأن”صالح”  السنغالي   ”enegal

اللقب.. 
وصفت  شبكة ” pulse” الغانية   ان اجلناح املصري الذي ال 
يرحم أحًدا حممد صالح فاز جبائزة أفضل العب يف قارة إفريقيا 
لعام 2017 بعد تغلبه على ماني وأوباميانج، ، كما قاد الفراعنة 
تصفيات  يف  الكونغو  شباك  يف  هدفيه  بعد  روسيا  مونديال  إىل 

إفريقيا. 
اوضحت صحيفة “ديلي مونتور” األوغندية ان” حممد صالح” 
قدم أداًءا مميًزا سواء مع ليفربول يف خمتلف املسابقات، أو مع 
بعد غياب  العامل يف روسيا  منتخب مصر حيث قادهم إىل كأس 

ملدة 28 عاًما. 
حممد  فوز  أن  إيكو”،  “اجلابون  صحيفة  اعتربت  اجلابون  يف 
صالح جبائزة “الكاف” كان أمًرا متوقًعا بعد فوزه جبائزة أفضل 
العب يف إفريقيا من هيئة اإلذاعة الربيطانية ، فيما اكدت صحيفة 
استحق احلصول على جائزة  إن حممد صالح  “ليربوجرى”قالت 
مساء  يف  المًعا  امًسا  أصبح  بعدما   ، إفريقيا  يف  العب  أفضل 

املالعب اإلفريقية واألوروبية.. 
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مصر يف املونديال 
بهديف العاملي صالح 

مصر يف املونديال 

العالم  كأس  بطولة  إلى  القدم  لكرة  المصري  المنتخب  تأهل 
2018” بعد فترة غياب منذ اخر مونديال شارك فيه  “روسيا 
الكونغولي  نظيره  على  بفوزه  وذلك   ، بايطاليا   1990 عام 
بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في  واحد  هدف  مقابل  بهدفين 
العرب  ببرج  المصري  الجيش  باستاد   8/10/2017 في 
للمجموعة  الخامسة  الجولة  مباريات  ضمن  باإلسكندرية 
تقدم  وقد  للمونديال  المؤهلة  األفريقية  للتصفيات  الخامسة 
المنتخب المصري عن طريق نجم مصر والعب نادي ليفربول 
االنجليزي محمد صالح في الدقيقة 63 من المباراة، وتعادل 
المنتخب الكونغولي عن طريق الالعب ارنولد بوكا 
موتو في الدقيقة 87 ، وأضاف محمد صالح 
الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 94 

من المباراة . 

بهديف صالح 
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مصر يف املونديال 
وقد استقبل الرئيس عبد  الفتاح السيسي الالعبني واجلهاز 
الفين للمنتخب يف اليوم التالي لتهنئتهم بنفسه باالجناز العظيم 
، ووجه الرئيس حديثه إىل حممد صالح قائال: “أشكرك ألنك 
فرحت املصريني” وحرص الرئيس على التقاط صور تذكارية مع 

االالعبني واجلهاز الفنى .
كما قدم الرئيس حتية تقدير للجماهري املصرية اليت قدمت 
وتشجيعه  جبانبه  ووقوفها  منتخبها،  مساندة  يف  رائعًا  منوذجًا 
بصورة مثالية، مما كان له األثر البالغ يف حتقيق هذا اإلجناز، 

ومبا يعكس حضارة الشعب املصري وتارخيه العريق .
وعلي الرغم من عدم تأهل الفراعنة إىل نهائيات كأس العامل 
أربع  أفريقيا  أمم  بكأس  فازوا  انهم  اال  بإيطاليا،   1990 منذ 
,2008، و2010 ، كما  مرات يف أعوام 1998، و2006، 
وصل املنتخب املصري، بقيادة األرجنتيين هكتور كوبر، إجنازا 
يف اخر نسخة من بطولة امم افريقيا باجلابون 2017 إذ تأهل 

إىل املباراة النهائية ، لكنه خسر الكأس أمام الكامريون. 
خالل  فقط  مرتني  العامل   كأس  يف  الفراعنة  شارك  وقد 
تارخيهم حيث كانت املشاركة األوىل يف إيطاليا 1934 قبل 56 
عامًا من العودة جمددًا إىل إيطاليا واملشاركة يف العرس العاملي 

املنتخب  خرج  األوىل،  املشاركة  يف   .1990 عام  أقيم  الذي 
املصري من البطولة بعد هزميته أمام اجملر بنتيجة 2-4 بينما 
وقع يف اجملموعة السادسة يف إيطاليا 1990 مع كل من إجنلرتا 
وهولندا وأيرلندا وخرج من مرحلة اجملموعات بعد اداء مشرف .
املصري  املنتخب  كوبر  فيكور  االرجنتيين  الفين  املدير  ويقود 
مثل  كبرية  أمساء  ذلك  يف  مبا  األندية  من  للعديد  قيادته  بعد 
فالنسيا األسباني وإنرت ميالن اإليطالي، منذ مارس  2015، 
األفريقية  األمم  كأس  نهائي  اىل  الفراعنة  قيادة  واستطاع 
يلعب  2018 حيث  روسيا  العامل  نهائيات كأس  وإىل   2017

ضمن جمموعة تضم كل من روسيا واورجواي والسعودية  .
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قاد  والذي  اإلنجليزي  ليفربول  نادي  في  المحترف  )25سنة(   محمد صالح  الالعب 
الفراعنة في التأهل لمونديال روسيا 2018 ، له قصة نجاح حقيقية جديرة باالحترام، 
ورحلة طموح لشاب حقق حلمه، وبات قدوة ومثاًل أعلى لكل العبي مصر وشبابها في 

العزيمة والمثابرة واإلصرار.
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انضم الالعب إىل نادي “املقاولون العرب”، وتدرج يف صفوف 
الناشئني حتى مت تصعيده إىل الفريق األول ، ثم اجته لالحرتاف 
اخلارجي يف أوروبا، وانضم خالل مسريته إىل العديد من األندية 
اإلجنليزي  وتشيلسي  السويسري  بازل  مثل  أوروبا  يف  الكبرية 

وفيورنتينا وروما اإليطاليني وناديه احلالي ليفربول اإلجنليزي.
 حقق حممد صالح شهرة واسعة واختري كأفضل العب مصري 
حمرتف باخلارج، وأصبح العبًا أساسيًا يف صفوف منتخب مصر 

الوطين.
حصل حممد صالح على جائزة “أفضل العب عربي” يف جائزة 
إفريقيا  يف  وأفضل العب صاعد   ،2016 لعام  “جلوب سوكر” 
2012 ومت اختياره ضمن “فريق العام” يف إفريقيا يف 2016.
نال صالح جائزة “أفضل العب” يف دوري السوبر السويسري 
العب  أغلى  ويعد  روما،  نادي  يف  العب”  و”أفضل   2013 عام 

عربي وإفريقي عرب التاريخ حيث تكلف انتقاله إىل نادي ليفربول 
42 مليون يورو.

100 العب  65 يف قائمة أفضل  احتل حممد صالح املركز 
يف العامل لعام 2016، اليت أعلنت عنها صحيفة “اجلارديان” 
الربيطانية، كما اختارته صحيفة “ديلي ستار” الربيطاينة ضمن 

قائمة أفضل 50 العبا يف العامل يف 2016.
القدم   لكرة  منتخب مصر  فوز جنم  اسبوع من  اقل من  بعد 
ليفربول االجنليزي حممد صالح جبائزة احسن  نادي  وهداف 
االذاعة  هيئة  اجرته  الذي  التصويت  يف  اقريقيا   يف  العب 
الربيطانية  “بي بي سي “ يتوج صالح جبائزة جديدة هي احسن 
العب يف الدوري االجنليزي عن شهر نوفمرب 2017 .. متفوقًا 
مثل  وتشيلسي  واالرسنال  سييت  مانشسرت  اندية  جنوم   علي 
وايدن  ورحيم سرتلينج وشكودران مصطفي  بروين  )كيفني دي 

الدوري  هدايف  قائمة  صالح  حممد  حاليا  ويتصدر    ) هازارد 
االجنليزي 

هيئة  جتريها  التى  التصويت  قائمة  تصدر  قد  الالعب  وكان 
العب  أفضل  جبائزة  ليفوز   ، سي  بي  بي  الربيطانية  االذاعة 

افريقي لعام 2017 متفوقًا على كل من الالعب اجلابوني “بيري 
“ساديو  والسنغالي  كيتا”  “نابي  والغيين     أوباميانغ”  امريك 

ماني” والنيجريي “فيكتور موزيس”.



20

وتعد جائزة أفضل العب فى أفريقيا من هيئة اإلذاعة 
حيث  من  الثانية  اجلائزة   ،”BBC“ الربيطانية 

األهمية بعد جائزة االحتاد األفريقى لكرة القدم 
“كاف”، والتى ستمنح

 ألفضل العب فى القارة السمراء فى الرابع من 
“أكرا”  مبدينة   2018 الغانية.يناير 

وقد حقق حممد صالح 
النجاحات  من  العديد 
الصعيد  على  سواء 
اجلماعى أو الفردى خالل 
والتى   ،2017 عام 
احلصول  فرصة  منحته 
العب  أفضل  جائزة  على 
هيئة  من  أفريقيا  فى 

للمرة  الربيطانية  اإلذاعة 
للصعود إىل  منتخب مصر  قاد  إذ  الكروية،  األوىل فى مسريته 
العام  باجلابون مطلع  أقيمت  التى  األفريقية  األمم  كأس  نهائى 
“الفراعنة”  قاد  كما  متتالية،  دورات  ثالث  غياب  بعد  احلاىل 
التى تستضيفها روسيا الصيف  العامل  للصعود إىل بطولة كأس 
مخسة  صالح  حممد  وسجل  عامًا،   28 دام  غياب  بعد  املقبل 
دورًا  ليلعب  للمونديال،  املؤهلة  االفريقية  التصفيات  أهداف فى 

حامسًا فى صعود منتخب بالده لبطولة كأس العامل.
مل تتوقف إجنازات حممد صالح عند هذا احلد، بعدما سجل 
15 هدفًا وصنع 11 هدفا أخر فى النسخة املاضية من مسابقة 
الدفاعية  بقدراته  يشتهر  الذى  “الكالتشيو”  اإليطاىل  الدورى 
لدور  مباشرة  املؤهل  الثانى  املركز  احتالل  إىل  روما  ليقود 
اجملموعات مبسابقة دورى أبطال أوروبا، كما سجل مع روما 19 
العاصمة  لنادى  الثانى  اهلداف  ليكون  املسابقات  جبميع  هدفًا 
ينتقل  أن  قبل  دجيكو،  البوسنى  بعد  املاضى  املوسم  اإليطالية 
الصيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل  اإلجنليزى  ليفربول  لصفوف 
األخرية مقابل 42 مليون يورو جبانب 8 ماليني يورو “حوافز”، 

ليصبح أغلى العب عربى وافريقى حتى اآلن..
 حممد صالح جنح ايضًا فى حتطيم الرقم القياسى املسجل 
9 أهداف فى  بعدما سجل  روبى فاولر،  النادى  باسم أسطورة 

أول 12 مباراة مع ليفربول ببطولة الدوري.

خالل  أعلن  قد  اإلجنليزي  ليفربول  نادي  كان 
االنتقاالت الصيفية لعام 2017، تعاقده رمسًيا 
صالح   حممد  املصري  القدم  كرة  العب  مع 
)25عاما(  قادًما من نادي روما اإليطالي، 
والذي اعلن أن العبه املصري حممد صالح 
االجنليزي  ليفربول  لصفوف  رمسيًا  انضم 
تتضمن  كما   ، يورو  مليون   42 مقابل 
باملكافآت  متعلقة  إضافات  الصفقة 
 ، يورو”  ماليني   8 بقيمة 
الفريق  هو  ليفربول  ويعد 
يلعب  الذي  الثاني  اإلجنليزي 
صالح  حممد  صفوفه  ضمن 
انضم  الذى  تشيلسي،  بعد 
 2014 شتاء  يف  لصفوفه 

قادًما من بازل السويسري.
باألنضمام  الغامرة  سعادته  عن  صالح،  حممد  أعرب  وقد 
لصفوف ليفربول االجنليزي، وقال يف تصرحيات للموقع الرمسي 
مثل  عظيم  فريق  مع  للعب  جدًا  متحمس  “أنا  ليفربول:  لنادي 
النادي”.  هذا  خلدمة  بوسعي  ما  كل  أقدم  أن  أريد  ليفربول، 
مضيقًا : “أريد حقًا أن أفوز بكل شيء مع ليفربول، آمل أن أوفق 
أنا وزمالئي ونسعد أنصارنا بتحقيق البطوالت، منلك فريقًا رائعًا 
املاضي  املوسم  مبارياتهم  اشاهد  كنت  أيضًا،  رائعني  والعبني 

والكل كان يقدم اقصى ما لديه للفوز”.
يورجن  األملاني  من  واسعة  بإشادة  كما حظي حممد صالح، 
بـ”الفرعون  رحب  الذى  ليفربول  لنادي  الفين  املدير  كلوب، 

جوائز حممد صالح
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حممد  حبجم  العب  مع  بالتعاقد  “سعداء  قائاًل،  املصري”، 
اخلصوم،  على  كبرًيا  خطًرا  وستشّكل  رهيبة  سرعته  صالح، 
واصفا حممد صالح،  التصدق!”  االيطالي  الدوري  يف  أرقامه 

بانه العب طموح ويرغب دائًما أن يكون يف أعلى مستوى”
شعبية  ازدادت   االجنليزي  للفريق  صالح  انضمام  وعقب 
ليفربول بني اجلماهري املصرية، ، واصبح  ليفربول ثالث أكثر 
األندية األوروبية شعبية يف مصر، بعد عمالقى الكرة األسبانية 

كبرية  مبؤازرة  ليفربول  حيظى  حيث  وبرشلونة،  مدريد  ريال 
مبشاهدة  نفسها  متنى  التى  املصرية  اجلماهري  جانب  من 
التتويج  منصات  اعتالء  حنو  “الريدز”  يقود  وهو  “الفرعون” 
اإليطاىل  روما  مباريات  ترتقب  املصرية  اجلماهري  وكانت   ،
مثلما تفعل مع ريال مدريد وبرشلونة االسبانيني ملتابعة حممد 
صالح الذى كان يلعب له  وسجل 15 هدفًا فى مسابقة الدورى 

اإليطاىل “الكالتشيو”
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للمرة الثانية على التوالي 
           صالح العب الشهر يف إجنلرتا

حممد  ليفربول،  فريق  وهداف  املصري  املنتخب  جنم  أحرز 
لكرة  املمتاز  اإلجنليزي  الدوري  أفضل العب يف  صالح، جائزة 
رابطة  استفتاء  صالح  وتصدر   .2017 ديسمرب  لشهر  القدم 
الالعبني احملرتفني جلائزة أفضل العب يف الشهر املاضي، وتوج 

باجلائزة للشهر الثاني على التوالي.
وتفوق صالح على الربازيلي فيليب كوتينيو واإلجنليزي هاري 
كني والبلجيكي كيفن دي بروين واألرجنتيين نيكوالس أوتامندي 
يف  العب  أفضل  جبائزة  ايضا  صالح  وتوج  بيكفورد  وجوردان 
أفريقيا لعام 2017، متفوقًا على زميله ساديو ماني، ومهاجم 

بروسيا دورمتوند بيري أوباميانغ.
النجم  اإلجنليزى،  ليفربول  نادى  اختار   10/1/2018 ويف 
ارتدوا  أفريقيا  العبا   11 أفضل  ضمن  صالح  حممد  املصرى 
قميص “الريدز” على مدار تارخيه املمتد لـ 125 عاما وكشف 
نادى ليفربول عرب موقعه الرمسى عن التشكيلة املثالية لألفارقة 
الذين سبق وأن ارتدوا قميص ليفربول على مدار تارخيه، والتى 

شهدت تواجد النجم املصرى حممد صالح على الرغم من

 انضمامه لصفوف الفريق خالل فرتة االنتقاالت الصيفية العام 2017 فقط.
املثالية،  التشكيلة  فى  تواجدوا  الذين  الالعبني  أبرز  ومن 
السنغاىل ساديو مانى واإليفوارى حبيب كولو توريه والكامريونى 
غياب  شهدت  فيما  سونج،  روجيرب  ومواطنه  ماتيب،  جويل 

السنغاىل احلاجى ضيوف.
وقد سجل حممد صالح 23 هدفا فى 29 مباراة خاضها مع 
املوسم،  واألوروبية هذا  ليفربول مبختلف املسابقات اإلجنليزية 
املاضية  الصيفية  االنتقاالت  فرتة  خالل  لصفوفه  انضم  بعدما 
 8 جبانب  يورو  مليون   42 مقابل  اإليطاىل  روما  من  قادما 

ماليني يورو “حوافز”.
أفريقيا  فى  العب  أفضل  جبائزة  صالح  حممد  توج  واخريا 
لعام 2017 من االحتاد األفريقى لكرة القدم “الكاف”، وهيئة 
“األسد  جائزة  على  كما حصل   ،”BBC“ الربيطانية  اإلذاعة 
الذهبى” التى متنح ألفضل العب فى أفريقيا من جانب جريدة 
العربى  االحتاد  من  عربى  العب  وأفضل  املغربية،  “املنتخب” 

للصحافة الرياضية.
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ألوان صالح 
السبعة! 
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انتقل صالح اىل نادي بازل السويسري يف ابريل 2012 مبقابل 
مادي مليوني يورو وسجل صالح أول أهدافه الرمسية فى الدورى 
السويسرى أمام نادى لوزان،و قضى صالح مع نادى بازل مومسا 
فى خمتلف  هدفا   20 مباراة حمرزا   79 ونصف خاض خالهلا 
البطوالت، وفاز مع بازل ببطولة كأس سويسرا، واخِتري أحسن العب 
أفريقى صاعد عام 2012، وكأحسن العب فى الدورى السويسرى 
أهدافه  أول  سجل   ،2013 عام  أبريل   11 وفى   2013 عام 
األوروبية ضد توتنهام هوتسبري، ليتأهل فريقه بازل بعدما ختطى  

النهائى  نصف  الدور  وفى  الرتجيح.  بركالت  هوتسبري”  “توتنهام 
من بطولة دورى أوروبا، سجل حممد صالح ضد تشيلسي وأصبح 
حممد صالح حمل اهتمام الصحف املصرية والعاملية، بعد مشاركته 
فى بطولة دورى أوروبا، وتسجيله هدفني فى مرمى كال من توتنهام 
هوتسبري و تشيلسي اإلجنليزيني، وقبل الرحيل من سويسرا حصل 
عن  السويسري  الدورى  فى  العب  أفضل  لقب  على  صالح  حممد 
عام 2013، كما حصل على جائزة اإلحتاد األفريقى لكرة القدم 

ألفضل العب صاعد فى أفريقيا عام 2012. 

صالح بقميص بازل السويسري

صالح بقميص املقاولون العرب

بدأ حممد صالح حياته الكروية بنادى املقاولون العرب، وشهد 
حممد  وخاض  امين،  كجناح  اإلبداعية  ملساته  أوىل  النادى  هذا 
مايو   3 فى  املمتاز  املصرى  الدورى  فى  له  مباراة  أول  صالح 
و   ،  1-1 بالتعادل  انتهى  لقاء  فى  املنصورة  نادى  أمام   ،2010
فى موسم 2010–2011، أصبح صالح العبًا أساسيًا بالفريق، 
األهلي  نادى  أمام   2010 25 دميسمرب  أهدافه فى  أول  وسجل 
العالية  1-1. وساهمت قدراته ومهاراته  بالتعادل  انتهى  لقاء  فى 

وسرعته الفائقة جبعله حمل اهتمام وسائل اإلعالم املصرية .
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اعلن نادى تشيلسي عن امتام صفقة انتقال حممد صالح إىل 
الصحافة  قدرتها  لكن  عنها،  يعَلن  مل  بصفقة  اللندني،  النادى 
اإلجنليزية مبا يقارب من 11 مليون جنيه اسرتليين مما يعادل 
13.25 مليون يورو، أحرز أول أهدافه مع فريق تشيلسى فى مباراة 
األرسنال التى انتهت بنتيجة 0-6 للبلوز. وعلى الرغم من إعجاب 
جوزيه مورينيو مدرب الفريق بقدرات حممد صالح، إال أن الالعب 
مل يشارك سوى يف 19 مباراة مع تشيلسي خالل الفرتة من شتاء 
الدوري  مباراة مبسابقة   13 منها   2015 شتاء  وحتى   2014
تسجيل  من  الالعب  ومتكن  “الربميريليج”،  املمتاز  االجنليزي 
فى  صالح  أوضاع  تكن  أخرى.مل  أهداف   4 وصناعة  “هدفان” 
تشيلسى مرضية لطموحه وال جلمهوره، لذا كان قراره بالرحيل فى 
إعارة ملدة 6 أشهر لنادى فريونتينا اإليطاىل فى فرباير 2015، 
2014- موسم  الربميرليج  ببطولة  تشيلسي  مع  “صالح”  وفاز 
2015، كأول العب مصري يفوز ببطولة الدوري اإلجنليزي، وفاز 

أيضا ببطولة كأس رابطة األندية اإلجنليزية احملرتفة.

صالح بقميص تشيلسي

صالح يف نادي فيورتينا االيطالي

فيورتينا  الي  صالح  انتقال  جاء   2015 فرباير   3 يوم  فى 
فريونتينا  من  كوادرادو  خوان  انتقال  صفقة  من  كجزء  االيطالي 
مرة  ألول  صالح  شارك  وقد  اإلجنليزى،  تشيلسى  إىل  اإليطاىل 
فيها  فازت  التى  املباراة  فى   8/2/2015 فى  أتالنتا  أمام 

أول  أحرز صالح   .3-2 فريونتينا 
أهدافه مع فيورينتينا فى مباراتهم 
بفوز  انتهت  والتى  ضدساسولو 
وسجل   .3-1 بنتيجة  فيورينتينا 
أبرز  وكانت  األهداف،  من  العديد 
حيث  يوفنتوس،  أمام  مبارياته 
سجل هدفني يف يوفنتوس يف مباراة 
ليكسر   ،2-0 الفيوال  بفوز  إنتهت 
القياسي وخسارتهم  يوفنتوس  رقم 
 47 بعد  ملعبهم  على  مرة  ألول 
مبارة متتالية، و قدم حممد صالح 
مستويات رائعة مع فيورنتينا، حيث 

كانت املالعب االيطالية شاهدة على عودة الالعب للتألق ومتكن من 
تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 أهداف يف 26 مباراة، قاد خالهلا 
“الفيوال” للوصول إىل نصف نهائي الدوري االوروبي “اليوروباليج” 

.2015
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نضم إىل نادى روما مع مطلع املوسم الكروى 2015 - 2016، 
ليصبح أفضل العب يف الفريق بعد مومسه األول، بعد تسجيله 14 
هدف يف الدوري، وهدف يف دوري أبطال أوروبا، وكان موسم صالح 

الثاني مع روما هو أفضل موامسه على اإلطالق، حيث سجل 19 
أفضل  ليصبح  مبارة،   41 يف  حامسة  متريرة   14 وقدم  هدف، 

العب يف روما للموسم الثاني علي التوالي.

صالح بقميص روما االيطالي
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صالح يف ليفربول
ليفربول  صفوف  إىل  صالح”  “حممد  املصري  الالعب  انتقل 
روما  الناديني  تاريخ  يف  اإلغلى  هي  صفقة  يف  اإلجنليزي، 
مليون   36( يورو  مليون   42 ليفربول  خزائن  وتكلفت  وليفربول، 
وراتب  كحوافز،  يورو  مليون   8 إىل  باإلضافة  اسرتليين(،  جنيه 
أسبوعي )90 ألف اسرتليين(، ليبدأ “صالح” التحدي اجلديد يف 
املالعب األوروبية. بعد عودته للدوري اإلجنليزي املمتاز من بوابة 
ليفربول، فاجأ املصري حممد صالح اجلميع بتألقه وغزارة تهديفه 
املوسم  هداف  كني  هاري  خلف  اهلدافني  وصافة  إىل  صعد  حتى 
املاضي، برصيد 19 هدفا. بينما بلغ جمموع اهدافة مع ليفربول يف 

املسابقات املختلفة حيت االن 23 هدفا .
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صالح العب منتحب مصر الدولي

املباريات  من  عدد  فى  صالح  حممد  الالعب  شارك 
الدولية، جاءت االوىل مع منتخب الشباب فى كأس العامل 
األوليمبى  املنتخب  من  جزءًا  كان  و   ،2011 للشباب 
2012 و جنح فى هز شباك  لندن  أوملبياد  املصرى فى 
فى  الفريق  مباريات  مجيع  فى  وسجل  الربازيلى  املنتخب 
املصرى  املنتخب  جنوم  من  أصبح  كما  اجملموعات،  دور 
فى  املصرى  املنتخب  مع  أهدافه  أول  أحرز  بعدما  األول، 
مرمى النيجر، كما أحرز أول هاتريك دوىل له فى مرمى 
زميبابوى فى يونيو 2015، ويعد حممد صالح من أفضل 
الالعبني فى تاريخ الكرة املصرية، حيث ساهم فى تأهل 
بعد غياب   2018 العامل روسيا  منتخب بالده إىل كأس 

املنتخب  بقميص  32 هدفا  عاما وسجل حممد صالح   28 دام 
للمركز  ليتقدم  دولية،  مباراة   56 فى  مشاركته  خالل  املصرى، 
اخلامس فى قائمة اهلدافني التارخييني ملنتخب مصر .كما استطاع 
الـ18 األخرية مع  15 هدفا فى مبارياته  حممد صالح تسجيل 

يف  املنتخب  هداف   انه  كما  البطوالت،  مجيع  فى  مصر  منتخب 
تصفيات افريقيا املؤهلة لكاس العامل يف موسكو 2018 برصيد 
5 اهداف ، ليحتل جنم ليفربول مكانة كبرية فى قلوب اجلماهري 
الكرة  تاريخ  فى  الالعبني  كأفضل  املستديرة  للساحرة  العاشقة 

املصرية.
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صالح ..اإلنسان

 ظهر يف بداية اإلعالن أحد األشخاص الذي 
يبذل أقصى جهد ليكون مثل “حممد صالح”، 
وجيد دعًما من مدربيه ووالدته ملوهبته، حتى 
أصدقاء  نصائح  بعد  اإلدمان  براثن  يف  يقع 
من  طرده  ليتم  املخدرة  املواد  بتعاطي  السوء 
لشراء  والدته  لسرقة  ويضطر  التدريبات 

املخدرات، بعدها يدخل “حممد صالح” 

صانع السعادة 

اكد ابناء قرية “ جنريج” مبدينة بسيون مبحافظة الغربية ان حممد صالح ليس 
فقط العبًا حمرتفًا سريعًا ومتميزًا بل له العديد من املواقف الوطنية واإلنسانية فقد 
االجتماعي،  التضامن  وزارة  تبنتها  واليت  املخدرات”  من  أقوى  “أنت  محلة  يف  شارك 

‘‘لتوعية الشباب خبطورة املخدرات
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منزل الشاب املدمن ويبث عدًدا من رسائل التوعية للشباب، يوضح 
الثمن  املخدرات، حتت عنوان “ده  وإدمان  تعاطي  خالهلا خماطر 
خليك  راجل جبد..  خليك  املخدرات..  فى  هتدفعه  اللى  احلقيقى 
فيها  احلياة  نفسك..  على  نفسك.. خاف  متنساش  املسئولية..  آد 
حاجات كترية حلوة تستاهل إنك تعيش علشانها.. ثم خيتم كالمه 

اختار احلياة.. مش تستسلم.. أنت أقوى من املخدرات”. 
لدعم  لصندوق حتيا مصر  كبري  تربع حممد صالح مببلغ  كما 
املصادر  بعض  وكشفت   2017 يناير  يف  املصري،  االقتصاد 
الصحفية آنذاك بأن املبلغ الذي تربع به صالح حنو 5 مليون جنيه 
مصري، لكنه قام بتحويلها بالعملة الصعبة لدعم االقتصاد املصري 
، بل قام بتشجيع العيب املنتخب للتربع لصندوق حتيا مصر، وذلك 

كمبادرة من الالعب وزمالئه باملنتخب لدعم االقتصاد املصري.  
كما ساهم حممد صالح مع األهالي يف إنشاء وحدة غسيل كلوي 
 ، الشيخ  كفر  مبحافظة  دسوق  ملركز  التابعة  دياي”  “حملة  بقرية 
واستقبله األهالي آنذاك حبفاوة شديدة على الرغم من سرية هذه 
الزيارة، وطالب حممد صالح من وزير الصحة الذي رافقه خالل 
هذه الزيارة بضم هذا املركز لوزارة الصحة لدعمه واإلشراف عليه، 
خاصة أن املركز علي أعلي مستوى، كما طالب رجال األعمال وأهل 
اليت  الطبية  املراكز  ودعم  واحملتاجني،  املرضى  مبساعدة  اخلري 

سفري لألعمال اخلريية

>>

>>

>>

>>

>>

>>
>>

التربع بإنشاء معهد دينى ووحدة 
حضانات

ختصيص مرتبات شهرية لفقراء 
قريته

تطوير مدرسته االبتدائية

إنشاء وحدة غسيل كلوى داخل 
قريته

التربع جلمعية قدامى الالعبني

5 ماليني جنيه ملالجئ 
ومستشفيات طنطا

5 ماليني جنيه لصندوق حتيا 
مصر
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املتخصصة،  الطبية  املراكز  للمرضى ومجيع  العالج اجملاني  متنح 
وتكلف املركز مليون و600 ألف جنيه، كما ساهم صالح يف إنشاء 
وحدة حضانات، بعد وفاة أحد األطفال لعدم وجود حضانة لدخوهلا 

بعد والدته. 
 كما كشف اهل قريته اليت نشأ فيها، قيامه بإنشاء معهد للفتيات 
1575 مرت  ابتدائي وإعدادي وثانوي على قطعة أرض مساحتها 
2 خلدمة فتيات القرية لتخفيف العبء عنهم وعن أسرهم حتى ال 

يتنقلون إىل قرى جماورة للذهاب للمعاهد األزهرية. 
قريته،  لفقراء  شهرية  مرتبات  ختصيصه  عن  ايضا  وكشفوا    
بعد انتقاله لصفوف نادي بازل السويسري، واستمرت هذه املرتبات 
كمل  جنيه شهرًيا.    ألف   50 مبلغ  بإمجالي  احلالي،  وقتنا  حتى 

قام بتطوير مدرسته االبتدائية وإنشاء مسجد وملعب داخل املدرسة 
عقب انتقاله لبازل السويسري بشهور قليلة، كما شارك  مع إحدى 
شركات املياه الغازية يف إنشاء ملعب جنيل صناعي داخل املدرسة ، 
كما قام بإنشاء وحدة إسعاف خلدمة أبناء قريته، اليت تبعد حواىل 
8 كيلومرتات عن مدينة بسيون ، كما تربع بـ 5 مليون جنيه  ملالجئ 

ومستشفيات طنطا .
أسر  لرعاية  كبري،  مببلغ  الالعبني  قدامى  ايضًا جلمعية  وتربع 

الالعبني القدامى، يف الفتة إنسانية كرمية منه.   
الصحافة  صالح  حياة  يف  االنساني  اجلانب  هذا  اسرتعي  وقد 
ميل”  الديلي   “ صحيفة  ومنها  اجلانب  هذا  ابرزت  اليت  الدولية 
الربيطانية اليت نشرت حتت عنوان »مازال يزور جنريج باستمرار 

حممد صالح مع أطفال قريته
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وسردت  لألطفال«...  اهلدايا  ليقدم  رمضان  شهر  يف  عام  كل 
قرية  كان طفال يف  منذ  الصحيفة اإلجنليزية حياة حممد صالح 
 ، الكرة  لعب  االوىل يف  “جنريج” حيث عرفت شوارعها حماوالته 

اىل ان اصبح  جنم يلعب يف ليفربول حاليا، 
وابرزت الصحيفة ماقدمه حممد صالح  لقريته، حيث اشرتى  
أصبح  الذي  الشباب  مركز  يف  اجليمانزيوم  لصالة  حديثة  أدوات 
حيمل امسه حاليا، ودفع قيمة إعادة تشييد ملعب مدرسة “حممد 
عياد الطنطاوي” اليت درس فيها سابقا ، وفوق كل ذلك، أنفق املال 
كل  باستمرار  يزور جنريج  مازال  و  الزواج،  على  ملساعدة زوجني 
عام يف شهر رمضان ليقدم اهلدايا لألطفال” ويلعب تنس طاولة مع 

الشباب ويوقع األوتوجرافات للجميع، مل يتغري أبدا”. 
ونقلت الصحيفة عن احد اصدقائه : “كنا نلعب كرة قدم سويا 
ومعنا شقيقه نصر، لكننا مل نكن نستطيع احلصول على الكرة منه”. 
املرمى”.  ختطيء  ال  يسارية  وقدم  فائقة  سرعة  ميلك  كان  “لقد 
وذكرت الصحيفة انه بعد مساهمة صالح يف وصول منتخب مصر 
السابق  الزمالك  نادي  رئيس  عباس  العامل عرض ممدوح  لكاس 
فيال خاصة على صالح، لكنه رفض اهلدية وتربع بها ألعمال اخلري 

يف مدينة جنريج، 
وكشفت الصحيفة ان  أسرة صالح كانت قد تعرضت  للسرقة يف 
اإلسكندرية ومت القبض على السارق حيث كان يريد والد صالح أن 
يسلمه للشرطة، لكن صالح طلب من والده التنازل عن البالغ وأن 

يبحث للشاب عن فرصة عمل.
ونشرت شبكة “ليفربول إيكو” العاملية تصريح رئيس بلدية جنريج 
يف حمافظة الغربية، مسقط رأس صالح، حيث قال:” سلط صالح 
الضوء على قريته الصغرية وجعلها على اخلريطة الدولية، كما قام 
ماليني،  املالية  قيمتها  تبلغ  مدرسة  وسيبين  خريية  مجعية  ببناء 
هذا باإلضافة إىل تربعاته ملستشفى بسيون مع غرفة تهوية كاملة 

وحضانات ووحدة إسعاف “.
إحداث  تتسبب يف  الشهرة مل  أن  ابن عمه  الشبكة عن  ونقلت  
أمكن  كلما  القرية  يأتي اىل  وقال:” صالح  لدى صالح،  تغيري  أي 
ذلك وميشي بني الناس ويلتقط الصور معهم بشكل متواضع، مجيع 
املصريني، ليس فقط من جنريج أو حمافظة الغربية، فخورون به “.

15 عاًما وحيمل  العمر  يبلغ من  وأكد كريم صابر، وهو صيب 
اسم صالح على ظهر قميصه، إنه متواضع جًدا وحمرتم، جيلس 
بالنسبة لنا، صالح هو منوذج  مع أشخاص عاديني رغم شهرته، 

حُيتذى به حنب أن نقلد مهاراته عندما نلعب كرة القدم “.

حممد صالح فى مستشفى لدعم االطفال املرضى بروما
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وكشف رضا مسعود، مدرس حممد صالح يف مدرسته االبتدائية، 
إنه يرى دائًما أن صالح مُيثل موهبة خاصة منذ صغره، وقال:” فاز 
ولفت  البلدة،  مستوى  على  مدرستنا  قدم  كرة  فريق  مع  ببطولتني 
االنتباه إىل موهبته املتميزة فضاًل عن املهارة والسرعة واألخالق 

احلميدة “.
لقد أصبح لنجاح صالح تأثريه اإلجيابي يف مسقط رأس الالعب 
بكرة  متزايًدا  اهتماًما  تولي  الريفية  القرى  يف  اآلباء  أصبح  حيث 
القدم ويساعدون أطفاهلم من أجل تنمية مواهبهم، وقال والد طفل 
لكرة  اإلكادمييات  إحدى  يف  ويتدرب  سنوات   10 العمر  من  يبلغ 
بل كرة قدم، صالح هو  تلفزيونية  قنوات  ابين  القدم:” ال يشاهد 

ملهمه “.
أسرة سعيدة  ووراء حممد صالح  امرأة..  وراء كل رجل عظيم 
وزوجة عظيمة, كان هلا دور البطولة يف صناعة جزء كبري من جمد 
جنم ليفربول اإلجنليزي واملنتخب الوطين داخل املستطيل األخضر 

منذ ارتباطه بها.
بطلة هذه السطور هي ماجي حممد صادق زوجة جنم الفراعنة 
األول وحبه الكبري, وأم ابنته الوحيدة مكة, اليت دائما ما ال تظهر 
يف اإلعالم وتفرض سياجا حول نفسها وحول أسرتها لضمان توفري 

اهلدوء الكامل لصالح يف عامل الكرة.
وبدأ اسم ماجي حممد صادق يظهر إلي النور بشكل الفت وقوي 
يف األشهر األخرية عرب اإلعالم اإلجنليزي الذي بدأ يذكر امسها 

يف تقاريره عن جنم الربميري ليج األول يف ظل عشق صالح للبقاء 
والتدريبات  املباريات  دائرة  دائما يف منزله وجبانب أسرته خارج 

وغيابه عن السهرات اليت يقيمها زمالؤه يف الفريق.
يف  قرانه  عقد  أقام  حينما  عام2013  بزوجته  وارتبط صالح 
يف  حفال  إقامته  وسبقه  اخلامس  التجمع  يف  الكربي  الفنادق  أحد 
مسقط رأسه بسيون واستقبل خالله أهالي جنريج ومن كان يرغب 

يف تقديم التهنئة له.
ولعب ارتباطه بزوجته دورا مؤثرا يف حياته حيث 
انطلق بعدها صالح يف عامل النجومية ووقع عقدا 
و500  مليونا  مقابل13  اإلجنليزي  تشيلسي  مع 
ألف جنيه اسرتليين ثم ساندته زوجته عندما بقي 
العبا جممدا يف تشيلسي اإلجنليزي ال يشارك إال 
جوزيه  اهتمام  عدم  ظل  يف  متباعدة  فرتات  علي 
الفرتة,  تلك  يف  به  للبلوز  الفين  املدير  مورينيو 
الرحيل  يف  جديا  التفكري  يف  بقوة  ماجي  ودعمته 
عن النادي وهو ما حدث بالفعل بعدها بأشهر قليلة 
الذي  اإليطالي  فيورونتينا  صفوف  يف  ملعانه  ليبدأ 
أعاد خالله النجم املصري اكتشاف نفسه ومنه ملع 
انفجار موهبته بشكل كامل يف  أكثر من روما قبل 

صفوف فريق ليفربول اإلجنليزي هذا املوسم.

حممد صالح يكرم  واحد من ذوى االحتياجات اخلاصة من بلدة
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ويعشق صالح التواجد يف املنزل برفقة زوجته وابنته وجنح طيلة 
السنوات الثالث املاضية يف فرض سياج تام علي حياته الشخصية 
اهلدوء  علي  حفاظا  العامة,  احلياة  يف  ومكة  ماجي  إقحام  رافضا 
داخل  وملعانه  تألقه  يف  فعال  بدور  ساهم  ما  وهو  واإلستقرار, 
املستطيل األخضر, ويعشق صالح قضاء وقت طويل يف منزله وهو 
يف  سواء  معه  زوجته  تواجد  علي  الشديد  سببا يف حرصه  كان  ما 
إيطاليا أو إجنلرتا عكس آخرين كانوا يفضلون االحرتاف بعيدا عن 
األسرة, ويعرف عن صالح رفضه السهرات والنوم املبكر باإلضافة 
املشوية  واللحوم  الفراخ  رأسها  وعلي  املصرية  األطعمة  تناول  إلي 

باإلضافة إلي ورق العنب.
وأفضل حلظات صالح األسرية هي تواجده برفقة ماجي وابنتهما 
من  الصغرية  ابنته  مع  له  السيلفي  الصور  والتقاط  املنزل  يف  مكة 

وقت إلي آخر.
وعن ظروف ارتباط صالح بزوجته ماجي يروي ماهر أنور شتية 
“عمدة قرية جنريج”، التابعة حملافظة الغربية مسقط رأس الالعب 
  “ “ماجي  اإلعدادية  املدرسة  يف  زميلته  مع  بقصة حب  ارتبط  إنه 
وهي من أبناء القرية أيضًا، وبادلته احلب، ولكن مل يسمع أحد بهذه 
القصة، فلم يلتقيا ولو مرة واحدة، حبكم العادات والتقاليد، ولكن 
كان حبهما صامتًا، وعقب احرتافه يف نادي بازل السويسري استغل 

صالح أول إجازة حيصل عليها من ناديه اجلديد، وتقدم لوالدها 
وزواجهما  خطبتهما  ومتت  الصامت  احلب  من  طويلة  سنوات  بعد 
يف حفل بهيج، وأصر صالح على إقامته يف القرية ومشاركه أهالي 
قريته لفرحته، وشارك يف احلفل كل جنوم الكرة وزمالء صالح يف 

املالعب وامثر هذا الزواج عن الطفلة “ مكة” .
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“وسام الجمهورية” 
 هدية مصر لـ 32 بطال وبطلة  

“
حصدوا  الذين  األبطال  وتكريم  للرياضة  مصر  لدعم  استمرارا  
النجاح ورفع اسم مصر  العاملية، وتشجيعا هلم على مواصلة  اجلوائز 
والعبة  العبًا   32 بتكريم  اجلديد  العام  بدأ  الدولية   احملافل  فى 
اجلمهورية  وسام  مبنحهم  املختلفة   الرياضات  يف  مصر  أبطال  من 
من الدرجة األوىل، وذلك خالل حفل التكريم الذى أقيم برئاسة اجلمهورية 

للرياضيني ممن حققوا ميداليات وإجنازات خالل بطوالت العامل فى 
الفرتة األخرية وحصوهلم على ميداليات متنوعة يف بطوالت العامل.

مصر تكرم أبطاهلا :
عقد الرئيس لقاًء مع األبطال الرياضيني واألجهزة الفنية، حيث 
أعرب عن السعادة ببدء العام اجلديد باالحتفاء بهؤالء األبطال، 
مشيًدا باإلجنازات اليت حققوها واليت تساهم يف رفع اسم مصر 
على املستوى الدولي ، كما أعرب الرئيس عن التطلع إىل مزيد من 

اإلجنازات الرياضية لتصل مصر إىل املكانة اليت تستحقها إقليمًيا 
قدوة  من  الرياضيني  مصر  أبطال  ميثله  ما  إىل  مشرًيا  ودولًيا، 

للشباب املصري يف املثابرة والعمل الدؤوب لتحقيق اإلجنازات.

“
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وعرب الرئيس عن تقديره للرياضيني الذين مل حيالفهم التوفيق 
يف احلصول على ميداليات، مؤكًدا أن املعيار األهم هو اإلخالص يف 

العمل وبذل أقصى جهد سعًيا لتحقيق اإلجنازات.
كما حرص الرئيس على توجيه حتية خاصة لألبطال الرياضيني 
من متحدي اإلعاقة، مؤكًدا أنهم أبهروا العامل بإجنازاتهم وميثلون 
أثبتوا  األبطال  هؤالء  أن  الرئيس  أكد  حيث  ملصر،  مشرفة  واجهة 
أنه باملثابرة والعزمية تتحقق اإلجنازات رغم أي حتدي، كما أنهم 
ضربوا أفضل مثل يف أن العمل جبد وتفاٍن هو طريق النجاح. ووجه 
بتوفري  املعنية  الرياضية  األجهزة  مجيع  اإلطار  هذا  يف  الرئيس 
اإلمكانات الالزمة هلؤالء األبطال الرياضيني ودعمهم بشكل كامل 
خالل  الرياضية  اإلجنازات  من  مزيد  حتقيق  يف  يستمروا  حتى 

الفرتة القادمة. 
وخالل االحتفال طالب الرئيس  السيسي أبطال مصر مبواصلة 
النجاح وحتقيق اإلجنازات لرفع علم البالد عاليا يف احملافل الدولية 
وأهداهم وسام الرياضة من الطبقة األوىل تقديرا على جمهوداتهم 
، ومن جانبهم أعرب أبطال مصر عن سعادتهم وفخرهم بالتكريم 
ومواصلة  جمهودهم  مضاعفة  على  كبري  دور  لذلك  أن  مشددين 

اإلجنازات.
األبطال المكرمين

وجاءت قائمة األبطال املكرمني كاآلتي: يف رفع األثقال: )حممد 
وطارق  خلف  شيماء  مسري،  سارة  الرمحن،  عبد  عبري  إيهاب، 
الوليلي،  رنيم  الشورجبي،  )حممد  االسكواش:  ويف   . حييى( 
. ويف  وكريم سامي(  الشربيين  نور  الشورجبي، علي فرج،  مروان 
الكاراتيه:) ريم رمزي، سلمى نسيم، عبد اهلل هشام، أمحد رجب 
وإسالم  حفنى،  )ياسر  احلديث:  اخلماسي  ويف  إيهاب(.  وشهد 
املبارزة  أنور(  ويف املصارعة: )حسن حسن(  ويف  حامد، وأمحد 
ويف  درويش(  رمضان   (: اجلودو  ويف  حافظ(  )ندى  بالسالح: 
رحاب  حمروس،  فاطمة  عثمان،  )شريف  البارامليب:  األثقال  رفع 
تاج  راندا  غريب،  جيهان  مصطفى،  طارق  جالل،  جيهان  أمحد، 
الدين وحممد الديب( . ويف السباحة الباراملبية:) هانى السيد وآية 

أمين(.
عبدالفتاح  الرئيس  بتكريم  الرياضيون  األبطال  أشاد  وقد 
أقيمت،  خاصة  احتفالية  فى  هلم  اجلمهورية،  رئيس  السيسى، 
جنوم  أمجع  و  اجلمهورية  وسام  ملنحهم  اجلمهورية،  رئاسة  مبقر 

الرياضة املكرمون على أن هذه املبادرة الطيبة من رئيس اجلمهورية 
العام احلاىل  أن  وتأكيد على  لكل اجملتهدين  مبثابة رسالة خاصة 
منتخب  العب  إيهاب،  حممد  أكد  جهته،  فمن   ، الرياضيني  عام 
مجيع  صدر  على  وسام  لالعبني  الرئيس  تكريم  أن  األثقال،  رفع 
الدولة  اهتمام  من  جيدونه  ملا  رؤوسهم،  على  وتاج  الرياضيني 
لرفع  اجلهد  من  مزيد  لبذل  لديهم  احلافز  من  ويزيد  بالرياضة، 

اسم مصر فى احملافل الدولية.
حافزا للفترة المقبلة

فاكد   الباراملبى،  األثقال  رفع  منتخب  العب  الديب،  حممد  أما 
أن تكريم رئيس اجلمهورية يزيدنا حافزا ويرفع معنوياتنا لتحقيق 

املزيد خالل الفرتة املقبلة.
بشرة خير

الباراملبى،  األثقال  رفع  منتخب  الدين، العب  تاج  راندا  وأكدت 
أن الرئيس حث الالعبني على حتقيق الكثري من البطوالت الفرتة 
حياة  أكدت  جانبها،  من  املزيد”،  منكم  “ننتظر  قائال،  املقبلة، 
مع  بالتزامن  الرئيس  تكريم  أن  الباراملبية،  اللجنة  رئيس  خطاب، 
املصرية، فضال  للرياضة  بشرة خري  ٌيعد  اجلديدة  العام  أيام  أول 
عن إعالن الرئيس من قبل أن 2018 هو عام ذوى االحتياجات 
من  مزيد  حتقيق  على  لديهم  قويًا  حافزًا  يشكل  ما  اخلاصة، 

اإلجنازات.
العام  أن  األثقال، فأكد  أما حممود حمجوب، رئيس احتاد رفع 
اجلديد سيكون سنة حسنة ينتظرها الالعبون أصحاب اإلجنازات 
الدولة  اهتمام  على  دليل  ألنها  بها  ويفتخرون  عام  كل  الكربى 

بالناحية الرياضية.
دفعة معنوية كبيرة

وأعربت عبري عبدالرمحن، العبة املنتخب الوطنى لرفع االثقال، 
عن سعادتها الكبرية لتكرميها من الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد 
حصوهلا مؤخرا على امليدالية الفضية فى أوملبياد لندن بعد ثبوت 
ومنحها  منشطات  وكازخستان  روسيا  وبال  روسى  العبات  تعاطى 

وسام اجلمهورية من الطبقة الثانية بعد إجناز لندن األخري.
واكدت  عبري أن التكريم مبثابة دفعة معنوية كبرية هلا ومسئولية 
من  ويزيد  جمتهد  كل  يدعم  الرئيس  ان  وأكدت  الرياضيني  لكل 
إصرار اجلميع على رفع العلم املصرى فى احملافل الدولية ، وجتدر 
االشارة اىل أن عبري عبدالرمحن أول العبة مصرية حتصد ميدالية 

أوملبية فى منافسات وزن 75 كجم لرفع األثقال.
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اهليمنة  منفردين  مصر  أبطال  واصل  االسكواش  رياضة  ففى 
على البطوالت العاملية الكربى طوال العام وكللوا جهدهم فى نهاية 
العام بالسيطرة على املباراة النهائية من بطولة العامل اليت أقيمت 

مبانشسرت للرجال وللسيدات للمرة الثانية على التوالي.
فى  ثالثة  أصل  من  واحدا  لقبا  مصر  حققت   العام  بداية  مع 
البطوالت الكربى حتى يونيو 2017 ومع بداية املوسم اجلديد فى 
النصف الثاني من العام سيطر أبطال مصر على البطوالت الكربى 

بالعالمة الكاملة أربعة بطوالت من أربعة.
بطولة  لقب  حتقيق  فى  الوليلي  ورنيم  الشورجبي  حممد  جنح 
العامل للمرة األوىل فى تارخيهما والثامنة فى تاريخ الرجال والثالثة 
فى تاريخ السيدات ملصر ، كما حافظت نور الشربيين على صدارة 
التصنيف العاملي طوال العام لتصبح ثاني العبة فى العامل تسيطر 

على التصنيف طوال العام بعد أسطورة اللعبة نيكول دافىد ، فىما 
املفتوحة  أمريكا  بطولة  لقب  الطيب  ونور  فرج  علي  الزوجان  حقق 
التاريخ  أول زوجني فى  ليصبحا  اللعبة  الكربى فى  البطوالت  أحد 

حيققا بطولة عاملية فى نفس اليوم.
فقد حققت الالعبة “ رنيم الوليلي” اجنازًا تارخييًا بعد بفوزها  
مدينة  فى  اقيمت   اليت  االسكواش  لسيدات  العامل  بطولة  بلقب 
بعدما  تارخيها  فى  األوىل  للمرة  وذلك   ، الربيطانية  مانشتسر 
رنيم  تغلبت  وقد   ، قبل  من  مرتني  للبطولة  الثاني  املركز  حصدت 
الوليلي على زميلتها نور الشربيين حاملة لقب أخر نسختني واليت 
حصدت لقب النسخة املاضية أمام رنيم ، وبهذه النتيجة  حتصد 
فى  والثالثة  التوالي  على  الثالثة  للمرة  العامل  بطولة  لقب  مصر 

التاريخ واملرة األوىل فى مشوار رنيم الوليلي.
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كما حقق حممد الشورجبى املصنف الثانى عامليا، اللقب بتغلبه 
على شقيقه مروان الشورجبى، بنتيجة أشواط 3 /2 فى واحدة من 
أقوى مباريات البطولة والتى استغرقت 71 دقيقة متواصلة، إال أن 
الشقيق األكرب حسمها لصاحله فى النهاية بعد األداء الرائع الذى 
قدمه الشقيق األصغر فى املباراة ، وبذلك حيقق حممد الشورجبي 

تارخيه  فى  األوىل  للمرة  اللقب 
البطولة  وصافة  حصد  بعدما 
مرتني من قبل بينما مروان حيصد 
الوصافة فى أول نهائي بطولة عامل 
له وبذلك حتقق مصر اللقب للمرة 
عمرو  توج  إذ  التاريخ  فى  الثامنة 
قبل  من  مرات  أربع  باللقب  شبانة 
بينما توج رامي عاشور ثالث مرات 

وكريم عبد اجلواد مرة واحدة.
وخالل هذا العام حقق الزوجان 

الطيب”  ونور  و”  فرج”  “على  املصريان 
أقيمت فى جامعة  اليت  املفتوحة لالسكواش«  »أمريكا  بطولة  لقب 
والبالغ  األمريكية،  املتحدة  بالواليات  فىالدلفىا  بوالية  دركسل 
ثنائى  كأول  وذلك   ، أمريكى  دوالر  ألف   150 جوائزها  جمموع 
»متزوج« حيقق لقب البطولة معًا، بعدما هيمنت مصر على املركزين 
األول والثانى فى منافسات الرجال والسيدات ، وهي املرة األوىل 

يوليو  فى  قرانهما  عقدا  اللذان  والطيب،  فرج  فىها  حيرز  اليت 
2016، لقب البطولة األمريكية ، وهي املرة السابعة اليت حيرز 
فىها العب مصري لقب البطولة األمريكية، واملرة األوىل حترزها 

مصرية.
تغلبت نور الطيب على زميلتها رنيم الوليلى فى املباراة النهائية 
شوطني،  مقابل  أشواط  بـ3  املاراثونية 
النهائية  املباراة  فى  فرج  على  تغلب  بينما 
حممد  املاضية  النسخة  لقب  حامل  على 
شىء،  ال  مقابل  أشواط  بثالثة  الشورجبى 
تاريخ  فى  العبة  أول  الطيب  نور  وأصبحت 
كبري  إجناز  فى  البطولة  لقب  حتقق  مصر 
أما   ، عامليًا  الـ14  املركز  صاحبة  لالعبة 
فحقق  عامليًا،  اخلامس  املصنف  »على«، 
بتلك البطولة اللقب األول له فى البطوالت 
الكربى )World Series( فى إجناز 

كبري للزوجني.
وجتدر االشار اىل ان  نور الطيب حققت  أول ألقابها فى بطوالت 
وهي  لإلسكواش  املفتوحة  أمريكا  بطولة  بلقب  فوزها  بعد  العامل 
قبل  من  تتوج  مل  أنه  حيث    ، الكربى  الثمانية  البطوالت  إحدى 
أى العبة مصرية بهذا اللقب، بينما توجت مصر فى 6 مناسبات 

مبنافسات الرجال للبطولة العاملية ذاتها.

كريم عبد الجواد نور الشربينى

علي فرج ونور الطيب

أول زوجني يف التاريخ 
حيققا بطولة عاملية
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رامى عاشوررنيم الوليلى ونور الطيب

رفع رصيد  تارخيه  فى  األولي  للمرة  باللقب  فرج  علي  وبتتويج  
الالعبني املصريني من هذا اللقب الي 7 ألقاب ، حيث حصد حممد 
الشورجبي لقبني عامي 2014 ، 2016 ، وعمرو شبانة مرتني 
عامي 2009 ، 2011 ووائل اهلندي مرة عام 2010 ، رامي 

عاشور عام 2012.
فى  جنح  املصري  االسكواش  أن  كما 
والسيدات  الرجال  لقيب  علي  السيطرة 
 ، فرج  علي  املصري  الرباعي  بوصول 
ورنيم  الطيب  نور   ، الشورجبي  حممد 
اجناز  فى  النهائية  املباراة  الي  الوليلي 
امريكا  بطولة   فى  مرة  ألول  يتحقق 

املفتوحة لالسكواش العاملية.
نور  فازت   2017 سبتمرب  وفى 
الوطين  املنتخب  العبة  الشربيين 
الدولية  الصني  بطولة  بلقب  لالسكواش، 

نوران  نظريتها  على  تغلبت  بعدما  املفتوحة، 
الدولية  الصني  بطولة  وتعد  شيء.  ال  أشواط  ثالثة  بنتيجة  جوهر 
واحدة من أهم بطوالت العامل على أجندة االسكواش العاملية نظرًا 

جملموع جوائزها الذي وصل هذا العام إىل ١٠٠ الف دوالر. 
كما توج رامى عاشور، بطل العامل السابق، بلقب بطولة الصني 
أشواط  بـ3  فرج،  على  زميله  على  فوزه  بعد  لإلسكواش،  الدولية 

اليت  البطولة،  بنهائى  مجعتهما  التى  املباراة  فى  شوطني،  مقابل 
اقيمت  فى مدينة شنجهاى الصينية.

وقد اعلن االحتاد الدولي للعبة عن ختام املوسم، وفىها حصل 
على  الشربيين  ونور  العب،  أفضل  جائزة  على  الشورجبي  حممد 
أفضل العبة، ومروان الشورجبي على أفضل العب صاعد، ونوران 
صاعدة،  العبة  أفضل  على  جوهر 
مع  الشورجبي  حممد  مباراة  وكانت 
هي  ويلسرتوب  جيمس  االجنليزي 
كل  وفاز  املوسم،  فى  مباراة  أفضل 
من علي فرج ونورالشربيين جبائزتي 
فى  املوسم  فى  والعبة  العب  أفضل 
اختيارات اجلماهري، خيالف حصول 
فرج على جائزة الالعب األكثر روحا 

رياضية من قبل زمالئه الالعبني.
الالعب  إن  اللعبة  خرباء  وجيمع 
املصري ميلك املوهبة الفطرية فى لعبة 
االسكواش. ويتميز بالذكاء فى امللعب  متاما مثل الالعب الربازيلي 
املصري وهي  الالعب  القدم،  وهناك ميزة إضافىة فى  فى كرة 
الروح القتالية  اليت يتحلى ألخر نقطة فضال عن امتالكه للخيال 
فى اللعبة كما متتلك مصر العديد من األبطال فى الفئات العمرية 

الصغرية.. وتلك هي نقطة القوة لدى مصر”.

خبراء االسكواش

 الالعب املصري ميلك 
املوهبة الفطرية

يف لعبة االسكواش 
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أبطال  األثقال
 يرفعون علم مصر يف بطولة العامل بامريكا  6 مرات

سارة سمير

حقق أبطال مصر فى رفع األثقال العديد من االجنازات الفريدة 
 15 األثقال  لرفع  مصر  منتخب  حيث حصد   2017 عام  خالل 
ميدالية ذهبية بالبطولة األفريقية اليت اقيمت فى موريشيوس فى 
مصر  ميداليات  وحقق   ،2017 يوليو   18 إلي   10 من  الفرتة 
ومثلها  كجم،   90  + وزن  منافسات  فى  ذهبيات   3 خلف  شيماء 
دينا بركات فى وزن 90 كجم، بينما حقق حممد إيهاب ورجب عبد 
احلى 6 ذهبيات، حيث حصد األول ذهبية فى اخلطف وأخرى فى 
بينما حقق  85 كجم،  النطر وأخرية فى اجملموع مبنافسات وزن 
عبد احلى مثلهما فى منافسات وزن 94 كجم، فضاًل عن حتقيق 

أمحد عبد العزيز ثالث ذهبيات فى مافسات وزن + 105 كجم
6 ميداليات متنوعة فى  كما حصد منتخب مصر لرفع األثقال 
كاليفورنيا  بوالية  أناهايم  مدينة  فى  أقيمت  اليت  العامل  بطولة 
األمريكية، فى الفرتة من 28 نوفمرب حتى 6 ديسمرب 2017واحتل 
املنتخب املصري املركز اخلامس بالرتتيب النهائى لقائمة ميداليات 

ميداليات  ثالث  إيهاب”  “حممد  مصر  ميداليات  وحقق  البطولة، 
خلف”  “شيماء  وأخرًيا  ذهبية،  ميدالية  مسري”  و”سارة  ذهبية، 
بثالثة  شاركت  مصر  بأن  علما  برونزية،  وأخرى  فضية  ميدالية 

رباعني ورباعتني فى البطولة.
حيث حقق الرباع حممد إيهاب ) صاحب برونزية اوملبياد  ريودي 
واخلطف  النطر  مسابقات  فى  ذهبية  ميداليات  ثالث   ) جانريو 
التاريخ  فى  مصرى  رباع  أول  ليكون  كجم   77 وزن  فى  واجملموع 
وهى  متتالية،  أعوام   3 العامل  ببطوالت  التتويج  ملنصات  يصعد 
عربي  أول  إيهاب  حممد  ويصبح   ،2017  ،2016  ،2015
العامل  واحدة من بطولة  وإفريقي حيقق ثالث ذهبيات فى نسخة 
وحقق الذهبية األوىل ملصر منذ عام 1951.بينما حققت الرباعة 

محمد إيهاب
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السمكة الذهبية .. الفريدة واجنازها

سارة مسري ذهبية النطر فى وزن 69 كجم بعد أن رفعت ثقال يزن 
143 كيلوجرام.

لرفع  الوطنى  املنتخب  العبة  خلف  شيماء  الرباعة  توجت  وقد   
كجم،   +90 وزن  النطر  منافسات  فى  الفضية  بامليدالية  األثقال 

فضاًل عن برونزية اجملموع فى نفس الوزن، 
ًيذكر أن الالعب حممد إيهاب، سبق وأن فاز بامليدالية الربونزية  
بالربازيل،  اقيمت  التى   2016 أوملبياد ريودى جانريو  فى بطولة 
حصل على 3 ذهبيات فى منافسات وزن 77 كجم باخلطف والكلني 
برونزية  على  احلصول  مسري  سارة  لالعبة  سبق  كما  واجملموع، 

أوملبياد ريو دى جانريو 2016 
وقد شاركت مصر  فى هذه البطولة بـ5 العبني فقط وهم أمحد 
سعد ورجب عبد احلى وحممد إيهاب وسارة مسري وشيماء خلف .

ابناء  حققه  مبا  والدولية  االعالم  وسائل  خمتلف  اشادت  وقد 
مصر من اجنازات غري مسبوقة، مؤكدين أن فوزهم مل يكن سهال 
أنه حتقق  إال  امكانات حمدودة  وفق  كبري  بعد جمهود  جاء  وإمنا 
او  قهرها  من  االخرون  االبطال  يتمكن  مل  وعزمية  ارادة  لتوافر 

التغلب عليها.

 كانت رياضة السباحة على موعد مع التاريخ فى 2017 بعدما 
فراشة  مرت   50 منافسات  برونزية  عثمان  فريدة  البطلة  حققت 

املصرية  السباحة  تاريخ  فى  ميدالية  أول  لتصبح  العامل  ببطولة 
جائزة  عثمان  فريدة  كفىال حلصد  ذلك  وكان  العامل  ببطوالت 
جوائز  حفل  خالل  العام  هذا  إفريقيا  قارة  فى  رياضية  أفضل 
وذلك  براغ  التشيكية  بالعاصمة  أقيم  والذي  األوملبية  اللجنة 

تقديًرا جلهودها وإجنازاتها الرياضية الرائعة.
ملنافسات  الربونزية  امليدالية  عثمان  فريدة  حصدت   وقد 
اقيمت  اليت  للسباحة  العامل  بطولة  فى  فراشة  مرت   50 سباق 
مبدينة بودابست اجملرية فى يوليو 2017، وجاءت “فريدة” فى 
املركز الثالث بزمن قدره 25.39 ثانية وهو رقم أفريقي جديد، 
ورفعت رصيد العرب فى تاريخ البطولة العاملية إلي 9 ميداليات .
وذكر االحتاد الدولي للسباحة: “صنعت فريدة عثمان تارخيا 

حيث منحت مصر أول ميدالية فى تارخيها ببطولة العامل “
تكليال  املصرية،  السباحة  حققته  الذي  الثالث  املركز  وميثل 
الرقم  حطمت  املصرية  فالسباحة  سنوات،  مدار  على  جملهودها 
القياسي العاملي للناشئني فى بطولة العامل للناشئني فى ليما ببريو 
2011 فى مسابقة الـ50 مرت فراشة وفازت ملصر بأول ميدالية 

فى تارخيها فى بطوالت العامل للناشئني فى السباحة.
وحصدت من قبل 7 ميداليات ذهبية فى دورة األلعاب العربية 
األلعاب  دورة  فى  حر  مرت  الـ50  بذهبية  وفازت   ،2011 عام 
فريدة  فازت   ،2010 عام  فى  أما   ، العام  نفس  فى  األفريقية 

الدار  فى  األفريقية  البطولة  فى  برونزيات  و3  وفضيتني  بذهبية 
البيضاء باملغرب.
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إجناز أبطال التايكوندو فى فرنسا واألقصر 

 فازت البطلة األوملبية هداية مالك بامليدالية الفضية ملنافسات 
واستطاعت  للتايكوندو،  املفتوحة  فرنسا  بطولة  فى  67 كجم  وزن 
داكون  أمنية  بلجيكا  بطلة  على  الـ32  دور  فى  تتغلب  أن  هداية 
 10-1 فانيسا كورندل  أملانيا  الـ16 على بطلة  دور  6-21 وفى 
 11-0 فىرونيكا فىرميبل  بولندا  بطلة  على  النهائى  ربع  فى  ثم 
ثم فى نصف النهائى على بطلة أسبانيا سيسيلى كاسرتو بورجوس 
3-10 قبل أن ختسر فى املباراة النهائية من بطلة اجملر ريبيكا 

فوريدى 2-11.
 وضمن منافسات البطولة ذاتها استطاع البطل املصري حممد 
فرج حصد امليدالية الفضية ملنافسات وزن 58 كجم بعد خسارته 

فى املباراة النهائية من بطل تركيا مريتشان دوملاسى.
و فى اجواء اسطورية وسط عبق التاريخ وكنوز مصر الفرعونية، 
استضافت االقصر، فعاليات البطولة الدولية للتايكوندو  خالل الفرتة 
من ١٧ - ١٩ فرباير2017، وذلك حبضور ومشاركة ما يزيد عن 

هداية مالك

وأسيوية هى  وأوروبية  وافريقية  عربية  دولة   26 من  170 العبًا 
مصر، بلجيكا، اليونان، إيطاليا، الصني، تركيا، البحرين، فرنسا، 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  قطر،  السويد،  النمسا،  السعودية، 
الدميقراطية،  الكونغو  فلسطني،  السودان،  تونس،  ليبيا،  العراق، 

املغرب، أوغندا، أملانيا، كرواتيا، بولندا، غانا، اجلابون.
و أسفرت منافسات البطولة عن فوز املنتخب الوطنى للتايكوندو 
باملراكز األوىل مرتبعًا على عرش بطولتى الرجال والسيدات، حيث 
حصد أبطال مصر 20 ميدالية بينما جاء فى املرتبة الثانية  أبطال 
8 ميداليات متنوعة ما بني الذهب  منتخب كوت ديفوار بإمجاىل 
والفضة والربونز، و حل املنتخب اإليطاىل  فى املركز الثالث برصيد 

7 ميداليات متنوعة.

وجاءت ميداليات الذهب لالبطال معاذ نبيل” العب نادي الزهور 
السالم”  عبد  و”نور حسني  الصيد   نادي  “العب  عيسى  سيف  و” 
العبة نادي سبورتنج و “حممد أمين “العب املنتخب الوطنى، بينما ا

“يوسف  و  فكري”  ميسون  الالعبة”  من  كل  البطولة  فضية  حرز 
القناوي”و “رضوى رضا عبد القادر” و “تامر عبد املنعم حضري”  
العب نادي الشمس، أما  عن رصيد الفريق املصرى من امليداليات 
الربونزية، فقد حصل عليها كل من “أمحد راوي” و”روان أشرف” 
و”حممد غزالن” و”كريم خريي” و”مينا ماهر” ببربونزية  و”سهام 
عبد  والالعبتان”سهام  اجلوهري”،  الرمحن  “عبد  و  الصواحلي” 

اهلل، وروان رفاعي” .
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15 ميدالية ملصر ببطولة العامل للكاراتيه:

عصر.. ومشرف .. بطال  تنس الطاولة 

حقق منتخب مصر للكاراتيه املركز الثاني وامليدالية الفضية فى 
بطولة العامل للشباب اليت أقيمت فى أسبانيا خالل الفرتة من 23 
و حتى 31 أكتوبر 2017، وجاء منتخب مصر فى املركز الثاني 

حبصوله علي 15 ميدالية متنوعة بواقع)5 ميداليات ذهبية - 3 
ميداليات فضية - 7 ميداليات برونزية(.

وغري  تارخييا  إجنازا  عصر  عمر  حقق  الطاولة..  تنس  وفى 
مسبوق بعد أن أصبح أول العب بعيدا عن قارتي آسيا وأوروبا يصل 
إىل قائمة أفضل 20 العبا فى التصنيف العاملي للعبة واحتل عصر 
املركز الـ16 عامليا مع نهاية شهر أكتوبر املاضي فى إجناز كبري 

لتنس الطاولة املصرية.
لتنس  املفتوحة  نيجرييا  بطولة  بلقب  مشرف  دينا  فازت  كما 
الطاولة بعد فوزها فى النهائي على الروسية اوجلا كوليكوفا 4-0 
ساندرا  اجملرية  عاملًيا   86 املصنفة  على  تفوقت  ان  بعد  وذلك   ،

بريجيل 2-4 فى نصف النهائى.
إجنازا  مصر  سيدات  منتخب  حقق  اإليقاعي..  اجلمباز  وفى 
غري مسبوق بتحقيق امليدالية الربونزية فى بطولة اجلائزة الكربى 
الفريق حنو حلم  أوىل خطوات  فى  تاريخ مصر  فى  األوىل  للمرة 
)هيا  الالعبات  الفريق  وضم   ،2020 طوكيو  ألوملبياد  التأهل 
بيومى  وشريفة  أيوب  وآينت  حممد  وليلى  وحبيبةأمين  هشام 

ونورعبدالعزيز(.

وحصد أبطال مصر فى اجلمباز علي ميداليتني فى بطولة العامل 
فى “بلغاريا” حيث فازت الالعبة فرح أمحد بامليدالية الفضية بينما 

حصل الالعب على أبو القاسم على امليدالية الربونزية.

دينا مشرف

عمر عصر
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 ذهبية اجلائزة الكربي لـ”اجلودو”

الوطين  املنتخب  العب  درويش  رمضان  املصري  البطل  حقق   
2017، بعدما جنح فى احلصول  للجودو اجناًزا خاًصا فى عام 
علي املركز األول وذهبية بطولة “اجلائزة الكربي” اليت اقيمت فى 

“أوزبكستان” أكتوبر 2017 ، بعد فوزه على الروسى “الياسوف” 
فى نهائى وزن 100 كيلو جرام بنتيجة 1/ 0.

ثالث ذهبيات للخماسى احلديث 
خالل  طفرة  الرياضة   هذه  شهدت  احلديث..  اخلماسي  وفى 
وفضيتني  ذهبية  حتقيق  فى  مصر  جنحت  إذ  العاملية  املشاركات 
مبصر  أقيمت  اليت  النسخة  فى  العام  هذا  للكبار  العامل  ببطولة 
وأمحد  حامد  )إسالم  الرجال  فريق  2017وحقق  أغسطس  فى 
أشرف وياسر حفين( امليدالية الذهبية بينما حقق فريق السيدات 

املختلط  وفريق  الفضية  امليدالية  عامر(  ومريم  بكر  أبو  )سندس 
)إسالم حامد وهايدي عادل( امليدالية الفضية.

للخماسي احلديث )هايدي  للشابات  بينما حصل منتخب مصر 
عادل - سندس طارق - مريم عامر - سلمي أمين( علي املركز 
الثالث وامليدالية الربونزية فى بطولة العامل التى أقيمت فى اجملر.

 8 ميداليات ألبطال الوشو كونغ فو بالصني:
 حصد العبو منتخب مصر 8 ميداليات متنوعة )3 ذهب - 4 
فضة - 1 برونزية( فى بطولة العامل للوشو كونغ فو اليت اقيمت 
بالصني فى نوفمرب املاضي، وحصل على امليداليات الذهب “هشام 

من  كل  الفضية  وامليداليات  السيد”،  أمري  صالح،  سلمى  نبيل، 
حممد  خليفة،  حسن  اهلادى،  عبد  كامل  حممد  صالح،  “سارة 

ناجى”، فىما حصل الالعب نور الشني على ميدالية برونزية.
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“بيج رامي” “مسرت أوملبيا”:
رامي”  “بيج  بـ  الشهري  السباعي  رامي  املصري  البطل  توج 
البطولة  تعترب  واليت  أوملبيا”  “مسرت  بطولة  فى  الفضية  بامليدالية 
األكرب واألشهر فى لعبة كمال األجسام، وجاء بطل مصر فى املركز 
الثاني خلف الالعب األمريكي “فىل هيث” صاحب امليدالية الذهبية 
وحامل لقب البطولة فى 6 مناسبات سابقة..وتعترب امليدالية اليت 
حققها “بيج رامي” االولي ملصر فى تاريخ بطوالت “مسرت أوملبيا”.

ذهبية وبرونزية للمصارعة 
عاما-   -23 السالم  املصري طارق عبد  املصارعة..حقق  وفى 

ذهبية بطولة أوروبا للمصارعة واليت أقيمت فى صربيا .
 وحصل بطل مصر فى املصارعة الرومانية حسن حممد حسن 
فى  اقيمت  اليت  للشباب  العامل  لبطولة  الربونزية  امليدالية  على 

فنلندا بعد فوزه على منافسه اهلندى ٤-٣ فى وزن ٦٠ كجم.

طارق عبد السالم
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 ألعاب بعيدة عن األضواء:

فريق الكرة الطائرة

سامح سيدهم بطل البلياردو

مصطفى العراقى بطل القوة البدنية

أنواع  فى  االجنازات  بعض  حتقيق  فى  مصر  أبطال  جنح 
اجلماهري  اهتمام  تشغل  ال  اليت  األخري  األلعاب  من  خمتلفة 
املصرية بالقدر الكافى، حيث فاز أبطال مصر فى القوة البدنية 
ببطولة  العز  أبو  سامى  والالعب  العراقى  مصطفى  الالعب 
األول  املركز  مصطفى  وحقق  أمريكا،  فى  اقيمت  اليت  العامل 
وحصل  القياسى  الرقم  حمطمًا  العب  أفضل  وجائزة  للكبار 

سامى على املركز األول للناشئني والثانى للكبار.
“خمتلط”  مصر  منتخب  الطائرة..حقق  الريشة  وفى   
امليدالية الذهبية ببطولة إفريقيا فى إجناز تارخيي يتحقق 

للمرة األوىل فى تاريخ مصر.
سنة   23 حتت  الطائرة  للكرة  الشباب  منتخب  وحقق 
إجناز رياضى مصرى كبري وغري مسبوق فى تاريخ الكرة 
الطائرة بعدما حصل علي املركز اخلامس على العامل بعد 

أن هزم اليابان ٤/٠ فى البطولة التى اقيمت فى مصر.
والتى  للسالح  افريقيا  بطولة  بلقب  مصر  فازت  كما 
اقيمت باستاد القاهرة حيث فازت مصر بصدارة الرتتيب 
برونز(   7 4 فضة -  6 ذهب -  العام ب17 ميدالية ) 

متفوقة على تونس بعد الفوز بذهبية السيف فرق سيدات والشيش 
فرق رجال وسيدات وسيف املبارزة فرق رجال.

مسابقة  ضمن  العاملية  االلعاب  بربونزية  سيدهم  سامح  وتوج   
البلياردو وهى أول ميدالية مصرية فى تاريخ اللعبة.
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الرياضة يف مصر القدمية
 

“الفراعنة”.. مارسوا الرياضة البدنية والذهنية .. 
ووضعوا اصوهلا      

املصريون القدماء هم ايضًا أصحاب اخرتاع كرة اليد فالثابت 
علي جدران املقابر الفرعونية ان قدماء املصريني مارسوا لعبة كرة 
اليد، وألول مرة فى تاريخ البشرية يسمح للفتيات مبمارسة الرياضة 
اللعبة علي جدران مقابر”بين  لتلك  العديدة  املناظر  حيث ظهرت 
اليد  كرة  لعبة  أصحاب  انهم   يثبت  املنيا مما  “ مبحافظة  حسن 
حيث تظهر طريقة أخري هي أن تعتلي فىها فتاة ظهر زميلتها ثم 

تتقاذفن بثالث كرات صغرية فى حركات سريعة متالحقة .
قدماء  مارسها  فقد  خالصة  مصرية  لعبة  اهلوكي  لعبة  ان  كما 
املصريني منذ اآلف السنني حيث ثبت ذلك من النقوش والرسوم 
اليت اكتشفت مبقابر بين حسن باملنيا ، فىظهر العبني قد أمسكوا 

بالعصا املعكوفة فى احنناءة رياضية .
وكانت رياضة “العدو” معروفة فى مصر منذ العصر الفرعوني 

توضح  اليت  األمثلة  تلك  ومن  اجلري  سرعة  فى  يتبارون  فكانوا 
الي  ترجع  بسقارة  “بتاح حتب”  مقربة  فى  مناظر  العدو  ممارسة 
األسرة اخلامسة ولقد وصلت رياضة العدو درجة كبرية من األهمية 
حيث كان جناح الفرعون فى العدو شرطًا أساسيًا لتولي احلكم أو 
عدوًا  حمددة  مسافة  يقطع  أن  عليه  كان  حيث  للفرعون  التجديد 
الي  تؤهله  انه بصحة جيدة  يثبت  لكي  أو مسابقًا حيوانًا   منفردًا 
حكم البالد ، و هذا حسبما مت تدوينه علي معظم اآلثار املصرية ، 
ومنها ما يظهر باملقصورة احلمراء مبعبد حتشبسوت بالكرنك حيث 

نري امللكة وهي تعدو .
املنتشرة لدي قدماء  األنشطة  تعترب رياضة املصارعة أحد  كما 
فى  الرياضة  هذه  تصورها  اليت  املناظر  ظهرت  حيث  املصريني 
رياضة  أشكال  فظهرت   ، واحلديثة  والوسطي  القدمية  الدولة 

 عرف املصريون القدماء العديد من الرياضات اليت تشكل أساس كثري من االلعاب 
الرياضية املوجودة حاليًا ، فهم أول من مارسوا اللكم بغرض إعداد الشباب للدفاع 
عن وطنه ويظهر علي مقربة “خري واف” بغرب األقصر منظر ميثل رياضة املالكمة 
الفرعون  أمام  املالكمة  رياضة  ميارسون  املالكمني  من  أزواج  ميثل  آخر  ومنظر 
يعرب  مشهد  وهو  اجلمهور  لتحية  املهزوم  ينحين  بينما  باملباراة  الفائز  بهجة  ويظهر 
عن الروح املهذبة اليت تعيد للرياضة وقارها ومجاهلا وبذلك ميكن القول بأن مصر 

الفرعونية عرفت رياضة املالكمة قبل اإلغريق بقرون طويلة .
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املصارعة بني األطفال والصبيان علي مقربة بتاح حتب بسقارة من 
الدولة القدمية وهذه أقدم صورة لرياضة املصارعة حيث ترجع الي 
األسرة اخلامسة كما صورت مناظر أخري متثل رياضة املصارعة 
مقربة  جدران  علي  متعددة  وضعيات  فى  احملرتفىن  الرجال  بني 

األمري “باكت” ببين حسن باملنيا .
السباحة  رياضة  مبمارسة  مغرمني  القدماء  املصريون  وكان   
السباحة  رياضة  ملمارسة  النيل  شاطئ  الي  دائمًا خيرجون  فكانوا 
وقد صورت املناظر األثرية العديد من مناظر السباحة منها : صورة 
متثل فتاة وهي تعوم بني زهور اللوتس وهناك مناذج عديدة لرياضة 
السباحة منها وعاء من األلبسرت علي هيئة فتاة ساحبة فى النيل .

كما تعترب مصر القدمية هي اليت وضعت األصول األولي أللعاب 
اجلمباز فقد وضحت النقوش األثرية مناظر عديدة وأوضاع دقيقة 
الي  بشدة  ذراعية  باسطا  أحدهم  يقف  شباب  الربعة  منظر  منها 
فى  أمامه  بشدة  ذراعيه  آخر  ويبسط  كتفه  مستوي   فى  اجلانبني 
الي  األخري  دافعًا  واحدة  ساق  علي  يعتمد  فى حني  كتفه  مستوي 
األمام فى وضع ويتخذ األخران أوضاعًا مماثلة من مقربة األمري 
باكت ببين حسن باملنيا وتضيف النقوش األثرية ان املرأة املصرية 
أولي نساء البشرية ممارسة للجمباز وهذا ثابت من خالل النقوش 
أللعاب  القدمية  املصرية  املرأة  منظر ميثل ممارسة  منها  األثرية 

اجلمباز مبصاحبة املوسيقي .
التعليم  مناظر  من  مبجموعة  األثرية  النقوش  ايضًا  واحتفظت 
يؤدين  فتيات  عدة  يظهر  حيث  االيقاعي  الرقص  فى  اجلماعي 

ايقاعية فى أوضاع منتظمة من مقربة خريواف غرب األقصر.
ان  القدمية   املصرية  اآلثار  على  املنقوشة  الرسوم  كما سجلت 
حيث  االعتبار  بعني  الفروسية  رياضة  الي  نظر  القديم  املصري 
ممارستها  جيب  اليت  الرياضات  من  الفروسية  رياضة  اصبحت 
منظر  منها  املصرية  اآلثار  علي  للفروسية  عديدة  مناظر  وظهرت 

علي معبد رمسيس الثاني .
 كما تعكس بعض النقوش الفرعونية ان لعبة املبارزة ) الشيش 
حاليًا ( لعبة مصرية خالصة ، حيث توصل املصريون القدماء الي 
استخدمت حلماية  اليت  واالقنعة  أدواتها  هلا  أعدوا  و  ممارستها، 
الوجه ، وقد ظهرت أول مباراة للمبارزة عند قدماء املصريني فى 

الي  يرجع  والذي  االقصر  من  القريبة  هابو  مبدينة  معبد  نقوش 
عصر امللك رمسيس الثالث ، حيث ظهرت فىها املبارزان ممسكني 
بأسلحة مغطاة عند طرفها ومرتديان اقنعة حلماية الوجه تشبه الي 

حد كبري االقنعة احلديثة .
كما اهتم املصريون القدماء برياضة الرماية كتدريب للدفاع عن 
الوطن ضد الغزاة واجملرمني وًأصبحت تلك الرياضة من الرياضات 
اليت مارسها ملوك مصر القدمية وظهرت مناظر عديدة لرياضة 
الرماية علي اآلثار املصرية منها منظر من معبد سييت بأبيدوس ، 
وايضًا صور تضم جمموعة من الرماة الذين يتدربون علي رياضة 

الرماية عن طريق استخدام القوس والسهم .
وعرف املصريون القدماء ايضًا كانت رياضة القفز العالي أو ما 
يسمي بالوثب العالي حيث تظهر مناظرها فى مقربة الوزير ) بتاح 
حتب ( املوجودة فى سقارة ومن بني الرياضات اليت تندرج حتت 
ألعاب القوي مصارعة الثريان وتعترب مصر القدمية أولي الشعوب 
اليت اجتهت أنظارها الي احليوان فى ممارسة الرياضة وهي بذلك 
تسبق مجيع األمم فى تلك الرياضيات فتظهر فى النقوش األثرية 

كيف حياول  الفرعون ايقاع  العجل ومصارعته .
الذين عشقوا  القدماء  املصريون  أن ميارس  الطبيعي  وكان من 
أو البحار  النيل  النيل ان ميارسو  رياضة التجديف سواء فى نهر 
النقوش  من  بالعديد  املصرية  اآلثار  وحتتفظ  مبصر  احمليطة 
ومنها  القدمية  الدولة  من  التجديث  رياضة  توضح  اليت  والنماذج 

منظر اجملدافىن من الدولة احلديثة .
املصريني  عند  الرياضات  أهم  من  الصيد  رياضة  كانت  كما 
والفىلة  السباع  لصيد  القدماء خيرجون  املصريون  فكان  القدماء 
القوارب  يركبوا  ان  والعظماء  النبالء  واعتاد  الوحشية  والثريان 
أحراش  الي  رحلة  فى  وخيرجون  الربدي  من  املصنوعة  الصغرية 

الدلتا ومعهم أسرهم وخدمهم وذلك لصيد األمساك والطيور .
وجبانب الرياضيات البدنية عرف املصري القديم نوعًا آخر من 
الرياضة اليت كان من  شأنها أن تنمي مدراك العقل واعمال الفكر 
، ويعود فضل اخرتاع لعبة الشطرنج الي مصر القدمية حيث عثر 
فى املقابر الفرعونية علي جمموعة من أدوات اللعب اليت تتشابه فى 

اشكاهلا وطريقة لعبها مع لعبة ) السنت (.
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