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وبتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة ،وسمو

الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة األولمبية
الوطنية رئيس الجائزة ،حققت الجائزة خالل  10دورات إنجازات

وكرمت المئات من المبدعين الرياضيين األفراد والفرق
عديدة ّ

والمؤسسات من دولة اإلمارات العربية المتحدة والوطن العربي،
والعالم ،وأصبح الفوز بها طموحا للجميع من الرياضيين الناشئين
وحتى أكبر االتحادات والمنظمات واللجان األولمبية الوطنية

والدولية.

لقد وضع مجلس أمناء الجائزة نصب عينيه تحقيق األهداف

سعادة  /مطر الطاير
رئيس مجلس أمناء الجائزة

جائزة اإلبداع
لكل المبدعين
من رؤية حكيمة وقلب ينبض بالحب لألهل واألشقاء ،وللعالم،

تكون الجائزة حافزا لتحقيق اإلنجازات وداعما للمبدعين ،وأن

تصل الى كل مكان في العالم ،والى جميع الفئات ،وأن تساهم

في نشر ثقافة اإلبداع وإطالق المبادرات اإلبداعية ،وهو األمر

الذي تحقق من خالل ندوات وملتقيات ومبادرات وإطالق محور

للتنافس المؤسسي في مختلف مجاالت العمل الرياضي لتمكين

مختلف الفئات في المجال الرياضي ،فنالت الجائزة في عام 2015
شرف عضوية «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» أكبر

مبادرات تنموية ومعرفية وإنسانية في العالم ،حيث تعمل الجائزة

في فئة تمكين المجتمعات.

واليوم مع احتفالنا بتكريم المبدعين الفائزين في الدورة العاشرة
للجائزة من دولة اإلمارات والوطن العربي والعالم ،فإننا نعاهد

القيادة الرشيدة على مواصلة العمل الدؤوب لدعم المبدعين

وتطوير القطاع الرياضي وخدمة وطننا وأمتنا ،كما نعاهد الرياضيين

تأسست «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي» التي

في كل مكان بأننا سنواصل السير وفق نهج قيادة رشيدة

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتسعى

انجازاتهم ،ووفقا لمعايير ثابتة وجهود لجان عمل حيادية تضم

بمستوى اإلنجازات من خالل دعم وتكريم المبدعين وترسيخ

العربية وبمختلف التخصصات الرياضية.

تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب
لترجمة فكر سموه ورؤيته لتطوير القطاع الرياضي واالرتقاء
اإلبداع كنهج في العمل الرياضي.

4

الكبيرة التي رسمها سمو راعي الجائزة وسمو رئيس الجائزة بأن

وتوجيهات سديدة وأن نكرم المبدعين بحيادية ونزاهة حسب قيمة
كفاءات من دولة اإلمارات العربية المتحدة ومن مختلف الدول
ومن الله التوفيق

5

رؤيتنا
والتميز الرياضي
أن تكون دبي مركزاً عالمياً لإلبداع والريادة
َ

مجلس
أمناء الجائزة

رسالتنا
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي ،أرفع جائزة عالمية
تمنح من مدينة دبي نبض اإلبداع ،لتكريم المبدعين في شتى

المجاالت الرياضية ،وتقدير جهود صناع المجد األكثر تميزاً وإبداعاً
في تطوير العمل المؤسسي الرياضي ،محلياً وعربياً وعالمياً ،

وزيادة التنافسية الرياضية النزيهة ،والناتج الرياضي الفكري،والتقني

كوسيلة تضيف لإلبداع اإلنساني.

القيم
الشفافية

العدالة

الثناء

اإلنجاز

تأصيل

تطوير

دبي الرياضي  ،ويضم المجلس في عضويته نخبة من القيادات

الرياضية والمختصين في مختلف مجاالت العمل الرياضي واإلعالمي

أهدافنا
تشجيع

التمكين

يترأس مجلس أمناء الجائزة سعادة مطر الطاير نائب رئيس مجلس

من دولة اإلمارات العربية المتحدة والوطن العربي.

ويتولى المجلس تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي

تقدير

الجائزة ،وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس
اللجنة األولمبية الوطنية رئيس الجائزة ،و رسم سياسات العمل

لتحقيق أهداف الجائزة في تطوير القطاع الرياضي عبر تكريم

المبدعين ودعم جهودهم ،ونشر ثقافة اإلبداع في العمل الرياضي

6

7

المجد لمن يصنعه

المجد له ُصناع وبطوالت ال تتحقق إال من خالل

الخطوة األولى

العمل والجهد واإلخالص وقبل كل ذلك الثقة

إنها الخطوة األولى وحجر األساس ألي عمل مميز

بالنفس وفي الكوادر والكفاءات التي تخطت

وناجح ،فعندما يكون لك حلم يرسم هدفا يجعلك

نجاحاتها كل الحدود.

تتغلب على كل العقبات التي قد تواجهها حتى
تحول هذا الحلم لواقع.

تقدير المبدعين

تقود الجائزة الجهود لها في دعم النشاط الرياضي
محليا وعربيا ودوليا في تقدير المبدعين الرياضيين

الميزة التنافسية

ترسيخ فكر وثقافة اإلبداع الرياضي في القطاعات

بما يليق بإبداعهم وجهدهم.

الرياضية من كافة جوانبه ( اإلنجاز ـ اإلبداع ـ االبتكار).

األثر واالستدامة

إسهامات الجائزة في تواصل واستدامة
اإلنجازات من خالل تكريم المبدعين.

طموحاتنا

نرتقي بالعمل لتعزيز الدور

الريادي العالمي للجائزة.

األولى من نوعها

الجائزة هي األولى من نوعها على مستوى العالم
أفراد وفرق ومؤسسات.

دعم وتقدير المبدعين.

التي تجمع كافة أطراف المنظومة الرياضية من

8

بصمات إيجابية

حصلت الجائزة على إشادة عالمية وجائزة تقديرية

من اللجنة األولمبية الدولية لدور الجائزة في

9

شركـــــاؤنا
في اإلبداع

لتحقيق أهداف الجائزة ضمن مبادرات محمد بن
راشد آل مكتوم العالمية وإيمانا بدور الشراكات
التي تعزز هذا الجانب عملت الجائزة على سلسلة
من الشراكات الدولية وكان أهمها

اللجان
األولمبية
الوطنية

204
178

7

33

34

اتحاد
االتحادات
الدولية الشتوية

اللجنة
البارالمبية
الدولية

اتحاد
االتحادات
الدولية الصيفية

69

االتحادات
الدولية المعترف
بها من اللجنة
األولمبية الدولية

اتحاد
اللجان األولمبية
الوطنية العربية
11

2188

118

مشارك

12

68

مليون درهم
جوائز

دولة

583

1386

مشارك
من دولة اإلمارات

219

مشارك على
المستوى العالمي

مشارك
من الدول العربية

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

تأسيس العمل
وفق منطلق الجائزة

الوصول إلى كافة
شرائح المجتمع
الرياضي

توطيد العالقات
والشراكات مع
المنظمات الرياضية
العربية

االنطالقة للعالمية
في فئة المؤسسات

الشراكة مع
االتحادات الدولية

ترسيخ فكر ورؤى
اإلبداع الرياضي

ترسيخ مرحلة
االبتكار الرياضي

الحوكمة واإلبداع
الرياضي في ظل
النزاهة والشفافية

تمكين المرأة
في المجال الرياضي

تمكين الشباب
في المجال الرياضي

13

الجائزة في

أرقـــــام

230
12

7

رياضي
محلي

9

شخصية
رياضية
محلية

شخصية
رياضية
عربية

شخصية
رياضية
عالمية

4

8

16

إداري
محلي

حكم
محلي

مدرب
محلي

فريق
محلي

مؤسسة
محلية

26

7

إداري
عربي

6

حكم
عربي

6

مدرب
عربي

10
فريق
عربي

12

13

30

8

12

3

6

رياضي
عربي

مؤسسة
عالمية

14

فائز
ومكرم
َّ

9

15

3

رياضي ناشئ
محلي

رياضي عربي
متميز

فئة أصحاب
الهمم

ابتكارات
علمية
تطبيقية

مؤسسة
عربية

16 104 110
فائز
محلي

فائز
عربي

19 165
فئة
الفردي

فئة
الجماعي

فائز
عالمي

46

فئة
المؤسسي

مبادرة إعالمية
رياضية متميزة

15

 10سنوات من

اإلبداع الرياضي

الدورة األولى

2009

التفرد
والتميز
محمد خميس

قصة الدورة

المدرب العربي

حسن شحاته
اإلداري المحلي

المدرب المحلي

مهدي علي

محمد بن سليم
امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

سمة الدورة

تأسيس العمل وفق منطلق الجائزة النابع من
فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم ورؤيته في تحقيق االنجاز والتميز.

شخصية
الــــدورة

سمو الشيخ
هزاع بن زايد آل نهيان

16 116 21
ومكرم
فائز
َّ

18

مشارك

دولة

الفائزون والمكرمون
سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان

اإلمارات

الشخصية الرياضية المحلية

الشيخ أحمد الفهد الصباح

الكويت

الشخصية الرياضية العربية

اسامة الهادي الملولي

تونس

الرياضي العربي

حسن شحاته

مصر

المدرب العربي

سعد كميل الفضلي

الكويت

الحكم العربي

المنتخب الوطني العماني لكرة القدم

عمان

الفريق العربي

المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة

تونس

المؤسسة العربية

أحمد سلطان الكتبي

اإلمارات

الرياضي المحلي

مهدي علي

اإلمارات

المدرب المحلي

محمد أحمد بن سليم

اإلمارات

اإلداري المحلي

منتخب الشباب لكرة القدم

اإلمارات

الفريق المحلي

نادي سيدات الشارقة

اإلمارات

المؤسسة المحلية

اتحاد اإلمارات أللعاب القوى

اإلمارات

المؤسسة المحلية

محمد سعيد حمان

المغرب

أفضل ابتكار علمي تطبيقي رياضي.

فريق د .إسماعيل حامد

مصر

مشروع ناجح أسهم في إثراء الحركة الرياضية

االتحاد العربي السعودي للطب الرياضي

السعودية مؤسسة تدعم وتعزز الرياضة في المجتمع

محمد خميس خلف

اإلمارات

رياضي ( فئة أصحاب الهمم )

نادي دبي ألصحاب الهمم

اإلمارات

برنامج ناجح ححق نجاحات ونتائج متميزة

ابو بكر كاكي خميس

السودان

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

نادي الوحدات

األردن

فريق حقق أعلى الدرجات

فريق عمل برنامج الجماهير بقناة دبي الرياضية

اإلمارات

مبادرة إعالمية رياضية متميزة

ابو بكر كاكي خميس

رياضي حقق إنجاز
رفيع المستوى

19

الدورة الثانية

2010

جائزة
العرب
يونس جاد

قصة الدورة

الشخصية الرياضية النسائية

الرياضي المحلي

يحيى الحمادي

الشيخة نعيمة األحمد الجابر الصباح

الحكم المحلي

علي حمد البدواوي
امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

سمة الدورة

االنتشار والترويج في دولة اإلمارات العربية
المتحدة والوطن العربي من خالل الوصول إلى
شراح المجتمع الرياضي كافة

الفائزون والمكرمون
صاحب السمو الشيخ  /سلطان بن محمد القاسمي اإلمارات
الشيخة نعيمة األحمد الجابر الصباح

الكويت

علي محمد العاصي

األردن

الرياضي العربي

جامع محمود جامع

شخصية
الــــدورة

صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي
رعاه الله

16 132 18
ومكرم
فائز
َّ

20

مشارك

دولة

الشخصية الرياضية المحلية
الشخصية الرياضية النسائية

الصومال المدرب العربي

االتحاد السوداني أللعاب القوى

السودان

المؤسسة العربية

يحيى منصور الحمادي

اإلمارات

الرياضي المحلي

علي حمد البدواوي

اإلمارات

الحكم المحلي

منتخب اإلمارات للبولينج

اإلمارات

الفريق المحلي

نادي العين الرياضي

اإلمارات

المؤسسة المحلية

طوني خوري

لبنان

إداري حقق إنجاز رفيع المستوى

فراس هاشم معال

سوريا

إنجاز يرتكز على القيم الرياضية

أحمد خليل

اإلمارات

رياضي صاعد حقق نجاح متميز

اللجنة األولمبية المصرية

مصر

مؤسسة تدعم وتعزز الرياضة في المجتمع

الخليج الرياضي ـ جريدة الخليج

اإلمارات

مبادرة إعالمية رياضية متميزة

مجلس أبوظبي الرياضي

اإلمارات

برنامج ناجح حقق نجاحات ونتائج متميزة

يونس جاد

المغرب

رياضي ( فئة أصحاب الهمم )

أحمد خليل
رياضي صاعد حقق
نجاح متميز

21

الدورة الثالثة

2011

صناعة
اإلبداع
محمد عبدالله القايد

قصة الدورة

الشخصية الرياضية العربية

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

الرياضي العربي

إبراهيم صبري

الحكم العربي

أبوبكر كردي
امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

سمة الدورة

توطيد العالقات والشراكات مع كافة
المنظمات الرياضية العربية والدولية
لتبني فكر ورؤى اإلبداع الرياضي

الفائزون والمكرمون
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

اإلمارات

الشخصية الرياضية المحلية

إبراهيم خيري صبري

مصر

الرياضي العربي

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

أبوبكر كردي

االتحاد األردني للتايكواندو

األردن

سالم عبدالرحمن محمد

اإلمارات

الرياضي المحلي

اإلمارات

الحكم المحلي

عمر محمد المرزوقي
محمد راشد النعيمي

عبدالله سويدان سعيد

ومكرم
فائز
َّ

22

مشارك

دولة

اإلمارات

اإلمارات

مصر

الفريق المحلي

المؤسسة المحلية

الشخصية الرياضية النسائية

السعودية

رياضي عربي متميز

اإلمارات

رياضي فئة (أصحاب الهمم)

السعودية

مبادرة إعالمية رياضية متميزة

تونس

منتخب ليبيا األول لكرة القدم

ليبيا

جريدة البيان ـ ملحق البيان الرياضي

اإلمارات

برنامج صدى المالعب

الحكم المحلي

اإلمارات

نادي الثقة للمعاقين

محمد عبدالله القايد

الرياضي المحلي

المؤسسة المحلية

اإلمارات

أ .د .منيرة مرقص

المؤسسة العربية

اإلمارات

منتخب اإلمارات االولمبي لكرة القدم

دلما رشدي هشام
ُأنس جابر

الفريق العربي

المدرب المحلي

اإلمارات

اتحاد اإلمارات للتايكواندو والكاراتيه

19 135 22

البحرين

المؤسسة العربية

منتخب كرة اليد المصري للشباب

نادر مجتهد بن هندي

سمو الشيخ
منصور بن زايد آل نهيان

السعودية

الحكم العربي

مصر

اللجنة األولمبية البحرينية

شخصية
الــــدورة

البحرين

الشخصية الرياضية العربية

ُأنس جابر
رياضي عربي متميز

رياضي عربي متميز

إنجاز يرتكز على القيم الرياضية

مبادرة إعالمية رياضية متميزة

23

الدورة الرابعة

2012

الرؤية
الثاقبة
عبدالله العرياني

قصة الدورة

الشخصية الرياضية النسائية

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة

رياضي عربي متميز

عالء الدين أبو القاسم

نجاة الكرعة

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

سمة الدورة

االنطالق للعالمية من خالل فئة المؤسسات
والتي حظيت بمشاركة تجاوزت  %90من
اللجان األولمبية الوطنية في العالم .

الفائزون والمكرمون
جاك روغ

عثمان السعد ( رحمه الله )

الشيخة  /حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة
اللجنة األولمبية البريطانية

توفيق مخلوفي

جبريل محمود الرجوب

ومكرم
فائز
َّ

24

اإلمارات

الحكم المحلي

فريق نادي النصر الثقافي الرياضي لكرة الطاولة للرجال

حبيبة المغربي

مشارك

فلسطين

اإلداري العربي

الجزائر

اإلمارات

عالء الدين أبو القاسم

118 289 16

بريطانيا

المؤسسة العالمية

البحرين

عبدالله سلطان العرياني

اتحاد اإلمارات للمصارعة والجودو والجوجيتسو والكيك
بوكسينغ

جاك روغ

السعودية

الشخصية الرياضية العربية

اإلمارات

حامد محمد الروسي

شخصية
الــــدورة

بلجيكا

الشخصية الرياضية العالمية

اإلمارات
مصر

تونس

الشخصية الرياضية النسائية
الرياضي العربي

الرياضي المحلي
الفريق المحلي

المؤسسة المحلية

رياضي عربي متميز

رياضي عربي متميز

المر محمد المر بن حريز

اإلمارات

رياضي محلي ناشئ

اللجنة األولمبية الوطنية ( اوكرانيا )

أوكرانيا

مؤسسة تدعم وتعزز الرياضة في المجتمع

نجاة الكرعة

المغرب

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

توفيق مخلوفي
الرياضي العربي

دولة
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الدورة الخامسة

2013

طريق
القمة
أمين الشنتوف

قصة الدورة

الشخصية الرياضية العربية

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

نوال المتوكل

الشخصية الرياضية النسائية

خليفة المطيوعي

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

الفائزون والمكرمون

سمة الدورة

الشراكة مع المنظمات الدولية،
والمشاركة في أكبر المعارض
والمؤتمرات العالمية.

الشيخة  /فاطمة بنت مبارك

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

معالي  /نوال المتوكل

المغرب

الشخصية الرياضية النسائية

مصر

الفريق العربي

توماس باخ

االتحاد الدولي لكرة القدم

المعهد الرياضي «بياردي كوبرتان»

سلطان علي الطاهر

فريق الفيكتوري تيم 3

لجنة التضامن األولمبي في اللجنة األولمبية الدولية

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

ومكرم
فائز
َّ
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مشارك

مقره سويسرا المؤسسة العالمية
تونس

اإلمارات
اإلمارات

المؤسسة العربية

الحكم المحلي

الفريق المحلي

مقرها سويسرا مؤسسة تدعم وتعزز الرياضة في المجتمع
مقرها فرنسا

خليفة سلطان المطيوعي

اإلمارات

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

كرار محمد جواد

العراق

أمين الشنتوف

42 226 22

الشخصية الرياضية العربية

مؤسسة تدعم وتعزز الرياضة في المجتمع

الجولف في دبي

سمو الشيخة
فاطمة بنت مبارك

المانيا

الشخصية الرياضية العالمية

البحرين

النادي األهلي المصري لكرة القدم

شخصية
الــــدورة

اإلمارات

الشخصية الرياضية المحلية

عبدالله غانم المري

اإلمارات
المغرب

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

خليفة علي الجهوري

اإلمارات

خليفه محمد مراد

رياضي عربي متميز

اإلمارات

سيف محمد الفالسي

عائشة سرحان المعيني

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )
رياضي ناشئ محلي

اإلمارات

فهد عباس عبد الرزاق

برنامج ناجح حقق نجاحات ونتائج متميزة

اإلمارات
اإلمارات

توماس باخ
الشخصية الرياضية
العالمية

رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي

دولة
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الدورة السادسة

2014

اإللهام
الرياضي
رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

الشخصية الرياضية النسائية

رانيا علواني

سمو الشيخ
خالد بن حمد بن عيسى آ ل خليفة

الشخصية الرياضية العالمية

االمير البرت الثاني
ٔ

رياضي ناشئ محلي

آمنه نعمان آل علي
امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

سمة الدورة

ترسيخ فكر ورؤى اإلبداع الرياضي على
المستويات المحلية والعربية والعالمية

الفائزون والمكرمون
الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

اإلمارات

الشخصية الرياضية المحلية

سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

االتحاد الدولي للهوكي

مقره سويسرا المؤسسة العالمية

األمير ألبرت الثاني
رانيا علواني

ايانله سليمان حسن

موناكو

مصر

جيبوتي

عبدالحكيم محمد الشنو

البحرين

اإلداري العربي

شركة وقت اللياقة

السعودية

منتخب اإلمارات االول لكرة اليد

اإلمارات

أحمد أكرم محمد

مصر

الجزائر

المنتخب السعودي لكرة القدم لذوي اإلعاقة الذهنية السعودية

فيصل فهد الكتبي

سمو الشيخ
أحمد بن سعيد آل مكتوم

مامي مو لإلنتاج

42 262 25
ومكرم
فائز
َّ
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مشارك

دولة

الشخصية الرياضية النسائية
الرياضي العربي

جمال حمودي

شخصية
الــــدورة

الشخصية الرياضية العالمية

إبراهيم الحسينى حمدتو

اإلمارات

الحكم العربي

الفريق العربي

المؤسسة العربية

الرياضي المحلي
الفريق المحلي

اإلمارات

المؤسسة المحلية

مصر

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

رياضي عربي متميز

مهدي عبد الرحيم أبو الحسن

اإلمارات

حكم محلي متميز

أحمد الكمالي

اإلمارات

إداري محلي متميز

يعقوب غابش

راشد عبدالله سويدان

اإلمارات
اإلمارات

فارس عبدالله الجناحي

اإلمارات

محمد سعيد الكعبي

اإلمارات

عيسى ابراهيم البلوشي

اإلمارات

سالم أحمد الشحي

آمنه نعمان آل علي

اإلمارات
اإلمارات

قصة الدورة

ابراهيم الحسينى حمدتو

حكم محلي متميز

رياضي ناشئ محلي

رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي

رياضي ناشئ محلي
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الدورة السابعة

2015

جائزة
العرب
االتحاد الدولي للجودو

قصة الدورة

االداري العربي

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة

رياضي ناشئ محلي

راشد علي الظاهري

الرياضي العربي

إيهاب السيد
امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

الفائزون والمكرمون

سمة الدورة

ترسيخ االبتكار الرياضي
باعتباره موطن اإلبداع

صاحبة السمو الملكي األميرة هيا بنت الحسين

صاحب السمو الملكي األمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود

السعودية

ماجد عبدالله العصيمي

اإلمارات

االداري المحلي

محمد عيسى العظب

نادي أبوظبي للصقارين

اإلمارات

إيهاب عبد الرحمن السيد

فهد عدوان المرداسي

ومكرم
فائز
َّ
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مصر

البحرين

الحكم المحلي

الفريق المحلي

المؤسسة المحلية

المؤسسة المحلية

الرياضي العربي
االداري العربي

السعودية

جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية

مصر

المؤسسة العربية

سعيد عبدالله سويدان

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

االتحاد الدولي للجودو

مشارك

اإلمارات

الرياضي المحلي

الحكم العربي

مضوي خير الدين

دولة

اإلمارات

منتخب اإلمارات لرماية المعاقين

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة

34 180 26

اإلمارات

اإلمارات

سكاي دايف دبي

صاحبة السمو الملكي األميرة
هيـــا بنت الحسين

الشخصية الرياضية المحلية

الشخصية الرياضية العربية

سيف خليفة المنصوري

شخصية
الــــدورة

اإلمارات

صاحب السمو الملكي األمير
نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود
الشخصية الرياضية العربية

راشد علي الظاهري

أحمد انور النعيمي

الجزائر

مقره سويسرا المؤسسة العالمية

اإلمارات

علي عبدالعزيز الفهيمي

اإلمارات

روضة عيسى السركال

اإلمارات

شهد أحمد عباس

المدرب العربي

رياضي ناشئ محلي

رياضي ناشئ محلي

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

فاطمة سعد المشهداني

العراق

رياضي عربي متميز

خيرة سيدي يعقوب

الجزائر

مركز الجاهزية البدنية لهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية

اإلمارات

محمد خالد محمد

محمد مراد الجوكر

برنامج صدى المالعب

سوريا

اإلمارات

السعودية

رياضي ناشئ محلي

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

حكم حقق إنجاز رفيع المستوى

إنتاج فكري محلي متميز في المجال الرياضي

مؤسسة محلية ساهمت في خدمة المجتمع
مبادرة إعالمية رياضية عربية متميزة
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الدورة الثامنة

2016

قيم
إيجابية
إيناس بوبكري

قصة الدورة

ساره سمير

قصة الدورة

مروى العامري

قصة الدورة

هداية أحمد مالك

قصة الدورة
امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

سمة الدورة

الحوكمة واإلبداع الرياضي لرؤية
استشرافية لإلنجاز الرياضي في ظل
النزاهة والشفافية والقيم

الفائزون والمكرمون
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

خميس حسن الشامسي

اإلمارات

ناصر محمد التميمي

فهيد محمد الديحــــاني

الكويت

الرياضي العربي

علي مسفر الزهراني

السعودية

المدرب العربي

مصر

المؤسسة العربية

الفريق الملكي البحريني للقدرة
االتحاد الدولي للريشة الطائرة
الجمعية البارالمبية البريطانية

ومكرم
فائز
َّ

مشارك

مي أحمد عيسى أحمد المدني
عبدالرحمن ياسر الكتبــــــــــي

ريم علي الشمـــــــــــــــاع

مهرة مالح الرميــــــــثي

عبدالله أنور بن خصيف
ريما محمد الحلــــو

األردن
مصر

البحرين

المؤسسة المحلية
الرياضي العربي

الحكم العربي

الفريق العربي

مقره ماليزيا

المؤسسة العالمية

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

بريطانيا

اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات

المؤسسة العالمية

رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي

اإلمارات

مهند كامل شاكر

العراق

إنتاج فكري متميز في المجال الرياضي

مروى العامري

تونس

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

مروى البراهمي
إيناس بوبكري

ساره سمير السيد

يوسف محمد ميرزا

اتحاد إذاعات الدول العربية

تونس

تونس
مصر
مصر

اإلمارات

مقره تونس

أحمد عمران أبو غوش
الرياضي العربي

رياضي ناشئ محلي

رياضي ناشئ محلي

هداية أحمد مالك

32

الحكم المحلي

اللجنة البارالمبية اإلماراتية

مؤسسة شيخه ال ثاني لألطفال المحرومين

دولة

الشخصية الرياضية العربية

اإلمارات

أحمد حلمي قوره

32 198 28

اإلمارات

المدرب المحلي

صاحب السمو الملكي األمير علي بن الحسيـــــــــن

أحمد عمران أبو غوش

سمو الشيخ
حمدان بن راشد آل مكتوم

اإلمارات

االداري المحلي

األردن

اسماعيل محمد الجزيري

شخصية
الــــدورة

اإلمارات

الشخصية الرياضية المحلية

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى
رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

رياضي محلي متميز

مبادرة إعالمية رياضية عربية متميزة
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الدورة التاسعة

2017

جودة
الحياة
فريدة هشام

قصة الدورة

رياضي ناشئ محلي

وديمة سعيد اليافعي

رياضي فئة
(أصحاب الهمم)

عبداللطيف بقــــة

هشام القروج

جائزة اإلبداع الرياضي األولمبي

امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

الفائزون والمكرمون

سمة الدورة
تمكــــين المــرأة
في المجال الرياضي

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيـــــان

صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت بندر آل سعود السعودية
عمر عبدالرحمن العمودي

اتحاد اإلمارات للجوجيتسو

اإلمارات

د .ابراهيم بن محمد القناص

السعودية

اإلداري العربي

األردن

المدرب العربي

طارق بن محمد الصويعي

فارس علي العساف

ومكرم
فائز
َّ

مشارك

تونس

الرياضي العربي

الحكم العربي

المجلس الدولي للكريكيت

ومقره اإلمارات المؤسسة العالمية

عبدالله غلوم المازمي

وديمة سعيد اليافعي
ميثه عبدالله حسن

الفريق العربي

مقره سويسرا المؤسسة العالمية
اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي

رياضي ناشئ محلي

عمار محمد السدراني

اإلمارات

محمد بن مصطفى السويق

السعودية

رياضي عربي متميز

عبداللطيف بقــــة

الجزائر

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

تونس

جائزة اإلبداع الرياضي األولمبي

حسين يوسف انور

فريدة هشام عثمان
فــــؤاد بقـــــــة

محمد القمودي

هشام القروج
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مصر

المدرب المحلي

عمر عبدالرحمن
الرياضي المحلي

المؤسسة المحلية

منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم

عمر محمد علوان الفضلي

دولة

اإلمارات

الحكم المحلي

العراق

االتحاد الدولي للدراجات

33 297 25

الرياضي المحلي

ابراهيم يوسف المنصوري

نور عاطف الشربيني

معالي الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان

اإلمارات

الشخصية الرياضية العربية

اإلمارات

سعيد بن سرور الخالدي

شخصية
الــــدورة

اإلمارات

الشخصية الرياضية المحلية

اإلمارات
مصر

الجزائر

المغرب

رياضي ناشئ محلي

رياضي ناشئ محلي
رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

جائزة اإلبداع الرياضي األولمبي
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الدورة العاشرة

2018

االستثمار
الحقيقي
عمر المرزوقي

قصة الدورة

أحمد الجندي

قصة الدورة

فاطمة الزهراء

قصة الدورة

محمد العسيري

قصة الدورة
امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

الفائزون والمكرمون

سمة الدورة
تمكــــين الشـــباب
في المجال الرياضي

معالي المستشار  /تركى آل الشيخ

معالي  /خلدون خليفة المبارك

محمد صالح

محمد أحمد البلوشي

الرياضي العربي

منتخب مصر لإلسكواش للرجال

مصر

اللجنة البارالمبية اليابانية

اليابان

مصر

مقره سويسرا المؤسسة العالمية – االتحاد الدولي الصيفـــي

المؤسسة العالمية – اللجنة البارالمبية الوطنية

بلقيس عبد الكريم عبدالله

اإلمارات

أحمد فيصل النقبي

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

لمياء طارق مال الله

عمران أحمد الحوسني

اإلمارات

اإلمارات

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

رياضي ناشئ محلي

رياضي ناشئ محلي

عبدالله خليل المنصوري

اإلمارات

محمد عايض العسيري

السعودية

رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي

عمر المرزوقي

اإلمارات

رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي

المغرب

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

أحمد أسامة الجندي

فاطمة الزهراء
صالح الماجري

عبدالنور الفديني

محمد صالح
الرياضي العربي المتميز

المدرب العربي

رياضي ناشئ محلي

أحمد مبارك المطيوعي
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مصر

المؤسسة المحلية

الفريق العربي

فاطمة سالم خصيف

ومكرم
فائز
َّ

اإلمارات

الفريق المحلي

السعودية

االتحاد الدولي للمصارعة

مشارك

اإلمارات

اإلداري المحلي

اإلداري المحلي

اإلداري العربي

ناديه عبدالحميد عبدالحفيظ

دولة

اإلمارات

فريق التحكيم اإلماراتي بكأس العالم 2018

محمد إيهاب يوسف

الشخصية الرياضية المحلية

الرياضي المحلي

اإلمارات

د .مبارك سويلم السويلم

33 353 27

اإلمارات

ناصر عبد الرزاق الرزوقي

القيادة العامة لشرطة دبي

معالي المستشار
تركي آل الشيخ

مصر

الرياضي العربي المتميز

اإلمارات

أسامة أحمد الشعفار

شخصية
الــــدورة

السعودية

الشخصية الرياضية العربية

مصر

المغرب
تونس

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي

رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي
رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )
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المؤتمرات
والندوات

الم ــؤت ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرات والنــدوات

محاورها

مقومات وسمات
اإلبداع الرياضي

اإلبداعات
التطبيقية وأثرها
على الحركة
الرياضية

أهدافها

نماذج من
اإلبداعات
الرياضية
العالمية

دور المؤسسات
المعنية في
النهوض باإلبداع
الرياضي

284 8 113
ساعة

40

دول

بحث علمي

االستفادة من
النماذج إلعداد
برامج لتنمية
القدرات اإلبداعية
لدى الرياضيين
والعاملين
بالقطاع الرياضي

توضيح مفهوم
اإلبداع الرياضي

نشر ثقافة اإلبداع
ورعاية الموهبين
والمتميزين في
القطاع الرياضي

5960 145
متحدث

مشارك

االطالع على
االستراتيجيات
المتبعة والبيئة
الخاصة التي
أدت إلى تحقيق
هذه اإلنجازات
المتميزة

20
فعالية
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6

المؤتمرات
العلمية
2010

2011

2012

2012

2013

2013

المؤتمر األول

المؤتمر الثاني

المؤتمر الثالث

المؤتمر الرابع

المؤتمر الخامس

المؤتمر السادس

مؤتمر
اإلبداع
الرياضي

رؤية
استشرافية
لإلبداع الرياضي
(آفاق وتطلعات)

مواطن
اإلبداع في
المؤسسات
الرياضية

اإلبداعات
الفكرية
التطبيقية
في المجال
الرياضي

التجديد في
عالم اإلبداع
الرياضي

البحث
العلمي
واإلبداع
األولمبي

األردن

األردن

األردن

مصر

األردن

األردن

2010/06/16

2011/10/05

2012/07/04

2012/11/05

2013/07/03

2013/07/03

54

19

30

65

37

79

مجال اإلبداع

مجال اإلبداع

مجال اإلبداع

مجال اإلبداع

مجال اإلبداع

مجال اإلبداع

مشاركة

بحث في
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مؤتمرات

مشاركة

بحث في

مشاركة

بحث في

مشاركة

بحث في

مشاركة

بحث في

مشاركة

بحث في
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14

الندوات
العلمية

ندوة

ترسيخ نهج اإلبداع
في العمل الرياضي

اإلمارات

2010

اإلمارات

2011

المغرب

2012

اإلمارات

2012

2013

2013

المغرب

تونس

ثقافة
اإلبداع
الرياضي

رؤى في
اإلبداع
الرياضي

تجارب
رياضية
مبدعة

مستقبل
اإلبداع
الرياضي

آفاق
اإلبداع
الرياضي

اإلبداع
الرياضي في
عالم متغير

الندوة
الرابعة عشرة

الندوة
الثالثة عشرة

الندوة
الثانية عشرة

الندوة
الحادية عشرة

الندوة
العاشرة

الندوة
التاسعة

الندوة
الثامنة

الندوة
السابعة

2018

2017

2016

2015

2014

2014

2014

السعودية

اإلمارات

تمكين الشباب
في المجال
الرياضي

تمكين المرأة
في المجال
الرياضي

الحوكمة
واإلبداع
والرياضي

االبتكارات
الرياضية

أفكار في
اإلبداع
الرياضي

قواعد التجديد
وتحطيم حواجز
التقليد في
الرياضـة

الرياضة العربية
والمنافسة
على المستقبل

الحداثة والتطوير
في اإلبداع
الرياضي

نوال المتوكل

د .حسن مصطفى

انيتا ديفرانتز

فوسبيري

واين جولدسميث

أندرو هاريسون

ماجدولين الشارني

هوهمان أندرياس

جميل قريش

منصور العور

نائب رئيس اللجنة
األولمبية الدولية

رئيس االتحاد الدولي
لكرة اليد

نائب رئيس اللجنة
األولمبية الدولية

بطل أولمبي

خبير

خبير

وزيرة الرياضة التونسية

خبير

خبير

خبير

اإلمارات
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الندوة
األولى

الندوة
الثانية

الندوة
الثالثة

الندوة
الرابعة

الندوة
الخامسة

الندوة
السادسة

اإلمارات

اإلمارات

اإلمارات

اإلمارات

الجزائر

2013
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ملتقيات

اإلبداع الرياضي

10

ملتقيات
اإلبداع الرياضي
2011

2012

2013

2014

2015

67

الفائزين في كل دورة من دورات الجائزة لعرض نماذج من
أفضل التجارب الفائزة وإلقاء الضوء عليها من خالل عرض

تجاربهم وإبداعاتهم كوسيلة في ترسيخ فكر ونهج اإلبداع
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2016

تحرص الجائزة على إقامة ملتقيات لإلبداع الرياضي بمشاركة

متحدث

2017

2010

2018

ملتقى اإلبداع
الرياضي األول

ملتقيات

2500
مشارك

ملتقى اإلبداع
الرياضي العاشر

2019

30
ساعة

صاحب السمو
الملكي األمير
علي بن الحسين

صاحب السمو
الملكي األمير
نواف بن فيصل بن فهد
بن عبدالعزيز آل سعود

صاحبة السمو
الملكي األميرة
ريما بنت بندر بن
سلطان آل سعود

الشيخ خالد بن
عبدالله آل خليفة

فهيد الديحاني

علي الزهراني

ناصر التميمي

مهند كامل

اللجنة األولمبية
البريطانية

االتحاد الدولي
للهوكي

االتحاد الدولي
للجودو

االتحاد الدولي
للريشة الطائرة

خيرة يعقوب

سارة سمير

مروى العامري

عبدالحكيم الشنو
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وتستمر
رحلة اإلبداع
ويبقى

المجد لمن يصنعه

اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻹﻋﻼﻣﻴﻮن

channels

AL DAFRAH TV

