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صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة ـــ رئيس مجلس الوزراء ــ حاكم دبي (رعاه الله)

سمو الشيخ

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي ــ رئيس مجلس دبي الرياضي ــ راعي الجائزة

سمو الشيخ

أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس اللجنة األولمبية الوطنية  -رئيس الجائزة

إبداع وتسامح
تفرد بقيادة رشيدة جمعت بين الحكمة وحب العطاء،
في وطن ّ
وآمـنــت أن بناء اإلن ـســان هــو ضمان المستقبل ،وعلى أرض جمعت
الماليين من جنسيات تجاوز عددها الـ  200واحتضنتهم بمحبة ووفرت
لهم سبل العيش الكريم ،والعيش بسالم وأمان وتعاون ،نشهد في
كل عام مبادرات من أجل اإلنسان في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وفي كل مكان.

المقدمة

ً
نموذجا للعالم أجمع
من وطن جمع بين األصالة والحداثة ،وأضحى
في العطاء واإلبداع والتميز ،وفي السعادة والمحبة والتآلف بين جميع
مكوناته ،تنطلق دعوة من قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن
ً
عاما للتسامح
زايد بن سلطان آل نهيان "حفظه الله" بجعل عام 2019
"طيب
سير ًا على نهج الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ّ
الله ثراه" في بناء الوطن واإلنسان ومحبة األشقاء واألصدقاء.
والتسامح لدينا ليس شعار ًا ترفعه القيادة ،بل هو نهج ،وتوجه
ستشهد الدولة خالل عام التسامح إطالق المزيد من المبادرات وبذل
المزيد من الجهود في تعزيز قيم التسامح النبيلة في جميع المجاالت.

لكني استوقفت نفسي لحظة وفكرت لحظات وقلت لو أني تمنيت كل
هذا وأكثر منه لكل األمة العربية فهل كنت سأحرم شعبي من أمنيتي
وهو الجزء االماراتي األلصق بالقلب من الكل العربي الذي يعيش فيه".
ويضيف سموه "يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (ال
يــؤمــن أحــدكــم حتى يحب ألخـيــه مــا يحب لنفسه) ،وأح ــب إلخــوانــي
وأخواتي في العروبة ما أحبه وأريده إلخواني وأخواتي في اإلمارات .
أريد لهم الوصول إلى مستويات الدول المتقدمة .أريد لهم أن يأخذوا
بزمام األمور .أريد لهم االمتياز في كل شيء وأريد لهم الريادة .هذا ما
نحاول الوصول إليه في اإلمــارات ودبي عبر اإلنجازات التي أعاننا الله
على تحقيقها واإلنجازات األكبر التي نعمل على تحقيقها بإذنه تعالى
وكل هذا يدعو إلى الفخر ولكن لن يكتمل الفخر وال االعتزاز ما لم يعم
الخير واإلنجاز واالمتياز كل العرب".
ومن هذا النهج أمر سموه بتكريم المنتخب العراقي لكرة القدم
واالحتفاء به في دبــي بعد فــوزه بلقب كــأس آسيا لكرة القدم عام
 ،2007وكذلك تكريم المنتخب المصري لكرة القدم واالحتفاء به في
دبي بعد فوزه بلقب كأس أفريقيا عام .2008

ومن هذا الوطن أيضا انطلقت رؤية قائد مبدع وملهم يؤمن باإلبداع
نهجا أساسيا في الحياة ،وبــدور المبدعين في بناء األوطــان ،ويشهد
الخيرة ومبادراته
له الجميع بالعطاء بال حدود ،ويعرف العالم بصماته ّ
الرائدة في جميع مجاالت الحياة ،إنه صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه
الله" ،الذي وصلت مبادراته إلى العالم في العطاء والتسامح ودعم
المحتاجين ،كما انطلقت على نهجه "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم
ً
نبراسا للمبدعين الرياضيين
لإلبداع الرياضي" في العام  2008لتكون
وتقود جهود تطوير الرياضة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والوطن
العربي والعالم ،من خالل تقدير المبدعين وتكريمهم ودعم جهودهم ،
ونشر ثقافة اإلبداع والتميز في العمل الرياضي.

ومنذ حفل تكريم الفائزين فــي النسخة األول ــى مــن الجائزة في
ً
سنويا
العام  2009يتواصل العرس الرياضي في دبي في شهر يناير
بتكريم نخبة من المبدعين اإلماراتيين والعرب في مختلف مجاالت
العمل الرياضي ،إلى جانب تكريم المؤسسات الرياضية الدولية صاحبة
المبادرات اإلبداعية ،سيرا على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشــد آل مكتوم ،وتنفيذا لتوجيهات 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 رئيس الجائزة األكبر من نوعها من حيث قيمة الجوائز وعدد
الفئات ،واألولى على اإلطالق في مجال اإلبداع الرياضي.

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي "رعــاه الله" في مقدمة كتابه
(رؤيتي)" :سألني أحد الصحافيين ونحن في العشر األواخر من رمضان..
من الله عليك برؤية ليلة القدر فماذا كنت ستتمنى .أردت القول..
لو ّ
كنت أتمنى أن يعلي ربي القدير شأن اإلمارات ويعز شعبها ويزيد خيرها

ومــع "عــام التسامح" الــذي ستشهد أيــامــه األول ــى تكريم المبدعين
الفائزين في الــدورة العاشرة للجائزة ،فإن هذه الجائزة تعمل على دعم
جهود نشر التسامح في الرياضة بين الجميع وتعزيز دور المبادرات اإلبداعية
في هذا المجال ،ألنها جائزة نبعت من فكر القيادة الرشيدة وستعمل
دائما لنشر أجمل القيم وتقديم كل الدعم من دولة اإلمارات إلى العالم.

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

مجلــس دبــي الرياضــي  ،ويضــم المجلــس فــي عضويتــه نخبــة مــن

القيــادات الرياضيــة والمختصيــن فــي مختلــف مجــاالت العمــل الرياضــي

أهدافنا
تشجيع

التمكين

يتــرأس مجلــس أمنــاء الجائــزة ســعادة مطــر الطايــر نائــب رئيــس

واإلعالمــي مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والوطــن العربــي.
ويتولــى المجلــس تنفيــذ توجيهــات ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن

راشــد آل مكتــوم ولــي عهــد دبــي رئيــس مجلــس دبــي الرياضــي راعــي
تقدير

الجائــزة ،وســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم رئيــس
اللجنــة األولمبيــة الوطنيــة رئيــس الجائــزة ،ورســم سياســات العمــل

لتحقيــق أهــداف الجائــزة فــي تطويــر القطــاع الرياضــي عبــر تكريــم
المبدعيــن ودعــم جهودهــم ،ونشــر ثقافــة اإلبــداع فــي العمــل الرياضــي

الخطوة األولى

المجد لمن يصنعه

إنها الخطوة األولى وحجر األساس ألي عمل مميز

المجد له ُصناع وبطوالت ال تتحقق إال
من خالل العمل والجهد واإلخالص وقبل

وناجح ،فعندما يكون لك حلم يرسم هدفا يجعلك
تتغلب على كل العقبات التي قد تواجهها حتى

كل ذلك الثقة بالنفس وفي الكوادر
والكفاءات التي تخطت

تحول هذا الحلم لواقع.

تقدير المبدعين

نجاحاتها كل الحدود.

تقود الجائزة الجهود لها في دعم

النشاط الرياضي محليا وعربيا ودوليا

في تقدير المبدعين الرياضيين بما يليق

الميزة التنافسية

بإبداعهم وجهدهم.

ترسيخ فكر وثقافة اإلبداع الرياضي في
القطاعات الرياضية من كافة جوانبه

(اإلنجاز ـ اإلبداع ـ االبتكار).

طموحاتنا

نرتقي بالعمل لتعزيز الدور

األثر واالستدامة

الريادي العالمي للجائزة.

األولى من نوعها

الجائزة هي األولى من نوعها على

مستوى العالم حيث تجمع كافة أطراف
المنظومة الرياضية من أفراد وفرق
ومؤسسات.

إسهامات الجائزة في تواصل واستدامة
اإلنجازات من خالل تكريم المبدعين.

بصمات إيجابية

حصلت الجائزة على إشادة عالمية وجائزة
تقديرية من اللجنة األولمبية الدولية

لدور الجائزة في دعم وتقدير المبدعين.

الجائزة في أرقـــــام
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الفارس
صاحب السمو الشيخ

22

محمد بن راشد آل مكتوم
ّ
تعلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،رعاه الله ،في مدرسة جده المغفور له بإذن الله الشيخ سعيد بن مكتوم بن حشر آل مكتوم طيب
الله ثراه ،ووالده المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه ،حيث نشأ في
وتعرف منذ سنوات صباه األولى على كيفية إدارة شؤون البالد وبناء المدن وتطوير
وحكمة،
بيت ُحكم ِ
ّ
اإلنسان في جميع مجاالت الحياة.
وكان صاحب السمو شاهدا على الخطوات األولى لتأسيس الدولة ،حيث رافق والده المغفور له
بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيب الله ثراه في لقاءاته ومباحثاته مع المغفور له بإذن
الحكمة
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه ،فزادت معارفه ونهل من رافدين غزيرينِ ،
ومحبة اآلخرين ،والعمل لخدمة الوطن والشعب.

23

25

24

فكان هذا اإلرث العائلي وحكمة الجد واألب والوالد المؤسس ،إلى جانب
التمسك بتعاليم ومبادئ اإلسالم الحنيف ودراسة العلوم األكاديمية الحديثة
وتــاريــخ الـعــرب ،األســس في تكوين الشخصية الفريدة التي يتمتع بها سموه،
وحرصه الدائم على مصلحة وطنه وأمته وسعيه إلى تعزيز المنجزات الحضارية
وبناء الوطن واإلنسان.

في الرابع من يناير من عام  ،2006تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم مقاليد الحكم في إمارة دبي عقب وفاة شقيقه الشيخ مكتوم بن
راشد آل مكتوم ،رحمه الله تعالى .وفي الخامس من يناير ،اختار أعضاء المجلس
األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
نائبا لرئيس الدولة،وفي الحادي عشر من فبراير من عام  ،2006تولى
مكتوم ً
سموه رئاسة مجلس الوزراء.
ً
نهجا متميز ًا
وقد أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
ـرسـخـ ًـا مجموعة من
للعمل الحكومي وق ــاد بحكمة وحصافة منظومتهُ ،مـ ّ

المبادئ األساسية من أهمها رعاية االبتكار واإلبداع كمقوم رئيس من مقومات
التنمية ،وفتح الباب أمام الشباب للمشاركة بفاعلية في بناء نهضة دولتهم،
وتوفير المقومات الالزمة لتمكينهم من إطالق طاقاتهم اإليجابية وتشجيعهم
على التحصيل من منابع المعرفة المختلفة داخل وخارج حدود الدولة ،ليكونوا
قادرين على حمل راية التطوير بجدارة كما دعم تمكين المرأة في المجتمع فئة
أصحاب الهمم ،لتنطلق بتوجيهات ومتابعة سموه سلسلة من المشروعات
والمبادرات الطموحة مستهدفة المنافسة على المستوى العالمي ،بهدف
التأسيس لمراحل متطورة من النمو االقتصادي واالجتماعي والثقافي ال تقف
عند حدود ،بل تؤازر سعي دولة اإلمــارات العربية المتحدة الدؤوب نحو التميز
وتصدر مؤشرات التنمية والتنافسية العالمية في شتى المجاالت ،كما أولى
ّ
سموه اهتماما كبيرا بالرياضة ومنحها مكانة مميزة في منهاج عمل الحكومة
وأكد على أن العمل لجعل الرياضة أسلوب حياة يومية باعتبارها مصدرا للسعادة
والطاقة اإليجابية.

أبرز القادة
الملهمين بما
يحمله من فكر
متطور ورؤية
مستقبلية

فارس
بطل العالم

العرب
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تحتل الخيل مكانة كبيرة لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي يعد من أهم
المؤثرين في عالم الخيول كرياضة أو كتربية والحفاظ على السالالت النادرة
واألصيلة ،ويقول سموه " حبي للخيل ليس بغريب علي ،إنه جزء من دمي وكياني
وتاريخي ،وأصله األول خرج من أرضي ،والفروسية ليست مجرد ركوب خيل ،بل
هي أصالة ونبل ،ويسعدني أنني نشأت على حب الخيل".
عد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كذلك من أهم األبطال
ُي ُّ
لرياضة طالما ارتبطت بتاريخ دولة اإلمارات وتراث العرب بشكل عام وهي رياضة
الفروسية ،حيث يتمتع سموه بمكانة مرموقة في هــذا المضمار كأبرز أبطال
سباقات القدرة التي احرز لقبها بجدارة في العديد من المحافل الدولية ،عالوة
على كون سموه من أهم ّ
مالك الخيول ومربيها حول العالم ،وأحد أكثر المعنيين
ً
عالميا.
بهذه الرياضة تأثير ًا في مسيرتها

فقد أسس سموه ،مع أخيه الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ،رحمه
ً
عالميا لتصبح من أقـوى إسطبالت سباق
الله " ،اسطبالت جودلفين " الشهيرة
الخيول في العالم ومن أكثرها نيال لجوائز السباقات العالمية الكبرى ،وامتالكها
ً
عالميا.
لمجموعة من أقوى الخيول وأشهرها
كما يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم في مقدمة نخبة
فرسان العالم من أصحاب اإلنـجــازات في رياضة القدرة ،فإلى جانب توجيهات
سموه التي ساهمت فــي نشر ممارسة ريــاضــة الـقــدرة فــي الــدولــة والمنطقة
والعالم ،وتحقيق فرسان اإلمارات أللقاب البطوالت العالمية ،فقد أحرز سموه
شخصيا عدة ألقاب من بينها الميدالية الذهبية في بطولة العالم في كنتاكي
 2010للفرق ،وفوزه بذهبيتي الفردي والفرقي في بطولة العالم للقدرة في
لندن  ،2012كما أحرز سموه فضية بطولة العالم لفئة الفردي في عام .2005

ونــال فــارس الـعــرب ألـقــاب بـطــوالت عــدة وتــوشــح بالميداليات الذهبية في
بطولة أوروبــا للقدرة أعــوام  ،2003 ،2001 ،1999و ، 2005كما انتزع سموه
لقب بطولة أوروبا للقدرة في إيطاليا لمسافة  160كيلومتر ًا عام  2012ولقب
المرحلة األولى من ذات البطولة التي أقيمت في مدينة فيرونا اإليطالية عام
 ،2011وكذلك لقب أول نسخة من بطولة القدرة العسكرية التي أقيمت في
البحرين ،وألقاب بطوالت القدرة التي تم تنظيمها في الدولة بداية من العام
 1993وبطولة عمالقة القدرة بداية من  ،2009والقاب بطوالت القدرة الدولية
في األردن ومصر والكويت والبحرين ،وغيرها.
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رياضي
من الطراز
األول

إذا كانت ميادين القدرة المحلية والعالمية تشهد
إلنــج ــازات صــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ محمد بــن راشــد
آل مكتوم كـفــارس أحــرز العديد مــن األل ـقــاب ،فإن
المالعب والمضامير األخــرى تشهد لتفوق سموه
في مختلف الرياضات التي مارسها وال يزال يمارسها،
فقد لعب كرة قدم وكان وراء تأسيس األندية بدبي،
كما التقى بأول اتحاد لكرة القدم بدبي عام 1965
ورسم لهم خارطة الطريق لتطوير الرياضة في دبي.
كما مارس سموه لعب التنس والسباحة ،وهو
من ّ
عشاق رياضة الــدراجــات الهوائية التي يمارسها
حتى اآلن باعتبارها من أهم الرياضات وأكثرها تكامال
للمحافظة على اللياقة البدنية.

ذهبية في بطولة
أوروبا للقدرة
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انطلقنا من رؤية
واضحة ونهج قويم
وفكر ثاقب حدد
مالمحه المبدع األول

2005

2012

2001

2003

1993

2009

1999

2005
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بطولة أوروبا للقدرة في إيطاليا
ً
كيلومترا وفوزه بذهبيتي
لمسافة 160
الفردي والفرقي في بطولة العالم
للقدرة في لندن

ألقاب بطوالت
القدرة التي تم
تنظيمها في الدولة

بطولة
عمالقة
القدرة

فضية
بطولة العالم
لفئة الفردي

إبداع
لن تعيش مئات السنين  .ولكن يمكن
ً
شيئا يستمر لمئات السنين
أن تبدع

ابتكار
اإلمارات تنـتــهج االبتكار ثقافة عمل
وأسلوب حيـاة
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تميز
إن الفخر بإنجازات دبي لن يكتمل ما لم
يعم الخير واالنجاز واالمتياز كل العرب

تمكين
العبور إلى المستقبل يتطلب تمكين
األجيال من مفاتيح المعرفة

ً
نهجا
أرسى سموه
ً
متميزا للعمل الحكومي
وقاد بحكمة وحصافة
منظومته
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العمل
اإلنساني

يعد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مقدمة
الشعراء في القصيدة النبطية والفصحى ،وقد استخدم سموه
الشعر في التعبير عن معاني الجمال لــدى اإلنـســان ،وكذلك
في ترسيخ القيم الوطنية النبيلة ومساندة المحتاجين ،كما
اهتم سموه كثيرا بالعمل اإلنساني لدعم المحتاجين في شتى
أنحاء العالم .وقد أطلق سموه العديد من المبادرات الخيرية
واإلنسانية التي أسهمت في تخفيف المعاناة عن الماليين ممن
يعانون من أوضاع إنسانية صعبة ناجمة عن ظروف اجتماعية
ّ
مسلحة ،سواء
استثنائية أو ظواهر طبيعية قاسية أو نزاعات
في المنطقة العربية أو في بقاع عدة حول العالم .وفي مقدمة
تلك المبادرات :إطالق " المدينة العالمية للخدمات اإلنسانية "

في العام  2003لتصبح أكبر مركز للخدمات اللوجستية في
مجال اإلغاثة اإلنسانية وأكثرها فاعلية على مستوى العالم،
إذ يندرج في عضويتها اليوم  60من المنظمات التابعة لألمم
المتحدة وغيرها من المنظمات اإلنسانية الدولية ،تالها إطالق
حملة "دبي للعطاء" في نوفمبر عام  ،2008التي تهدف إلى
توفير فرص حصول األطفال في البلدان النامية على التعليم
األساسي السليم ،ما يكفل تخريج أجيال جديدة مزودة بالعلم
والمعرفة التي تعينهم على التحول إلى أفراد نافعين ألنفسهم
ومؤهلين للمشاركة في تنمية مجتمعاتهم والخروج بها من
دائرة الفقر والعوز.

وفي مجال العمل الخيري المعني بصحة اإلنسان ،والتي تعتبر
المقوم األول في منظومة التنمية والمطلب الرئيس إلقامة
مجتمعات يتمتع أفــرادهــا بالقدرة على العمل واإلنـتــاج ،كانت
مبادرة "نور دبي" في سبتمبر  2008والتي نشطت منذ انطالقها
في مجال مكافحة العمى واإلعاقة البصرية على مستوى العالم
وهو الهدف الذي تأسست من أجل تحقيقه ،إضافة إلى العديد
ً
دائما سموه بإطالقها لمد
من الحمالت والمبادرات التي يبادر
يد العون والمساعدة للمحتاجين في شتى بقاع العالم.
كما أطلق سموه مبادرة "سقيا اإلمارات" في يونيو  2014لتوفير
مياه الـشــرب النقية لنحو خمسة ماليين شخص حــول العالم،

والتي تحولت فيما بعد إلى مؤسسة تُ عنى بالبحوث والدراسات
لدعم إنتاج المياه النظيفة باستخدام الطاقة الشمسية ،كذلك
إطالق سموه جائزة عالمية بقيمة مليون دوالر أميركي ،إليجاد
حلول دائمة لمشكلة شح المياه حول العالم ،باستخدام الطاقة
الشمسية لتنقية وتحلية المياه.
وكانت المرحلة األهم في إطار العمل اإلنساني حين أطلق سموه
"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التي تعد األكبر
من نوعها ،والتي تضم  26مؤسسة ومبادرة تنموية وإنسانية
من بينها "صناع األمل" ،ونتشرف أن تكون "جائزة محمد بن راشد
آل مكتوم لإلبداع الرياضي" احدى هذه المبادرات الرائدة.

فزاع
َّ
سمو الشيخ

36

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
في مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي ،رعاه اللهّ ،
تعلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي،
رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي ،رئيس مجلس دبي الرياضي ،راعي الجائزة ،صفات القيادة
الحقيقية والتفاني في حماية الوطن وإسعاد الشعب ،والتخطيط للمستقبل لتعزيز المكتسبات
وتحقيق المزيد من اإلنجازات الوطنية في جميع المجاالت.

يتحلى سموه  ،بسمات أسهمت في صياغة شخصيته وبلورت رؤيته ،وقد ساهمت دراسته
ً
ً
معتادا لديه،
سلوكا
في كلية "ساند هيرست" العسكرية المرموقة في جعل االنضباط وااللتزام
حيث يقول سموه عن ذلك" :ما يتعلمه المرء في الكليات العسكرية العريقة ،مثل ساند هيرست،
يتمحور حول قيم االنضباط والمسؤولية وااللتزام ،وهي قيم حيوية يحتاجها اإلنسان في حياته
العملية والخاصة إذا كانت تترتب عليه مسؤوليات كبيرة".

37

39

38

كما أسهمت الــريــاضــات العديدة التي يمارسها
سـمــوه بانتظام وعـلــى رأسـهــا الفروسية فــي تعزيز
سمات الصبر والدأب التي يتمتع بها .
بـعــد تـخــرجــه ع ــام  2001مــن أكــادي ـم ـيــة "ســانــد
هيرست" العسكرية الملكية الـمــرمــوقــة ،وحصوله
على عدة دورات تدريبية اقتصادية متخصصة في
كلية لندن لالقتصاد وكلية دبي لإلدارة الحكومية،
انتقل سمو الشيخ حمدان بن محمد إلى نهل مهارات
القيادة واإلدارة الحكومية على أرض الواقع من خالل
قربه الدائم من والده صاحب السمو الشيخ محمد بن
ً
حريصا على التواجد في
راشد آل مكتوم ،حيث كان
مجلس والده ومرافقته في حله وترحاله ،ما أكسبه
مهارات وقدرات نوعية في هذا المجال ،خاصة وأن
والده الذي كان في تلك المرحلة ً
وليا لعهد دبي ،قد
بدأ في تنفيذ رؤيته التنموية الطموحة.

وبعد تولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم مقاليد الحكم في دبي ومنصب نائب رئيس
دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء في
عام ،2006
تنامت مهام ومسؤوليات سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم ،حيث شرع والده في إشراكه
بشكل متزايد فــي اتـخــاذ ال ـقــرارات وتكليفه بمزيد من
المهام والمسؤوليات.
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وبـحـلــول الـثــامــن مــن سبتمبر  2006تــولــى سموه
منصب رئـيــس المجلس التنفيذي إلم ــارة دب ــي ،الــذي
يتولى وضع وتنفيذ خطط التنمية االستراتيجية الشاملة
فــي اإلمـ ــارة وفــي ظــل ق ـيــادة سـمــوه قــام المجلس
التنفيذي باتخاذ العديد من القرارات وتحقيق العديد من
اإلنجازات التي سرعت من زخم النمو والتطور في دبي،
ورسخت مكانتها كمركز دولي متنامي األهمية للمال
واألعمال والتجارة والسياحة والخدمات.
كما ترأس سموه مجلس دبي الرياضي منذ تأسيس
المجلس في نوفمبر  ،2005ورسم بتوجيهاته استراتيجية
عمل المجلس لتطوير القطاع الــريــاضــي ،وبتوجيهات
سموه أطلق مجلس دبــي الرياضي في العام 2008
"جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي" التي
يرعاها سـمــوه ،ويتولى سمو الشيخ أحمد بــن محمد
بن راشــد آل مكتوم ،رئيس اللجنة األولمبية الوطنية
رئــاسـتـهــا .وتـنــامــت مـهــام ومـســؤولـيــات سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع توليه منصب
والية العهد في دبي في األول من فبراير  ،2008حيث
بات يقوم بــدور أكثر شمولية في تحقيق رؤيــة صاحب
السمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ،من
خالل تولي مسؤولية أهم الملفات الرئيسية في اإلمارة.
وع ـلــى م ــدى ه ــذه ال ـس ـنــوات واص ــل سـمــو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ،ولي عهد دبي،
العمل عن قرب مع والده صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم ،واستقى منه صفات القائد ورؤيته
االستراتيجية واكتسب منه الكثير من القدرات والسمات
القيادية التي رسخت مكانة (فزاع)كقائد مستقبلي.
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الفروسية
نشأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشــد آل
مكتوم على حــب الخيل وعشق ريــاضــة الفروسية،
ً
قويا يجمعه بهذه
ولهذا فــإن هناك ارتباطا روحـيـ ًـا
ً
أساسيا من
الرياضة العريقة ،التي باتت تشكل جــزء ًا
حياته اليومية ،وارتبط اسم سموه بسباقات القدرة
وبالخيل منذ صـغــره ،ولــذلــك فقد خطف األضــواء
واألل ـقــاب فــي بـطــوالت الـقــدرة المحلية والعالمية
بفضل قدراته ومهاراته العالية وتمرسه وخبرته في
هذه الرياضة التراثية العريقة.
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وم ــن أبـ ــرز انـ ـج ــازات س ـمــوه ال ـعــال ـم ـيــة ف ــي هــذا
المجال الـفــوز بالميدالية الذهبية للفردي ببطولة
العالم للقدرة في نورماندي الفرنسية عــام 2014
والميدالية الذهبية للفرق في بطولة العالم للقدرة
في لندن عام  ،2012وكذلك انتزاع ذهبية فردي
بطولة العالم للشباب في الثامن من سبتمبر 2001
في إسبانيا ،التتويج بلقب سباق كأس ملك اسبانيا
في  27ابريل  2002لمسافة  152كــم ،الفوز في
ديسمبر  2005بلقب بطولة أوروبا المفتوحة للقدرة
في كوميين بفرنسا ،الفوز بالميدالية الذهبية للفرق
لبطولة األل ـعــاب اآلسـيــويــة لـلـقــدرة  ،2006قيادة
منتخب اإلمــارات للفوز بالميدالية الذهبية لبطولة
الـعــالــم لـلـقــدرة لـلـفــرق ال ـتــي أقـيـمــت فــي مــالـيــزيــا 6
نوفمبر العام  ،2008ومساهمته في فوز اإلمارات
بالميدالية الذهبية لبطولة أوروبا المفتوحة للناشئين
فــي دونــاشـجــن بألمانيا يــوم  14أغسطس ،1999
المساهمة فــي ان ـتــزاع الميدالية الذهبية لبطولة
أوروب ــا المفتوحة للقدرة فــي البرتغال ـ ـ إسبانيا 2
أكتوبر  ،1999الـفــوز فــي التاسع مــن يوليو 2000
بسباق تاترسالز بنيوماركت لمسافة  140كم.

أما أهم انجازات سموه العربية فتتمثل في :الفوز
ببطولة طيران اإلمارات للقدرة في سوريا لمسافة 120
كم يوم  5مايو  ،1999التتويج بلقب سباق وادي رم
الدولي للقدرة لمسافة  120كم ،الظفر بكأس ملك
البحرين لمسافة  120كم في  5مارس  ،2008الفوز
في  31مايو  2008مناصفة مع والــده فارس العرب
بلقب سباق بطولة سوريا للقدرة لمسافة  120كم.

والدي مثل أعلى
لي ولجميع أبناء
الوطن في مواجهة
التحديات

مدرسة
القيادة
يؤكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل
مكتوم أن المدرسة األهم واألكثر تأثير ًا في حياته
هي مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،حيث يقول عن ذلك :تخرجت من مدرسة
محمد بن راشــد ،وتعلمت وما زلت أتعلم منه كل
ي ــوم ،كما أح ــرص على االسـتـنــارة ب ــآراء وتوجيهات
س ـمــوه فــي كثير مــن األمـ ــور االسـتــراتـيـجـيــة ،فهو
مثل أعلى لــي ولجميع أبـنــاء الــوطــن فــي مواجهة
التحديات ،وفي التصميم على تحقيق الهدف.
كما نشأ سموه على حب الشعر  ،مثل والــده،
وهــو مــن أروع الـشـعــراء فــي كتابة مختلف أنــواع
القصائد وقراءتها بأسلوب يزيد من حالوة الكلمات.
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من أبرز انجازات سموه
العالمية في هذا المجال

2002

2001

التتويج بلقب سباق
كأس ملك اسبانيا
لمسافة  152كم

انتزاع ذهبية فردي
بطولة العالم
للشباب  -إسبانيا

2000

1999

1999

الفوز بسباق تاترسالز
بنيوماركت لمسافة
 140كم

المساهمة في
انتزاع الميدالية
الذهبية لبطولة
أوروبا المفتوحة
للقدرة في البرتغال
ـــ إسبانيا

مساهمته في فوز
اإلمارات بالميدالية
الذهبية لبطولة
أوروبا المفتوحة
للناشئين في
دوناشجن بألمانيا

2006

2008

2012

2014

الفوز بالميدالية
الذهبية للفرق
لبطولة األلعاب
اآلسيوية للقدرة

قيادة منتخب
اإلمارات للفوز
بالميدالية الذهبية
لبطولة العالم للقدرة
للفرق بماليزيا
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2005

الفوز بلقب بطولة
أوروبا المفتوحة
للقدرة في كوميين
بفرنسا

أهم انجازات
سموه العربية
فتتمثل في

الفوز بالميدالية
الذهبية للفرق في
بطولة العالم للقدرة
في لندن

الفوز بالميدالية
الذهبية للفردي
ببطولة العالم
للقدرة في نورماندي
الفرنسية

الفوز مناصفة
مع والده فارس
العرب بلقب سباق
بطولة سوريا للقدرة
لمسافة  120كم

1998

التتويج بلقب سباق
وادي رم الدولي
للقدرة لمسافة 120
كم

1999

2000

2008

الفوز ببطولة طيران
اإلمارات للقدرة في
سوريا لمسافة 120
كم

المركز األول في
أول سباق دولي
للقدرة أقيم في
مصر يوم لمسافة
 100كيلو متر

الفوز بكأس ملك
البحرين لمسافة
 120كم
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الرياضي الشامل

يعد "فزّ اع" أبرز رياضي شامل ،فإلى جانب رؤيته
الـقـيــاديــة وتــوجـيـهــاتــه ال ـتــي أصـبـحــت مـنـهــاج عمل
لمجلس دب ــي الــريــاضــي وج ــائ ــزة مـحـمــد بــن راشــد
آل مكتوم لــإبــداع الــريــاضــي ،فــإنــه أصـبــح الـقــدوة
والنموذج لجميع الشباب والرياضيين ،فهو بطل
عالمي في رياضة القدرة ،كما أنه بطل في رياضات
الـتـحــدي ،وتشهد سماء دبــي ومختلف المناطق
لعروضه الجوية الرائعة فــي القفز الحر والطيران
الشراعي ،وغيرها الكثير من الرياضات الجوية ،وهو
حريص على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية حتى
فــي رحــات العمل الرسمية التي يــزور فيها دوال
عــديــدة حيث تـكــون الــدراجــة مرافقة لسموه في
جميع أسـ ـف ــاره ،كـمــا أن س ـمــوه الع ــب ك ــرة قــدم
موهوب يشارك أحيانا في اللعب وديا مع العبين
محليين ودولـيـيــن ،كما ش ــارك قبل عــدة سنوات
ضمن صفوف فريق بايرن ميونيخ في مباراة ودية
أقيمت ضمن معسكر تدريب الفريق بدبي.

أط ـلــق س ـمــوه مــب ــادرات
عديدة لتشجيع ممارسة
مختلف أفـ ــراد المجتمع
للرياضة والنشاط البدني،
ومن أهم هذه المبادرات:
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دورة ند الشبا الرياضية
ال ـ ــت ـ ــي أطـ ــلـ ــقـ ــهـ ــا فــي
ع ــام  ،2013وينظمها
مــجــلــس دب ــي الــريــاضــي
خــال شهر رمــضــان من
كـ ــل عـــــام بــتــوجــيــهــات
ورعــايــة ومتابعة سمو
الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم.

مبادرة تحدي دبي للياقة البدنية
 30x30السنوية الــتــي اطلقها
سموه في العام .2017

األل ــع ــاب الــحــكــومــيــة الــتــي
أطلقها ســمــوه فــي العام
 ،2018وأح ـ ــرز م ــع فريقه
لقب نسختها األولــى التي
شارك فيها آالف الرياضيين
ضمن أكثر مــن  150فريقا
للرجال والسيدات من داخل
وخارج الدولة.

البطل
50

سمو الشيخ
أحمد بن محمد بن
راشد آل مكتوم

يقود سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم العمل في العديد
من القطاعات التنموية والرياضية المهمة ،فهو رئيس مؤسسة محمد بن
راشد آل مكتوم للمعرفة ،وكذلك رئيس اللجنة األولمبية الوطنية ،وأيضا
رئيس "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي" منذ تأسيسها.
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أصغر أبطال العالم
للقدرة ،يقود العمل
في أكبر الجوائز
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ب ـف ـضــل م ــا تـعـلـمــه م ــن والـ ـ ــده ص ــاح ــب الـسـمــو
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم في حب الوطن
والسعي لخدمته ،وفــي التخطيط األمـثــل للعمل
ً
عموما
لتحقيق األهداف الموضوعة ،وحب الرياضة
والـفــروسـيــة خ ـصــوصـ ًـا ،نـجــح سـمــوه فــي إدارة دفــة
العمل بتميز في جميع المؤسسات الوطنية المهمة
التي ترأسها وقادها إلى تحقيق إنجازات عديدة في
مختلف المجاالت ،كما نجح في خوض المنافسات
الرياضية والتفوق فيها منذ سنوات طفولته.
في الخامس من مارس  1999شهدت مضامير
القدرة في الدولة تنظيم أول سباق قدرة لألطفال
لمسافة  24كــم ،وكــان اللقب مــن نصيب الفارس
سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشــد آل مكتوم،
وفي السادس عشر من سبتمبر  2002سجل سموه
اسمه بحروف من ذهب في سجالت بطوالت العالم
للقدرة حين أصبح أول إماراتي وعربي يحرز لقب بطل
العالم للقدرة والتحمل ،بل أصبح أصغر فــارس في
التاريخ يفوز بلقب بطولة العالم بعد فوزه بالسباق
الذي اقيم في مدينة خيريز االسبانية متفوقا على
 150فارسا وفارسة من  38دولــة في صــراع قوي
امتد لمسافة  160كم على خمس مراحل.
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وحقق سموه اإلنجاز على ظهر الحصان باومان
بزمن بلغ  9.19.29ساعات ،وبمعدل سرعة بلغ 17.9
كم/ساعة ،متقدما على االيطالي انطونيو روسي
على راجيو دي سول الذي حل ثانيا بزمن 9.35.23
ساعات ،والفرنسي ساني ديميدي على فيفي دو
باجناس الذي جاء ثالثا بزمن  9.38.47ساعات.

وتوالت اإلنجازات الرياضية التي كان من أهمها
الــف ــوز بــذهـبـيــة الـ ـق ــدرة ل ـل ـفــرق ف ــي ب ـطــولــة أوروبـ ــا
 ،2005وكذلك في دورة األلعاب اآلسيوية ،2006
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
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دبي "رعاه الله" ومشاركة سمو الشيخ حمدان بن
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس
مجلس دبي الرياضي ،راعي "جائزة محمد بن راشد
آل مكتوم لإلبداع الرياضي".
ابتعد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل
مكتوم عن خوض المنافسات في رياضة القدرة،
لكنه بقي في قلب العمل الرياضي يقود اللجنة
األولمبية الوطنية لتحقيق المزيد من اإلنجازات
فـ ــي دورات األل ـ ـعـ ــاب اآلسـ ـي ــوي ــة واألول ـم ـب ـي ــة
والبارالمبية ،وتأهيل الكوادر الوطنية في جميع
الـمـجــاالت ،وتــم خــال فترة رئــاســة سموه للجنة
األولمبية الوطنية إطالق اليوم الرياضي الوطني
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ،تحت شعار «اإلمارات
تجمعنا» وكذلك األولمبياد الرياضي المدرسي.

وقـ ــاد س ـمــوه الـعـمــل فــي "ج ــائ ــزة مـحـمــد بن
راشــد آل مكتوم لإلبداع الرياضي" التي أصبحت
أهم جائزة رياضية واألكبر من حيث قيمة جوائزها
وتعدد فئاتها ،والتي قامت بتكريم مئات المبدعين
خالل  10سنوات من عمرها على مستوى دولة
اإلمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم،
في مجاالت اإلبــداع الرياضي الفردي والجماعي
والمؤسسي ،حيث يحرص سموه على لقاء رئيس
وأعضاء مجلس أمناء الجائزة وتوجيههم لمواصلة
العمل لتحقيق أهداف الجائزة في تطوير القطاع
الرياضي من خــال تكريم المبدعين ونشر ثقافة
اإلب ــداع فــي العمل الرياضي اإلمــاراتــي والعربي،
وتحفيز المؤسسات واالتحادات الرياضية الدولية
على تقديم مبادرات سنوية لتطوير العمل وتعزيز
م ـكــانــة الــريــاضــة ودورهـ ـ ــا ف ــي الـتـنـمـيــة واس ـعــاد
الشعوب.

1999

انطلق أول سباق لقدرة األطفال في اإلمارات
العربية المتحدة لمسافة 24كم كخطوة أولى
في مشاور األلــف ميل ،وضماناً الستمرارية
هــذه الــريــاضــة العريقة .وت ــوج الــفــارس سمو
الشيخ أحمد بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم
بطالً للسباق.

2000

فاز بلقب صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة
لألطفال والناشئين لمسافة 88كــم،واحــتــل
المركز الــرابــع في سباق كــأس الوثبة الثانية
لمسافة  120كــم والــمــركــز الــرابــع أيــضــاً في
سباق بطولة االتحاد الثانية

2005

ســاهــم فــي إنــجــاز الــفــوز بلقب
ذهبية الفرق في بطولة أوروبا
المفتوحة للقدرة ونال سموه
لــقــب الـ ــفـ ــردي لــيــحــصــل على
الميدالية الذهبية

2003

2002

تــوج بطالً لبطولة مدينة
دبــي لــلــقــدرة ال ــذي بلغت
مسافته  160كم

انــتــزع لقب بطولة العالم للقدرة
لمسافة  160ك ــم مــســجــاً زمــنــاً
قدره  9.19.29ساعات

2006

شــــــــــارك ســـــمـــــوه بـ ــالـ ــفـ ــوز
بالميدالية الذهبية للفرق
في دورة األلعاب اآلسيوية

2007

أسـ ــهـ ــم الـــــفـــــارس فــي
اإلنجاز بالفوز بالميدالية
الفضية للفرق

2
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قيادات
مبدعة
59

صاحب السمو الشيخ الدكتور

سلطان
القاسمي
60

تم اختيار صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس
األعلى لالتحاد ،حاكم إمارة الشارقة ليكون الشخصية الرياضية المحلية للدورة
الثانية من الجائزة ،وذلك تقدير ًا وعرفانا بدوره القيادي في دعم القطاع الرياضي.

تتنوع اسهامات سموه ما بين السياسة واألدب والفنون والتراث والرياضة،
فقد مارس سموه في بدايات دراسته لعب كرة القدم ،كما واصل تلقي العلوم
في الشارقة والكويت والقاهرة.
بعد قيام الدولة في ديسمبر  1971تم تعيين سموه وزيرا للتربية والتعليم
في أول حكومة لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وفي الخامس والعشرين من
يناير  1972تسلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
ً
عاما وأصبح عضو ًا في
مقاليد حكم إمارة الشارقة وكان عمر سموه آنذاك 32
المجلس األعلى لدولة االمارات العربية المتحدة ، ،وال يزال حتى اآلن.

قــاد سموه حركة التنمية الثقافية واالقتصادية واالجتماعية فــي إمــارة
ً
اضافيا ووفــر مـصــادر لتشجيع التفاعل والـحــوار
الـشــارقــة ،وبــذل سموه جـهــد ًا
ً
ً
ً
ودوليا بين الشعوب كافة ،كما أثرى الحركة الرياضية
واقليميا
محليا
الثقافي
وقطاع الشباب والرياضة بآرائه وأفكاره الرائدة ،وله العديد من التوجيهات األبوية
المبدعة في دعم الرياضة والرياضيين وتشييد المنشآت الرياضية واستحداث
ً
عموما مع دعم خاص
القوانين والتشريعات والمؤسسات التي تعنى بالرياضة
لرياضة المرأة وللرياضيين من أصحاب الهمم.

يحرص صاحب السمو على اللقاء مع القيادات الرياضية لمتابعة العمل الرياضي
في إمــارة الشارقة التي تضم  21ناديا وعــدد كبير من الرياضيين ،كما يحرص
سموه على اللقاء مع الرياضيين من أصحاب اإلنجازات وذلك تقدير ًا من سموه
إلنجازاتهم ،وأيضا لتوجيه نصائح أبوية لهم تتعلق بتمثيلهم للنادي والوطن
وكونهم نموذج للشباب وسفراء للوطن في المحافل الدولية ،ويؤكد سموه
دائما على أهمية اللعب النظيف واحترام المنافس والفوز بالمهارة وليس بالحاق
األذى الجسدي بالمنافس.

كما يؤكد سموه على أهمية مواصلة التعليم والتطوير الذاتي ،وأهمية
الكتاب في حياة الشعوب ،وهو يدعم معرض الشارقة للكتاب الذي أصبح األكبر
من نوعه في العالم.
حصل سـمــوه على  14شـهــادة دك ـتــوراه فخرية ،كما حصل على شهادة
دكتوراه في الفلسفة في التاريخ بامتياز من جامعة إكستر ،البريطانية في العام
 1985وأيضا على شهادة دكتوراه الفلسفة في الجغرافية السياسية من جامعة
دورهام البريطانية المرموقة في العام .1999
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تم اختيار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية
الشخصية الرياضية المحلية للدورة الثامنة من الجائزة ،وذلك تقدير ًا لدور سموه
الذي يعد رمزا رياضيا وطنيا ودوليا.
سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم هو األب الروحي والرئيس التاريخي
لنادي النصر عميد األندية الرياضية في دولة االمــارات العربية المتحدة والذي
تأسس في العام  ،1945وهــو أول األندية في الدولة في مجال استقطاب
الفرق األجنبية واالستثمار في المنشآت التابعة للنادي وكذلك تأسيس مجلة
رياضية والعمل بأسلوب حديث منذ سبعينيات القرن الماضي.

كما يدعم سموه نــادي حتّ ا الــريــاضــي وريــاضــة أصـحــاب الهمم ،وهــو األب
القفال الذي بات أهم
الروحي للرياضات البحرية التراثية والداعم األول لسباق
ّ
سباق للرياضات البحرية التراثية على مستوى العالم بمشاركة آالف األشخاص
في كرنفال بحري يعد عيدا سنويا للمحامل الشراعية ،كما يستقطب مشاركة
نواخذة وبحارة من مختلف مناطق الدولة والعالم.

إلى جانب تولي سموه مناصب وظيفية عديدة منذ بدايات عمله كرئيس
لبلدية دبي في العام  1969وال يزال ،ثم توليه منصب وزير المالية والصناعة منذ
تأسيس الدولة في  1971وال يزال وزيــرا للمالية ،ومنصب نائب رئيس مجلس
الــوزراء خالل الفترة  ، 1973 - 1971ثم ً
نائبا لحاكم دبي منذ  1997وال يزال،
ورئاسة مجلس اإلدارة في العديد من المؤسسات الوطنية في قطاع البترول
واأللمنيوم  :دوبال ،دوغاز ،ايبكو ،اينوك ،وشركة تجهيز الحقول النفطية ،فإنه
ً
ً
خصوصا وفي مقدمتها الفروسية
عموما والرياضات التراثية
يعد من رموز الرياضة
وسباقات الخيل ورياضة القدرة والهجن في الدولة والعالم ،وهو يمتلك نخبة
من أفضل الخيول والسالالت ،وسجال حافال على صعيد االنتصارات في أرقى
وأكبر مضامير السباقات العالمية.
وال يزال سموه حريص على التحدث عن الواقع الرياضي في الدولة وتقديم
النصائح واآلراء الصريحة المباشرة التي تنبع من رؤيته وخبرته الطويلة في الرياضة،
وذلك من خالل "مجلس الفهيدي" الذي يلتقي فيه باإلعالميين على هامش
القفال ،والذي بات حدثا سنويا ينتظره الجميع.
سباق ّ

كما يحرص سموه على تربية أنجاله على حب الوطن والرياضة والعمل على
دعم هذا القطاع المهم في نادي النصر والرياضات البحرية والتراثية التي تمثل
ً
إرثا يفخر به الجميع.
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نال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ،نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة
ابوظبي النائب األول لرئيس نــادي العين النائب األول لرئيس مجلس الشرف
رئيس مجلس إدارة نادي العين ،جائزة الشخصية الرياضية المحلية للدورة األولى
من الجائزة تقدير ًا لدوره الكبير في دعم القطاع الرياضي في الدولة واالرتقاء به
نحو آفاق أرحب وانجازات أكثر.

أسهم سموه في تحقيق انـجــازات عديدة لنادي العين ومــن أبــرزهــا الفوز
بدوري أبطال آسيا في العام  2003واحــراز المركز الثاني عامي  2005و2016
وتشييد اسـتــاد حديث لكرة الـقــدم يحمل اســم سـمــوه ،ويعد مــن بين أحــدث
وأجمل المالعب في العالم حث يستضيف مباريات عديدة سنويا على المستوى
المحلي والعربي والقاري والدولي ،وكذلك مباريات ضمن بطولة العالم لألندية.
وكذلك تشييد منشآت حديثة للتدريب واالكاديميات في نادي العين الذي يعد
من األندية النموذجية في قارة آسيا والعالم.
كما ساهم سموه من خالل رئاسته لمجلس أبوظبي الرياضي خالل الدورتين
األولــى والثانية من المجلس في دعم القطاع الرياضي ونشر ممارسة الرياضة
في أوســاط المجتمع ،وكذلك في استقطاب تنظيم العديد من البطوالت
والفعاليات الرياضية الدولية.

ً
أيضا من خالل رئاسته الفخرية التحاد اإلمارات لكرة القدم في
وساهم سموه
تحقيق إنجازات عديدة للكرة اإلماراتية من بينها بطولة كأس الخليج العربي لكرة
القدم وتأهل منتخبات الدولة للمراحل المتقدمة من البطوالت القارية ،وكذلك
تأسيس أكاديمية التحاد االمارات لكرة القدم ودعم الكوادر الوطنية العاملة في
مجال التدريب واإلدارة.
مارس سموه العديد من الرياضات وتألق في بطوالت القدرة داخل وخارج
الدولة سواء على المستوى الفردي أو ضمن منتخب الدولة ومن بينها المشاركة
في بطولة العالم للقدرة  .. 2005ورغم ابتعاده عن خوض المنافسات الرسمية
وتفرغه ألداء األعمال الكبيرة التي يقوم بها المجلس التنفيذي إلمارة أبو ظبي
لتحقيق األهداف التنموية الكبرى ،إال أن سمو الشيخ هزاع بن زايد ال يزال حريصا
على ممارسة الرياضة ومتابعة نتائج المنتخبات الوطنية ،كما يحرص سموه على
لقاء القيادات الرياضية في الدولة ومجلس إدارة اتحاد االم ــارات لكرة القدم
لتوجيههم من أجــل أداء دورهــم الوطني على النحو الــذي يتناسب مع دعم
القيادة الرشيدة ومكانة الرياضة في الدولة.

65

سمو الشيخ

منصور بن زايد
آل نهيان
66

نال سمو الشيخ منصور بن زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس الــوزراء ،وزير
شؤون الرئاسة في دولة اإلمــارات العربية المتحدة ،جائزة الشخصية الرياضية
المحلية للدورة الثالثة تقدير ًا إلنجازات سموه الرياضية داخل وخارج الدولة.

إلى جانب المسؤوليات الوطنية الكبيرة التي يتوالها سموه ،ســواء في
الحكومة ً
نائبا لرئيس مجلس الــوزراء ،ووزيــرا لشؤون الرئاسة ،ورئيسا للمجلس
الوزاري للخدمات ،وجهاز اإلمارات لالستثمار ،وكذلك رئاسته لصندوق أبوظبي
للتنمية ،وعضوية المجلس األعلى للبترول ،يتولى سموه مسؤوليات رياضية
عديدة وحقق إنجازات كبيرة على المستوى المحلي والعالمي.

يتولى سموه رئاسة نادي الجزيرة الرياضي والذي قاده إلى تحقيق العديد
من األلقاب المحلية واإلقليمية من بينها لقب بطولة الدوري االماراتي لكرة
القدم للمحترفين في  2011و 2017وكأس رئيس الدولة لكرة القدم 2011
وبطولة أندية مجلس التعاون الخليجي  ،2007كما تألق ووصل الدور نصف
النهائي لكأس العالم لألندية  2017وخسر أمــام ريــال مدريد بصعوبة بالغة
وبنتيجة  2-1بعد التعادل  1-1حتى الدقيقة  81من المباراة.
وقد أصبح الجزيرة تحت قيادة سموه يضم أجمل وأحدث المنشآت الرياضية
من صاالت وفندق وستاد محمد بن زايد الرائع الذي تم تطويره وتحديه وأصبح
يتسع ألكثر من  42ألف متفرج ،والذي استضاف أهم البطوالت الدولية ومن
بينها مباريات كأس العالم لألندية على مدار  4سنوات.

أنشأ سموه مجموعة سيتي الرياضية التي تضم عددا من أندية كرة القدم
غير سموه
وفي مقدمتها مانشستر سيتي اإلنجليزي ونيويورك سيتي ،وقد ّ
خارطة الكرة اإلنجليزية واألوروبية من خالل إنجازاته مع مانشستر سيتي التي
بلغت  9أألقاب خالل  10سنوات من بينها لقب الدوري اإلنجليزي الممتاز 3
مرات.
كما يمتلك سموه اسطبالت تضم أفضل الخيول لسباقات القدرة ،ويرعى
المهرجان العالمي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الذي
يضم سباقات عديدة في مختلف دول العالم ،من بينها جوهرة تاج الشيخ زايد
بن سلطان آل نهيان ،وكأس زايد ومونديال «أم اإلمارات» للسيدات والفرسان
المتدربين ،ومونديال الشيخة لطيفة بنت منصور بن زايــد آل نهيان للخيول
الصغيرة ،وكأس الوثبة ستاليونز ،والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية
في مدريد ،وجوائز دارلي التقديرية «أم اإلمارات» بهوليوود ،وغيرها.
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تم منح جائزة الشخصية الرياضية المحلية في ال ــدورة الخامسة إلــى سمو
الشيخة فاطمة بنت مبارك قرينة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل
نهيان "طيب الله ثراه" ،رئيسة االتحاد النسائي العام ،الرئيس األعلى لمؤسسة
التنمية األســريــة ،رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة «أم اإلم ــارات"،
إلسهامها خالل سنوات عديدة في دعم ومساندة وتشجيع الرياضيات على
كافة المستويات المحلية والعربية والعالمية ،وجهود سموها في تمكين المرأة
في الرياضة وتوفير البيئة المناسبة للرياضيات للتدريب والتألق وتمثيل الوطن خير
تمثيل.
كما حصلت سموها على جائزة الشخصية األولمبية لعام  ،2012وذلك تقدير ًا
من المجتمع الرياضي الدولي إلسهامات سموها في دعم وتطوير الرياضة في
دولة اإلمارات العربية المتحدة والعالم ،ورعايتها بشكل خاص للمرأة والطفولة
في جميع المجاالت ومن بينها الرياضة.

أطلقت سموها العديد من المبادرات المجتمعية والتربوية والرياضية ،والجوائز
في مختلف مجاالت التنمية والحياة واألمومة والطفولة واألسرة ،ومن بينها
جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية وهي األولى من نوعها
الرياضية ،وتسعى من أجل ذلك إلى تقدير جهودها
التي تهتم بالمرأة العربية
ّ
وتكريمها من خالل تشجيعها واالحتفاء بها وبإنجازاتها في شتى أنواع الرياضات
المتعارف عليها وعلى كافة المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.

كما أسست سموها أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية التي ترأس
مجلس إدارتها الشيخة فاطمة بنت هــزاع بن زايــد آل نهيان ،وهي األكاديمية
التي أطلقت عدة برامج ومبادرات من بينها برنامج أكاديمية فاطمة بنت مبارك
لنخبة الرياضيات ،وتنظيم بطوالت وفعاليات رياضية مختلفة سنويا ومن بينها
كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز التي تم تنظيم نسختها
الخامسة خالل العام  2018بمشاركة واسعة من الفتيات والسيدات وحضور كبير
من الجمهور الذي استمتع بأجواء السعادة في قرية البطولة.

وبفضل رعاية القيادة الرشيدة وجهود سموها ،حققت الرياضة النسائية
في الدولة إنجازات كبيرة كما تم تشكيل منتخبات وطنية إماراتية في مختلف
الرياضات ،وأيضا استضافة البطوالت الرياضية العربية والدولية ،كما تم تأهيل
الكوادر النسائية اإلماراتية الوطنية التي تولت العمل لتنفيذ البرامج والمبادرات
والفعاليات الرياضية السنوية المختلفة ،وتعزيز دور الرياضة في تمكين المرأة
ومشاركتها في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته.
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نالت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي "رعــاه الله" صاحبة السمو الملكي األميرة هيا
بنت الحسين جائزة الشخصية المحلية للدورة السابعة من الجائزة ،وذلك تقدير ًا
ً
ً
خصوصا،
عموما وفي مجال الفروسية
لجهودها الكبيرة في نشر وتطوير الرياضة
حيث تسلمت الجائزة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترافقها
ابنتهما سمو الشيخة الجليلة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

تعد سموها من أهــم الشخصيات التي عملت في مجال الفروسية ،فقد
شاركت سموها كفارسة قفز حواجز في العديد من البطوالت والدورات العربية
واألولمبية والعالمية ومــن بينها أولمبياد سيدني  ،2000كما شــاركــت في
بطوالت القدرة والتحدي وأحــرزت ميداليات التفوق في قفز الحواجز والقدرة،
وقد تعلمت حب الخيل من والدها الراحل المغفور له بإذن الله الملك الحسين
بن طالل وزاد حبها للخيل بعد زواجها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
تــرأســت سموها االت ـحــاد الــدولــي للفروسية خــال الفترة ،2014 – 2007
وقــامــت خــال رئاستها بتطوير أنظمة العمل فــي االت ـحــاد الــدولــي للفروسية
وزيادة الشفافية وإنشاء نظام تحكيم مستقل يتميز بالكفاءة ،كما أنشأت برنامج
التضامن لالتحاد الدولي للفروسية ،على غرار برنامج التضامن األولمبي ،لدعم
تنمية رياضة الفروسية في أنحاء العالم ،وأطلقت العديد من المبادرات لتعزيز
ً
خصوصا ،في
مساهمة االتحادات الرياضية عموما ،واالتحاد الدولي للفروسية
مجال التنمية المجتمعية والمحافظة على البيئة.

ترأست سموها اللجان المنظمة في العديد من األحداث والفعاليات الرياضية
الدولية ومن بينها مؤتمر سبورت أكورد – دبي  ،2010كما ترأست مجلس إدارة
نادي دبي للفروسية ،وتحرص سموها على المشاركة في الفعاليات الرياضية
والمجتمعية ،ومن بينها مشاركتها في النسخة األولى من مسيرة دبي للمشي
لمدة  24ساعة التي نظمها مجلس دبي الرياضي في العام .2016
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نال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير الدولة
للتسامح جائزة الشخصية الرياضية المحلية للدورة التاسعة من الجائزة ،وذلك
إلسهامات معاليه الكبيرة في دعم وتطوير الرياضة في الدولة والمنطقة ،من
خالل فترة عمله السابقة كوزير للثقافة وتنمية المعرفة ،واسهاماته خالل رئاسته
مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

يعد معاليه من الشخصيات التربوية الهامة حيث تولى خــال فترة عمله
الحكومي منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ فبراير  ،2006وحتى
مارس  ،2013كما شغل معاليه منصب وزير التربية والتعليم خالل الفترة -2004
 ،2006ووزير ًا للتعليم العالي والبحث العلمي خالل الفترة  ،2004-1990وإضافة
إلى منصبه الــوزاري الحالي يشغل معالي الشيخ نهيان منصب الرئيس األعلى
لجامعة اإلمارات العربية المتحدة منذ عام  ،1982ورئيس مجمع كليات التقنية
العليا منذ عام  ،1988كما أنه رئيس جامعة زايد منذ عام .1998
كما أن معاليه من الشخصيات الرياضية المعروفة محليا وعربيا ودوليا ،وهو
من أهم الداعمين لرياضة الكريكت في الدولة ،كما حضر قرعة النسخة األولى
لـ "كأس الكريكت للتسامح  "2018التي تم تنظيمها لتعزيز دور الرياضة وأبعادها
األخالقية والثقافية للتعايش والتسامح ،بغض النظر عن األصــل أو العرق ،أو
اللون ،أو الدين أو العقيدة ،أو المذهب ،أو الملة أو الطائفة أو المركز االجتماعي.

يعتبر معاليه الرياضة من أهم وسائل التواصل والتقارب والتعاون بين الشعوب،
وهو يقول « :إن الرياضة هي واحدة من المجاالت التي تتجلى فيها قيم التسامح
ً
حقيقيا لروح العمل المشترك والحب واالحترام
بأبهى صورها ،وتعتبر تجسيد ًا
المتبادل بين أعضاء فريق متعدد متنوع يسعى بكل إخالص لهدف مشترك،
فعندما نشجع الرياضة ونرعاها فإنما نغذي الــروح الحقيقية للتسامح ،ونذكي
من خاللها القيم النبيلة التي تحرص دولة اإلمارات العربية المتحدة على تأصيلها
ضمن فئات المجتمع اإلمــاراتــي المتعدد المتنوع ،األمــر الــذي يطلق القدرات
الحقيقية لإلبداع والتميز لدى الجميع".
كما ألقى معاليه كلمة االفتتاح في ملتقى دبي للسالم والرياضة 2013
والتي جدد فيها التأكيد على أهمية الرياضة ودورها المحوري في تحقيق التنمية
المجتمعية واالنسجام والتعايش بين مكونات المجتمع الواحد ،والتعاون وإرساء
السالم بين الدول.
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معالي

سمو األمير

خلدون خليفة المبارك

نواف بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

نال معالي خلدون خليفة المبارك جائزة الشخصية الرياضية المحلية للدورة العاشرة للجائزة ،وذلك تقدير ًا
لعمله الدؤوب ودوره الكبير في انجاز ملفات رياضية مهمة تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة
الدولة في مقدمة منظمي الفعاليات الرياضية العالمية في مختلف الرياضات.

نــال صاحب السمو الملكي األمير نــواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز آل سعود جائزة الشخصية
الرياضية العربية للدورة السابعة ،وذلك تقدير ًا إلسهاماته الرياضية السابقة في فترة رئاسته للرئاسة العامة
للشباب والرياضة في المملكة العربية السعودية ورئاسته اللجنة األولمبية العربية السعودية وعضوية اللجنة
األولمبية الدولية ولجنة العالقات الدولية باللجنة األولمبية الدولية ،ورئاسة اتحاد التضامن اإلسالمي واتحاد
اللجان األولمبية العربية واالتحاد العربي لكرة القدم واللجنة السعودية البارالمبية ،كما ترأس سموه االتحاد
السعودي لكرة القدم لعدة سنوات.

يشغل المبارك العديد من المناصب الحكومية المهمة ،فهو عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبو ظبي
وجهاز الشؤون التنفيذية في اإلمارة كما أنه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للتنمية  ،كما
يشغل منذ العام  2008منصبا رياضيا مهما هو رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم.
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وقد ساهم خالل عمله في النادي في تنفيذ خطط التطوير التي وضعها مالك النادي سمو الشيخ
وتجاريا وحصول النادي على عدة  9ألقاب
رياضيا
منصور بن زايد آل نهيان ،حيث تمكن من تطوير أداء النادي
ً
ً
في  10سنوات هي ثالثة ألقاب في الدوري اإلنجليزي الممتاز ولقب في بطولة كأس إنجلترا ،وثالثة ألقاب
في كأس الرابطة اإلنجليزية ولقبان في بطولة الــدرع الخيرية ،باإلضافة إلى امتالك النادي أحدث وأهم
أكاديميات كرة القدم في أوروبا والعالم.

تحدث سموه في ملتقى المبدعين الذي أقيم للفائزين في الدورة السابعة حيث أكد على أهمية الرياضة،
والــدروس التي تعلمها من والده الراحل سمو األمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز الذي كان أحد أقطاب
الرياضة العربية والدولية ،والرمز الكبير للرياضة في المملكة العربية السعودية الذي حقق إنجازات تنظيمية
ورياضية عديدة من بينها تنظيم كأس العالم للشباب لكرة القدم  1989وفوز المنتخب السعودي بلقب
كأس العالم للناشئين لكرة القدم في العام ذاته ،وتأهل المنتخب األول لكأس العالم.
كما ألقى سموه كلمة الفائزين في حفل التكريم قبل أن يتسلم وسام الجائزة من صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

75

سمو األمير

سمو الشيخ

علي بن الحسين

خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

نال صاحب السمو االملكي األمير علي بن الحسين جائزة الشخصية الرياضية العربية للدورة الثامنة ،وذلك
تقدير ًا إلسهاماته في تطوير كرة القدم في المنطقة وقارة آسيا ،وجهوده الدولية حيث كان في مقدمة
المنادين بمحاربة الفساد اإلداري في االتحاد الدولي لكرة القدم أثناء رئاسة السويسري جوزيف بالتر.

نال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس
االتحاد البحريني أللعاب القوى الجائزة في دورتها السادسة ضمن فئة رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى،
وذلك لدوره في تنظيم مبادرة رائدة في السباحة في المنطقة حملت اسم "تحدي خالد بن حمد" بالسباحة
من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين لمسافة  42كيلومتر ،ومشاركته كمتسابق في المبادرة
والفوز بها قاطعا المسافة بزمن  20ساعة.

يرأس سموه االتحادين األردني وغرب آسيا لكرة القدم ،كما شغل منصب نائب رئيس االتحاد الدولي
لكرة القدم عن قارة آسيا لعدة سنوات كانت حافلة بالمتغيرات في نظام عمل أكبر اتحاد رياضي في العالم،
حيث لعب دورا كبيرا في دعم الدول العربية ومنحها الفرصة الستضافة البطوالت وتطوير كرة القدم فيها،
كما تولى قيادة جهود التغيير في االتحاد الدولي لكرة القدم والتصدي للفساد اإلداري فيه ،وطالب سموه
دائما بتطبيق الشفافية في عمل الفيفا سواء ُأثناء توليه منصب نائب رئيس "الفيفا" أو في حملة ترشحه
لرئاسة االتحاد الدولي ،وكذلك أثناء مشاركته في جلسة حوارية في مؤتمر دبي الرياضي الدولي ،كما حافظ
على حق المرأة المسلمة بلعب كرة القدم في البطوالت العالمية وهي ترتدي الحجاب.
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نجح سموه في تطوير كرة القدم األردنية من خالل رئاسته التحادها وحقق انجازات عديدة كان آخرها
استضافة كأس العالم لكرة القدم للفتيات تحت  17عاما ،كما قام بتطوير العمل في اتحاد غرب آسيا
وتنظيم بطولة مستمرة للمنطقة على مستوى المنتخبات.

لرياضة
لالتحاد البحريني
الفخري
والرئيس
غرب آسيا أللعاب القوى،
ِ
ِ
ُ
ُ
يشغل سموه منصب ُ
رئيس اتحاد دول ِ
القتال المختلطة ،وهو من الرياضيين الشاملين ،كما
لالتحاد البحريني لفنون
الفخري
والرئيس
ذوي اإلعاقة،
ِ
ُ
ُ
ِ
ِ
أنه أحد ابطال رياضة الترايثلون التي تشمل السباحة والجري وقيادة الدراجات الهوائية ،حيث يشارك دائما إلى
جانب شقيقه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة ملك البحرين لألعمال الخيرية وشؤون الشباب
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية في البطوالت الدولية لهذه الرياضة
التي يقوم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بدور كبير في نشرها وتطويرها في المنطقة والعالم.
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الشيخ

الشيخ

خالد بن عبدالله آل خليفة

عيسى بن راشد آل خليفة

نال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة جائزة اإلداري العربي للدورة السابعة للجائزة  ،وذلك تقدير ًا إلنجازاته
اإلدارية التي توجها بالحصول على منصب نائب رئيس االتحاد الدولي للفروسية وعضوية المكتب التنفيذي
ورئاسة المجموعة اإلقليمية السابعة في االتحاد الدولي للفروسية.

نال الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة جائزة الشخصية الرياضية العربية للدورة الثالثة ،وذلك تقدير ًا لدوره
الكبير في تطوير الرياضة البحرينية والخليجية والعربية ،من خالل العديد من المناصب التي تقلدها وخدم فيها
قطاعي الشباب والرياضة ومن أبرزها رئاسته لنادي البحرين اعرق األندية الوطنية ،ورئاسة االتحاد البحريني
لكرة القدم منذ العام  1974حتى ( 1988وهي أطول فترة لرئيس يتولى فيها رئاسة اتحاد كرة القدم في
البحرين) ،وكذلك رئاسته مجلس إدارة اللجنة األولمبية البحرينية منذ تأسيسها في  ، 1979كما تم تعيينه
ً
رئيسا للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بدرجة وزيــر  ،وهو يشغل منصب نائب رئيس المجلس األعلى
للشباب والرياضة منذ العام.1999

عمل في سالح الجو الملكي البحريني لمدة  26عاما ،وهو يحمل شهادة الماجستير في اإلدارة العسكرية
وبكالوريوس في العلوم الجوية  ،ويمتلك خبرات كبيرة في التخطيط االستراتيجي وبناء فرق العمل وإدارة
الموارد البشرية ،وتقلد العديد من المناصب العسكرية آخرها قائد أكاديمية الطيران في في سالح الجو
البحريني ( جناح التدريب) ،وفي القطاع الرياضي عمل مدير ًا تنفيذيا ونائبا للرئيس في اللجنة األولمبية
البحرينية.
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عشق الشيخ خالد الفروسية ووظف خبراته اإلدارية للعمل في هذا المجال حيث شغل في العام 2007
منصب الرئيس اإلقليمي للمجموعة السابعة في االتحاد الدولي للفروسية ثم عضوا في المجلس التنفيذي
لالتحاد الدولي  ،ونال ثقة عائلة الفروسية حول العالم ليتم اختياره ً
نائبا لرئيس االتحاد الدولي.

يعد الشيخ عيسى بن راشد األب الروحي للرياضة البحرينية ومن رواد العمل الرياضي الخليجي ،كما أنه من
ابرز رموز دورات كأس الخليج العربي لكرة القدم التي عايش جميع دوراتها منذ انطالقتها ،ويشكل مجلسه
في البطولة وتصريحاته الشهيرة أهم مالمح البطولة ويزيد من سخونة التنافس فيها.
وقد ألقى الشيخ عيسى كلمة الفائزين في الدورة الثالثة للجائزة تقدير ًا لمكانته وتاريخه الرياضي الذي
يمتد لعدة عقود.
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الشيخ

معالي

سلمان بن إبراهيم آل خليفة

تركي آل الشيخ

نال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة جائزة الشخصية الرياضية العربية للدورة الخامسة ،وذلك تقدير ًا
ً
رئيسا لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم
لجهود في تطوير كرة القدم في المنطقة وقارة آسيا سيما بعد انتخابه
وعضوا في المكتب التنفيذي لالتحاد الدولي لكرة القدم ثم ً
نائبا للرئيس.

نال جائزة الشخصية الرياضية العربية في الدورة العاشرة للجائزة معالي المستشار تركي بن عبد المحسن
ً
رئيسا للهيئة العامة للرياضة السعودية ،ورئيس اللجنة
بن عبد اللطيف آل الشيخ إلنجازاته أثناء فترة عمله
األولمبية السعودية واالتحاد العربي لكرة القدم واالتحاد الرياضي أللعاب التضامن اإلسالمي ،كما يعمل
مستشارا في الديوان الملكي السعودي بدرجة وزير .

مارس الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لعب كرة القدم في فترة الثمانينات مع فريق الشباب لنادي
الرفاع الغربي ،ثم ترك اللعب وتفرغ للدراسة األكاديمية ،وبعد التخرج عاد لكرة القدم من باب اإلدارة حيث
تم تعيينه في عــام  1996مدير ًا لمنتخب البحرين لكرة القدم ثم بعد سنتين انتخب ً
نائبا لرئيس االتحاد
ً
رئيسا لالتحاد في عام  .2002وشغل أيضا منصب رئيس اللجنة التأديبية في عدة
البحريني لكرة القدم ،ثم
بطوالت تحت إشراف االتحاد الدولي لكرة القدم من بينها كأس العالم لكرة القدم وكأس العالم لكرة القدم
الشاطئية وكأس العالم لألندية وكان أيضا نائب رئيس اللجنة التأديبية للفيفا في أولمبياد بكين  ،2008وفي
 14أكتوبر  2010صدر مرسوم ملكي بتعيينه أمينا عاما للمجلس األعلى للشباب والرياضة.
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يقود الشيخ سلمان جهود تطوير كرة القدم اآلسيوية وتحديث لوائحها ،كما عمل على نقل اجتماعات
كونجرس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وحفل توزيع جوائز االتحاد اآلسيوي السنوية لتقام في عدة مدن
وليس في مقر االتحاد اآلسيوي في ماليزيا فقط،

أطلق معاليه العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير منظومة العمل الرياضي في المملكة
العربية السعودية واستقطاب وتنظيم األحداث الرياضية العالمية والدولية في مختلف الرياضات ،باإلضافة
إلى تمكين المرأة في الرياضة من خالل تعيين قيادات نسائية إلدارة وتطوير رياضة المرأة وتنظيم منافسات
عديدة في مختلف الرياضات .كما عمل على تطوير منظومة العمل الرياضي العربي ،ودعم جهود العديد
من الدول العربية لتعزيز عالقاتها مع المنظمات الرياضية الدولية ،واثمرت جهوده خالل شهور قليلة على
تحقيق العديد من اإلنجازات التنظيمية .وقام آل الشيخ بتطوير نظام بطولة األندية العربية لكرة القدم
وجعلها أغلى البطوالت بمجموع جوائز يزيد على  7ماليين دوالر ومشاركة أقــوى  32فريقا من الدول
العربية ،وقد أطلق على نسختها األولى لقب "كأس زايد" احتفاء بعام زايد وعرفانا بمكانة المغفور له بإذن
الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
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سمو األميرة

الشيخة

ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة

نالت صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود جائزة الشخصية الرياضية العربية
للدورة التاسعة ،وذلك تقدير ًا للدور الذي تلعبه في الرياضة السعودية من خالل كونها أول امرأة تترأس اتحاد
رياضي في المملكة العربية السعودية هو االتحاد السعودي للرياضة المجتمعية ،كما أنها تشغل منصب
وكيل رئيس هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير (شؤون المرأة) حيث أصبحت مسؤولة عن تنمية المكانة التي
تحتلها الرياضة السعودية واللياقة البدنية في االقتصاد القومي للملكة العربية السعودية.

نالت الشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة الجائزة في الدورة الرابعة باعتبارها شخصية نسائية ساهمت
في إثراء الحركة الرياضية ،وذلك تقدير ًا لدورها كرائدة من رائدات الحركة الرياضية النسائية في مملكة البحرين
والمنطقة والوطن العربي سواء كالعبة مارست لعب الكرة الطائرة وكرة الطاولة ،أو مسؤولة رياضية.

أسهمت سموها في إطــاق العديد من المبادرات لتمكين الـمــرأة السعودية في مجاالت األعمال
والمجتمع وهــي عضو في العديد من الهيئات االستشارية بما في ذلــك "المبادرة الوطنية السعودية
لإلبداع" ،كما أسهمت في تأسيس الرياضة النسائية السعودية وتنظيمها من خالل إدخال رياضة المرأة في
المدارس العامة في جميع مناطق السعودية وتنظيم مسابقات رياضية تنافسية ومجتمعية وتحفيز الطالبات
على المشاركة والتنافس فيها في أجواء من الخصوصية وضمن بيئة مشجعة وصاالت رياضية مغلقة.
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وألقت سموها كلمة الفائزين في الدورة التاسعة للجائزة ،كما تحدثت في ملتقى المبدعين الذي نظمته
الجائزة عن تجربتها اإلبداعية كامرأة سعودية رائدة في مجال الرياضية ،وكذلك كزوجة وأم.

بدأت مسيرتها العملية بالعمل بــوزارة الخارجية إلى العام  ،2005والــذي حصلت خالله على درجة وزير
مفوض ،وهي تشغل عضوية المجلس األعلى للشباب والرياضة ،كما تشغل عضوية مجلس إدارة اللجنة
األولمبية البحرينية ورئيسة لجنة رياضة المرأة فيها ،وتشغل أيضا عضوية المكتب التنفيذي التحاد العاب غرب
آسيا ،وهي تتولى مهام تطوير رياضة المرأة فيها وتوفير الدعم والرعاية التي ترتقي بهذا القطاع المهم ،كما
أنها عضو لجنة «الرياضة والسالم» بالمجلس األولمبي اآلسيوي.
حصلت في العام  1992على دبلوما االستحقاق من اللجنة األولمبية الدولية عن مشاركاتها ومساهماتها
الفعالة في مجال الرياضة النسائية ،كما تحرص على حضور البطوالت وال ــدورات الرياضية والملتقيات
واالجتماعات للقيادات الرياضية العربية مطالبة بدعم مشاركة المرأة في البطوالت العربية وتنظيم الملتقيات
الرياضية العربية في جميع الرياضات من أجل تطوير رياضة المرأة من خالل خوضها منافسات رياضية عديدة
على مدار العام.
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الشيخة

معالي

نعيمة األحمد الجابر الصباح

نوال المتوكل

نالت الشيخة نعيمة األحمد الجابر الصباح الجائزة في الدورة الثانية باعتبارها شخصية نسائية ساهمت
في إثراء الحركة الرياضية ،وذلك تقدير ًا لدورها كرائدة من رائدات الحركة الرياضية النسائية في دولة الكويت
والمنطقة والوطن العربي.

نالت معالي نوال المتوكل الجائزة في الدورة الخامسة باعتبارها شخصية نسائية ساهمت في إثراء الحركة
الرياضية ،وذلك تقدير ًا لجهودها الكبيرة ومكانتها الدولية المرموقة.

لعبت الشيخة نعيمة األحمد الجابر الصباح دورا كبيرا في نشر ممارسة الرياضة في صفوف السيدات في
دولة الكويت والمنطقة ،كما بذلت جهودا كبيرة لتشكيل فرق رياضية وتنظيم مسابقات رياضية للمرأة من
خالل عملها رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،وعضويتها في
مجلس إدارة االتحاد اآلسيوي لكرة السلة ،وكذلك في لجنة النوايا الحسنة باالتحاد الدولي للجودو ،وكذلك
رئاسة لجنة المرأة والرياضة باللجنة األولمبية الكويتية ،ورئاسة لجنة كرة القدم النسائية باالتحاد الكويتي لكرة
القدم ،وكذلك من خالل كونها عضو شرف بالنادي العربي الكويتي.
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بعد  4سنوات من تتويجها بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي في العام  2010نالت
الشيخة نعيمة جائزة اللجنة األولمبية الدولية تقدير ًا لمساهماتها في نشر وتطوير رياضة المرأة.

دخلت المتوكل التاريخ الرياضي حين أصبحت أول امرأة عربية وافريقية ومسلمة تفوز بميدالية أولمبية
ذهبية ،حين أحــرزت الميدالية الذهبية في سباق الجري  400متر حواجز في أولمبياد لوس انجلوس عام
 ،1984وبعد اعتزالها الجري وفي حصيلتها إنجازات عديدة على مستوى أفريقيا والبطوالت العربية ودورات
البحر األبيض المتوسط ،أصبحت من أهم الشخصيات العربية في عالم اإلدارة الرياضية ،وشغلت مناصب
عديدة من بينها وزيرة الرياضة في المملكة المغربية  ،وعضوية مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم
لإلبداع الرياضي( ،)2012-2008وعضوية اللجنة األولمبية الدولية عام  ،1998وعضوية المكتب التنفيذي
لالتحاد الدولي أللعاب القوى .1995

أصبحت أول أمرأه عربية تصل لمنصب نائب رئيس اللجنة األولمبية الدولية وذلك في العام  ،2012كما
شغلت منصب رئيسة للجنة تقييم ملفات المدن المرشحة الستضافة أولمبياد  2012الذي نالت لندن شرف
استضافته ،ثم رئيسة لفريق التفتيش على المدن المرشحة الستضافة أولمبياد  2016والذي تم اختيار مدينة
ريو دي جانيرو الستضافته.
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الريادة
واإلبداع
87

88

أول

89

جــائزة فــي العــالـــم

تُ عــنى باإلب ــداع الريــاضــي
ً
انطالقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الدولة حاكم دبي – رعاه الله ،وتنفيذا لتوجيهات
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي
الـجــائــزة ،وسمو الشيخ أحمد بــن محمد بــن راشــد
آل مكتوم ،رئيس الجائزة ،اتخذت جائزة "محمد بن
راشــد آل مكتوم لــإبــداع الرياضي" منذ إطالقها

ً
ً
وأساسا لها فهي األولى من نوعها
هدفا
الريادة
لتحفيز الرياضيين على تقديم إنجازات غير مسبوقة،
ً
عنوانا لها ،وتفردت بكونها
كما وضعت اإلبــداع
ال ـجــائــزة األك ـبــر مــن نــوعـهــا عـلــى مـسـتــوى العالم
مــن حيث قيمة جــوائــزهــا وتـنــوع فئاتها واألول ــى
على اإلطــاق التي تعنى بمجال اإلبــداع الرياضي
وتسعى لترسيخه كنهج في العمل الرياضي.
تــؤمــن الـجــائــزة أن الــريــادة تــولــد بالفطرة وتعزز
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بالخبرة والمعرفة ،ويضيف اإلبداع الذي يتمتع به
ً
عموما
الرياضيون والعاملون في القطاع الرياضي
لها صبغة التميز ،وتعزز قدرتهم على التفكير المبدع
وتحليل المشاكل بوصفها تحديات يجب تجاوزها
ً
يوما
والتغلب عليها من أجل تحقيق أمر كان يبدو
مستحيال ،لكنهم بالعزيمة واإلصرار واإلرادة وسعة
األفــق سخروا كافة المهارات والطاقات لديهم
ً
تطبيقا
من أجل أن يأتوا بأمر لم يسبقهم إليه أحد
للمعنى الحقيقي لإلبداع.
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وجـ ـ ــاءت الـ ـج ــائ ــزة ل ـتــدعــم جـ ـه ــود الـمـبــدعـيــن
الرياضيين على كافة المستويات المحلية والعربية
والـعــالـمـيــة ،مــن خ ــال تـكــريــم المتفوقين منهم
وتقديم ما يحفزهم إلكمال المشوار نحو المزيد من
النجاحات واإلبــداعــات ،إلى جانب الترويج لإلبداع
بوصفه النهج الــذي يجب تبنيه مــن أجــل الخروج
مــن اإلط ــار الـمـحــدود والتطلع للمزيد ،مــن خالل
التعلم من حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
ال ــوزراء حاكم دبــي – رعــاه الله ،-التي قدمها في
أحــدث مؤلفاته "ومضات من فكر" ،هذا الكتاب
القيم المتنوع الذي يعرض فيه سموه بعضا من
ّ
تجاربه الحياتية ،وأفكاره القيادية ،وبعضا من اآلراء
اإلنسانية الجميلة التي تتشكل منها الشخصية
الناجحة للمبدع ،ويقول :الروتين هو أشرس عدو
لــإبــداع ،وهــو ألــد أع ــداء التغيير لــأفـضــل ،ومن
يحاربون التغيير كثر ،فهؤالء ركنوا إلى ما يقومون
به من عمل ،وال يجرؤون على تغيير عاداتهم ،لذلك
فإن مثل هؤالء لن يعرفوا معنى "اإلبــداع" يوما،
أمــا من يؤمن بالتغيير ويـقــاوم الروتين ،فهو في
الطريق الصحيح ،وهو بال شك " مبدع" حقيقي.
وفي الحديث عن الريادة ،كان للجائزة دور في
دعم الطاقات الشبابية اإلبداعية ،وتسليط الضوء
على إبداعاتهم على مدار  10دورات تدرجت فيها
مــن تـكــريــم المبدعين المحليين والــع ــرب ،لتصل
العالمية حينما أصبحت إحدى " مبادرات محمد بن
راشــد آل مكتوم العالمية " أكبر مـبــادرات تنموية
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وإنسانية من نوعها.

كما كــان للجائزة دور رئيسي في إعــادة رسم
سياسات العديد من المؤسسات الرياضية العربية،
مــن خ ــال تـقــديــم خــاصــة ت ـجــارب المبدعين في
الملتقيات التي أقامتها في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وعــدد من الــدول العربية ،واستقطبت
فيها نخبة من الشخصيات القيادية والمتخصصين
فــي ال ـم ـجــاالت اإلبــداع ـيــة مــن أج ــل ط ــرح الحلول

والوسائل الــازمــة لالرتقاء بالقطاع الرياضي في
الدولة العربية والتأكيد على أهمية استثمار طاقات
الشباب على المدى الطويل.
وتتطلع الـجــائــزة إلــى جمع الـجـهــود المبذولة
لتحفيز اإلبداع والريادة تحت مظلة واحدة ،من أجل
تشكيل منصة شاملة لالبتكارات الوطنية والعربية
وال ـعــال ـم ـيــة ،ب ـمــا يـمـنــح ال ـش ـبــاب ال ـعــربــي سهولة
الوصول إلى األدوات الالزمة إليجاد األفكار وابتكار

الحلول للتحديات الرياضية النابعة من التحديات
االجتماعية المختلفة ،إلى جانب الهدف األساسي
بتعريف المجتمع بالمبدعين العرب واإلنجازات التي
حققوها وما يمكن القيام به لتوفير بيئة محفزة
لالبتكار واإلبداع والريادة.
لذلك تعمل الجائزة مع استشاريين متخصصين
ومؤهلين على المستوى العلمي والعملي لتطوير
ونشر الريادة واإلبــداع بشكل شمولي وفق نظم
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حــديـثــة مــن خ ــال الـعـمــل عـلــى تــوضـيــح مفهوم
التطوير المؤسسي والشخصي ،والتشجيع على
بـنــاء الـكـفــاءات ودع ــم الموهوبين وتسخير سبل
النجاح لهم ،سواء من الرياضيين أو أصحاب الفكر
الذين يساهمون بمبادراتهم اإلبداعية في تطوير
مشاريعهم وتطبيقها على أرض الــواقــع إليجاد
ن ـمــاذج عـمــل رائـ ــدة تـســاهــم فــي تـخــريــج رياضيين
مبدعين باحثين عن التميز في مسيرتهم.
ً
حاليا عالم متسارع ديناميكي يمر
وبينما نعاصر
بالكثير من التغييرات ،لم يعد أمام القطاع الرياضي
من خيار سوى االعتماد على أحد أهم األصول غير
الملموسة لديها ،وهو اإلبداع.
ل ــذل ــك فـ ــإن إط ـ ــاق الــج ــائ ــزة جـ ــاء ف ــي وقــت

مهم لسد حاجة ملحة لدعم المبدعين وأصحاب
الرياضة المسلحين بالمهارات واإلرادة والمعرفة
واألدوات الالزمة للمنافسة على كافة األصعدة
وصـ ً
ـوال للعالمية ،ومواكبة التطورات التي باتت
تتطلبها الــريــاضــة الـتــي تـعــد قـطــاعــا أســاسـيــا في
الدول المتقدمة حول العالم والتي سخرت أحدث
وسائل التكنولوجيا واالبتكار من أجل ضمان النجاح
في المستقبل ،والعمل على تسريع عجلة النمو
وال ـت ـطــور مــن خ ــال تـعــزيــز إمـكــانـيــة ال ــوص ــول إلــى
مواطن اإلب ــداع والمعرفة الــازمــة للعاملين في
القطاع الرياضي العربي ،فعند النظر إلى الصورة
تشجع على اإلبــداع
الكاملة نجد أن الــدول التي
ّ
والريادة والخروج عن اإلطار الروتيني تحقق إنجازات

رياضية بصورة متواصلة وبزخم كبير ،وهو ما تسعى
الجائزة لتحقيقه من خالل ضمان االستمرارية في
التطوير والجهود اإلبداعية بوصفهما الدافعان
الرئيسيان نحو البقاء فــي موقع الــريــادة وضمان
التميز والتفوق والريادة
استدامة النمو وتحقيق ّ
على المدى الطول.

ويــواصــل المبدعون فــي البحث عــن الميزات
التنافسية فــي الـقـطــاع الــريــاضــي ،وهــي الرسالة
الـتــي تسعى الـجــائــزة إليصالها مــن خــال التطلع
لمواكبة المستجدات واحتدام المنافسة التي لن
يتمكن فيها ســوى أصـحــاب اإلب ــداع مــن تحقيق
ال ـن ـجــاح واالس ـت ـمــراريــة بــوصـفـهــم الـ ـق ــادرون على
صناعة التغيير نحو األفـضــل ســواء بشكل جــذري

أو تدريجي ،بوصفهم أصحاب القدرات والمهارات
والـشـغــف وال ــرؤي ــة الـبــاحـثــة عــن التغير ومــواجـهــة
التحديات بعزيمة وإرادة حديدية ،مع اإلدراك إنه ال
توجد معادلة ّتقيم اإلبداع بحد ذاته ،كونه يعتمد
على التجربة الشخصية لكل فرد ومدى قدرته على
تحويله إلى عنصر نجاح في معادلة تنافسية قوية.

وتــؤكــد الـجــائــزة أن الــريــاضــي الـمـبــدع استطاع
مر العصور،
اغتنام الفرص من قلب التحديات على ّ
مــن خــال اسـتـحــداث وســائــل مبتكرة فــي كيفية
استخدام مهاراته في المنافسات ،أو ابتكار مهارة
التكيف مع مختلف التغييرات
جديدة تساعده على
ّ
وإيجاد حلول تجعل منه منفرد ًا في القمة ليحقق
الريادة عبر أفكار جديدة طبقها بالشكل الصحيح

وســاه ـمــت فــي إحـ ــداث أث ــر إي ـجــابــي فــي مسيرته
الــريــاض ـيــة أو ف ــي طـبـيـعــة م ـمــارســة المجتمعات
ً
عموما وتغييرها نحو األفضل.
واألفراد للرياضة
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وتــرى الجائزة أن روح اإلبــداع والــريــادة متأصلة
في جذور الثقافة العربية الممتدة عبر العصور ،بدء ًا
من أولــى الحضارات اإلنسانية التي عاشت على
هذه األرض منذ آالف السنين ،وابتكرت تصاميم
بقيت خالدة حتى يومنا هذا غيرت من وجه الحياة
ً
وصوال إلى العصر الحديث الذي قدمت
بالكامل،
فيه الدول العربية العديد من المبدعين في كافة
المجاالت ومنها المجال الرياضي عبر أبطال حصدوا
أك ـبــر اإلنـ ـج ــازات فــي أه ــم ال ـب ـطــوالت واألحـ ــداث
الدولية رغم قلة اإلمكانيات المتوفرة لديهم ،وهو
ما يجعل االستمرار في دعم ونشر ثقافة اإلبداع
إلــزامـ ًـا على كافة فئات القطاع الرياضي من أجل
الــوصــول إل ــى أفـضــل الـمـمــارســات وتحويلها إلــى
قصص نجاح خالدة.

وهــو أيضا ما جعل الجائزة تــرى أن تعزيز الــروح
الــريــاديــة وثـقــافــة ال ـم ـبــادرة الــذات ـيــة وح ــب اإلب ــداع
وال ـت ـفــوق مــن أه ــم عــوامــل تحقيق إنــج ــازات غير
مسبوقة واجتياز الكثير من العقبات التي يواجهها
الرياضي العربي عند محاولته الصعود إلى منصات
التتويج ،السيما وأن الشعب العربي يمتلك من
الطاقات واإلمكانيات الخالقة ما يجعله قادر ًا على
تحقيق اإلنجاز اإلبــداعــي ،بما في ذلــك الطاقات
الشبابية المقترنة بــالـقــدرات والـمـهــارات المميزة،
وهــي طــاقــات تحتاج إلــى االهتمام والــدعــم وأن
ً
ً
ً
صحيحا.
رياضيا
توظيفا
توظف
ففي تعريف الـجــائــزة فــإن الــريــادة هــي القدرة
والرغبة في تحقيق اإلبداع ،والوصول إلى مراحل
أعلى في سلم اإلنجاز الرياضي ،والريادي هو الذي
يتمتع بصفات أخذ المبادرة والميل لتبني أساليب
جديدة واإلصرار على النجاح من خالل مهارته في
إدارة الـمـخــاطــر ،ورؤي ــة المتغيرات كـفــرص يتحتم
اقتناصها وقــدرتــه على التنظيم لتحقيق الهدف
المنشود.

الريادة في التكريم
حققت الجائزة الــريــادة فــي التكريم ،وذلــك مــن خــال شمولية
ال ـف ـئــات ال ـتــي ت ـقــوم بــاخـتـيــار الـفــائــزيــن ومـنـهــم أص ـحــاب الهمم،
وذلك من أجل شحن طاقاتهم وتحفيزهم لما حققوه من قهر
المستحيل ،سيرا على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –
رعاه الله ،الذي ال يؤمن بالمستحيل أبد ًا ،فلقد تحدث عنه في
مناسبات عدة ،وأعاد في كتابه "ومضات من فكر" التذكير بذلك،
وقال ":المستحيل كلمة اخترعها من ال يريدون العمل ،أو كلمة
اخترعها لنا من ال يريدوننا أن نعمل ،وهو كلمة يستخدمها بعض
الناس لوضع حد لطموحاتهم ،وأحالمهم وتطلعاتهم ،هو قيد
يضعه اإلنسان في يده أو في رجله يمنعه من الحركة" وهو" أكبر
سجن يمكن أن يضع اإلنسان نفسه فيه ،سجن يمنعه من الحركة
وممارسة الحياة وبناء اإلنجازات الكبيرة".

هــذه الهمة العالية والطاقة التحفيزية من سموه ،جعلت
الجائزة تتوجه في فئاتها ألبعد من مجرد الرياضيين العاديين أو
المؤسسات ،ولكن نحو كافة فئات المجتمع أيضا ،وتقوم بإبراز
دور وإنجازات أصحاب الهمم ،ومنح المرأة المكانة المرموقة التي
حددتها لها القيادة الرشيدة.

وبـهــدف تعزيز الــريــادة واإلب ــداع فــي جميع الفئات السنية،
خصصت الجائزة فئة للرياضيين الناشئين ،يتم فيها تكريم جميع
المرشحين بغض النظر عن الفائز النهائي ،وذلــك لغرس ثقافة
اإلبــداع والتفوق منذ الصغر لــدى أبنائنا وتحفيزهم على رفع
سقف الطموحات واالجـتـهــاد للصعود على منصات التتويج
وحصد المزيد من اإلنجازات.

دعم
البحث
العلمي
واالبتكارات
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تدعم الجائزة فئة البحث العلمي وأصحاب الكفاءات الفنية من خالل تبني أصحاب هذه المبادرات،
ً
نظرا إلدراكها أنه من أجل تطوير الــروح اإلبداعية واألفكار
وتحفزهم على عرض تجاربهم وإبــرازهــا،
اإلبداعية لدى أصحاب المهارات يجب توافر روح اإلبداع واالبتكار ،وكذلك وجود بحث علمي ،ووجود
آليات الدعم الفني المتخصص ،وهو ما جعل التكريم يشمل مؤسسات قامت بتنفيذ مبادرات رائدة
مبنية على أسس علمية ،ومدربين أسهموا في إعداد األبطال الرياضيين ،ومخترعين وأساتذة جامعات
ساهموا بابتكاراتهم في دعم الرياضيين وتطوير قدراتهم.
وركزت الجائزة على تعريف اإلبداع وتقديمه بكافة أنواعه ،لتحقيق ريادة متكاملة للوصول نحو إنجاز
غير مسبوق،
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 10سنوات من
اإلبـداع الرياضــي
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100

2188

118

مشارك

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

101

الدورة
األولى

2009

21

التفرد
والتميز

116

ومكرم
فائز
َّ

16
دولة

مشارك

ومضات
مستويات اإلطالق

لن نقف عند
أي إنجاز ونريد
مبادرات خالقة

تم إطالق للتنافس في الجائزة

خالل الثالثة دورات األولى
رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

المدرب المحلي

مهدي علي

ابو بكر كاكي خميس

المدرب العربي

حسن شحاته

سمو الشيخ

هزاع بن زايد آل نهيان
•أسهم في تطوير الحركة الرياضية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
•رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

•الرئيس الفخري التحاد كرة القدم.
•النائب األول لرئيس نادي العين.

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

قصة الدورة

محمد خميس

اإلمارات العربية المتحدة

استطاع قهر التحديات ليرتقي وليكون واحد ًا من ألمع نجوم «أصحاب الهمم».
•فضية األلعاب البارالمبية  -بكين 2008
•ذهبية األلعاب البارالمبية  -ريو 2016

فئات التنافس

تم إطالق التنافس في الجائزة

اإلداري المحلي

تخاطب المبدعين بلغة الريادة في اإلنجازات
واإلبداعات وتقدم رواد اإلبداع في أفضل ُح ّلة,,
في عيدها السنوي تحتفي بهم لتميزهم بما
حققوه في ميادين التحدي لتقول لهم انتم من
صنعتم المجد ألنفسكم ،وقهرتهم الظروف،
وتمسكتم بالحاضر ،وتطلعتم إلى غد مفعم
باألمل المشرق لتسجلوا أسماءكم بأحرف من
ذهب في تاريخ المبدعين ،وليذكركم التاريخ
وتذكركم األجيال .

والعربي .

محمد بن سليم
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شخصية الــــدورة

على المستويين المحلي

على  3فئات خالل كافة دورات

الجائزة وهي فئة اإلبداع

الرياضي الفردي وفئة اإلبداع

الرياضي الجماعي وفئة اإلبداع
الرياضي المؤسسي

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

أول برنامج إعالمي
تكريم فريق عمل برنامج

الجماهير بقناة دبي الرياضية

كأول برنامج إعالمي متميز .

ملتقى المبدعين

حسن شحاته

مصر

المدرب العربي

سعد كميل الفضلي

الكويت

الحكم العربي

تم تنظيم أول ملتقى

المنتخب الوطني العماني لكرة القدم

عمان

الفريق العربي

المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة

تونس

المؤسسة العربية

وإبداعاتهم كوسيلة داعمة

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

للمبدعين لعرض تجاربهم

للجائزة في ترسيخ فكر ونهج

اإلبداع المنشود .

أول ابتكار تطبيقي
محمد حمان  -المملكة

المغربية الختراعه لعبة كرة

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

تأسيس لالتحاد المغربي لكرة

محمد خميس خلف

اإلمارات

رياضي ( فئة أصحاب الهمم )

نادي دبي ألصحاب الهمم

اإلمارات

برنامج ناجح ححق نجاحات ونتائج متميزة

من  16دولة

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

العين وأسهم بعدها في

العين واالتحاد الدولي للعبة

امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي
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الدورة
الثانية

2010

18

جائزة
العرب

132

ومكرم
فائز
َّ

16
دولة

مشارك

ومضات
أول تكريم نسائي

الشيخة نعيمه األحمد الجابر
رياضي صاعد حقق نجاح متميز

أحمد خليل

الشخصية الرياضية النسائية

الرياضي المحلي

يحيى الحمادي

الشيخة نعيمة األحمد الجابر الصباح

إنها جائزة من دولة اإلمارات
ً
جميعا ،تبحر
إلى العرب
بعيدا في األفق إلى أفاق
عالمية  ,,تسابق الزمن
تتخطى حدود المستقبل
رايتها المجد تطلعاتها الريادة
وقودها اإلبداع.

صاحب السمو الشيخ الدكتور

سلطان بن محمد القاسمي
أثرى صاحب السمو الحركة الرياضية وقطاع الشباب والرياضة بآرائه وأفكاره الرائدة ،وله
العديد من التوجيهات المتميزة والمبدعة في دعم كافة أشكال الرياضة والرياضيين.

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

قصة الدورة

يونس جاد

المملكة المغربية

شاب مغربي كفيف ومثابر ومجتهد
حصل على الحزام األسود من الدرجة األولى في رياضة األيكيدو ويعتبر أول رياضي من
أصحاب الهمم على الصعيدين العربي واإلفريقي  ,يحصل على هذه الدرجة في هذه الرياضة

الرياضية العربية

سبورت أكورد

الحكم المحلي

شخصية الــــدورة

إلسهاماتها في إثراء الحركة

علي حمد البدواوي

104

الصباح

أول مشاركة للجائزة في أكبر

تجمع رياضي عالمي في العالم

واستمرت بعدها بعدد ( ) 9

مشاركات

الترويج والمشاركات

الفائزون والمكرمون

•لقاء االتحادات واالندية
المحلية

• 5مذكرات تفاهم

واتفاقيات تعاون .

صاحب السمو الشيخ  /سلطان بن محمد القاسمي

اإلمارات

الشخصية الرياضية المحلية

الشيخة نعيمة األحمد الجابر الصباح

الكويت

الشخصية الرياضية النسائية

علي محمد العاصي

األردن

الرياضي العربي

جامع محمود جامع

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

إن الفخر
بإنجازات دبي
لن يكتمل
ما لم يعم
الخير واالنجاز
واالمتياز كل
العرب

• 5زيارات خليجية وعربي
للمؤسسات الرياضية .

• 2أحداث رياضية دولية .

الندوات المتخصصة
نظمت الجائزة اول ندوة

متخصصة بجوانب اإلبداع

الرياضي بمشاركة متحدثين
وخبراء عل مستوي محلي
وعربي وعالمي

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

نظمت الجائزة أول مؤتمر

الخليج الرياضي ـ جريدة الخليج

اإلمارات

مبادرة إعالمية رياضية متميزة

مجلس أبوظبي الرياضي

اإلمارات

برنامج ناجح حقق نجاحات ونتائج متميزة

الرياضي في المملكة األردنية

يونس جاد

المغرب

رياضي ( فئة أصحاب الهمم )

المؤتمرات العلمية
علمي في محاور اإلبداع
الهاشمية
امسح الرمز لمشاهـدة
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الدورة
الثالثة

2011

22

صناعة
اإلبداع

135

ومكرم
فائز
َّ

19
دولة

مشارك

ومضات
جائزة اللجنة األولمبية

نالت جائزة محمد بن راشد آل
مكتوم لإلبداع الرياضي

رياضي عربي متميز

ُأنس جابر

الشخصية الرياضية العربية

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

جائزة من اللجنة األولمبية
ً
تقديرا لدور
الدولية وذلك

الجائزة في دعم وتطوير
الحركة الرياضية

الرياضي العربي

إبراهيم صبري

الحكم العربي

أبوبكر كردي

الشخصية الرياضية
العربية

الشيخ عيسى بن راشد آل
خليفة وهو شخصية رياضية
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انطلقت من فكر وفلسفة
الرياضي األول ،صاحب
السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي ،الذي يؤمن
باإلبداع كقدرة عقلية تُ مكن
صاحبه من تحدي العقبات
وحل المشكالت وبلورة
األفكار بطرق غير مسبوقة.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
المالك الوحيد لنادي مانشستر سيتي االنجليزي بوجوده استطاع النادي من العودة

مجددا إلى منصات التتويج في الدوري االنجليزي والمنافسة على مستوى أوروبـــا.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
إبراهيم خيري صبري

مصر

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة
أبوبكر كردي

محمد راشد النعيمي

عبدالله سويدان سعيد

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

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات

الحكم المحلي

اإلمارات
اإلمارات

منتخب اإلمارات األولمبي لكرة القدم

اإلمارات

نادي الثقة للمعاقين

اإلمارات

اتحاد اإلمارات للتايكواندو والكاراتيه

محمد القايد

اإلمارات

الرياضي المحلي

سالم عبدالرحمن محمد

أ .د .منيرة مرقص

سمة الدورة

البحرين

اإلمارات

دلما رشدي هشام
ُأنس جابر

محمد عبدالله القايد

اإلمارات
مصر

األولى في سنغافورة 2010

أول ميدالية ذهبية

المدرب المحلي

ابراهيم خيري محمد

الفريق المحلي

هو أول عربي من فئة الشباب

المؤسسة المحلية
المؤسسة المحلية

يحصل على ميدالية ذهبية في

الشخصية الرياضية النسائية

السعودية

مبادرة إعالمية رياضية متميزة

جريدة البيان ـ ملحق البيان الرياضي

البرونزية في أولمبياد الشباب

الحكم المحلي

اإلمارات

اإلمارات

برنامج صدى المالعب

لحصولها على الميدالية

الرياضي المحلي

رياضي فئة (أصحاب الهمم)

منتخب ليبيا األول لكرة القدم

تم تكريمها في الجائزة وذلك

المؤسسة العربية

السعودية

ليبيا

دلما رشدي هشام

الفريق العربي

رياضي عربي متميز

تونس

أول رياضية سعودية

الرياضي العربي

المؤسسة العربية

االتحاد األردني للتايكواندو

في الرياضة وروحانية الشعر

الشخصية الرياضية العربية

السعودية

األردن

اللجنة األولمبية البحرينية

كل دورات كأس الخليج العربي

لكرة القدم ،وجمع روح الحركة

الشخصية الرياضية المحلية

الحكم العربي

منتخب كرة اليد المصري للشباب

عمر محمد المرزوقي

قصة الدورة

البحرين

مصر

نادر مجتهد بن هندي

لم تمنع اإلعاقة محمد من تحقيق أهدافه وطموحاته الشخصية والوطنية ،وأن يعتلي
منصات التتويج بكرسيه المتحرك كرمز لإلرادة والنهوض للقمم
فضية وبرونزية من دورة األلعاب البارالمبية ـ لندن  2012وميداليتان فضية وميدالية برونزية
من بطولة العالم أللعاب القوى ألصحاب الهمم  2015وذهبية من دورة األلعاب البارالمبية
ريو –  2016و 3ميداليات فضية وميدالية برونزية بطولة العالم أللعاب القوى ألصحاب
الهمم 2017

أثرت الحركة الرياضية وعاصر

الفائزون والمكرمون
اإلمارات

اإلنسان إما ان
يكون تابعا أو
مبادرا  ,ونحن
نرغب في أن
نكون مبادرين
ومتقدمين

رياضة القوس والسهم في
أولمبياد الشباب  2010في

رياضي عربي متميز

سنغافورة

إنجاز يرتكز على القيم الرياضية

مبادرة إعالمية رياضية متميزة

امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي
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الدورة
الرابعة

2012

16

الرؤية
الثاقبة

289

ومكرم
فائز
َّ

118
دولة

مشارك

ومضات
زيارة استثنائية

زيارة صاحب السمو الشيخ
الرياضي العربي

توفيق مخلوفي

الشخصية الرياضية النسائية

رياضي عربي متميز

•جهوده المتميزة في إثراء الحركة األولمبية

عالء الدين أبو القاسم

•رئيس اللجنة األولمبية الدولية

جاك روغ

عثمان السعد ( رحمه الله )

الشيخة  /حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة
اللجنة األولمبية البريطانية

توفيق مخلوفي

جبريل محمود الرجوب

عبدالله سلطان العرياني

حامد محمد الروسي

فريق نادي النصر الثقافي الرياضي لكرة الطاولة للرجال

عالء الدين أبو القاسم

حبيبة المغربي

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

قصة الدورة

محمد القايد

اإلمارات العربية المتحدة

على المستوى العالمي

لفئة المؤسسات للمنظمات

الدولية وزيادة القيمة المالية
للجائزة إلى 12مليون درهم

اهتمام عالمي

بلجيكا

السعودية

الشخصية الرياضية العربية

بريطانيا

المؤسسة العالمية

فلسطين

اإلداري العربي

اإلمارات

الحكم المحلي

البحرين
الجزائر

اإلمارات
اإلمارات
اإلمارات
مصر

تونس

النظير في المشاركات

العالمية بمشاركة عدد 99
لجنة أولمبية وطنية

الشخصية الرياضية النسائية

الشخصية الرياضية

الرياضي العربي

العربية

الرياضي المحلي

عثمان السعد

الفريق المحلي

كان الراحل أحد قيادات الرياضة

المؤسسة المحلية

السعودية البارزة التي خدمت
الحركة الرياضية في المملكة

رياضي عربي متميز
رياضي عربي متميز

المر محمد المر بن حريز

اإلمارات

اللجنة األولمبية الوطنية ( اوكرانيا )

أوكرانيا

مؤسسة تدعم وتعزز الرياضة في المجتمع

المغرب

شهدت الدورة نجاحا منقطع

الشخصية الرياضية العالمية

رياضي محلي ناشئ

نجاة الكرعة

واصل مسيرته من على كرسي «اإلرادة» محرز ًا نجاحات الفتة .حقق أكثر من  120ميدالية
اختير ضمن أفضل الرياضيين من فئة أصحاب الهمم على مستوى العالم
ميدالية ذهبية في دورة األلعاب البارالمبية لندن  2012و 3ميداليات فضية في
دورة األلعاب البارالمبية – ريو  2016وبرونزية بطولة العالم لرماية المعاقين المانيا -
2014وميدالية ذهبية وفضية في بطولة العالم لرماية المعاقين – كوريا  2018والرقم
العالمي وإنجازات أخرى

إلى العالمية

تم إطالق التنافس في الجائزة

الفائزون والمكرمون

اتحاد اإلمارات للمصارعة والجودو والجوجيتسو والكيك
بوكسينغ

سمة الدورة

الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة

هي رؤية ثاقبة لفارس عربي
أصيل ال يقبل لبلده وعروبته
سوى اإلبداع والتميز ،وهي
خطوة نحو استعادة الريادة
واإلبداع ,أتت لتشحذ الهمم
ورسم خارطة الطريق

جاك روغ

للجائزة

نجاة الكرعة

شخصية الــــدورة

أثناء الفعاليات الترويجية

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

108

محمد بن زايد آل نهيان

أخذ المخاطرة
والفشل ليس
فشال  .الفشل
الحقيقي هو
الخوف من أخذ
أي مخاطرة

والوطن العربي لنحو نصف

قرن ومسيرة الرياضة العربية

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

لثالثة عقود.

إطالق التحول
اإللكتروني

تم التحول في كافة أعمال

الترشح من العمل الورقي إلى
امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

االلكتروني
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الدورة
الخامسة

2013

22

طريق
القمة

226

ومكرم
فائز
َّ

42
دولة

مشارك

ومضات
تكريم خاص لفئة

الناشئين
الشخصية الرياضية العالمية

توماس باخ

الشخصية الرياضية العربية

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

نوال المتوكل

الشخصية الرياضية النسائية

•رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيس األعلى لمؤسسة التنمية األسرية رئيسة
المجلس األعلى لألمومة

•إسهامها في دعم ومساندة وتشجيع الرياضيات على كافة المستويات المحلية
والعربية والعالمية .

•حصولها على جائزة الشخصية األولمبية لعام 2012

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

الشراكة مع المنظمات
الدولية ،والمشاركة في
أكبر المعارض والمؤتمرات
العالمية .وفتح مجال
التنافس على مستوى
المؤسسات العالمية

أمين الشنتوف

المملكة المغربية

وتحفيزهم على اإلبداع

الشخصية الرياضية
العربية

المانيا

معالي نوال المتوكل

االتحاد الدولي لكرة القدم

تصل لهذا المنصب.

الشخصية الرياضية العالمية

المغرب

توماس باخ

نائب رئيس اللجنة األولمبية

الدولية وهي أول أمرأة عربية

اإلمارات

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

مقره سويسرا

المؤسسة العالمية

االتحادات الدولية وذلك لمد

تونس

المؤسسة العربية

المشترك في توحيد الجهود

سلطان علي الطاهر

اإلمارات

الحكم المحلي

مقرها سويسرا

مؤسسة تدعم وتعزز الرياضة في المجتمع

اإلمارات

برنامج ناجح حقق نجاحات ونتائج متميزة

فريق الفيكتوري تيم 3

لجنة التضامن األولمبي في اللجنة األولمبية الدولية

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

اإلمارات

مقرها فرنسا

خليفة سلطان المطيوعي

اإلمارات

كرار محمد جواد

العراق

المغرب

الخطة االستراتيجية

مؤسسة تدعم وتعزز الرياضة في المجتمع

2016 - 2013

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى
رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

تم اطالقها تماشيا مع

رياضي عربي متميز

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

التوجهات والتطوير والتحديث

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

الساحة الرياضية

خليفة علي الجهوري

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

خليفه محمد مراد

لتطوير الحركة الرياضية

الفريق المحلي

سيف محمد الفالسي

عائشة سرحان المعيني

عالقات التواصل والتعاون

الفريق العربي

اإلمارات

فهد عباس عبد الرزاق

مذكرة تفاهم مع اتحاد

الشخصية الرياضية النسائية

النادي األهلي المصري لكرة القدم
المعهد الرياضي «بياردي كوبرتان»

العالقات الدولية

الشخصية الرياضية العربية

مصر

عبدالله غانم المري

قصة الدورة

الناشئين على المستوى

المحلي لتقديرهم وتشجيعهم

معالي نوال المتوكل

الشخصية الرياضية المحلية

البحرين

أمين الشنتوف

وهم اإلعاقة لم يمنعه من مواصلة تحطيمه لألرقام القياسية العالمية
ذهبية بطولة العالم  2013لمسافة  5000م وتحطيم الرقم العالمي والميدالية الذهبية
في سباق  5000متر في االلعاب البارالمبيه لندن  2012وتحطيم الرقم العالمي والميدالية
الذهبية في سباق الماراثون متر في األلعاب البارالمبية ريو  2016وتحطيم الرقم العالمي
وإنجازات أخرى

عدد المكرمين من فئة

الفائزون والمكرمون

الجولف في دبي

سمة الدورة

راعي الجائزة وجه سمو بزيادة

خليفة المطيوعي

دور سموه المؤثر في الحركة الرياضية بالدولة ال يمكن
حصره وال تقدير قيمته ،وأكثر ما يمكن أن نقوله إنه
كان له كل األثر في بلوغ رياضتنا آفاق رحبة ،تؤكد
المستوى الحضاري الذي بلغته دولة اإلمارات بين األمم
المتقدمة .وسيسجل التاريخ بأحرف من نور الدور الرائد
والفعال الذي قام به سموه من أجل وصول رياضتنا إلى
ّ
مكانة مرموقة

سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

بن محمد بن راشد آل مكتوم

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى
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بتوجيهات سمو الشيح حمدان

اإلمارات

العبور إلى
المستقبل
يتطلب
تمكين
األجيال
من مفاتيح
المعرفة

وموائمتها مع المتغيرات على

رياضي ناشئ محلي

رياضي ناشئ محلي

الترويج في الجائزة
امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

زيارة مشاهير الرياضية لمنصة

الجائزة ،وفي مقدمتهم النجم
كريستيانو رونالدو وغيره

111

الدورة
السادسة

2014

25

اإللهام
الرياضي

262

ومكرم
فائز
َّ

42
دولة

مشارك

ومضات
الشخصية العالمية
األمير ألبرت الثاني

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

الشخصية الرياضية النسائية

رانيا علواني

سمو الشيخ
خالد بن حمد بن عيسى آ ل خليفة

الشخصية الرياضية العالمية

ميدالية لجيبوتي
رياضي ناشئ محلي

االمير البرت الثاني
ٔ

الرياضية الدولية

ايانله سليمان حسن

آمنه نعمان آل علي

112

لجهوده في تطوير الحركة

حقق أول ميدالية أولمبية
لجيبوتي من خالل الفوز

بذهبية بطولة العالم أللعاب
القوى (الصاالت)  2014في
مسافة  1500متر وحصد

العديد من األلقاب العالمية
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تشكل الجائزة مصدر إلهام
في صناع المجد ،األكثر تميز ًا
ً
وإبداعا ،وزيادة التنافسية
الرياضية  ،والناتج الرياضي
الفكري والتقني كوسيلة
تضيف لإلبداع اإلنساني

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
•الرئيس األعلى لطيران اإلمارات رئيس هيئة دبي للطيران المدني

•دور طيران اإلمارات في رعاية أكبر األندية العالمية في كرة القدم

الفائزون والمكرمون
سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم

اإلمارات

سمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

البحرين

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

االتحاد الدولي للهوكي

مقره سويسرا

المؤسسة العالمية

جمال حمودي

الجزائر

الحكم العربي

األمير ألبرت الثاني

رانيا علواني

ايانله سليمان حسن

عبدالحكيم محمد الشنو

المنتخب السعودي لكرة القدم لذوي اإلعاقة الذهنية
شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)

فيصل فهد الكتبي

سمة الدورة
ترسيخ فكر ورؤى اإلبداع
الرياضي على المستويات
المحلية والعربية والعالمية

جمهورية مصر العربية

جيبوتي
البحرين

يعقوب غابش
أحمد الكمالي

راشد عبدالله سويدان

مصر

محمد سعيد الكعبي

اإلمارات

عيسى ابراهيم البلوشي

اإلمارات

سالم أحمد الشحي

آمنه نعمان آل علي

اإلمارات
اإلمارات

توجيه المجتمع نحو نمط حياة

رياضي عربي متميز

صحي وسليم وتشجيع األفراد

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

اإلمارات

فارس عبدالله الجناحي

ومبادراتها المستمرة في

المؤسسة المحلية

إداري محلي متميز

اإلمارات

البدنية لها أكثر من 100

فرع داخل السعودية وخارجها

الفريق المحلي

اإلمارات

اإلمارات

الرياضية في خدمة اللياقة

المؤسسة العربية

حكم محلي متميز

اإلمارات

من أفضل المؤسسات

اإلداري العربي

اإلمارات

أحمد أكرم محمد

مشاريع رائدة

الرياضي العربي

الرياضي المحلي

اإلمارات

لترقية وتطوير الرياضة.

الشخصية الرياضية النسائية

السعودية

السعودية

منح للجائزة لمبادراتها التي

قدمت إسهامات غير عادية

الشخصية الرياضية العالمية

الفريق العربي

مصر

إبراهيم الحسينى حمدتو

إبراهيم حمدتو

مصر

منتخب اإلمارات االول لكرة اليد

مهدي عبد الرحيم أبو الحسن

قصة الدورة

موناكو

اإلمارات

مامي مو لإلنتاج

يعتبر أول العب كرة طاولة في تاريخ األلعاب البارالمبية ،يشارك في المنافسات دون
يدين ،واختارته الحكومة اليابانية كممثل لمنظمة «رياضة الغد» ،التي تؤهل لدورة األلعاب
البارالمبية في طوكيو .2020

وسام االستحقاق
الجزائري

الشخصية الرياضية المحلية

على ممارسة التمارين الرياضية

حكم محلي متميز

بشكل يومي.

رياضي ناشئ محلي

أكثر من 7000
مستفيد

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

ال يوجد شخص
غير مهم أو
فكرة غير مهمة
أو وظيفة غير
مهمة كل
إنسان له طاقة
متفردة عظيمة
مختلفة

امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

من الحملة الترويجية للجائزة

في على المستوى المحلي
والعربي والعالمي
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الدورة
السابعة

2015

26

تغيير
الواقع

180

ومكرم
فائز
َّ

34
دولة

مشارك

ومضات
الشخصية العربية

الشخصية الرياضية العربية

صاحب السمو الملكي األمير

نواف بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

•أنشأت برنامج التضامن لالتحاد الدولي للفروسية ،على غرار برنامج التضامن
األولمبي ،لدعم تنمية رياضة الفروسية في أنحاء العالم .

رياضي ناشئ محلي

تحكيم مستقل يتميز بالكفاءة.

راشد علي الظاهري

•إسهاماتها في تطوير االتحاد الدولي للفروسية وزيادة الشفافية وإنشاء نظام

االداري العربي

•رئيس االتحاد الدولي للفروسية (.) 2014 / 2007

صاحبة السمو الملكي األميرة هيا بنت الحسين

اإلمارات

سيف خليفة المنصوري

اإلمارات

صاحب السمو الملكي األمير نواف بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود السعودية
ماجد عبدالله العصيمي
محمد عيسى العظب

سمة الدورة
ترسيخ اإلبتكار الرياضي
باعتباره موطن اإلبداع

اإلمارات

منتخب اإلمارات لرماية المعاقين
نادي أبوظبي للصقارين

اإلمارات

سكاي دايف دبي

إيهاب عبد الرحمن السيد

الجائزة ضمن مبادرات محمد
بن راشد العالمية ضمن 28

مؤسسة تحت قطاع تمكين
المجتمع

مبادرة وطنية رائدة

اإلمارات
مصر

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة

البحرين

مضوي خير الدين

الجزائر

فهد عدوان المرداسي

مركز الجاهزية البدنية ــ

دولة اإلمارات العربية المتحدة

الرياضي المحلي

وتطوير الكفاءة البدنية

الفريق المحلي

والمهارية للضباط والمجندين

المؤسسة المحلية
المؤسسة المحلية

للوصول إلى أعلى جاهزية

الرياضي العربي

االداري العربي

جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية

سعيد عبدالله سويدان

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

بطلة من ذهب

المدرب العربي

روضة السركال

فوزها بالجائزة حققت

مقره سويسرا المؤسسة العالمية

اإلمارات

علي عبدالعزيز الفهيمي

اإلمارات

روضة عيسى السركال

اإلمارات

اإلمارات

فاطمة سعد المشهداني

العراق

خيرة سيدي يعقوب

الجزائر

مركز الجاهزية البدنية لهيئة الخدمة الوطنية واالحتياطية

اإلمارات

برنامج صدى المالعب

التعليمية والظروف العملية

الحكم المحلي

مصر

محمد مراد الجوكر

تحسين الطرق والوسائل

االداري المحلي

المؤسسة العربية

محمد خالد محمد

النهج العلمي الرامي إلى

الشخصية الرياضية العربية

السعودية

شهد أحمد عباس

مبادرة تهدف إلى استخدام

الشخصية الرياضية المحلية

الحكم العربي

أحمد انور النعيمي

االتحاد الدولي للجودو

اإلمارات
اإلمارات

راشد علي الظاهري

قصة الدورة

المبادرات العالمية

في  04أكتوبر  2015تم اختيار

الفائزون والمكرمون

االتحاد الدولي للجودو

قمة العمل اإلنساني
•مبادره إنسانية متميزة استهدفت أكثر من  17.000ألف الجي من مخيمات الالجئين
السوريين
•يتجسد الهدف األسمى من هذه المبادرة في تعزيز السالم وتوفير مستقبل أفضل
لالجئين

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة

عندما تبحث عن الحقيقة،
وتملك قرارات نفسك ،وتقرر
ماهو المفيد من غير المفيد
وعندما تفكر في أن تسابق
زمانك ..وتتجاوز عملك
العادي الروتيني .وتقرر ان
تسلك طريق ال يقصده
اآلخرون فإنك سوف تصل
إلى واقع جديد لم يصله إليه
غيرك

صاحبة السمو الملكي األميرة هيـــا بنت الحسين

الرياضة العربية

الرياضي العربي

شخصية الــــدورة

إلسهاماته الرياضية في تطوير

إيهاب السيد

114

صاحب السمو الملكي األمير
نواف بن فيصل آل سعود

سوريا

اإلمارات

السعودية

ذهبية بطولة مدارس العالم

رياضي ناشئ محلي

للشطرنج و ذهبية ببطولة
العالم للناشئين .

رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي
رياضي ناشئ محلي

حكمة  5نجوم

رياضي عربي متميز

خيرة سيدي يعقوب

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

لن تعيش مئات
السنين  .ولكن
يمكن أن تبدع
شيئا" يستمر
لمئات السنين

أول حكمة  5نجوم على

امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

المستوى العالمي في رياضة
المالكمة

115

الدورة
الثامنة

2016

28

قيم
إيجابية

198

ومكرم
فائز
َّ

32
دولة

مشارك

ومضات
الشخصية العربية
صاحب السمو الملكي

إيناس بوبكري

قصة الدورة

دورة وجهوده في قيادة

قصة الدورة

ساره سمير

األمير علي بن الحسين

التغيير في االتحاد الدولي

لكرة القدم والتصدي للفساد

اإلداري فيه

مروى العامري

قصة الدورة

هداية أحمد مالك

قصة الدورة

مبادرات عالمية
في النزاهة

االتحاد الدولي للريشة
الطائرة

116

شخصية الــــدورة

نهج رسمته قيادة مدركة
ألهمية جعل الرياضة هي
الحياة وفق تنظيمي يعزر
منظومة النزاهة والشفافية
والمساءلة للوصول إلى
مؤسسات رياضية فاعلة
ويؤكد قيام الجائزة بدورها
كامال كصانع للتطوير وداعم
لإلبداع والتميز والنزاهة
والعدالة والشفافية في
العمل الرياضي

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
•نائب حاكم دبي وزير المالية رمز رياضي وطني ودولي.

•هو األب الروحي والرئيس التاريخي لنادي النصر عميد األندية الرياضية في الدولة.
•يدعم سموه نادي حتّ ا ورياضة أصحاب الهمم.

ّ
القفال الذي بات أهم
•األب الروحي للرياضات البحرية التراثية والداعم األول لسباق
سباق للرياضات البحرية التراثية على مستوى العالم.

سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

ناصر محمد التميمي

اسماعيل محمد الجزيري

فهيد محمد الديحــــاني

الكويت

الرياضي العربي

علي مسفر الزهراني

السعودية

المدرب العربي

أحمد عمران أبو غوش
أحمد حلمي قوره

الفريق الملكي البحريني للقدرة

مؤسسة شيخه ال ثاني لألطفال المحرومين
االتحاد الدولي للريشة الطائرة

ريم علي الشمـــــــــــــــاع

عبدالله أنور بن خصيف
ريما محمد الحلــــو
مروى البراهمي

مهند كامل شاكر

إيناس بوبكري

مروى العامري

هداية أحمد مالك

ساره سمير السيد

يوسف محمد ميرزا

اتحاد إذاعات الدول العربية

مصر

البحرين
مصر

اإلمارات

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

العراق

إنتاج فكري متميز في المجال الرياضي

تونس

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

مصر

مقره تونس

عمليات تحكيم أعمال الجائزة

إنجاز غير مسبوق
أحمد بو غوش

المملكة األردنية الهاشمية

رياضي ناشئ محلي

اإلمارات

اإلمارات

معايير النزاهة اإللكترونية في

المؤسسة العالمية

رياضي ناشئ محلي

مصر

إطالق نظام تحكيم وفق

المؤسسة العربية

رياضي ناشئ محلي

تونس

النزاهة اإللكترونية

الفريق العربي

اإلمارات

تونس

مستوى العالم

الحكم العربي

رياضي ناشئ محلي

اإلمارات

تطوير نظم االنتخابات على

الرياضي العربي

مقره ماليزيا

اإلمارات

عمليات التصويت مما يعزز

المؤسسة المحلية

المؤسسة العالمية

بريطانيا

الدولي للريشة الطائرة في

الحكم المحلي

اللجنة البارالمبية اإلماراتية

األردن

بالشفافية ،استخدمه االتحاد

الشخصية الرياضية العربية

اإلمارات

عبدالرحمن ياسر الكتبــــــــــي

قصة الدورة

اإلمارات

المدرب المحلي

خميس حسن الشامسي

اإلمارات

مهرة مالح الرميــــــــثي

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

اإلمارات

االداري المحلي

صاحب السمو الملكي األمير علي بن الحسيـــــــــن

الجمعية البارالمبية البريطانية

أول رياضيات عربيات يحققن ميداليات في رياضة ( المبارزة – المصارعة – التايكواندو – رفع
األثقال ) منذ بداية المشاركات العربية في األولمبياد وتحقق ذلك في الحصول على
الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016

اإلمارات

األردن

مي أحمد عيسى أحمد المدني

سمة الدورة

طبق نظام للتصويت يتميز

الفائزون والمكرمون
الشخصية الرياضية المحلية

أول ميدالية عربية ذهبية

في رياضة التايكواندو في

رياضي ناشئ محلي

تاريخ المشاركات العربية في

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

الدورات األولمبية

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى
رياضي محلي متميز

مبادرة إعالمية رياضية عربية متميزة

باإلبداع
واألفكار
نستطيع
بناء الدول
والمؤسسات
والمستقبل
سيكون
ألصحاب األفكار

امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي
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الدورة
التاسعة

2017

25

جودة
الحياة

297

ومكرم
فائز
َّ

33
دولة

مشارك

ومضات
تقدير المرأة العربية

سمو األميرة ريما بنت بن
بندر بن سلطان آل سعود

الرياضي المحلي

عمر عبدالرحمن

رياضي ناشئ محلي

وديمة سعيد اليافعي

رياضي فئة
(أصحاب الهمم)

عبداللطيف بقــــة

هي شريكة التنمية ..
وصانعة األجيال  ..والقيادية
وصانعة للتغيير ،ومحركة
للتطوير في المجتمع والدور
المتقدم والمؤثر للمرأة
في تعزيز التوجهات والرؤية
الطموحة للمستقبل.

•عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للتسامح .
•وزير الثقافة وتنمية المعرفة سابقا .

•اسهاماته المتميزة خالل رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب
والرياضة .

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيـــــان

سمة الدورة
تمكـ ــين المــرأة
في المجال الرياضي

جمهورية مصر العربية

تفاعل العنصر النسائي للترشح

للجائزة في دورة تمكين المرأة
في فئات الجائزة المختلفة

اإلمارات

حضور نسائي كبير للفعاليات

صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت بندر آل سعود
ابراهيم يوسف المنصوري

اإلمارات

الحكم المحلي

اتحاد اإلمارات للجوجيتسو

اإلمارات

د .ابراهيم بن محمد القناص

السعودية

اإلداري العربي

فارس علي العساف

األردن

المدرب العربي

عمر عبدالرحمن العمودي
سعيد بن سرور الخالدي
نور عاطف الشربيني

طارق بن محمد الصويعي

اإلمارات
اإلمارات
مصر

تونس

عبدالله غلوم المازمي

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

الفريق العربي

رياضي ناشئ محلي

وتسلط الضوء على إنجازاتها .

محمد بن مصطفى السويق
عبداللطيف بقــــة

الجزائر

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

تونس

جائزة اإلبداع الرياضي األولمبي

فــــؤاد بقـــــــة

محمد القمودي
هشام القروج

الجزائر
المغرب

تقدير أولمبي

رياضي ناشئ محلي

السعودية

فريدة هشام عثمان

تمكين المرأة في الرياضية

رياضي ناشئ محلي

رياضي عربي متميز

مصر

ندوة دبي الدولية الثالثة عشر

المؤسسة العالمية

عمار محمد السدراني
حسين يوسف انور

من خالل محاور جلسات

لإلبداع الرياضي في مجال

اإلمارات

اإلمارات

تمكين المرأة

الحكم العربي

المجلس الدولي للكريكيت

ميثه عبدالله حسن

المجال

الرياضي العربي

ومقره اإلمارات

اإلمارات

التجارب الرياضية في هذا

المؤسسة المحلية

المؤسسة العالمية

اإلمارات

في االطالع على أفضل

المدرب المحلي

منتخب الناشئين العراقي لكرة القدم

اإلمارات

بمجال رياضة المرأة والرغبة

الرياضي المحلي

العراق

مقره سويسرا

التي اقامتها الجائزة الرتباطها

الشخصية الرياضية المحلية

السعودية

وديمة سعيد اليافعي

فريدة هشام

 47ملف نسائي

الحضور النسائي

الشخصية الرياضية العربية

عمر محمد علوان الفضلي

قصة الدورة

في المدارس العامة

الفائزون والمكرمون

االتحاد الدولي للدراجات

الطموح رافد اإلبداع
•فازت لمصر بأول ميدالية في تاريخها في بطوالت العالم للناشئين في السباحة
•هي أول رياضية عربية تحقق ميدالية عالمية في السباحة في بطوالت العالم للسباحة
2017
•الحصول على الميدالية البرونزية في سباق 50م فراشة ببطولة العالم لأللعاب المائية
بالمجر 2017

من خالل إدخال رياضة المرأة

هشام القروج

المرأة

معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

النسائية السعودية وتنظيمها

جائزة اإلبداع الرياضي األولمبي
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شخصية الــــدورة

الشخصية الرياضية العربية

أسهمت في تأسيس الرياضة

رياضي ناشئ محلي

لما سطروه من إنجازات

رياضي ناشئ محلي

أولمبية خالدة في الذاكرة كان

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

جائزة اإلبداع الرياضي األولمبي

نحن تجاوزنا
مرحلة تمكين
المرأة نحن
نمكن المجتمع
عن طريق
المرأة

ال يد من هذه االلتفاتة من
الجائزة لتكريم من يستحق

امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

التكريم من الرياضيين العرب .
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الدورة
العاشرة

2018

27

االستثمار
الحقيقي

353

ومكرم
فائز
َّ

33
دولة

مشارك

ومضات
الشخصية المحلية

معالي خلدون المبارك

عمر المرزوقي

قصة الدورة

مانشستر سيتي لكرة القدم

قصة الدورة

أحمد الجندي

رئيس مجلس إدارة نادي

ساهم خالل عمله في النادي
في تنفيذ خطط التطوير التي

وضعها مالك النادي سمو

الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،
فاطمة الزهراء

قصة الدورة

محمد العسيري

وتجاريا وحصول
رياضيا
النادي
ً
ً
النادي على عدة  9ألقاب في

قصة الدورة
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حيث تمكن من تطوير أداء

 10سنوات

الفائزون والمكرمون
شخصية الــــدورة

رؤية
مستقبلية
واعدة

سمة الدورة
تمكـ ــين الش ــباب
في المجال الرياضي

محمد أحمد البلوشي

لجهوده الكبيرة كرئيس للهيئة العامة للرياضة السعودية ،واللجنة األولمبية السعودية،

واالتحاد العربي لكرة القدم ،واالتحاد الرياضي أللعاب التضامن اإلسالمي ،حيث أطلق معاليه

العديد من المبادرات التي ساهمت في تطوير منظومة العمل الرياضي في المملكة العربية
السعودية والدول العربية ،وتطوير نظام بطولة األندية العربية لكرة القدم.

قصة الدورة

محمد صالح

مصر

الرياضي العربي المتميز

معالي  /خلدون خليفة المبارك

معالي المستشار تركي آل الشيخ

بسواعد الشباب سنستمر
في بناء مستقبلنا لضمان
مسيرة الوطن

معالي المستشار  /تركي آل الشيخ

السعودية

الشخصية الرياضية العربية

عمر المرزوقي

اإلمارات العربية المتحدة

حاصل على الميدالية
الفضية في الفروسية
بمسابقة قفز الحواجز لفئة
الفردي بدورة األلعاب
األولمبية للشباب 2018 -
وأول ميدالية في تاريخ
مشاركات اإلمارات بدورات
األلعاب األولمبية للشباب

فاطمة الزهراء

محمد العسيري

حاصله على الميدالية
الذهبية في التايكواندو
بدورة األلعاب األولمبية
للشباب  2018 -وأول
ميدالية ذهبية األولى
في التايكواندو في كافة
المشاركات العربية في
الدورات األولمبية للشباب

حاصل على الميدالية
الذهبية في الكاراتيه بدورة
األلعاب األولمبية للشباب
  2018وأول رياضيعربي يحقق الميدالية
الذهبية في الكاراتيه من
تاريخ مشاركات العرب في
أولمبياد الشباب

الجمهورية التونسية

المملكة العربية السعودية

أحمد الجندي

لحصوله على الميدالية
الذهبية في الخماسي
الحديث بدورة األلعاب
األولمبية للشباب 2018 -
وأول العب في العالم
يتوج بـ  3ميداليات ذهبية
في بطولة العالم للناشئين
والشباب وأولمبياد الشباب

اإلمارات
اإلمارات

اإلداري المحلي

ناصر عبد الرزاق الرزوقي
فريق التحكيم اإلماراتي بكأس العالم 2018

اإلمارات

محمد إيهاب يوسف

مصر

أسامة أحمد الشعفار

القيادة العامة لشرطة دبي
د .مبارك سويلم السويلم

اإلمارات

منتخب مصر لإلسكواش للرجال
اللجنة البارالمبية اليابانية

اليابان

فاطمة سالم خصيف

أحمد فيصل النقبي

لمياء طارق مال الله

عمران أحمد الحوسني

مقره سويسرا

اإلمارات

رياضي ناشئ محلي

اإلمارات
اإلمارات

المغرب

رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

أحمد مبارك المطيوعي

الالعبين العرب في تاريخ كرة
السلة العربية وساهم في

رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي

عمر المرزوقي

اإلمارات

واحد من أفضل وأنجح

إسهامات مجتمعية لخدمة

اإلمارات

عبدالنور الفديني

صالح الماجري

رياضي ناشئ محلي

رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي

صالح الماجري

أداء رفيع المستوى

تحقيق ألقاب أوروبية مع

محمد عايض العسيري

تونس

البطوالت العالمية

رياضي ناشئ محلي

السعودية

فاطمة الزهراء

ويفرضونها في أقوى

رياضي ناشئ محلي

رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي

المغرب

أن للعرب كلمة يقولونها

رياضي ناشئ محلي

عبدالله خليل المنصوري

أحمد أسامة الجندي

أوروبا في  . 2018ويؤكد

المؤسسة العالمية – اللجنة البارالمبية الوطنية

اإلمارات
مصر

مستوى العالم ومستوى

المدرب العربي
المؤسسة العالمية – االتحاد الدولي الصيفـــي

اإلمارات

من أفضل  3العبين على

الرياضي العربي

مصر

بلقيس عبد الكريم عبدالله

والعرب

المؤسسة المحلية

الفريق العربي

اإلمارات

نجم ليفربول ومفخرة مصر

الفريق المحلي

السعودية

ناديه عبدالحميد عبدالحفيظ

محمد صالح

اإلداري المحلي

اإلداري العربي

مصر

ً
رياضيا
األميز

الشخصية الرياضية المحلية
الرياضي المحلي

اإلمارات

االتحاد الدولي للمصارعة

جمهورية مصر العربية

اإلمارات

ريال مدريد اإلسباني .,قدم

رياضي ناشئ محلي

الشباب العربي  ,الكتشاف

رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي
رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى
رياضي فئة ( أصحاب الهمم )

أقول للشباب
ولألجيال  :إذا
كنا إيجابيين
فال بد أن نغير
نظرتنا لمفهوم
الحظ .اإلنجازات
والنجاحات
ليست ضربة حظ
بل جهد واجتهاد
واستعداد
وإيمان

المواهب ومساعدتهم على

امسح الرمز لمشاهـدة

الحفـــل الخــتـامـي

التواجد في الدوريات األوروبية
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5
122

من اإلمارات
إلى العـالــم
123

الجائزة للجميع
وتفخر بعضوية مبادرات
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية

124

يعشق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء
حــاكــم دب ــي "رعـ ــاه ال ـلــه" الـتـحــديــات الـتــي تستفز
قدرات اإلنسان وتطلق قواه الكامنة نحو بلوغ
القمم ،كما يعشق سموه العطاء بال حدود وزرع
البسمة على وج ــوه الجميع ،وقــد ب ــادر سموه
بـتـكــريــم المنتخب ال ـعــراقــي ل ـكــرة ال ـقــدم لـفــوزه
بـكــأس آسـيــا  2007بأكثر مــن  5ماليين دوالر،
واحتفل الجميع فــي دبــي بفوز ال ـعــراق قبل أن
يحتفي العراق بالمنتخب في بغداد ،كما احتفى
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
بالمنتخب الـمـصــري بالطريقة ذات ـهــا بعد فــوزه
ببطولة أمم أفريقيا عام .2008

ولـيــس ذل ــك بـغــريــب عـلــى قــائــد يـقــول "إن الفخر
بإنجازات دبي لن يكتمل مالم يعم الخير واالنجاز
واالمتياز كل العرب" ،ويشهد العالم في كل عام
على إطالق مبادرة من مبادرات سموه تجاه رعاية
المحتاجين في العالم ودعــم التعليم والتشجيع
على القراءة وتوفير وسائل العالج ،وغيرها.
ومن هذه الرؤية لصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ،ولدت "جائزة محمد
بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي" التي واصلت
ع ـطــاءهــا خ ــال  10ســن ــوات ح ـتــى اآلن ،ورع ــت

المبدعين الرياضيين فــي كــل مـكــان وفــي جميع
المجاالت.

في حفل إطالق شعار الجائزة والموقع االلكتروني
لها فــي شهر ابــريــل مــن ال ـعــام  2008قــال سمو
الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس
اللجنة األولـمـبـيــة الــوطـنـيــة رئـيــس ال ـجــائــزة "هــذه
الجائزة اكتسبت مكانة كبيرة من خــال ارتباطها
باسم الوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبى رعاه الله الرياضي األول ،ورجل العطاء
الذي ال يقف عند حدود الوطن بل يتعداه ليصل
إلــى الــوطــن العربي وإلــى العالم أجمع مــن خالل
مـبــادرات كبيرة وعــديــدة ومتواصلة في مجاالت
الحياة المختلفة لــدعــم التعليم والصحة وإغــاثــة
المحتاجين ونشر السالم والمحبة".

وإضاف سموه "اليوم تأتي هذه الجائزة التي أتشرف
ً
مهما لإلبداع الرياضي في
برئاستها لتقدم حافز ًا
دولة االمــارات والوطن العربي والعالم من خالل
تكريم المبدعين الرياضيين وتشجيعهم على تحقيق
المزيد من التألق واالنتصارات في البطوالت".
وقـ ــال س ـمــوه "إن ال ـجــائــزة تــؤكــد إدراك قيادتنا
الـحـكـيـمــة ل ـلــدور ال ـح ـضــاري الـ ــذي تلعبه الــريــاضــة
في تطور المجتمعات وفــي بث روح النجاح بين
الشعوب وكذلك دورهــا فى التقارب والتعايش
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بين الدول بما يحقق األهداف السامية ويشيع روح
التنافس الشريف".
وأض ــاف مستشهد ًا بقول صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم "إن الفخر بإنجازات دبي
لن يكتمل مالم يعم الخير واإلنـجــاز واالمتياز كل
الـعــرب" مشير ًا إلــى أن الجائزة ولــدت لتكون لكل
العرب وللعالم أجمع.
واختتم كلمته بالقول " نتمنى أن نكون عند حسن
ظن الوالد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم وان ننجح فى تجسيد رؤيته في تشجيع
الرياضيين وتكريم المبدعين".

جائزة للجميع
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تنفيذ ًا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد
بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس
دبي راعي الجائزة ،وسمو الشيخ أحمد بن محمد
بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة األولمبية الوطنية
رئـيــس ال ـجــائــزة ،تــم تشكيل مجلس أم ـنــاء الجائزة
من شخصيات قيادية رياضية إماراتية وعربية ألن
الجائزة من اإلم ــارات إلــى الجميع ،وتــم تخصيص
 3فئات تنافسية للجائزة هي الفردي والجماعي
والمؤسسي في دولة اإلمــارات العربية المتحدة،
ومـثـلـهــا تـمــامــا عـلــى الـمـسـتــوى ال ـعــربــي ،كـمــا تم
شمول الرياضيين اإلماراتيين والعرب بنفس الفئات
التقديرية .،وبعد ثــاث دورات ناجحة بكل معنى
الكلمة ،تقرر توسيع نطاق تأثير الجائزة نحو الرياضة
العالمية من خــال إضافة فئة مؤسسية جديدة
مخصصة لالتحادات والمنظمات الرياضية الدولية،
دون أن تؤثر الفئة الجديدة على قيمة مكافآت
الفوز وعدد الجوائز المخصصة للمستويين اإلماراتي
والعربي ،حيث تم تخصيص مكافأة إضافة منفصلة
مخصصة للمستوى العالمي ،ومنذ الدورة الرابعة
وحـتــى الـ ــدورة ال ـعــاشــرة مــن ال ـجــائــزة تــرشــح للفوز
بالجائزة على المستوى المؤسسي الدولي 218
اتحاد ومؤسسة رياضية دولية ،وقد فاز منهم 13
اتحاد ولجنة أولمبية وطنية ولجنة بارالمبية.

العمل من أجل اإلنسان

فــي الـعــام  2015أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بــن راشــد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس ال ــوزراء حاكم دبــي "رعــاه
الـلــه" عــن إطــاق "م ـبــادرات محمد بــن راشــد آل مكتوم العالمية"
أكبر مبادرات تنموية ومعرفية وإنسانية ،وقال سموه "أدعو جميع
مؤسساتنا لمواصلة العطاء ،كي نغرس الخير واألمل باسم اإلمارات
في كل بقعة في العالم ،وأن نكون سباقين إلــى إحــداث التغيير
اإليجابي والعمل من أجل بناء مستقبل أفضل لإلنسان أينما كان".
وتشرفت "جائزة محمد بن راشــد آل مكتوم لإلبداع الرياضي" بأن
تكون إحدى "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ضمن
فئة تمكين المجتمعات ،وجاء رد الجائزة "ونحن في الجائزة نعمل
على هذا النهج ونستنير برؤيتكم الحكيمة ،رؤية قائد ملهم يعمل
من أجل اإلنسانية أجمع ويؤكد على دعم وتمكين المجتمعات".
ويأتي اختيار الجائزة ضمن المبادرات العالمية نظرا لما حققته الجائزة
من رصيد معرفي ومكانة دولية في المجال الرياضي خالل السنوات
الماضية ومساهمتها في دعم وتحفيز المبدعين ،وجهودها في
دع ــم ون ـشــر الـمـعــرفــة واس ـت ـشــراف المستقبل وال ــري ــادة ولتمكين
المجتمع والمساهمة في التنمية اإلنسانية المستدامة.
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قالوا
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عن الجائزة

عبر العديد من الشخصيات القيادية
الرياضية عــن فخرهم وتكريمهم من
الجائزة ومدى تأثير هذه الجائزة على
تطوير القطاع الرياضي.

سمو الشيخ

سمو الشيخ

معالي الشيخ

سمو الشيخ

سمو الشيخ

منصور بن زايد آل نهيان

أحمد بن سعيد آل مكتوم

نهيان بن مبارك

ناصر بن حمد آل خليفة

خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة
في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الرئيس األعلى لطيران اإلمارات
رئيس هيئة دبي للطيران المدني

عضو مجلس الوزراء وزير التسامح

ممثل جاللة ملك البحرين لألعمال الخيرية
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية

النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب
والرياضة ،رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى

"الجائزة تعني لي الكثير ولها معنى عميق لدي
ً
شخصيا ،ألنها تحمل اســم صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،وسموه من األشخاص
الذين دعموا رياضة اإلمارات منذ تأسيسها ،وبالتالي
الجائزة لها معنى خاص ،وأتمنى أن أحقق ولو جزء ًا
يسير ًا من األشياء التي نتطلع إليها ،والتي يتمناها
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

«إن دولة اإلمارات العربية المتحدة تفتخر بـ "جائزة
محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي" التي
ً
سنويا بالمبدعين وتحفزهم على مزيد التألق
تحتفي
وتشريف الرياضة العربية في المحافل الدولية..

دون شك تكريم المبدعين يمنح حافز ًا كبير ًا ليس
فقط للمكرمين بل للجيل الجديد الذي سيحرص
على التألق واإلبـ ــداع حتى يـكــون مـتــواجــد ًا على
منصة التكريم في السنوات المقبلة".

"إنني أعتز غاية االعتزاز بهذا الشرف الكبير الختياري
في هذه الجائزة التي تحمل اسم قائد عظيم لديه
رؤية واضحة لمستقبل الوطن والعالم ،قائد يسعى
باستمرار إلى إحداث التغييرات اإليجابية البناءة على
كــل المستويات ..إن حصولي على هــذه الجائزة
التي تحمل االســم الكريم لصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم ،وانضمامي بذلك إلى
قائمة األسـمــاء المتميزة التي حصلت على هذه
الجائزة ،إنما هو فخر عظيم لي ويدفعني إلى أن
أرفع إلى سموه عظيم الشكر واالمتنان واالحترام،
أهنئ سموه على رؤيته الحكيمة التي تتجسد في
تشجيعه المستمر على ممارسة الرياضة والسلوك
الصحي داخل الدولة وخارجها".
وأضاف “إنني أعتز وأفتخر بدعم سموه الكبير
وال ـم ـتــواصــل ل ـل ـم ـبــادرات الــريــاض ـيــة الـمـهـمــة على
مستوى العالم كله ،وما نشهده من آثــار إيجابية

" لقد زادت فرحتنا بالجائزة في البلد الشقيق
دولــة االم ــارات العربية المتحدة التي تعتبر وطنا
لــإبــداع واالبـتـكــار فــي مختلف الـمـجــاالت وسط
الرعاية الفائقة والنهج الــذي یتبعه الداعم األول
لالبتكار العالمي صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم والذي أرسى دعائم وحب اإلنجاز
واإلب ـ ــداع فــي االم ـ ــارات ون ـقــل ھ ــذه الـصـفــة إلــى
مختلف بلدان العالم بهذه الجائزة المتميزة التي
بات الجميع یتسابق من أجل الظفر بھا".

" صــاحــب الـسـمــو الشيخ محمد بــن راش ــد آل
مكتوم له إسهاماته الكبيرة في مختلف المجاالت
وخاصة الرياضية ،وفــوزي بالجائزة له مكانة كبيرة
ً
دوما ألنها من شخصية عربية
في قلبي أعتز بها
لها قيمتها وصقلها الكبير ،إن الفوز بالجائزة هو
وسام وتاج على رأسي ،أتمنى أن تكون رسالة لكل
عربي من أجل اإلبداع والتفوق وتقديم أفضل ما
لديه".
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صاحب السمو الملكي األمير

صاحبة السمو الملكي األميرة

الشيخ

الشيخة

سمو األمير

الشيخة

نواف بن فيصل بن فهد آل سعود

ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود

عيسى بن راشد آل خليفة

نعيمة األحمد الجابر الصباح

علي بن الحسين

حياة آل خليفة

عضو اللجنة األولمبية الدولية

وكيل الهيئة العامة للرياضة للتخطيط والتطوير
رئيس االتحاد السعودي للرياضة المجتمعية

أحد أهم رموز الرياضة البحرينية
والخليجية والعربية

رائدة الرياضة النسائية
في دولة الكويت والمنظقة

رئيس االتحادين االردني
وغرب آسيا لكرة القدم

إحدى رائدات الحركة الرياضية النسائية
في مملكة البحرين والمنطقة

ألقى سموه كلمة الفائزين في الدورة السابعة
عبر فيها عــن مشاعر الفخر واالع ـت ــزاز بنيل هذه
الجائزة التي ترتبط بصاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الـ ــوزراء حــاكــم دبــي رع ــاه الـلــه ،وتترجم رؤيـتــه في
تطوير القطاع الرياضي من خالل تكريم المبدعين
وترسيخ نهج اإلبداع في العمل الرياضي.

"خــالــص الشكر والـتـقــديــر إلــى صــاحــب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة
رئيس مجلس ال ــوزراء حاكم دبــي رعــاه الله ،عـلى
تبنيه لنهج رائد ومتميز ودعمه للرياضة والرياضيين
ليس على النطاق المحلي بل على امتداد وطننا
العربي الكبير الذي تبلور في هذه الجائزة العالمية
ً
ً
وهدفا لجميع الرياضييـن العـرب
حلما
التي أصبحت
والـفــوز بها فخر وشــرف عظيم لألبطال ومبادرة
محفزة لشبابنا على اإلبداع والتألـق".

ألـقــى كلمة الفائزين فــي ال ــدورة الثالثة التي
تقدم فيها بالشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ،لرعايته الرياضين
وتكريم المبدعين بما يليق بإنجازاتهم ودورهم في
ترسيخ مكانة الرياضة ونشر نهج اإلبداع في العمل
الرياضي.

"الشكر واالمتنان لصاحب السمو الشیخ محمد
بن راشد آل مكتوم نائب رئیس الدولة رئیس مجلس
ال ــوزراء حاكم دبــي ،وإلــى سمو الشیخ حمدان بن
محمد بــن راشــد آل مكتوم ،راعــي الـجــائــزة ،وإلــى
سمو الشیخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم،
رئیس الجائزة ،على دعمھم واهتمامهم بالمبدعین
الرياضیین ،وإن ھذه االحتفالية الكبرى تعد نقطة
انطالق لتحقیق المزيد من االنتصارات واإلنجازات
لكل الرياضیین المكرمین في بلدانھم ،وحافز ًا لبذل
مزيد من الجھد والعطاء لمواصلة اإلنجازات"

أعرب عن اعتزازه بهذه الجائزة ،التي تحفز على
اإلبداع الرياضي ،وقال "إن هذه الجائزة تشكل حافز ًا
لتقديم األفضل ،مثلما تعد رسالة لتشجيع جميع
الرياضيين في سبيل تحقيق طموحاتهم الرياضية".

"إن ال ـجــائــزة تــأص ـيــل لـمـفـهــوم اإلب ـ ــداع وهــي
األغلى في حياتي ،وأنــا أعتبر فــوزي بالجائزة من
أهــم أيــام حياتي فــي ظــل التكريم الــرائــع والجائزة
العظيمة كونها مقترنة باسم صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس ال ــوزراء حاكم دبــي رعــاه الله ،وبكل الفخر
أحضر وأكرم بهذا الشكل الذي لن أنساه أبد ًا".
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وقال"بكل سعادة واعتزاز  ،أتشرف بتقدير كريم
بنيل جائزة تحمل اسم رجل طرق باب اإلبداع فانقاد
وطور ".
اإلبداع إليه  ،رجل جعل الفكر يعمل فأنجز
ّ

وأضافت "إن الفوز بهذه الجائزة هو فوز لكل
بنات الوطن الغالي وأنها تستلم الجائزة نيابة عنهن
 ،مضيفة أن هذه الجائزة تضاعف مسؤولياتنا تجاه
ما نقدمه في المرحلة المقبلة وال بد أنها تحفزنا
وك ــل زمــائــي وزم ـيــاتــي عـلــى مــزيــد مــن العمل
والعطاء لما فيه مصلحة مجتمعنا وخدمته بكل
ما نستطيع ".

وق ــال "إن ھ ــذا االخ ـت ـيــار یشرفني ویـشـعــرنــي بــأن
جهودي التي بذلتھا طــوال السنین الماضية تجد
صــداھــا وتـنــال التقدیر مــن صاحب السمو الشیخ
محمد بن راشد ومنحي جائزة ترتبط باسم سموه".

وعبر سمو األمير عن فخره واعتزازه بنيل هذه
الجائزة التي تعد أرفــع جائزة رياضية وتساهم في
تحقيق الـتـطــور الـمـنـشــود للقطاع الــريــاضــي في
الــوطــن الـعــربــي والـعــالــم وتـعــزيــز دور الــريــاضــة في
الحياة اإلنسانية.

"م ــا نسعى لــه دائ ـمـ ًـا هــو التميز فــي أي من
المجاالت التي نخوضها في حياتنا بالشك ،وعندما
تأتي الجائزة والتكريم من الفارس األول والرياضي
ً
جميعا،
األول ،فإن لها وقعها المهم في مسيرتنا
وليس بمستغرب أن تأتي المبادرة الكريمة بوضع
ه ــذه ال ـجــائــزة ل ـصــالــح الــريــاضــة ف ــي دول الخليج
ً
فهنيئا
والدول العربية ،واآلن أتى المجال العالمي
لـنــا بـصــاحــب الـسـمــو الـشـيــخ مـحـمــد بــن راشـ ــد آل
مكتوم ،وحصولنا على جائزة سموه التي ستظل
ً
جميعا في مسيرتنا الرياضية واألجيال
مصدر فخر لنا
القادمة سوف تعمل بمنتهى القوة لكي تنال هذا
الشرف المتميز".
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ترسيخ
ثقافة اإلبداع
133

134

الجائـ ــزة
تكرم
ال ّ
المبدعين
الرياضيين
وحسب بل
ترسخ ثقافة
اإلبـداع
في العمل
الرياضي

تـلـعــب ال ـجــائــزة دور ًا ك ـب ـيــر ًا فــي تـطــويــر الـقـطــاع
الرياضي من خالل دعم المبدعين في جميع مجاالت
العمل الرياضي وتكريمهم بما يتناسب مع جهودهم
وانجازاتهم ،وكذلك دعم وتكريم الجهات المؤسسات
ً
وأيضا المؤسسات التي تساهم مبادراتها
الرياضية،
وابتكاراتها في تطوير الرياضة.

لكن دور الجائزة ال يقف عند حدود تكريم المبدعين
في دولة اإلمــارات العربية المتحدة والوطن العربي
والعالم تقدير ًا إلنجازات قدموها ،بل تعمل الجائزة
نهجا ً
ً
ثابتا في
على نشر ثقافة اإلبداع الرياضي وجعله
العمل ،وتوفير بيئة مشجعة للمبدعين في العمل
وأي ـضـ ًـا للشباب الطامحين فــي التفكير اإلبــداعــي،
وذلــك من خالل الندوات والملتقيات والمؤتمرات
العلمية التي يتم تسليط الضوء فيها على النماذج
اإلبــداع ـيــة واس ـت ـعــراض ت ـجــارب المبدعين ،والـتـحــاور
مـعـهــم مــن أج ــل م ـســاعــدة الـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاع
الــريــاضــي عـلــى كيفية تحقيق اإلنـ ـج ــازات والتغلب
على التحديات التي واجهت المبدعين في عملهم،
والعمل على تكوين نموذج إبداعي يناسب الواقع
الرياضي اإلماراتي والعربي وينسجم مع أهدافه.
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وقد نظمت الندوة  14ندوة و 6مؤتمرات علمية
في دبي وعدد من الدول العربية ،شارك فيها 145
متحدثا وتم عرض  284بحثا علميا من  8دول ،وقد
بلغ زمــن المحاضرات فيهما  113ســاعــة ،وحضرها
 5960شخص.

8460
مشارك

ندوة

ملتقيات

مؤتمرات

30
فعالية

عرض نماذج
من اإلبداعات
الرياضية العالمية

نشر ثقافة اإلبداع
في القطاع
الرياضي
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توضيح مفهوم
اإلبداع الرياضي
وصوره
المختلفة

تهدف الجائزة من
تنظيم الندوات
والمؤتمرات
العلمية إلى:

اإلطالع على الرؤى
وطبيعة البيئة
التي ساهمت في
تحقيق اإلنجازات
اإلبداعية

212
متحدث

توضيح دور
المؤسسات
المعنية في
النهوض باإلبداع
الرياضي

22
دولة

284
بحث علمي

143
ساعة

14

الندوة
األولى

الندوة
الثانية

الندوة
الثالثة

الندوة
الرابعة

الندوة
الخامسة

الندوة
السادسة

اإلمارات

اإلمارات

المغرب

اإلمارات

المغرب

تونس

2010

2011

2012

2012

2013

2013

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

اإلمارات

اإلمارات

اإلمارات

اإلمارات

اإلمارات

الجزائر

2014

السعودية

2014

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

ديك فوزبري

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

ندوة
علمية
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ترسيخ نهج اإلبداع
في العمل الرياضي

2018

2017

2016

2015

2014
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2013

6

مؤتمرات
علمية

2010

المؤتمر األول

مؤتمر
اإلبداع
الرياضي

2011

المؤتمر الثاني

رؤية
استشرافية
لإلبداع الرياضي
(آفاق وتطلعات)

2012

المؤتمر الثالث

مواطن
اإلبداع في
المؤسسات
الرياضية

2012

المؤتمر الرابع

اإلبداعات
الفكرية
التطبيقية
في المجال
الرياضي

2013

المؤتمر الخامس

التجديد في
عالم اإلبداع
الرياضي

2013

المؤتمر السادس

البحث
العلمي
واإلبداع
األولمبي

141

140

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

مشاركة

بحث في

مشاركة

بحث في

مشاركة

بحث في

مشاركة

بحث في

مشاركة

بحث في

2011

2012

2013

2014

ويـتــم فــي ملتقيات اإلبـ ــداع الــريــاضــي السنوية
عرض :تجارب أبطال ،تجارب إدارية مبدعة ،تجارب في
االبتكارات الرياضية ،تجارب فريدة في ظل تحديات
إنسانية ،تجارب مؤسسات مبدعة ،وكذلك التجارب
الرياضية الرائدة.

2015

الرياضي على بمشاركة 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

ت ـحــرص ال ـجــائــزة عـلــى إقــامــة مـلـتـقـيــات لــإبــداع
الرياضي على هامش حفل تكريم الفائزين في كل
دورة من دورات الجائزة ،يتم فيها عرض نماذج من
أفـضــل الـتـجــارب الـفــائــزة على المستويات :الـفــردي
والجماعي والـمــؤسـســي ،وإل ـقــاء الـضــوء عليها من
خالل عرض تجاربهم وإبداعاتهم والتحاور معهم من
أجل ترسيخ فكر ونهج اإلبداع في العمل الرياضي.
كما يتم بث جلسات الندوات والملتقيات على
الهواء مباشرة من خالل القنوات التلفزيونية ووسائل
التواصل االجتماعي الحديثة التي تضمها المنصة
الذكية للجائزة ،وذلك من أجل اتاحة الفرصة للجمهور
في كل مكان لالطالع على هذه التجارب اإلبداعية
واالستفادة منها.

2019

تحرص الجائزة على إقامة ملتقيات لإلبداع

لإلبداع الرياضي

142

2016

ملتقيات

2017

2010

2018

10

ملتقى اإلبداع
الرياضي األول

ملتقى اإلبداع
الرياضي العاشر

67

30

2500

متحدث

ساعة

مشارك
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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

االتحاد الدولي
للريشة الطائرة

علي الزهراني

ناصر التميمي

مهند كامل

وخـ ــال الـمـلـتـقـيــات شـ ــارك  67مـتـحــدثــا طــرحــوا
تجاربهم اإلبداعية خالل  30ساعة ،بحضور أكثر من
 2500شخص من القطاع الرياضي.

كما تنظم الجائزة ملتقيات تعريفية عديدة مع
العاملين في القطاع الرياضي بدولة اإلمارات العربية
المتحدة بـهــدف تحفيزهم على التفكير اإلبــداعــي
والقيام بمبادرات إبداعية لتطوير الرياضة.

اللجنة األولمبية
البريطانية

االتحاد الدولي
للهوكي

االتحاد الدولي
للجودو

هداية مالك

خيرة يعقوب

سارة سمير

مروى العامري

عبدالحكيم الشنو

أبطال أولمبيون
وعالميون

يتحدثون عن تجاربهم اإلبداعية

144

شارك في ندوة دبي الدولية لإلبداع الرياضي وملتقى اإلبداع الرياضي عدد كبير من الشخصيات الرياضية
العالمية بما فيهم وزراء للرياضة وقيادات في االتحادات الرياضية الدولية يتقدمهم د.حسن مصطفى رئيس
االتحاد الدولي لكرة اليد لخمس دورات متتالية ،وهو أيضا عضو في مجلس أمناء الجائزة منذ تأسيسها
وحتى اآلن  ،كما شارك متحدثون من اللجنة األولمبية الدولية وفي مقدمتهم نوال المتوكل نائبة رئيس
اللجنة األولمبية الدولية سابقا ،وانيتا دي فرانتز نائبة رئيس اللجنة األولمبية الدولية حاليا.
وكان في مقدمة األبطال األولمبيين والعالميين الذين تحدثوا في الندوة والملتقى أسطورة الوثب العالي
األميركي ديك فوزبري مخترع القفزة التي عرفت باسمه حيث يجتاز العارضة بالظهر وليس بالصدر ،وكذلك
أسطورة ألعاب القوى التونسي محمد القمودي وهو أكثر رياضي عربي حصل على ميداليات أولمبية في

تاريخ مشاركات العرب في الــدورات األولمبية ولغاية اآلن برصيد  4ميداليات هي :فضية طوكيو 1964
وذهبية وبرونزية مكسيكو  1968وفضية ميونخ 1972م ،وأيضا أسطورة ألعاب القوى المغربي هشام
القروج الذي يعد من أفضل العدائين في سباق  1500متر ومازال رقمه القياسي في سباق  1500متر الذي
قائما لحد اآلن ولم يتمكن أي عداء من تحطيمه ،وهو ثاني أكثر عربي حصوال
حققه في روما عام ،1998
ً
على الميداليات األولمبية برصيد  3ميداليات ،فضية سيدني  ،2000وذهبيتين في أثينا .2004
وتحدث في الملتقى أيضا البطل اآلولمبي الكويتي الرامي فهيد الديحاني ،كما شارك في الندوة والملتقى
أبطال من فئة الشباب حققوا ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في الدورات األولمبية ومن أبطال الدورات
األولمبية للشباب.
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7
146

الجائزة
والعالمية
147

148

الجائزة تلعب
دور ًا كبير ًا في
تطوير الرياضة
العالمية
عبر الشراكة
مع أكبر
المنظمات
الدولية

4

مـــــن أكــــبر
المنظمات

الريـــاضـــــية
الـــدولــــــية

من أجل تحقيق هدفها في تطوير الرياضة وتعزيز جوانب اإلبــداع والتميز فيها ،تحرص الجائزة على
التواجد في أكبر التظاهرات الرياضية على مستوى العالم منذ العام  2010لشرح رؤيتها وأهدافها،
وتعزيز عالقات مع المؤسسات واالتحادات والمنظمات الرياضية الدولية.

ً
سنويا " ،معرض ومؤتمر سبورت
وفي مقدمة المؤتمرات الرياضية الدولية التي تتواجد فيها الجائزة
أكورد الدولي" الذي يعد ملتقى صنّ اع القرارات الرياضية في العالم ،والذي يستقطب مشاركة أكثر من
 1000منظمة واتحاد ومؤسسة وشركة رياضية ،من بينها  100اتحاد رياضي وأكثر من  110رؤساء
ومدراء تنفيذيين وصنّ اع قرار في المنظمات الرياضية و 250عارض وتواجد ممثلين ومندوبين عن أكثر
من  400منظمة ومؤسسة إعالمية.

وكانت دبي قد استضافت "معرض ومؤتمر سبورت أكورد الدولي" في العام  2010بمشاركة أكثر من
 1500شخصية رياضية بداية من قيادة اللجنة األولمبية الدولية وانتهاء بمدراء المؤسسات الرياضية والتي
لها عالقة بالعمل الرياضي ،ثم واصلت الجائزة حضورها الفاعل في سبورت اكــورد في لندن وكيبيك
الكندية وسان بطرسبوغ ثم سوتشي الروسيتان وبيليك التركية وآرهوس الدنماركية ولوزان السويسرية
وبانكوك ،حيث يحضر وفد الجائزة الجلسات الحوارية ،ويلتقي مع الشخصيات القيادية الرياضية ،كما تتم
دعوة االتحادات الرياضية الدولية للمشاركة في الجائزة وشرح محور التنافس والئحة كل دورة.

وشهدت مشاركة الجائزة في سبورت أكورد عقد اتفاقيات مع منظمات رياضية دولية تهدف إلى توحيد
الجهود وتبادل الخبرات والبينات التي من شأنها تطوير الرياضة عالميا ،حيث ترتبط الجائزة حاليا باتفاقيات
مع  4من أكبر المنظمات الرياضية الدولية ،وهي  :اتحاد االتحادات الرياضية األولمبية الصيفية "أسواف"
الــذي يضم  33اتحادا ،واتحاد االتـحــادات الرياضية األولمبية الشتوية "أيــواف" الــذي يضم  7اتحادات،
واللجنة البارالمبية الدولية التي تضم  181لجنة بارالمبية وطنية ،واتحاد االتحادات الدولية المعترف بها
من اللجنة األولمبية الدولية "آرسيف" الذي يضم  32اتحادا ،وهي اتفاقيات تؤكد مكانة الجائزة على
المستوى الرياضي الدولي وتأثيرها المتزايد في نشر ممارسة الرياضة للماليين من ممارسي هذا العدد
الكبير من الرياضات حول العالم ،وجهود الجائزة في تطوير العمل الرياضي.

اتحاد االتحادات الرياضية
األولمبية الصيفية
"أسواف"

33
ً
اتحادا

اللجنة البارالمبية
الدولية

اتحاد االتحادات الدولية
المعترف بها من اللجنة
األولمبية الدولية
"آرسيف"

7

181

32

اتحادات

لجنة بارالمبية وطنية

اتحاد االتحادات الرياضية
األولمبية الشتوية
"أيواف"

ً
اتحادا
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سيرجي بوبكا

رئيس اللجنة األولمبية األوكرانية

تكريم االتحادات
والمؤسسات
والشخصيات
الدولية

ماريوس فايزر

رئيس االتحاد الدولي للجـودو

بدأت الجائزة بالتوسع نحو اللجان األولمبية واالتحادات الرياضية الدولية بداية
من الدورة الرابعة ،حيث تم منح جائزة المؤسسة الرياضية العالمية إلى اللجنة
األولمبية البريطانية للتنظيم المتميز لــدورة األلعاب األولمبية واأللعاب
البارالمبية  ،2012فيما نالت اللجنة األولمبية الوطنية األوكــرانـيــة جائزة
"مؤسسة تدعم وتعزز الرياضة في المجتمع"  ،وذلك عن تنظيم المشاريع
التالية  :أبطال سنة الرياضة ( 2000مـشــارك) الركن األولمبي (100000
مشارك) الكتاب األولمبي ( 1800000مشارك) الواعدين األولمبيين (400
مشارك) اليوم األولمبي (  ) 495000مشارك ،وقــد تسلم الجائزة رئيس
اللجنة األولمبية األوكرانية أسطورة القفز بالزانة سيرجي بوبكا.

وذهبت جائزة "شخصية رياضية أسهمت في إثراء الحركة الرياضية العالمية"
للدورة الرابعة إلى جاك روغ رئيس اللجنة األولمبية الدولية لجهوده في

بول إيريك

رئيس االتحاد الدولي للريشة الطائرة

تطوير العمل األولمبي ونشر قيم التسامح وحــق ممارسة الرياضة في
العالم.

وفي الدورة الخامسة للجائزة تم منح لجنة التضامن األولمبي في اللجنة
األولمبية الــدولـيــة ،ومنظمة األمــم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
"اليونسكو" جائزة مؤسسة تدعم وتعزز الرياضة في المجتمع ،وذلك لقيام
األولى بدور فعال في تقديم المساعدة لجميع اللجان األولمبية الوطنية
من خالل البرامج المتنوعة والدعم المالي  ،وتوفير برامج التأهيل األولمبي
لعدد كبير من رياضيي دول العالم للمشاركة في الدورات األولمبية ،والدور
الذي تلعبه منظمة اليونسكو في مجال التربية البدنية والرياضة منذ أوائل
 ،1950عندما تم وضع التربية البدنية والرياضة على رأس جدول أعمال برنامج
التعاون والتنمية .وقد وقع االختيار على المنظمة لتولي المسؤولية عن

دافيد البارتين

رئيس االتحاد الدولي للدراجات

تعزيز ومأسسة التربية البدنية ،وجودة التربية البدنية في النظم التعليمية
 ،الرياضة والثقافة  ،التنمية االقتصادية واالجتماعية  ،وتعزيز قيم السالم
والتنمية والتسامح والمساواة واللعب النظيف ومكافحة التمييز والجريمة
ومكافحة المنشطات ونشر الثقافة الرياضية حول العالم وايالء عناية خاصة
برياضة االشخاص من ذوي اإلعاقة.

فيما تم منح جائزة "شخصية رياضية أسهمت في إثــراء الحركة الرياضية
العالمية" للدورة الخامسة إلى توماس باخ رئيس اللجنة األولمبية الدولية
الــذي تولى المهمة عقب جــاك روغ ويعمل من أجــل تعزيز قيم الرياضة
األولمبية عالميا.
في الدورة السادسة للجائزة تم منح جائزة المؤسسة الرياضية العالمية إلى
االتحاد الدولي للهوكي لتنظيمه المميز لكأس العالم لهوكي رابوبنك

تكريم المبدعين
العالميين من
االتحادات المؤسسات
والشخصيات القيادية
153

152
المبتكر فــي تنظيم فعاليات
 ،2014ولنهجه ُ
هوكي عديدة في مدينة واحــدة وفي الوقت
نفسه بأشكال ُمختلفة .حيث شارك ما يزيد عن
 10000رياضي محترف من سن  65 - 14سنة
في مباريات الهوكي.

البعد التعليمي للجودو وقيمه
الرئيسي على ُ
التي تقوم على الـصــداقــة والتقدير والتواضع
واإلخــاص والشجاعة واالحترام وضبط النفس
واللطف ،وتعلم المهارات الحياتية الالزمة التي
تخولهم بناء مستقبل أفضل لهم.
ّ

وفي الدورة السابعة للجائزة نال االتحاد الدولي
لـلـجــودو جــائــزة الـمــؤسـســة الــريــاضـيــة العالمية،
وذلـ ــك ت ـقــديـ ًـرا ل ـج ـهــودهــم ف ــي ن ـشــر مـمــارســة
الرياضة ومبادرتهم في إدخال رياضة الجودو إلى
ينصب التركيز
مخيمات الالجئين السوريين ،حيث
ّ

وفــي الـ ــدورة ذات ـهــا نــالــت الجمعية البارالمبية
البريطانية المؤسسة الرياضية العالمية ،وذلك
لتشجيع الهوية واالختيار الشفاف للمشاركين
في دورة األلعاب البارالمبية  ،2016حيث طبقت

وتــم منح جائزة "شخصية رياضية أسهمت في
إثراء الحركة الرياضية العالمية" إلى األمير البرت
الثاني أمير موناكو الرئيس الشرفي للمنظمة
الــدول ـيــة لـلـســام وال ــري ــاض ــة ،لـ ــدوره فــي تعزيز
عــاقــات التسامح والـســام بين الشعوب من
خالل الرياضة ،وقد ارسل األمير البرت كلمة شكر
للجائزة تم بثها عبر الفيديو في القاعة الرئيسية
أثناء الحفل.

وذه ـبــت جــائــزة الـمــؤسـســة الــريــاض ـيــة العالمية
لــل ــدورة الـثــامـنــة إل ــى االتــح ــاد ال ــدول ــي للريشة
الطائرة ،وذلك لمبادرتهم المنسجمة مع محور
التنافس فــي ال ــدورة وهــو الحوكمة والنزاهة،
وهي تطبيق نظام للتصويت يتميز بالشفافية،
استخدمه االتـحــاد الــدولــي للريشة الطائرة في
حساب قوة التصويت لألعضاء مما يؤكد النزاهة
والشفافية ويعزز تطوير نظم االنتخابات على
مستوى العالم.

اللجنة مشروع يعتمد على الزاهة والشفافية في
اختيار المشاركين في دورة االلعاب األولمبية
 2016أسـهــم إلــى زي ــادة فــرص الرياضيين في
الحصول على الميداليات مما ســوف ينعكس
إيجابا على األجيال القادمة من الرياضيين.
ونــال االتـحــاد الــدولــي للدراجات الهوائية جائزة
المؤسسة الرياضية العالمية (االتحادات الدولية
األول ـم ـب ـيــة الـصـيـفـيــة) لــل ــدورة الـتــاسـعــة وذلــك
لـمـبــادرتــه المنسجمة مــع مـحــور الـتـنــافــس في
الــدورة التاسعة وهو تمكين المرأة في المجال
الرياضي ،وذلك لمبادرة االتحاد في مجال تمكين
المرأة في تأسيس بطولة العالم للسيدات وزيادة
مشاركتهن عالميا فــي هــذه اللعبة وتحقيق
المساواة بين الجنسين في البطوالت العالمية
 ,باإلضافة إلى تمكينها في كافة جوانب اللعبة
من ممارسة وتدريب وإدارة .
ونال المجلس الدولي للكريكت الجائزة ذاتها في
فئة االتحادات الدولية المعترف بها من اللجنة
األولمبية الدولية ،وذلك لمبادرة المجلس في

مجال تمكين المرأة من خالل تنظيم كأس العالم
للكريكت للسيدات وهــو األكثر مشاهدة في
تاريخ اللعبة من خالل التغطية التلفزيونية لجميع
المباريات وكذلك ارتفاع شعبية كريكت السيدات
ليس فقط فــي المملكة المتحدة وأسـتــرالـيــا،
بــل فــي جميع بـلــدان العالم مــن خــال استثمار
المجلس للحمالت التسويقية والترويجية والتي
أظ ـهــرت أف ـضــل الع ـبــات ال ـعــالــم وزادت نسبة
المشاهدين والمتابعين لها.

أما في الدورة العاشرة للجائزة فحصل االتحاد
ال ــدول ــي لــلــمــصــارعــة عــلــى لــقــب الــمــؤســســة
العالمية "االت ــح ــاد الــدولــي الــصــيــفــي" وذلــك
لمنهجية االتــحــاد الــفــريــدة والشاملة لتنظيم
برامج التدريب للعبة ،ونالت اللجنة البارالمبية
الــيــابــانــيــة لــقــب الــمــؤســســة الــعــالــمــيــة "اللجنة
البارالمبية الوطنية"وذلك لمبادرتها في نشر
الــحــركــة الــبــارالــمــبــيــة ،مــن خ ــال إدراج برنامج
تعليمي في المناهج الدراسية الرسمية لتعليم
ذوي االحتياجات الخاصة.

إشادة
دولية
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تعبيرا عن التأثير الكبير للجائزة ودورها في تطوير العمل الرياضي ،قال ماريوس
فــايــزر رئيس االتـحــاد الــدولــي للج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودو بعد الـفــوز بالجائزة "إن الجائزة لها
قيمة كبيرة في تطوير العمل المؤسسي العالمي ،وهي استثمار في الرياضة،
وستكون محفزة لنا لمواصلة العمل في خدمة المجتمع العالمي ،ونشر الجودو
في مختلفة بقاع العالم" .

وقال بول أريك هاير رئيس االتحاد الدولي للريشة الطائرة " الفوز بهذه الجائزة
الكبيرة والمهمة انجاز نفخر به في االتحاد الدولي للريشة الطائرة ،وشرف عظيم
لنا أن نكون ضمن المكرمين من المؤسسات واألفراد تقدير ًا إلسهاماتهم في
ً
اضافيا
مختلف المجاالت الرياضية ،ومن المؤكد أن هذا التكريم سيمنحنا دافعا
لبذل مزيد من الجهد لتجويد عملنا ليكون أكثر تميز ًا ،وقد سعدنا بالحصول على
فرصة طيبة لعرض إجــراءات ونظام التصويت الخاص بانتخابات االتحاد الدولي
ً
ً
ومختلفا
نظاما فريد ًا
للريشة الطائرة ،وآليات تطبيقه ومراحل تطوره ،باعتباره
يتميز بالشفافية ويحفز االتحادات الوطنية بربط قوة التصويت في االنتخابات
بــدرجــة االن ـجــاز ،وآمــل ان تكون ممارستنا المختلفة فــي نظام التصويت أمــر ًا
ً
ملهما لمنظمات رياضية أخرى لتحذو حذونا ،وتسعى لجعل الحوكمة والنزاهة
والشفافية في مقدمة اهتماماتها".

عبر السير فيليب كرافين رئيس اللجنة البارالومبية الدولية عن سعادته
وكذلك ّ
بالشراكة والتعاون مع الجائزة واتاحة الفرصة للجان الوطنية البارالمبية للتنافس
في فئة اإلبداع الدولي المؤسسي في الجائزة الرائدة التي يتطلع الجميع للفوز
بها ،وأكد أن اللجنة البارالمبية الدولية تضع إمكانياتها وخبرات العاملين فيها
لدعم عمل الجائزة في مجال توجيه الدعوات ألعضاء اللجنة وفي تقييم وتحكيم
الملفات المشاركة ،وأن تساهم في تحقيق أهداف الجائزة.

جائزة
اللجنة
األولمبية
الدولية
إلى جانب اإلشادة والثناء الدولي حصلت "جائزة
محمد بــن راش ــد لــإبــداع الــريــاضــي" على تقدير
دولــي تمثل في منحها جائزة اللجنة األولمبية
الدولية لعام  ،2011وذلــك للدور الــذي تلعبه
ً
عموما
الجائزة فــي دعــم جهود تطوير الرياضة
ً
خصوصا.
والشباب
يذكر أن الجائزة تدعم جهود الشباب في جميع
الـفـئــات ،وخصصت محور التنافس فــي الــدورة
العاشرة للمبادرات في تمكين الشباب رياضيا.
كما أنها تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان
بــن محمد بــن راشــد آل مكتوم ولــي عهد دبي
رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة تمنح 6
جوائز للناشئين الرياضيين.

كما نالت الجائزة وسام االستحقاق الجزائري الذي
يمنح للشخصيات والمؤسسات الدولية الكبرى.
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اإلرث
واالستدامة
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الجائزة
تمنح الفائزين
ً
آفاقا جديدة
ودوافع
الستمرار
اإلنجازات

انطالقا من المسؤولية التاريخية للجائزة وارتباطها برؤية صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي
"رعــاه الله" وعضوية "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" فإن عمل
الجائزة يهدف إلى أن يكون لها ً
إرثا وتساهم في استدامة اإلنجازات للمكرمين
ً
ً
ً
عالميا التي تمنح الحافز للتألق
وعربيا ودولـيـ ًـا ،باعتبارها الجائزة األهــم
محليا
واإلبــداع كما تمنح التقدير المالي الكبير الــذي يساهم في توفير حياة أفضل
للفائزين على المستوى الشخصي والرياضي ،كما توفر لهم الفرصة للتدريب في
أجواء أفضل وأكثر تنافسية.
ولذلك فقد تم ربــط فئة اإلبــداع المؤسسي بمحور التنافس الــذي يختاره
مجلس األمـنــاء بدقة وعناية فائقة بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها
القطاع الرياضي والتحديات التي يواجهها ،وبالشكل الذي يجعل محور التنافس
في كل دورة محفزا لالتحادات على تقديم مبادرات إبداعية في جميع المجاالت.

كما أن لجان الجائزة تعمل على متابعة أصحاب اإلنجازات الفردية من العبين
ومدربين وإداريين وتتواصل معهم من أجل متابعة تألقهم وإبداعاتهم والعمل
على توفير البيئة المناسبة لهم لمواصلة دورهم تجاه رياضتهم ووطنهم ،وكذلك
رصد اإلنجازات المتحققة لتكون مرجعية للقياس في عمل الجائزة.
ً
مبدعا في جميع مجاالت
خالل  10دورات من عمر الجائزة تم تكريم 230
العمل الرياضي على مستوى دولة اإلمــارات والوطن العربي والعالم ،وقد تم
رصد استمرارية اإلنجازات للفائزين بالدورات التسع األولى وعددهم  203فائز ًا
ً
ومكرما ،حيث تأكد مواصلة عدد كبير منهم لالنجازات ،والتي جاءت على النحو
التالي:
•مواصلة  70فائز ًا بالجائزة التميز واإلنجاز بعد فوزهم بما يعادل نسبة أكثر من
 34%من الفائزين.
•تحقيق أكثر من  700انجاز رياضي وعلمي للفائزين بعد أن تم تكريمهم
بالجائزة.

•زيادة االهتمام العالمي بالجائزة وتقديم مبادرات من االتحادات والمؤسسات
الدولية لنيل شرف الفوز بالجائزة ،حيث بلغ عدد المرشحين دوليا  219اتحاد
ولجنة دولية.

إنجازات جديدة

من بين قصص استمرارية النجاح والتألق للرياضيين الفائزين بعد تتويجهم بالجائزة،
تبرز قصص نجاح نسرد بعضها:
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أسامة الملولي:

بعد تكريمه فــي ال ــدورة األول ــى للجائزة فــي العام
 2009لفوزه بالميدالية الذهبية لسباحة  1500متر
في أولمبياد بكين  ،2008واصل الملولي تألقه وأحرز
في بطولة العالم للسباحة  2010بدبي  4ميداليات
هي :

•ذهبية  1500متر ،فضية  400متر منوع ،برونزية
 400مـتــر ف ــراش ــة ،وبــرونــزيــة سـبــاحــة  200متر
فراشة.
•كما أحرز الملولي ميداليتين في أولمبياد لندن
 ،2012هما :الميدالية الذهبية في سباحة 10
آالف متر ،وبرونزية  1500متر.

•وأضـ ــاف لسجله مـيــدالـيــة بــرونــزيــة فــي بطولة
العالم  2014في سباق  1500متر.
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مروى العامري:

بعد تكريم التونسية م ــروى الـعــامــري فــي ال ــدورة
الثامنة للجائزة عام  2016لحصولها على الميدالية
البرونزية في المصارعة في دورة األلعاب األولمبية
ريــو دي جانيرو  2016ولتصبح أول رياضية عربية
تحقق ميدالية في المصارعة منذ بداية المشاركات
العربية في األولمبياد ،واصلت مروى تألقها وحصد
المزيد من األلقاب واإلنجازات ،ومن ابرزها:
•الميدالية الفضية في بطولة العالم للمصارعة
.2017
•الميدالية الذهبية فــي بطولة الجائزة الكبرى
بألمانيا .2017
•الميدالية الذهبية فــي بطولة الجائزة الكبرى
بإسبانيا .2017

•الميدالية الذهبية فــي بطولة الجائزة الكبرى
بفرنسا .2018
•الميدالية الذهبية في بطولة افريقيا .2017

مهند كامل شاكر

عبد الله سلطان العرياني:

بعد تكريم العراقي د.مهند كامل شاكر بالدورة
الثامنة للجائزة في  ،2016لتصميم جهاز تعليمي
تــدريـبــي يستخدم إلت ـقــان االداء والـمـســار الحركي
وال ـتــوافــق ويـعـمــل عـلــى تـطــويــر الـعـضــات الخاصة
ألنواع السباحات األولمبية ،واصل األستاذ الجامعي
الذي يعمل في العراق عمله اإلبداعي وحقق المزيد
من االبتكارات والقاء المزيد من المحاضرات ،ومن ابرز
إنجازاته التي حققها بعد فوزه بالجائزة:

•  3ميداليات فضية في الرماية لمسافات 10
متر و 50متر و 50متر متنوع في دورة اللعاب
البارلمبية -ريودي جانيرو .2016

•تصميم جهاز اللكم المحوري لتطوير المهارات
الهجومية والدفاعية بالمالكمة.-2017

•ميدالية ذهبية في الفردي وفضية في الفرق
في بطولة العالم للرماية -كوريا .2018

•تصميم جهاز ذو تحكم ايقاف ذاتي لتعلم اداء
رفع األثقال .2016 -

•تـطــويــر ج ـهــاز التحكم بــاإلي ـقــاف الــذاتــي بنظام
كهربائي والكتروني بخاصية رسم المسار لتعليم
وتدريب أداء  -رفع األثقال.2017 -
•طــري ـقــة ج ــدي ــدة لـلـتـحـكــم وقـ ـي ــاس ال ـم ـقــاومــة
المسلطة على الجسم لفعاليات الجري والسباحة
في االلعاب األولمبية.2017 -

نال اإلماراتي عبد الله سلطان العرياني الجائزة في
الــدورة الرابعة عــام  2012لحصوله على الميدالية
الذهبية في الرماية بدورة لندن لأللعاب البارالمبية
 ،2012واصــل إنجازاته وأحــرز المزيد من الميداليات
في السنوات التالية ،هي:

•ميالية فضية وأخــرى برونزية في بطولة العالم
للرماية .2014

أمين الشنتوف:

فازت الطفلة اإلماراتية بالجائزة في الدورة السابعة
عــام  2015لفئة الناشئين لحصولها على المركز
الرابع في بطولة مدارس العالم للشطرنج لفئة سبع
سنوات والتي أقيمت في سنغافورة  ،2015وكذلك
الميدالية الذهبية في فــردي آسيا للشطرنج لفئة
األطـفــال لتصبح بذلك أصغر العبة إمــاراتـيــة تحصل
ً
عالميا.
على ميدالية ذهبية عبر تاريخ مشاركات الدولة

بعد تكريم المغربي أمين الشنتوف من فئة أصحاب
الهمم ضمن ال ــدورة السادسة للجائزة عــام 2014
اثر فوزه بالميدالية الذهبية لبطولة العالم لمسافة
 5000م وتـحـطـيــم ال ــرق ــم ال ـق ـيــاســي ال ـعــال ـمــي ب
13.53.76دق ـي ـق ــه ـ فرنسا  ، 2013وكــذلــك فــوزه
بذهبية بطولة العالم لمسافة 10000م وتحطيم
ً
مسجال 29.38.85دقيقة،
الرقم القياسي العالمي
وأيضا فوزه بذهبية بطولة العالم للماراثون وتحطيم
ً
مسجال  2.24.00ساعة،
الرقم القياسي العالمي
الميدالية الذهبية في سباق  5000متر في االلعاب
البارالمبيه لـنــدن  2012وتحطيم الــرقــم العالمي،
وفــوزه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم
للماراثون والتي اقيمت في لندن  ، 2013واصل
تحقيق إنجازاته بعد فوزه بالجائزة حيث أحرز عدد من
الميداليات ،جاءت على النحو التالي:

•ذهبية بطولة العالم للشطرنج فئة  8سنوات.

•ميدالية ذهبية وأخرى فضية في دورة األلعاب
البارالمبية في ريو دي جانيرو .2018

•تصميم جـهــاز الحلقات المتحركة حــول مرمى
كرة اليد لتطوير دقة التصويب والتوقع الحركي
لالعبين.2017 -

روضة السركال :

واصلت روضة نتائجها الباهرة بعد الفوز بالجائزة
حيث أحرزت في العام  2017ميداليتين هما:
•فضية مدارس العالم للشطرنج فئة  8سنوات.

•برونزية بطولة العالم ألصحاب الهمم في .2015

•فضية ماراثون لندن . 2018

اتحاد االمارات للجوجيتسو:

فاز االتحاد بالجائزة في دورتها التاسعة عام 2017
بفئة المؤسسة المحلية المبدعة ،ويواصل االتحاد
جهوده في تطوير اللعبة ونشر ممارستها وتحقيق
المزيد من اإلنجازات فيها ،ومن ابرز برامجه:
•التنسيق مــع مـشــروع صناعة األبـطــال تحضيرا
ألولمبياد  2024باختيار  45ريــاضــي فــي سن
مبكر من مختلف األوزان.
•ح ـصــد  63م ـيــدال ـيــة م ـلــونــة بمختلف الـفـئــات
العمرية واالوزان في بطوالت آسيا والعالمية
.2017
•تنظيم بـطــولــة أبــوظ ـبــي الـعــالـمـيــة لمحترفي
الجوجيستو ،على مدر  13يوم بقيمة جوائز تزيد
على مليون دوالر أمريكي.

•دع ــم ال ـحــركــة الــريــاضـيــة اإلنـســانـيــة بالمشاركة
الفاعلة في دورة األلعاب اإلقليمية والعالمية
الصيفية لألولمبياد الخاص.

أكثر من

700

إنجاز رياضي وعلمي تحقق
في المجال الرياضي
بعد التكريم
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االتحاد األردني للتايكواندو:

فــاز االتـحــاد بالجائزة في دورتـهــا الثالثة عــام 2011
ضمن فئة المؤسسة العربية ،وواصــل االتحاد بعد
هذا الفوز تحقيق إنجازات كبيرة من ابرزها:
•افتتاح أكاديمية تايكواندو لالجئين السوريين
في األردن.
•تحقيق نتائج مميزة لالعبين والمنتخبات من
أبرزها فوز احمد أبو غوش بالميدالية الذهبية
في أولمبياد ريو دي جانيرو .2016
•التأهل إلى دورة األلعاب األولمبية للشباب.

•تحقيق نتائج متميزة في دورة األلعاب اآلسيوية
.2018
•الفوز باحتضان ( )5بطوالت آسيوية عام .2019

االتحاد الدولي للجودو:

بعد الفوز بالجائزة في الدورة السابعة عام  2015في
فئة المؤسسة الرياضية العالمية لمبادرته في إدخال
رياضة الجودو إلى مخيمات الالجئين السوريين وإتاحة
الفرصة لالجئين لممارسة الرياضة وتعليمهم التركيز
البعد التعليمي للجودو وقيمه التي
الرئيسي على ُ
تقوم على الصداقة والتقدير والتواضع واإلخالص
ّ
وتعلم
والشجاعة واالحترام وضبط النفس واللطف.
تخولهم بناء مستقبل
المهارات الحياتية الالزمة التي ّ
أفضل لهم ،واصل االتحاد الدولي مبادراته اإلنسانية
متسلحا بنجاح تجربته مع الالجئين السوريين وتكريمه
من الجائزة.
ومن أهم المبادرات التي قام بها الحقا :

•تأسيس برنامج لمخيم الالجئين في زامبيا (مخيم
ماهيبا لالجئين).

كرة العين:

حمان بالجائزة في
بعد فوز المغربي محمد سعيد ّ
دورت ـهــا األول ــى عــام  2009البـتـكــاره ريــاضــة جديدة
تحمل اسم كرة العين ضمن فئة أفضل ابتكار علمي
حمان جهوده لتطوير ونشر ممارسة
تطبيقي ،واصل ّ
هذه الرياضة ،وقد نجح كثيرا في جهوده حيث تمكن
من :
• تأسيس الجامعة الملكية لكرة العين.
•تشكيل االتحاد الدولي لكرة العين.

•ال ـم ـشــاركــة الـفــاعـلــة فــي ال ـمــؤت ـمــرات الـخــارجـيــة
والتعريف باللعبة وانتشارها عربيا وأوروبيا.

•ارتفاع عدد الدول التي تحتضن اللعبة إلى أكثر
من ( )30دولة منها ( )17من القارة السمراء.

•تأسيس بــرنــامــج لمخيم الالجئين فــي مــاوي
(مخيم دزاليكا لالجئين).
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•تــأسـيــس بــرنــامــج فــي ج ـنــوب أفــريـقـيــا ويشمل
الالجئين الذين اندمجوا في المجتمع ولكنهم
يعانون من مشكالت التمييز.

محمد خميس :

بعد فوزه وتكريمه بالدورة األولى للجائزة عام 2009
لـفــوزه بالميدالية الفضية فــي رفــع األث ـقــال بــدورة
األل ـعــاب البارالمبية  -بكين  ،2008واص ــل البطل
اإلماراتي انجازاته الالحقة وزين رصيده ورصيد دولة
االمـ ــارات بالمزيد مــن اإلن ـجــازات والميداليات التي
جاءت على النحو التالي:
•الميدالية الذهبية في دورة األلعاب اآلسيوية
البارالمبية.2014 -
•الميدالية الذهبية في دورة األلعاب البارالمبية-
ريو دي جانيرو .2016

•الميدالية الفضية فــي بطولة العالم لرفعات
القوة -المكسيك .2017

•الـتــوقـيــع مــع مــا يــزيــد عــن  30دولـ ــة شــراكــات
لتطوير برامج الجودو لألطفال ،والتي تهدف
إلى تضمين الجودو في المناهج الرياضية في
المدارس.

إبراهيم حمدتو:

فــاز المصري حمدتو بالجائزة في دورتـهــا السادسة
عام  2014ضمن فئة أصحاب الهمم كونه يمارس
كــرة الطاولة رغــم كونه مبتور اليدين بسبب حادث
نعرض له عندما كان في العاشرة من العمر.

وبعد فوزه بالجائزة واصل حمدتو التقدم ،وشارك
فــي ب ـطــوالت وم ـبــاريــات اسـتـعــراضـيــة عــديــدة ،كما
اختارته اليابان كسفير لمنظمة "ريــاضــة الـغــد" التي
تؤهل لدورة األلعاب البارلمبية في طوكيو .2020

شركة لجام للرياضة «وقت اللياقة»:

فـ ــازت ال ـشــركــة ال ـس ـعــوديــة بــال ـجــائــزة ف ــي دورت ـهــا
السادسة عــام  2014لجهودها فــي نشر ممارسة
الرياضة وافتتاح أكثر من  100صالة للتدريب البدني
في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات.
وواص ـلــت الـشــركــة تـطــورهــا ونـمــوهــا بعد الفوز
بالجائزة ،وحققت المزيد من النجاحات ،ومن أهمها:
•تحقيق رقم جديد في التصنيف العالمي ،ضمن
أكبر  20شركة في مجال اللياقة البدنية.
ً
رياضيا منتشرة حول المملكة
•افتتاح  135مركز ًا
العربية السعودية ودولة اإلمارات.

•تـصـمـيــم مــركــز وق ــت ال ـل ـيــاقــة جــون ـيــور لـفــائــدة
األطفال ( )15-6سنة.
•إنجاز أكثر من  800ألف حصة تدريب.

جهاز الرياضة
في القوات المسلحة المصرية
بعد فوز جهاز الرياضة للقوات المسلحة المصرية بالجائزة في
دورتـهــا السابعة عــام  ،2015افتتحت في العاصمة المصرية
الـقــاهــرة فــي  2016صــالــة تحمل اســم "جــائــزة الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي" – "مركز التأهيل البدني
والطب الرياضى" التابع للقوات المسلحة المصرية ،وهي القاعة
الرياضية الحديثة التي أمــر الفريق أول صدقي صبحي القائد
العام للقوات المسلحة المصرية وزيــر الدفاع واإلنتاج الحربي
بإطالق اسم جائزة صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل
مكتوم لــإبــداع الرياضي" عليها وعلى مركز التأهيل البدني
والطب الرياضي ،تأكيدا لدور صاحب السمو الشيخ محمد بن
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي" رعاه الله" في دعم الرياضة والرياضيين وتأكيدا ألواصر
العالقة بين البلدين.
و قــال ال ـلــواء مـجــدي ال ـلــوزي "إن مــا يميز صــالــة األلـعــاب
الجديدة التي تم افتتاحها أنها تضم قسما لتحليل مكونات
الجسم باستخدام تقنيات "بى أم أى" ويحتوى على  5أجهزة
لتحديد نسبة كتلة "العضالت والدهون والعظام والماء" بجسم
اإلنسان وتعطى هذه النتائج مؤشر كتلة الجسم  ،لتحديد الوزن
الزائد  -قسم للعالج الطبيعي الذي يتكون من أجهزة "الليزر
والترددات الكهربائية والموجات فوق الصوتية واألشعة تحت
الحمراء التي تستخدم لعالج اإلصابات الرياضية وتعمل على
سرعة استعادة االستشفاء والتأهيل البدني بعد اإلصابات".

163

9
164

تمكين
المجتمع
165

166

الجائزة
تساهم
في تمكين
فئات
المجتمع
عبر دعم
المبادرات
الرائدة

جــاء ضم الجائزة لمبادرات محمد بن راشــد آل
مكتوم العالمية ضمن فئة تمكين المجتمعات
ليؤكد نظرة القيادة الرشيدة ألهمية الدور الذي
تلعبه الرياضة في تمكين المجتمعات باعتبارها
نشاط إنساني مهم يحفز على النشاط والحيوية
ويمنح اإلنسان السعادة والطاقة اإليجابية ،كما
يـســاهــم فــي نـشــر قـيــم الـتـســامــح والـمـحـبــة بين
الشعوب وبين مكونات المجتمع الواحد أيضا.
وفي إطار جهود الجائزة لنشر ممارسة الرياضة
كنشاط أساسي يحق للجميع التمتع به ،وتشجيع
اإلب ـ ــداع الــريــاضــي الـمــؤسـســي مــن خ ــال تكريم
المبادرات اإلبداعية المبتكرة ،يختار مجلس أمناء
الجائزة محاور التنافس المؤسسي التي يرفعها
يحفز المؤسسات على تقديم
في كل دورة بما ّ
المبادرات المميزة في االتجاه ذاته.
وبعد أن اختار مجلس األمـنــاء محور التنافس
للدورة الثامنة للجائزة ليكون :اإلنجازات الرياضية
،اإلبداعات الفكرية التطبيقية في المجال الرياضي
 ،والمبادرات المبدعة التي تدعم جوانب الحوكمة
والـنــزاهــة والشفافية  ،ساهم هــذا االختيار في
إيــاء المؤسسات واالتـحــادات الوطنية والعربية

والــدول ـيــة اهـتـمــامــا بتطبيق م ـبــادئ الحوكمة
والشفافية والنزاهة ووضــع لوائح للعمل وفق
هذه المبادئ التي تشكل أساس النجاح لكل عمل
والقاعدة التي يرتكز عليها أي تطور مستقبلي،
وهي من أهم عناصر التمكين الــذي يرتبط أوال
بالعدالة وإتاحة الفرصة للجميع.
و اخـتــار مجلس أمـنــاء الـجــائــزة مـحــور التنافس
لــل ــدورة ال ـتــاس ـعــة ،وه ــو  :اإلنـ ـج ــازات الــريــاضـيــة،
واإلبـ ــداعـ ــات ال ـف ـكــريــة الـتـطـبـيـقـيــة ف ــي الـمـجــال
الرياضي ،والمبادرات المبدعة في مجال تطوير
رياضة المرأة  ،وتمكين المرأة في العمل الرياضي،
لكون المرأة ال تمثل نصف المجتمع وحسب ،بل
تمثل أساس تكوين العائلة والمحفز األول لجميع
أفـ ــراد الـعــائـلــة لـمـمــارســة الــريــاضــة كـنـشــاط بدني
يومي أو كتخصص لتحقق اإلن ـجــازات الرياضية
للفرد والعائلة والوطن.
كما أن من حق المرأة أن تمارس الرياضة كما
تريد وفي أجــواء مناسبة تنسجم مع طبيعة كل
مجتمع ،وقد كان الفوز في الدورة التاسعة للجائزة
التـحــاد االمـ ــارات للجوجيتسو واالت ـحــاد الدولي
للدراجات الهوائية بفضل مبادرات لتمكين المرأة
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فــي الــريــاضــة وتنظيم بـطــوالت رياضية مختلف
للمرأة ،وقــد أصبح العالم كله يعرف قصة األم
اإلماراتية التي تمارس رياضة الجوجيتسو مع أفراد
عائلتها.
كما شهدت الدورة التاسعة وما بعدها ظهور
مبادرات عديدة داخل وخارج دولة االمارات العربية
المتحدة لتمكين الـمــرأة وتوفير الفرصة والبيئة
المناسبة لها لممارسة الرياضة والتميز فيها.
وفي الدورة العاشرة للجائزة تم اختيار "تمكين
الشباب فــي المجال الــريــاضــي" مـحــورا للتنافس
ال ـمــؤس ـســي ،ك ـمــا رفـ ــع ش ـعــار "ال ـش ـب ــاب صــنّ ــاع

المستقبل الرياضي" الــذي اعتمده سمو الشيخ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد
دبــي رئيس مجلس دبــي الــريــاضــي راعــي الجائزة
كونه ينسجم مع نهج القيادة الرشيدة في دعم
فئة الشباب وتمكينهم في جميع المجاالت ومن
بينها المجال الرياضي ،كما أن سموه كان قد وجه
مجلس األمناء مسبقا بزيادة عدد الفائزين في
فئة الناشئين ودعــم الشباب لكونهم مستقبل
الوطن وأبنائه الذين سيترجمون توجيهات القيادة
الرشيدة وينفذون رؤيتها من أجل استمرار تطور
الوطن وتقدمه وازدهاره.
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ناشىء مترشح

38

مكرم
ناشىء ّ

15
رياضة
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وكانت مبادرات وجهود المؤسسات الرياضية
الـمـحـلـيــة وال ـعــرب ـيــة وال ــدولــي ــة ف ــي م ـجــال دعــم
الشباب وتمكينهم في المجال الرياضي المعيار
في تحديد الفائزين في هذه الفئة على المستوى
المؤسسي.
وبلغ عدد الناشئين المترشحين للفوز بالجائزة
ً
ً
عاما،
رياضيا من كال الجنسين وألقل من 18
93
وتم تكريم  38منهم يمارسون  15رياضة.
كما تدعم الجائزة جهود نشر ممارسة الرياضة
وتوفير البيئة المناسبة للرياضيين للتطور والنمو،
حيث تتواصل مع المؤسسات الرياضية والمرتبطة
بالرياضة لدعم أي جهد في مجال تعزيز مكانة
الــريــاضــة وإت ــاح ــة ال ـفــرصــة لـلــريــاضـيـيــن لـمـمــارســة
هواياتهم والتطور في مستوياتهم.
ً
اهتماما
ومـنــذ الـ ــدورة األول ــى للجائزة أول ــت
ورعاية كبيرة بفئة أصحاب الهمم حيث تم اختيار

األبطال منهم لنيل التكريم سواء ضمن الفئات
التنافسية أو ضمن الفئات التقديرية ،حيث ال
تخلو دورة من دورات الجائزة من فائز من أصحاب
اإلنجازات في الدورات البارالمبية أو التي تسجل
في ظروف استثنائية ألصحاب الهمم.
وال يقف دور الجائزة عند حدود انتظار أصحاب
اإلنجازات ،بل وصلت فرق عمل الجائزة إلى األندية
وال ـمــؤس ـســات الــريــاض ـيــة ف ــي مـخـتـلــف مناطق
الــدولــة ،وتــم الـتــواصــل مــع األنــديــة واالت ـحــادات
الرياضية الصغيرة والكبيرة على حد سواء من أجل
التواصل والتحاور والتحفيز لتطوير العمل بغض
النظر عن إمكانية الفوز بالجائزة أو عدمها ،ألن
الجائزة تؤمن أن من واجبها العمل على تحفيز
الجميع ورفع مستوى األداء لديهم في الجانب
التنافسي وفي جانب المبادرات والعمل اإلداري
التنظيمي.

تمكين
المتطوعين
من الشباب

في إطار حرص الجائزة على المشاركة في الجهود الوطنية لتمكين شباب
الوطن من الجنسين ،منحت الجائزة الفرصة لطلبة المدارس الثانوية والجامعات
ومن مجلس دبي للشباب للعمل في لجان تنظيم الندوات والملتقيات التي
تنظمها الجائزة ،وقد منحت الجائزة طالبات في مدرسة دبي الثانوية مهمة
عريف الحفل وإدارة احدى الجلسات وكذلك توثيق الجلسات وتغطيتها إعالميا
وتسجيل المشاركين في ندوة دبي الدولية الثالثة عشر لإلبداع الرياضي ،كما
تولى عدد من الشباب من الجنسين من منتسبي مجلس دبي للشباب المشاركة
في بعض الجوانب التنظيمية لندوة دبي الدولية الرابعة عشرة لإلبداع الرياضي.
وقد نظمت الجائزة ورش عمل للطلبة وأعضاء مجلس دبي للشباب لشرح
العمل في الجائزة واألدوار المنوطة بالشباب قبل الزج بهم في لجان التنظيم،
حيث تؤمن الجائزة بأن من مهامها منح الفرصة لهؤالء الشباب للقيام بمهام
تنظيمية على أرض الواقع ومنحهم التجارب الالزمة لبناء شخصيتهم وتطويرهم
باعتبارهم مستقبل الوطن الذين يجب على الجميع دعم تطورهم وتزويدهم
بالمعارف الكافية لمواجهة التحديات المستقبلية والمحافظة على المكتسبات
الوطنية.
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الرؤى
المستقبلية
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قراءة الجائزة للمستقبل

وتحدياته تساهم في زيادة تأثيرها
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يعمل مجلس أمـنــاء الجائزة لتنفيذ توجيهات
سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي
الجائزة ،وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد
بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة األولمبية رئيس
الجائزة ،من أجــل مواصلة تحقيق أهــداف الجائزة
الــرائــدة فــي مواصلة تطوير القطاع الرياضي عبر
تحفيز المبدعين وتكريمهم ونشر ثقافة اإلبــداع
والتميز واالبتكار في العمل الرياضي ،تحت شعار
أص ـبــح س ـمــة م ـم ـيــزة ل ـل ـجــائــزة وه ــو "ال ـم ـجــد لمن
يصنعه" بما يمنح المبدعين الفخر والتكريم والمجد
الذي يستحقونه.
وي ــواص ــل مـجـلــس أم ـنــاء ال ـجــائــزة الـ ــذي يــرأســه
ســع ــادة م ـطــر ال ـطــايــر نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس دبــي
ال ــري ــاض ــي ،وي ـضــم ف ــي ع ـضــوي ـتــه :خــالــد ع ـلــي بن
زايــد الفالسي ً
نائبا للرئيس ،واألع ـضــاء :د .حسن
مصطفى ( مصر) ،مصطفى الـعــرفــاوي( الجزائر)،
د.خليفة راشــد الشعالي ( دولــة اإلم ــارات) ،أحمد
مـســاعــد العصيمي ( ال ـس ـعــوديــة) ،مـنــى دروي ــش
بوسمرة (دولة اإلمارات) ،وموزة سعيد المري من
دولة اإلمارات أمينا عاما للجائزة ،ولجان العمل في
الجائزة وهي  :اللجنة الفنية ولجنة التحكيم ولجنة
االتصال والتسويق ،العمل لتحقيق أهداف الجائزة
وفــق الخطة االستراتيجية للجائزة 2021-2017
التي تنسجم مع الخطة الحكومية وخطة "دبي
. "2021

تنص رؤيــة الجائزة على :أن تكون دبــي مركزا
عالميا لإلبداع والريادة والتميز الرياضي .فيما تنص
قيم الجائزة على :
•الــشــف ــافــي ــة فـ ــي اإلعـ ـ ـ ــان عـ ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات
واألنشطة.
•العدالة في منح الجائزة لمستحقيها دونما
تحيز وتمييز .
•الثناء وتقدير جهود المبدعين وتحفيزهم على
تحقيق أداء يفوق المتوقع.
•اإلنجاز من خالل تحقيق أعلى مستويات األداء
في المجالين الرياضي والمؤسسي.
• التمكين عبر ترسيخ القيم ودعم كافة الجهود
الــرامـيــة لتحقيق اإلبـ ــداع فــي كــافــة مجاالت
العمل الرياضي.

وت ـحــدد الـخـطــة االسـتــراتـيـجـيــة غــايــات الـجــائــزة
وأهدافها ،كما تحدد الممكنات لنجاح عمل الجائزة
وهــي :إدارة ال ـمــوارد بكفاءة ،تحسين العمليات،
حوكمة العمل ،والتواصل الفاعل.
وق ــد رس ـمــت تــوجـيـهــات سـمــو راع ــي الـجــائــزة
وسمو رئيس الجائزة مالمح مستقبل الجائزة التي
تخطو بـثـبــات دورة بـعــد أخـ ــرى ،وت ـقــوم فــي كل
دورة بالبناء على ما تحقق في الدورة السابقة من
خطوات ومبادرات ونجاحات مدروسة وإرث رياضي
ومجتمعي وإنساني.
إلى جانب تكريم الفائزين المبدعين في جميع
مجاالت العمل والعمل على نشر ثقافة اإلبــداع
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الرياضي عبر الندوات والملتقيات واللقاءات المباشرة
مع المؤسسات الرياضية واإلعالمية  ،اتسمت كل
دورة من دورات الجائزة بسمة خاصة تتناسب مع
فترة عمل الجائزة وخصوصية تلك الدورة ،عمل على
تحقيها مجلس األمـنــاء عبر اللجان واألمــانــة العامة
للجائزة ،وهذه السمات كانت على النحو التالي:
•تميزت ال ــدورة األولــى للجائزة بتأسيس العمل
وفق منطلق الجائزة.
• تـمـيــزت الـ ــدورة الـثــانـيــة بالعمل عـلــى االنـتـشــار
والترويج على المستويين المحلي والعربي.
•ت ـم ـيــزت الـ ـ ــدورة ال ـثــال ـثــة بــالـعـمــل ع ـلــى تــوطـيــد
ال ـعــاقــات والــش ــراك ــات مــع كــافــة المنظمات
الرياضية العربية والدولية.
• س ـمــة الـ ـ ــدورة ال ــراب ـع ــة كــانــت االنـ ـط ــاق نحو
العالمية.
•تميزت الدورة الخامسة بتوجيه محور الفعاليات
العلمية للجائزة في اآلفاق المستقبلية لإلبداع
الرياضي.
•تـمـيــزت ال ـ ــدورة ال ـســادســة بـتــرسـيــخ رؤى وفكر
اإلبداع الرياضي.
•تميزت الدورة السابعة بمرحلة جديدة من اإلبداع
هــي االبـتـكــار الــريــاضــي باعتباره مــوطــن اإلب ــداع
الرياضي.
•تـمـيــزت ال ـ ــدورة الـثــامـنــة ب ـت ـنــاول فـكــر الحوكمة
والنزاهة والشفافية والقيم.
•سمة الدورة التاسعة للجائزة كانت تمكين المرأة
في المجال الرياضي.
•سمة في الــدورة العاشرة للجائزة كانت تمكين
الشباب في المجال الرياضي.

ومـ ــن هـ ــذه ال ـم ـن ـط ـل ـقــات ي ـت ـضــح ت ــراب ــط الـعـمــل
الـ ـم ــدروس الـ ــذي تـشـهــده ال ـجــائــزة ،والــح ــرص على
مواكبة الـتـطــورات التي يشهدها القطاع الرياضي
محليا وعربيا وعالميا ،وكذلك االستعداد للتحديات
التي يجلبها لنا المستقبل بتطوراته السريعة في
مختلف المجاالت.
وت ـقــوم فــرق عمل الـجــائــزة بتوجيه مــن مجلس
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األمناء الذي يضم قيادات رياضية محلية وعربية
مشهود لها بالكفاءة والتميز ،بوضع التصورات
ل ـم ـحــاور ال ـت ـنــافــس ل ـ ـلـ ــدورات الـمـقـبـلــة وقـ ــراءة
الـتـطــورات المتوقع حدوثها ،حيث يتم تنظيم
ج ـل ـســات ع ـصــف ذه ـنــي ل ـفــرق ال ـع ـمــل وبـعــض
المختصين في الشأن الرياضي ،كما يتم التعاون
مع الجهات الرياضية الدولية شركاء نجاح الجائزة
في بحث أوجــه التطور وكيفية توحيد الجهود
لمواجهة التحديات المستقبلية والمحافظة على
إنـجــازات الجائزة ،بل والعمل على زيادتها على
النحو الذي يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة.
ك ـمــا تـعـمــل ال ـجــائــزة ع ـلــى تـحـقـيــق أه ــداف
"مبادرات محمد بن راشــد آل مكتوم العالمية"

في تمكين األفراد في جميع المجتمعات من خالل
الــريــاضــة ال ــذي تعد مــن أهــم األنشطة اإلنسانية
التي تصقل شخصية الفرد وتمده بعناصر السعادة
والطاقة اإليجابية وتجعله فردا مؤثرا في مجتمعه
بطريقة إيجابية.
وم ــع تـنــامــي دور الــريــاضــة وتــأثـيــرهــا فــي حياة
ال ـش ـعــوب وفـ ــي اق ـت ـصــاديــات الـ ـ ــدول ،فـ ــإن دور
الجائزة سيزداد تأثيرا على جميع المستويات كونها
تخاطب وتدعم وتكرم العقول اإلبداعية القادرة
على إيجاد الحلول وإطــاق المبادرات التي تحفز
على تطوير قــدرات الرياضيين ،واالستثمار األمثل
للموارد البشرية والمالية ،واسـتـخــدام التطورات
التكنولوجية لتحقيق النمو والـتـطــور مــن خالل

دعــم جهود الرياضيين وتقليل الـهــدر فــي الجهد
واالصابات الناتجة عن االستخدام الخاطئ للموارد
والتوجيه غير الصحيح لجهود الرياضيين والعاملين.
وستكون الفترة المقبلة حافلة بالعديد من
ال ـم ـبــادرات الـتــي تطلقها ال ـجــائــزة بشكل مباشر،
أو تحفز المؤسسات الرياضية المحلية والعربية
والـعــالـمـيــة عـلــى إطــاقـهــا مــن خ ــال ط ــرح محور
التنافس لكل دورة في المجال المؤسسي الذي
تطور العمل
يركز باألساس على المبادرات التي
ّ
الرياضي في مختلف الجوانب وخصوصا المبادرات
التي تــم تطبيقها فعال وأثبتت نجاحها وتأثيرها
المباشر على تـطــور الــريــاضــة وتعزيز مكانتها في
المجتمعات.

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 أهمها

اللجان
األولمبية
الوطنية
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اتحاد
االتحادات
الدولية الشتوية

اللجنة
البارالمبية
الدولية

اتحاد
االتحادات
الدولية الصيفية
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اتحاد
اللجان األولمبية
الوطنية العربية

االتحادات
الدولية المعترف
بها من اللجنة
األولمبية الدولية
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شراكات
وطـ ــنية
أبرمت الجائزة اتفاقيات شراكة وتعاون مع عدد من
المؤسسات الوطنية ،من أجل تحقيق أهداف الجائزة
لتطوير القطاع الــريــاضــي وتمكين فئات المجتمع،
وتضم قائمة الشركاء االستراتيجيين :نخيل العقارية،
طـيــران اإلمـ ــارات ،هيئة الـطــرق والـمــواصــات بدبي،
قناة دبي الرياضية ،كما تضم قائمة الرعاة العديد من
المؤسسات الوطنية المختلفة

وتستمر رحلة
اإلبداع ويبقى
المجد لمن يصنعه

اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن
اﻟﺸﺮﻛﺎء
اﻹﻋﻼﻣﻴﻮن
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