مؤتمر

اإلبداع الرياضي الدولي
تحت شعار «التسامح والسالم في الرياضة»

2019

المجد لمن يصنعه

سلسلة إصــدارات الجائـزة ()60

صاحب السمـو الشيخ

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

2

3

صاحب السمو الشيخ

محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئيس الدولة ـــ رئيس مجلس الوزراء ــ حاكم دبي

4

5

سمو الشيخ

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

6

7

سمو الشيخ

أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس اللجنة األولمبية الوطنية  -رئيس الجائزة
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9

رؤيتنا
والتميز الرياضي
أن تكون دبي مركزاً عالمياً لإلبداع والريادة
َ

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.

أهدافنا
1

دعــم وإبــراز الجهــود الرائــدة المبدعــة التــي يقــوم بهــا األفــراد أو الفــرق

أو الهيئــات والمؤسســات الهادفــة إلــى تنميــة وتطويــر اإلبــداع الرياضــي
فــي شــتى اإلختصاصــات والقطاعــات وعلــى كافــة المســتويات.

2

تشــجيع الرياضييــن والعامليــن فــي القطــاع الرياضــي فــي كافــة دول
العالــم علــى تحقيــق اإلبــداع الرياضــي مــن خــالل توفيــر الحوافــز
المعنويــة والماديــة المناســبة.

3

تطويــر العمــل الرياضــي مــن خــالل دعــم المبــادرات اإلبداعيــة المبنيــة

4

تســليط الضــوء علــى مفهــوم ثقافــة اإلبــداع واإلبتــكار فــي المجــال

علــى أســس علميــة والتــي تســاعد علــى تحقيــق أهدافــه.

المتميزيــن والمبدعيــن.
الرياضــي ورفــع الوعــي بأهميــة رعايــة
ّ

القيم
الشفافية

10

العدالة

الثناء

11

اإلنجاز

التمكين

مقدمة

حظيــت الجائــزة بمكانــة متميــزة مــن خــال ارتباطهــا
باســم صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء
حاكــم دبــي ،الرياضــي األول فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .وهــي جــاءت لتقــدم حافــزاً للمبدعيــن
الرياضييــن والمؤسســات المبدعــة وكذلــك األفــراد
الذيــن أســهموا فــي تطويــر الحركــة الرياضيــة مــن خــال
تكريمهــم وتشــجيعهم علــى تحقيــق المزيــد مــن التميــز
فــي العمــل اإلبداعــي.
واســتطاعت الجائــزة تأصيــل ثقافــة اإلبــداع وبنــاء
أرث معرفــي مــن خــال النــدوات والمؤتمــرات التــى
أصبحــث حدثــا ســنوياً يشــارك فيــه نخبــة مــن المبدعيــن
وأصحــاب التجــارب الرائــدة علــى المســتوي العالمــي،
ويقــام مؤتمــر هــذا العــام تمشــياً مــع ســمة العــام
(عــام التســامح) تحــت شــعار «التســامح والســام فــي
الرياضــة» باعتبــار الرياضــة هــي أفضــل وســيلة ورســالة
عالميــة لنبــذ العنــف والتعصــب ولديهــا القــدرة علــى
نشــر مفاهيــم التســامح والتعايــش .
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2010

6

مؤتمرات

سابقة أقامتها الجائزة

14

2011

2012

المؤتمر األول

المؤتمر الثاني

المؤتمر الثالث

األردن

األردن

األردن

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

فكر وممارسات
اإلبداع الرياضي

رؤية استشرافية
لإلبداع الرياضي
(آفاق وتطلعات)

مواطن اإلبداع
في المؤسسات
الرياضية

2012

2013

2013

المؤتمر الرابع

المؤتمر الخامس

المؤتمر السادس

مصر

األردن

مصر

تحت شعار

تحت شعار

تحت شعار

اإلبداعات الفكرية
التطبيقية في
المجال الرياضي

التجديد في عالم
اإلبداع الرياضي

البحث العلمي
واإلبداع
األولمبي
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األهداف
مؤتمر

اإلبداع الرياضي الدولي
تحت شعار

«التسامح والسالم في الرياضة»

•إبراز دور الرياضة كلغة عالمية  ،وقدرتها على تقارب
الشعوب والمجتمعات .

•عرض التجارب الرياضية الرائدة ذات االثر العالي فى نبذ
العنف والتعصب .

•نشر ثقافة سمة العام ( التسامح ) في القطاع الرياضي .
المتميزة في تعزيز الروح الرياضية .
•عرض النماذج
ّ

المحاور
•الرياضة لغة التسامح.
•دبلوماسية الرياضة.
•تجارب مبدعة.

•سفراء اإلبداع الرياضي.
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الساعة

برنامج

المؤتمر
األثنين

الجلسة

10:00 – 09:00

11:00 – 10:00

المتحدث

مدير الجلسة

االستقبال والتسجيل

الجلسة االولى

(الرياضة لغة التسامح)

محمد رشوان
البطل األولمبي ونموذج األخالق الرياضية

مشعل القحطاني

دانييال باس

قناة دبي الرياضية

مدير التنمية االجتماعية واالقتصادية باألمم المتحدة

11:25 -11:15

االفتتاح (فيديو الحفل  +كلمة كارل لويس )

11:35-11:25

إطالق مبادرة سفراء اإلبداع الرياضي

11:40-11:35

تكريم الشخصيات الرئيسية والمتحدثين

11:50 -11:40

توقيع مذكرات التفاهم مع ( شركة نخيل العقارية –ويتكس -دراجون للنفط القابضة)
كيرستي كوفنتري

18/11/2019

وزيرة الرياضة في زيمبابوي

12:50-11:50

الجلسة الثانية

(دبلوماسية الرياضة)

عضو اللجنة األولمبية الدولية
رئيس لجنة الرياضيين في العالم

معالي  /سنية بالشيخ

ريا رمال
تلفزيون دبي

وزيرة شؤون الشباب والرياضة
الجمهورية التونسية

استراحة للصالة

13:00 -12:50

عمر المرزوقي ( اإلمارات)

الجلسة الثالثة

13:30-13:00

(جلسة حوارية مع

سفراء اإلبداع الرياضي)

محمد عايض العسيري (السعودية)
أحمد الجندي ( مصـــــر )
إيناس بوبكري ( تونس )

حسن حبيب
قناة دبي الرياضية

فاطمة الزهراء ( المغرب )
أحمد بوغوش ( األردن )

14:00-13:30

18

الجلسة الرابعة

كارل لويس

(تجربة بطل)

Olympic Medalist

19

يعقوب السعدي
قناة أبوظبي الرياضية

الجلسة األولى

الرياضة لغة
التسامح

20
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محمد علي رشوان

بطل األولمبياد والروح الرياضية
•حفــر اســمه فــي تاريــخ لعبــة الجــودو ليــس فقــط كونــه أحــد أبــرز نجــوم تلــك اللعبــة
 ،لكــن قبــل ذلــك بخلقــه الرياضــي الرفيــع.

دانييال باس

مدير التنمية االجتماعية واالقتصادية باألمم المتحدة
•متخصصة في العلوم السياسية.

•تحمــل درجــة متخصصــة فــي السياســات الدوليــة بامتيــاز مــع مرتبــة الشــرف عبــر

•فــاز ب  37ميداليــة متنوعــة فــي عــدة بطــوالت عالميــة ودوليــة وإقليميــة

أطروحتهــا عــن «إلغــاء الحواجــز المعماريــة وتوظيــف ذوي اإلعاقــات الجســدية».

•فاز بـالميدالية الفضية لدورة األلعاب األولمبية عام  1984في لوس أنجيليس.

مناصــب إداريــة مــن  1996إلــى  2011فــي القطــاع الخــاص فــي إيطاليــا.

•حاصل على العديد من الجوائز واألوسمة الرياضية ،منها:

اإليطاليــة ورئاســة مجلــس الــوزراء.

•وسام الشمس المشرقة من امبراطور اليابان.

المســلح (إيطاليــا) ،وعضويــة مجلــس إدارة وكالــة االتحــاد األوروبــي للحقــوق

مرموقــة خــال مســيرته كرياضــي.

•شارك في عدد  2دورة أولمبية.

•جائزة اللعب النظيف من هيئة اليونسكو الدولية.

•وسام الرياضة من رئيس الجمهورية ،أحسن العب بمصر عدة سنوات
من أفضل الرياضين على مستوى العالم العربي

•لديــه العديــد مــن المشــاركات التوعويــة بالقــاء المحاضــرات والنــدوات الخاصــة عن
لعبــة الجــودو و نشــر الــروح الرياضيــة و اللعــب النظيــف بالمــدارس والجامعــات

•وإلــى جانــب عملهــا فــي األمــم المتحــدة مــن عــام  1986إلــى  ،1995فقــد تولــت
•عملــت مستشــاراً لحقــوق اإلنســان والشــؤون االجتماعيــة لــدى وزارة الخارجيــة
•رشــحتها وزارة الخارجيــة اإليطاليــة لعضويــة لجنــة الدفــاع المدنــي الســلمي غيــر
األساســية؛ والمستشــار الخــاص لنائــب رئيــس اللجنــة األوروبيــة.

•كانــت ممثــا لموضــوع الســياحة للجميــع باالتحــاد األوروبــي نيابــة عــن رئاســة
مجلــس الــوزراء فــي بلدهــا إيطاليــا.

•صحفية معتمدة ومدربة حياة متعددة الثقافات.

بمختلــف مــدن اليابــان ومصــر.
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الجلسة الثانية

دبلوماسية
الرياضة
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25

معالي كريستي كوفنتري
وزيرة الرياضة في جمهورية زيمبابوي

•وزيرة الشباب والرياضة في زيمبابوي

معالي د.سنية بن الشيخ
وزيرة شؤون الشباب والرياضة بتونس

•وزيرة شؤون الشباب والرياضة بتونس.

•بطلة أولمبية في السباحة حققت  7ميداليات أولمبية.

•خريجة كلية الطب بتونس.

•عضو اللجنة األولمبية الدولية.

•تولــت عــدة مناصــب فــي وزارة الصحــة العموميــة ،منهــا :منصــب المديــرة

•فازت بـ  13ميدالية في بطوالت العالم.

•رئيس لجنة الرياضيين في العالم باللجنة االولمبية الدولية.
•عضو المكتب التنفيذي للجنة االولمبية الدولية
•أعظم رياضية أولمبية في أفريقيا.

•واحدة من أفضل السباحات في تاريخ األلعاب األولمبية.

•تكرس وقتها دوماً لتصنع فرقاً في مجتمعها وفي الرياضة حول العالم.

•تشتهر بأنشطتها الخيرية وحبها للرياضة واألطفال والحياة البرية والبيئة .

•عملت لمدة عشرين سنة في وزارة الصحة العمومية التونسية.

العامة للمركــز الوطنــي للتكويــن البيداغوجــي إلطــارات الصحــة.

•مديرة عامة للديوان الوطني لألسرة والعمران البشري التابع لوزارة الصحة.

•مثلــت الحكومــة التونســية فــي مجلــس إدارة المنظمــة الدولية شــركاء فــي
الســكان والتنميــة.

•تولــي اهتمــام خــاص بالرياضــة ولتشــجيع الرياضييــن وفئــة الشــباب واألســرة بصفة
عامــة ودعــم الرياضــة النســائية ورياضــة ذوي االحتياجــات الخاصة.

•أبرمــت العديــد مــن اتفاقيــات الشــراكة بيــن وزارة الشــباب والرياضــة ووزارة الصحــة
والجامعــة التونســية أللعــاب القــوى لدعــم الرياضــة فــي الوســط المدرســي
والجامعــي.
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الجلسة الثالثة

جلسة حوارية
سفراء اإلبداع
الرياضي
28
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سفراء
اإلبداع
الرياضي

30

عمر المرزوقي

فاطمة الزهراء

فائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي

فائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي

2018

2018

المملكة المغربية

اإلمارات العربية المتحدة

الدورة العاشرة

الدورة العاشرة

حاصل على الميدالية الفضية في

حاصلة على الميدالية الذهبية في

لفئة الفردي بدورة األلعاب

للشباب  -بيونس أيرس 2018

التايكواندو بدورة األلعاب األولمبية

الفروسية بمسابقة قفز الحواجز

األولمبية للشباب  2018وأول

فوق  63كغ وهي الميدالية

اإلمارات بدورات األلعاب األولمبية

في كافة المشاركات العربية في

الذهبية األولى في التايكواندو

ميدالية في تاريخ مشاركات

الدورات األولمبية للشباب

للشباب

31

محمد العسيري

أحمد الجندي

الممكلة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

أحمد أبوغوش

إيناس بوبكري

فائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي

فائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي

فائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي

فائز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع الرياضي

2018

2018

2016

2016

الدورة العاشرة

الدورة العاشرة

حاصل على الميدالية الذهبية في

حاصل على الميدالية الذهبية في

للشباب  -بيونس أيرس 2018

األولمبية للشباب  2018 -وهو

الخماسي الحديث بدورة األلعاب

الكاراتيه بدورة األلعاب األولمبية

أول العب في العالم يتوج بـ 3

وهو أول رياضي عربي يحقق

ميداليات ذهبية في بطولة العالم

الميدالية الذهبية في الكاراتيه من

للناشئين والشباب وأولمبياد

تاريخ مشاركات العرب في أولمبياد

الشباب

الشباب
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الجمهورية التونسية

المملكة األردنية الهاشمية

الدورة الثامنة

الدورة الثامنة

الحصول على الميدالية الذهبية في

حاصلة على الميدالية البرونزية في

األولمبية ريو دي جانيرو ) 2016

ريو  2016وهي أول رياضية عربية

المبارزة في دورة األلعاب األولمبية

رياضة التايكواندو في دورة األلعاب

تحقق ميدالية في المبارزة منذ

وهي أول ميدالية عربية ذهبية

بداية المشاركات العربية في

في رياضة التايكواندو في تاريخ

األولمبياد

المشاركات العربية في الدورات
األولمبية
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الجلسة الرابعة

تجربة
بطل
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كارل لويس

أسطورة األلعاب األولمبية
•أحرز مكانة ومن أعظم الرياضيين األولمبيين في التاريخ على اإلطالق.
• حقق شهرة عالمية ولقب بـ « رياضي القرن».

•فاز بـ  10ميداليات أولمبية منها  9ميداليات ذهبية.

•فاز بـ  10ميداليات في بطوالت العالم خالل مسيرته كرياضي.
• شارك في أربع دورات أولمبية.

•بعد اعتزاله الرياضة في  ،1997كرس معظم وقته وطاقته لألعمال
الخيرية ومؤسسات اللياقة للشباب .

•حصل على لقب سفير األمم المتحدة لمنظمة األغذية والزراعة.

•أطلق شركة تُ عنى بتمكين الشباب والبالغين تسعى لتحسين ظروف
حياتهم من خالل النشاط البدني والحياة الصحية .
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شراكات
وطنية

تبرم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لإلبداع
الرياضي مذكرات التفاهم مع

شركاء الجائزة

في الدورة الحادية عشرة ، 2020 -2019

لتعزيز دور الجائزة في نشر ثقافة وفكر اإلبداع
الرياضي ودور المؤسسات الوطنية في تعزيز
المسؤولية المجتمعية.
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اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن
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www.mbrawards.ae
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