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الفائزون
والمكرمون

صاحب السمـو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

صاحب السمـو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء ،حاكم دبي

سمـو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي ،رئيس مجلس دبي الرياضي ،راعي الجائزة

سمـو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس الجائزة ،رئيس اللجنة األولمبية الوطنية

إم ــا أ ن تأ خذ فكرة
من سبقوك وتتبعهـا وإ ما
أ ن تستفز همة قدراتك
اإلبداعية وطاقتك العقلية
وتطور فكرة جديدة
وعمـ ـ ـ ـ ـ ًـال جديداً

نبذة
عن الجائزة
حظيت هذه الجائزة بمكانة متميزة من
خالل إرتباطها بإسم صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي
«رعاه الله».
الرياضي األول في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وهي تأتي لتقدم حافزاً مهماً
لإلبداع الرياضي في دولة اإلمارات العربية
سواء
المتحدة والوطن العربي والعالم
ً
لالعبين أو اإلداريين ،أو المهنيين المبدعين،
أو المؤسسات المبدعة.

منطلق
ٔ
الجائزة

نبعت هذه الجائزة من فكر صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته
في تحقيق اإلنجاز والتميز واإلبداع فيه،
كما جاء ذلك في السطور المضيئة ضمن
كتاب “رؤيتي” لسموه حيث أشار:
إذا واجهت تحدياً يتطلب إيجاد الحل أو
إتحاذ القرار فأمامك خياران:
إ ما أ ن تأ خذ فكرة من سبقوك وتتبعها
وإ ما أ ن تستفز همة قدراتك اإلبداعية
وطاقتك العقلية وتطور فكرة جديدة
وعمـ ًـال جديداً.

الـرويــة
ٔ

أن تكون دبي
مركـ ـ ــزاً عالمياً
لإلبداع والري ـ ـ ــادة
والتميز الرياضي

المرحلة األولى

الـرسـالـــة
تحقيق اإلبداع الرياضي من خال تطوير وتحفيز
اإلنجازات الرياضية واإلبداعات الفكرية في المجال
والموسساتية
الرياضي الفردية منها والجماعية
ٔ
وعلى جميع المستويات المحلية واإلقليمية
والعالمية
األهداف

دعم وإ براز الجهود
الرائدة المبدعة التي
يقوم بها األفراد
والجماعات أ و الهيئات
والموسسات الرياضية
ٔ
الهادفة إ لى تنمية
وتطوير اإلبداع الرياضي
في شتى الميادين
والقطاعات وعلى كافة
المستويات

تشجيع الرياضيين
والعاملين في القطاع
الرياضي عبر كافة دول
العالم لتحقيق اإلبداع
الرياضي من خال توفير
الحوافز المعنوية

دعم وتأ صيل مفهوم
ثقافة اإلبداع واالبتكار
في المجال الرياضي
على المستوى المحلي
والعربي والعالمي

حث الكوادر العربية
على اإلسهام الفاعل
في تطوير الرياضية
العالمية من خال
التواجد في المحافل
الدولية

2009
2011

مـرحلة التـأ سيـس واإلنتـشــار
إ نطلقت الجائزة في دورتها األولى سنة  2009بمباركة كريمة من سمو
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آ ل مكتوم ولي عهد دبي ،رئيس
المجلس التنفيذي إلمارة دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي .لتأ تي
تعد األولى من نوعها في مجال اإلبداع الرياضي،
هذه الجائزة ،التي ّ
كوسام شرف لتقدير المبدعين في المجال الرياضي بما يليق بأ عمالهم،
ودعم الجهود الهادفة إ لى تنمية وتطوير القطاع الرياضي في شتى
االختصاصات والنهوض به إ لى مستويات عالمية.
إ قتصرت الجائزة في مرحلتها األولى على المستويين المحلي والعربي
وشملت ثالث فئات رئيسية في كل مستوى هي“ :فئة اإلبداع الرياضي
الموسسي”.
الفردي ،فئة اإلبداع الرياضي الجماعي ،فئة اإلبداع الرياضي
ٔ

المرحلة الثـانيـة

2012

المرحلة الثالثة

2015

اإلنطاق إ لى العالمية في دورتها الرابعة
إ نطلقت الجائزة منذ دورتها الرابعة ( )2012إ لى المستوى العالمي في فئة
الموسسي الذي خص بالئحة فنية منفردة ،لتصبح بذلك دبي مركزاً يشع
اإلبداع
ٔ
منه اإلبداع الرياضي ليضيء نوره دولة اإلمارات العربية المتحدة
والوطن العربي والعالم.
الدخول ضمن مبادرات محمد بن راشد آ ل مكتوم العالمية لدعم ونشر
المعرفة واستشراف المستقبل والريادة لتمكين المجتمع
والمساهمة في التنمية اإلنسانية واإلستدامة.

فـئات الـجائـزة

مستـويـات الـجائـزة
المستوى

المحلي

يتم التنافس في األعمال اإلبداعية التي تحققت محلياً  -إ قليمياً  -عربياً ،
قارياً  ،عالمياً أ و أ ولمبياً .على مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة
المستوى

العربي
يتم التنافس فيه على األعمال اإلبداعية التي تحققت عربياً  ،قارياً  ،عالمياً  ،أ و
أ ولمبياً على مستوى العالم العربي والمستوى العالمي.
المستوى

العالمي

يتم التنافس فيه على المستوى العالمي لألعمال اإلبداعية للمؤسسات
الدولية

اإلبداع الرياضي الفردي

اإلبداع الرياضي الجماعي

اإلبداع الرياضي المؤسسي

تمنح هذه الجائزة لألفراد
من الالعبين والمدربين
والحكام واإلداريين الذين
حققوا إ بداعات رياضية
على المستوى المحلي
والعربي والعالمي.

تمنح هذه الجائزة للفرق
الرياضية التي حققت
إ بداعات رياضية على
المستوى المحلي
والعربي.

تمنح هذه الجائزة
للموسسات التي حققت
ٔ
إ بداعات رياضية على
المستوى المحلي والعربي
والعالمي.

إحصائيات
الجائزة

قيمة الجوائز التي تم منحها منذ إ طالق الجائزة

68

مليون درهم

عدد المشاركين في الجائزة

219 1386 583 2188
من دولة اإلمارات

الدول العربية

المستوى العالمي

عدد الفائزين والمكرمين في الجائزة

104 110 230
من دولة اإلمارات

الدول العربية

16

المستوى العالمي

ومضات من الدورة

353
الملفات المترشحة

210 23 64
الموسسي
اإلبداع
ٔ

اإلبداع الجماعي

اإلبداع الفردي

241 94 18
عالمياً

محلياً

عربياً

243
إ نجازات رياضية

44

إ ختراعات،
إ بتكارات رياضية

23

إ نتاج علمي رياضي

43

مشاريع ومبادرات
وبرامج رياضية

الشخصيات
الرياضية

معاليالمستشار
تركي آل الشيخ
المملكة العربية السعودية

الشخصية الرياضية العربية
يرأس معالي المستشار تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف
آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ،و رئيس اللجنة
األولمبية السعودية و االتحاد العربي لكرة القدم و االتحاد الرياضي
أللعاب التضامن اإلسالمي ،كما يعمل مستشارا في الديوان
الملكي السعودي بدرجة وزير .
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 الى 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 ،و دعم
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 أقوى  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.

معالي /خلدون خليفة
المبارك
الشخصية الرياضية المحلية

اإلمارات العربية المتحدة

تولى معالي خلدون المبارك ملفات رياضية مهمة لتنفيذ توجيهات
القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة في مقدمة منظمي الفعاليات
الرياضية العالمية في مختلف الرياضات.
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.

وقد ساهم خالل عمله في النادي في تنفيذ خطط التطوير
التي وضعها مالك النادي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان،
وتجاريا وحصول النادي
رياضيا
حيث تمكن من تطوير أداء النادي
ً
ً
على عدة  9ألقاب في  10سنوات هي ثالثة القاب في الدوري
اإلنجليزي الممتاز ولقب في بطولة كأس إنجلترا ،وثالثة ألقاب في
كأس الرابطة اإلنجليزية و لقبان في بطولة الدرع الخيرية ،باإلضافة
الى امتالك النادي أحدث وأهم أكاديميات كرة القدم في أوروبا
والعالم.

الرياضي العربي المتميز

محمد صالح
جمهورية مصر العربية
أفضل العب عربي في كرة القدم

• من أفضل  3العبين على مستوى العالم ومستوى أوروبا في 2018
• أفضل العب عربي محترف في الدوري األوروبي
• أول العب عربي يحصل على لقب هداف الدوري اإلنجليزي وأكثر العب تسجيال لألهداف في
الدوري اإلنجليزي مع نادي ليفربول في موسم واحد برصيد  44هدف

الفائزون
المستوى المحلي

الرياضي المحلي

اإلداري المحلي

محمد أحمد البلوشي

ناصر عبد الرزاق الرزوقي

أسامة أحمد الشعفار

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

الدراجات النارية

الكاراتيه

الدراجات الهوائية

النائب األول لرئيس االتحاد الدولي للكاراتيه وعضو
المكتب التنفيذي والرئيس الفخري لالتحاد العربي
للكاراتيه ،أسهم من خالل االنجازات والمبادرات
المتميزة التي قام بها في دخول رياضة الكاراتيه
ألول مرة بأولمبياد طوكيو 2020

رئيس االتحاد االسيوي للدراجات الهوائية
 2021 – 2017وعضو المكتب التنفيذي في
االتحاد الدولي للدراجات الهوائية

لفوزه بكأس العالم (فئة الدراجات النارية )2018

الفريق المحلي

المؤسسة المحلية

فريق التحكيم االماراتي بكأس العالم 2018

القيادة العامة لشرطة دبي

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

كرة القدم

مبادرة رياضية (الروح اإليجابية)

الحكم الدولي
 .1محمد عبدالله حسن  .2محمد يوسف الحمادي  .3حسن محمد المهري
الوصول كطاقم تحكيم إماراتي كامل ألول مرة الى كأس العالم في روسيا 2018
باإلضافة الى إدارته لنهائي كأس االتحاد األسيوي

لمبادرتها الرائدة في مجال تمكين الشباب التي ترتبط مع رؤية دبي  2021ومؤشرات
التنافسية العالمية في المجال األمني ،من خالل تطبيق فعاليات وأنشطة رياضية
توعوية أسهمت في تقليل نسبة الجريمة في المناطق السكنية.

المستوىالعربي

الرياضي العربي

اإلداري العربي

محمد إيهاب يوسف

د .مبارك سويلم السويلم

جمهورية مصر العربية

المملكة العربية السعودية

رفع األثقال

الرياضات الجوية

حاصل على  3ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع األثقال وتصدر التصنيف العالمي في وزن  77كم لعام 2017
وهو أول عربي يفوز بـــ 3ميداليات ذهبية من تاريخ مشاركات العرب في بطوالت العالم لرفع األثقال

جهوده في تطوير وتوحيد اإلشراف على األلعاب الجوية في آسيا من خالل رئاسته لالتحاد األسيوي
للرياضات الجوية المعترف به من المجلس األولمبي األسيوي

المدرب العربي

الفريق العربي

ناديه عبدالحميد عبدالحفيظ

منتخب مصر لإلسكواش للرجال

جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

المالكمة

اإلسكواش

إسهاماتها كمدربه في تدريب منتخب مصر للمالكمة والحصول على  45ميدالية في
مختلف البطوالت العربية والدولية

لفوزه ببطولة العالم للرجال 2017 -

المستوى
العالمي

المؤسسة العالمية
االتحادات الدولية األولمبية الصيفية

المؤسسة العالمية
اللجان البارالمبية الوطنية

االتحاد الدولي للمصارعة

اللجنة البارالمبية اليابانية

منهجية االتحاد الفريدة والشاملة لتنظيم برامج التدريب على المصارعة وتعلمها في
جميع أنحاء العالم ،استفاد منها أكثر من  200رياضي للتأهل للدورات األولمبية

مبادرة اللجنة في نشر الحركة البارالمبية من خالل إدارج برنامج تعليمي في
المناهج الدراسية الرسمية لتعليم ذوي االحتياجات الخاصة بما يسهم في
إثراء القيم البارالمبية وتلبية تطلعات اللجنة البارالمبية الدولية

الجوائز
التقديرية

رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات
متميزة في المجال الرياضي

بلقيس عبد الكريم عبدالله

فاطمه سالم خصيف

أحمد فيصل النقبي

لمياء طارق مال الله

عمران أحمد الحوسني

عبدالله خليل المنصوري

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

الجوجيتسو

الكاراتية

الجودو

الجمباز

الشطرنج

الدراجات الهوائية

حاصلة على ذهبية بطولة
العالم لألشبال في رياضة
الجوجيتسو – 2017

حاصلة على ذهبية
بطولة آسيا للكاراتيه
للناشئين والشباب في
مسابقة كوميتية فردي
وزن فوق  54كغ لعام
2018

حاصل على ذهبية بطولة
كأس آسيا للناشئين
للجودو في وزن  50كغ
لعام 2018

حاصلة على الميدالية
الذهبية في البطولة
الدولية للجمباز  -اليونان
 ,2018والميدالية
الفضية في ألمانيا –
2017

حاصل على الميدالية
الذهبية في بطولة غرب
آسيا للشطرنج الكالسيكي
والميدالية الذهبية في
الشطرنج السريع والميدالية
الفضية للشطرنج الخاطف
في 2018

حاصل على الميدالية
الذهبية والبرونزية في
البطولة العربية للدرجات
الهوائية 2018 -

الجوائز
التقديرية

رياضي عربي حقق نجاحات متميزة
في المجال الرياضي

أحمد أسامة الجندي

محمد عايض العسيري

فاطمة الزهراء

عمر المرزوقي

جمهورية مصر العربية

المملكة العربية السعودية

المملكة المغربية

اإلمارات العربية المتحدة

الخماسي الحديث

الكاراتيه

التايكواندو

الفروسية

حاصل على الميدالية الذهبية في الخماسي
الحديث بدورة األلعاب األولمبية للشباب 2018 -

حاصل على الميدالية الذهبية في الكاراتيه بدورة األلعاب
األولمبية للشباب 2018 -

حاصلة على الميدالية الذهبية في التايكواندو
بدورة األلعاب األولمبية للشباب 2018 -

وهو أول العب في العالم يتوج بـ 3ميداليات
ذهبية في بطولة العالم للناشئين والشباب
وأولمبياد الشباب

وهو أول رياضي عربي يحقق الميدالية الذهبية في
الكاراتيه من تاريخ مشاركات العرب في أولمبياد الشباب

وهي الميدالية الذهبية األولى في التايكواندو
في كافة المشاركات العربية في الدورات
األولمبية للشباب

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

رياضي حقق إنجاز
رفيع المستوى
صالح الماجري
الجمهورية التونسية
كرة السلة

• أفضل وأنجح الالعبين العرب في تاريخ كرة السلة العربية
• ساهم في تحقيق ألقاب أوروبية مع ريال مدريد اإلسباني
• قدم إسهامات مجتمعية لخدمة الشباب العربي  ,الكتشاف المواهب
ومساعدتهم على التواجد في الدوريات األوروبية

رياضي حقق إنجاز في
ظروف وتحديات صعبة
(فئة أصحاب الهمم)
عبدالنور الفديني

أحمد مبارك المطيوعي

المملكة المغربية

اإلمارات العربية المتحدة

التايكواندو

الدراجات الهوائية

حاصل على المركز الثاني في
بطولة العالم السابعة
للبارا تايكوندو 2017

حاصل على  6ميداليات ذهبية وفضية
في رياضة الدراجات الهوائية خالل
مشاركاته في البطوالت الدولية

