ندوة دبي الدولية
الرابعة عشرة
لإلبداع الرياضي

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

تمكين الشباب في
المجال الرياضي

جاءت الجائزة
لتكـ ـ ـ ـ ــون
حافزاً للمبدعين
الرياضيين
والمؤسسات
المبدعة
12

حظيت الجائزة بمكانة متميزة من خالل ارتباطها باسم صاحب السمو
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي  ،الرياضي األول في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،وهي
جاءت لتقدم حافزاً للمبدعين الرياضيين والمؤسسات المبدعة وكذلك
األفراد الذين أسهموا في تطوير الحركة الرياضية من خالل تكريمهم
وتشجيعهم على تحقيق المزيد من التميز في العمل اإلبداعي.
واستطاعت الجائزة من خالل الندوات السابقة أن تبني وترسخ لثقافة
اإلبداع الرياضي على كافة المستويات من خالل طرح العديد من البرامج
والندوات والمؤتمرات حول ثقافة ورؤى ومستقبل االبداع الرياضي
وصوال لمرحلة من استشراف المستقبل الرياضي  ،ومن هنا جاء حرص
ً
إدارة الجائزة على طرح أفكار جديدة في كل ندوة سنوياً  ،وتقام ندوة هذا
العام تحت شعار (تمكين الشباب في المجال الرياضي) تمشياً مع سمة
الندوة واعتبار الشباب هم محور نهضة الدول وعنوان تميزها في كافة
المجاالت وعلى كافة االصعدة.
األمانة العامة للجائزة
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األهداف

المحاور

 .1عرض التجارب المتميزة واالستفادة من هذه النماذج
إلعداد برامج تمكين القدرات اإلبداعية للشباب.

المحور األول
آفاق مستقبل الشباب

 .2إتاحة الفرصة للمشاركين للتالقي والحوار
وكذلك لتعزيز العالقات التفاعلية بينهم
وبين المبدعين والمبتكرين.

المحور الثاني
نصائح وارشادات لتمكين الشباب في المجال
الرياضي

 .3رسم مسار مستقبلي للشباب في الرياضة.

المحور الثالث
تمكين الشباب في المنظمات الدولية

 .4تعزيز ونشر ثقافة اإلبداع الرياضي في
األوساط الرياضية.
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برنامج الندوة
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المتحدث

الساعة

البرنـــــامج

11:00 - 10:00

التسجيل واالستقبال

11:15 - 11:00

االفتتاح وإطالق هوية 10
سنوات

12:00 - 11:15

الجلسة األولى
(الشباب وآفاق المستقبل
الرياضي)

12:15 – 12:00

توقيع مذكرة تفاهم

12:30 - 12:15

إستراحة

13:00 – 12:30

الجلسة الثانية
(قصص نجاح)

آية مدني
بطلة العالم في الخماسي
الحديث.
عضو لجنة الرياضيين في
اللجنة األولمبية
الدولية.
د .هدي المطروشي
عضو المكتب التنفيذي
لالتحاد االسيوي
للمبارزة

13:30 - 13:00

الجلسة الثالثة
تمكين الشباب في
المنظمات الدولية
(اليونسكو)

كارولين باكستر تريسس
• مستشار متخصص
للشباب والرياضة
باليونسكو.
• مؤسس اللجنة المعنية
بالشباب والرياضة في
آسيا والمحيط الهادي.
• عضو المجلس التنفيذي
لالتحاد الدولي للمواي
تاي

معالي د .أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة
جمهورية مصر العربية
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الجلسة االولى

الشباب وآفاق
المستقبل الرياضي
محاور الجلسة

الشباب وتحديات المستقبل
رؤية متخصصة نحو تمكين الشباب في المستقبل
التجارب المتميزة

معالي د .أشرف صبحي
وزير الشباب والرياضة
جمهورية مصر العربية

الخبرات العملية والعلمية:
• وزير الشباب والرياضة في حكومة الدكتور مصطفى
مدبولي ( 14يونيو  2018حتى تاريخه)

الخبرات التطبيقية:

• أستاذ دكتور – كلية التربية الرياضية – قسم اإلدارة
الرياضية جامعة حلوان.
• أستاذ إدارة األعمال الرياضية بجامعة حلوان

• عضو المجلس األعلى للجامعات لجنة قطاع التربية
الرياضية
• مساعد وزير الشباب والرياضة

• المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة الدولي

• عضو لجنة القيادات لهيئة ستاد القاهرة الدولي

• عضو مجلس إدارة اإلتحاد المصري لكرة القدم عام 2004

• رئيس بعثة منتخب مصر لكرة قدم الصاالت في بطولة
كأس العالم تايوان
• دبلوم إدارة االعمال التنفيذية بكلية إدارة االعمال IE
بمدريد إسبانيا مع الجامعة االمريكية بالقاهرة – مدريد
أبريل 2016

• دبلوم في اإلدارة التطبيقية  Go Globalالجامعة االمريكية
مع وزارة التخطيط أبريل 2016
• دكتوراه اإلدارة الرياضية – عالقات عامة وتسويق رياضي
من جامعتي آتوا – كندا  Ottawa Canadaوحلوان
بالقاهرة 2000م.

• مدير العالقات العامة والتسويق الرياضي بنادي الزمالك

• ماجستير العالقات العامة واإلدارة – جامعة حلوان
بالقاهرة 1994م.

• عضو لجنة تكوين رابطة المحترفين مع النادي األهلي
وأندية مصر 2011

• دبلوم في العالقات العامة الجونكن كولدج

• رئيس قطاع التسويق واإلستثمار نادي الزمالك 2012-
2011

• دبلوم في التسويق الجونكن كولدج – كندا Algonquin
College

• المدير التنفيذي لنادي وشركة بني ياس لكرة القدم
بدولة اإلمارات العربية المتحدة 2010-2009

• بكالوريوس تربية رياضية – جامعة حلوان  1989م تقدير
عام ممتاز مع مرتبة الشرف أول الدفعة أربع سنوات
الطالب المثالي للكلية والجامعة خالل فترات الدراسة

• مدير عام شركتي القدرة لإلدارة الرياضية والقدرة للتجارة
العامة (أبوظبي) 2008-2007
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• عضو اللجنة الفنية بمركز إعداد القادة لدولة اإلمارات
العربية المتحدة

الشباب وآفاق
المستقبل الرياضي
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الجلسة الثانية
قصص
نجاح

الجلسة الثانية
قصص
نجاح

محاور الجلسة

محاور الجلسة

التجربة الشخصية
نصائح وارشادات لتمكين الشباب في
المنظمات الرياضية

التجربة الشخصية
نصائح وارشادات لتمكين الشباب
في المنظمات الرياضية

آية مدني
بطلة العالم في الخماسي الحديث.
عضو لجنة الرياضيين في اللجنة
األولمبية الدولية
• عضو لجنة الرياضيين في اللجنة األولمبية الدولية عام
.2016

• عضو في لجنة الرياضة للشؤون العامة والتنمية
االجتماعية التابعة للجنة األولمبية عام .2016

• عضو مجلس إدارة في االتحاد الدولي للخماسي
الحديث ،باعتبارها رئيس لجنة الرياضيين.

• بطلة السالم في منظمة الرياضة والسالم منذ عام .2016
• عضو الفريق القومي المصري للخماسي الحديث منذ
عام .2011

• عضو مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي ،منذ مارس
 2014حتى اآلن .عضو منتخب (تحت السن – أقل من 30
عاما)
ً

الجوائز العالمية والدولية:

• كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس ،2017
كواحدة من أفضل  10نماذج رائدة لسيدات مصريات.

• حاصلة على جـائـزة المـرأة والريـاضـة عـن أفريقيـا من اللجنة
األوليمبية الدولية (نوفمبر .)2014

• حاصلة على وسام الشرف من الدرجة األولى في الرياضة
من السيد الرئيس  /محمد حسني مبارك ،رئيس جمهورية
مصر (مارس .)2008
• حاصلة على كأس أفضل رياضي عربي من موقع رياضي
الكتروني لألبد ()2005
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بطلة مصر والعالم منذ عام 1997

• بطلة العرب عام 2007

• بطلة أفريقيا منذ عام  2004إلى عام .2012

• بطلة العالم للشباب (الميدالية الذهبية) ألعوام ،2003
.2006 ،2004

• بطولة العام للناشئين (الميدالية الذهبية) عامي ،2006
.2008
• المركز الثاني في بطولة العالم للكبار لعام 2008
(الميدالية الفضية).

• بطل نهائي كأس العالم ( 2007الميدالية الذهبية)

• حصلت على  10ميداليات متنوعة في بطوالت العالم
المتعاقبة منذ عام .2006

• جاءت في المركز  24في دورة األلعاب األوليمبية في أثينا
(كأصغر رياضية)

• فازت بالمركز الثامن في دورة األلعاب األوليمبية في بكين

• جاءت في المركز  16في دورة األلعاب األوليمبية في لندن
• فازت بالمركز األول والميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا
للمبارزة عام .2018
• حاصلة على دورة تدريبية في قواعد الشحن األساسية
لالتحاد الدولي للنقل الجوي ،يوليو 2010

دكتورة  /هدى المطروشى
اإلمارات العربية المتحدة
عضو المكتب التنفيذي لإلتحاد
اآلسيوي للمبارزة
• حاصلة على الدبلوم العالي في إدارة وتأسيس
الحاضنات من كلية كامبردج في بريطانيا ،ودرجة
الماجستير في الصناعات الثقافية واإلبداعية ،كما نالت
درجة الدكتوراة في إدارة األعمال
• عضو مجلس سيدات األعمال باإلمارات وأبو ظبى
• مالكة ورئيسة مجلس إدارة مصنع تراث أجدادنا
وشريكة في مؤسسات لألغذيية والمشروبات
• أول عضوة نسائية في فريق القيادة الموسع بأدنوك
• مدير إدارة التميز المؤسسي.
• نائب الرئيس قسم الخدمات العامة.
• رئيساً للجنة الترفيه وعضواً في لجنة المناقصات.
• تعددت أدوارها في مختلف الجهات الحكومية ،ومنها
• عضو مجلس أمناء مدارس أدنوك حتي 2016
• عضو الهيئة التنفييية لمجلس سيدات األعمال
بأبوظبي عضو الهيئة العليا لمجلس سيدات األعمال
باإلمارات  2016عضو مجلس إدارة اتحاد اإلمارات
للمبارزة كأول إمارتية تشغل منصب األمين العام

• عضو المجلس االستشارى التنفيذي في كلية إدارة
األعمال بجامعة أبوظبي
• أستاذ مشارك بهيئة التدريس في جامعة أبوظبي
• قدمت ورقة بحثية بعنوان “وضع إطار للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة في قطاع السياحة باإلمارات العربية
المتحدة” خالل “المؤتمر الدولي حول المعالم السياحية
فى الغد القريب”
• كتبت ونشرت كتاباً بعنوان “شكراً خليفة” في عام ،2016
تعبيراً عن امتنانها لدعم سمو الوالد رئيس الدولة الذي
يعد من أساسيات تمكين المراة اإلماراتية مستقبال
لتتولى مسؤوليات أعلى.
• نالت عديداً من الجوائز وشهادات التقدير عرفاناً بما حققته
من إنجازات عبر مسيرتها المهنية ،وهي حاصلة على
الدبلوم العالي في إدارة وتأسيس الحاضنات من كلية
كامبردج في بريطانيا ،ودرجة الماجستير في الصناعات
الثقافية واإلبداعية ،كما نالت درجة الدكتوراة في إدارة
األعمال

• البرنامج الرئاسي للقيادة في مصر (نوفمبر  )2017تحت
رعاية الرئيس المصري (السيسي)
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الجلسة الثالثة
تمكين الشباب في
المنظمات الدولية (اليونسكو)
محاور الجلسة

التجربة الشخصية
دور المنظمات الدولية في دعم البرامج
والمبادرات الدولية في مجال تمكين الشباب

كارولين باكستر تريسس
• مستشار متخصص للشباب
والرياضة باليونسكو.
• مؤسس اللجنة المعنية بالشباب
والرياضة في آسيا والمحيط
الهادي.
• عضو المجلس التنفيذي لالتحاد
الدولي للمواي تاي
• استشــاري الشــباب والرياضــة ،قطــاع العلــوم االجتماعيــة
واإلنســانية ،اليونســكو ،باريــس
• مدير وحدة الشباب والرياضة باليونسكو
• عضــو المجلــس االستشــاري للوحــدة الدوليــة لحمايــة
األطفــال فــي الرياضــة التابعــة لليونيســف
• رئيس لجنة األخالقيات ،االتحاد الدولي للمواي تاي
• تشــغل وظيفــة أخصائــي شــباب ورياضــة فــي مقــر
اليونسكو في باريس
• مديــر وحــدة الشــباب والرياضــة لمنطقــة آســيا ودول
المحيــط الهــادئ ،وهــي شــبكة مخصصــة لمســاعدة
القــادة الشــباب العامليــن فــي الرياضــة علــى التطــور
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علــى المســتوى الشــعبي .وتشــمل مجــاالت خبرتهــا الرعايــة
الصحيــة الوقائيــة وتطويــر الشــباب مــن خــال الرياضــة
واألنشــطة البدنيــة .كمــا أنهــا مــن الداعيــن إلــى توفيــر أماكــن
عامــة تتســم بالجــودة والشــمولية مــع التركيــز علــى تنميــة
المجتمــع.
وأثنــاء إقامتهــا فــي بانكــوك ،تايالنــد خــال الفتــرة 2017-
 ،2014أعــادت إطــاق البرنامــج الرياضــي لليونســكو فــي
جنــوب شــرق آســيا وتولــت أعمــال التنفيــذ اإلقليمــي لخطــة
عمــل كازان ،وهــي إطــار عمــل لتطويــر السياســات الرياضيــة
بمــا يتفــق مــع أجنــدة األمــم المتحــدة  2030للتنميــة
المســتدامة.

STRATEGIC PARTNERS

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﻮن

MAIN PARTNERS

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻮن

MEDIA PARTNERS

اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻹﻋﻼﻣﻴﻮن

channels
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Session 3
Empowerment of Youth/
International Organizations
(UNESCO)
Themes of the Session:

• Personal Experience.
• Role of the International Organizations
in Supporting Youth Programs as well
International Initiatives in the Youth
Empowerment Field.

Caroline Baxter Tresise
• Specialist Consultant in
Youth and Sport, UNESCO.
• Founder, Asia-Pacific Youth
and Sport Task Force.
• Executive Board Member,
International Federation of
Muaythai.
• Consultant, Youth and Sport, Sector for Social
and Human Sciences, UNESCO Paris

advocate for promoting quality, inclusive public spaces
with a focus on community development.

• Manager, UNESCO Youth and Sport Task Force
(www.youthandsport.org)

Based in Bangkok, Thailand, between 2014 - 2017,
Caroline relaunched UNESCO’s sport programme
in Southeast Asia and managed the regional
implementation of the Kazan Action Plan, a framework
for sport-policy development aligned with the United
Nations 2030 Agenda for Sustainable Development.

• Advisory Board Member, UNICEF International
Safeguards for Children in Sport
• Chair, Ethics
Federation of

Commission, International
Muaythai Amateur

Caroline Baxter Tresise is a youth and sport
specialist at UNESCO Headquarters in Paris and
the manager of the Asia-Pacific Youth and Sport
Task Force, a dedicated network of young leaders
operationalizing sport for development at the
grassroots level. Her areas of expertise include
preventative healthcare and youth development
through sport and physical activity. She is also an
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Caroline is also the Chair of the Ethics Committee of
the International Federation of Muaythai Amateur
(IFMA) and a Member of the Advisory Board for the
International Safeguards for Children in Sport, led by
UNICEF.

Session 2
Outstanding
Stories

Session 2
Outstanding
Stories

Themes of the Session:

Themes of the Session:

Aya Medani (Egypt)
• World Champion, Modern
Pentathlon.
• Member of the athletes
Commission, IOC..

Dr. Huda Al Matroushi
United Arab Emirates (UAE)
Executive Board Member,
Asian Fencing Federation

• Personal Experience.
• Guidelines and tips to empower youth in
the Sports Organizations.

• Basic cargo (IATA) July 2010.

• Presidential Leadership Program in Egypt
(November 2017) under the supervision of the
president of Egypt (ElSiSi)
EXTRACURRICLAR ACTIVITES:

• Member of the Athletes Commission in the
International Olympic Committee 2016.
• Member of the Sport Commission of Public
Affairs and Social Development through in the
International Olympic Committee 2016.

• Board Member in the International Federation
for Modern Pentathlon as Chair for athlete’s
commission (UIPM) 2016.

• Champion of
Organization

Peace in Sport
Since
2016.

and

Peace

• Member of the Modern Pentathlon Egyptian
national team since 2001 helped me develop my
communication skills through meeting a variety
of people and enhanced my ability of dealing with
different backgrounds.

• Board member in El-Shams Sporting Club, since
March 2014 until now, Elected. (Under 30 years)
INTERNATIONAL AND NATIONAL AWARDS:

• Honored by President of Egypt AbdelFatah el Sisi
in March 2017, as one of the best 10 Role Model
for Women in Egypt.
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• Holds the title of the African women and sport from
the international Olympic Committee (November
2014).
• Holds the Medal of first-class honor in sport from
Mr. President Mohamed Hosni Mubarak, President
of Egypt (March 2008).
• Holds the cup of the best Arab athlete from the
electronic website sport forever (2005).
WORLD & NATIONAL CHAMPION SINCE 1997:
• Arab champion 2007.

• African champion from 2004 until 2012.

• Youth World Champion (gold medal) 2003, 2004,
2006.

• Personal Experience.
• Guidelines and tips to empower
youth in the Sports Organizations.

Had been rewarded with various awards and
recognitions throughout the years and holds a
Higher Diploma in Management and Establishments
of incubators from Cambridge College of Britain,
Master’s Degree in Cultural & Creative Industries,
and currently is a Doctor of Business Administration
(DBA).
A member of the Emirates and Abu Dhabi Business
Women Council, Owner and chairman for Ancestors
Heritage Factory, and a partner in food and Bevarage
(Saj Al Feerej, Chocolate Republic, Salad Boutique
and Baeet Omai) and the founder of the (Fekraha)
program.
Dr. Huda Al Matroushi is one of those individuals,
and ‘getting things done’ and driving results through
collaboration, partnerships, and relationships.

• 8th place in Beijing Olympic games.

She has dedicated her professional career from
being a young graduate who joined Oil and Gas
Sector in 1991, Abu Dhabi, to become the first
female member of the Extended Leadership
Team. She started her career in the Public relation
and cooperate communication division and then
diversified to corporate excellence division manager
position. Later on, she has been promoted as Vice
President of the General Services Division Besides
being a vice president, she is also appointed as the
chairwoman of the sport and recreation committee
and a member of the Tender Board.

• 1st Place and Gold Medal in the African Championship
for Fencing 2018.

In addition of serving in a number of roles at various
governmental entities, including but not limited to:
Member of Board of Trustees at ADNOC Schools to

• Junior World Champion (gold medal) 2006, 2008.

• 2nd place in Senior World Championship 2008
(silver medal).
• World Cup-Final Champion 2007 (gold medal).

• 10 different medals in the World cup serials since
2006.
• 24th place in Athens Olympic games (the youngest
athlete).
• 16th place in London Olympic games due to injury.

2016, Board Member of Abu Dhabi Business Women
Council, Emirates Business Women Council 7102;
Board Member of UAE Fencing Group as a first Emarti
holding General Secretary role, and Executive Advisory
Board Member of Abu Dhabi University’s College of
Business Administration.
She has been so passionate about restructuring
strategies, business management and systems. As a
support to advance her knowledge and public, she has
been taken the opportunity of being a part time faculty
member at Abu Dhabi University. She has presented
research paper titled ‘Developing framework for SMEs
in Tourism sector in UAE’, during the ‘international
conference on Tourism Milestones preparing for
Tomorrow’ conducted by Skyline Sharjah University.
Also presented, research paper titled ‘Analyzing
the factors promoting innovation in Emirati women
owned SMEs: AHP approach’ during the international
conference on organization and Management organized
by Abu Dhabi University. The article titled ‘Prioritizing
the factors promoting innovation in Emirati female
owned SMEs: AHP Approach’ prepared by Ms. Huda has
been accepted to publish in the international Journal
of Entrepreneurship and Innovation Management and
part timer teaching faculty at the Abu Dhabi University.
Ms. Huda has written and published a book “Thank You
Khalifa” in 2014, in order to express her gratitude for
the support who is a pioneer in empowering potential
national women to higher responsibilities.
With an enthusiastic and genuinely friendly attitude,
Dr. Huda radiates a sincere passion for delivering
value and benefits to her surrounding people.
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Session 1
Youth and Sports Future
Prospects
Themes of the Session:

• Youth and Future Challenges
• Vision for Youth Empowerment in the
Future
• Distinguished Experiences

H.E.Dr. Ashraf Sobhy
Youth and Sports Minister –
Egypt
Experience and Expertise:
Minister of Youth in the government headed by Dr.
Mostafa Madbouly (June 14, 2018 to date).
Practical Experience:
Professor, Department of Sports Management,
Faculty of Physical Education, Helwan University
Professor of Sports Business Management, Helwan
University
Member of the Supreme Council of Universities,
Committee of Physical Education Sector
Assistant to the Minister of Youth and Sports
Executive Director of Cairo International Stadium
Authority
Member of the Leadership Committee, Cairo
International
Stadium
Authority
Director of Public Relations and Sports Marketing,
Zamalek Club
Head of Marketing and Investment Sector, Zamalek
Club 2011-2012
Member of a League Association Committee including
Al Ahly Club and other Egyptian clubs, 2011
Executive Director of Baniyas Football Club, UAE
2009-2010
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General Manager of Al Qudra Sports Management and
Al Qudra General Trading (Abu Dhabi) 2007-2008
Member of the Technical Committee at the Leadership
Qualification Center, UAE
Member of the Board of Directors of the Egyptian
Football Federation, 2004
Head of Egypt Futsal Football Team at the World Cup,
Taiwan
Diploma of Executive Business Management, Faculty
of Business Administration IE, Madrid, Spain in
partnership with the American University in Cairo
(AUC) - Madrid, April 2016
Diploma in Applied Management (Go Global), AUC in
partnership with the Ministry of Planning, April 2016
PhD in Sports Management – Public Relations and
Sports Marketing, University of Ottawa, Canada and
Helwan University, Cairo, 2000

YOUTH AND
SPORTS FUTURE
PROSPECTS

Master of Public Relations and Administration - Helwan
University, Cairo, 1994
Diploma in Marketing – Algonquin College, Canada
Diploma in Public Relations – Algonquin College
B.A in Physical Education, Helwan University, 1989
– Grade: Excellent, topped his class in the 4 years of
study
Faculty and University Ideal Student during the years
of study
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Symposium
Schedule:

Time

Program

10:00 - 11:00

Registration

11:00 - 11:15

Opening Ceremony &
Launching the Concept
of 10 Years

11:15 – 12:00

1st Session
Youth and Sports
Future Prospects

12:00 – 12:15

Signing MOU

12:15 - 12:30

Coffee Break

12:30 – 13:00

2nd Session
Outstanding Stories

Speaker

H.E.Dr. Ashraf Sobhy
Youth and Sports
Minister – Egypt

Aya Medani (Egypt)
• World Champion,
Modern Pentathlon.
• Member of the
athletes
Commission, IOC..
Dr. Huda Al Matroushi
Executive Board
Member,
Asian Fencing
Federation

13:00 - 13:30

16

3rd Session
Empowerment of
Youth/International
Organizations
(UNESCO)

Caroline Baxter Tresise
• Specialist Consultant
in Youth and Sport,
UNESCO.
• Founder, Asia-Pacific
Youth and Sport Task
Force.
• Executive Board
Member, International
Federation of
Muaythai.
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Objectives:

Themes:

1. Showcasing the distinguished experiences,
benefit from it to design programs to empower
the creative abilities of youth.

1.

Perspectives of Youth Future.

2.

Guidelines and Tips to Empower Youth in the
Sports Field.

3.

Empowerment of Youth in the International
Sports Organizations.

2. Offer participants the opportunity to meet and
communicate, and enhance interactions with
innovators and creators.
3. Draw a forecast model for Youth Future in
Sports.
4. Spread and enhance a culture of sports creativity
in sports circles.
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The Award is
a motivation
for sports
innovators
and innovative
organizations.
12

The Award derives its distinguished status from being linked
to the name of His Highness Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, Vice President, Prime Minister, and Ruler of Dubai, the
UAE’s number 1 sportsman. It comes as a motivation for sports
innovators and innovative organizations, as well individuals who
contributed to sports development, by recognizing and encouraging
them to be more creative.
In its previous editions, the Award managed to build and cement
a culture of sports creativity at all levels, by offering several
programs, seminars, and conferences on the culture, vision, and
future of sports creativity, leading to the ability to foresee the
future of sports. Hence, the Award Management ensures offering
new ideas in each symposium every year. This year’s symposium is
held under the theme “Empowerment of Youth in the Sports Field”.
In line with the Competition theme of this year as well youth are the
centerpiece of the renaissance of nations and the title of excellence
in all areas and at all levels.
General Secretariat of the Award
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EMPOWERMENT
OF YOUTH IN THE
SPORTS FIELD

His Highness Sheikh

Ahmed Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
President of the Award,

President of the National Olympic Committee

His Highness Sheikh

Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

Crown Prince of Dubai, Chairman of Dubai Sports Council
Patron of the Award

His Highness Sheikh

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

Vice President & Prime Minister of the

United Arab Emirates & Ruler of Dubai

His Highness Sheikh

Khalifa Bin Zayed Al Nahyan

President of the United Arab Emirates

