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

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

سمـو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آ ل مكتوم
الجايزة
ولي عهد دبي ،رئيس مجلس دبي الرياضي ،راعي
ٔ

سمـو الشيخ أ حمد بن محمد بن راشد آ ل 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

منطلق
ٔ
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 المتحدة والوطن
سواء لالعبين أو
العربي والعالم
ً
اإلداريين،
أو المهنيين المبدعين ،أو المؤسسات
المبدعة.

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
وتتبعهـــــــــا وإ ما
أ ن تستفز همة قدراتك اإلبداعية
وطاقتك العقلية
وعمــــــــــال جديداً
وتطور فكرة جديدة
ً

الـرويــة
ٔ

أن تكون دولة
اإلمارات
العربية
المتحدة
مركـ ـ ــزاً
عالمياً لإلبداع
والري ـ ـ ــادة
والتميز الرياضي

الـرسـالـــة

2009
2011
المرحلة األولى

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

األهداف
دعم وإ براز الجهود الرائدة
تشجيع الرياضيين والعاملين
المبدعة التي يقوم بها األفراد في القطاع الرياضي عبر كافة
والجماعات أ و الهيئات
دول العالم لتحقيق اإلبداع
والموسسات الرياضية الهادفة الرياضي من خال توفير الحوافز
ٔ
إ لى تنمية وتطوير اإلبداع
المعنوية
الرياضي في شتى الميادين
والقطاعات وعلى كافة
المستويات
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

2012
المرحلة الثـانيـة

2015
المرحلة الثالثة

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 هذه الجائزة،
تعد األولى من نوعها في مجال اإلبداع الرياضي ،كوسام
التي ّ
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 .كما إ قتصرت الجائزة
في مرحلتها األولى على المستويين المحلي والعربي وشملت ثالث
فئات رئيسية في كل مستوى هي“ :فئة اإلبداع الرياضي الفردي ،فئة
الموسسي”.
اإلبداع الرياضي الجماعي ،فئة اإلبداع الرياضي
ٔ
اإلنطاق إ لى العالمية في دورتها الرابعة
إ نطلقت الجائزة منذ دورتها الرابعة ( )2012إ لى المستوى العالمي
الموسسي الذي خص بالئحة فنية منفردة ،لتصبح
في فئة اإلبداع
ٔ
بذلك دبي مركزاً يشع 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

مستــويـات الـجــائــــزة

المحلي
المستوى

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

العربي

المستوى

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

العالمي

المستوى

يتم التنافس فيه على المستوى العالمي لألعمال اإلبداعية
لإلتحادات الرياضية 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.

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

الشخصية الرياضية
المحلية  -العربية

شخصية رياضية
أ سهمت في
اثراء الحركة
الرياضية العربية

صاحبة السمو
الملكي األميرة
ريما بنت بندر بن
سلطان آ ل سعود
المملكة العربية السعودية
أ ول رئيس إلتحاد رياضي سعودي
وكيل رئيس هيئة الرياضة للتخطيط والتطوير
إ سهاماتها في تأ سيس الرياضة النسائية السعودية
وتنظيمها من خالل إ دخال رياضة المرأة في
المدارس العامة

لقد أرست صاحبة السمو الملكي األميرة ريما بنت بندر
بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود خالل العقد الماضي
حافال بتأييد نمو األعمال وصحة المجتمع وقضايا
تاريخاً
ً
تنمية المرأة ،فضال عن جهودها المعترف بها عالمياً
باعتبارها إحد ىسفراء التغيير اإلجتماعي اإليجابي ،كما
أنها أصبحت واحدة من األصوات الحكيمة التي تدعو
إلى عالم أكثر ترابطاً  .وقد عين مجلس الوزراء السعودي
ً
رئيسة لإلتحاد
سمو األميرة ريما في أكتوبر عام 2017
السعودي للرياضة المجتمعية لتكون مسؤولة عن تعزيز
أهداف الرياضات المحلية وإستراتيجيات اللياقة البدنية
في المملكة العربية السعودية؛ لتكون بذلك أول امرأة
تقود إتحاداً لألنشطة الرياضية للرجال والنساء.
وقد شغلت منذ أغسطس  2016منصب وكيل
التخطيط والتطوير (شؤون المرأة) في الهيئة العامة
للرياضة –وهو جهاز حكومي مسؤول عن تنمية المكانة
التي تحتلها الرياضات السعودية واللياقة البدنية في
اإلقتصاد القومي األكبر في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا.

وقد أطلقت سموها عام  2013مبادرة ألف خير – وهي
مؤسسة إجتماعية تهدف إلى رفع رأس المال المهني للمرأة
السعودية من خالل منهج منظم يركز على التوجيه المهني
واإلدارة المهنية.
وقد إختارت مجلة فوربس الشرق األوسط سمو األميرة ريما
في سبتمبر  2014من بين أقوى السيدات العربيات ،كما تم
ً
ً
ً
عالمية
ومفكرة
ً
شابة،
عالمية
قائدة
ً
اإلعتراف بها عام 2015
على قائمة مجلة الفورين بوليسي في  ،2014كما تم إدراجها
في مجال تجارة الموضة على الئحة أفضل  500للعاملين
في صناعة الموضة ( 2013و  ،)2014إلى جانب تضمينها
في قائمة «أكثر األشخاص إبداعاً » الخاصة بمجلة «فاست
كومباني» عام  .2014كما أنها عضو في العديد من الهيئات
اإلستشارية؛ بما في ذلك «المبادرة الوطنية السعودية
لإلبداع» والتي تهدف برامجها إلى إنشاء منصة تواصل
للمواهب اإلبداعية في المملكة العربية السعودية ،وهي
عضو مؤسس في جمعية «زهرة» لسرطان الثدي.
كذلك
ٌ

معالي الشيخ
نهيان بن مبارك
آل نهي ـ ــان
اإلمارات العربية المتحدة
عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للتسامح
وزير الثقافة وتنمية المعرفة سابقاً
اسهاماته خالل رئاسته مجلس إدارة الهيئة العامة
لرعاية الشباب والرياضة

يشغل معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان ،منصب وزير
التسامح ،والذي ُأعلن عنه في شهر أكتوبر  .2017وانضم
معاليه إلى الحكومة اإلتحادية عام  ،1992حيث شغل
عدداً من المناصب في الحكومة اإلتحادية منها وزير
التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم
ووزير الثقافة وتنمية المعرفة.
وإلى جانب عمله الوزاري ،فقد تولى معاليه سابقاً
العديد من المناصب في الجامعات الوطنية ،فقد كان
الرئيس األعلى لجامعة اإلمارات العربية المتحدة منذ
عام  1983وحتى  ،2013ورئيس مجمع كليات التقنية
العليا منذ عام  1988وحتى  ،2013ورئيس جامعة زايد
منذ عام  1998وحتى عام  .2013كما تولي رئاسة
الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة .
تلقى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان تعليمه
في مدرسة ميلفيلد البريطانية حتى المرحلة الثانوية،
والتحق بعد ذلك بكلية ماجدالين بجامعة أوكسفورد في
المملكة المتحدة.

الفائزون

عمر عبدالرحمن
أحمد العمودي

الرياضي المحلي
كرة القدم

اإلمارات العربية المتحدة

حصوله على لقب أفضل العب في قارة آسيا عام 2016
باإلضافة الى حصولة على أفضل العب إماراتي ،وأفضل
العب خليجي وأفضل العب عربي.

إبراهيم يوسف
خلف المنصوري

الحكم المحلي
كرة القدم ـ الشاطئية

اإلمارات العربية المتحدة

إدارة المباراة النهائية لكأس
العالم للكرة الشاطئية 2017
وكأس القارات

سعيد بن سرور
الخالدي

المدرب المحلي
الفروسية

اإلمارات العربية المتحدة

الحصول على العديد من اإلنجازات وااللقاب العالمية في
سباقات الفروسية وحصوله على لقب أفضل المدربين
للمرة الثامنة على التوالي ووصوله الى الفوز رقم 200
في الفئة األولى العالمية مسجال بذلك رقماً قياسياً
جديداً

إتحاد اإلمارات
للجوجيتسو

المؤسسة المحلية

اإلمارات العربية المتحدة

تمكين المرأة رياضياً من خالل خلق بطوالت بإدارة نسائية
موجهه الى العنصر النسائي بهدف زيادة عدد الممارسين
للعبة وبناء منتخبات وطنية مثلت الدولة في بطوالت
دولية وقارية وأفرزت نتائج إيجابية ألول مرة بإجمالي ()16
ميدالية

نور عاطف
الشربيني

الرياضي العربي
اإلسكواش

جمهورية مصر العربية

الفوز ببطولة العالم للسيدات لإلسكواش للمرة الثانية
على التوالي  2017, 2016واالحتفاظ بالتصنيف العالمي
للعبة

د .إبراهيم بن
محمد عبدالله
القناص
اإلداري العربي
الكاراتيه

المملكة العربية السعودية

إسهاماته في وصول الكاراتيه السعودي الى مصاف
الدول العالمية .ودوره في التوفيق بين التفوق الرياضي
والتفوق التعليمي ليصبح لدية ابطال عالم وابطال آسيا
في الكاراتيه متوفقين رياضياً وعلمياً

طارق بن محمد
بن مسعود
الصويعي
الحكم العربي
العاب القوى

تونس

أفضل حكم على مستوى العالم في رياضة ألعاب القوى
ألصحاب الهمم  ،وتم تعيينه رئيساً للجنة التحكيم في
أولمبياد بيكين  2008وأولمبياد لندن  2012وأولمبياد
دي جانيرو  2016وبطوالت العالم  2011بنيوزيلندا و
 2013بفرنسا و  2015بالدوحة و  2017بلندن ،باإلضافة
إلى تعيينه حكماً رئيسياً في كؤوس العالم من  2013الى
.2017

فارس علي
إبراهيم العساف

المدرب العربي
التايكواندو

المملكة األردنية الهاشمية

إسهاماته في الحصول على إنجازات عالمية في
التايكواندو وهي الحصول على برونزية بطولة العالم
للتايكوندو في  ,2017باإلضافة الى إسهاماته السابقة
في الحصول على أول ميدالية عربية ذهبية أولمبية

منتخب الناشئين
العراقي لكرة
القدم
الفريق العربي
كرة القدم

العراق

الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا بكرة
القدم للناشئين عام  2016رغم الظروف التي تمر بها
العراق

اإلتحاد الدولي
للدراجات

اإلتحادات الدولية الصيفية

المقر
سويسرا
مبادرة اإلتحاد في مجال تمكين المرأة في تأسيس بطولة
العالم للسيدات وزيادة مشاركتهن عالمياً في هذه اللعبة
وتحقيق المساواة بين الجنسين في البطوالت العالمية,
باإلضافة الى تمكينها في كافة جوانب اللعبة من ممارسة
وتدريب وإدارة

المجلس الدولي
للكريكت

اإلتحادات الدولية المعترف بها
من اللجنة األولمبية الدولية

المقر
دولة اإلمارات العربية المتحدة
مبادرة المجلس في مجال تمكين المرأة من خالل تنظيم
كأس العالم للكريكت للسيدات وهو األكثر مشاهدة
في تاريخ اللعبة من خالل التغطية التلفزيونية لجميع
المباريات وكذلك ارتفاع شعبية كريكت السيدات ليس
فقط في المملكة المتحدة وأستراليا ،بل في جميع بلدان
العالم من خالل إستثمار المجلس للحمالت التسويقية
والترويجية والتي أظهرت أفضل العبات العالم وزادت
نسبة المشاهدين والمتابعين لها

المكرمون

رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي

رياضي ناشئ محلي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي

عبدالله غلوم علي المازمي
التايكواندو

عمر محمد علوان الفضلي
الجوجيتسو

وديمة سعيد عبدالله اليافعي
الجوجيتسو

ميثه عبدالله حسن عبدالله
الجودو

عمار محمد علي السدراني
الشطرنج

حسين يوسف أنور يوسف
كرة القدم

الحصول على الميدالية
البرونزية
في بطولة العالم للناشئين
للتايكواندو 2017

الحصول على الميدالية
الفضية في بطولة العالم
للجوجيتسو تحت ال18
والمصنف األول على
مستوى العالم في رياضة
الجوجيتسو فئة الناشئين

الحصول على الميدالية الفضية
في بطولة آسيا للجوجيتسو وهي
المصنفة األولى على مستوى
العالم في رياضة الجوجيتسو فئة
الناشئات

الحصول على الميدالية
البرونزية في بطولة كأس
آسيا للناشئين وهي اول
ميدالية اسيوية للبنات في
الجودو

الحصول على المركز الثاني
في بطولة آسيا الغربية
للشطرنج الكالسيكي تحت
 12والمركز الثالث في بطولة
آسيا الغربية للشطرنج السريع
تحت  12سنة

الحصول على لقب أفضل العب
تحت  8سنوات لكرة القدم في
خمس بطوالت متتاليه في أندية
الدولة

محمد بن
مصطفى بن
سلمان السويق
رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات
متميزة في المجال الرياضي
التايكواندو

المملكة العربية السعودية

الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة العالم
للناشئين للتايكواندو 2017

فريدة هشام
أحمد عثمان

رياضي حقق إنجاز رفيع المستوى
السباحة

جمهورية مصر العربية

أول رياضية عربية تحقق ميدالية عالمية في السباحة في
بطوالت العالم للسباحة
(الميدالية البرونزية في سباق 50م فراشة ببطولة العالم
لأللعاب المائية بالمجر )2017

فـ ــؤاد بن السبتي
بن الربيع بق ـ ـ ــة

رياضي حقق إنجاز في ظروف
وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم)
العاب القوى

الجمهورية الجزائرية

عبداللطيف بن
السبتي بن الربيع
بق ـ ـ ــة
رياضي حقق إنجاز في ظروف
وتحديات صعبة (فئة أصحاب الهمم)
العاب القوى

الجمهورية الجزائرية

الحصول على الميدالية الذهبية في سباق  800متر في
البطولة العالمية أللعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة
بلندن 2017والميدالية الفضية في سباق 1500

الحصول على الميدالية الذهبية في سباق  1500متر في
البطولة العالمية أللعاب القوى لذوي االحتياجات الخاصة
بلندن 2017والميدالية الفضية في سباق 800

(( تحطيم الرقم القياسي للبطولة العالمية في هذا
السباق))

(( تحطيم الرقم القياسي للبطولة العالمية في هذا
السباق))

محمد القمودي

جائزة االبداع الرياضي األولمبي
العاب القوى

الجمهورية التونسية

أكثر العب عربي حصل على ميداليات أولمبية من تاريخ
مشاركات العرب في الدورات األولمبية ولغاية اآلن برصيد
 4ميداليات  -فضية طوكيو  – 1964وذهبية وبرونزية
مكسيكو  1968و فضية ميونخ  1972م.

هشام القروج

جائزة االبداع الرياضي األولمبي
العاب القوى

المملكة المغربية

من أفضل العدائين في سباق  1500متر ،ما زال رقمه
القياسي في سباق  1500متر الذي حققه في روما عام
 ،1998قائما لحد اآلن ولم يتمكن اي عداء من تحطيمه,
وهو ثاني أكثر عربي حصوال على ميداليات أولمبية برصيد
 3ميداليات ,فضية سيدني  2000و ذهبيتين في أثنا
.2004

إحصائيات
الجائزة

قيمة الجوائز التي تم منحها منذ إ طالق الجائزة

61
مليون درهم

عدد المشاركين في الجائزة

201 1145 489 1835
من دولة اإلمارات

الدول العربية

الجايزة
عدد الفائزين والمكرمين في
ٔ

97 92 203
من دولة اإلمارات

الدول العربية

المستوى العالمي

14

المستوى العالمي

40 155

ومضات من الدورة

297
الملفات المترشحة

210 23 64
اإلبداع
الموسسي
ٔ

اإلبداع الجماعي

اإلبداع الفردي

عالمياً

محلياً

عربياً

إ نجازات رياضية

إ ختراعات،
إ بتكارات رياضية

38

64

إ نتاج علمي رياضي

مشاريع ومبادرات
وبرامج رياضية

184 87 26

التحكيم عن بعد ألول مرة
تطبيق عمليــة التحكيــم عــن بعــد
ألول مــرة منــذ إ نطـالق الجائـزة
والــتي كانــت لهــا أ ثــار إ يجابيــة فــي
توفيــر الوقــت والجهــد والميزانيــة
إ رتفاع نسبة الترشيحات
تعتبـر الـدورة الحاليـة أ كثـر دورة مـن
حيـث طلبـات الترشـح بــ 297ملــف
مــع إ رتفــاع نســب الترشــح علــى
كافــة المســتويات محليــاً وعربيــاً
وعالميــاً .

النسايي
زيادة طلبات العنصر
ٔ
مـع أ طـالق محـور تمكيـن المـرأ ة
فـي الـدورة التاسـعة زادت طلبــات
الترشــح بكافــة فئــات الجائــزة مــن
جانــب العنصــر النســائي الــى 47
طلــب

