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هارموني روز آلن،
مهلمــة بــريطانيـــا

غازي أنس خـــــان، 
االولمبياد الخاص 

ورشة العمل :
ثـــورة االندمـــاج و القيـــم العالميـــة  – بـــث 
مباشـــر ،اللجنة األولمبيـــة الدولية – اللجنة 
البارالمبيـــة الدوليـــة – االولمبيـــاد الخـــاص

�ء��� 08:00 - 01:00

�ء��� 03:00 - 02:00

ورشة العمل :
سفراء "متــحدون من خــــالل الريـاضــــة"

– بث مباشر

�ء��� 05:00 - 04:00

جون بول،
مدير التطويـــر، االولمبياد الخاص جيرمان

بن هاك، 
عضـــو مجلـــس ادارة االولمبيـــاد الخـــاص، 

استراليا

كريغ سبينس،
مدير التسويق والهوية، اللجنة البارالمبية 

الدولية

ايلي كول،
سباح استرالي، اللجنة البارالمبية الدولية

لمى الفوزان،
العربـــي  االتحـــاد  إدارة  مجلـــس  عضـــو 

السعودي للمبارزة

حسنى كوكنداكوي،
14، السباحة ( اللجنة البارالمبية الدولية ) أوغندا 

إزراء فريش،
16 ، ســـباقات المضمـــار و الميـــدان البارالمبيـــه, 

الواليات المتحدة االمريكية 

افري دوو،
المتحـــدة  ،الواليـــات  الخـــاص  األولمبيـــاد   ،  17

االمريكية 

ليلى مالك،
17, االتحاد الدولي للفروسية ،فلسطين 

لكسي سكوت،
المتحـــدة  الواليـــات  الخاصـــه،  األولمبيـــاد   ،17

االمريكية

جو غيندورين،
المتحـــدة  الواليـــات  الخاصـــه،  ,األولمبيـــاد   17

االمريكية

سيالر الكانتارا،
( POC ) 9، كـــرة قــــدم

كايرا سياو،
12، الخماسي, االتحاد االتحاد الدولي للخماسي 

الحديث , سنغافورة 

ساره شوماخر،
17 ، االتحـــاد العالمي للجولـــف المصغر , المانيا 

أوقات المسابقات الرياضية

كلمـــة ترحيبيــة

ليونز ايدير
ممثل رئاسي لالتحاد الرياضي الجامعي الدولي  

اليونسكو  
فت فور اليف  

كلمـــة ترحيبيــة
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البروفيسور محمد يونس،
الحاصل على جائـــــزة نوبــل للسالم

اللجنة االولمبية الدولية 
( تاثير القادة الشـــباب بناســـونيك) 

ورشة العمل :
برنامج " القادة الشباب" باللجنة األولمبية 
الدولية وبناء عالم أفضل من خالل الرياضة

- بث مباشر

�ء��� 08:00 - 01:00

�ء��� 03:00 - 02:00

ورشة العمل :
نحو المســـتقبل والرياضـــة النظيفة – الوكالة 
ووكالـــة  المنشـــطات  لمكافحـــة  الدوليـــة 

االختبارات الدولية - بث مباشر 

�ء��� 05:00 - 04:00

روهيث مارادابا،
اللجنة االولمبية الدولية القادة الشباب، 

2020- 2019

جيميما مونتاغ،
اللجنة االولمبية الدولية القادة الشباب، 

2024 -2021

جيسي نيلس،
اللجنة االولمبية الدولية القادة الشباب، 

2024-2021

ميسا بسيبس،
اللجنة االولمبية الدولية القادة الشباب، 

2024-2021

أوليا اباسولو،
المديـــر التعليمي ، وكالة االختبارات الدوليــــــــة 

(الرابطة االولمبية العالميه )

اريادنا كامارغو،
منســـقة التعليـــم الرقمـــي الوكالـــة العالميـــة 

لمكافحة المنشطات

إفا إرفيل،
إستشاريــــــة تعليميــــــــة، الوكالـــــــة العالميــــــــــة 

لمكافحة المنشطات

أوقات المسابقات الرياضية

بنجامين كوهين، 
مـديـــــــــر وكالــــة االختبـــــارات الدوليـــــة

ويتولد بانكا،
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات

كلمـــة ترحيبيــة
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المتحدثـــون

كلمـــة ترحيبيــة

المتحدثـــون
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حفـــل العشـــاء 
المملكــــــة العربيـــة السعوديــــة

حفل التدشين – مسجل مسبــق

�ء��� 06:00 - 01:00

�ء��� 10:00 - 06:00

�ء��� 08:30 - 07:00

�ء��� 10:00 - 08:30

توماس باخ،
رئيـــس، اللجنـــه االولمبيـــه الدوليــــة 

أنديريو بارسونس،
رئيــس اللجنــــه البارلمبيــــة الدوليــــة 

ماري دافيس،
المدير التنفيذي، لألولمبياد الخاص

ايفو فيرياني،
رئيس، الرابطـــــــة العالميــــــة لإلتحــــــادات 
الرياضيـــة الدوليـــة، عضو مجلـــس اإلدارة 

التنفيذي ، اللجنة األولمبية الدولية 

صاحب السمو الملكي
األميرعبدالعزيـــز بـــن تركي الفيصـــل، وزير 
الرياضة، رئيس، اللجنـــة األولمبية العربية 

السعودية 

أوقات المسابقات الرياضية

المتحدثـــون

سمو األمير
فهد بن جلوي آل ســـعود ، نائب الرئيس، 

اللجنة األولمبية العربية السعودية 

أندرو بارسون،
الرئيس، اللجنة البارالمبية الدولية 

صاحب السمو الملكي
األميـــر فيصل الحســـين , عضـــو تنفيذي، 

اللجنة األولمبية الدولية 

بان كي مون،
األمين العام الثامن لألمم المتحدة 

إيفو فيرياني،
لإلتحـــادات  العالميـــة  الرابطـــة  الرئيـــس، 
الرياضيـــة الدوليـــة عضـــو مجلـــس اإلدارة 

التنفيذي ، اللجنة األولمبية الدولية 

محمد يونس، 
بروفيسور ، حائز على جائزة نوبل للسالم 

رافاييل شيولي،
الدوليـــة  الرياضيـــة  اإلتحـــادات  رئيـــس، 

المعترف بها من اللجنة الدولية 

غابرييال راموس،
مساعــــــــــدة المديـــر العــــــــــــام للعلــــــــــوم 

اإلجتماعية، اليونيسكو 

ستيفان فوكس،
رئيس، متحدون من خالل الرياضة 

المتحدثـــون
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الجلسة األولى للمؤتمر
"رؤية المملكة العربية الســـعودية 

2030 – تسجيل مسبق

الجلسة الثانية للمؤتمر
"دعـــم ابطـــال طوكيـــو 2020 " – تســـجيل مســـبق

�ء��� 08:00 - 01:00

�ء��� 03:00 - 02:00

�ء��� 05:00 - 04:00

صاحبة السمو الملكي األميرة، 
دليـــل بنت نهار آل ســـعود ، مديـــرة إدارة 
عالقـــات اإلتحادات ، عضـــو مجلس إدارة 

اإلتحاد العربي السعودي للفروسية

صاحب السمو الملكي األمير،
خالـــد بـــن الوليـــد بـــن طـــالل آل ســـعود ، 

رئيس ، إتحاد الرياضة للجميع 

معالي األستاذ،
بـــدر بـــن عبدالرحمن  القاضـــي ، نائب وزير 

الرياضــــــة

أوقات المسابقات الرياضية

المتحدثـــون

تهاني القحطاني،
العبة الجودو األولمبية، السعوديــــــة 

طارق حامدي،
العب كاراتيــــه أولمبي، السعوديــــــة

حسنة كوكونداكوي،
سباحة اللجنة البارالمبية الدولية، أوغندا 

إزرا فريتش،
رياضة سباقات المضمار و الميدان، اللجنة البارالمبية 

الدولية ، الواليات المتحدة االمريكية 

المتحدثـــون
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الضيف المفتتح للجلسة:

صاحبة السمو الملكي
األميـــرة ريمـــا بنـــت بنـــدرآل ســـعود، ســـفيرة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي الواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة، عضـــو تنفيـــذي للجنـــة 

األولمبية الدولية

سمو األمير
فهد بن جلوي آل ســـعود ،نائب رئيـــس اللجنة األولمبية 

العربية  السعودية

كلمـــة ترحيبيــة

الضيف المفتتح للجلسة:
كلمـــة ترحيبيــة

الجلسة الثالثة للمؤتمر
الواقع الجديد: التقدم لألمام والتحديات الرياضية

�ء��� 07:00 - 06:00

كيت ماكونيل،
مدير الرياضة، اللجنة األولمبية الدولية 

لويس لوريا،
الرئيس العالمي لاللعاب والمسابقات، األولمبياد  

الخاصـــــة 

كولين ورين،
كبير مسؤولي  األلعاب البارلمبية 

عبد الله حماد،
المديرالعام لمعهد إعداد القادة

المتحدثـــون

بان كي مون، 
األمين العام الثامن لألمم المتحدة 

الضيف المفتتح للجلسة:
كلمـــة ترحيبيــة
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الجلسة الرابعة للمؤتمر
الصحة الذهنية وإعطاء األولوية للرفاهية 

في السياق الرياضي –تسجيل مسبق

الجلسة الخامسة للمؤتمر
االحـــداث والتجـــارب االفتراضيـــة فـــي الرياضـــة – 

تسجيل مسبق

�ء��� 06:00 - 10:00

�ء��� 03:00 - 02:00

�ء��� 05:00 - 04:00

لورد سيباستيان  كو،
رئيس ألعاب القوى العالمية 

دكتور محمد فقيهي،
أســـتاذ علـــم النفـــس الرياضـــي بجامعـــة 

الملك سعود 

فيليب مولر ويرث،
رئيس قسم الرياضة، الشؤون اإلجتماعية 

و اإلنسانية ، اليونسكو 

إبراهيم سليمان المعيقل،
األولمبيـــة  اللجنـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو 
العربية السعودية ،رئيس لجنة الرياضيين 

األولمبية العربية السعودية 

أوقات المسابقات الرياضية

المتحدثـــون

صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن بندر بن ســـلطان آل سعود، رئيس 

االتحاد السعودي للرياضة اإللكترونية

عبدالمحسن عون،
مسؤول األنشطة الرياضية ، وزارة التعليم 

نيكول سولفموس،
  Rix.GGk ، رئيـــس إدراج الرياضة اإللكترونية

اإلتحاد الدولي للرياضة اإللكترونية

المتحدثـــون
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الضيف المفتتح للجلسة:

ميخايال جاورسكي 
المديـــر التنفيـــذي للجنة األولمبيـــة الدولية ، 
عضو حاصل على الميدالية الذهبية في دورة 

األلعاب االسيوية

جوليا جوفيندين، 
الرئيس التنفيذي لمتحدون من خالل الرياضة 

كلمـــة ترحيبيــة

الضيف المفتتح للجلسة:
كلمـــة ترحيبيــة

الجلسة السادسة للمؤتمر
رياضيون نحو التغيـر االجتماعي – تسجيل مسبق

�ء��� 07:00 - 06:00

هادي صوعان،
رياضـــي أولمبـــي – فضيـــة 400 متـــر موانـــع – 

أولمبياد سيدني

سونغ مين ريو،
نائب رئيس لجنـــة الرياضيين ، اللجنة األولمبية 

الدوليــــة 

باو جاسول سيز،
عضو لجنة الرياضيين اللجنة األولمبية الدولية

المتحدثـــون

إيما تير هو،
العضـــو التنفيـــذي فـــي اللجنة األولمبيـــة الدولية،

و رئيسة لجنة الرياضيين

الضيف المفتتح للجلسة:
كلمـــة ترحيبيــة
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حفــل الختـــام 
تسجيل مسبق

�ء��� 08:30 - 05:00
احتفال تســـليم الميداليات – 

تسجيل مسبق

�ء��� 06:00 - 01:00
أوقات المسابقات الرياضية 

كريستوف دي كيبر،
عضـــو مجلـــس اإلدارة التنفيـــذي، اللجنـــة 

األولمبية الدولية

أندرو بارسونز،
رئيس، اللجنة البارلمبية الدولية  

ماري ديفيس،
الرئيس التنفيذي لألولمبياد الخاصة

ستيفان فوكس،
رئيس، متحدون من خالل الرياضة 

صاحب السمو الملكي األمير
عبد العزيز بن تركي الفيصل،  رئيس، اللجنة 

األولمبية العربية السعودية

�ء��� 10:00 - 06:00
حفــــل عشـــاء

المملكه العربية السعودية

المتحدثـــون 27
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