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اللجنة األولمبية
الُعمانية 1011



القيــــم
جعل الممارسة الرياضية وقيم ومبادئ الحركة األولمبية مكونًا من مكونات الثقافة العامة لدى المواطن 
الُعماني فكرًا وممارسًة، وذلك من خالل العمل وفق أفضل الممارسات المعتمدة دوليًا وتفعيلها باحترام 

جملة من القيم وااللتزام بها، ومنها:

األهدافالرسالة

الشـركـاء

األولمبية  القيم  األولمبية ونشر  الحركة  ورعاية  • تطوير 
في سلطنة عمان بما يتناسب مع الميثاق األولمبي.

المحترفين  رياضة  ورعاية  وتطوير  تشجيع  على  العمل   •
والرياضة للجميع من أجل مجتمع نشط، وتعزيز مكانة المرأة 

العمانية في الريـــاضــة، والنــهــــوض بـريــاضــــة المعوقين.
• تعزيـــز الثـــقـــافة البيئيــة لريــاضة مستدامة. 

• العمل على تأهيل وتدريب وتطوير اإلداريين والرياضيين 
والمدربين من خالل برامج التضامن األولمبي.

• اتخاذ االجراءات الالزمة ضد أي شكل من أشكال التفرقة 
في  المالي  الفساد  مكافحة  على  والعمل  العنصرية، 
الدولي  القانون  وتطبيق  وتبني  الرياضية،  المؤسسات 
لمكافحة المنشطات، والــعــمـــل علــى تطـــبــيق النــزاهــة 

والتحكيم في المنافسات الرياضية.
• دعم الحوكمة والشفافية في اإلدارة الرياضية.

• القطاع الحكومي:
- وزارة الشؤون الرياضية.

- وزارة الصحة.
- وزارة التعليم العالي.

- وزارة التربية والتعليم.
- جامعة السلطان قابوس.

- وغيرها من المؤسسات الحكومية. 
• القطاع الخاص:  نعمل إليجاد شراكة حقيقية مع العديد 
آلية العمل  من مؤسسات القطاع الخاص لدعم وتطوير 

على مستوى االتحادات واللجان الرياضية. 
• اإلعالم: يعتبر األداة األكثر فاعلية للوصول إلى المجتمع 
المؤسسات  من  العديد  مع  شركاء  ونحن  أطيافه،  بكل 
لشبكــات  تفــعــيلــنا  إلــى  باإلضــافــة  الفاعــلــة،  اإلعالمية 
الــتواصــل االجتـماعي والتي تحظى بعدد جيد من المتابعين.
• مؤسسات المجتمع المدني: العمــل بفــاعلية إلشــراك 
والقــيــم  المــبادئ  لتحــقيــق  المـدني  المجتــمع  مؤسـسـات 

األولــمــبــية داخــل المجتـمع الُعماني. 

اللجنة األولمبية الُعمانية

من أجل نشر وممارسة األلعاب الرياضية ورعاية الرياضيين العمانيين وتشكيل المنتخبات والفرق الوطنية التي 
المجاالت ومن  السلطنة في كافة  توليها  التي  القائمة  الخارج، وفي إطار االهتمامات  السلطنة في  تمثل 
ضمنها المجال الرياضي، وبمقتضى المرسوم السلطاني رقم (42/82) تم إشهار اللجنة األولمبية الُعمانية 
عام 1982م وتشكيل أول مجلس إدارة للجنة برئاسة الفاضل/ عبدالله بن حمد آل علي وعضوية 7 أعضاء آخرين.

لتصبح اإلشهــار البدني  والنشاط  الرياضة  ُممارسة  ثقافة  غرس 
الجوانب  وتعزيز  الُعماني،  المجتمع  في  حياة  أسلوب 
المرتبطة بالرياضة التنافسية، وإيجاد بيئة محفزة وداعمة 
للرياضيين لبلوغ المستويــــات المتقدمـــة، والعمـــل مـــع 
كافــة الشـــركاء عــلـــى رفع كفاءة القطاع الرياضي وفاعليته 
على المستـــوى اإلداري والمالـــي والفني ليصبح قيمة 

حقيقية مضافة ليساهم بدوره في التنمية الشاملة. 

الــرؤيـــة
الرياضة من أجل التنمية. 

اإلنـــجـــــــاز
والتمــيـــــز

التنــمــيـــة
المستدامة

التنــمــيـــة
البشــريـــة

احترام التقاليد
الُعمانية األصيلة

حسن توظيف
الـــمـــــوارد

الـــعــــــــدل
والمساواة

الســــــالمالشـــراكـــةاإللـــهـــــام
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كلمة مجلس اإلدارة

الفاضلة/ سعادة بنت سالم اإلسماعيلية 
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ خليفه بن حمد الجابري
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ فريد بن خميس الزدجالي
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ/ سيف بن هالل الحوسني
رئيس اللجنة األولمبية العمانية باإلنابة

الفاضل/ طه بن سليمان الكشري
األمين العام

الفاضل/ خالد بن علي العادي
  أمين الصندوق

الشيخ/ بدر بن علي الرواس
 عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ محسن بن حمد المسروري
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

يتزامن إصدار هذا الكتاب التوثيقي ألعمال اللجنة األولمبية الُعمانية وأنشطتها المختلفة للعام الماضي 2018
االتصال  إطار سياسة  اإلصدار في  ويندرج هذا  تأسيسها.  على  عام  وثالثين  ثمانية  بمرور  احتفائها  مع  م 
المؤسسات والجهات  الُعمانية مع مختلف شركائها من  اللجنة األولمبية  انتهجته  الذي  المستمر  والتواصل 
العاملة في المجال الرياضي ومع كافة المتابعين للشأن الرياضي بالسلطنة. ويهدف هذا الكتاب إلى رصد 
الُعمانية وتوثيق  الرياضة  التي مّرت بها  الهامة  الُعمانية والمحّطات  اللجنة األولمبية  التي نّفذتها  األنشطة 

منجزاتها لعام 2018م.

وتفعيًال الختصاصاتها المنصوص عليها بنظامها األساسي وبالميثاق األولمبي، فقد وضعت اللجنة األولمبية 
الُعمانية على رأس أهدافها العاّمة والّسنوية لعام 2018م، مواصلة تقديم الّدعم لمختلف الهيئات الرياضية 
ومعاضدة الجهود المبذولة من قبل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات االتحادات واللجان الرياضية لتحقيق األهداف 

والتطلعات المنشودة من الجميع.

األنشطة  عدد  تنامي  شاملة   2018 عام  في  المسّجلة  المحمودة  الجهود  تلك  ثـمار  الكتاب  هذا  ويتناول 
المنّفذة من قبل اللجنة األولمبية الُعمانية وكافة لجانها المساعدة المشكلة في مختلف االختصاصات بدًءا من 
لجنة التخطيط والمتابعة وصوًال إلى باقي اللجان كالرياضة والمجتمع النشط ورياضة المرأة وغيرها. باإلضافة 
الله  الرياضية الدولية والتي كانت – بحمد  الخارجية في الدورات  إلى هذا فهناك توثيق وحصر للمشاركات 

وتوفيقه – مشّرفة في مجملها وتحمل في نتائجها بذوًرا لطموٍح أكبر في قادم االستحقاقات واألعوام. 

كما سّجل عام 2018، قيام اللجنة األولمبية العمانية باستضافة عدد من االجتماعات الدولية الهامة مّثلت في 
حّد ذاتها إنجاز هام ساهم في إبراز دور السلطنة كوجهة رياضية عالمية تتمتع بقدرات عالية الحتضان وتنظيم 

الفعاليات الرياضية الكبرى وهو األمر الذي عّزز من مكانتها وموقعها على خارطة وروزنامة الرياضة الدولية.

وإيماًنا بأهمية الموارد البشرية باعتبارها قوام وأساس كل عمل إنساني وضمان دوام نجاحه وتطّوره، فقد 
شهد عام 2018م تدشين األكاديمية األولمبية لتكون المؤسسة التي تعمل على نشر الثقافة األولمبية 
فكًرا وممارسًة لدى كافة أفراد المجتمع العماني ومؤسساته من جهة، ولتقوم بدورها في تأهيل وصقل 
الكوادر العمانية العاملة في المجال الرياضي من جهة أخرى. باإلضافة إلى الدور المنوط لها في مجال البحوث 
والدراسات التي من شأنها أن تعزز العمل المنهجي والمدروس بالهيئات الرياضية ولتعزيز مكانة الرياضة كجزء 

ال يتجزأ من ثقافة المواطن.

وأود في النهاية بتقديم خالص شكري لكافة رؤساء وأعضاء اللجان المساعدة وموظفي اللجنة األولمبية 
لتحقيق  الُعمانية  والرياضة  األولمبية  الحركة  مكانة  تعزيز  إلى  ُمتطّلعًا  الرياضية،  والّلجان  واالتحادات  الُعمانية 
األفضل في قادم األعوام - بإذن الله-، ُمعّول في ذلك إلى التعاون المعهود والدعم المتواصل المقدم من 
الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركائنا من اإلعالميين والداعمين بما يعزز الصورة المشرقة 

للسلطنة ويعرف بإنجازاتها ومكتسباتها.  والله ولي التوفيق،،،
ســيف بن هــالل الحــــوســني

رئيس اللجنة األولمبية العمانية باإلنابة
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اجتماعات مجلس إدارة اللجنة األولمبية
  الُعمانية لعام 2018م

عقد مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية خمسة 
مناقشة  خاللها  تم  2018م  عام  في  اجتماعات 
العديد من الموضوعات واتخاذ ما يلزم بشأنها من 

قرارات، ومن أبرز ما جاء فيها:

االجتماع األول (14 فبراير 2018م):
- تم التوجيه بالبدء في تنفيذ مشروع األكاديمية األولمبية 
المشاريع  أبرز  من  يعد  والذي  الواقع  أرض  على  الُعمانية 
الوطنية التي سيكون لها بالغ األثر في تحسين جودة عمل 
تأهيليًا  مركزًا  باعتباره  بالسلطنة  الرياضية  المؤسسات 

وتدريبيًا لجميع الفئات العاملة تحت المظلة الرياضية. 

المشاركة  السلطنة  لبعثة  الرسمي  الوفد  تشكيل  تم   -
أقيمت  التي  عشرة  الثامنة  اآلسيوية  األلعاب  دورة  في 
 2 ولغاية  أغسطس   18 من  الفترة  خالل  إندونيسيا  في 

سبتمبر 2018م، واعتماد األلعاب المشاركة في الدورة. 

للنظام  الالزمة  التعديالت  بعمل  اإلدارة  مجلس  وجه   -
والقواعد  األولمبي  الميثاق  مع  ليتوافق  األساسي 
األولمبية  اللجنة  في  المعتمدة  األساسية  واللوائح 
في  العمومية  الجمعية  برأي  يستأنس  أن  على  الدولية، 

هذا الخصوص.

االجتماع الثاني (11 يونيو 2018م):
- تم مراجعة المسودة النهائية المعدلة للنظام األساسي 

للجنة األولمبية الُعمانية.

- اطلع المجلس على النظام الخاص باألكاديمية األولمبية 
األولمبية  باللجنة  الخاصة  االستراتيجية  وتصور  الُعمانية 

الُعمانية (2018 - 2021م).

2018م  أغسطس   8 الموافق  األربعاء  يوم  تحديد  تم   -
الجتماع الجمعية العمومية غير العادية الستعراض النظام 

األساسي والمصادقة على التعديالت.

- أخذ المجلس العلم بمراحل إعداد المنتخبات المشاركة في 
دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة – إندونيسيا 2018م.

االجتماع الثالث (7 أغسطس 2018م):
- تم االطالع على مسودة االستراتيجية والنظام الخاص 
التي  التعديالت  بعد  الُعمانية  األولمبية  اللجنة  بأكاديمية 

أجريت عليها.
الهوكي  رواد  لمنتخب  الدعــم  بتقديم  المجلس  وجه   -
المشــارك في كأس العالم لرواد الهوكــي برشلونه – إسبانيا. 
حول  الحكومية  الجهات  من  المسـتلمة  الردود  متابعة   -

توصيات ندوة ( الرياضة من أجل مجتمع النشط).

- تشكيل الوفد الرسمي لبعثة السلطنة المشاركة 
التي  للشباب  الثالثة  األولمبية  األلعاب  دورة  في 

أقيمت باألرجنتين في أكتوبر 2018م. 

االجتماع الرابع (26 سبتمبر 2018م):
اللجنة األولمبية العمانية عن  أعلن مجلس إدارة   -
استقالة الشيخ رئيس اللجنة من منصبه حيث أعرب 
للجهود  وتقديره  خالص شكره  اإلدارة عن  مجلس 
رئاسته  الزبير خالل فترة  خالد  الشيخ/  بذلها  التي 
العمانية  األولمبية  اللجنة  بأن  موضحًا  للمجلس 
استطاعت خالل الفترة الماضية تحقيق الكثير من 
واجبها  نطاق  في  اإليجابية  والمهام  األعمال 
وميثاقها األولمبي التي انصّبت في صالح الرياضة 
العمانية. كما يقدر المجلس السيرة الرياضية للشيخ 
رئيس اللجنة والتي تنوعت بمجملها إلى محطات 
مختلفة ومتنوعة خالل المدة الماضية وكانت دعمًا 

للرياضة والرياضيين العمانيين.

األولمبية  للجنة  األساسي  النظام  وفق   -
العمانية تم إقرار تكليف الشيخ/ سيف بن هالل 
اللجنة  إدارة  لمجلس  باإلنابة  رئيسا  الحوسني 
مع  للمجلس  القادم  الرئيس  انتخاب  موعد  حتى 
الموعد  عن  لإلعالن  والتجهيز  اإلعداد  اعتماد 
عادية  غير  عمومية  جمعية  اجتماع  لعقد  القادم 
النتخاب رئيس للمجلس حسبما تنص عليه النظم 
واللوائح المعمول بها باللجنة األولمبية العمانية. 

االجتماع الخامس (15 نوفمبر 2018م):
- فيما يخص انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
استقالة  بعد  الُعمانية  األولمبية  اللجنة  رئيس  الختيار 
الشيــخ/ خـــالـــد الـــزبيـــر الـــرئيـــس السابـــق للجنــة فقد ارتأى 
األساسي  النظام  اعتماد  إجراءات  استكمال  المجلس 
المعدل من ِقبل اللجنة األولمبية الدولية ليعقد االجتماع 
بعد ذلك وعلى أن يستمر الوضع على ما هو عليه بعد أن 
تم تكليف الشيخ/ سيــــف بن هـــالل الحوسنــــي ليكــــون  

رئيسًا للجنة باإلنابة.

- استعرض المجلس محاضر اجتماعات اللجان المساعدة وكان 
أولها اجتماعات لجنة التخطيط والمتابعة والتي تضمنت على 
األلعاب  دورة  السلطنة في  بمشاركة  الخاصة  الفنية  التقارير 
اآلسيوية الثامنة عشرة التي أقيمت بإندونيسيا خالل الفترة 
من 18 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر الماضي، ودورة األلعاب 
الثالثة للشباب التي أقيمت باألرجنتين في أكتوبر  األولمبية 
المنصرم، واعتمـــدت فـــي شأنهـــا القــــرارات الالزمـــة. كما وّجه 
المجلـــس بمخاطبـــة االتحـــادات الرياضــيـــة فيمــــا يخـــص بعـــض 
تتكرر في  بتمعن حتى ال  مناقشتها  تمت  التي  المالحظات 

الدورات القادمة.

- أقر المجلس المشاركة في دورة األلعاب العالمية الشاطئية 
األولى التي ستقام بمدينة سان دييغو بكاليفورنيا-الواليات 
المتحدة األمريكية خالل الفترة من 10 - 15 أكتوبر 2019م، 
ووّجه المجلس بأن تقوم لجنة التخطيط والمتابعة باستكمال 
يتم  ولكي  المقترحة  األلعاب  ضوء  في  األولية  اإلجراءات 
التنسيق مع االتحادات الرياضية مباشرًة لمعرفة برنامج اإلعداد 

والنتائج المتوقعة. 

مشروع  مسودة  لمراجعة  مصغر  عمل  فريق  تكليف  تم   -
التخطيط  بلجنة  المختصين  مع  بالتنسيق  األولمبي  البطل 
والمتابعة العتمادها ولتصبح مرجعا فنيا للجنة وبقية االتحادات 
في المرحلة القادمة مع العلم بأن مشروع البطل األولمبي 
والذي أخذ وقتًا وجهدًا حتى رأى النور سيتم تنفيذ مراحله 
بالشراكة مع الجهات الحكومية والوحدات المختلفة ذات الصلة، 
الشراكُة  مراحله  تنفيذ  وآلية  خطوات  في  روعيت  وقد 

والديمومُة في العمل في إطار خطة واضحة المعالم. 

- تم استعراض المسودة األخيرة المعدلة للهيكل التنظيمي 
الخاص باللجنة األولمبية الُعمانية والتوجيه بإجراء التعديالت 

الالزمة بشأنه تمهيًدا لالعتماد النهائي.

- تم إقرار مشاركة اللجنة الُعمانية لرياضة المرأة باللجنة األولمبية 
مجلس  بدول  المرأة  لرياضة  السادسة  الدورة  في  الُعمانية 

التعاون الخليجي المزمع إقامتها بدولة الكويت هذا العام 
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اجتماع الجمعية العمومية
   العادية للجنة األولمبية الُعمانية

اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس
   إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية

الشيخ/ خالد بن      لعام 2018م برئاسة  2018م  لعام  العادية  اجتماعها  الُعمانية  للجنة األولمبية  العمومية  الجمعية  عقدت 
الجمعية  اإلدارة وأعضاء  أعضاء مجلس  السابق وبحضور جميع  الُعمانية  اللجنة األولمبية  رئيس  الزبير  محمد 
االجتماع  بالغبرة. وقد تم خالل  الُعمانية  األولمبية  اللجنة  بمقر  2018م  25 مارس  بتاريخ  العمومية وذلك 
التصديق على المحضر السابق الجتماع الجمعية العمومية االنتخابية للجنة األولمبية الُعمانية المنعقد بتاريخ 
31 يناير 2017م، وعرض التقرير السنوي عن الوضع اإلداري وأنشطة اللجنة لعام 2017م ومشروع األنشطة 

المختلفة لعام 2018م.

عقد المكتب التنفيذي لمجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية اجتماعه األول لهذا العام بتاريخ 7 مايو 2018
م برئاسة الشيخ/ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة السابق وبحضور األعضاء، حيث تم مناقشة العديد من 
المواضيع المدرجة على جدول األعمال من بينها االطالع على ما تم تنفيذه بعد اجتماع مجلس اإلدارة األول 
لعام 2018م والذي عقد في فبراير 2018م من قرارات وتوجيهات وتم العلم بها والتوجيه بما يلزم بشأن 
لفض  الُعمانية  اللجنة  من  المرفوعة  النهائية  المحكمين  قائمة  المكتب  اعتمد  كما  التنفيذ.  قيد  المواضيع 

المنازعات والتحكيم الرياضي.

الثامنة  األلعاب اآلسيوية  المشاركة في دورة  الُعمانية  المنتخبات  إعداد  الحضور مشروع دعم  واستعرض 
عشرة بإندونيسيا خالل الفترة من 18 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر 2018م. 

كما اطلع الحضور على المذكرة المرفوعة للمكتب والخاصة بمشاركة اللجنة األولمبية الُعمانية في المنتدى 
اإلقليمي للجان األولمبية الوطنية لغرب آسيا وآسيا الوسطى الذي عقد بقيرغيزستان خالل الفترة من 2 
البعثة  البلوشي مدير  خان  بن  كاظم  الفاضل/  كلٌّ من  المنتدى  اللجنة في  مثل  حيث  2018م،  مايو   3  –
الرياضية لدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا، والفاضلة/ فاطمة بنت حمدان الحارثية رئيسة 

قسم التنسيق والمتابعة باللجنة األولمبية الُعمانية. 

ويضم التشكيل الحالي للمكتب التنفيذي لمجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية كًال من الشيخ/ سيف بن 
هالل الحوسني رئيسًا، وعضوية كل من الفاضل/ طه بن سليمان الكشري، والفاضل/ خالد بن علي العادي، 

والفاضل/ محسن بن حمد المسروري.

كما تم استعراض الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية وتقرير مدقق الحسابات واعتماده من قبل 
الجمعية العمومية، مع عرض مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية 2018، باإلضافة إلى مناقشة بعض 

المواضيع المتعلقة بالنظام األساسي للجنة األولمبية الُعمانية. 

وتضمن البند السادس من جدول أعمال االجتماع اعتماد قرار مجلس اإلدارة بضم الفاضل/ خليفه بن حمد 
الجابري عضو اللجنة العمانية للرياضيين – عضوًا بمجلس اإلدارة ممثال عن الرياضيين بحسب توصية اللجنة 

األولمبية الدولية.

واخُتتم االجتماع بمناقشة االقتراحات المقدمة من قبل أعضاء الجمعية العمومية وفق البند رقم (5) المادة 
رقم (18) بالنظام األساسي للجنة األولمبية العمانية.
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اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
  للجنة األولمبية الُعمانية

وأجمعت الجمعية العمومية على إلغاء بند المادة رقم 35 رقم 4 من الصفحة 14 من النظام األساسي للجنة 
األولمبية العمانية والذي ينص على التعريف باختصاصات ومهام العضو العماني في االتحادات الدولية وقد 

تم االتفاق فعليًا على إلغاء كل ما يتعلق بهذه الفقرة.

ووصوال إلى أجود درجات المعايير والضوابط المرسومة فقد تمت الموافقة أيضا على تعديل نص المادة 
رقم 37 من الصفحة رقم 15 والمتعلقة بتحديد من يتولى منصب األمين العام ومنصب أمين الصندوق وفي 
هذا الشأن تم تحديد اآللية المتبعة في ذلك سواء عبر التصويت أو االنتخاب من قبل مجلس اإلدارة المنتخب.

ووفقا لنص المادة رقم 54 من الصفحة 24 الفقرة األخيرة فقد تم مناقشة هذا البند نظرا لعدم مقدرة 
االتحادات على فرض عقوبات وإجبار األندية على تنفيذ القرارات لتوصي بعدها الجمعية العمومية بتعديل 

بند هذه المادة تماشيا مع اللوائح والنظم والتعريفات المعمول بها في اللجنة األولمبية العمانية.

عقدت الجمعية العمومية غير العادية للجنة األولمبية العمانية اجتماعها بتاريخ 
بن  خالد  الشيخ/  برئاسة  الشمالية  بالغبرة  اللجنة  بمبنى  2018م  أغسطس   8
محمد الزبير رئيس مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية السابق، وبحضور أعضاء 

مجلس اإلدارة و22 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية.

النظام  ومواد  بنود  بعض  الجديدة في  التعديالت  على  الجمعية  وقد صادقت 
األساسي للجنة األولمبية العمانية والتي تضمنت أوال الموافقة وبإجماع أعضاء 
والمختصة  األولى  الصفحة  األولى في  المادة  تعديل  على  العمومية  الجمعية 
النظام  أحكام  بتطبيق  متعلقة  المنازعة  تكون  بحيث  الرياضية  بالمنازعات 
األساسي التحادات األلعاب الرياضية المنتخبة أو تفسير نصوصها بما ال يخالف 

المرسوم السلطاني رقم 57 /    2012م.

والقائلة  الثانية  الصفحة  من   2 رقم  المادة  تغيير  على  الموافقة  تمت  كما 
األخذ  تم  وقد  والمالي،  اإلداري  واالستقالل  المستقلة  االعتبارية  بالشخصية 
بالمقترح الذي رفعه اتحاد الكرة الطائرة في هذا الصدد بحيث ُيكتفى بالشخصية 

االعتبارية واالستقالل اإلداري والمالي.

إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة الرابعة؛ البند 
رقم 3 من الصفحة الرابعة من النظام األساسي للجنة األولمبية والتي ُتعنى 
التعريف  تم  السياق  هذا  وفي  المقررة،  واالشتراكات  الرسوم  جميع  بسداد 
والتوضيح بالرسوم المقصودة والتطرق إلى شرح آلية تحديدها بما ال يتعارض 

مع النظم واللوائح والقوانين والتشريعات التي تسنها اللجنة األولمبية.

واعتمد أعضاء الجمعية العمومية تعديل نص المادة في الصفحة الثامنة رقم 3 
أو  األولمبية  لأللعاب  دورات  ثالث  آخر  إحدى  في  بالمشاركة  تقضي  والتي 
األلعاب األولمبية اآلسيوية حيث جرى توضيح هذه المادة جملة وتفصيال خالل 

االجتماع.
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محـطـــات
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اجتماع مجلـس إدارة المنظمـة اإلقليميــة
   لمكافحة المنشطات لـــدول مجلــس التعــــاون
الخليجــــــي واليـمـــــــن ومنـتــــــدى الـرياضييــــن اإلقليمـــي

لمــكافحة المنشـطات
اإلقليمية  المنظمة  إدارة  مجلس  اجتماع  أعمال  الُعمانية  األولمبية  باللجنة  ممثلة  السلطنة  استضافت 
لمــكافحة  اإلقليمــي  الرياضيين  ومنتدى  واليمن  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  المنشطات  لمكافحة 
المنشـطات بتاريخ 16 – 17 يناير 2018م بفندق شيراتون ُعمان – مسقط، وذلك بمشاركة اللجان الوطنية 
لمكافحة المنشطات بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وبحضور ممثلين من الوكالة الدولية لمكافحة 
الدولية  الوكالة  مكتب  من  وممثل  المنشطات،  لمكافحة  آسيا  غرب  منظمة  ورئيس  (وادا)،  المنشطات 

لمكافحة المنشطات بآسيا. 

وقد ترأس االجتماع سعادة الدكتور/ سلطان بن يعرب البوسعيدي رئيس المنظمة اإلقليمية لمكافحة المنشطات 
انتخابات  تأجيل  المجلس  المنشطات، وأقر  الُعمانية لمكافحة  اللجنة  - رئيس  الخليجي واليمن  التعاون  لدول مجلس 
رئيسًا  البوسعيدي  سلطان  الدكتور/  سعادة  يبقى  أن  على   ،2019 عام  القادم  االجتماع  إلى  المنظمة  رئاسة 

للمنظمة، والدكتور صالح القنباز نائبًا للرئيس، ومقر المنظمة بدولة الكويت.

لمكافحة  الدولية  الوكالة  من  استحدثت  التي  الجديدة  والتغييرات  للمنظمة،  المالية  الالئحة  االجتماع  وناقش 
المنشطات، وتعزيز مبدأ مكافحة المنشطات في الحركة الرياضية لدول مجلس التعاون واليمن والتعاون بين الدول، 

وتأهيل الكوادر الخليجية القادرة على تمثيلها في مجال مكافحة المنشطات على المستوى الدولي.

كما أقامت اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات بالتعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ورشة عمل على 
هامش اجتماع المنظمة اإلقليمية لمكافحة المنشطات بحضور ممثلي اللجنة األولمبية العمانية واالتحادات واللجان 
الرياضية والرياضيين بالسلطنة ورياضيين مشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تقديم مجموعة من 
التقارير أهمها تقريٌر حول التوجهات الحالية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وعرٌض حول ميثاق حقوق الرياضيين،

رؤيتها  ترجمة  إلى  الُعمانية  األولمبية  باللجنة  والبيئة  للرياضة  الُعمانية  اللجنة  واهتمام  إطار حرص  في 
بحماية البيئة الرياضية ومشاركة أفراد المجتمع في االهتمام بتأثيرات البيئة على الرياضة، نظمت اللجنة 
بتاريخ 27 يناير 2018م حملة لتنظيف شاطئ دارسيت الساحل بوالية مطرح، وذلك تحت رعاية سعادة/ 

توفيق بن عبد الحسين اللواتي عضو مجلس الشورى ممثل والية مطرح. 

وتأتي هذه الحملة ضمن المشروع الـذي اعتمده مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية " الرياضة من 
أجل التنمية " والذي يحتوي على عدة أهداف منها التوعية بأهمّية الرياضة ودورها في المحافظة على 

البيئة من خالل تفعيل مفهوم المسؤولية االجتماعية وثقافة العمل التطوعي تجاه المجتمع. 

مختلف  لممارسة  سليم  بيئي  محيط  إيجاد  إلى  خاللها  من  والبيئة  للرياضة  الُعمانية  اللجنة  وتسعى 
األنشطة الرياضية حيث شارك في هذه الحملة عدد من أعضاء اللجنة، وفريق سفراء العطاء التطوعي، 

ونادي أهلي سداب، وأهالي الوالية، إلى جانب مشاركة من الجمعية العمانية لمرض السكري.

حملة تنظيف
   شاطئ دارسيت الساحل
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سباق المرح الترويجي
الُعمانية بالتعاون والتنسيق  اللجنة األولمبية  نظمت 
المرح  سباق  اآلسيوي  األولمبي  المجلس  مع 
2018م  أبريل   15 بتاريخ   (Fun Run) الترويجي  
بمسقط، حيث تفضل معالي الشيخ/ سعد بن محمد 
برعاية  الرياضية  الشؤون  وزير  السعدي  المرضوف 
ختام الفعالية، علمًا بأن السلطنة قد اختيرت مع عدٍد 

من الدول اآلسيوية إلقامة هذا الحدث.

األلعاب  لدورة  الترويج  إلى  السباق  هدف  وقد 
اآلسيوية الثامنة عشرة - الحدث الرياضي األهم في 
الرياضات  أكبر حدث متعدد  وثاني   - اآلسيوية  القارة 
في العالم. كما سعت اللجنة األولمبية العمانية من 
وغرس  االجتماعية،  الرياضة  برامج  تفعيل  إلى  خالله 
مختلف  حياة  في  كسلوك  الرياضة  ممارسة  ثقافة 
ــُثل األولمبية  شرائح المجتمع، باإلضافة إلى نشر المـُ
والصداقة  المرح  قيم  وتعزيز  الشباب،  لدى 

وإرشادهم إلى أسس الحياة الصحية السليمة. 
 

وشارك في الحدث الفاضل/ حسين المسلم المدير 
من  وعدد  اآلسيوي،  األولمبي  للمجلس  العام 
اآلسيوية،  األلعاب  لدورة  المنظمة  اللجنة  ممثلي 
الُعمانية  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  وأعضاء 
ورؤساء االتحادات واللجان الرياضية، باإلضافة إلى أكثر 
مسقط  محافظة  مدارس  بعض  من  طالبًا   400 من 
للظفر  تنافسوا  والذين  الُعمانية  البارالمبية  واللجنة 
المجلس األولمبي  المقدمة من  الخاصة  بالميداليات 

اآلسيوي ألول 30 متسابقًا. 

وقد عقدت  اللجنة األولمبية الُعمانية مؤتمرًا صحفيًا 
للحديث عن هذه الفعالية بتاريخ 14 أبريل بمقر اللجنة 
اآلسيوي  األولمبي  المجلس  ممثلي  بحضور 

ووسائل اإلعالم المختلفة.
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اتفاقية دعم ورعاية المنتخبات الوطنية
   المشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة

في إطار توجهات مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية وسعيه نحو التعاون والتنسيق مع االتحادات واللجان الرياضية لما 
فيه صالح الرياضية العمانية، ووفقًا لتوصيات لجنة التخطيط والمتابعة باللجنة األولمبية الُعمانية بإمكانية المشــاركة في 
دورة األلعـــاب اآلسيوية الثامنة عشـــــرة التي أقيمت بإندونيسيا خالل الفترة 18 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر 2018م 
الرياضية التي أبدت رغبتها بالمشاركة في  بثماني منتخبات بعد سلسلة من االجتماعات عقدتها مع االتحادات واللجان 
الدورة أعاله، وبعد التنسيق الذي تم أيضًا مع وزارة الشؤون الرياضية في هذا الخصوص ومبادرتها بتقديم دعم مالي 
للجنة األولمبية الُعمانية ومساهمتها في التوجه الذي أخذه مجلس اإلدارة لدعم إعداد المنتخبات التي ستشارك في 
الدورة، أقامت اللجنة األولمبية الُعمانية بتاريخ 6 مايو 2018م بمقرها مراسم توقيع اتفاقية الشراكة لدعم برنامج إعداد 
الرياضية  الشؤون  وزارة  الثامنة عشرة بمساهمٍة من  اآلسيوية  األلعاب  دورة  المشاركة في  الوطنية  المنتخبات  بعض 
ومؤسسة الزبير، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء االتحادات واللجان الرياضية وممثلي وزارة الشؤون 

الرياضية ومؤسسة الزبير.  

وهدفت االتفاقية إلى المساهمة في برنامج إعداد الالعبين من منتخبات رفع األثقال، وكرة الطائرة الشاطئية، والسباحة، 
واإلبحار الشراعي، وألعاب القوى، بهدف رفع مستوياتهم الفنية بما من شأنه تحقيق النتائج اإليجابية في الدورة. 

اللجنة  مبادرات  إطار  للشطرنج، وذلك في  الُعمانية  واللجنة  الزبير  بين مؤسسة  والرعاية  الدعم  اتفاقية  تجديد  تم  كما 
األولمبية الُعمانية للشراكة مع القطاع الخاص بهدف المساهمة في تفعيل البرامج واألنشطة والفعاليات المختلفة التي 

تقيمها االتحادات واللجان الرياضية.

الُعمانية  اللجنة األولمبية  2018م في الفعالية التي نظمتها  21 يونيو  1000 مواطن ومقيم بتاريخ  شارك أكثر من 
ممثلة باللجنة الُعمانية للرياضة والمجتمع النشط لممارسة اليوجا وذلك احتفاًال باليوم العالمي لليوجا الذي يوافق 21 

يونيو من كل عام.

 وقد أقيمت الفعالية بالشراكة والتعاون مع منظمة فن الحياة العالمية حيث تم توفير مجموعة من المدربين 
المتخصصين لممارسة التمارين الخاصة بهذه الرياضة في 14 موقعًا مختلفًا بمحافظات مسقط، وظفار، وشمال 

الباطنة، والظاهرة، والداخلية، وجنوب الشرقية.

لفوائدها  نظرًا  لممارستها  المختلفة  المجتمع  شرائح  وتشجيع  اليوجا،  برياضة  التعريف  إلى  الفعالية  وهدفت 
العديدة في تقوية الجسد وتحسين عملية الهضم، وتنشيط الدورة الدموية، باإلضافة إلى دورها في تخفيف 

اإلجهاد وتهدئة العقل.

االحتفاء باليوم العالمي لليوجا
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ملتقى خريف صاللة لرياضة المرأة
   بين اإلدارة والتدريب

وهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على ما حققته المرأة الُعمانية من إنجازات على مستوى السلطنة، واستعراض بعض 
القصص والتجارب العمانية والخليجية في مجال رياضة المرأة، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، والتقارب بين 

األفكار في المؤسسات الحكومية والخاصة، باإلضافة إلى ربط الرياضة بالسياحة. 
وقد تضمن الملتقى العديد من أوراق العمل المثرية المتعلقة برياضة المرأة قدمها نخبة من المتخصصين في المجاالت 
الخليجية على  الفتاة  إبراز  الخليجية ودورها في  المرأة  التنظيمية لرياضة  اللجنة  الرياضية، باإلضافة إلى استعراض تجربة 
النجاح لبعض  المختلفة، واستعراض قصص  الرياضية والدورات لأللعاب  البطوالت  الرياضي من خالل تنظيم  المستوى 

الالعبات واإلداريات في المجال الرياضي.

معـرض مجتمع رياضي نشط
الُعمانية للرياضة والمجتمع النشط معرض "مجتمع رياضي نشط" خالل  الُعمانية ممثلة باللجنة  نظمت اللجنة األولمبية 
الفترة 4 – 10 أغسطس 2018م على هامش مهرجان صاللة السياحي 2018م. وقد رعى االفتتاح سعادة الشيخ/ سالم 
بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار بحضور الفاضل/ خالد بن علي العادي أمين صندوق اللجنة األولمبية الُعمانية – 

رئيس اللجنة الُعمانية للرياضة والمجتمع النشط وأعضاء اللجنة ووسائل اإلعالم والمشاركين والمهتمين.

يأتي المعرض كأحد أنشطة اللجنة الُعمانية للرياضة والمجتمع النشط وكأحد نتائج مقترحات ندوة "الرياضة من أجل مجتمع 
2017م. وتضمن المعرض مجموعة من الرسائل  بالتعاون مع مجلس الشورى في أكتوبر  اللجنة  نشط" والتي نظمتها 
التوعوية حول الصحة والرياضة باستخدام الترويج بالصور ومقاطع الفيديو واإلرشادات عن طريق المختصين في مجال الصحة 

والرياضة.

كما احتوى على عرض مرئي، ومنشورات عن الصحة المجتمعّية وتثقيف الناس بأهمّية ممارسة الرياضة وأثرها على صحة 
الفرد، ومنشورات توعوية تتحدث عن أمراض الضغط والسكري والربو، إلى جانب محاضرات عن الصحة والرياضة قدمتها 
الدكتورة/ نهال العفيفي من وزارة الصحة، والكثير من الفعاليات التي جسدها المعرض أمام زوار مركز البلدية الترفيهي 

لمهرجان صاللة السياحي.
وقد شارك في المعرض العديد من الجهات ممثلة في االتحاد المدرسي بوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ومؤسسة 

نيوسيتي العالمية للمكمالت الغذائية، واألفق للياقة، وبدعم من بنك عمان العربي وبنك مسقط.  

نظمت اللجنة الُعمانية لرياضة المرأة باللجنة األولمبية الٌعمانية ملتقى خريف صاللة لرياضة المرأة بين اإلدارة والتدريب 
بفندق هيلتون بمحافظة ظفار تحت شعار "نلتقي لنرتقي برياضة المرأة" وذلك بالتعاون مع اللجنة المنظمة لمهرجان 

صاللة السياحي 2018م، ووزارة الشؤون الرياضية. 

وقد حضر الملتقى الشيخة/ نعيمة األحمد الجابر الصباح رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون 
الُعمانية،  األولمبية  باللجنة  المرأة  لرياضة  الُعمانية  اللجنة  رئيسة  البوسعيدية  حمد  بنت  سناء  والسيدة/  الخليجي، 
والفاضل/ طه بن سليمان الكشري األمين العام باللجنة األولمبية الُعمانية، والشيخ/ بدر بن علي الرواس عضو اللجنة 
األولمبية الُعمانية، والعديد من الالعبات في المنتخبات النسائية الُعمانية، وبعض المدربات واإلداريات وعضوات اللجان 
الرياضية، وعدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية، والمهتمات والمهتمين برياضة المرأة على مستوى السلطنة.
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تزامنا مع احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني الثامن واألربعين المجيد واستمرارا للنهج الذي تبنته اللجنة األولمبية 
التنمية" رعى معالي الشيخ/ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير  العمانية في رؤيتها "الرياضة من أجل 
الشؤون الرياضية الموقر بتاريخ 3 ديسمبر 2018م حفل تدشين األكاديمية األولمبية العمانية في الطابق األول 
بمبنى اللجنة األولمبية العمانية واالتحادات الرياضية بحضور أعضاء مجلس إدارة اللجنة وعدد من رؤساء وأعضاء 

االتحادات واللجان الرياضية والمسؤولين في القطاع الرياضي والرياضيين وممثلي وسائل اإلعالم. 
 

وبعد أشهر من التجهيزات واالستعانة بالخبرات والعمل المتواصل والدؤوب أصبح مقر األكاديمية األولمبية 
العمانية بمختلف مرافقه وقاعاته ومكتبته المتخصصة جاهزا لرفد القطاع الرياضي والرياضيين بأنواع العلوم 
مختلف  في  الرياضية  الكفاءات  تأهيل  إلى  تهدف  التي  والدورات  البرامج  وتنظيم  الرياضية  والمعارف 

التخصصات األكاديمية في المجال الرياضي.

كما تم على هامش حفل افتتاح األكاديمية األولمبية العمانية تدشين هوية حسابات اللجنة األولمبية العمانية 
على مواقع التواصل االجتماعي وافتتاح مطعم الموظفين.

ويأتي تدشين األكاديمية األولمبية الُعمانية استمرارا للنهج الذي تبنته اللجنة األولمبية الُعمانية في األعوام 
السابقة والذي يقوم على رؤية "الرياضة من أجل التنمية" حيث تعد األكاديمية مركزًا تعليميا أولمبيًا وطنيًا 

ُيعنى بتدريب وتطوير الكوادر البشرية ونشر الثقافة الرياضية والفلسفة األولمبية.

وتهدف اللجنة األولمبية العمانية من إنشاء األكاديمية إلى أن تكون شعلة علمية رياضية متخصصة تعمل على 
األولمبية  الرياضات  مجال  في  العلمي  للبحث  منصة  وتوفير  األولمبية  والُمثل  القيم  ونشر  وتعزيز  إثراء 
والطرق  األساليب  وبأفضل  الرياضية  العلوم  مختلف  في  البشرية  الكفاءات  وتأهيل  تطوير  إلى  باإلضافة 

الحديثة والمتطورة.

كما تسعى األكاديمية إلى تبني األفكار والمبادرات البناءة المتصلة بالرياضة والحركة األولمبية، ودعم برامج 
وفق  الرياضة  لخدمة  متمكن  واعد  جيل  لبناء  والكليات  والجامعات  المدارس  كافة  في  األولمبي  التعليم 

المعايير الدولية.

ويتكون مقر األكاديمية من عدة مرافق متمثلة في المكتبة التي تحوي العديد من الكتب والمصادر والمراجع 
للندوات والمؤتمرات وأخرى لالجتماعات  للدارسين وقاعة  الرياضية واألولمبية وقاعة  العلوم  في مختلف 

باإلضافة إلى مكاتب اإلدارة التنفيذية.   

وستسهم األكاديمية األولمبية العمانية في دعم استراتيجية الرياضة الُعمانية المتبناه من وزارة الشؤون 
الرياضية والتي تقوم على شعار "نحو مجتمع رياضي" وترتكز على ثالث ركائز رئيسية هي الرياضة للجميع، 
تعليمية  برامج  إطالق  خالل  من  وذلك  الشاملة،  التنمية  في  والمساهمة  الوطنية،  بالمنتخبات  واالرتقاء 
ميدانية في العديد من المؤسسات من بينها االتحادات الرياضية واألندية ومؤسسات الرياضة المدرسية، 
واالستثمار  كالتسويق  المجاالت  مختلف  في  والتخصصية  التأهيلية  الدورات  وعقد  والصحة،  والرياضة 

الرياضي، وإدارة المنشآت الرياضية، واإلعالم الرياضي، وعلوم الطب الرياضي.
  

أما فيما يخص برامج التأهيل والتدريب فإن األكاديمية ستقدم العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في 
مختلف المجاالت الرياضية من بينها دورات اإلدارة الرياضية، ودورات تأهيل المدربين والحكام، ودورات نوعية 

لالتحادات الرياضية، ودورات لتأهيل العاملين في مختلف التخصصات، وبرامج التثقيف األولمبي.

تدشين األكاديمية األولمبية الُعمانية
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دورة المدربين لالتحاد الُعماني للتنسبرنامج تدريبي في مجال التحكيم الرياضي

في إطار الدورات والبرامج المعتمدة من ِقبل مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية المدعومة من التضامن 
المبتدئة  المدربين  دورة  للتنس  العماني  االتحاد  نظم  2018م،  لعام  الدولية  األولمبية  باللجنة  األولمبي 
قابوس  السلطان  بمجمع  2018م  أبريل   23 وحتى   12 من  الفترة  خالل  األول  للمستوى  والمتوسطة 

الرياضي ببوشر.

وهدفت الدورة التي تضمنت على محاضرات في الجانبين النظري والعملي إلى تطوير وتأهيل المدربين 
ورفع مهاراتهم الفنية بما يتماشى مع التطورات العالمية في لعبة التنس األرضي، حيث أقيمت التدريبات 
النظرية  المحاضرات  الرياضي، فيما أقيمت  الخارجية بمجمع السلطان قابوس  التنس  العملية في مالعب 

في قاعة الترفيه بمركز المنتخبات الوطنية بالمجمع. 

وقد شارك في الدورة 24 مدربًا ومتدربة من داخل وخارج السلطنة، حيث تم التركيز على عدة محاور من 
بينها أساسيات لعبة التنس، وقانون اللعبة، وأنواع الضربات، وكيفية الضربة وسرعتها، وأنواع دوران الكرة، 

باإلضافة إلى كيفية تعلم أساسيات التنس لالعبين المبتدئين واألعمار السنية المختلفة.

المنازعات  لفض  الُعمانية  اللجنة  نظمت 
والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية الُعمانية 
لديها  المعتمدين  للمحكمين  تدريبيًا  برنامجًا 
الرياضية  واللجان  االتحادات  ممثلي  بحضور 
2018م  أبريل   10 8 وحتى  الفترة من  خالل 

بمقر اللجنة.
 

المحكمين  كفاءة  رفع  إلى  البرنامج  وهدف 
على  الضوء  وتسليط  اللجنة،  لدى  المعتمدين 
واقع التحكيم الرياضي في السلطنة، ومعرفة 
وفق  الرياضي  التحكيم  نظام  وقواعد  أسس 
إطار النشاط األولمبي، باإلضافة إلى مناقشة 
بعض الجوانب العملية المتعلقة بآلية التحكيم 
الرياضي  والتحكيم  المنازعات  فض  لجنة  لدى 

باللجنة األولمبية الُعمانية. 

 – الحيان  بن مسفر  عبدالله  الدكتور/  وحاضر 
عضو محكمة الكاس الدولية في اليوم األول 
التحكيم  ونظام  ماهية  حول  البرنامج  من 
األولمبي،  النشاط  إطار  في  الرياضي 
المعتمد  الرياضي  التحكيم  ونظام  ومبادئ 

في محكمة الكاس الدولية. 

خميس  بن  حمد  الدكتور/  فضيلة  تطرق  كما 
الجهوري – رئيس محكمة االستئناف بالرستاق 
في اليوم الثاني من البرنامج إلى الحديث عن 
ماهية ونظام التحكيم وفقًا لإلطار التشريعي 

والتنظيمي في السلطنة. 

وفي اليوم األخير من البرنامج قدم الفاضل/ 
زياد بن علي البلوشي – عضو اللجنة الُعمانية 
الرياضي لمحة عن  المنازعات والتحكيم  لفض 
العمانية  اللجنة  لدى  الرياضي  التحكيم  نظام 
باللجنة  الرياضي  والتحكيم  المنازعات  لفض 
مناقشة  إلى  باإلضافة  الُعمانية،  األولمبية 
بالتحكيم  المتعلقة  العملية  الجوانب  بعض 

الرياضي في السلطنة. 
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شارك كل من الفاضل/ عبدالله بن حميد الذهلي - عضو لجنة المسابقات باالتحاد الُعماني أللعاب الِقوى، 
والفاضلة/ زينب بنت خميس الزدجالية – عضو اللجنة الُعمانية للتضامن األولمبي في الدورة الدولية الثامنة 
والخمسين للشباب التي أقيمت في اليونان خالل الفترة من 14 – 30 يونيو 2018م ممثلين عن اللجنة 
األولمبية الُعمانية، وذلك ضمن البرامج السنوية التي تقدمها األكاديمية األولمبية الدولية للجان األولمبية 

الوطنية.

وبلغ عدد المشاركين في الدورة 160 مشاركًا من 55 دولة، وتناولت موضوع التحديات التي تواجه الرياضي 
األولمبي كنموذج ُيحتذى، حيث تضمنت على عدة جلسات نقاشية يومية قدمها أعضاء وخبراء متخصصين 

من اللجنة األولمبية الدولية، وفتح باب النقاش لطرح األسئلة من ِقبل المشاركين. 

األولمبي،  العلم  حول  وعملية  نظرية  أولمبية  ودروس  الرياضية،  األنشطة  من  العديد  الدورة  كما صاحب 
وطريقة حمل الشعلة األولمبية، وانطالقة األولمبياد، ودور اإلعالم في بناء الرياضي، باإلضافة إلى زيارات 

ميدانية لمواقع انطالقة األلعاب األولمبية ورحالت ونشاطات ترفيهية مختلفة.

أن تكون قدوة  لها  العربية وكيف  الرياضية  الدورة ورقة عمل حول  الزدجالية خالل  زينب  الفاضلة/  وقدمت 
للرياضيات العربيات.  

الدورة الدولية الثامنة والخمسين للشبابدورة اإلدارة الرياضية

من منطلق حرص اللجنة األولمبية الُعمانية على االستفادة من برامج التضامن األولمبي باللجنة األولمبية الدولية بما 
الُعمانية وتخريج كوكبة من اإلداريين المتميزين القادرين على تحمل أعباء  يسهم في تعزيز مخرجات الحركة الرياضية 
العمل اإلداري بكل جدارة واقتدار، نظمت اللجنة الُعمانية للتضامن األولمبي باللجنة األولمبية الُعمانية دورة اإلدارة 
الرياضية خالل الفترة من 16 – 23 أبريل 2018م، وذلك ضمن الخطة السنوية للجنة والرامية إلى تطوير وصقل الكوادر 

اإلدارية العاملة بمختلف الهيئات والمؤسسات الرياضية.
 

وبلغ عدد المشاركين في الدورة 21 دارسًا من موظفي اللجنة األولمبية الُعمانية، واالتحادات واللجان الرياضية، ووزارة 
الشؤون الرياضية، والمؤسسات الحكومية المهتمة باإلدارة الرياضية. 

وهدفت الدورة إلى تطوير قدرات اإلداريين في المجال الرياضي، وتقديم دراسات فردية ميدانية، والعمل على تبادل 
الخبرات والمعارف، باإلضافة إلى تطوير ثقافة حل الصعوبات والتحديات التي تواجه اإلداريين العاملين بالحقل الرياضي. 

الرئيسية منها  المواد  العدواني حيث قدم مجموعة من  المعتمد/ هشام بن سالم  المحاضر  الدورة  وقد حاضر في 
وتنظيم  والتسويق،  المالية،  والشؤون  البشرية،  والموارد  واالستراتيجية،  واألولمبية،  الرياضية  المؤسسات  تنظيم 

الفعاليات الرياضية.
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ورشة «مهارات التعامل مع وسائل اإلعالم للرياضيين»

الدورة الدولية المشتركة الرابعة عشرة
  لرؤساء أو مديري األكاديميات األولمبية الوطنية

دورة اإلدارة الرياضية المتخصصة
   في الحقل المالي

أقيمت بمقر اللجنة األولمبية العمانية بتاريخ 24 يوليو 
التعامل مع وسائل اإلعالم  2018م ورشة «مهارات 
للرياضيين» بحضور بعض الرياضيين المشاركين بدورة 
األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة بإندونيسيا 2018 من 

اإلداريين والمدربين والالعبين.

وقام بتقديــم الحلقــــة الفاضــــل/ ســـامـــح الــدهـــشــــان 
باللجنة األولمبية العمانية، حيث  المستشار اإلعالمي 
استعرض قواعد ومهارات التعامل مع اإلعالم الرياضي 
بمختلف أنواعه (التلفزيون واإلذاعة والصحافة)، وقدم 
نماذج مصورة لمقابالت لنجوم عالميين ومحليين. كما 
مع  للتعامل  الالزمة  الضرورية  المهارات  عن  تحدث 
وأنواعها، وأهمية  المقابالت  اإلعالم، وكذلك  وسائل 
المقابالت،  عمل  أثناء  الفّعال  االتصال  ومهارات  اللغة 
إجراء  عند  به  القيام  وعدم  به  القيام  يجب  ما  وأيضا 

المقابالت مع وسائل اإلعالم المختلفة.
وقد أوضح للمشاركين كيفية التعامل مع منصات التواصل االجتماعي وتأثيرها الحالي في نقل الخبر، كما أعطى 

مقارنات بين مختلف وسائل التواصل االجتماعي وكيفية استخدامها في صناعة الرأي العام اإليجابي.

الحقل  في  المتخصصة  الرياضية  اإلدارة  دورة  األولمبي  للتضامن  الُعمانية  باللجنة  ممثلة  الُعمانية  األولمبية  اللجنة  نظمت 
اللجنة  في  العاملين  من  موظفًا   22 تأهيل  إلى  الدورة  حيث هدفت  2018م،  20 سبتمبر   –  18 من  الفترة  خالل  المالي 
األولمبية الُعمانية واالتحادات واللجان الرياضية ووزارة الشؤون الرياضية في المجال المالي وذلك من خالل تزويدهم بالبيانات 

والمعلومات الالزمة إلدارة الجانب المالي في مؤسساتهم المختلفة والتي تتناسب مع المنظومة المالية بالدولة.  

المجتمع  للتدريب وخدمة  العميد  البوسعيدي أستاذ مساعد ومساعد  الدكتور/ منذر بن هالل  الدورة  وقد حاضر في 
بجامعة السلطان قابوس، حيث تطرق إلى العديد من المحاور من بينها أساسيات المحاسبة المالية، والقوائم المالية، 
األرباح  وقائمة  العمومية  الميزانية  حيث  من  المالية  القوائم  إعداد  وطريقة  المالية،  المعامالت  تسجيل  وخطوات 
والخسائر، باإلضافة إلى االرتباطات المالية وقضايا الصرف، والموازنة العامة وتحليل التكاليف والكمية واألرباح والرقابة 
ِتمت الدورة بتوزيع شهادات المشاركة المعتمدة من اللجنة األولمبية الدولية في مجال اإلدارة  المالية والتدقيق. واخُتُ

الرياضية للمشاركين الذين حققوا متطلبات الدورة األساسية. 

وتستهدف في  العمانية،  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  ِقبل  من  المعتمدة  السنوية  البرامج  من  الدورة  وتعتبر هذه 
واللجان  باالتحادات  العاملين  الموظفين  وتدريب  تأهيل  إلى  باإلضافة  الرياضي  المجال  في  العاملة  القيادات  مجملها 
أداء  من  تمكنهم  التي  والخبرات  بالمهارات  وتزويدهم  كفاءتهم  رفع  بهدف  الشريكة  الرياضة  والمؤسسات  الرياضية 

أعمالهم بشكل أفضل. 

العام  التصور  إعداد  العدواني عضو فريق  بن سالم  الفاضل/ هشام  شارك 
الُعمانية  اللجنة األولمبية  الُعمانية وممثًال عن  لمشروع األكاديمية األولمبية 
األكاديميات  مديري  أو  لرؤساء  عشرة  الرابعة  المشتركة  الدولية  الدورة  في 
2018م  مايو   13  –  6 من  الفترة  خالل  أقيمت  والتي  الوطنية  األولمبية 

باألكاديمية األولمبية الدولية باليونان.

وتم خالل الدورة التطرق لدور األولمبيين في االرتقاء بالفلسفة األولمبية من 
خالل المعرفة والتجربة في مجال التعليم األولمبي، وتقديم تقارير عن أنشطة 
اللجان األولمبية الوطنية وأكاديمياتها خالل األعوام السابقة وكيفية سير العمل 
واستعرض  األولمبية.  بالحركة  والنهوض  األولمبي  بالتعليم  يتعلق  فيما  بها 
العدواني التصور العام لمشروع األكاديمية األولمبية الُعمانية الذي قام به فريق 

العمل المشكل بناًء على قرار مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية. 
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تأهيل  دورة  في  العدواني  هشام  الفاضل/  شارك 
والتي  المتقدمة  الرياضية  اإلدارة  لدورات  المدربين 
أقيمت في سويسرا خالل الفترة من 24 – 26 سبتمبر 
لرفع  المتخصصة  الدورة  هذه  خصصت  وقد  2018م. 
اإلدارة  لدورات  مدراء  يكونوا  ولكي  المشاركين  كفاءة 
الُعمانية  اللجنة  تنظمها  والتي  المتقدمة  الرياضية 
للتضامن األولمبي سنويًا في إطار البرامج المعتمدة 

من ِقبل مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية.

نظم االتحاد الُعماني للفروسية وبدعم من اللجنة األولمبية الُعمانية ممثلة باللجنة الُعمانية للتضامن األولمبي دورة مدربي قفز 
الحواجز“ المستوى األول” - للمرة األولى بالسلطنة –خالل الفترة من 30 سبتمبر - 4 أكتوبر2018م بمزرعة الرحبة بوالية بركاء.

وشارك في الدورة 25 متدربا منهم 15 متدربا للحصول على الشارات الدولية و10 متدربين كمستمعين لالستفادة 
من مضمون هذه الدورة، حيث اشتملت على الجانبين النظري والعملي بهدف رفع كفاءة وقدرات الكوادر الُعمانية 

في رياضة قفز الحواجز والتي تعتبر إحدى رياضات الفروسية األولمبية.
وتتبع هذه الدورة منهج االتحاد الدولي للفروسية في أساسيات تعليم ركوب الخيل في رياضات الخيل األولمبية مما 
لها األثر الكبير لتطوير سلك رياضات الفروسية األولمبية في السلطنة من حيث تحسين أداء المدرب عن طريق إعداد 
البرامج التدريبية مسبقا إلرسال المحتوى بشكل أفضل، وأيًضا اتباع إجراءات األمن والسالمة والسلوكيات التي يجب 

أن يتبعها المدرب، وعمل البرامج الرياضية للخيل والفارس لكي يصلوا إلى البطوالت العالمية بطريقة منظمة.

ورشة العناية بالقدم الرياضي
في إطار البرامج المعتمدة من ِقبل مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية لعام 2018م نظمت اللجنة الُعمانية 
(العناية  بعنوان  2018م ورشة عمل  30 ديسمبر  بتاريخ  اإلدارة  لمجلس  المساعدة  اللجان  إحدى  الرياضي  للطب 

بالقدم الرياضي) بمقر األكاديمية األولمبية الُعمانية. 
واستهدفت الورشة أخصائيي العالج الطبيعي بالمنتخبات الوطنية واألندية الرياضية حيث هدفت إلى توعيتهم 

 بالمستحدثات الجديدة في مجال العناية بقدم الرياضي.
للقدمين  الرياضية  اإلصابات  طب  اختصاصي  الشامسي  سالم  بن  فهد  الفاضل/  الورشة  في  حاضر  وقد 
بمستشفى سبيتار - دولة قطر، حيث تطرق إلى العديد من المحاور من بينها التعريف بطب عالج القدم والكاحل 

والساق، والتقييم البيوميكانيكي، وكيفية اختيار األحذية الرياضية المناسبة للرياضيين. 

دورة تأهيل المدربين لدورات اإلدارة
  الرياضية المتقدمة

دورة المدربين لالتحاد الُعماني للفروسية
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المشاركات
4647



دورة األلعاب الرابعة لألندية العربية للسيدات
  اإلمارات العربية المتحدة (2-12فبراير 2018م)

* بعثة سلطنة ُعمان المشاركة بالدورة

6 عدد الالعبات:

1عدد اإلداريين:
2عدد المدربين:

ألعـاب القـــوى

9المجموع:

6 عدد الالعبات:

1عدد اإلداريين:
2عدد المدربين:

الــــرمـــايـــــــة

9المجموع:

عدد الالعبات:12

1عدد اإلداريين:
3عدد المدربين:

الكـرة الطائـرة

16المجموع:

15 3

النتـائـــج المحققـــة: 

حصيلة أندية السلطنة المشاركة في الدورة  9 ميداليات ملونة

بناًء على قرار مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية شاركت السلطنة ممثلة باللجنة الُعمانية لرياضة المرأة في دورة 
األلعاب الرابعة لألندية العربية للسيدات التي أقيمت بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من 2 – 12 

فبراير 2018م بثالثة أندية وهي: نادي صحار للكرة الطائرة، ونادي قريات للرماية، وفريق رياضات القوى أللعاب القوى.

* حققت العبات ألعاب القوى ذهبية، وفضيتان، وبرونزيتان، فيما أحرزت العبات الرماية فضية و 3 برونزيات، 
بينما اكتفت العبات الكرة الطائرة بالمشاركة اإليجابية في الدورة
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بناًء على قرار مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية تمت المشاركة بدورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة التي 
أقيمت في إندونيسيا خالل الفترة من 18 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر 2018م ببعثة مؤلفة من 69 مشاركًا 

منهم 41 العبًا وعدد 4 العبات وعدد 24 إداريًا تمثل ثمانية ألعاب رياضية وهي:

( ألعاب القوى ، السباحة ، الرماية ، اإلبحار الشراعي ، رفع األثقال ، الهوكي ، كرة الطائرة الشاطئية، التنس األرضي )
وتعتبر هذه المشاركة إحدى األهداف السنوية األساسية لعام 2018م للجنة األولمبية الُعمانية وتنفيذًا للخطة 

االستراتيجية بعيدة المدى وصوًال إلى دورة األلعـــــاب األولمبية (2020 - 2024م).

دورة األلعاب اآلسيوية الثامنة عشرة 
   إندونيسيا (18 أغسطس – 2 سبتمبر 2018م)

6 عدد الالعبين:

0عدد الالعبات:
3عدد اإلداريين:

69المجموع:24عدد اإلداريين:4عدد الالعبات:41عدد الالعبين:

ألعـاب القـــوى

9المجموع:

2 عدد الالعبين:

0عدد الالعبات:
2عدد اإلداريين:

الســبــــاحــــــــة

4المجموع:

3 عدد الالعبين:

0عدد الالعبات:
3عدد اإلداريين:

اإلبحار الشراعي

6المجموع:

1 عدد الالعبين:

0عدد الالعبات:
1عدد اإلداريين:

رفـــع األثــقـــال

2المجموع:

6 عدد الالعبين:

3عدد الالعبات:
7عدد اإلداريين:

الـــــرمــــــــايــــــة

16المجموع:   

4 عدد الالعبين:

0عدد الالعبات:
2عدد اإلداريين:

كرة الطائرة الشاطئية

6المجموع:

عدد الالعبين:18

0عدد الالعبات:
4عدد اإلداريين:

الــــهــــــوكـــــي

22المجموع:

1 عدد الالعبين:

1عدد الالعبات:
2عدد اإلداريين:

الـــتـــــنـــــــــــس

4المجموع:
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أوًال: اإلبحار الشراعي:
• في سباق قارب ثنائي البدن (49) مّثل المنتخب كل من وليد الكندي ومصعب الهادي وتم تحقيق المركز 

الرابع وقد كان قاب قوسين أو أدنى من الظفر بالميدالية البرونزية لوال الخطأ الفني الذي وقع.

ثانيا: كرة الطائرة الشاطئية:
• تمكن المنتخب "ب" المكون من مازن الهاشمي ونوح الجلبوبي من الوصول إلى الدور ربع النهائي بعد 

أن حقق الفوز في أربع مباريات.

ثالثًا: ألعاب القوى:

• في سباق 100 م شارك في المسابقة 35 العبًا وتأهل العداء بركات الحارثي إلى الدور نصف النهائي 
مسجًال رقمًا وقدره (10.21 ثانية) وحقق المركز التاسع.

• في سباق 200 م شارك في السباق 31 العبًا ومثل السلطنة العداء محمد عبيد السعدي وتأهل إلى 
الدور النهائي وسجل رقمًا وقدرة (20.81 ثانية).

• في سباق x 100 4 م تتابع مثل منتخب السلطنة كل من العدائين: بركات الحارثي، وفاتك بيت قيسان، 
ومحمد السعدي، وعمار السيفي، وحقق الفريق المركز التاسع مسجًال رقمًا وقدرة (39.76 ثانية). 

رابعًا: الهوكي:
• فاز المنتخب الوطني في ثالث مباريات وحقق المركز السابع في الدورة.

خامسًا: السباحة:
• تمت المشاركة بإثنين من السباحين الواعدين وتم تحقيق نتائج مقبولة في بعض المسابقات حيث حقق 
السباح عيسى العدوي رقمًا جديدًا في سباق 100 م حرة بلغ (53.06 ثانية) محطمًا رقمه السابق (54.90 ثانية).

سادسًا: الرماية:
• مّثل منتخب الرماية تسعة رماة (6 ذكور و3 إناث)، واستطاعوا تطوير وتحسين أرقامهم القياسية وتركوًا 
انطباعًا جيدًا على المستوى اآلسيوي، وكان األفضل نوعيًا من بينهم الرامي حسين الشهومي الذي شارك 

في مسابقة دوبل تراب، والرامي حمد الخاطري الذي شارك في سباق 50 م بندقية 3 أوضاع. 

سابعًا: التنس األرضي:
• على الرغم من المستوى العالي للمنافسات استطاع العبا منتخبنا الوطني للتنس وهما محمد النبهاني، وفاطمة 

النبهاني من تقديم مستويات جيدة واكتساب الخبرة إثر احتكاكهم بالعبين من المستوى العالي في الدورة. 
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 دورة األلعاب األولمبية الثالثة للشباب 
    األرجنتين (6 – 18 أكتوبر 2018م)

األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  لقرار  تنفيذا 
األلعاب  بدورة  المشاركة  تمت  الُعمانية 
في  أقيمت  التي  للشباب  الثالثة  األولمبية 
خــــــالل  (األرجنتين)  آيــــرس  بوينس  مدينة 
الفترة 6 - 18 أكتوبر 2018م ببعثة مؤلفة من 
8 مشاركين (4 العبين والعبة واحدة)، يمثلون 
القوى،  ألعاب  هي  رياضية  ألعاب  ثالث 

والسباحة، واإلبحار الشراعي.

وألول مرة في تاريخ مشاركة السلطنة في 
دورات األلــعــــاب األولمبيــــة للشبــــاب تمكـــــن 
الـــعــــداء/ مـــحـــمــــــد السليمانـــي مـــــن تحقيق 
سبـــاق  فـــي  المطلـــــوب  التأهيلــــي  الرقم 
2000 م موانع والعداء/ علي البلوشي في 
سباق 200م وذلك في بطولة آسيا للشباب 
يوليو  شهر  في  تايلند  في  أقيمت  التي 

2018م.

كمــــا حقـــق كل مــن األبطــال: محمد بن نبيل البلوشي – اإلبحار الشراعي، والرا اليافعية – السباحة، وشهاب الدين 
رزق – السباحة، معايير األهلية للرياضيين المعتمدة من ِقبل اللجنة األولمبية الدولية واالتحادات الدولية من حيث 

المستوى الفني ومؤشرات التطور النوعي.

من خالل المشاركات للمنتخبات الوطنية لسلطنة ُعمان لفئة الشباب في الدورات األولمبية للشبــــــاب (2010 - 2018م) 
كانت نتائج هذه الدورة هي األفضل واألميز من حيث التأهل الرسمي والترتيب العام في المسابقات، وقد تم حصر 

النتائج التي تحققت كالتالي:

النتــــائــــــــج: 

 أوًال: ألعاب القوى:
• تمكن العداء علي البلوشي من الوصول للدور النهائي وحقق المركز السادس مسجًال رقمًا جديدًا وقدرة (21.36) 

والرقم السابق (21.72 ثانية).

ثانيًا: السباحة:

• سجل السباح شهاب الدين رزق رقمًا جديدًا له في سباق 50م حرة (27.55 ثانية) والرقم السابق (28.55 ثانية)، 
كما سجل رقمًا جديدًا في سباق 100م حرة (1.00.68 د) ورقمه السابق (1.03.81 د).

• تمكنت السباحة الرا اليافعية من تسجيل رقم قياسي جديد في سباق 50 م صدر وقدره (37.35 ثانية) والرقم 
السابق (37.74 ثانية). 5455
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الزبير يستقبل السفير الكوري بالسلطنة

2018م بمكتبه  17 يناير   استقبل الشيخ/ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة األولمبية العمانية السابق بتاريخ 
باللجنة سعادة/  دو هو كانج سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد لدى السلطنة. وقد تطرق اللقاء إلى العديد 
من الموضوعات ذات االهتمام المشترك وبحث سبل التعاون لتعزيز العالقات القائمة بين البلدين في المجاالت 

الرياضية. 

كما تم تبادل النقاش حول دورة األلعاب األولمبية الشتوية الثالثة والعشرين التي أقيمت بمدينة بيونغ شانغ 
بكوريا الجنوبية خالل الفترة من 9 – 25 فبراير 2018م، حيث تنافس فيها أكثر من 6500 رياضيا من 95 دولة 

للحصول على 102 ميدالية ذهبية. 

وأعرب سعادة السفير الكوري عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدًا على حرصه واهتمامه لتعزيز العالقات بين البلدين 
خاصة فيما يتعلق بإنجاح التعاون المشترك في المجال الرياضي. 

باللجنة  2018م  مارس   20 بتاريخ  السابق  الُعمانية  األولمبية  اللجنة  رئيس  الزبير  بن محمد  خالد  الشيخ  التقى 
بمعالي اللواء/ جبريل الرجوب رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية بحضور الفاضل/ طه بن سليمان الكشري 

األمين العام باللجنة األولمبية الُعمانية وذلك في إطار تعزيز العالقات في المجال الرياضي بين البلدين. 

وقد رحب الزبير بمعالي اللواء في بلده الثاني سلطنة ُعمان وأثنى على الجهود التي يبذلها القائمون على 
الرياضة الفلسطينية في تفعيل األنشطة والبرامج التي من شأنها أن تسهم في تطوير الحركة األولمبية في 
بين  التعاون  أوجه  بتعزيز  المتعلقة  الموضوعات  ومناقشة  الودية  األحاديث  تبادل  اللقاء  خالل  وتم  المنطقة. 

اللجنتين بما يخدم الشباب والرياضة. 

الُعمانية ومؤكدا على حرص  للرياضة  النجاح  المزيد من  الزيارة متمنيا  بهذه  اللواء سعادته  أبدى معالي  من جهته 
واهتمام اللجنة األولمبية الفلسطينية بتفعيل البرامج واألنشطة الرياضية المشتركة مع اللجنة األولمبية الُعمانية. 

"األولمبية الُعمانية" تبحث سبل التعاون
    مع اللجنة األولمبية الفلسطينية
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الحوسني يلتقي بنائب رئيس  البعثة
   الدبلوماسية اليابانية بمسقط

األلعاب  دورة  الستضافة  مؤسساتها  بمختلف  باليابان  طوكيو  مدينة  بها  تقوم  التي  االستعدادات  إطار  في 
باإلنابة  الُعمانية  األولمبية  اللجنة  رئيس  الحوسني  هالل  بن  سيف  الشيخ/  التقى   2020 طوكيو  األولمبية 
بالمستشار/ هيدياكي ياماموتو نائب رئيس البعثة بالسفارة اليابانية بحضور الفاضل/ طه بن سليمان الكشري 
األمين العام باللجنة والفاضل/ مونيهيرو أنزاوا رئيس القسم السياسي واالقتصادي والثقافي بالسفارة، وذلك 

بتاريخ 13 ديسمبر 2018م بمقر اللجنة األولمبية العمانية.

تم خالل اللقاء بحث أوجه التعاون بين السلطنة واليابان في المجال الرياضي وخصوصا فيما يتعلق باالستفادة 
من الخبرات اليابانية في مجاالت التدريب، وتأهيل الكوادر الرياضية في مختلف الرياضات  ومن ضمنها رياضتي 
الكاراتيه والجودو اللتان تمارسان في اليابان بكثره،  وكذلك التنسيق فيما من شأنه التعاون مع اليابان  للمشاركة 
المنتخبات المتوقع حضورها  أو  الرياضية  القادمة، باإلضافة إلى مناقشة برنامج السلطنة واأللعاب  باألولمبياد 
في أولمبياد 2020، وتعزيز التعاون وتعميق العالقات بين الهيئات الرياضية بين البلدين وكيفية االستفادة من 

لجان الصداقة المشكلة  بين ُعمان ومدينة هيروشيما اليابانية ومدينة تارت باليابان أيضا . 

كافة  على  والبارالمبية  الصيفية  األولمبية  األلعاب  دورة  الستضافة  اليابان  استعدادات  إلى  التطرق  تم  كما 
المستويات، حيث ستنطلق المنافسات بدًءا من تاريخ 24 يوليو 2020م وتنتهي في التاسع من أغسطس من 
رياضي  ألف  عشر  إحدى  الى  األولمبياد  في  المشاركين  الرياضيين  عدد  يصل  أن  المتوقع  ومن  العام،  نفس 

ورياضية ألكثر من 200 دولة يتنافسون في أكثر من 30 لعبة و 324 مسابقة. 
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اللجنة  رئيس  الزبير  محمد  بن  خالد  الشيخ/  شارك 
األولمبية الُعمانية السابق في اجتماع اللجنة األولمبية 
الدولية الذي عقد على هامش دورة األلعاب األولمبية 
انطلقت  والتي  الكورية  تشانغ  بيونغ  بمدينة  الشتوية 
نسختها الثالثة والعشرين بتاريخ 9 فبراير 2018م. وقد 
تم االتفاق – بعد التصويت باإلجماع - على إقامة دورة 
األلعاب األولمبية للشباب لعام 2022 في قارة أفريقيا، 
في  لألولمبياد  المستضيفة  المدينة  اختيار  تم  حيث 
األلعاب  دورة  هامش  على  عقد  والذي  اللجنة  اجتماع 
آيرس  بوينس  بمدينة  أقيمت  التي  للشباب  األولمبية 

باألرجنتين خالل الفترة من 6 – 18 أكتوبر 2018م. 

شارك الفاضل/ خالد بن علي العادي أمين الصندوق باللجنة 
األولمبية الُعمانية – رئيس اللجنة الُعمانية للرياضة والمجتمع 
آسيا  التحاد  عشر  الخامس  العام  المؤتمر  في  النشط 
للرياضة للجميع الذي أقيم بهونج كونج خالل الفترة من 21 
– 24 يونيو 2018م. وقد تطرق المؤتمر لكيفية تحقيق مبدأ 
تضمن  حيث  األولمبي،  التعليم  خالل  للجميع من  الرياضة 
البرنامج عرض عدة أوراق عمل بمشاركة متحدثين وأخصائيين 
من مختلف الدول تناولوا خاللها العديد من المحاور من بينها 
في  التطور  ومدى  للجميع  للرياضة  المشرق  المستقبل 
األنشطة والبرامج في السنوات الماضية وتقييمها، ونوع 
المعنية  واللجان  الوطنية  األولمبية  اللجان  بين  العالقة 
بالرياضة للجميع وآلية العمل بينهما، واإلطار االستراتيجي 

للتعليم األولمبي، باإلضافة إلى االطالع على إحصائيات تخص أعداد الممارسين للرياضة في عدد من الدول وتوضيح 
مدى تقدمها في نشر ثقافة الرياضة للجميع وكيفية الترويج لها. كما تم االطالع على مقومات النجاح للمدينة النشطة 
والتي تسهم في زيادة ممارسة الرياضة من ِقبل أغلب شرائح المجتمع حيث تم استعراض العديد من التجارب الناجحة 
التي تمت في بعض الدول والمدن حول العالم كاليابان، والمدينة النشطة في ليفربول. وقد صاحب المؤتمر زيارة 
لمعهد الرياضة بهونج كونج واالطالع على اآللية المتبعة به لكيفية تطوير قدرات الالعبين وصقل مواهبهم وتأهيلهم 
ليصبحوا أبطاُال، وزيارة أكبر نادي رياضي بهونج كونج واالطالع على المنشآت والمرافق به، باإلضافة إلى المشاركة في 

اليوم األولمبي 2018 لهونج كونج.

المنتدى  في  الُعمانية  األولمبية  اللجنة  شاركت 
اإلقليمي للجان األولمبية الوطنية في منطقتي 
آسيا الوسطى وغرب آسيا الذي أقيم خالل الفترة 
(3-2) مايو 2018م بمدينة بشكيك بقيرغيزستان. 

المنتدى  في  الُعمانية  األولمبية  اللجنة  مثل  وقد 
كلٌّ من الفاضل/ كاظم بن خان البلوشي مدير البعثة 
الثامنة  اآلسيوية  األلعاب  لدورة  الُعمانية  الرياضية 
عشرة، والفاضلة/ فاطمة بنت حمدان الحارثية رئيسة 
قسم التنسيق والمتابعة باللجنة األولمبية الُعمانية. 

وتم خالل المنتدى مناقشة األمور الفنية للبعثات 
اآلسيوية  األلعاب  دورة  في  المشاركة  الرياضية 

الثامنة عشرة التي أقيمت بإندونيسيا خالل الفترة من 18 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر 2018م، واعتماد 
الفرق المسجلة في الموقع الخاص بالدورة. كما تم تقديم مجموعة من العروض من بينها عرض دورة 
األلعاب األولمبية طوكيو 2020، وعرض التضامن األولمبي باللجنة األولمبية الدولية حول استعدادات 

المشاركة في الدورة أعاله. 

شارك الدكتور/ محمود بن سيف الجفيلي رئيس 
األولمبية  باللجنة  الرياضي  للطب  الُعمانية  اللجنة 
للطب  الدولي  االتحاد  اجتماع  في  الُعمانية 
الرياضي الذي عقد بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل 

خالل الفترة من 12 – 15 سبتمبر 2018م.
وقد تم مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول األعمال وفي مقدمتها انتخابات أعضاء المجلس 

واللجان العاملة باالتحاد للفترة المقبلة.

مشاركـــة الزبيـــر فـي اجتمـــاع
   اللجنة األولمبية الدولية

اللجنة األولمبية الُعمانية تشارك في
   المنتدى اإلقليمي للجان األولمبية الوطنية

العادي يشارك في المؤتمر العام
   التحاد آسيا للرياضة للجميع بهونج كونج

المشاركــة فــي اجتمـاع
   االتحاد الدولي للطب

     الرياضي
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شارك الشيخ/ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة األولمبية 
الكشري  سليمان  بن  طه  والفاضل/  السابق  الُعمانية 
العمومية  الجمعية  اجتماع  في  باللجنة  العام  األمين 
السابع والثالثين للمجلس األولمبي اآلسيوي الذي عقد 
استضافتها  مع  بالتزامن  جاكرتا  اإلندونيسية  بالعاصمة 
خالل  تم  وقد  عشرة.  الثامنة  اآلسيوية  األلعاب  لدورة 
سانيا  مدينة  استضافة  عقد  على  التوقيع  االجتماع 
إلى   ،2020 الشاطئية  األلعاب اآلسيوية  الصينية لدورة 
اليابان  واستعدادات  العمل  لسير  مرئي  عرض  جانب 
الستضافة دورة األلعاب األولمبية 2020، باإلضافة إلى 
اللجان  واتحاد  األولمبي  التضامن  تقارير  على  االطالع 
األولمبية الوطنية والمحكمة الرياضية الدولية، إلى جانب 

لجان المجلس األولمبي اآلسيوي.

المرضوف  محمد  بن  سعد  الشيخ/  معالي  التقى 
السعدي وزير الشؤون الرياضية الموقر والشيخ/ خالد 
العمانية  األولمبية  اللجنة  رئيس  الزبير  محمد  بن 
السابق بالشيخ/ أحمد الفهد الصباح رئيس المجلس 
بينهم  جمع  رسمي  لقاء  في  اآلسيوي  األولمبي 
الثامنة عشرة  اآلسيوية  األلعاب  دورة  على هامش 
التي استضافتها إندونيسيا وذلك بمقر إقامة الوفود 
الرسمية للدورة.  وتم خالل اللقاء التحدث حول الجانب 
الدورات  المجال األولمبي وما تقدمه  الرياضي في 
اآلسيوية التي ينظمها المجلس األولمبي اآلسيوي، 
خالل  اآلسيوي  األولمبي  المجلس  رئيس  وأشاد 
القطاع  تطوير  في  العمانية  الحكومة  بدور  اللقاء 
واللجنة  الرياضية  الشؤون  وزارة  ودور  الرياضي 

األولمبية الُعمانية بدعم وإنجاح مثل هذه الدورات الرياضية. وقد حضر اللقاء الفاضل/ طه بن سليمان الكشري 
األمين العام باللجنة األولمبية العمانية.

"األولمبية الُعمانية" تشارك في اجتمــاع
     الجمعية العمومية للمجلس األولمبي اآلسيوي

المنتدى القاري الثالث للرياضيين
   للجان األولمبية الوطنية اآلسيوية

–عضو  الدرمكي  ناصر  بن  أحمد  الفاضل/  من  كل  تواجد 
صالح  بنت  شنونة  والفاضلة/  للرياضيين،  الُعمانية  اللجنة 
الحبسية – العبة ألعاب القوى سابقًا في المنتدى القاري 
الثالث للرياضيين للجان األولمبية الوطنية اآلسيوية الذي 
أقيم خالل الفترة من 23 – 25 نوفمبر 2018م بطوكيو – 

اليابان بتنظيم من المجلس األولمبي اآلسيوي. 

الوطني  المركز  في  أقيم  الذي  المنتدى  في  وشارك 
44 دولة  الرياضيين من  79 مرشحًا من  للتدريب بطوكيو 
اللجان  لجميع  األسس  وضع  إلى  هدف  حيث  آسيوية، 
األولمبية الـ 45 في المجلس األولمبي اآلسيوي ليكون 
لكل منها لجنة للرياضيين خاصة بها. وفي الوقت الحالي، 
هناك لجنة للرياضيين في 36 لجنة أولمبية وطنية آسيوية.

األمين  الكشري  سليمان  بن  طه  الفاضل/  شارك 
اجتماعات  في  الُعمانية  األولمبية  باللجنة  العام 
الوطنية  األولمبية  اللجان  التحاد  العمومية  الجمعية 
 – بطوكيو  أقيما  اللذان  السنوي  والحفل  (أنوك) 
اليابان خالل الفترة من 29-27 نوفمبر 2018م. كما 
عضو  اإلسماعيلية  سعادة  الفاضلة/  أيضًا  تواجدت 
مجلس اإلدارة – نائب رئيس اللجنة الُعمانية لرياضة 
الدعوة  على  بناًء  نفسها  االجتماعات  في  المرأة 
التحاد  العام  األمين  من  المذكورة  استلمتها  التي 

اللجان األولمبية الوطنية. 

المــرضـــوف والــزبــيـــر
   يلتقيان برئيس المجلس األولمبي اآلسيوي

"األولمبيــــة الُعمانيــة"
     تشـــارك فــــي اجتـمــــاعــــــات أنــــــوك
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الشيخ عبدالوهاب الهنائي
   عضــــوًا بلجنة األخالقيات بأنــوك

الهنائي  عبدالله  بن  عبدالوهاب  الشيخ/  اختير 
المنازعات  لفض  الُعمانية  اللجنة  رئيس 
األخالقيات  بلجنة  عضوًا  الرياضي  والتحكيم 
باتحاد اللجان األولمبية الوطنية (أنوك)، وذلك 
لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماعات  خالل 
التي أقيمت في طوكيو باليابان خالل الفترة 
2018م. ويأتي إنشاء  29 نوفمبر    – 27 من 
المجلس  موافقة  بعد  األخالقيات  لجنة 
الوطنية  األولمبية  اللجان  التحاد  التنفيذي 
(أنوك) على اللوائح الداخلية التي تتيح إنشاء 
الئحة  على  واإلجماع  مستقلة  أخالقيات  لجنة 
للوائح  الداخلية  والبنود  والصالحيات  الشروط 
اإلجرائية وذلك خالل اجتماع المكتب الذي عقد 
الثالثة  األولمبية  األلعاب  دورة  هامش  على 
آيرس  ببوينس  أقيمت  التي  للشباب 
باألرجنتين في شهر أكتوبر من العام 2018م. 

المجالس  يمثلون  مستقلون  أعضاء  منهم  خمسة  أعضاء،  سبعة  من  أنوك  في  األخالقيات  لجنة  وتتألف 
األولمبية في خمس قارات ولديهم تدريٌب قانونيٌّ وخبرة في التحكيم، وعضٌو يمثل الرياضيين، باإلضافة 
إلى عضو يمثل المجلس التنفيذي ألنوك، وتم اختيار كل من الشيخ/ عبدالوهاب الهنائي (سلطنة ُعمان)، 
والدكتور/ جوزيه بنتو ساال (إسبانيا)، وبيتر هنري كير (أستراليا)، وكارو ليالي (بابوا غينيا الجديدة)، وهيربرت 
بيريز (الواليات المتحدة األمريكية)، وديجوينون عبدون (بنين) ليكونوا أعضاًء للجنة. وقد تم تعيينهم لوالية 

من أربع سنوات، وتقتصر فترة أي عضو على واليتين كحد أقصى. 

تمكنت اللجنة األولمبية الُعمانية من الحصول على دعم إلعداد عدد من الالعبين لتأهيلهم للمشاركة في دورة 
األلعاب األولمبية (طوكيو 2020) في 3 ألعاب رياضية هي السباحة وألعاب القوى والرماية، وذلك في إطار برامج 

التضامن األولمبي باللجنة األولمبية الدولية.

وكانت اللجنة األولمبية الُعمانية قد قامت بترشيح عدد من الالعبين بعد التنسيق مع االتحادات واللجان الرياضية 
الراغبة في االستفادة من المنح المقدمة من اللجنة األولمبية الدولية، وبعد التنسيق والرجوع لالتحادات الرياضية 
الدولية وبناًء على األرقام واإلنجازات المسجلة للرياضيين المرشحين من منتخباتنا الوطنية تم اختيار عدد 4 العبين 
منهم لالستفادة من الدعم وتضم القائمة كًال من الرامي/ حمد الخاطري من االتحاد الُعماني للرماية، والعداءة/ 
مزون العلوية العبة المنتخب الوطني أللعاب القوى، والِعَبين من االتحاد الُعماني للسباحة هما عيسى العدوي 

وعبد الرحمن الكليبي. 

وتهدف المنح المقدمة من التضامن األولمبي باللجنة األولمبية الدولية إلى مساعدة الرياضيين الذين يقع عليهم 
األلعاب  لدورة  وتأهيلهم  إعدادهم  مراحل  في  الوطنية  األولمبية  اللجان  من  مشاركتهم  والمقترح  االختيار 
األولمبية الثانية والثالثين باليابان، حيث يتيح هذا البرنامج للجان األولمبية الوطنية إمكانية الحصول على الدعم 
في  للمشاركة  للتأهل  يسعون  الذين  العالي  المستوى  ذوي  الرياضيين  من  محدود  غير  لعدد  والفني  المالي 

األلعاب األولمبية (طوكيو 2020).

اللجنة  رئيس  الهنائي  عبدالله  بن  الوهاب  عبد  الشيخ/  "كاس"  الرياضي  للتحكيم  الدولي  المجلس  عين 
الُعمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي محكمًا دوليا لدى محكمة التحكيم الرياضي التي تضم نحو 390 
محكمًا ينتمون إلى 87 دولة يستدَعْون في أي وقت للعمل ضمن هيئات التحكيم الرياضي. وقد تم اختيار 
الهنائي نظرًا لمسيرته المميزة وخبرته ومعرفته بمجال التحكيم والقوانين الرياضية. وتقع المحكمة بمدينة 

لوزان بسويسرا وتتميز باستقالليتها عن أي منظمة رياضية حيث تسجل فيها حوالي 300 قضية سنويًا. 

اللجنة األولمبية الُعمانية تنجح في الحصول
    على بطاقات دعم لتأهيل أربع من العبي المنتخبات الوطنية 

الشيخ عبدالوهاب الهنائي..
   محكما بـمحكمة "كاس"

7071



صورة

االتحاد العربي للرياضة للجميع
   يضع ثقته في 3 ُعمانيين لعضوية لجانه المساعدة

للرياضة  العربي  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة  اعتمدت 
اختيار  تم  حيث  له  المساعدة  اللجان  أعضاء  للجميع 
باللجنة  الصندوق  العادي أمين  الفاضل/ خالد بن علي 
للرياضة  الُعمانية  اللجنة  ورئيس  الُعمانية  األولمبية 
والمجتمع النشط رئيسًا للجنة الفنية باالتحاد. كما تم 
اللجنة  الدرمكي عضو  الفاضل/ أحمد بن مبارك  اختيار 
األولمبية  باللجنة  النشط  والمجتمع  للرياضة  الُعمانية 
الُعمانية عضوًا بلجنة التسويق وتنمية الموارد باالتحاد 

العربي للرياضة للجميع.

واختيرت الفاضلة/ ردينة بنت عامر الحجرية عضو اللجنة 
الُعمانية للرياضة والمجتمع النشط عضوًا بلجنة تطوير 

رياضة المرأة باالتحاد العربي للرياضة للجميع.
 

يأتي هذا االختيار في ضوء التنسيق الذي تم بين اللجنة األولمبية الُعمانية واالتحاد العربي للرياضة للجميع والعالقة التي تربطهما.

حصلت الفاضلة/ سعادة بنت سالم اإلسماعيلية عضو 
رئيس  نائب   – الُعمانية  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس 
دبلوم  شهادة  على  المرأة  لرياضة  الُعمانية  اللجنة 
اإلنجاز في مجال المرأة والرياضة المقدمة من اللجنة 
األولمبية الدولية وذلك تقديرًا لمساهمتها المتميزة 
بالسلطنة  النسوية  الرياضة  وتطوير  تفعيل  في 
نشر  في  تبذلها  التي  المستمرة  لجهودها  وتثمينًا 
الوعي بأهمية ممارسة المرأة للرياضة، ويعكس هذا 
اإلنجازات  تحقيق  على  الُعمانية  المرأة  قدرة  التكريم 
مختلف  في  المستمر  وعطاَءها  الفاعل  ووجودها 

ميادين العمل بما فيها المجال الرياضي.  
دائرة  مديرة  وظيفة  حاليا  اإلسماعيلية  وتشغل 
رياضة المرأة بوزارة الشؤون الرياضية ولديها عضوية 
في العديد من اللجان من بينها لجنة الرياضة والمرأة بالمجلس األولمبي اآلسيوي للفترة من (2017 2019-م)، وعضوة 
بمجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية للفترتين (2016-2013) و(2020-2017)، ونائبة رئيس اللجنة الُعمانية لرياضة المرأة 
منذ عام 2005م. كما أشرفت على عدد من المعسكرات والبطوالت على المستويين الداخلي والخارجي ومن بينها 

البطولة الخليجية الثانية للكرة الطائرة للناشئات عام 2013م ومعسكر فتيات األندية بالسلطنة (2015-2014م). 

سعادة اإلسماعيلية تحصل على
   شهادة دبلوم اإلنجاز في مجال المرأة والرياضة

7273



اإلنجازات والبرامج
(االتحادات واللجان الرياضية) 7475



الفــوز بكــأس خليجــي 23
دولة الكويت

 22 ديسمبر 2017م – 5 يناير 2018م

استضافة الحفل السنوي لتوزيع جوائز االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم 2018م

مسقط - 28 نوفمبر 

البـــرامــــج  اإلنجــــــازات

االتحاد العماني لكرة القدم

االتحاد العماني للفروسية

11

 اإلنجــــــازات

البطولة الدولية النسائية
اللتقاط األوتاد
واليــــة خصــــب 

24-30 يناير

بطولة كأس العالم الثالث
اللتقاط األوتاد

دولة اإلمارات العربية المتحدة
28 أكتوبر – 3 نوفمبر

حقق الفارس سلطان الطوقي
المركز الرابع

نهائيات اللوجينس ماستر – فرنسا 
28 نوفمبر – 2 ديسمبر

االتحاد العماني للكرة الطائرة

111

 اإلنجــــــازات

البطولة العربية السابعة والعشرين للكرة
الطائرة الشاطئية 
المملكة المغـــــربية 

31 يوليو – 16 أغسطس 

البطولة (21) للمنتخبات العربية للرجال
للكرة الطائرة

جمهورية مصر العربية
22 أكتوبر – 4 نوفمبر

االتــحــــاد الُعمــانـــي لكرة السلة

البـــرامــــج

استضافة البطولة (16) لمنتخبات الشباب لدول
مجلس التعاون الخليجي المؤهلة لكأس آسيا 2018م 

سلطنــــــــة ُعمــــــــان 
5-10 فبراير

استضافة بطولة األندية الخليجية الـ38
لكرة السلة

سلطنــــــــة ُعمــــــــان
6 – 14 مايو

12 34

االتحاد العماني أللعاب القوى

 اإلنجــــــازات

البطولة (16) أللعاب القوى للشباب
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

دولة الكويت
شهر مارس

البطولة العربية 18 أللعاب القوى
للشباب والشابات 

المملكة األردنية الهاشمية
19 – 22 أبريل

البطولة الثالثة لدول غرب آسيا
أللعاب القوى للرجال والسيدات 

المملكة األردنية الهاشمية 
 8 – 11 يوليو

317

22

اللجنة العمانية لبناء االجسام

 اإلنجــــــازات

بطولة آسيا لبناء األجسام
والفيزيك 
منغوليا

26 – 29 أبريل

بطولة غرب آسيا لبناء األجسام
والفيزيك 

مملكة البحرين
3 – 6 مايو

بطولة العالم لبناء األجسام
والفيزيك
إسبانيا

 6 – 12 نوفمبر

1 861
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االتحـــاد الُعمــانــي للسباحـــة

حقق الالعب نايف القاسمي أرقامًا شخصية جديدة في سباقات ( 50 م حرة، و100 م حرة،
و50 م فراشة، و100 م فراشة، و x 100 4 م حرة). 

 اإلنجــــــازات

البطولة العربية الرابعة للعموم / الجمهورية التونسية (12 – 15 يوليو) 

حقق الالعب عبدالرحمن الكليبي رقما عمانيًا جديدًا في سباق 200 م فراشة، ورقما شخصيًا
جديدًا في سباق 4 × 100 م حرة.

1

البطولة اآلسيوية األولى للسباحة للماسترز (اليابان - يوليو)

14

دورة األلعاب األولمبية الثالثة للشباب (األرجنتين ، 6 – 18 أكتوبر)

سجل السبــاح شهــاب الديــن رزق رقمــًا جــديــدًا لـــه فــي سبــاق 50م حــرة ورقمــًا جــديــدًا فـــي 
سباق 100م حرة.

تمكنت السباحة الرا اليافعية من تسجيل رقم قياسي جديد في سباق 50 م صدر ، علمًا بأنها
تعتبر أول سّباحة ُعمانية تشارك في الدورات األولمبية.

بطولة العالم للسباحة لألحواض القصيرة (الصين ، 11 – 17 ديسمبر)

حصــــل الالعـــب عيســـى العدوي على المركز األول في تصفيات سباق 50 م حرة محققًا
رقما قياسيا عمانيا جديدًا، كما حقق رقما قياسيا جديدًا في سباق 100 م حرة.

دورة األلعاب اآلسيوية 18 (إندونيسيا ، 18 أغسطس – 2 سبتمبر)

حـــقـــق الالعـــب عيـــســــى الـــعــــــدوي رقــــمـــــا عمانيــــــًا جديـــــدًا فــــي سبــــــاق 100 م حـــــرة.

131813

3 11

11

االتحـــاد الُعمـانــي للرمــايـــة

 اإلنجــــــازات

بطولة أمير الكويت الدولية السنوية
الكبرى السابعة للرماية 

دولة الكويت ، 9 – 19 يناير

بطولة األندية العربية للسيدات 
دولة اإلمارات العربية المتحدة

31 يناير – 9 فبراير

البطولة الكبرى ألسلحة الشوزن 
قبرص 

2 – 12 فبراير

1

1 3

البطولة العربية للرماية ألسلحة
ضغط الهواء 

جمهورية مصر العربية
 11 – 17 مارس

البطولــــــة العربيــــة للرمــايـــة 
المملكة المغـــــربية 

 1 – 11 أبريل

البطولة العربية الشاملة للرماية
دولة قطر (15 – 25 نوفمبر)

البطولة اآلسيوية 8 لرماية أسلحة
الشوزن و12 لرماية أسلحة الهواء 

دولة الكويت 
 1 – 12 نوفمبر

االتحاد العماني لسباقات الهجن

البـــرامــــج

١- والية هيماء بمحافظة الوسطى (18 أكتوبر).
٢- والية صحم بمحافظة شمال الباطنة (11- 13 ديسمبر).

٣- والية أدم بمحافظة الداخلية (27 ديسمبر). تنظيم ثالث فعاليات سباقات الهجن
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استضافـــة بطــولـــة الصـــداقــــة الدوليــــة الوديــــة الــثــالثـــة ( 14 - 20 فبراير )

استضافــة البطولــة اآلسيويـــة المؤهلــة لأللعاب اآلسيوية (8 – 17 مارس)

استــــضـــافـــة بــــطـــولـــة كـــــأس النخــبـــــة اآلســيــــويــــــة (18 – 28 أكـــتــــوبـــــر)

البـــرامــــج

1 3 2

االتحــاد الُعمانـــي للهوكــي

 اإلنجــــــازات

بطولة هونج كونج الدولية الودية 
هونج كونج (8 – 10 فبراير)

بطولة الصداقة الودية الثالثية
سلطنة عمان (14 – 20 فبراير)

البطولة اآلسيوية المؤهلة لأللعاب
اآلسيوية الثامنة عشرة 

سلطنة ُعمان (8 – 17 مارس)

32

البـــرامــــج

االتحاد الُعماني للتنس األرضي

 اإلنجــــــازات

1

بطولة كأس
ديفيز للتنس 
سلطنة ُعمان

 28 يناير – 3 فبراير

1

بطولة المنامة
الدولية 

مملكة البحرين
 19 – 25 مارس

1

بطولة شاين الدولية للشباب 
مملكة البحرين (29 أكتوبر – 3 نوفمبر)

     (كأس أفضل العب تحت 18
سنة لالعب عبدالله البرواني)

بطولة مجلس التعاون الخليجي
للناشئين والشباب 

سلطنة ُعمان ( 28 يناير – 3 فبراير)

استــضـــافـــــة بــــطــولــــة كــــأس ديفـــيـــــز للتــنــــــس (28 ينـــــايــــر – 3 فبـــرايــــر )

استضافة بطولة مجلس التعاون الخليجي للناشئين والشباب تحت 14 و18 سنة
 ( 22 – 29 ديسمبر )

اللجنة الُعمانية لمكافحة المنشطات

البـــرامــــج

استضافة اجتماع مجلس إدارة المنظمة اإلقليمية لمكافحة المنشطات لدول
مجلس التعاون الخليجي واليمن مسقط ، (16 – 17 يناير)

مشاركة شعيب الزدجالي عضو اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات ضمن لجنة
الكشف عن المنشطات بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا، (14 يونيو - 15 يوليو)

مشاركة شعيب الزدجالي ضمن لجنة الكشف عن المنشطات (العربي الوحيد)
 دورة األلعاب األولمبية الشتوية كوريا الجنوبية ، (5 – 29 فبراير) 

مشاركة سعادة الدكتور سلطان البوسعيدي وشعيب الزدجالـي وحسين الشعيلـــي
ضمن لجنة االتحاد اآلسيوي للفحص عن المنشطات دورة األلعاب االسيوية الثامنة

عشرة إندونيسيا، ( 18 أغسطس – 2 سبتمبر)

اللجنة الُعمانية لكرة الطاولة

البـــرامــــج

استضافة الجولة االفتتاحية لبطولة العالم للناشئين واألشبال مسقط ، (7 – 11 فبراير) 

اللجنة الُعمانية للدراجات الهوائية

 اإلنجــــــازات

سباق بايكنج مان كورسيكا
فرنسا

 29 أبريل – 4 مايو

133

البطولة العربية للدراجات الجبلية
سلطنة ُعمان (نوفمبر)

( لفئة الشباب )( لفئة العموم )
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13

اللجنــة الُعمانيــة للجولــف

 اإلنجــــــازات

بطولة الخليج الخامسة للناشئين للجولف
سلطنة ُعمان - ديسمبر

اللجنة الُعمانية لرياضات التزلج

البـــرامــــج

تنظيم دورة هوكي الجليد ألطفال التوحد  بمسقط في (يوليو 2018م).

إقامة يوم مفتوح للتزلج  بمسقط في (سبتمبر الماضي).

المشاركة في بطولة األندية الخليجية للمحترفين التي أقيمت بدولة الكويت خالل
الفترة من (17 – 27 ديسمبر).

تنظيم عروض التزلج الحر في عدد من المواقع بمحافظتي مسقط وشمال الباطنة.

اللجنة الُعمانية للشطرنج

اإلنجــــــازات

اختيار أحمد البلوشي رئيس اللجنة عضوًا بالمكتب التنفيذي لالتحاد الدولـي
للشطرنج، وعضويـة أميــن السر للجنة التطويـر باالتحاد اآلسيوي للشطرنج كمعاون.

حصــول الحكــم مسلم الوضــاحــي للــشــــارة الدوليـــة كـــأول حكـــم دولي ُعمـــانـــي 
واختيــــــارة حكــــم إلدارة مــنـــافســـات أولمبيــــاد الـــعــالـــم للشطــرنــج التـــي أقيمـــت

بجورجيا خالل الفترة من (23 سبتمبر – 6 أكتوبر). 

فــوز اللجنـــة الُعمانيــــة للشطرنـــــج بحــق استضــــافـــــة بطولـــة آسيــا للهواة 2020.

البطـــولــــــة الدوليــــــة لمهرجـــــــــان صـــاللـــــة السيـــــاحــــــي للشطــــــرنـــــــج
سلطنة ُعمان،  (3 – 5 أغسطس).

3

االتحاد الُعماني للرياضة المدرسية

 اإلنجــــــازات

1
بطولة الجمنزياد المدرسي العالمي /  المملكة العربية السعودية، (شهر مايو)

اللجنة الُعمانية للبولينج

 اإلنجــــــازات

البـــرامــــج

تنظيم 7 بطوالت محلية

استضافة البطولة العربية الثامنة لمنتخبات الرجال والرابعة لمنتخبات السيدات
بمسقط خالل الفترة (24 – 31 أبريل).  

البطولــــة العربيــــــة (8) لمنتخبـــــات
الــرجـال و(4) لمنتخبـــات السيـــدات 
سلطنـة ُعمـان ، ( 24 – 31 مـارس)

2

1
أعلى نتيجة 6 أشواط 

( منتخب الرجال )

أعلى نتيجة شوط واحد
( منتخب النساء )

( منافسات فردي جروس )  ( الترتيب العام )

8283



اللجنة البارالمبية الُعمانية

 اإلنجــــــازات

بطولة فزاع الدولية أللعاب
القوى ألصحاب الهمم

دولة اإلمارات العربية المتحدة
 13 – 17 مارس

ملتقى تونس الدولي أللعاب
القوى لذوي اإلعاقة
الجمهورية التونسية

 18 – 28 يونيو

األلعاب العالمية للشلل
الـدماغــي

إسبانيا
 7 – 12 أغسطس

1 136 242 1

األلعاب البارالمبية اآلسيوية
إندونيسيا

8 – 16 أكتوبر

استضافة اجتماع الجمعية
الخامس االنتخابي التحاد البارالمبية
لمنطقة غرب آسيا لعام 2018م

13 – 14 سبتمبر

حصول الدكتور منصور الطوقي
رئيس اللجنة على منصب نائب
رئيس اتحاد غرب آسيا للدورة

(2018 - 2020) بعد فوزه
بأغلبية األصوات

3 116

1 14 93

اللجنة الُعمانية لرفع األثقال والقوة البدنية

 اإلنجــــــازات

بطولة غرب آسيا لرفع األثقال 
مملكة البحرين
15 – 20 مارس

بطولة آسيا للشباب لرفع األثقال 
أوزباكستان

20 – 30 أبريل

بطولة العرب لرفع األثقال 
جمهورية مصر العربية

8 – 14 ديسمبر

114

13113

1441

اللجنة الُعمانية لإلبحار الشراعي

 اإلنجــــــازات

بطولــــة سبــــــاق
 أرمـــــن

ريس - فرنسا

منافسات بطولة الطواف
الفرنسي

 فرنسا

دورة األلعاب اآلسيوية
 2018

إندونيسيا

كأس االتحاد اآلسيوي
لإلبحار الشراعي للناشئين
دولة اإلمارات العربية المتحدة

بطولة اليوم الوطني اإلماراتي لإلبحار الشراعي (أبو ظبي)

(قوارب فئة الليزر(قوارب فئة الليزر )
راديال)

( قوارب فئة الليزر
(.4.7

بطولة بطل اإلمارات للشراع الريجاتا دولة اإلمارات العربية المتحدة (19 - 20 أكتوبر)

(قـــوارب فئـــــة
األوبتسمت)

(قوارب فئة الليزر(قوارب فئة الليزر)
راديال)

منافسات سلسلة سباقات اإلكستريم
لإلبحار الشراعي (المكسيك)

1121

2

8485



اللجنـــة الُعمانيـــة للكاراتيـــه

 اإلنجــــــازات

حــــقــــق هشــــام البوسعيــــدي الميـــداليـــة الــــذهبيــــة فـــي البطــــولــــة العــالميــــة للكاراتيــــه
إسكتلندا ، (14 الى 17يونيو).

اللجنة الُعمانية للرياضات الشاطئية

 اإلنجــــــازات

3
بطولة كأس العالم للسيباكتكراو /  تايلند، (21 سبتمبر – 1 أكتوبر)

اللجنة الُعمانية للرياضة الجامعية

البـــرامــــج

المشاركة في البطولة
الدولية الختراق الضاحية

سويسرا 
6 – 7 أبريل

المشاركة في الدورة العربية
الجامعية الشاطئية الثانية

المملكة المغـــربية 
 18 – 23 أبريل

المشاركة في البطولة
العربية لكرة القدم بالصاالت
اإلمارات العربية المتحدة 

(11-3 أكتوبر)

المشاركة في البطولة
الجامعية اآلسيوية لكرة القدم

كوريا الجنوبية
 5 –14سبتمبر

البـــرامــــج

تنظيم الدورة الرياضية األولى للجامعات والكليات الجامعية في لعبات (كرة الطاولة
السبـــاحة _ألعــــاب القـــوى _كـــرة القــدم للصاالت ) خـــالل الفترة من (15 – 17 مارس).

تنظيـــم بطــولـــة مؤسســـات التعليـــم العــــالـــي لـكــــرة الطــــائــــرة (11 – 12 مايو)

تنظيـــم بطولـــة مؤسســــات التعليـــم العـــالـــي لكــــرة القــــدم (15 أبريل – 8 مايو)

تنظيــــم بطـــولــــة مـــؤسســــات التعليــــم الـــعـــالـــي لـــكــــرة الـــيـــد إنــــاث (أكتوبر)

البـــرامــــج

اللجنة الُعمانية للبلياردو والسنوكر

11 1

 اإلنجــــــازات

البطولة الخليجية المجمعة للبلياردو والسنوكر 
دولة اإلمارات العربية المتحدة (2 – 11 نوفمبر)

بطولة ُعمان الثانية للسنوكر
سلطنــــة ُعمـــان (22 – 27 ديسمبر)

استضافة اجتماع اللجنة التنظيمية
لــــدول مجلـــس التعاون الخليجـــي
للبليــاردو والسنــوكـــر (20 يوليـــو)

إقــــامــــة بطــــولة ُعمــــان الثانيـــــة
لــــلــــســــنــــوكــــر لــــعــــام 2018م 

 22 – 27 ديسمبر

الجمعية الُعمانية للسيارات 

 اإلنجــــــازات

المتسابق شهاب الحبسي

3
البطولة األوروبية الفرنسية
لسبـــــاق الفورمـــال 4 لفئـــة

الناشئيـــن- فــرنســا (أكتوبــر) 

3
بــــطــــــــولــــــــة آســــــيـــــــــــــا
للفــــورمــــال 4 - مــــاليــــــزيـــــــا
( 30 نوفمبــر - 2 ديسمـبـــر )

بــــطــــــــولــــــــة إسبــــانــيـــــــا 4
للــــــــفـــــــــــــــــورمــــــــــــــــال 4

المتسابق الفيصـــل الزبيـــر

1
بطولــــــة بـــــورش جي تي 3
الــــــشــــــــــــرق األوســــــــــــط
مملكــــــة البــحـــريـــــن (أبـــريــــل)

لقـــــــــب فئـــــــة ســـائقــــــي1
مــــنــــطـــــــــقـــــــــــــــــــــة دول
الخـلــــيـــــــــــج الــــعـــــربـــــــــي
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اللجان المساعدة
لمجلـــــس اإلدارة
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عدد االجتماعات االختصـــاصـــاتعــــدد األعضـــاء

لجنة التخطيط والمتابعة

المنتخبات  مستوى  برفع  يتعلق  فيما  الفنية  المشورة  تقديم 
إعدادها  حسن  أجل  من  لها  المقدم  الدعم  واقتراح  الوطنية 
وتشكيل واقتراح الوفود التي ستمثل السلطنة في البطوالت 

اإلقليمية والقارية والدولية.

األلعاب  دورة  في  بالمشاركة  رغبتها  أبدت  التي  الرياضية  واالتحادات  اللجان  مع  مشتركًا  لقاًء   ٢١ عقد   •
اآلسيوية الثامنة عشرة – إندونيسيا.

• القيام بـ ٣٨ جولة ميدانية لمواقع تدريب المنتخبات الوطنية.

97
البــــرامـــــج

عدد االجتماعات االختصـــاصـــاتعــــدد األعضـــاء

اللجنة الُعمانية للتضامن األولمبي

العاملة في  الرياضية والرياضيين والكوادر  القيادات  تأهيل وصقل 
من  العديد  طريق  عن  مهاراتها  وتطوير  الرياضية  المؤسسات 
الدورات المقدمة من التضامن األولمبي باللجنة األولمبية الدولية.

• دورة المدربين لالتحاد العماني للتنس.
• دورة المدربين لالتحاد الُعماني للفروسية.

• دورة اإلدارة الرياضية في الحقل المالي.
• دورة اإلدارة الرياضية.

• المشاركة في الدورة الدولية الثامنة والخمسين للشباب (اليونان).
• المشاركة في الدورة الدولية المشتركة الرابعة عشرة لرؤساء أو مديري األكاديميات األولمبية الوطنية (اليونان).

• المشاركة في دورة تأهيل المدربين لدورات اإلدارة الرياضية المتقدمة (سويسرا). 

83
البــــرامـــــج

عدد االجتماعات االختصـــاصـــاتعــــدد األعضـــاء

اللجنة الُعمانية للرياضة والمجتمع النشط

االتحادات  على  وتعميمها  للجميع  الرياضة  برامج  ونشر  دعم 
واللجان الرياضية، ونشر الوعي وتثقيف المجتمع بأهمية ممارسة 
وسائل  خالل  من  باألمراض  اإلصابة  تقليل  في  ودورها  الرياضة 

اإلعالم المختلفة.

• االحتفاء باليوم العالمي لليوجا.
• المشاركة في المؤتمر الخامس عشر التحاد آسيا للرياضة للجميع (هونج كونج).

• معرض مجتمع رياضي نشط

97
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عدد االجتماعات االختصـــاصـــاتعــــدد األعضـــاء

اللجنة الُعمانية للرياضة والبيئة

تساهم في تنظيم البرامج واألنشطة والمسابقات بما يحقق 
والبحوث  الدراسات  وإعداد  الرياضي،  المجال  في  البيئة  حماية 
بحمايتها،  الخاصة  اآلليات  واقتراح  الرياضية  بالبيئة  المتعلقة 
باإلضافة إلى توعية المؤسسات الرياضية بأسس ومعايير البيئة 

الرياضية والتنسيق مع وسائل اإلعالم المختلفة لتحقيق ذلك.

• حملة تنظيف شاطئ دارسيت الساحل.

87
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عدد االجتماعات االختصـــاصـــاتعــــدد األعضـــاء

اللجنة الُعمانية لرياضة المرأة

تنشيط وتفعيل األنشطة النسوية في المجال الرياضي بالتعاون مع 
الرياضية بالسلطنة،  الجهات المعنية، والتنسيق مع االتحادات واللجان 
ولجان رياضة المرأة في المجلس األولمبي اآلسيوي واللجنة األولمبية 
والدولية  القارية  النسوية  الرياضية  والمنظمات  والهيئات  الدولية 

األخرى بما يعود بالفائدة لرفع مستوى األنشطة الرياضية النسوية.

• المشاركة في دورة األلعاب الرابعة لألندية العربية للسيدات (اإلمارات العربية المتحدة).
• ملتقى خريف صاللة لرياضة المرأة بين اإلدارة والتدريب

83

البــــرامـــــج

عدد االجتماعات االختصـــاصـــاتعــــدد األعضـــاء

اللجنة الُعمانية للرياضيين

ونشر  عنهم  توصيات  ورفع  الُعمانيين  الرياضيين  بتمثيل  تختص 
العبي  وخصوصا  مستوياتهم  ومتابعة  بينهم  األولمبية  الثقافة 

المنتخبات الوطنية في المالعب والمباريات والمعسكرات.

• المشاركة في المنتدى القاري الثالث للرياضيين للجان األولمبية الوطنية اآلسيوية (اليابان).
• اعتماد استمارة حصر الرياضيين الُعمانيين.

71
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عدد االجتماعات االختصـــاصـــاتعــــدد األعضـــاء

اللجنة الُعمانية للطب الرياضي

ونشر  الرياضي  الطب  مجال  في  العاملة  الكوادر  وصقل  تأهيل 
مع  والتنسيق  التعاون  إلى  باإلضافة  والرياضية،  الطبية  الثقافة 
الرياضي  الطب  ولجان  الُعمانية  الرياضية  واللجان  االتحادات 

بالمجالس والهيئات واللجان اآلسيوية والقارية والدولية.

• المشاركة في مؤتمر االتحاد الدولي للطب الرياضي (البرازيل).
• ورشة العناية بالقدم الرياضي.

82
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عدد االجتماعات االختصـــاصـــاتعــــدد األعضـــاء

اللجنة الُعمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي

تختص بالنظر في المنازعات الرياضية المتعلقة باللجنة األولمبية 
الُعمانية واإلشراف على سير إجراءات التحكيم الرياضي بها.

• برنامج تدريبي في مجال التحكيم الرياضي

52
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• برنامج تدريبي في التحكيم الرياضي:
شارك الفاضل/ خليل بن سليمان السيابي مقرر اللجنة الُعمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي في 
الرياضي  والتحكيم  المنازعات  لفض  الُعمانية  اللجنة  نظمته  الذي  الرياضي"  "التحكيم  التدريبي  البرنامج 
باللجنة األولمبية الُعمانية خالل الفترة من 8 – 10 أبريل 2018م.  وهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المحكمين 
المعتمدين لدى اللجنة، وتسليط الضوء على واقع التحكيم الرياضي في السلطنة، ومعرفة أسس وقواعد 
العملية  الجوانب  بعض  مناقشة  إلى  باإلضافة  األولمبي،  النشاط  إطار  وفق  الرياضي  التحكيم  نظام 

المتعلقة بآلية التحكيم لدى اللجنة الُعمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية الُعمانية. 

• دورة اإلدارة الرياضية:
شارك عدد من كتاب الشؤون اإلدارية باللجنة األولمبية الُعمانية وهم: الفاضل/ عبدالله بن راشد الغافري، 
والفاضل/ عمر بن خميس البلوشي، والفاضلة/ مريم بنت ناصر الرواحية في دورة اإلدارة الرياضية التي 
أقيمت بمقر اللجنة خالل الفترة من 16 – 23 أبريل 2018م، وذلك ضمن الخطة السنوية للجنة والرامية إلى 
تطوير وصقل الكوادر اإلدارية العاملة بها. وهدفت الدورة إلى تطوير قدرات اإلداريين في المجال الرياضي، 
حل  ثقافة  تطوير  إلى  باإلضافة  والمعارف،  الخبرات  تبادل  على  والعمل  ميدانية،  فردية  دراسات  وتقديم 

الصعوبات والتحديات التي تواجه اإلداريين العاملين بالحقل الرياضي.

• دراسة اللغة اإلنجليزية:
نظرًا لمتطلبات العمل والحاجة إلى تطوير مهارات موظفي اللجنة األولمبية الُعمانية في اللغة اإلنجليزية 
فقد تم ترشيح الفاضلة/ هناء بنت سعيد البطاشية باحث شؤون إدارية باللجنة األولمبية الُعمانية لدراسة 
 31  – مايو   27 من  الفترة  خالل  والعلوم  للتجارة  الحديثة  الكلية  ) في  األول  المستوى   ) اإلنجليزية  اللغة 

أغسطس 2018م.

• دورة اإلدارة الرياضية في الحقل المالي:
الرياضية  الُعمانية في دورة اإلدارة  باللجنة األولمبية  العبيدانية محاسب  الفاضلة/ هناء بنت ناصر  شاركت 
المتخصصة في الحقل المالي التي أقيمت بشركة ُعمان لإلبحار خالل الفترة من 18 – 20 سبتمبر 2018م. 
العمانية،  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس  ِقبل  من  المعتمدة  السنوية  البرامج  من  الدورة  هذه  وتعتبر 
الموظفين  وتدريب  تأهيل  إلى  باإلضافة  الرياضي  المجال  العاملة في  القيادات  وتستهدف في مجملها 
وتزويدهم  كفاءتهم  رفع  بهدف  الشريكة  الرياضة  والمؤسسات  الرياضية  واللجان  باالتحادات  العاملين 

بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بشكل أفضل.

• دورة التنظيم واإلدارة السادسة عشرة:
الُعمانية،  األولمبية  باللجنة  إدارية  شؤون  كاتب  البلوشي  خميس  بن  عمر  الفاضل/  من  كل  شارك 
والفاضل/عبدالله بن راشد الغافري كاتب شؤون إدارية باللجنة في دورة التنظيم واإلدارة السادسة عشرة 
التي أقيمت في معهد إعداد القادة بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من 21 – 25 أكتوبر2018م 
في  المتوسطة  اإلدارة  الدورة  واستهدفت  العربية.  الوطنية  األولمبية  اللجان  اتحاد  وإشراف  بتنظيم 
االتحادات والهيئات الرياضية واللجان األولمبية العربية الرياضية وبلغ عدد المشاركين بها 54 متدربا من 16 

دولة عربية.

• اللقاء السنوي لموظفي اللجنة األولمبية الُعمانية:
بمناسبـة  اللجنة  الُعمانية موظفي  األولمبية  باللجنة  العام  األمين  الكشري  بن سليمان  الفاضل/ طه  هنأ 
السنة الميالدية الجديدة في لقـاء ودي جمع بينهـم بتاريخ 1 يناير 2018م، مقدمًا شكره وتقديره للموظفين 
األولمبية  اللجنة  وبرامج  أنشطة  إنجاح  في  ومساهمتهم  2017م  عام  خالل  المبذولة  جهودهم  على 

الُعمانية، متمنيًا للجميع عامًا مليئًا بالنجاح والعطاء والتميز. 

• االحتفال بالعيد الوطني الثامن واألربعين المجيد:
احتفلت اللجنة األولمبية الُعمانية بتاريخ 18 نوفمبر 2018م بالعيد الوطني الثامن واألربعين المجيد بمبنى 
اللجنة، وذلك بحضور الفاضل/ طه بن سليمان الكشري األمين العام باللجنة وجميع موظفي اللجنة األولمبية 
هذه  الله  يعيد  وأن  والعافية  الصحة  بموفور  لجاللته  التمنيات  وأطيب  التهاني  أصدق  مقدمين  الُعمانية 

المناسبة على السلطنة وهي تزخر بمزيد من التقدم واالزدهار.

• حصلت الفاضلة/ وفاء بنت سالم السديرية مبرمج حاسب آلي باللجنة األولمبية الُعمانية على شهادة 
الماجستير في تقنية المعلومات من كلية الشرق األوسط – جامعة كوفنتري البريطانية بتقدير امتياز مع 

مرتبة الشرف.

قبول  على  الُعمانية  األولمبية  باألكاديمية  مساعد  مدير  البلوشي  أحمد  بن  إسحاق  الفاضل/  حصل   •
لدراسة الدكتوراه في الفلسفة/ إدارة األعمال في إحدى الجامعات بالعاصمة الماليزية كوااللمبور، على 

أن تبدأ الدراسة في فبراير 2019م.

الُعمانية  األولمبية  باللجنة  اإلدارية  الشؤون  قسم  رئيس  ثاني  أوالد  علي  بن  بدر  الفاضل/  يواصل   •
دراسته العليا (الماجستير) بتخصص إدارة أعمال في كلية مجان الجامعية.

أوًال: التدريب والتأهيل:
ثانيا: الدراسات العليا:

ثالثا: اللقاءات:
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تدشين هوية حسابات اللجنة في
  مواقع التواصل االجتماعي

دشنت اللجنة األولمبية الُعمانية بتاريخ 3 ديسمبر 2018م هويتها الجديدة لحساباتها في مواقع التواصل 
المرضوف  محمد  بن  الشيخ/ سعد  معالي  بحضور  اليوتيوب)  الفيسبوك،  االنستجرام،  (تويتر،  االجتماعي 
الرياضيين  المسؤولين  من  وعدد  اللجنة،  إدارة  مجلس  وأعضاء  الموقر،  الرياضية  الشؤون  وزير  السعدي 

ووسائل اإلعالم المختلفة. 

وقد صاحب التدشين إطالق معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية الموقر أول تغريدة عبر الهوية الجديدة في 
تويتر مهنئًا خاللها اللجنة على افتتاح األكاديمية األولمبية الُعمانية وتدشين هويتها الجديدة والتي ستخلق 

جسرًا من التواصل اإليجابي مع الجمهور ومجتمع العمل الرياضي األولمبي.

تواصل معنا عبر 

omanolympics

رقم الهاتف: 22058406 968+  ،   24613160 968+
الفاكس:24613067  968+

www.ooc.om    :الموقع اإللكتروني
 omannoc@omantel.net.om :البريد اإللكتروني

ص.ب: 2482 روي، الرمز البريدي: 112، سلطنة ُعمان
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