
1 إضاءات 2019



23



4

المغفور له بإذن اهلل تعالى
 جاللة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

 - طيب اهلل ثراه -

5

حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن 
طــارق المعظــم

 - حفظه اهلل ورعاه - 
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ــواعدها  ــب، وس ــذي ال ينض ــا ال ــم ومورده ــروة األم ــم ث ــباب ه "إن الش

التــي تبنــي، هــم حاضــر األمــة ومســتقبلها، وســوف نحــرص علــى 

ــس احتياجاتهــم واهتماماتهــم وتطلعاتهــم،  االســتماع لهــم وتلمُّ

ــتحقها". ــي تس ــة الت ــتجد العناي ــا س ــك أنه وال ش

هيثــم بــن طارق

سلــــطان ُعمــان 

من النطق السامي
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المقدمة

ثالثــة عقــود مــرت علــى تأســيس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة بمقتضــى المرســوم الســلطاني رقــم 42 / 1982م    
ومــن خاللهــا انطلقــت مســيرة التطويــر والتحديــث للرياضــة الُعمانيــة والحركــة األولمبيــة فــي ســلطنة ُعمــان نحــو 
ــي  ــة الت ــة والوقائي ــة والصحي ــة واألخالقي ــم التربوي ــل القي ــا تمث ــع كونه ــي المجتم ــة ف ــة الرياضي ــر الثقاف ــا لنش غاياته
ــوازن  ــان المت ــن اإلنس ــي، وتكوي ــي والوطن ــد االجتماع ــى الصعي ــتدامة عل ــاملة والمس ــة الش ــق التنمي ــي تحقي ــاهم ف تس
بدنيــًا ونفســيًا والتــي تعتبــر مســألة فــي غايــة األهميــة علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع وتقــع فــي صميــم المنظومــة 
الرياضيــة وتســخيرها لتحقيــق األهــداف المرجــوة وإحــداث نقلــة نوعيــة حقيقيــة لدعــم مســيرة التطــور الرياضــي 

ــة (. ــل التنمي ــن أج ــة م ــة ) الرياض ــة الُعماني ــة األولمبي ــة اللجن ــي رؤي ــدة ف المتجس
ــًا  ــب قيادي ــدد الجوان ــل متع ــة التكام ــوي لعملي ــدور الحي ــى ال ــة عل ــة الُعماني ــة األولمبي ــد اللجن ــياق تؤك ــذا الس ــي ه وف
وتنظيميــًا وإداريــًا وفنيــًا. كمــا تحــرص علــى التعــاون مــع مختلــف المؤسســات والهيئــات الوطنيــة واإلقليميــة والقاريــة 

والدوليــة نظــراً ألهميتهــا فــي تحقيــق هــذه األهــداف.
ونتيجــة لهــذا التعــاون المشــترك والعمــل المؤسســي والجماعــي المبنــي علــى تكافــل وتضامــن الجهــود بيــن اللجنــة 
األولمبيــة الُعمانيــة ووزارة الشــؤون الرياضيــة واالتحــادات واللجــان الرياضيــة بــرزت معالــم ونتائــج وثـــمار هــذا الجهــد 
ومــا تــم تحقيقــه مــن حصــاد خــالل المراحــل الســابقة، وســيتم اســتعراضه فــي هــذا التقريــر الســنوي )إضــاءات 2019م(. 

يغطي هذا التقرير الفترة من 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمبر 2019م. 
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اللجنة األولمبية 
الُعمانية
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الرياضيــة  األلعــاب  وممارســة  نشــر  أجــل  مــن 
ورعــــــــــاية الريــــــــاضيين العــــــمانيين وتشــكيل 
المنتخبــات والفــرق الوطنيــة التــي تمثل الســلطنة 
فــي الخــارج وفــي إطــار االهتمامــات القائمــة التــي 
ومــــن  المجـــاالت  كافــة  فــي  السلطنـــــة  توليهــا 
ضمنهــا المجــال الرياضــي، وبمقتضــى المرســوم 
الســلطاني رقــم )82/42( فقــد تــم إشــهار اللجنــة 
أول  وتشــكيل  1982م  عــام  الُعمانيــة  األولمبيــة 
مجلــس إدارة للجنــة برئاســة الفاضــل/ عبــداهلل 

بــن حمــد آل علــي وعضويــة 7 أعضــاء آخريــن.

تطويــر ورعايــة الحركــة األولمبيــة ونشــر القيــم األولمبيــة فــي ســلطنة ُعمــان بمــا يتناســب والميثــاق األولمبــي 
الدولــي.

ــز  ــط، وتعزي ــع نش ــل مجتم ــن أج ــع م ــة للجمي ــن والرياض ــة المحترفي ــة رياض ــر ورعاي ــجيع وتطوي ــى تش ــل عل العم
ــن. ــة المعوقي ــوض برياض ــة، والنه ــي الريـــاضــ ــة ف ــرأة الُعماني ــة الم مكان

تعزيز الثقـافة البيئية لرياضة مستدامة. 
العمل على تأهيل وتدريب وتطوير اإلداريين والرياضيين والمدربين من خالل برامج التضامن األولمبي.

اتخــاذ االجــراءات الالزمــة ضــد أي شــكل مــن أشــكال التفرقــة العنصريــة، والعمــل علــى مكافحــة الفســاد المالــي 
فــي المؤسســات الرياضيــة، وتبّنــي وتطبيــق القانــون الدولــي لمكافحــة المنشــطات، والعمــل علــى تطبيــق النزاهــة 

والتحكيــم فــي المنافســات الرياضيــة.
دعم الحوكمة والشفافية في اإلدارة الرياضية. 

غــرس ثقافــة ُممارســة الرياضــة لتصبــح أســلوب حيــاة فــي 
بالرياضــــــة  المرتبطــة  الجوانــب  وتعزيــز  الُعمانــي،  المجتمــع 
للرياضـــــــيين  وداعمـــــــة  محفــزة  بيئـــة  التنافسية،وإيــــجاد 
لــــبلوغ المستــــــــــويات المتقــــــــــدمة، والعمــل مــع كـــــــافة 
وفاعليتــه  الرياضــي  القطــاع  كفــاءة  رفــع  علــــى  الشركـــــاء 
قيمـــــة  ليصبــح  والفنــــي؛  والمالــــي  اإلداري  المستــــوى  علــى 
الشــاملة. التنميــة  فــي  بــدوره  يســاهم  مضافــة  حقيقيــة 

اإلشهار:

الرياضة من أجل التنمية.

الرؤية:

الرسالة:

األهداف:

1

2

3
4
5

6
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ــدى  ــة ل ــة العام ــات الثقاف ــن مكون ــًا م ــة مكون ــة األولمبي ــادئ الحرك ــم ومب ــة وقي ــة الرياضي ــل الممارس جع
ــًا  ــدة دولي ــات المعتم ــل الممارس ــق أفض ــل وف ــالل العم ــن خ ــك م ــًة، وذل ــراً وممارس ــي فك ــن الُعمان المواط

ــا: ــا، ومنه ــزام به ــم وااللت ــن القي ــة م ــرام جمل ــا باحت وتفعيله

التنميــة المســتدامة: احـــتـــــرام مــتطلــبــــات الــتــنــمــــية المســتدامة وتعزيــز الوعــي بأهميــة المحافظــــة 
عـــلى البيئــة والــمـــوارد الطبيــعيــــة خــــالل إقــامــــة كــافــــة الفعاليــات الرياضية.

اإللهــام :جعــل الرياضــة أداة إلهام للشــباب عامــــًة ولــلرياضيـــين خاصة لتســهــــم في تعــزيــــز طموحاتهم 
وتقــوي رغبــة النجــاح لديــهــــم فــتلــهــــمهم التــوق نحو الوصــول للقمة.

الســالم: اعتمــــاد الرياضــــة كوســيلـــة لنشــر الــســــالم والتــفــاهــــم والتعايــش والتجانــس بيــن الشــعوب 
ــراد. واألف

ــر  ــركائنا لنش ــع ش ــل م ــة والعم ــوارد المتاح ــل للم ــتخدام األمث ــى االس ــرص عل ــوارد: الح ــف الم ــن توظي حس
ــدة  ــة المعتم ــات الرياضي ــي إدارة الهيئ ــة ف ــفافية المالي ــر الش ــزام بمعايي ــيدة، وااللت ــة الرش ــة الحوكم ثقاف

مــن قبــل الهيئــات الرياضيــة الدوليــة.

ــُعمانية الحميــدة المتجــذرة فــي تاريــخ  ــم الــ ــى الــقيـ ــة علــ احتــرام التقاليــد العمانيــة األصيلــة: المحافــظــ
أمجادنــا تعتبــر مــن مبادئنــا األولمبيــة القائمــة علــى احتــرام اآلخــر وقبــول االختــالف والتســامح ونشــر قيــم 

ــعوب. ــن الش ــالم بي ــلم والس الس

القيم:

ــة  ــة، وتهيئ ــة األولمبي ــل اللجن ــاالت عم ــة مج ــي كاف ــز ف ــة التمي ــي ثقاف ــاز وتبّن ــم اإلنج ــز: دع ــاز والتمي اإلنج
ــز. ــو التمي ــعي نح ــازات والس ــل اإلنج ــق أفض ــن لتحقي ــة والرياضيي ــادات الرياضي ــي لالتح ــاخ اإليجاب المن
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العــدل والمســاواة: تعمــل اللجنــة األولمبيــة 
الخاصــــة  للقيــم  والترويــج  العمـــــل  علــى 
بالمســاواة وعــدم التفرقــة أو التمييــز بمــا 

يتفــق مــع أحــكام الميثــاق األولمبــي.

الشــراكة:احترام الشــركاء واحتــرام وجهات 
مــبــــدأ  وفــق  والعمــل  المختلفــة،  النظــر 
إســـهامـــــــات  واحــــترام  األدوار،  تكامــــــــل 

اآلخــــرين والــقــيــــادة التشــاركية.

التنميــة البشــرية: إن الرياضــة واألنشــطة المتصلــة بهــا تســهم فــي التطويــر البدنــي واالجتماعــي والتــوازن النفســي 
للفــرد والمجتمــع وهــو األمــر الــذي يــؤدي إلــى تعزيــز الســلوكيات اإليجابيــة.
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 االتحاد الُعماني لكرة القدم

 االتحاد الُعماني للهوكي

 االتحاد الُعماني لكرة السلة

 االتحاد الُعماني للرماية

 االتحاد الُعماني للسباحة

 االتحاد الُعماني للرياضة المدرسية

 االتحاد الُعماني أللعاب القوى

 االتحاد الُعماني لكرة اليد

 االتحاد الُعماني للكرة الطائرة

 االتحاد الُعماني للتنس األرضي

 االتحاد الُعماني للفروسية

 االتحادات الرياضية األعضاء باللجنة األولمبية الُعمانية:

1. القطاع الحكومي:

                  وزارة الشؤون الرياضية.                                                             وزارة الصحة.
                  وزارة التعليم العالي.                                                                  وزارة التربية والتعليم.

                  جامعة السلطان قابوس.                                                         وغيرها من المؤسسات الحكومية. 

2. القطاع الخاص: 
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــع أكب ــاون م ــعى للتع ــاص، ونس ــاع الخ ــركات القط ــع ش ــراكة م ــات الش ــن اتفاقي ــد م ــع العدي ــم توقي ت

ــة. ــان الرياضي ــادات واللج ــتوى االتح ــى مس ــل عل ــة العم ــر آلي ــم وتطوي ــات لدع المؤسس
3. اإلعــالم: يعتبــر األداة األكثــر فاعليــة للوصــول إلــى المجتمــع بــكل أطيافــه، ونحــن شــركاء مــع العديــد مــن المؤسســات 

اإلعالمية الفاعــلــــة، باإلضــافــــة إلــــى تفــعــيلــــنا لشبكــات الــتواصــــل االجتـــماعي والتي تحظى بعدد جيد من المتابعين. 
4. مؤسسات المجتمع المدني: العمــــل بفــــاعلية إلشــــراك مؤسـســـات المجتــــمع المـــدني لتحــقيــق المــــبادئ والقــيــم 

األولــمــبــــية داخــل المجتـــمع الُعماني. 

الشركاء:



18

للمكتــب  األول  االجتمــاع   -
التنفيـــــــذي لـــــمجلس إدارة 
اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة.
- برنامج القانون و الرياضة.

- المشــاركة فــي االجتمــاع األول 
ــة  ــيق والمتابع ــنة التنســـ للجـــــ
ــيوي. ــي اآلس ــس األولمب بالمجل

برامج اللجنة لعام 2019م

بجائــزة  اإلســماعيلية  ســعادة  فــوز   -
للمــرأة  الدوليــة  األولمبيـــــة  اللجنــــــة 

2019م. لعــام  آســيا  عــن  والرياضــة 
ــج  ــن برنامـــ ــل  األول م ــالق الفصــــ - انط

المتقدمــة. الرياضيــة  اإلدارة  دبلــوم 
ــن  ــة بي ــة الرعاي ــع اتفاقي ــم توقي - مراس

ــد. ــرة الي ــاد ك ــر، واتح ــة الزبي مؤسس
ــرأة  ــة الم ــر رياض ــي مؤتم ــاركة ف - المش

ــر. ــة - مص العربي
- المشــاركة بورقــة عمــل فــي ملتقــى 

الرياضــي. اإلعــالم 
- اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الثامــن 
والثالثيــن  للمجلــس األولمبــي اآلســيوي 

ــد. - تايلن

مارسفبرايريناير

- مناشط بيئية توعوية.
لمدربــي  األولمبــي  التضامــن  دورة   -

اليــد. كــرة 
إدارة  لـــمجـــلـــس  األول  االجـــــتماع   -

الُعمانيــة. األولمبيــة  اللـــجنة 

19

يونيومايوأبريل

- اســتضافة اجتماعــات رؤســاء 
ــة  ــة الخليجي ــان األولمبي اللجـــــــــ

والمكتــب التنفيــذي.
ــتماع  ــي االجــــــ ــة فــــ - المشاركــــ
ــومية  الطــارئ للجمعيــة العمـــــــ

للتضامــن اإلســالمي.
ــات  ــم الفعالي - دورة إدارة وتنظي

الرياضيــة.
- الفصــــــــــل الثانــي مــن دبلــوم 

المتقدمــة. الرياضيــة  اإلدارة 
- اجتمـــــاع الجمعيــة العموميــة 
ــة  ــة األولمبي ــة للجنــــــــ االعتيادي

الُعمانيــة.

- االجتمــاع الثانــي  لمجلــس إدارة 
اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة.

ــل  الثالــث  مــن دبلــــــوم  - الفصـــ
المتقدمــة. الرياضيــة  اإلدارة 

لموظـــــــفي  السنـــــوي  اإلفــــطار   -
. للجنــة ا

- دورة إصابــات المالعــب والتأهيــل 
الرياضــي.

- االحتفال باليوم العالمي لليوجا.
ــب  ــي للمكت ــاع الثان - االجـــــتمـــــــــــ
ــلجنة  ــس إدارة الـــ ــذي  لمجل التنفي

األولمبيــة الُعمانيــة. 
- الفصــل الرابــع مــن دبلــوم اإلدارة 

ــة. ــة المتقدم الرياضي
- دورة األســاليب الحديثــة فــي إدارة 

المخاطــر وتطبيقاتهــا.
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- المشــاركة فــي نــدوة مديــري 
البعثــات - قطــر.

- انتخــاب الســيد خالــد بــن حمــد 
للجنــــــة  رئيًســـــا  البوســعيدي 

الُعمانيــة. األولمبيــة 
المجتمــع  لجنـــــــــة  فعاليــات   -
صاللــة  مهرجــان  فــي  النشــط 

. حي لســيا ا

- استضافة مستشار جاللة ملك البحرين 
لشؤون الشباب والرياضة.

- لقاء سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد 
لدى السلطنة.

- دورة التثقيف األولمبي.

- اجتماع السيد رئيس اللجنة األولمبية 
الُعمانية مع االتحاد الُعماني للرماية. 

- إقامة فعالية رياضية بيئية بالبريمي.
- االجتماع المشترك بين اللجنة األولمبية 

الُعمانية واالتحاد الُعماني لكرة السلة واالتحاد 
الُعماني للهوكي.

- الفصل الخامس من دبلوم اإلدارة الرياضية 
المتقدمة.

اللجنــة  أعضــاء  اســتضافة   -
الدولــي  لالتحــاد  التنفيذيــة 

للمبــارزة.
- حلقــة عمــل لمجلــس إدارة 

اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة.
- االجتمــاع الثالــث لمجلــس 
األولمبيــة  اللجنــــــــــــــة  إدارة 

الُعمانيــة.
بيــن  المشــترك  االجتمــاع   -
الُعمانيــة  األولمبيــة  اللجنــة 
أللعــاب  الُعمانــي  واالتحــاد 

القــوى.
خالـــــــد  السيـــــــــد  لقــــــــاء   -
البوسعيـــدي بالموظفيــــــن.

سبتمبرأغسطسيوليو
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نوفمبر أكتوبر

- استضافة وفد االتحاد الدولي واآلسيوي لإلبحار 
الشراعي. 

- ورشة »مخاطر السمنة على صحة المرأة«. 
األولمبيــة  اللجنــة  بيــن  المشــترك  االجتمــاع   -

للســباحة.  الُعمانــي  واالتحــاد  الُعمانيــة 
األولمبيــة  اللجنــة  بيــن  المشــترك  االجتمــاع   -

الُعمانيــة واالتحــاد الُعمانــي لكــرة اليــد.
 - األولــى  الشــاطئية  العالميــة  األلعــاب  دورة   -

قطــر. دولــة 
- المشــاركة فــي اجتماعــات الجمعيــة العموميــة 

الـــ 24 لـ »أنوك«.
ذوي  لتأهيــل  المختلفــة  الدمــج  طــرق  دورة   -

الرياضيــة. المؤسســات  فــي  اإلعاقــة 
ــة -  ــرأة الخليجي ــة الم ــة لرياض ــدورة السادس - ال

دولــة الكويــت.

- دوة »الرياضة واالستدامة البيئية«.
- المشاركة في ملتقى محمية القرم الطبيعية.

 - اســتضافة اجتمــاع مجلــس إدارة المنظمــة اإلقليميــة 
لمكافحــة المنشــطات.

الُعمانيــة  األولمبيــة  اللجنــة  بيــن  المشــترك  االجتمــاع   -
للتنــس. الُعمانــي  واالتحــاد 

- الفصل السادس من دبلوم اإلدارة الرياضية المتقدمـة.
الُعمانيــة  األولمبيــة  اللجنــة  بيــن  المشــترك  االجتمــاع   -

للتنــس. الُعمانــي  واالتحــاد 

-  تعيين الخبير الفني.
لــدول غــرب  الوطنيــة  اللجــان األولمبيــة  - منتــدى 

ووســط وجنــوب آســيا - تايلنــد. 
- زيارة األكاديمية األولمبية القطرية.

- المشــاركة فــي المؤتمــر الرابــع لرابطــة المعاهــد  
الرياضيــة بقــارة آســيا -دولــة قطــر. 

- زيارة رئيس اللجنة األولمبية الدولية - سويسرا.
 - دورة أساسيات التدريب الرياضي.

- االحتفال بالعيد الوطني التاسع واألربعين  المجيد.
- دورة المدربين الدولية للهوكي.

- ختام برنامج دبلوم اإلدارة الرياضية المتقدمة.
- المشــاركة فــي اجتمــاع المكتــب التنفيــذي لرؤســاء 
العربيــة  المملكــة   - الخليجيــة  األولمبيــة  اللجــان 

الســعودية.

ديسمبر

- زيارة مؤسسة ُعمان لإلبحار. 
اللجنــة األولمبيــة  بيــن  المشــترك  - االجتمــاع 

الطائــرة. للكــرة  الُعمانــي  الُعمانيــة واالتحــاد 
- االجتماع الـــرابع لمجلــــس إدارة اللجنة 

األولمبية  الُعمانية.
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يمثــل هــذا اإلصــدار الســنوي فرصــة متجــددة للجنــة األولمبيــة الُعمانيــة لتكريــس مبــدأ التواصــل واالتصــال   
ــي  ــة ف ــات العامل ــات والجه ــن المؤسس ــركائها م ــع ش ــة وم ــة الوطني ــة األولمبي ــات الحرك ــف مكون ــع مختل ــتمر م المس
المجــال الرياضــي، ومــع كافــة المتابعيــن للشــأن الرياضــي بالســلطنة، إضافــة لــدوره المهــم فــي توثيــق األعمــال والمهــام 

واألنشــطة التــي قامــت بهــا اللجنــة األولمبيــة فــي العــام 2019م. 

وإذا كان هــدف الكتــاب الســنوي توثيــق األنشــطة التــي نفذتهــا اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، فهــو فــي الوقــت ذاتــه، يمثــل 
أداة لتســجيل أهــم المحطــات واإلنجــازات واألحــداث التــي شــهدتها الرياضــة الُعمانيــة فــي عــام 2019م، ليكــون هــذا الكتــاب 
مرجعــًا للدراســة وأحــد المراجــع لصياغــة التوجهــات المســتقبلية المبنيــة علــى حصــر التحديــات وتحديــد ســبل مواجهتها 

بمــا يشــكله مــن تراكــم خبــرات واســعة. 

وتفعيــاًل الختصاصاتهــا، فقــد وضعــت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة عــام 2019م منهجــًا تحــت عنــوان: »دفــع الشــراكة مــع 
االتحــادات الرياضيــة نحــو رفــع التحديــات وتحقيــق اإلنجــازات والتطلعــات« وهــو مــا تــم ترجمتــه علــى أرض الواقــع بتعزيــز 
التواصــل واالتصــال المباشــر مــع مختلــف مكونــات الحركــة األولمبيــة بدايــة مــن االتحــادات واللجــان الرياضيــة، ووصــواًل 
إلــى األنديــة وباقــي الشــركاء مــن المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص بمــا يضمــن إشــراك الجميــع فــي 

هــذا النهــج التكاملــي تحقيقــًا للنتائــج واألهــداف المنشــودة مــن الجميــع. 

ومــع اإلصــدار المتجــدد للكتــاب الســنوي للجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، ننظــُر للمســتقبل ونعمــل لبنــاء شــراكات تجاريــة 
مــع القطــاع الخــاص، نظــرا لمــا يمثلــه مــن دور مهــم ومؤثــر فــي النشــاط االجتماعــي واالقتصــادي والرياضــي فــي الســلطنة 
وهــو مــا يفتــح آفاقــا جديــدة أمامنــا للمضــي قدمــا نحــو االرتقــاء بــكل األلعــاب الرياضيــة المنضويــة تحــت مظلــة اللجنــة 

األولمبيــة العمانيــة.

وبهــذه المناســبة.. يســرني أن أتوجــه بجزيــل الشــكر والتقديــر إلــى كافــة أعضــاء الجمعيــة العموميــة التــي أولتنــا الثقــة، 
وكذلــك شــكري وتقديــري لألخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجميــع موظفــي اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة واالتحــادات 
واللجــان الرياضيــة. كمــا أتوجــه بالشــكر الجزيــل لــوزارة الشــؤون الرياضيــة وخاصــة معالــي الشــيخ الوزيــر الموقــر وســعادة 
الشــيخ الوكيــل والعامليــن فــي الــوزارة علــى دعمهــم المتواصــل لنــا. كمــا أتوجــه بالشــكر والتقديــر إلــى كافــة الــوزارات 

والمؤسســات الحكوميــة علــى كل مــا يقدمونــه لنــا مــن دعــم للنهــوض واالرتقــاء بمســيرة الرياضــة العمانيــة.
ختامًا..اسأل اهلل سبحانه أن يديم على هذا الوطن الحبيب أسباب الرخاء والتقدم  واالزدهار.

خالد بن حمد البوسعيدي
رئيس اللجنة

كلمة رئيس اللجنة
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أعضاء مجلس اإلدارة 

السيد/ خالد بن حمد البوسعيدي
رئيس اللجنة

الشيخ/ بدر بن علي الرواس
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ خليفه بن حمد 
الجابري 

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور/ فريد بن خميس 
الزدجالي

الفاضل/ محسن بن حمد عضو مجلس اإلدارة
المسروري

الفاضلة/ سعادة بنت عضو مجلس اإلدارة
سالم اإلسماعيلية
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ/ سيف بن هالل الحوسني
الفاضل/ طه بن سليمان الكشرينائب الرئيس

األمين العام

الفاضل/ خالد بن علي العادي
أمين الصندوق
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اجتماعات مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية لعام 2019م
ــن  ــد م ــة العدي ــا مناقش ــم خالله ــام 2019م، ت ــالل ع ــات خ ــة اجتماع ــة أربع ــة الُعماني ــة األولمبي ــس إدارة اللجن ــد مجل عق

ــا:  ــن أبرزه ــة، وكان م ــة الُعماني ــح الرياض ــي صال ــب ف ــي تص ــرارات الت ــن الق ــة م ــذت مجموع ــات واتخ الموضوع

اســتعراض خطــة اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة للفتــرة )2019 - 2024م( والتــي تتضمــن توجهاتهــا نحــو الســعي المســتمر 
ــي  ــي األولمب ــاط الرياض ــم النش ــة، وتنظي ــازات الرياضي ــق اإلنج ــة وتحقي ــات الوطني ــي للمنتخب ــتوى الفن ــر المس لتطوي
وتنســيق النشــاط بيــن مختلــف االتحــادات الرياضيــة فــي وضــع برامجهــا وخططها إلعــداد المنتخبــات الوطنيــة والفرق 
التــي تمثــل الســلطنة فــي الــدورات اإلقليميــة والقاريــة والدوليــة، باإلضافــة إلــى العمــل علــى توفيــر كافــة مســتلزمات 
ومتطلبــات نجــاح البرامــج التنفيذيــة للخطــط بالتعــاون الوثيــق مــع مختلــف المؤسســات  والهيئــات والشــركات 

الداعمــة والراعيــة للمنتخبــات الوطنيــة.

اســتعراض برنامــج الــدورات والبطــوالت التــي ستشــارك بهــا اللجنــة خــالل الفتــرة القادمــة والمتمثلــة فــي المشــاركة 
ــو 2020(،  ــن )طوكي ــة والثالثي ــة الثاني ــاب األولمبي ــر 2019م، ودورة األلع ــى قط ــاطئية األول ــة الش ــاب العالمي ــدورة األلع ب
ودورة األلعــاب اآلســيوية الشــاطئية )الصيــن 2020(، ودورة األلعــاب اآلســيوية الثالثــة للشــباب )الصيــن 2021(، باإلضافــة 
إلــى دورة األلعــاب األولمبيــة للشــباب )داكار 2022(، ودورة التضامــن اإلســالمي )إســطنبول 2022( و دورة األلعــاب 

ــس 2024(.  ــة )باري ــاب األولمبي ــن 2022م(، ودورة األلع ــو - الصي ــيوية )هانج اآلس

ــل  ــق العم ــل فري ــن ِقب ــة م ــة المرفوع ــة الُعماني ــة األولمبي ــد للجن ــي الجدي ــكل التنظيم ــروع الهي ــى مش ــالع عل االط
المشــكل لهــذا الغــرض والمكــون مــن الدكتــور/ فريــد بــن خميــس الزدجالــي، والفاضــل/ خالــد بــن علــي العــادي، 

والفاضــل/ طــه بــن ســليمان الكشــري. 

االطــالع علــى التعديــالت األخيــرة التــي أجريــت علــى مشــروع »البطل األولمبــي الُعمانــي« من فريــق العمل المشــكل من 
مجلــس اإلدارة والــذي يعتبــر حلقــة هامــة وضروريــة الســتكمال مســار بنــاء الرياضييــن الُعمانييــن لبلــوغ المســتوى 

األولمبــي ودعمهــم ميدانيــًا وعلميــا ومســاندتهم لتحقيــق اإلنجــازات الرياضيــة علــى الصعيديــن العالمــي واألولمبــي.

ــر المرفــوع للمجلــس مــن لجنــة التخطيــط والمتابعــة باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فيمــا يخــص  اســتعراض التقري
التحضيــرات لمشــاركة منتخباتنــا الوطنيــة بــدورة األلعــاب الشــاطئية األولــى أقيمــت بدولــة قطــر فــي شــهر أكتوبــر 

2019م، والتصفيــات التأهيليــة لــدورة األلعــاب األولمبيــة الثانيــة والثالثيــن )طوكيــو 2020(.

االجتماع األول )14 مارس 2019م(: 
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مناقشــة التحضيــرات واالســتعدادات الســتضافة اجتماعــات أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة رؤســاء اللجــان 
ــل 2019م.  ــهر أبري ــي ش ــقط ف ــدت بمس ــي عق ــة والت ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــة بمجل األولمبي

االجتماع الثاني )5 مايو 2019م(: 

تشــكيل لجنــة لإلشــراف علــى انتخابــات رئيــس اللجنــة االولمبيــة العمانيــة بنــاًء علــى التكليــف مــن قبــل أعضــاء 
الجمعيــة العموميــة حيــث تكونــت اللجنــة المشــكلة مــن الفاضــل/ زيــاد بــن علــي البلوشــي عضــواً، والشــيخ أســامة بــن 
محمــد بــن علــي الــرواس عضــوا، والمستشــار المســاعد األول جمــال بــن ســالم بــن ســيف النبهانــي عضــوا، والمحامــي 

عــادل بــن مســلم بــن ســليمان المحروقــي عضــوا، والفاضــل/ محمــد بــن اليــاس فقيــر عضــوا.

شــّكل مجلــس اإلدارة لجنــة الطعــون النتخابــات اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة وتكونــت مــن الشــيخ يونــس بــن أحمــد 
بــن حمــد اليحيائــي عضــوا، والمحامــي إســماعيل بــن حمــد بــن عامــر الهنائــي عضــوا، والفاضــل/ محمــد بــن ســالم بــن 

إبراهيــم القاســمي عضــوا.

ــي:  ــو التال ــى النح ــة عل ــة العماني ــة األولمبي ــس اإلدارة باللجن ــاعدة لمجل ــان المس ــى اللج ــالت عل ــض التعدي ــراء بع  إج
الفاضــل/ خالــد بــن علــي العــادي أميــن صنــدوق اللجنــة االولمبيــة العمانيــة رئيســا للجنــة التســويق، والدكتــور/ فريــد 
بــن خميــس الزدجالــي عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة العمانيــة رئيســا للجنــة العمانيــة للرياضــة والمجتمــع 
النشــط، والفاضــل/ محســن بــن حمــد المســروري  عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة العمانيــة رئيســا للجنــة 
التخطيــط والمتابعــة، والفاضلــة/ ســعادة بنــت ســالم اإلســماعيلية عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة العمانيــة
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االجتماع الثالث )23 أغسطس 2019م(: 

أكــد المجلــس علــى ضــرورة متابعــة االتحــادات الرياضيــة واألجهــزة الفنيــة بهــا لمعرفــة مــدى اســتعداداتهم 
القادمــة.  الخارجيــة  للمشــاركات  المعتمــدة  الفنيــة  وبرامجهــم 

إقامــة اليــوم األولمبــي بمتنــزه حدائــق الصحــوة فــي الوقــت والزمــن الــذي حددتــه اللجــــنة األولمبـــية الدوليــــة بتاريــخ 
23 يونيــو مــن كل عــام.

تشــكيل الوفــد الرســمي لبعثــة الســلطنة المشــاركة فــي دورة األلعــاب العالميــة الشــاطئية األولــى بقطــر واجتماعات 
الجمعيــة العموميــة التحــاد اللجــان األولمبيــة الوطنيــة )أنوك(. 

الموافقــة علــى طلــب اللجنــة الُعمانيــة لمكافحــة المنشــطات باســتضافة االجتمــاع الســنوي للمنظمــة اإلقليميــة 
ــن 25-23  ــرة م ــالل الفت ــقط خ ــد بمس ــذي عق ــن ال ــي واليم ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــطات ل ــة المنش لمكافح

ــر 2019م.  أكتوب
مناقشــة مشــروع »البطــل األولمبــي« والتوصيــة بعــرض المشــروع علــى الخبيــر الفنــي بعــد تعيينــه وليكــون مديــراً 

فنيــًا للمشــروع علــى أن يناقــش فــي اجتمــاع مجلــس اإلدارة القــادم.

االجتماع الرابع )31 ديسمبر 2019م(: 

اعتمــد المجلــس مشــروع أجنــدة األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة لعــام 2020م والتــي تشــتمل علــى العديــد مــن 
الــدورات والبرامــج المتنوعــة فــي التثقيــف األولمبــي واإلعــالم الرياضــي وبرامــج اإلدارة الرياضيــة، والرياضــة النســائية، 

والتســويق الرياضــي، وغيرهــا مــن الــدورات.

أقــر المجلــس المشــاركة المبدئيــة فــي دورة األلعــاب الرياضيــة الثالثــة لمجلــس التعــاون التــي ســتقام بدولــة 
الكويــت فــي شــهر أبريــل 2020م فــي ألعــاب القــوى، والســباحة، وكــرة القــدم، وكــرة الســلة، وكــرة الطائــرة، وكــرة اليــد، 
ــار  ــة، واإلبح ــاه المفتوح ــي المي ــباحة ف ــة، والس ــات الهوائي ــي، والدراج ــس األرض ــودو، والتن ــه، والج ــة، والكاراتي والرماي

ــاطئية.  ــرة الش ــرة الطائ ــاطئية، وك ــد الش ــرة الي ــاطئية، وك ــدم الش ــرة الق ــراعي، وك الش

ــاع  ــر اجتم ــي محض ــة ف ــة ممثل ــة الُعماني ــة األولمبي ــة باللجن ــة العام ــن األمان ــة م ــر المرفوع ــس التقاري ــع المجل تاب
المكتــب التنفيــذي رقــم )89( لرؤســاء اللجــان األولمبيــة بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي أقيــم فــي 

 نائبا لرئيس اللجنة العمانية للتضامن األولمبي .

 اعتمــاد الفاضــل/ أحمــد بــن فيصــل الجهضمــي ليكــون مديــرا للبعثــة العمانيــة المشــاركة فــي دورة األلعــاب العالميــة 
الشــاطئية األولــى التــي أقيمــت بدولــة قطــر فــي شــهر أكتوبــر 2019م.

31

حلقة عمل لمجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية وعدد من موظفي 
اللجنة

رغبــة مــن مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي تفعيــل العمــل المشــترك وتقريــب الــرؤى واألفــكار   
والتخطيــط لبرنامــج عمــل متكامــل للمرحلــة القادمــة فقــد أقــام المجلــس خــالل الفتــرة ) 22 - 24 أغســطس 2019م( 
حلقــة عمــل بمشــاركة وحضــور بعــض موظفــي اللجنــة بمحافظــة ظفــار حيــث اســتعرضت المجموعــة فــي األيــام الثالثــة 
المخصصــة لحلقــة العمــل العديــد مــن المواضيــع والبرامــج والمشــاريع ذات األهميــة فــي خطــة العمــل التــي اتفــق عليهــا 

مجلــس اإلدارة للمرحلــة القادمــة.

ــعى  ــي يس ــداف الت ــل واأله ــج العم ــول برنام ــاًل ح ــًا متكام ــة عرض ــس اللجن ــعيدي رئي ــد البوس ــن حم ــد ب ــيد خال ــدم الس وق
ــا.  ــد تواجهه ــي ق ــات الت ــة والتحدي ــتقبلية للجن ــاريع المس ــة والمش ــة القادم ــي المرحل ــا ف ــس لتحقيقه المجل

كمــا تطــرق الســيد رئيــس اللجنــة األولمبية الُعمانية ألهــم الركائز التي سيســتند عليها مجلس إدارة اللجنــة في المرحلة 
المقبلــة وأبرزهــا الحوكمــة، والهويــة التســويقية، والشــراكة مــع 
الجميــع، ومســارات الالعبيــن، والمــوارد البشــرية والماليــة، والصحــة 
والمجتمــع، ومجــاالت التغييــر الرئيســية التــي ســيتم التركيــز عليهــا 
كتفعيــل حزمــة مــن البرامــج الهادفــة باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، 
ــيع  ــلطنة، وتوس ــة بالس ــة الرياضي ــن المنظوم ــة بي ــين العالق وتحس
والرياضــات،  األلعــاب  مختلــف  فــي  الالعبيــن  اختيــار  قاعــدة  نطــاق 
وتطويــر المســتوى الرياضــي مــن خــالل التركيــز علــى الطــرق الحديثــة 
فــي اكتشــاف المواهــب وتطويــر أدائهــم، باإلضافــة إلــى تعزيــز دور 
اللجنــة فــي صناعــــة »البطــل  األولمــــــبي الُعمانـــــــــي« بأمثــل الطـــرق 

المملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 25 نوفمبــر 2019م، وتقاريــر عــدد مــن اللجــان المســاعدة لمجلــس اإلدارة 
بمــا تــم تنفيــذه فــي عــام 2019م وخطتهــا لعــام 2020م، وكذلــك تقريــر منتــدى واجتمــاع مــدراء البعثــات الرياضيــة 

الصيفيــة ألولمبيــاد طوكيــو 2020م. 
ــدورات  ــحين لل ــار المترش ــي الختي ــن األولمب ــة التضام ــن لجن ــة م ــة المرفوع ــة والفني ــر اإلداري ــور المعايي ــر الحض أق

والبرامــج الداخليــة والخارجيــة.
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اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية 
لعام 2019م

عقــد المكتــب التنفيــذي باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة ثالثــة اجتماعــات فــي عــام 2019م، حيــث ناقــش المكتــب حزمــة مــن 
الموضوعــات ذات األولويــة خــالل المرحلــة القادمــة ممثلــة فــي: 

االجتماع األول )7 يناير 2019م(:

االجتماع الثاني )26 يونيو 2019م(: 

االطــالع علــى مســودة أجنــدة األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة لعــام 2019م والتوصيــة بتعميمهــا علــى االتحــادات 
واللجــان الرياضيــة ووزارة الشــؤون الرياضيــة والجهــات المعنيــة مــع إعطــاء الفرصــة لموظفــي اللجنــة األولمبيــة 

الُعمانيــة لالســتفادة مــن البرامــج. 

 االطالع على مسودة النظام األساسي الموحد لالتحادات الرياضية بعد مراجعتها من ِقبل وزارة الشؤون الرياضية. 

مناقشة آلية تشغيل وتفعيل مرافق األكاديمية األولمبية العمانية. 
اعتمــد الحضــور التوصيــة المرفوعــة مــن األمانــة العامــة بتســمية الفاضــل/ كاظــم بــن خــان محمــد البلوشــي مديــراً 

لبعثــة الســلطنة التــي ستشــارك بأولمبيــاد طوكيــو 2020م. 
التوصية بإجراء بعض التعديالت على بعض اللجان المساعدة لمجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية. 

المعمــول بهــا، وإشــراك الجهــات ذات العالقــة والتركيــز علــى المجتمــع والصحــة، وأخيــراً بنــاء العالمــة التجاريــة الرياضيــة 
العمانيــة لتعزيــز الدعــم المحلــي وإبــراز العالمــة التســويقية لتســاهم فــي تعزيــز المــوارد الماليــة للجنــة، والســعي خــالل 
ــات  ــة والقطاع ــان الرياضي ــادات واللج ــا االتح ــة وأوله ــات الرياضي ــة الجه ــع كاف ــوس م ــة للجل ــرة القادم ــة القصي المرحل
األخــرى وصــوال للقاعــدة التــي تســتفيد منهــا منتخباتنــا الوطنيــة وهــي األنديــة واألخــذ بأفكارهــم ورؤاهــم للعمــل معــا 

وبمــا يعــود بتفعيــل مبــدأ الشــراكة ليســهم فــي تعزيــز الحركــة األولمبيــة بالســلطنة وتطويرهــا.

واســتعرض الحضــور مواضيــع مهمــة متنوعــة أهمهــا مناقشــة  الهيــكل التنظيمــي للجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، والنظام 
األساســي واللوائــح المنظمــة للعمــل باللجنــة، باإلضافة إلى اســتعراض خطــط اللجان المســاعدة لمجلــس اإلدارة واألدوار 

التــي يقــوم بهــا كل منهــا لمســاندة المجلــس فــي تحقيــق رؤيتــه ضمــن اختصــاص كل منها.
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االطالع على المذكرة المرفوعة من اللجنة الُعمانية للرياضة والمجتمع النشط حول المعرض الذي نظمته اللجنة 
بمحافظة ظفار تزامنًا مع مهرجان خريف صاللة السياحي لعام 2019م. 

االجتماع الثالث )29 أكتوبر 2019م(:

ــح  ــد واللوائ ــع القواع ــق م ــي تتواف ــان الت ــادات واللج ــد لالتح ــي الموح ــام األساس ــة للنظ ــودة النهائي ــتعراض المس اس
ــم  ــذت مالحظاته ــم وأخ ــرض عليه ــذي ع ــام ال ــة بالنظ ــي المعني ــادات ه ــأن االتح ــب ب ــأى المكت ــث ارت ــية حي األساس

ــاد. ــكل اتح ــة ل ــات العمومي ــى الجمعي ــه عل ــم عرض ــى أن يت ــأنه وعل بش
االطــالع علــى برنامــج االســتفادة مــن بطاقــات الدعــم والحصــص المخصصــة ألولمبيــاد طوكيــو 2020م مــع التوصيــة 

علــى حــث االتحــادات واللجــان الرياضيــة بالتنســيق مــع اتحاداتهــا الدوليــة للحصــول علــى البطاقــات.

التعميــم علــى االتحــادات واللجــان الرياضيــة بشــأن المشــاركة فــي الــدورات القادمــة وتكليــف لجنــة التخطيــط 
والمتابعــة باللجنــة بوضــع برنامــج مشــترك بالتنســيق مــع االتحــادات للقــاءات دوريــة معهــا وأجهزتهــا الفنيــة مــع 

ــدورات. ــذه ال ــتعداداتها له ــن اس ــس اإلدارة ع ــر دوري لمجل ــع تقري رف

 اســتعراض الموازنــة التقديريــة للجنــة األولمبيــة الُعمانيــة للعــام 2020م فــي ضــوء األنشــطة والفعاليــات والتكاليــف 
األخرى. 

ويضــم التشــكيل الحالــي للمكتــب التنفيــذي لمجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة الســيد خالــد بــن حمــد 
البوســعيدي رئيســًا، وعضويــة كل مــن الفاضــل/ طــه بــن ســليمان الكشــري األميــن العــام باللجنــة، والفاضــل/ خالــد 

ــس اإلدارة. ــو مجل ــروري عض ــد المس ــن حم ــن ب ــل/ محس ــدوق، والفاض ــن الصن ــادي أمي ــي الع ــن عل ب

مناقشة التقرير المرفوع من األمانة العامة باللجنة األولمبية الُعمانية عن سير عمل اللجان المساعدة لمجلس 
اإلدارة. 
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السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيسًا للجنة األولمبية 
الُعمانية

األولمبيــة  للجنــة  رئيســًا  البوســعيدي  حمــد  بــن  خالــد  الســيد  العموميــة  الجمعيــة  انتخبــت   
الُعمانيــة لتكملــة الفتــرة الحاليــة للمجلــس )2017م - 2020م( بعــد حصولــه علــى 10 أصــوات مــن أصــل 14 صوًتــا 
فــي االجتمــاع الــذي ُعقــد بتاريــخ 25 يوليــو 2019م بمقــر األكاديميــة األولمبيــة الُعمانية بحضور أعضــاء مجلــس إدارة اللجنة 
األولمبيــة الُعمانيــة وأعضــاء الجمعيــة العموميــة للجنــة، باإلضافــة إلــى الشــيخ عبدالوهــاب بــن عبــداهلل الهنائــي رئيــس 
ــري -  ــد العام ــن حم ــد ب ــة محم ــؤون الرياضي ــل وزارة الش ــي، وممث ــم الرياض ــات والتحكي ــض المنازع ــة لف ــة الُعماني اللجن
المديــر العــام المســاعد لألنشــطة الرياضية بالــوزارة، وأعضــاء لجنتــي االنتخابــات والطعــون ووســائل اإلعــالم المختلفــة.

اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة األولمبية الُعمانية
عقــدت الجمعيــة العموميــة للجنــة األولمبيــة الُعمانيــة اجتماعهــا االعتيــادي لعــام 2019م بتاريــخ 18 أبريــل 2019م   

بمقــر اللجنــة.

تــم خــالل االجتمــاع التصديــق علــى محضــر االجتمــاع الســابق للجمعيــة العموميــة االنتخابيــة للجنــة األولمبيــة الُعمانيــة 
الــذي عقــد بتاريــخ 25 مــارس 2018م. كمــا تــم اســتعراض التقريــر الســنوي حــول الوضــع اإلداري ومشــروع األنشــطة 
المختلفــة للعــام 2019م مــن بينهــا المشــاركات الخارجيــة للمنتخبــات الوطنيــة فــي الــدورات والبطــوالت الخليجيــة 
والقاريــة، واألنشــطة والبرامــج الداخليــة، باإلضافــة إلــى اســتعراض التقريــر اإلداري عــن أنشــطة وبرامــج اللجنــة خــالل عــام 

2018م. 

ــة  ــل الجمعي ــن قب ــاده م ــم اعتم ــام 2018م وت ــن ع ــابات ع ــق الحس ــر مدق ــة، وتقري ــات المالي ــور البيان ــتعرض الحض واس
ــات  ــة انتخاب ــاد الئح ــى اعتم ــة إل ــة 2019، باإلضاف ــنة المالي ــة للس ــة التقديري ــروع الميزاني ــرض مش ــم ع ــا ت ــة، كم العمومي
اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، والموافقــة علــى طلــب االتحــاد الُعمانــي للرياضــة المدرســية باالنضمــام لعضويــة اللجنــة 

ــة. ــة الُعماني األولمبي

وخولــت اللجنــة األولمبيــة العمانيــة أعضــاء الجمعيــة العموميــة اختيــار خمــس شــخصيات رياضيــة الختيارهــم كأعضــاء 
ــن  ــن الرياضيي ــاء م ــار أعض ــن اختي ــال ع ــتقيل فض ــس المس ــا للرئي ــة خلف ــس اللجن ــات رئي ــى انتخاب ــرفة عل ــة المش للجن

35للجنــة الطعــون. 

السيد خالد بن حمد يلتقي باالتحادات واللجان الرياضية

االتحاد العماني 
للفروسية 

30 أكتوبر

االتحاد العماني 
للتنس

31 أكتوبر

االتحاد العماني 
للكرة الطائرة

19 ديسمبر

االتحاد العماني 
للسباحة
9 أكتوبر

االتحاد العماني 
للهوكي

15 سبتمبر

االتحاد العماني 
للرماية

9 سبتمبر

االتحاد العماني 
لكرة السلة 

15 سبتمبر

االتحاد العماني 
لكرة اليد 

10 أكتوبر

ــح  ــد أن أصب ــعيدي بع ــد البوس ــن حم ــد ب ــيد خال ــني، والس ــالل الحوس ــن ه ــيف ب ــيخ س ــن الش ــة كل م ــح للرئاس ــد ترش وق
ــبتمبر 2018م.  ــهر س ــي ش ــر ف ــد الزبي ــن محم ــد ب ــيخ خال ــتقالة الش ــب اس ــاغراً عق ــس ش ــب الرئي منص

االتحاد العماني 
أللعاب القوى
29 أغسطس

التقــى الســيد خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة بمجالــس إدارة االتحــادات الرياضيــة   
وذلــك فــي ضــوء الخطــة التــي وضعهــا الســيد رئيــس اللجنــة بااللتقــاء باالتحــادات واللجــان الرياضيــة ومعرفة ســير عملها 
والتحديــات التــي تواجههــا والنظــر فــي آليــة حلهــا للخــروج معــًا بقــرارات تخــدم الرياضــة الُعمانيــة. حضــر االجتماعــات عــدد 

مــن أعضــاء مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة والمختصيــن بــاإلدارة التنفيذيــة. 

تــم خــالل اللقــاءات التطــرق إلــى األوضــاع الحاليــة لالتحــادات والخطــط والبرامــج المزمــع تنفيذهــا خــالل الفتــرة المقبلــة، 
ــن  ــة والثالثي ــة الثاني ــة الصيفي ــاب األولمبي ــا دورة األلع ــة وأهمه ــدورات القادم ــي ال ــاركة ف ــتعداد للمش ــدى االس ــًا م وأيض
ــالل  ــن خ ــا م ــي تذليله ــود ف ــة الجه ــخير كاف ــا وتس ــير عمله ــه س ــي تواج ــات الت ــات والعقب ــك التحدي ــو 2020(، وكذل )طوكي

ــة.  ــوارد المتاح ــات والم ــن اإلمكاني ــتفادة م االس

ــت اللقــاءات الجوانــب التــي ســتركز عليهــا اللجنــة األولمبيــة العمانيــة خــالل الفتــرة المقبلــة بمــا يعــزز مــن  ــا تناول كم
الشــراكة التــي تجمــع بيــن اللجنــة وبقيــة أطــراف العمــل الرياضــي فــي الســلطنة وأهــم مالمــح الرؤيــة االســتراتيجية التــي 

ســتتبناها اللجنــة األولمبيــة العمانيــة خــالل المرحلــة القادمــة. 
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اتفاقية الدعم والرعاية بين مؤسسة الزبير واتحاد كرة اليد
ــة  ــم والرعاي ــة الدع ــع اتفاقي ــم توقي ــا مراس ــارس 2019م بمقره ــخ 18 م ــة بتاري ــة الُعماني ــة األولمبي ــت اللجن أقام  
بيــن مؤسســة الزبيــر، واالتحــاد الُعمانــي لكــرة اليــد، وذلــك برعايــة الشــيخ ســيف بــن هــالل الحوســني نائــب رئيــس اللجنــة 
ــور  ــر، والدكت ــة الزبي ــس إدارة مؤسس ــس مجل ــب رئي ــر نائ ــد الزبي ــن محم ــر ب ــيخ الزبي ــور الش ــة، وبحض ــة الُعماني األولمبي
ســعيد بــن أحمــد الشــحري رئيــس االتحــاد الُعمانــي لكرة اليــد، وعدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة الُعمانية. 
تأتــي هــذه المبــادرة ضمــن برنامــج دعــم الرياضــة )مبــادرة مــن اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة للشــراكة مــع القطــاع الخــاص( 
بهــدف المســاهمة الجــادة فــي ترقيــة مســتوى أداء المنتخبــات الوطنيــة لالســتحقاقات القادمــة، واســتمراراً للنهــج الــذي 
تبنتــه اللجنــة منــذ ســنوات والــذي يقــوم علــى تفعيــل آليــات التعــاون بيــن مؤسســات القطــاع الخــاص والقطــاع الرياضــي 

بمــا مــن شــأنه تعزيــز الحركــة الرياضيــة واألولمبيــة فــي الســلطنة. 

وقــد أكــد الدكتــور ســعيد الشــحري علــى أن مؤسســة الزبيــر هــي الداعــم والراعــي الرئيســي ألنشــطة االتحــاد حيــث ســبق 
وأن وقعــت المؤسســة اتفاقيتيــن لدعــم ورعايــة االتحــاد العمانــي لكــرة اليــد فــي عامــي 2017م و2015م. وأشــار الدكتــور إلــى 
أن رعايــة المؤسســة ألنشــطة االتحــاد تتمثــل فــي تطويرهــا لروزنامــة المســابقات حيــث تــم اســتحداث دوري للناشــئين 
ودوري للشــباب ودوري الدرجــة الثانيــة ودوري الدرجــة األولــى، باإلضافــة إلــى درع وزارة الشــؤون الرياضيــة، وأيضــًا بطولــة 
الســوبر التــي تجمــع بطــل الــدوري العــام وبطــل درع الــوزارة فــي افتتــاح الموســم الرياضــي. كمــا ذكــر الدكتــور بــأن االتحــاد 
يســعى الســتحداث بطولــة البراعــم والتــي ســيطلق عليهــا بطولــة الزبيــر أو بطولــة متسوبيشــي حســب رغبــة المؤسســة 

الراعيــة ألنشــطة االتحــاد.

وتضمــن برنامــج الحفــل علــى كلمــة الدكتــور رئيــس االتحــاد الُعمانــي لكــرة اليــد، وكلمــة ممثــل مؤسســة الزبيــر، 
وعــرض فلــم قصيــر يبــرز رعايــة مؤسســة الزبيــر لالتحــاد منــذ عــام 2015م، وأثرهــا علــى الرياضييــن وفــي اســتحداث برامــج 

ــدة.  ــابقات جدي ومس
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ياضــة والبيئــة باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة احتفــاالت الشــركة الُعمانيــة للغــاز  شــاركت اللجنــة الُعمانيــة للرِّ  
ــمو  الطبيعــي المســال بواليــة صــور بيومهــا الســنوي التــي أقيمت في شــهر مــارس 2019م، والتــي َرَعــى فعالياتها صاحُب السُّ
ــد المســن الرئيــس التنفيــذي  الســيِّد نميــر بــن ماجــد بــن تيمــور آل ســعيد، وبحضــور الفاضــل/ خالــد بــن عبــداهلل بــن ُمحمَّ
للمؤسســة التنمويــة للشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعــي المســال، والفاضــل/ محمــد بــن راشــد الســنيدي رئيــس اللجنــة 

ــة. ــاء اللجن ــن أعض ــدد م ــة، وع ــة والبيئ ــة للرياض الُعماني

ــرة عــن أهميــة  وتمثلــت ُمشــاركة اللجنــة فــي إقامــة معــرض للصــور الفوتوغرافيــة، ضــمَّ مجموعــة مــن اللوحــات المعبِّ
ــاحرة  ــة الس ــن الطبيع ــدة ع ــات المع ــض اللوح ــرض بع ــب ع ــى جان ــا، إل ــة بينهم ــة، والتكاملي ــا بالبيئ ــة، وارتباطه الرياض
للســلطنة، وُســبل المحافظــة عليهــا، إضافــة لحمــالت خاصة بتنظيف الشــواطئ، وعــدٍد من الفقــرات احتفاًلا بالمناســبة.

مناشط توعوية بيئية

اجتماعات رؤساء اللجان األولمبية الخليجية والمكتب التنفيذي
اســتضافت الســلطنة ممثلــة فــي اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة خــالل الفتــرة مــن 7 - 9 أبريــل 2019م االجتمــاع الواحــد   
والثالثيــن لمجلــس أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة رؤســاء اللجــان األولمبيــة الخليجيــة، كمــا اســتضافت أيضــًا خــالل 
نفــس الفتــرة اجتمــاع المكتــب التنفيــذي فــي نســخته الثامنــة والثمانيــن لمجلــس أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة 
رؤســاء اللجــان األولمبيــة بمجلــس التعــاون ، وكذلــك االجتمــاع المشــترك رقــم الخامــس عشــر  للمكتــب التنفيــذي مــع 
رؤســاء وممثلــي اللجــان التنظيميــة لأللعــاب الرياضيــة .وتــرأس اجتمــاع المكتــب التنفيــذي الفاضــل/ طــه بــن ســليمان 

الكشــري األميــن العــام باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة  رئيــس الــدورة الحاليــة للمكتــب التنفيــذي.
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حفــل االجتمــاع بالعديــد مــن النقاشــات والتوصيــات التــي ُرفعــت لمجلــس أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة رؤســاء 
اللجــان االولمبيــة الخليجيــة والتــي تصــب فــي مصلحــة وتطويــر الرياضــة الخليجيــة أبرزهــا إشــهار هيئــة فــض المنازعــات 
الخليجيــة بــدول  مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي، ورفــع التعــاون بيــن اللجــان األولمبيــة الخليجيــة وبعــض اللجــان 
األولمبيــة العربيــة فــي ضــوء التوجيهــات الصــادرة مــن قبــل أصحــاب الســمو والمعالي والســعادة رؤســاء اللجــان االولمبية 

الخليجيــة ، وكذلــك تفعيــل دور المســابقات فــي الــدورات الخليجيــة التــي تقــام فــي الصــاالت الرياضيــة ودورات األلعــاب

الشاطئية ودورات ألعاب المرأة التي توقفت خالل السنوات الثالث الماضية. 

 كمــا تنــاول المكتــب التنفيــذي النقــاش مــع الفاضــل/ ناصــر المجالــي أميــن عــام اللجنــة األولمبيــة األردنيــة، ومــع الفاضــل 
ــة  ــة القادم ــاب الرياضي ــيوية لأللع ــدورة األس ــي  ال ــع ممثل ــيوي وم ــي األس ــس األولمب ــام المجل ــر ع ــلم مدي ــين المس حس

وأيضــا مــع ممثلــي دورة األلعــاب األســيوية الشــاطئية.

وقــد خــرج االجتمــاع الواحــد والثالثــون لرؤســاء اللجــان األولمبيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي عقــد 
بتاريــخ 9 أبريــل 2019م بالهيئــة االستشــارية للمجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وبرئاســة الشــيخ 
ســيف بــن هــالل الحوســني نائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة - رئيــس الــدورة الحاليــة ألصحــاب الســمو والمعالــي 
والســعادة رؤســاء اللجــان األولمبيــة بــدول المجلــس بالعديــد مــن القــرارات والتوصيــات المهمة التي ستســاهم فــي تعزيز 
ــة  ــات  الخليجي ــض المنازع ــة ف ــهار هيئ ــى إش ــة عل ــرار الموافق ــا ق ــي أهمه ــج العرب ــدول الخلي ــبابي ب ــي والش ــل الرياض العم
ويكــون مقرهــا بمملكــة البحريــن، علــى أن يتــم تشــكيل مجلــس إدارتهــا مــن األمنــاء العاميــن للجــان األولمبيــة الوطنيــة 
بــدول المجلــس والمديــر التنفيــذي للهيئــة وممثــل عــن األمانــة العامــة. كمــا تــم إقـــــرار تشكيـــــل فريــــــق مــن اللجنــــــــة
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ــة  ــي الفعالي ــم ف ــن ومقي ــن 6000 مواط ــر م ــارك أكث ش  
فــي  ممثلــة  الُعمانيــة  األولمبيــة  اللجنــة  نظمتهــا  التــي 
بالتعــاون  النشــط  والمجتمــع  للرياضــة  الُعمانيــة  اللجنــة 
مــع الســفارة الهنديــة ومنظمــة »فــن الحيــاة العالميــة« 
بمناســبة الذكــرى الخامســة لليــوم العالمــي لليوجــا وذلــك 
يونيــو   21 بتاريــخ  والمعــارض  للمؤتمــرات  ُعمــان  بمركــز 

2019م. 

وقــد رعــى االحتفاليــة ســعادة محمــد بــن يوســف الزرافــي 
ــور  ــة بحض ــة والمالي ــؤون اإلداري ــة للش ــل وزارة الخارجي وكي
النشــط،  والمجتمــع  للرياضــة  الُعمانيــة  اللجنــة  أعضــاء 

وســعادة الســفير الهنــدي المعتمــد لــدى الســلطنة، وعــدد مــن المســؤولين وأعضــاء الســلك الدبلوماســي، باإلضافــة إلــى 
العوائــل الُعمانيــة والجاليــة الهنديــة المقيمــة فــي الســلطنة. 

المختصيــن  وتوجيــه  إشــراف  تحــت  اليوجــا  برياضــة  الخاصــة  التماريــن  لممارســة  جلســات  إقامــة  الحفــل  تضمــن 
والمدربيــن، ونشــر الوعــي لــدى الحضــور بأهميــة اليوجــا ودورهــا فــي تنشــيط الــدورة الدمويــة وتخفيــف اإلجهــاد وتهدئــة 
العقــل؛ حيــث أظهــرت بعــض اإلحصــاءات تحســًنا فــي مســتوى الســكر لــدى ممارســي اليوجــا المصابيــن بالســكري نتيجــة 
تقنيــات االســترخاء، وتحســن فــي بعــض حــاالت الربــو الشــعبي نتيجــة التنفــس بعمــق، باإلضافــة إلــى أن ممارســة التماريــن 

بانتظــام تســاعد بشــكل كبيــر علــى حيويــة ومرونــة العضــالت والمفاصــل مثــل الكتفيــن والكاحليــن. 

االحتفال باليوم العالمي لليوجا

األولمبيــة العمانيــة واللجنــة األولمبيــة الكويتيــة واألمانــة العامــة إلعــداد تصــور لمســودة )مشــروع( خطــة عمــل التعــاون 
ــة  ــى كاف ــرض عل ــى أن تع ــة 2020 - 2025، عل ــنوات القادم ــس س ــرة الخم ــاون، لفت ــس التع ــدول مجل ــترك ب ــي المش الرياض
اللجــان األولمبيــة الوطنيــة بــدول المجلــس إلبــداء الــرأي قبــل عرضهــا علــى االجتماع القــادم للمكتــب التنفيــذي ألصحاب 

الســمو والمعالــي والســعادة رؤســاء اللجــان األولمبيــة بــدول المجلــس، وغيرهــا مــن القــرارات. 
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فعاليات رياضية بمهرجان صاللة السياحي 2019م

نظمــت اللجنــة الُعمانيــة للرياضــة والمجتمــع النشــط باللجنة   
ــطس  ــة 1 أغس ــو ولغاي ــن 27 يولي ــرة م ــالل الفت ــة خ ــة الُعماني األولمبي
مــع  بالتزامــن  المتنوعــة  واألنشــطة  الفعاليــات  مــن  العديــد  2019م 

2019م.  لعــام  الســياحي  صاللــة  مهرجــان 

وقــد افتتــح ســعادة الشــيخ ســالم بــن عوفيــت بــن عبــداهلل الشــنفري 
معــرض اللجنــة الُعمانيــة للرياضــة والمجتمــع النشــط بحضور الســيد 

خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة.
 واحتــوى المعــرض علــى العديــد مــن الرســائل التوعويــة للجمهــور 
بأهميــة ممارســة الرياضــة  ودورهــا فــي الوقايــة مــن األمــراض وأهــم 

ــة. ــاة صحي ــا لحي ــب اتباعه ــي يج ــادات الت ــلوكيات والع الس
كمــا أقامــت اللجنــة بمركــز البلديــة الترفيهــي وبالتعــاون مــع جمعيــة 
المــرأة الُعمانيــة بواليــة صاللــة محاضــرة بعنــوان »النشــاط البدنــي 
يحافــظ علــى الصحــة الجســدية« ألقتهــا الدكتــورة منــال بنــت ســالم 
الــرواس رئيســة قســم التثقيــف الصحــي والمبــادرات المجتمعيــة، 
وذلــك تحــت رعايــة الدكتــورة نــور بنــت حســن الغســاني رئيــس جمعية 

المــرأة الُعمانيــة بواليــة صاللــة. 

هــذا وتــم تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات والمســابقات الترفيهيــة 
متنوعــة  رياضيــة  وجلســات  الترفيهــي  البلديــة  بمركــز  لألطفــال 
لهــم لممارســة الكاراتيــه واألوربــك بواســطة مدربيــن متخصصيــن، 
باإلضافــة إلــى تنظيــم حملــة للتبــرع بالــدم بـــ »جاردنــز مــول صاللــة«.

ــة  ــط فعالي ــع النش ــة والمجتم ــة للرياض ــة الُعماني ــت اللجن ــا أقام كم
يــوم المشــي للجميــع بواليــة مربــاط بمشــاركة عــدد من المســؤولين 
المجتمــع  وشــرائح  بالرياضــة  والمهتميــن  والرياضييــن  بالواليــة 

المختلفــة. 
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نظمت اللجنة العمانية للرياضة والبيئة باللجنة األولمبية الُعمانية   
ــة  ــي جمعي ــة ف ــة بيئي ــة رياضي ــات« فعالي ــت البن ــادرة »بي ــع مب ــاون م بالتع
المــرأة العمانيــة بالبريمــي بتاريــخ 10 ســبتمبر 2019م، تــم خاللهــا اســتقبال 
المشــاركات وأطفالهــن وتوزيــع القمصــان والقبعــات التــي تحمــل شــعار 
ــراً  ــابات وأخي ــم الش ــال، ث ــري لألطف ــباق ج ــة بس ــدأت الفعالي ــد ب ــة. وق اللجن

ــات.  ــري لألمه ــباق ج س

ــر  ــم توفي ــث ت ــة، حي ــات الهوائي ــة للدراج ــى تجرب ــة عل ــوت الفعالي ــا احت كم
عــدد مــن الدراجــات لتســتمتع النســاء بهــذه التجربــة. وأقيمــت مســابقات 
ــى  ــة إل ــال، باإلضاف ــط بالحب ــرة والن ــي الك ــل رم ــار مث ــال والكب ــة لألطف حركي
الزومبــا مــن صالــة العنايــة المتكاملــة، وعرضــًا للجمبــاز. كمــا تــم تعريــف 
الحضــور باألطبــاق الصحيــة التــي يجــب تناولهــا ونشــر الوعــي حــول أهميتهــا، 
باإلضافــة إلــى إقامــة معــرض لبعــض المشــاريع المنزليــة مثــل صناعــة 

الصابــون مــن الزيــوت الطبيعيــة، ومشــروع صناعــة أطعمــة نباتيــة، وجلســة حواريــة حــول الطــرق األمثــل لخســارة الــوزن، 
وخيــارات الغــذاء مــن الطبيعــة التــي تــوازن العقــل والجســد. 

فــي الختــام قــام الفاضــل/ محمــد بــن راشــد الســنيدي -رئيــس اللجنــة الُعمانيــة للرياضــة والبيئــة بتكريــم الفائزيــن فــي 
مســابقة الجــري، والمشــاركات. كمــا قدمــت اللجنــة األولمبيــة العمانيــة درعــا تذكاريــا للمنظميــن مــن بيــت البنــات.

فعالية رياضية بيئية في البريمي

ملتقى محمية القرم الطبيعية 
ــة  ــرم الطبيعي ــة الق ــى محمي ــي ملتق ــة ف ــة الُعماني ــة األولمبي ــة باللجن ــة والبيئ ــة للرياض ــة الُعماني ــاركت اللجن ش  
األول تحــت شــعار »معــًا.. لمحميــة مســتدامة« الــذي نظمتــه وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة بتاريــخ 21 أكتوبــر 2019م. 
واســتهدف الملتقــى جميــع شــرائح المجتمــع حيــث هــدف إلــى التعريــف بمحميــة القــرم الطبيعيــة وأهميتهــا كأحــد أنــواع 
األراضــي الرطبــة الحضريــة، والتعريــف بالطــرق العلميــة التــي تمكــن المــدن مــن إدارة هــذه األراضــي والحفــاظ عليهــا، 

ــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.  وكذلــك التعريــف باتفاقيــة الحيــاة الفطري

وشــارك فــي فعاليــات الملتقــى 265 زائــًرا، واشــتملت الفعاليــات علــى إقامــة معــرض مصغــر حظــي بمشــاركة العديــد مــن 
الجهــات ذات العالقــة، وإقامــة المســابقات واأللعــاب الترفيهيــة للحضــور، وكذلــك إقامــة حملــة لتنظيــف المحميــة مــن 
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اجتماع المنظمة اإلقليمية لمكافحة المنشطات

استضافــــــــت اللجنـــــــــة الُعمانيـــــــة لمكافحـــــة   
ــع  ــاون م ــة بالتع ــة الُعماني ــة األولمبي ــطات باللجن المنش
الوكالــة الدوليــة لمكافحــة المنشــطات أعمــال االجتماع 
اإلقليميــة  المنظمــة  إدارة  لمجلــس  عشــر  الســادس 
لمكافحــة المنشــطات لــدول الخليــج العربيــة واليمــن، 
ــدق  ــر 2019م بفن ــن 23 - 24 أكتوب ــرة م ــالل الفت ــك خ وذل
دبليــو بشــاطئ القــرم، حيــث رعــى حفــل االفتتــاح الســيد 
خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة األولمبيــة 

الُعمانيــة. 

ــن  ــلطان ب ــور س ــيد الدكت ــعادة الس ــاع س ــرأس االجتم وت
يعـــــرب البوسعيـــــدي رئيــــــس المنظمــــــة اإلقليميــــــة

 

المخلفــات، وأيضــًا توفيــر جــوالت قــوارب التجديــف للحضــور. كمــا اســتقطب المعــرض أصحــاب المشــاريع الصغيــرة، وتــم 
عــرض مجموعــة مــن المــواد االســتهالكية المصنوعــة مــن خشــب البامبــو ومــواد قابلــة إلعــادة االســتخدام. وقــد تــم 

توزيــع شــتالت مجانيــة للحضــور وعــدد مــن المنشــورات والمطويــات الخاصــة بالمحميــة. 
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لمكافحــة المنشــطات لــدول الخليــج العربيــة واليمــن - رئيــس اللجنــة العمانيــة لمكافحــة المنشــطات بحضــور أعضــاء 
المنظمــة - رؤســاء اللجــان الوطنيــة لمكافحــة المنشــطات بــدول الخليــج واليمــن.

هــذا وتــم خــالل االجتمــاع التصديــق علــى محضــر االجتمــاع األخيــر، واالطــالع علــى آخــر المســتجدات مــن أعمــال المنظمــة 
اإلقليميــة لمكافحــة المنشــطات لــدول الخليــج العربيــة واليمــن ومســتجدات المهــام التــي تقــوم بهــا اللجــان الوطنيــة 
لمكافحــة المنشــطات، باإلضافــة إلــى التطــرق لالســتراتيجية التشــغيلية لعــام 2020م بــدول المجلــس واليمــن مــع 
مناقشــة مســتقبل برنامــج منظمــة مكافحــة المنشــطات فــي المنطقــة، ومراجعة مســودة قانــون مكافحة المنشــطات 
الــذي ســيتم اعتمــاده فــي عــام 2021 ومناقشــة مــدى مواءمتــه مــع مــا تقــوم بــه اللجــان الوطنيــة لمكافحــة المنشــطات. 
وقــرر المجلــس تأجيــل انتخابــات رئاســة المنظمــة إلــى االجتمــاع القــادم عــام 2020م، علــى أن يبقــى ســعادة الدكتــور 
الســيد ســلطان بــن يعــرب البوســعيدي رئيســًا للمنظمــة، والدكتــور صالــح القنبــاز نائبــًا للرئيــس، ومقــر المنظمــة بدولــة 

ــت. الكوي

والتقــى أعضــاء مجلــس إدارة المنظمــة وممثلــي الوكالــة مــع معالــي الشــيخ ســعد بــن محمــد المرضــوف الســعدي وزيــر 
ــدور  ــى ال ــرق إل ــة التط ــالل المقابل ــم خ ــلطنة. ت ــع الس ــترك م ــاون المش ــه التع ــن أوج ــد م ــث المزي ــة لبح ــؤون الرياضي الش
المهــم الــذي تقــوم بــه المنظمــة اإلقليميــة لمكافحــة المنشــطات لــدول الخليــج العربيــة واليمــن وأهميــة تعزيــز مبــدأ 

مكافحــة المنشــطات فــي الحركــة الرياضيــة بــدول مجلــس التعــاون واليمــن بيــن دول العالــم.



46

أقامــت اللجنــة الُعمانيــة للرياضــة والبيئــة باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة بتاريــخ 30 أكتوبــر 2019م نــدوة بعنــوان »الرياضــة 
ــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس  واالســتدامة البيئيــة« بمقــر األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة، وذلــك برعايــة الســيد خال

اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة.
تأتــي هــذه النــدوة لتســلط الضــوء علــى إدمــاج وتعزيــز البعــد البيئــي فــي الرياضــة وتوظيــف الممارســات الرياضيــة والبيئيــة 

لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

وقــد تــم عــرض مــادة فلميــة عــن أهــم األنشــطة والفعاليــات التــي قامــت بهــا اللجنــة الُعمانيــة للرياضــة والبيئــة باللجنــة 
األولمبيــة الُعمانيــة خــالل الفتــرة الســابقة. 

هــذا وتناولــت النــدوة 3 محــاور رئيســية حيــث قــدم الفاضــل جهــاد بــن عبــداهلل الشــيخ عضــو اللجنــة الُعمانيــة للرياضــة 
والبيئــة ورقــة العمــل األولــى تنــاول خاللهــا أهــداف اللجنــة ورســالتها. كمــا تطــرق جهــاد إلــى األهــداف االســتراتيجية التــي 
تســعى اللجنــة إلــى تحقيقهــا مــن بينهــا إنشــاء مســابقة بيــن األنديــة واالتحــادات الرياضيــة ألفضــل ممارســات بيئيــة داخــل 
األنشــطة والفعاليــات الرياضيــة، وتحفيــز االتحــادات واألنديــة الرياضيــة علــى إدراج البعــد البيئــي ضمــن البرامــج والخطــط 

الرياضيــة.

بعــد ذلــك تحدثــت الدكتــورة بدريــة بنــت خلفــان الهدابيــة رئيــس قســم التربيــة الرياضيــة بجامعــة الســلطان قابــوس فــي 
ورقتهــا الثانيــة بعنــوان »الرياضــة ســلوك بيئــي ووقائــي« إلــى عالقــة البيئــة الصحيــة بالرياضــة وبدايــة االهتمــام بقضيــة 
العالقــة بيــن البيئــة والرياضــة والبرامــج التــي تــم تطويرهــا والتــي تخــدم هــذه القضيــة، باإلضافــة إلــى الركائــز التــي تقــوم 

عليهــا السياســات التــي تربــط الرياضــة والبيئــة. 

ــا بنــت ســعيد الســريرية المديــر العــام المســاعد لصــون الطبيعــة بــوزارة البيئــة  وقدمــت الورقــة األخيــرة الدكتــورة ثري
والشــؤون المناخيــة تحدثــت خاللهــا عــن »دور الرياضــة فــي المحافظة علــى البيئة ومســاهمتها فــي التنمية المســتدامة« 

حيــث ذكــرت الدكتــورة تطــورات التنميــة المســتدامة، وأهــداف التنميــة المســتدامة 2030م.
بعــد ذلــك أقيمــت جلســة مفتوحــة أدارهــا الفاضــل/ بــدر بــن راشــد الشــيدي عضــو اللجنــة الُعمانيــة للرياضــة والبيئــة تــم 

خاللهــا فتــح بــاب الحــوار والنقــاش وطــرح التســاؤالت مــن قبــل الحضــور والــرد عليهــا. 
وقــد خرجــت النــدوة بالعديــد مــن التوصيــات المهمــة أبرزهــا أهميــة الشــراكة والتعــاون بيــن اللجنــة األولمبيــة العمانيــة 
ممثلــة فــي اللجنــة العمانيــة للرياضــة والبيئــة مــن خــالل الدخــول فــي مذكــرات تفاهــم مــع جامعــة الســلطان قابــوس 
وجامعــة صحــار، وأهميــة ادراج الجانــب الرياضــي والبيئــي فــي مناهــج التربيــة الرياضيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز دفــع العديــد 

ندوة »الرياضة واالستدامة البيئية«

47

ــى  ــة ال ــالت الداعي ــذ الحم ــج وتنفي ــالق البرام ــًا إط ــا، وأيض ــة اهتماماته ــي مقدم ــة ف ــع البيئ ــة لوض ــات الدولي ــن المؤسس م
اســتثمار االهتمــام الشــعبي والرســمي الواســعين بممارســة األنشــطة الرياضيــة فــي خدمــة التوجهــات الدوليــة للحفــاظ 

علــى البيئــة. 
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فــي إطــار أجندتهــا المعتمــدة لعــام 2019م نظمــت األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة بمقرهــا خــالل الفتــرة مــن 27 -   
)القانــون والرياضــة(. برنامــج  ينايــر 2019م   29

هــدف البرنامــج إلــى تعريــف المشــاركين بمالمــح منظومــة القانــون الرياضــي وعالقتــه بالقواعــد الموضوعيــة التقليديــة 
والمبــادئ اإلجرائيــة، وآليــة فــض المنازعــات الرياضيــة عــن طريــق التحكيــم. كمــا ســعى البرنامــج إلــى زيــادة الوعــي لــدى 
المشــاركين بأهميــة اتبــاع القانــون الرياضــي ومصــادره ومــدى تأثيــر ذلك على ســير عمــل المؤسســات الرياضيــة، باإلضافة 
إلــى تزويدهــم بالمعرفــة حــول العالقــة بيــن الحركــة األولمبيــة والتنظيمــات الرياضيــة الدوليــة، وإيجــاد قاعــدة معرفيــة 

حــول إجــراءات التقاضــي الرياضــي الدوليــة واإلجــراءات المعمــول بهــا بمحكمــة الــكأس الدوليــة. 

ــاون  ــار التع ــي إط ــك ف ــر، وذل ــة قط ــون بجامع ــة القان ــن كلي ــاذلي م ــروت الش ــد ث ــور محم ــتاذ الدكت ــج األس ــدم البرنام وق
والتنســيق القائــم بيــن األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة واألكاديميــة األولمبيــة القطريــة، حيــث اســتهدفت المختصيــن 
فــي المجــال القانونــي بالمؤسســات الرياضيــة، وأعضــاء مجالــس إدارات االتحــادات واللجــان الرياضيــة والمــدراء التنفيذيين، 
وأعضــاء اللجــان المســاعدة باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، باإلضافــة إلــى المحكميــن المســجلين باللجنــة الُعمانيــة لفــض 

المنازعــات والتحكيــم الرياضــي. 

واشــتمل البرنامــج علــى العديــد مــن المحــاور المثريــة مــن بينهــا القانــون الرياضــي ومحــاوره، والحركــة األولمبيــة 
ــى إجــراءات محكمــة الــكأس الدوليــة،  ــي، باإلضافــة إل والتنظيمــات الرياضيــة الدوليــة، وإجــراءات التقاضــي الرياضــي الدول

والتنظيــم القانونــي للفيفــا.

برنامج القانون والرياضة
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دورة التضامن األولمبي لمدربي كرة اليد 

نظــم االتحــاد الُعمانــي لكــرة اليــد بالتعــاون مــع اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة دورة التضامــن األولمبــي لمدربــي كــرة   
اليــد تحــت إشــراف االتحــاد الدولــي لكــرة اليــد وبالتنســيق مــع لجنــة التضامــن األولمبــي باللجنــة األولمبيــة الدوليــة خــالل 

الفتــرة مــن 4 إلــى 14 مــارس 2019م بمجمــع الســلطان قابــوس الرياضــي ببوشــر بمشــاركة 26 مدربــًا.

رعــى حفــل االفتتــاح الدكتــور فريــد بــن خميــس الزدجالــي عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة العمانيــة - عضــو اللجنــة 
ــض  ــد وبع ــرة الي ــي لك ــاد العمان ــس االتح ــحري رئي ــد الش ــن أحم ــعيد ب ــور س ــور الدكت ــي، بحض ــن األولمب ــة للتضام الُعماني
أعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد، ومحاضــر الــدورة عفــت رشــاد المحاضــر بلجنــة التدريــب واألســاليب باالتحــاد الدولــي - رئيس 

لجنــة المدربيــن باالتحاديــن العربــي والمصــري والمستشــار الفنــي لالتحــاد المصــري لكــرة اليــد.

واشــتمل برنامــج الــدورة علــى العديــد مــن المحــاور النظريــة والعمليــة حيــث تــم فــي اليــوم األول التطــرق للمناهــج 
ــي  ــرة ف ــل المؤث ــة، والعوام ــر اللعب ــة لتطوي ــات الحديث ــد )IHF(، واالتجاه ــرة الي ــي لك ــاد الدول ــتويات باالتح ــة للمس العلمي
الســرعة والمفاهيــم األساســية لمنهجيــة التدريــب علــى الموجــة الثالثــة ورميــة االرســال الســريعة، باإلضافــة إلــى تطبيــق 

عملــي علــى أهــم المهــارات حســب التطبيــق بالدنمــارك بطــل العالــم 2019م. 

أمــا فــي اليــوم الثانــي فتنــاول المحاضــر المراحــل الســت للعبــة كرة اليــد ومتطلبــات التدريــب للمراحــل الســنية المختلفة، 
والخطــوات الخمــس ألهــم طــرق تعليــم اللعبــة، والمهــارات الهجوميــة األساســية، باإلضافــة إلــى التطبيــق العملــي علــى 

المفاهيــم األساســية لمنهجيــة التدريــب علــى الموجــة الثالثــة ورميــة االرســال الســريعة.
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برنامج دبلوم اإلدارة الرياضية المتقدمة
الُعمانيــة للتضامــن األولمبــي باللجنــة  بالتعــاون مــع اللجنــة   
ــت  ــة نظم ــة الدولي ــة األولمبي ــن اللجن ــم م ــة وبدع ــة الُعماني األولمبي
الرياضيــة  اإلدارة  دبلــوم  برنامــج  الُعمانيــة  األولمبيــة  األكاديميــة 
للعــام  بالســلطنة  الرياضيــة  والهيئــات  للمؤسســات  المتقدمــة 

2019م.

ــن  ــي م ــية الت ــاد األساس ــى األبع ــوء عل ــليط الض ــى تس ــج إل ــدف البرنام ه
شــأنها خدمــة المؤسســات لالرتقــاء بالمســتوى اإلداري وتطويــره؛ 
حيــث يعــد مــن أهــم البرامــج التــي نظمتهــا األكاديميــة خــالل عــام 
2019م لمــا احتــواه مــن مهــارات ومفاهيــم حديثــة للكــوادر اإلداريــة فــي 
المؤسســات الرياضيــة، خصوصــًا وأنــه ُوزِّع علــى شــكل ورش عمــل 
أقيمــت لمــدة 3 أيــام فــي كل شــهر لســبعة فصــول دراســية، وبحيــث 
المنظمــات  »إدارة  لكتــاب  الســتة  الفصــول  الــورش  هــذه  غطــت 
الرياضيــة األولمبيــة« والــذي يعتبــر أحــدث كتــاب فــي المجــال الرياضــي 

ــي.  ــن األولمب ــس التضام ــل مجل ــن قب ــدم م والمق

األولمبيــة  اللجنــة   مــن  المعتمــد  المحاضــر  البرنامــج  فــي  وحاضــر 
اإلدارة  دبلــوم  برنامــج  مديــر  العدوانــي  ســالم  بــن  هشــام  الدوليــة 

ــة  ــان الرياضي ــادات واللج ــة واالتح ــة الُعماني ــة األولمبي ــن اللجن ــا م ــاركين 18 إداريًّ ــدد المش ــغ ع ــة، وبل ــة المتقدم الرياضي
الرياضيــة. الشــؤون  وزارة  ومــن 

وتــم فــي األيــام المتبقيــة مــن الــدورة تقديــم العديــد مــن الــدروس النظريــة والعمليــة فــي مواضيــع مختلفــة مــن 
ــن  ــق المهارتي ــن طري ــاري ع ــي والمه ــر األداء البدن ــاري، وتطوي ــي والمه ــداد البدن ــي اإلع ــري وف ــب الدائ ــة التدري ــا أهمي بينه
المتالزمتيــن، وأهميــة الدفــاع فــي كــرة اليــد الحديثــة، والتطــورات الحديثة فــي المفاهيم األساســية للدفاع، وإعــداد حارس 
المرمــى فــي المراحــل الســنية المختلفــة، باإلضافــة إلــى التطــرق لموضــوع أهميــة مواكبــة المــدرب للتوجهــات الحديثــة 
فــي اللعبــة، وتقديــم مراجعــة شــاملة لموضوعــات الدراســة وفتــح بــاب النقــاش مــع الدارســين فــي كافــة المواضيــع التــي 
ــة  ــازوا الدراس ــن اجت ــاركين الذي ــدة للمش ــة معتم ــهادة دولي ــح ش ــم من ــدورة ت ــام ال ــي خت ــدورة. وف ــالل ال ــا خ ــم طرحه ت

بنجــاح، باإلضافــة إلــى شــهادة مشــاركة مقدمــة مــن اللجنــة الُعمانيــة للتضامــن األولمبــي.  
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 وقــد بــدأ الفصــل األول مــن البرنامــج فــي شــهر مــارس 2019م واشــتمل علــى العديــد مــن المحــاور والتــي تحمــل العنــوان 
»تنظيــم المؤسســات األولمبيــة والرياضيــة«، حيــث تــم التطــرق إلــى كيفيــة تأثيــر المحيــط البيئــي علــى المؤسســة 
الرياضيــة، وتقييــم الهيــكل التنظيمــي بهــا وأدوار كوادرهــا، وتقييــم ســلطة إدارة المؤسســة وبشــكل خــاص دور 
مجلــس اإلدارة، باإلضافــة إلــى التعريــف بكيفيــة اســتعمال تقنيــة ونظــم المعلومــات المتنوعــة لتطويــر العمــل، وكيفيــة 

ــال. ــلوب فع ــة بأس ــرات التنظيمي إدارة التغيي

أمــا الفصــل الثانــي فقــد أقيــم فــي شــهر أبريــل 2019م وتطــرق فيــه المحاضــر هشــام العدوانــي إلــى اإلدارة االســتراتيجية فــي 
عمــل المؤسســة الرياضيــة األولمبيــة مــن خــالل إعــداد وتنفيــذ وتقييــم خطــة اســتراتيجية جيــدة وتضمنــت 5 محــاور 
رئيســية متمثلــة فــي العمــل مــن خــالل مجلــس اإلدارة لتطويــر خطــة اســتراتيجية، واالســتعداد لعمليــة التخطيــط 
االســتراتيجي  التشــخيص  وكيفيــة  االســتراتيجي، 
لتحقيــق  الخطــط  وتطبيــق  وتطويــر  للمؤسســة، 
ــي  ــس اإلدارة ف ــاعدة مجل ــتراتيجية، ومس ــداف االس األه

االســتراتيجية. تأثيــرات  تقييــم 

ركــز  والــذي  الثالــث  الفصــل  أقيــم  مايــو  شــهر  وفــي   
ــة  ــة الرياضي ــي المؤسس ــرية ف ــوارد البش ــى إدارة الم عل
األولمبيــة مــن خالل تطويــر القوانين واللوائــح وإجراءات 
البشــرية،  المــوارد  أداء  وتطويــر  وتحفيــز  التوظيــف 
ــم  ــي فه ــة ف ــية ممثل ــاور رئيس ــة 6 مح ــت مناقش وتم
وتطويــر  المؤسســة،  فــي  البشــرية  المــوارد  إدارة  دور 
وتطبيــق اللوائــح والتعليمــات لــإلدارة الجيــدة للمــوارد  
االســتراتيجيات  وتطبيــق  وتطويــر  وإعــداد  البشــرية، 
الخاصــة بالمــوارد البشــرية، وتحديــد المبــادئ واألعمــال 
الرئيســية لجــذب واســتقدام وتحفيــز المــوارد البشــرية، 
وتنفيــذ سياســة التطويــر مــن خــالل التدريــب، وتطويــر 

مهــارات اإلدارة الفعالــة للمــوارد البشــرية. 

الــذي أقيــم فــي شــهر يونيــو  وناقــش الفصــل الرابــع 
2019م إدارة الشــؤون الماليــة فــي المؤسســة الرياضيــة األولمبيــة باســتخدام أفضــل الســبل واإلجــراءات الشــفافة، وقــدم 
فيــه المحاضــر نبــذة عــن كيفيــة وضــع وتطويــر خطــة ماليــة  بالتوافــق مــع اســتراتيجية المؤسســة الرياضيــة األولمبيــة، 
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في إطار الخطط التطويرية وبرنامج الرعاية الرياضية ونشر المعرفة العلمية والعملية   
ــف  ــات بمختل ــالج اإلصاب ــي ع ــن ف ــدى المختصي ــة ل ــة الثقاف ــي تنمي ــاهمة ف ــة، والمس الصحيح
الُعمانيــة  األولمبيــة  األكاديميــة  نظمــت  الموظفيــن،  ســالمة  علــى  والحــرص  الرياضــات 
باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة خــالل الفتــرة مــن 11 – 13 يونيــو 2019م دورة إصابــات المالعــب 
ــي  ــن ف ــة الرياضيي ــد إصاب ــع تزاي ــدورات م ــذه ال ــل ه ــد مث ــة عق ــي أهمي ــي . تأت ــل الرياض والتأهي

المالعــب ســواء فــي التدريبــات أو المباريــات الوديــة أو المنافســات المحليــة والدوليــة. 
العــالج  نائــب رئيــس قســم  الريامــي  بــن ســعيد  الــدورة األخصائــي ســيف  وقــد حاضــر فــي 
الطبيعــي والتأهيــل وكبيــر أخصائيــي العــالج الطبيعــي بمستشــفى جامعــة الســلطان قابــوس، 
واســتهدفت أخصائيــي العــالج الطبيعــي بالمنتخبــات الوطنيــة، والمدربيــن باالتحــادات واللجان 

ــة.  ــة واألندي الرياضي

ــل،  ــف والكاح ــة والكت ــل الركب ــري ومفص ــود الفق ــي للعم ــريح األول ــي التش ــة ف ــاور ممثل ــدة مح ــى ع ــدورة عل ــت ال تضمن
وميكانيكيــة الحركــة المفصليــة بالعمــود الفقــري واألطــراف، وإصابــات األربطــة والعضــالت، باإلضافــة إلــى اإلصابــات 

دورة إصابات المالعب والتأهيل الرياضي

وآليــة اإلبــالغ عــن الحاجــة لــإلدارة الماليــة الجيــدة فــي نظــام قيــادة المؤسســة، وإبــالغ مجلــس اإلدارة عــن مســؤولياته 
مــن ناحيــة تمويــالت المؤسســة الرياضيــة األولمبيــة، وتهيئــة الميزانيــات الضروريــة إلنجــاز الخطــة الماليــة. 

أمــا الفصــالن الخامــس والســادس فقــد أقيمــا فــي شــهري ســبتمبر، وأكتوبــر وتــم خاللهمــا تنــاول موضوعيــن رئيســيين 
ــات  ــة للمؤسس ــتراتيجية الدولي ــع االس ــق م ــا يتواف ــة بم ــة األولمبي ــة الرياضي ــي المؤسس ــويقي ف ــال التس ــا إدارة المج هم
وحاجــات الشــركاء وفــرص الرعايــة، وموضــوع تنظيــم األحــداث الرياضيــة الكبــرى بمــا يتوافــق مــع الخطــة االســتراتيجية 

وبحســب توفــر اإلمكانــات البشــرية والمنشــآت الرياضيــة.

واختتــم البرنامــج فــي شــهر نوفمبــر 2019م وتــم خاللــه تقديــم العــروض الدراســية المعــدة مــن ِقبــل كل مشــارك حــول 
مشــكلة إداريــة واقعيــة تعيــق المؤسســة التــي ينتمــي إليهــا الــدارس وكيفيــة عالجهــا مــن وجهــة نظــره بنــاء علــى مــا تــم 
طرحــه فــي كتــاب اإلدارة الرياضيــة، وتــم منــح المشــاركين شــهادة دبلــوم الــدورة المتقدمــة فــي المجــال الرياضــي بعــد 
ــة،   ــج المتخصص ــذه البرام ــل ه ــا لمث ــول به ــروط المعم ــب الش ــل كل دارس بحس ــن ِقب ــة م ــة المرفوع ــتيفاء الدراس اس

باإلضافــة إلــى شــهادة حضــور ومشــاركة مــن األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة.
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دورة إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية 

أقامــت األكاديمية األولمبيــة الُعمانية   
الرياضيــة  الفعاليــات  وتنظيــم  إدارة  دورة 
بمقرهــا خــالل الفتــرة مــن 16 وحتــى 18 أبريــل 
2019م. وتأتــي أهميــة هــذه الــدورة نظــراً لتزايد 
إقامــة الفعاليــات الرياضيــة ســواء المحليــة 
التطويريــة  الخطــط  إطــار  وفــي  الدوليــة  أو 
ــم  ــرص الدائ ــة، والح ــة الرياضي ــج الرعاي لبرام
دعــم  علــى 

منتســبي 
هــذا القطــاع بالمهــارات العلميــة الصحيحــة فــي تنظيــم إدارة الفعاليــات بصــورة مميــزة، 
وتطبيــق  المهنــي،  األداء  معاييــر  وبأفضــل  احترافيــة  بصــورة  األحــداث  مــع  والتعامــل 
المواصفــات العالميــة إلقامــة الفعاليــات الرياضيــة بأعلــى مســتويات الجــودة الممكنــة. 

اللجــان  باتحــاد  المراســم  المــال مديــر  الــدورة األســتاذ عبــداهلل يوســف  فــي  وحاضــر 
األولمبيــة الوطنيــة )أنــوك( – مديــر مراســم المجلــس األولمبــي اآلســيوي، واســتهدفت 
اللجــان  وأعضــاء  الرياضيــة،  واللجــان  واالتحــادات  الُعمانيــة   األولمبيــة  اللجنــة  منتســبي 
العامــة  العالقــات  مجــال  فــي  والمختصيــن  األولمبيــة،  اللجنــة  إدارة  لمجلــس  المســاعدة 
بالمؤسســات الحكوميــة، والمنتســبين بالقطــاع اإلعالمــي.  واشــتملت الــدورة علــى العديــد من 
ــالم  ــادرة(، واإلع ــول والمغ ــة )الوص ــات الدولي ــة، والعالق ــم الرياضي ــا المراس ــن بينه ــاور م المح

الرياضــي، والمــوارد البشــرية والمتطوعيــن، والخدمــات المســاندة. 

العضليــة الشــائعة، ونبــذة عــن اإلســعافات األوليــة وطــرق التعامــل مــع اإلصابــات، واألبحــاث والتجــارب الحديثــة فــي التعامــل 
مــع اإلصابــات، وأنمــاط العــالج الحديثــة فــي اإلصابــات الرياضيــة، باإلضافــة إلــى شــرح تفصيلــي إلحــدى طــرق العــالج بالربــاط 

الرياضــي )مفصــل الركبــة والكاحــل(.
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دورة األساليب الحديثة في إدارة المخاطر وتطبيقاتها في المؤسسات 
والهيئات الرياضية

ــاليب  ــو 2019م دورة األس ــى 2 يولي ــو إل ــن 30 يوني ــرة م ــالل الفت ــا خ ــة بمقره ــة الُعماني ــة األولمبي ــت األكاديمي نظم  
الحديثــة فــي إدارة المخاطــر وتطبيقاتهــا فــي المؤسســات والهيئــات الرياضيــة وذلــك ضمــن أجندتهــا المعتمــدة لهــذا 

العــام. 

هدفــت الــدورة إلــى إكســاب الدارســين المفاهيــم الحديثــة فــي إدارة المخاطــر فــي المؤسســات الرياضيــة، وتدريبهــم علــى 
كيفيــة تعريــف وتحليــل ومعالجــة ومتابعــة المخاطــر وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن التدريبــات حــول احتســاب احتماليــة 
وقــوع الخطــر واآلثــار المترتبــة فــي  حالــة وقوعــه، وتأثيــرات هــذا الخطــر علــى المؤسســة أو المشــاريع الرياضيــة، باإلضافــة 
ــة  ــين عملي ــم وتحس ــى تقيي ــت إل ــا هدف ــة. كم ــر المتوقع ــع المخاط ــع وتوق ــم الوض ــن تقيي ــاركين م ــن المش ــى تمكي إل
اتخــاذ القــرار القائــم علــى المخاطــر، وربــط المخاطــر بالتكاليــف المحتملــة وآثارهــا علــى المؤسســة الرياضيــة، وتحديــد 

مجموعــة مــن األســاليب لمواجهــة المخاطــر الرياضيــة. 

قــدم الــدورة المحاضــر المعتمــد مــن اللجنــة األولمبيــة الدوليــة فــي برنامــج اإلدارة الرياضيــة الدكتــور منصور بن ســلطان 
الطوقــي مديــر عــام مجمــع الســلطان قابــوس الشــبابي للثقافــة والترفيــه – رئيــس اللجنــة البارالمبيــة الُعمانيــة، حيــث 
تنــاول مجموعــة مــن المحــاور ممثلــة فــي مفهــوم إدارة المخاطــر ونبــذة عــن إدارة المخاطــر فــي المنظمــة ومســتويات 
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دورة التثقيف األولمبي 
فــي إطــار تعزيــز وتنميــة قــدرات الموظفيــن العامليــن باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة واالتحــادات الرياضيــة فــي   
نظمــت  فقــد  بهــا  المتعلقــة  واالجتماعــات  اإلداريــة  واإلجــراءات  األولمبيــة  بالمشــاركات  المرتبــط  اإلداري  المجــال 

2019م. ســبتمبر   26  -  24 مــن  الفتــرة  خــالل  األولمبــي  التثقيــف  دورة  الُعمانيــة  األولمبيــة  األكاديميــة 
 هدفــت الــدورة إلــى توضيــح مفهــوم العالقــة مــا بيــن اللجنــة األولمبيــة الدوليــة واللجــان األولمبيــة الوطنيــة، وتوضيــح 
آليــة التأهــل لأللعــاب الرياضيــة ألولمبيــاد طوكيــو 2020، باإلضافة إلــى تعريف المشــاركين بالــدورة بآلية العمــل واإلجراءات 

المتبعــة لإلجــراءات األولمبية.

ــز  ــرة مرك ــة - مدي ــة الدولي ــة األولمبي ــد باللجن ــي معتم ــر دول ــاس محاض ــاج ط ــن الح ــة/ ناري ــدورة الفاضل ــي ال ــر ف وحاض
ــة ــة األولمبي ــخ الحرك ــن تاري ــة ع ــم لمح ــي تقدي ــا ف ــت محاوره ــة، وتلخص ــة األردني ــة األولمبي ــب باللجن ــم والتدري التعلي

المهــارات بهــا وأهميتهــا فــي المؤسســات الرياضيــة، وأيضــًا مجــاالت تطبيــق نظــم إدارة المخاطــر فــي المجــال الرياضــي، 
وفوائــد اســتخدامها ومنهجيتهــا وتقنياتهــا، كذلــك اإلعــداد إلدارة المخاطــر وتحديــد المخاطــر الرياضيــة وتحليلهــا، 

ــم.  ــة والتحك ــة والرقاب ــة الرياضي ــي البيئ ــتجابة ف ــط االس وخط

ــدورة  ــذه ال ــم ه ــث أهلته ــة، حي ــؤون الرياضي ــة ووزارة الش ــان الرياضي ــادات واللج ــن االتح ــا م ــدورة 26 إداري ــي ال ــارك ف وش
الكتســاب العديــد مــن المهــارات مــن بينهــا مهــارة التفكيــر المنطقــي لتحديــد المخاطــر فــي المجــال الرياضــي، ومهــارة 

تقييــم مســتوى المخاطــر وتحليلهــا، ومهــارة إعــداد خطــط لمواجهــة المخاطــر الرياضيــة. 
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ورشة مخاطر السمنة على صحة المرأة

فــي إطــار برامجهــا المعتمــدة لعــام 2019م نظمــت اللجنــة الُعمانيــة للطــب الرياضــي باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة   
ورشــة »مخاطــر الســمنة علــى صحــة المــرأة« بمقــر األكاديميــة األولمبيــة الُعمانية خــالل الفترة مــن 6 - 8 أكتوبــر 2019م. 
ــور  ــور الدكت ــرأة بحض ــة الم ــة لرياض ــة الُعماني ــس اللجن ــعيدية رئي ــد البوس ــت حم ــناء بن ــيدة س ــاح الس ــل االفتت ــى حف رع
محمــود بــن ســيف الجفيلــي رئيــس اللجنــة الُعمانيــة للطــب الرياضــي، والفاضلــة ســعادة بنــت ســالم اإلســماعيلية عضــو 
ــد  ــن حم ــد ب ــل ماج ــرأة، والفاض ــة الم ــة لرياض ــة الُعماني ــس اللجن ــب رئي ــة - نائ ــة الُعماني ــة األولمبي ــس إدارة اللجن مجل

الــوردي عضــو ومقــرر اللجنــة العمانيــة للطــب الرياضــي. 
وتأتــي أهميــة إقامــة هــذه الورشــة للحــد مــن انتشــار الســمنة نظــراً لتزايدهــا بشــكل كبيــر فــي الفتــرة األخيــرة بيــن جميــع 
ــة  ــا والوقاي ــرق عالجه ــم وط ــة الجس ــى صح ــببها عل ــي تس ــر الت ــول المخاط ــي ح ــي المجتمع ــر الوع ــة، ونش ــات العمري الفئ
ــي  ــة ف ــي والتغذي ــاط البدن ــيولوجيا النش ــي فس ــات ف ــدى المتخصص ــود إح ــورة دي دي محم ــة الدكت ــت الورش ــا. وقدم منه

ســنغافورة تطرقــت خاللهــا إلــى مخاطــر الســمنة ودورهــا فــي تدهور 
الصحــة، باإلضافــة إلــى طــرق إدارة الــوزن ذاتيــًا مــن خــالل االلتــزام 

بالنظــام الغذائــي الصحــي وعمــل التماريــن الرياضيــة الالزمــة. 
الغذائــي،  والهــرم  الغذائــي،  النظــام  دورة  الدكتــورة  تناولــت  كمــا 
وفوائــد المكمــالت الغذائيــة، وأهــم الخطــوات والتماريــن الفعالــة 
ــا  ــب اتباعه ــي يج ــة الت ــج الحمي ــًا برام ــمنة، وأيض ــن الس ــص م للتخل
والفــرق بيــن التماريــن الفعالــة والســلبية، وتعديــل الســلوكيات 
الخاطئــة التــي تــؤدي إلــى الســمنة، واإلدارة الطبيــة للتخلــص مــن 

الــوزن الزائــد وغيرهــا. 

 وتاريــخ الــدورات األولمبيــة، واأللعــاب الرياضيــة المعتمــدة ألولمبيــاد طوكيــو 2020، وآليــة إضافــة أو شــطب األلعــاب 
الرياضيــة مــن برنامــج األلعــاب األولمبيــة، وطريــق التأهــل والمشــاركة للرياضييــن فــي األولمبيــاد، باإلضافــة إلــى الترتيبــات 

ــة.  ــاب األولمبي ــاركة باأللع ــة المش ــة ورحل اإلداري
وشــارك فــي الــدورة 15 إداريــا مــن اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة واالتحــادات الرياضيــة، حيــث أهلهــم هــذا البرنامــج الكتســاب 
العديــد مــن المهــارات مــن بينهــا تحســين التواصــل مــا بيــن الهيئــات المعنيــة باإلعــداد للمشــاركات األولمبيــة، والســرعة 

والكفــاءة فــي اإلجــراءات، وتعميــق الفهــم ألســس المشــاركة.
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دورة طرق الدمج المختلفة لتأهيل ذوي اإلعاقة في المؤسسات الرياضية

أقيمــت بمقــر األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة خــالل الفتــرة مــن 20 - 22 أكتوبــر 2019م دورة طــرق الدمــج   
المختلفــة لتأهيــل ذوي اإلعاقــة فــي المؤسســات الرياضية.تأتــي أهميــة هــذه الــدورة فــي إطــار تســليط الضــوء علــى مــا 
يعتــرض المؤسســات الرياضيــة مــن صعوبــات فــي اندمــاج ذوي اإلعاقــة وتذليلهــا مــن خــالل توفيــر الطــرق والوســائل 

المالئمــة لتأهيلهــم والتعامــل معهــم بــكل إيجابيــة ممــا يســاهم فــي تحقيــق األهــداف المرســومة. 
وحاضــر فــي الــدورة الســعدي بــن محمد الهيشــري أســتاذ أول فــي التربية الرياضية - مســؤول القســم الرياضــي بجمعية 
التدخــل المبكــر، واســتهدفت عــدًدا مــن مديــري وإداريــي المجمعــات والمرافــق الرياضيــة، وإداريــي تنظيــم البطــوالت 
والفعاليــات الرياضيــة، باإلضافــة إلــى مدرســي التربيــة الرياضيــة ومدرســي التربيــة الخاصــة العامليــن بالمراكــز الخاصــة، 
وأيضــًا رياضيــي النخبــة، حيــث هدفــت الــدورة إلــى تمكينهــم بالطــرق المختلفــة لتعديــل النشــاط الرياضــي وتعريفهــم 

باألســس العالميــة لدمــج ذوي اإلعاقــة فــي المؤسســات الرياضيــة. 
هــذا واشــتملت الــدورة علــى مجموعــة مــن الموضوعــات مــن بينها التعــرف على تاريــخ رياضــة ذوي اإلعاقــة، وتصنيفها 
ونظــرة حــول المؤسســات الرياضيــة العمانيــة ومــدى مالءمتهــا فــي اســتقبال ودمــج ذوي اإلعاقــة والقــدرات الرياضيــة 
لهــم، وكذلــك األدوات والوســائل التــي يجــب توفيرهــا فــي هــذه المؤسســات حســب المعاييــر العالميــة، والطــرق 

العلميــة لدمجهــم فــي المنشــأة الرياضيــة، باإلضافــة إلــى العقبــات والتحديــات أمــام الرياضييــن مــن هــذه الفئــة. 
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نظمــت األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة دورة أساســيات التدريــب الرياضــي فــي إطــار   
برامجهــا المعتمــدة لهــذا العــام خــالل الفتــرة مــن 12 - 14 نوفمبــر 2019م. 

ــم  ــن تصمي ــه م ــي لتمكين ــدرب الرياض ــة للم ــة والعملي ــب العلمي ــر الجوان ــى تطوي ــوء عل ــلط الض ــدورة لتس ــذه ال ــي ه تأت
األحمــال البدنيــة لتعزيــز الجوانــب البدنيــة والمهاريــة لــدى الالعبيــن، والتعــرف علــى األســس العلميــة فــي بنــاء البرامــج 
التدريبيــة وفــق مبــادئ ونظريــات علــم التدريــب الرياضــي. وهدفــت الدورة إلــى التعريــف بعناصــر اللياقة البدنيــة وتصميم 
ــا  ــًا وعملي ــاركين علمي ــتويات المش ــر مس ــة، وتطوي ــادئ العلمي ــس والمب ــتخدام األس ــر باس ــكل عنص ــة ل ــج تدريبي برام

باســتخدام أحــدث األســاليب فــي مجــال التدريــب  الرياضــي 
األســس  علــى  التعــرف  إلــى  باإلضافــة  البدنيــة،  واللياقــة 
العلميــة لإلحمــاء واإلطــاالت الرياضيــة، وأســلوب التخطيــط 
الرياضــي  للموســم  التدريبــي  البرنامــج  لبنــاء  الســليم 
ــدورة  ــت ال ــا هدف ــوة. كم ــة المرج ــداف الفني ــى األه ــاًء عل بن
البرنامــج  التعريــف باألســاليب العلميــة فــي تصميــم  إلــى 
التدريبــي للوحــدة التدريبيــة اليوميــة وأيضــًا برنامــج التدريب 

األســبوعي. 

البوصافــي - مســاعد  الدكتــور ماجــد  الــدورة  وحاضــر فــي 
بجامعــة  الجامعيــة  للدراســات  التربيــة  كليــة  عميــد 
محاضــر   - قمــادة  نبيــل  والدكتــور  قابــوس،  الســلطان 
بكليــة التربيــة بجامعــة الســلطان قابــوس، واشــتملت علــى 
ــي،  ــب الرياض ــادئ التدري ــا مب ــن بينه ــاور م ــن المح ــد م العدي

وطــرق تصميــم األحمــال البدنيــة، وتطويــر برامــج اإلعــداد البدنــي، باإلضافــة إلــى طــرق تخطيــط الموســم الرياضــي. 
هــذا واســتهدفت الــدورة المدربيــن الرياضييــن المتخصصيــن بالمســابقات ومدربــي اللياقــة البدنيــة، حيــث تم إكســابهم 
المعلومــات العلميــة لتطبيــق أســس التدريــب الرياضــي واللياقــة البدنيــة بمــا يتناســب مــع المســتوى التأهيلــي الحالــي 
للدارســين، وتقديــم الفرصــة لهــم فــي تفعيــل التعــاون المشــترك فيمــا بينهــم بمجــال التدريــب الرياضــي وأيضــًا تطويــر 

الجانــب البحثــي لديهــم فــي مجــال اللياقــة البدنيــة.  

دورة أساسيات التدريب الرياضي 
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فــي إطــار البرامــج التــي قدمتهــا اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة لالتحــادات الرياضيــة خــالل العــام 2019م نظــم االتحــاد   
الُعمانــي للهوكــي دورة المدربيــن الدوليــة )المســتوى الثالــث( بدعــم مــن التضامــن األولمبــي باللجنــة األولمبيــة الدوليــة 

ــر 2019م.  ــى 21 نوفمب ــن 15 حت ــرة م ــالل الفت ــر خ ــي ببوش ــوس الرياض ــلطان قاب ــع الس بمجم

ورعــى صاحــب الســمو الســيد/ فــراس بــن فاتــك بــن فهــر آل ســعيد حفــل ختــام الــدورة بحضــور الشــيخ/ ســيف بــن هــالل 
الحوســني نائــب رئيــس مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، والقبطــان/ طالــب بــن خميــس الوهيبــي رئيــس االتحــاد 
الُعمانــي للهوكــي، والفاضــل/ طــه بــن ســليمان الكشــري األميــن العــام باللجنــة، والدكتــور خميس بن ســالم الرحبــي أمين 
الســر العــام باالتحــاد، والدكتــور/ فريــد بــن خميــس الزدجالــي عضــو مجلــس إدارة اللجنــة، باإلضافــة إلــى الفاضــل/ الطيــب 
ــًا  ــدورة 25 متدرب ــي ال ــارك ف ــي. وش ــي للهوك ــاد الدول ــو االتح ــي - عض ــيوي للهوك ــاد اآلس ــذي لالتح ــس التنفي ــرم الرئي أك
للهوكــي مــن الســلطنة ودول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومــن الــدول العربيــة، وحاضــر بهــا المحاضــر الدولــي 
علــي زاهــد حيــث اشــتملت علــى عــدد مــن المحــاور مــن بينهــا االطــالع علــى آخــر مســتجدات علــم التدريــب واألســاليب 
ــاليبه،  ــط وأس ــة، والضغ ــي اللعب ــاع ف ــوم والدف ــادئ الهج ــي، ومب ــب الذات ــر التدري ــس تطوي ــة، وأس ــال اللعب ــي مج ــة ف الفني

وتحليــل اللعــب والتســجيل. 

 دورة المدربين الدولية للهوكي
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دورة األلعاب العالمية الشاطئية األولى- دولة قطر
)12-16 أكتوبر 2019م(

الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية- دولة الكويت
)20 - 30 أكتوبر 2019م(

تعتبــر المشــاركة بــدورة األلعــاب العالميــة الشــاطئية األولــى إحــدى األهــداف الســنوية األساســية لعــام 2019م للجنــة 
ــراءات  ــدة إج ــاذ ع ــم اتخ ــك ت ــوء ذل ــي ض ــدى )2024م( وف ــدة الم ــتراتيجية بعي ــة االس ــذاً للخط ــة، وتنفي ــة الُعماني األولمبي
ــداف  ــق األه ــي تحقي ــاهم ف ــث تس ــة بحي ــا الوطني ــة لمنتخباتن ــة وفاعل ــاركة نوعي ــق مش ــة لتحقي ــة وفني ــة وإداري تنظيمي

ــة.  ــادات الرياضي ــة واالتح ــة الُعماني ــة األولمبي ــن اللجن ــتركة بي ــة المش ــية المرحلي األساس

شــروط المشــاركة فــي هــذه الــدورة العالميــة تعتمــد على نظــام التأهــل وفقًا للحصــص المخصصة لــكل قــارة أو التصنيف 
ــيوية  ــات اآلس ــدره التصفي ــك بتص ــل وذل ــن التأه ــاطئية م ــد الش ــرة الي ــي لك ــب الوطن ــن المنتخ ــد تمك ــذا وق ــي، ه العالم

وتحقيقــه المركــز األول فــي البطولــة اآلســيوية بجــدارة، ويعتبــر تأهلــه لهــذا الحــدث العالمــي إنجــازاً بحــد ذاتــه وخــاض 

المنافســات مــع نخبــة المنتخبــات العالميــة )البرازيــل، الســويد، الواليــات المتحــدة األمريكيــة، أســتراليا، الدنمــارك( وكان 
نــّد اً قويـّـًا فــي كافــة المباريــات.  

ــي  ــمي ف ــن القاس ــباح أيم ــارك الس ــث ش ــي، حي ــب الوطن ــباحي المنتخ ــب لس ــا نصي ــة كان له ــاه المفتوح ــي المي ــباحة ف الس
ســباق 5 كــم مــع أفضــل ســباحي العالــم يمثلــون ألمانيــا، وروســيا، وإيطاليــا، والبرازيــل، وبولونيــا، وإســبانيا، والبرتغــال، 
وأســتراليا، والمكســيك، وهنغاريــا، والنمســا، وصربيــا، والتشــيك. ونافــس القاســمي بقــوة واســتطاع أن يحقــق رقمــًا 

ا جديــًدا لــه فــي هــذا الســباق.  قياســّيً

بنــاًء علــى قــرار مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة شــاركت الســلطنة ممثلــة باللجنــة الُعمانيــة لرياضــة المــرأة فــي الــدورة 
السادســة لرياضــة المــرأة الخليجيــة التــي أقيمــت بدولــة الكويــت خــالل الفتــرة مــن 20 - 30 أكتوبــر 2019م بثمانــي لعبــات وهــي: 
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)16( الالعبات

)9( الالعبات)15( الالعبات)5( الالعبات

)12( الالعبات)4( الالعبات

المجموع )22(

المجموع )13(المجموع )21(المجموع )7(

المجموع )16(المجموع )5(

)1( اإلداريين

)1( اإلداريين)2( اإلداريين)1( اإلداريين

)1( اإلداريين)-( اإلداريين
)2( المدربين

)2( المدربين)4( المدربين)1( المدربين

)1( المدربين)1( المدربين
)1( أخصائيو العالج

)-( أخصائيو العالج)-( أخصائيو العالج)-( أخصائيو العالج

)1( أخصائيو العالج)-( أخصائيو العالج
)2( الحكام المرافقين

)1( الحكام المرافقين)-( الحكام المرافقين)-( الحكام المرافقين

)1( الحكام المرافقين)-( الحكام المرافقين

كرة اليد

ألعاب القوىالرمايةالتايكواندو

كرة السلةالبولينج

 الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة وألعاب القوى وألعاب القوى لذوي اإلعاقة والرماية والبولينج والتايكواندو. 
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)6( الالعبات)12( الالعبات

المجموع )9(المجموع )17(

)1( اإلداريين)1( اإلداريين
)1( المدربين)2( المدربين

)1( أخصائيو العالج)1( أخصائيو العالج
)-( الحكام المرافقين)1( الحكام المرافقين

ألعاب القوى كرة الطائرة
لذوي اإلعاقة

-  بعثة سلطنة ُعمان المشاركة بالدورة
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النتائج المحققة:

30 ميدالية

الرماية

ألعاب القوي لذوي اإلعاقة
ألعاب القوى

السلة البولينج

ذهبيةفضيةبرونزية

التايكواندواليد

الطائرة

1
3

1

2

2
2

2

6

4

2

5

5

3

4

21

4

5

46
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أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي للمبارزة

اســتقبل الشــيخ ســيف بــن هــالل الحوســني نائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة بتاريــخ 1 أغســطس 2019م   
بمبنــى اللجنــة أنطونــي دونالــد نائــب رئيــس االتحــاد الدولــي للمبــارزة - رئيــس االتحــاد األمريكــي للمبــارزة، ويوكــي أوتــا 
نائــب رئيــس االتحــاد الدولــي للمبــارزة - رئيــس االتحــاد اليابانــي للمبــارزة، والفاضــل خالــد بــن ســعيد الشــعيبي رئيــس 
اللجنــة الُعمانيــة للمبــارزة، بحضــور الفاضــل طــه بــن ســليمان الكشــري األميــن العــام باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة. 

ــة  ــام اللجن ــرار انضم ــا إق ــترك أبرزه ــام المش ــع ذات االهتم ــن المواضي ــد م ــى العدي ــرق إل ــاء التط ــالل اللق ــم خ ــد ت وق
الُعمانيــة للمبــارزة كعضــو جديــد ضمــن االتحــاد الدولــي للمبــارزة، حيــث تنــص إجــراءات االنضمــام بــأن يقــوم وفــد 
مــن االتحــاد الدولــي بزيــارة الدولــة التــي تتقــدم بالطلــب للتأكــد مــن جاهزيتهــا لالنضمــام لعضويــة االتحــاد الدولــي 

ــارزة. للمب

وقــد قــام الوفــد بزيــارة الســلطنة بصفتهــم أعضــاء اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد الدولــي للمبــارزة ولقــاء المســؤولين 
بــوزارة الشــؤون الرياضيــة، واالجتمــاع مــع مجلــس إدارة اللجنــة الُعمانيــة للمبــارزة، وزيــارة صالــة التدريبــات ولقــاء 
المــدرب والالعبيــن، وثمنــوا الجهــود التــي تبذلهــا الســلطنة فــي ســبيل االهتمــام بهــذه الرياضــة والتوجهــات األخيــرة 
فــي االهتمــام بالرياضــات الفرديــة. كمــا أبــدى الوفــد حرصــه واهتمامــه بالتنســيق مــع االتحــاد الدولــي للمبــارزة فيمــا 

يتعلــق بتســخير كافــة الجهــود مــن أجــل الترويــج للرياضــة وتطويرهــا داخــل الســلطنة.

71
التقــى الســيد خالــد بــن حمــد بــن حمــود البوســعيدي رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة بمعالــي صالــح بــن عيســى   
بــن هنــدي مستشــار جاللــة ملــك البحريــن لشــؤون الشــباب والرياضــة بمكتبــه يــوم األحــد الموافــق 22 ســبتمبر 2019م. 

وقــد رحــب الســيد رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة بالضيــوف مؤكــداً علــى عمــق ومتانــة العالقــات الرياضيــة الوثيقــة 
ــة  ــادرة توأم ــرق لمب ــاء التط ــالل اللق ــم خ ــا ت ــا. كم ــى تعزيزه ــلطنة عل ــرص الس ــقيقين وح ــن الش ــن البلدي ــط بي ــي ترب الت

ــقيقين.  ــن الش ــن البلدي ــس بي ــة التن ــى للعب ــن القدام الالعبي

 مــن جانبــه عبــر معالــي مستشــار ملــك البحريــن لشــؤون الشــباب والرياضــة عــن ســعادته بهــذا اللقــاء مشــيداً بالتطــور 
ــة  ــفير مملك ــعادة س ــاء س ــر اللق ــة. حض ــاالت الرياضي ــي المج ــة ف ــن خاص ــف الميادي ــي مختل ــلطنة ف ــهده الس ــذي تش ال

ــة. ــة العماني ــة االولمبي ــؤولين باللجن ــن المس ــدد م ــف وع ــق للضي ــد المراف ــلطنة والوف ــدى الس ــد ل ــن المعتم البحري

زيارة مستشار جاللة ملك البحرين لشؤون الشباب والرياضة للجنة
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ــة  ــس اللجن ــعيدي رئي ــود البوس ــن حم ــد ب ــن حم ــد ب ــيد خال ــتقبل الس اس  
األولمبيــة الُعمانيــة ســعادة كيــم تشــانغ كيــو ســفير جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة 

2019م.  ســبتمبر   23 بتاريــخ  بمكتبــه  الســلطنة  لــدى  المعتمــد 

تــم خــالل اللقــاء تبــادل األحاديــث الوديــة والتطــرق إلــى العديــد مــن المواضيــع ذات 
االهتمــام المشــترك وبحــث أوجــه التعــاون لتعزيــز العالقــة القائمــة بيــن البلديــن 
خاصــة فــي المجــال الرياضــي. وقــد أعــرب ســعادة الســفير الكــوري عــن ســعادته 
بهــذا اللقــاء متمنيــًا المزيــد مــن النجــاح للرياضــة الُعمانيــة ومثمنــًا الجهــود 
ــة  ــة األولمبي ــر الحرك ــبيل تطوي ــي س ــة ف ــة الُعماني ــة األولمبي ــا اللجن ــي تبذله الت

ــلطنة.  بالس

ــس  ــعيدي رئي ــود البوس ــن حم ــد ب ــن حم ــد ب ــيد خال ــى الس التق  
ــد  ــر 2019م بوف ــخ 6 أكتوب ــه بتاري ــة بمكتب ــة الُعماني ــة األولمبي اللجن
االتحــاد الدولــي واآلســيوي لإلبحــار الشــراعي الــذي تواجــد في الســلطنة 
للشــراع  اآلســيوي  لالتحــاد  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  لحضــور 
الــذي عقــد فــي المدينــة الرياضيــة بالمصنعــة تزامنــًا مــع البطولــة 
اآلســيوية للناشــئين للشــراع لفئــة القــوارب التــي أقيمــت بالســلطنة 

فــي أكتوبــر 2019م. 

حضــر اللقــاء كل مــن كيــم أندرســون رئيــس االتحــاد الدولــي للشــراع، 
والدكتــور مــالف شــروف رئيــس االتحــاد اآلســيوي للشــراع، والفاضــل 
ــغ  ــاي ناران ــراع، وأج ــيوي للش ــاد اآلس ــس االتح ــب رئي ــدي نائ ــد الكن راش

نائــب رئيــس االتحــاد الدولــي لقــوارب األوبتيمســت، وديفيــد جراهــام الرئيــس التنفيــذي لشــركة ُعمــان لإلبحــار، باإلضافــة 
إلــى الفاضــل طــه بــن ســليمان الكشــري أميــن عــام اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة. 

وقــد رحــب الســيد رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة بالضيــوف وأبــدى ســعادته بهــذه الزيــارة مؤكــداً علــى أهميــة تعزيــز 
ســبل التعــاون والتفاهــم القائــم بيــن كل مــن االتحاديــن الدولــي واآلســيوي لإلبحــار الشــراعي واللجنــة الُعمانيــة لإلبحــار 

السفير الكوري

وفد االتحاد الدولي واآلسيوي لإلبحار الشراعي 

73

التقــى الســيد خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة   
اللجنــة  رئيــس  بــاخ  تومــاس  بالدكتــور  الُعمانيــة  األولمبيــة 
ــمية  ــارة رس ــي زي ــر 2019م ف ــخ 8 نوفمب ــة بتاري ــة الدولي األولمبي
الجديــد  األولمبيــة  اللجنــة  بمقــر  يوميــن  لمــدة  اســتمرت 
بــن  طــه  الفاضــل  زيارتــه  فــي  الســيد  رافــق  وقــد  بسويســرا. 
ســليمان الكشــري األميــن العــام باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة. 

تأتــي هــذه الزيــارة فــي ســياق تعزيــز العالقــات الثنائيــة التــي تجمــع 
بيــن اللجنــة األولمبيــة الدوليــة واللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، 
الرياضيــة  الحركــة  مســتجدات  آخــر  علــى  للتعــرف  وفرصــة 
خالــد  للســيد  رســمية  زيــارة  أول  تعــد  حيــث  واألولمبيــة، 
البوســعيدي بعــد انتخابــه رئيســًا للجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي 

2019م.  يوليــو  شــهر 

بيــن  القائــم  التعــاون  أوجــه  اســتعراض  اللقــاء  وتنــاول  هــذا 
اللجنتيــن، ومناقشــة العديــد مــن المواضيــع واألفــكار الرياضيــة 
التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تفعيــل أنشــطة وبرامــج اللجنــة 
األولمبيــة الُعمانيــة. كمــا تــم االلتقــاء مــع مســؤولي اإلدارات 
وتقنيــة  األولمبــي  والتضامــن  التســويق  فــي  المتخصصــة 
اللجنــة  تقدمهــا  التــي  البرامــج  علــى  للتعــرف  المعلومــات 

األولمبيــة الدوليــة للجــان األولمبيــة الوطنيــة، وكيفيــة االســتفادة منهــا خاصــة البرامــج المتعلقــة بتعزيــز كافــة مجاالت 
الرياضــي.  التطويــر 

االلتقاء برئيس اللجنة األولمبية الدولية

الشــراعي للمســاهمة فــي تطويــر رياضــة اإلبحــار بالســلطنة وتأهيــل البحــارة لضمــان المشــاركة اإليجابيــة فــي مختلــف 
المحافــل والبطــوالت الدوليــة. كمــا تــم الحديــث عــن اإلمكانيــات التــي تحظــى بهــا الســلطنة وقدرتهــا علــى اســتضافة 
األحــداث والبطــوالت الرياضيــة الكبيــرة فــي مجــال اإلبحــار الشــراعي، واالهتمــام الــذي توليــه لتطويــر البنيــة التحتيــة بمــا 

يتناســب مــع المعاييــر الدوليــة.  
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زار الســيد خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة   
ــخ 11  ــار بتاري ــان لإلبح ــة عم ــب مؤسس ــة مكات ــة الُعماني األولمبي
ــام  ــد جراه ــذي ديفي ــر التنفي ــى المدي ــث التق ــمبر 2019م، حي ديس
وعــدد مــن المســؤولين فيهــا. واطلــع خاللهــا علــى إنجــازات 
الشــركة وخططهــا المســتقبلية وبرامــج اإلعــداد للمســتويات 

 المختلفــة.
ــارة إلــى مدرســة  كمــا قــام الســيد رئيــس اللجنــة األولمبيــة بزي
البرامــج  علــى  لالطــالع  للمؤسســة  التابعــة  الشــراعي  اإلبحــار 
بمختلــف  اإلبحــار  مــدارس  بتنفيذهــا  تقــوم  التــي  المختلفــة 

الســلطنة.  فروعهــا فــي 

زيارة مؤسسة ُعمان لإلبحار

وعلــى هامــش الزيــارة التقــى الســيد رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة واألميــن العــام باللجنــة بجونيــال ليندبــرج األميــن 
ــام  ــوك، والمه ــة وأن ــن اللجن ــم بي ــيق القائ ــتعراض التنس ــم اس ــث ت ــوك(، حي ــة )أن ــة الوطني ــان األولمبي ــاد اللج ــام التح الع
التــي يقــوم بهــا االتحــاد وآليــة االســتفادة مــن البرامــج التــي يقدمهــا للجــان األولمبيــة الوطنيــة. كمــا تــم التطــرق إلــى دورة 
األلعــاب العالميــة الشــاطئية األولــى التــي اســتضافتها دولــة قطــر فــي شــهر أكتوبــر 2019م والنتائــج اإليجابيــة التــي خرجــت 

بهــا الــدورة. 
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كمــا تــم تقديــم مجموعــة مــن العــروض التوضيحيــة مــن ِقبــل ممثلــي اللجــان المنظمــة للــدورات مــن بينهــا العــرض 
ــام 2026م،  ــان ع ــا بالياب ــة ناغوي ــتقام بمدين ــي س ــرين الت ــيوية العش ــاب اآلس ــدورة األلع ــة ل ــة المنظم ــن اللجن ــدم م المق

ــو 2020(. ــة )طوكي ــاب األولمبي ــدورة األلع ــة ل ــة  المنظم ــرض اللجن وع

وتــم أيضــا تقديــم عــرض اللجنــة المنظمــة لــدورة األلعــاب الشــتوية )بكيــن 2022(، باإلضافــة إلــى عــرض توضيحــي مــن 
الوكالــة الدوليــة لمكافحــة المنشــطات )وادا(، وتقريــر مــن التضامــن األولمبــي، وعــرض توضيحــي الجتمــاع الجمعيــة 

ــي.  ــم الرياض ــة التحكي ــي لمحكم ــرض تقديم ــراً ع ــة، وأخي ــة الوطني ــان األولمبي ــاد اللج ــة التح العمومي

اجتماعات المجلس األولمبي اآلسيوي - مملكة تايلند

ــن  ــه ب ــل ط ــة، والفاض ــة الُعماني ــة األولمبي ــس اللجن ــب رئي ــني نائ ــالل الحوس ــن ه ــيف ب ــيخ س ــن الش ــارك كل م ش  
ســليمان الكشــري األميــن العــام باللجنــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة االنتخابــي الثامــن والثالثيــن للمجلــس األولمبي 
ــارس  ــن 2 - 3 م ــرة م ــالل الفت ــوك خ ــة بانك ــة التايلندي ــي العاصم ــت ف ــي أقيم ــه والت ــة ل ــات المصاحب ــيوي، واالجتماع اآلس

2019م. 

تــم خــالل االجتمــاع عــرض تقاريــر نائــب الرئيــس عــن المناطــق الجغرافيــة بالقــارة اآلســيوية، ثــم قدمــت اللجنــة المنظمة 
لــدورة األلعــاب اآلســيوية التاســعة عشــرة القادمــة )هانغجــو 2022( عرضهــا، حيــث تــم اختيــار الفتــرة مــن 10 إلى 25 ســبتمبر 

2022م موعــداً للدورة.
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مؤتمر رياضة المرأة العربية - جمهورية مصر العربية

شــاركت اللجنــة الُعمانيــة لرياضــة المــرأة باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي المؤتمــر الدولــي ) رياضــة المــرأة   
ــارس 2019م  ــة 30 م ــن 27 ولغاي ــرة م ــالل الفت ــرة خ ــة القاه ــة المصري ــد بالعاصم ــذي عق ــرص( ال ــات والف ــة - التحدي العربي
بوفــد مكــون مــن الســيدة ســناء بنــت حمــد البوســعيدية رئيــس اللجنــة الُعمانيــة لرياضــة المــرأة، والفاضلــة/ مريــم بنــت 
ســيف الحوســنية عضــو ومقــرر اللجنــة، والفاضلــة فاطمــة بنــت حمــدان الحارثيــة. وهــدف المؤتمــر إلــى تســليط الضــوء 
علــى كافــة اإلنجــازات الرياضيــة للمــرأة العربيــة، وعــرض التجــارب الناجحــة للمؤسســات العربيــة فــي رياضــة المــرأة، 
باإلضافــة إلــى وضــع رؤيــة للمســتقبل التشــريعي والقانونــي لرياضــة المــرأة العربيــة. كمــا ســعى إلــى إعــداد برامــج التوعيــة 
ــب  ــاء والتدري ــي االنتق ــة ف ــا الحديث ــن التكنولوجي ــتفادة م ــاليب االس ــة أس ــرأة، ومناقش ــة الم ــص رياض ــا يخ ــة فيم الثقافي

ــة(. ــم )ذوي اإلعاق ــاب الهم ــن أصح ــة م ــرأة وخاص ــي للم الرياض

أبــرز  التــي ضمــت  البوســعيدية كمتحدثــة فــي الجلســة االفتتاحيــة للمؤتمــر  وشــاركت الســيدة ســناء بنــت حمــد 
الشــخصيات العربيــة واألكثــر تأثيــراً فــي دعــم وتمكيــن المــرأة العربيــة فــي الرياضــة، وحملــت عنــوان »السياســات العربيــة 

ــة«.  ــة للرياض ــرأة الممارس ــاه الم تج
هــذا وتنــاول المؤتمــر العديــد مــن المحــاور مــن بينهــا واقــع رياضــة المــرأة العربيــة ومــا تواجهــه مــن تحديــات، والثقافــة 
الرياضيــة للمــرأة العربيــة، واســتراتيجيات العمــل لتطويــر رياضــة المــرأة وتشــجيع الممارســة وانتقــاء الموهبــة وصناعــة 
ــة  ــرأة العربي ــب للم ــا التدري ــرأة، وتكنولوجي ــة الم ــاه رياض ــي وأدواره تج ــالم الرياض ــى اإلع ــة إل ــة، باإلضاف ــة األولمبي البطل
)أصحــاب الهمــم( فــي ضــوء التطــور التكنولوجــي فــي صناعــة األدوات واألجهــزة الرياضيــة، وإســهامات بعــض الشــخصيات 

رياضــة  دعــم  فــي  العربيــة  النســائية 
ــرأة.  الم

كمــا تــم أيضــًا تكريــم خمســة عشــر 
تاريــخ  فــي  عربيــة  أولمبيــة  بطلــة 
ــم  ــة، وتكري ــة الصيفي ــاب األولمبي األلع
أفضــل البحــوث العلميــة المقدمــة فــي 
المؤتمــر والمرتبطــة برياضــة المــرأة 
ــل  ــم أفض ــى تكري ــة إل ــة، باإلضاف العربي
معلمــة للتربيــة البدنيــة بــكل دولــة 

عربيــة.
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اجتماع االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي - المملكة العربية السعودية

ــس  ــو مجل ــرواس عض ــي ال ــن عل ــدر ب ــيخ ب ــارك الش ش  
الطــارئ  االجتمــاع  فــي  الُعمانيــة  األولمبيــة  اللجنــة  إدارة 
الرياضــي  لالتحــاد  رئيــس  النتخــاب  العموميــة  للجمعيــة 
2019م  أبريــل   8 بتاريــخ  عقــد  الــذي  اإلســالمي  للتضامــن 
تــم  وقــد  الســعودية.  العربيــة  بالمملكــة  جــدة  بمدينــة 
خــالل االجتمــاع تزكيــة األميــر عبــد العزيــز بــن تركــي الفيصــل 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة األولمبي ــس إدارة اللجن ــس مجل رئي
رئيســًا لالتحــاد الرياضــي للتضامــن اإلســالمي للفتــرة )2019 - 
ــن آل  ــد المحس ــن عب ــي ب ــار ترك ــي المستش ــًا لمعال 2020( خلف

اســتقالته. قــدم  الــذي  الشــيخ 
صالــح  بــن  محمــد  الفاضــل/  تقريــر  اســتعراض  تــم  كمــا 
القرنــاس األميــن العــام لالتحــاد الرياضــي للتضامــن اإلســالمي 
حــول  تقريــر  وعــرض  2018م،  لعــام  االتحــاد  أنشــطة  عــن 
الخامســة   األلعــاب  دورة  لتنظيــم  الجاريــة  االســتعدادات 
81للتضامــن اإلســالمي المقــرر إقامتهــا بتركيــا عــام 2021م.

ندوة مديري البعثات لدورة األلعاب العالمية الشاطئية - دولة قطر

شــارك الفاضــل أحمــد بــن فيصــل الجهضمــي مديــر البعثــــــة الرياضيــة الُعــــــمانية الُمشــاركة فـــــي دورة األلعــــــاب   
ــر.  ــة قط ــو 2019م بدول ــن 9 - 10 يولي ــرة م ــالل الفت ــدت خ ــي ُعق ــات الت ــري البعث ــدوة مدي ــي ن ــى ف ــاطئية األول ــة الش العالمي

وقــد حضــر النــدوة ســعادة جاســم بــن راشــد البوعينيــن أميــن عــام اللجنــة األولمبيــة القطريــة، وجونيــال ليندبــرج أميــن 
عــام اتحــاد اللجــان األولمبيــة الوطنيــة )أنــوك(، باإلضافــة إلــى مــدراء الوفــود مــن جميــع الــدول المشــاركة فــي الــدورة التــي 

أقيمــت فــي شــهر أكتوبــر 2019م. 

تــم خــالل النــدوة التطــرق إلــى التحضيــرات الســتضافة الــدورة ونظامهــا والمالعــب التــي أقيمــت فيهــا المباريــات والقريــة 
األولمبيــة. كمــا قــام الوفــد بجولــة ميدانيــة إلــى مواقــع إقامــة المســابقات وأهمهــا شــاطئ كتــارا، ونــادي الغرافــة. 

وكان اتحــاد اللجــان االولمبيــة الوطنيــة )أنــوك( قــد أســند إلــى الدوحــة اســتضافة دورة األلعــاب العالميــة الشــاطئية األولــى 
فــي شــهر يونيــو 2019م بعــد أن تعــذر علــى ســان دييغــو األميركيــة اســتضافتها ألســباب ماليــة. 
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اجتماعات الجمعية العمومية أنوك - دولة قطر
شــاركت الســلطنة ممثلــة باللجنــة األولمبيــة العمانية خالل الفتــرة 17 - 18 أكتوبــر 2019م في اجتماعــات الجمعية   
ــاركة 206  ــر بمش ــة قط ــتضافتها دول ــي اس ــوك( الت ــة )أن ــة الوطني ــان األولمبي ــاد اللج ــرين التح ــة والعش ــة الرابع العمومي
دولــة مــن مختلــف قــارات العالــم. مثــل وفــد الســلطنة فــي االجتماعــات الســيد خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة 
األولمبيــة العمانيــة، والفاضــل طــه بــن ســليمان الكشــري األميــن العــام باللجنــة. وقــال الســيد رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
الُعمانيــة بــأن مشــاركة الســلطنة فــي االجتماعــات تؤكــد علــى حــرص اللجنــة علــى التواجد الفّعــال في هــذا التجمــع الرياضي 
العالمــي المهــم الــذي يجمــع كل اللجــان األولمبيــة فــي العالــم تحــت مظلــة واحــدة، كمــا تعــد فرصــة طيبــة لالطــالع عــن 
قــرب علــى عمــل اتحــاد اللجــان األولمبيــة الوطنيــة واللجنــة األولمبيــة الدوليــة ولقــاء العديــد مــن المســؤولين المعنييــن 

ورؤســاء اللجــان الوطنيــة فــي دول العالــم والعامليــن باللجنــة األولمبيــة الدوليــة.

وعلــى هامــش االجتماعــات التقــى البوســعيدي بعــدد مــن رؤســاء اللجــان األولمبيــة الوطنيــة، ومديــرة التســويق باللجنــة 
األولمبيــة الدوليــة. 

وضمــن الُعــرف الســنوي فــي تقديــر الشــخصيات األولمبيــة الدوليــة الراحلــة، قامــت الجمعيــة العموميــة التحــاد اللجــان 
االولمبيــة الوطنيــة بتكريــم اســم الراحــل حبيــب مكــي نظيــر إســهاماته فــي الحركــة األولمبيــة فــي الســلطنة والعالــم.

مشاركة ُعمانية باللجنة الطبية بدورة األلعاب الشاطئية - دولة قطر

شــارك ســعادة الســيد الدكتــور ســلطان بن يعــرب البوســعيدي رئيس   
الُعمانيــة لمكافحــة المنشــطات - عضــو اللجنــة الطبيــة باتحــاد  اللجنــة 
بالمجلــس  الطبيــة  اللجنــة  رئيــس   - )أنــوك(  الوطنيــة  األولمبيــة  اللجــان 
األولمبــي اآلســيوي فــي دورة األلعــاب العالميــة الشــاطئية األولــى التــي أقيمــت 

بدولــة قطــر فــي شــهر أكتوبــر 2019م. 
وذكــر البوســعيدي أن اللجنــة الطبيــة تقــوم بدوريــن أساســيين يتمثــالن فــي 
معرفــة مــدى اســتعداد الدولــة المضيفــة مــن الناحيــة الطبيــة فيمــا يتعلــق 
ــعاف،  ــيارات اإلس ــر س ــة، وتواف ــب البطول ــن مالع ــة م ــفيات القريب بالمستش

ــتعداد  ــدى اس ــق بم ــي يتعل ــدور الثان ــًا أن ال ــات موضح ــة المنافس ــن إقام ــي أماك ــودة ف ــة الموج ــة المؤقت ــز الطبي والمراك
الدولة المضيف للكشف عن المنشطات. 
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اجتماع المكتب التنفيذي لرياضة المرأة الخليجية - دولة الكويت

شــاركت الســيدة ســناء بنــت حمــد البوســعيدية رئيســة اللجنــة الُعمانيــة لرياضــة المــرأة فــي االجتمــاع األول   
للمكتــب التنفيــذي للــدورة السادســة لرياضــة المــرأة الخليجيــة الــذي عقــد بتاريــخ 21 أكتوبــر 2019م بدولــة الكويــت وذلك 

لمتابعــة آخــر التطــورات واألحــداث التــي تخــص الــدورة، وكذلــك مــا يتعلــق برياضــة المــرأة الخليجيــة. 

كمــا تواجــدت الفاضلــة ســعادة بنــت ســالم اإلســماعيلية عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة العمانيــة -عضــو لجنــة 
المــرأة والرياضــة بالمجلــس األولمبــي اآلســيوي فــي االجتماعــات ذاتهــا بنــاًء علــى الدعــوة التــي  تلقتهــا مــن األميــن العــام 
ــًا  ــح آفاق ــة تفت ــل الدولي ــف المحاف ــي مختل ــاركة ف ــى أن المش ــارت إل ــث أش ــوك( ، حي ــة )أن ــة الوطني ــان األولمبي ــاد اللج التح
واســعة إلشــراك  المــرأة العمانيــة فــي لجــان االتحــادات الدوليــة والعمــل بهــا، ويعــد تواجــد المــرأة العمانيــة باجتماعــات 
الجمعيــة العموميــة ألنــوك مكســًبا لرياضــة المــرأة العمانيــة بالســلطنة. وشــارك أيضــًا الشــيخ عبدالوهــاب بــن عبــداهلل 
الهنائــي رئيــس اللجنــة العمانيــة لفــض المنازعــات والتحكيــم الرياضــي بالســلطنة - عضــو لجنــة األخالقيــات باتحــاد  
اللجــان األولمبيــة الوطنيــة فــي االجتماعــات وأكــد علــى أن وجــود ممثــل مــن الســلطنة يعــد نجاًحــا للرياضــة العمانيــة ويعكــس 
ثقــة المجتمــع الدولــي الرياضــي للشــخصيات الرياضيــة بالســلطنة باعتبــار أن لجنــة األخالقيــات تضــم فــي عضويتهــا 7 أشــخاص 

مــن مختلــف قــارات  العالــم.
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منتدى اللجان األولمبية الوطنية- مملكة تايلند
مديــر  البلوشــي  خــان  بــن  كاظــم  الفاضــل  شــارك   
البعثــة الرياضيــة للســلطنة التــي ستشــارك فــي أولمبيــاد 
طوكيــو 2020 فــي منتــدى اللجــان األولمبيــة الوطنيــة لغــرب 
ــة  ــة التايلندي ــي العاصم ــد ف ــذي عق ــيا ال ــوب آس ــط وجن ووس

2019م.  نوفمبــر   6-  5 مــن  الفتــرة  خــالل  بانكــوك 

أولمبيــة  لجنــة   30 مــن  أكثــر  المنتــدى  فــي  وشــارك  هــذا 
اآلســيوي،  األولمبــي  المجلــس  عــن  وممثليــن  وطنيــة 
واللجنــة األولمبيــة الدوليــة ومــدراء المســابقات واإلدارات 
األخــرى باللجنــة المنظمــة لــدورة األلعــاب األولمبيــة الثانيــة 
والثالثيــن )طوكيــو 2020( وكذلــك ممثلــو اللجــان المنظمــة 
و2022م،  و2021،   ،2020 لعامــي  القادمــة  اآلســيوية  للــدورات 
حيــث تــم اســتعراض االســتعدادات النهائيــة للجــان األولمبيــة الوطنيــة التــي ستشــارك فــي دورة األلعــاب األولمبيــة 
الصيفيــة )طوكيــو2020(، وعــرض مجموعــة مــن التقاريــر عــن المــدن المضيفــة لــدورة األلعــاب اآلســيوية الشــاطئية 

اإلســماعيلية  ســالم  بنــت  ســعادة  الفاضلــة/  شــاركت   
ــس  ــو مجل ــرأة - عض ــة الم ــة لرياض ــة الُعماني ــس اللجن ــة رئي نائب
إدارة اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي االجتمــاع الســابع والعشــرين 
ــة  ــد بدول ــذي عق ــة ال ــرأة الخليجي ــة الم ــة لرياض ــة التنظيمي للجن
الــدورة  هامــش  علــى  الماضــي  أكتوبــر   28 بتاريــخ  الكويــت 

الخليجيــة. المــرأة  لرياضــة  السادســة 

التنظيميــة  اللجنــة  انتقــال  هــو  االجتمــاع  بــه  خــرج  مــا  وأبــرز 
الخليجيــة لرياضــة المــرأة لمملكــة البحريــن برئاســة الشــيخة 
حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة بعدمــا كانــت فــي ضيافــة دولــة 
الكويــت وبرئاســة الشــيخة نعيمــة الصبــاح رئيســة لجنــة رياضــة 

المــرأة الكويتيــة منــذ عــام 2008م. 

االجتماع 27 للجنة التنظيمية لرياضة المرأة الخليجية - دولة الكويت
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اجتماع المكتب التنفيذي الـ 89 لرؤساء اللجان األولمبية الخليجية - 
المملكة العربية السعودية

شــاركت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي االجتمــاع التاســع والثمانيــن للمكتــب التنفيــذي لمجلــس أصحاب الســمو   
والمعالــي والســعادة رؤســاء اللجــان األولمبيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الذي ُعقــد بتاريــخ 25 نوفمبر 

ــاض. ــعودية الري ــة الس 2019م بالعاصم

تــرأس االجتمــاع الفاضــل/ طــه بــن ســليمان الكشــري األميــن العــام باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة -رئيــس الــدورة الحاليــة 
للمكتــب التنفيــذي، وتضمــن جــدول األعمــال العديــد مــن الموضوعــات أهمهــا اســتعراض تقريــر متابعــة قــرار االجتمــاع 
الحــادي والثالثيــن لمجلــس أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة رؤســاء اللجــان األولمبيــة الخليجيــة الــذي عقــد فــي 
ــم  ــة وتنظي ــاص بدراس ــل الخ ــق العم ــال فري ــج أعم ــرض نتائ ــي، وع ــل الماض ــهر أبري ــي ش ــقط  ف ــة مس ــة الُعماني العاصم

العمــل التطوعــي فــي المجــال الرياضــي. 

ــدول  ــاون ل ــس التع ــي لمجل ــال الرياض ــي المج ــترك ف ــل المش ــر العم ــتراتيجية تطوي ــودة اس ــور مس ــتعرض الحض ــا اس كم
الخليــج العربيــة للفتــرة )2020 - 2024م( الــذي كان للجنــة األولمبيــة الُعمانيــة دوٌر فــي إعدادهــا وتجهيزهــا مــع فريــق العمــل

ــي  ــيوية ف ــاب اآلس ــانتو 2021(، ودورة األلع ــباب )ش ــيوية للش ــاب اآلس ــام 2020، ودورة األلع ــن ع ــانيا بالصي ــي س ــة ف السادس
ــام 2022م.  ــة ع ــو الصيني هانغج
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المشــكل  لهــذا الغــرض. وأوصــى أعضــاء المكتــب برفــع التصــور النهائــي لالســتراتيجية لمجلــس أصحــاب الســمو 
والمعالــي والســعادة رؤســاء اللجــان األولمبيــة الخليجيــة لالعتمــاد النهائــي وليتــم العمــل بهــا مــع مطلــع عــام 2020م.

 وتنــاول االجتمــاع أيضــًا الخطــوات التــي قامــت بهــا اللجنــة األولمبيــة الكويتيــة بشــأن اســتضافة دورة األلعــاب الخليجيــة 
الثالثــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث ســتنطلق الــدورة فــي الرابــع مــن شــهر أبريــل 2020م علــى أن تختتــم بتاريــخ 
ــى للناشــئين فــي  14 مــن نفــس الشــهر، كمــا اتخــذ المكتــب التنفيــذي قــراره بشــأن إقامــة دورة األلعــاب الخليجيــة األول

دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي بدايــة عــام 2021م.

وفيمــا يخــص المســتجدات الخاصــة بهيئــة فــض المنازعــات الخليجيــة لأللعــاب الرياضيــة فقــد اســتعرض الحضــور كل ما 
يتعلــق باإلمكانــات التــي وفرتهــا اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة وأقــرت مــن الحضــور واعتمــد المكتــب المحّكميــن وأميــن 

ســر الهيئــة.    
كمــا ناقــش المكتــب مســتجدات التعــاون الدولــي، وقــرار أصحــاب المعالــي وزراء التعليــم، ووزراء الصحــة بــدول المجلــس 
ــل  ــم العم ــم أن يت ــع تمنياته ــوص م ــذا الخص ــي ه ــذت ف ــي اتخ ــوات الت ــوا الخط ــية وبارك ــة المدرس ــرح الرياض ــأن مقت بش

بموجــب مــا تــم وتفعيــل الحصــص الرياضيــة وبمــا يعــود بالمنفعــة ألبنائنــا الطلبــة والطالبــات.     

واختتــم االجتمــاع التاســع والثمانيــن للمكتــب التنفيــذي لمجلــس أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة رؤســاء اللجــان 
األولمبيــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بمناقشــة العديــد مــن المواضيــع المهمــة فــي بنــده األخيــر مــا 

يســتجد مــن أعمــال. 

87



8889

إضاءات



90

سعادة اإلسماعيلية تفوز بجائزة المرأة والرياضة عن آسيا لعام 2019م
فازت الفاضلة سعادة بنت سالم اإلسماعيلية   
الُعمانيــة  األولمبيــة  اللجنــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
المــرأة  لرياضــة  الُعمانيــة  اللجنــة  رئيــس  نائــب   -
ــة  ــرأة والرياض ــة للم ــة الدولي ــة األولمبي ــزة اللجن بجائ
ــا  ــي نظمته ــة الت ــي االحتفالي ــام 2019م، ف ــيا لع ــن آس ع
األمــم  مــع  بالشــراكة  الدوليــة  األولمبيــة  اللجنــة 
المتحــدة فــي شــهر مــارس 2019م وتــم خاللهــا توزيــع 
الجوائــز المســتحقة للنســاء أو االتحــادات التــي كان لها 
الــدور الكبيــر فــي تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي المجــال 
لجنــة  اجتماعــات  هامــش  علــى  وذلــك  الرياضــي، 
أوضــاع المــرأة برئاســة األمــم المتحــدة فــي نيويــورك 

األمريكيــة. المتحــدة  بالواليــات 

إحــدى  تعتبــر  التــي  اإلســماعيلية  تكريــم  تــم  وقــد 
فــي  المــرأة  رياضــة  مجــال  فــي  الرائــدات  الناشــطات 

منطقــة الخليــج والعالــم العربــي تقديــراً لجهودهــا ومســاهماتها البنــاءة الواضحــة للعيــان فــي النهــوض بالرياضــة 
النســائية، حيــث يعكــس هــذا التكريــم بأبعــاده المحليــة واإلقليميــة والقاريــة والدوليــة الوجــود الفاعــل للمــرأة الُعمانيــة 

وقدرتهــا علــى تحقيــق اإلنجــازات فــي مختلــف مياديــن العمــل والعطــاء. 

هــذا وقــد شــمل الحفــل توزيــع الجوائــز التحــاد واحــد وأربــع نســاء مــن كل قــارة ممــن يعتبــرن القــدوة الحســنة لغيرهــن 
ممــن لعبــن دوراً كبيــراً كان لــه أثــراً بالغــًا فــي إحــداث التغييــر فــي مجــال النهــوض بالنســاء والفتيــات مــن خــالل الرياضــة، 
وتــم فــي هــذه االحتفاليــة تكريــم دجاتوجبــي ناثالــي نواميشــي عــن قــارة أفريقيــا التــي تشــغل منصــب نائــب رئيــس اللجنــة 
األولمبيــة التوغيــة، وكوســتا ريــكا عــن األمريكيتيــن، وســعادة اإلســماعيلية عــن قــارة آســيا، ومورانــا باليكوفيتــش عــن 

قــارة أوروبــا، واتحــاد فانواتــو للكــرة الطائــرة )فانواتــو( عــن قــارة أوقيانــوس. 

حضــر الحفــل الدكتــور تومــاس بــاخ رئيــس اللجنــة األولمبيــة الدوليــة والمديــر التنفيــذي لدائــرة المــرأة باألمــم المتحــدة 
وســفير النوايــا الحســنة لألمــم المتحــدة العــب كــرة القــدم البرازيلــي الشــهير مارتــا فييــرا دا ســيلفا ورئيســة لجنــة المرأة 

والرياضــة باللجنــة األولمبيــة الدوليــة.
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4 عمانيون في اللجان المساعدة للمجلس األولمبي اآلسيوي

أعلــن المجلــس األولمبــي اآلســيوي أســماء رؤســاء وأعضــاء لجانــه الدائمــة للفتــرة )2019 - 2023( وذلــك بعــد انتهــاء   
ــوك  ــة بانك ــة التايلندي ــي العاصم ــدت ف ــي عق ــس والت ــن للمجل ــة والثالثي ــة الثامن ــة االنتخابي ــة العمومي ــاع الجمعي اجتم
خــالل الفتــرة مــن 2 - 3 مــارس 2019م. وقــد ضمــت قائمــة األســماء 4 عمانييــن فــي لجــان المجلــس المســاعدة وهــو مــا 
يعــد دليــاًل علــى الكفــاءات واإلمكانيــات التــي تتمتــع بهــا الكــوادر الُعمانيــة وأنهــا اســتطاعت أن تثبــت جدارتهــا ومهاراتهــا 
وقدرتهــا علــى المشــاركة الفاعلــة فــي تعزيــز المنظومــة الرياضيــة األولمبيــة بالمنطقــة، وأن تضــع بصمــة واضحــة فــي 
المجــال الرياضــي داخــل الســلطنة وخارجهــا وتعمــل جنبــًا إلــى جنــب مــع نظرائهــا فــي الــدول المجــاورة مــن أجــل النهــوض 

بالرياضــة اآلســيوية عمومــًا وعلــى وجــه الخصــوص الرياضــة الُعمانيــة. 

 هــذا وقــد تــم اعتمــاد الدكتــور منصــور بــن ســلطان الطوقــي رئيــس اللجنــة البارالمبيــة الُعمانيــة عضــواً بلجنــة الرياضيين 
بالمجلــس األولمبــي اآلســيوي، والفاضلــة ســعادة بنــت ســالم اإلســماعيلية عضــو مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة 
الُعمانيــة - نائــب رئيــس اللجنــة الُعمانيــة لرياضــة المــرأة عضــواً بلجنــة المــرأة والرياضــة بالمجلــس األولمبــي اآلســيوي.

ــس  ــة بالمجل ــة اإلعالمي ــواً باللجن ــة عض ــان الرياضي ــاة ُعم ــق بقن ــع ومعل ــي مذي ــيف الكعب ــن س ــد ب ــل أحم ــر الفاض واختي
ــة  ــس اللجن ــعيدي رئي ــرب البوس ــن يع ــلطان ب ــور س ــيد الدكت ــعادة الس ــار س ــم اختي ــبق وأن ت ــد س ــيوي، وق ــي اآلس األولمب
الُعمانيــة لمكافحــة المنشــطات رئيســًا للجنــة الطبيــة بالمجلــس األولمبــي اآلســيوي، والفاضــل طــه بــن ســليمان 
الكشــري األميــن  العــام باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة - رئيــس االتحــاد الُعمانــي للســباحة عضــواً بالمكتــب التنفيــذي

الكشري عضواً في المكتب التنفيذي بالمجلس األولمبي األسيوي
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شعيب الزدجالي عضواً بلجنة مكافحة 
المنشطات بالمجلس األولمبي اآلسيوي

بــن  شــعيب  الفاضــل/  اآلســيوي  األولمبــي  المجلــس  اعتمــد   
المنشــطات  لمكافحــة  الُعمانيــة  اللجنــة  عضــو  الزدجالــي  محمــد 
عضــواً بلجنــة مكافحــة المنشــطات بالمجلــس بتاريــخ 19 نوفمبــر 
ــع  ــي يتمت ــارات الت ــات والمه ــى اإلمكاني ــاًل عل ــاره دلي ــي اختي 2019م. ويأت
ــة  ــال مكافح ــي مج ــرات ف ــن الخب ــد م ــك العدي ــه يمتل ــًا وأن ــا خصوص به
المنشــطات، حيــث ســبق وأن شــارك كضابــط فحــص منشــطات فــي 3 
ــت  ــيوية. وكان ــًا 4 دورات آس ــباب، وأيض ــة، و3 دورات للش دورات أولمبي
آخــر مشــاركة للزدجالــي فــي كأس العالــم الــذي أقيــم بروســيا عــام 

2018م.

للمجلس األولمبي اآلسيوي.

ممــا يجــدر ذكــره أن المجلــس األولمبــي اآلســيوي يتكــون مــن 18 لجنــة دائمــة ممثلــة فــي اللجنــة االستشــارية، ولجنــة 
الرياضييــن، واللجنــة الثقافيــة، ولجنــة التنســيق، واللجنــة التعليميــة، ولجنــة الوفــود، واألخــالق، والماليــة، والمعلومــات، 
ــة،  ــة والبيئ ــن، والرياض ــة، والرياضيي ــة، والقانوني ــالل الرياض ــن خ ــالم م ــة، والس ــة، والطبي ــة، واإلعالمي ــات الدولي والعالق

والرياضــة للجميــع، ولجنــة المــرأة والرياضــة.
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األكاديمية 
األولمبية الُعمانية 
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التدشين:

الرؤية:

الرسالة:

األهداف:

الثامــن  الوطنــي  بالعيــد  الســلطنة  احتفــاالت  مــع  تزامنــا   
ــة  ــة األولمبي ــه اللجن ــذي تبنت ــج ال ــتمرارا للنه ــد واس ــن المجي واألربعي
تدشــين  تــم  التنميــة«  أجــل  مــن  »الرياضــة  رؤيتهــا  فــي  العمانيــة 
األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة تحــت رعايــة معالــي الشــيخ ســعد 
بــن محمــد المرضــوف الســعدي وزيــر الشــؤون الرياضيــة بتاريــخ 3 
ديســمبر 2018م فــي الطابــق األول بمبنــى اللجنــة األولمبيــة العمانيــة 
واالتحــادات الرياضيــة بحضــور أعضــاء مجلــس إدارة اللجنــة وعــدد 
مــن رؤســاء وأعضــاء االتحــادات واللجــان الرياضيــة والمســؤولين فــي 

اإلعــالم. وســائل  وممثلــي  والرياضييــن  الرياضــي  القطــاع 

الريادة في التنمية البشرية والتطوير اإلداري للقطاع الرياضي في السلطنة. 

نشر وتعزيز القيم والفلسفة األولمبية.

تطويــر وتأهيــل الكفــاءات 
بالمؤسســـات  البشريـــــة 
مختلــف  فــــــي  الرياضيــة 
العــــلـــــوم الريــــــاضيــــــة 
وبأفضــــــــل األســـــــــاليب 

الحديثــة. والطــرق 

توفيــر منصــة للبحــث 
ــي مجــاالت  ــي فــ العلمــ
الرياضـــــات األولمبية.

تبــنـــــــي المبـــــــــادرات 
ــاءة  ــار البــــنـــ واألفكــــــ
لــــخدمــــــة المجتمـــــع 

الرياضــي.

ــم  ــج التعلي ــم برام دع
األولمبــــــي فــــي كافــة 
المــدارس والجامعــات 

والكليــات. 
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البرامج المنفذة في 2019م:
برنامج القانون والرياضة 

عدد الساعات : 15                الفترة : شهر يناير

إدارة وتنظيم الفعاليات الرياضية

عدد الساعات : 15                الفترة : شهر أبريل

دبلوم اإلدارة الرياضية المتقدمة

عدد الساعات : 105                الفترة : مارس - نوفمبر

إصابات المالعب والتأهيل الرياضي

عدد الساعات : 15                الفترة : يونيو

األساليب الحديثة في إدارة المخاطر الرياضية 
وتطبيقاتها

عدد الساعات : 15                الفترة : يونيو
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دورة التثقيف األولمبي

عدد الساعات : 15                الفترة : شهر سبتمبر

دورة أساسيات التدريب الرياضي

عدد الساعات : 15                الفترة : شهر نوفمبر

دورة طرق الدمج المختلفة لتأهيل ذوي اإلعاقة 
في المؤسسات الرياضية

عدد الساعات : 15                الفترة :شهر  أكتوبر

الساعات المعتمدة: 210 ساعة

إجمالي المشاركين: 143 مشارًكا
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استعراض نموذج األكاديمية األولمبية الُعمانية في ملتقى اإلعالم الرياضي

المشاركة في المؤتمر الرابع لرابطة المعاهد الرياضية بقارة آسيا- دولة قطر

ــر  ــي - مدي ــد البلوش ــن أحم ــحاق ب ــل/ إس ــارك الفاض ش  
ــي  ــل ف ــة عم ــة بورق ــة الُعماني ــة األولمبي ــاعد باألكاديمي مس
ــن  ــة الصحفيي ــه جمعي ــذي نظمت ــي ال ــالم الرياض ــى اإلع ملتق
الُعمانييــن خــالل الفتــرة مــن 30 مــارس ولغايــة 1 أبريــل 2019م.

األولمبيــة  »األكاديميــة  تجربــة  البلوشــي  اســتعرض  وقــد 
وافتتــاح  إنشــاء  مشــروع  إلــى  فيهــا  وتطــرق  الُعمانيــة«، 
األكاديميــة، ورؤيتهــا وأهدافهــا، وأهــم البرامــج والنــدوات 
ــام  ــدة لع ــة المع ــن الروزنام ــة ضم ــل التدريبي ــات العم وحلق

المســتقبلية.  الخطــط  وأبــرز  2019م 

تواجــد كل مــن الفاضــل/ إســحاق بــن أحمــد البلوشــي - مديــر مســاعد باألكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة، وتيــم   
نيونهــام - الخبيــر الفنــي باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي المؤتمــر الرابــع لرابطــة المعاهــد الرياضيــة بقــارة آســيا الــذي 
أقيــم فــي دولــة قطــر خــالل الفتــرة مــن 5 وحتــى 7نوفمبــر 2019م تحــت شــعار )تأمــالت وتوجهــات مســتقبلية للمعاهــد 
عاليــة األداء(. وقــد تضمــن المؤتمــر العديــد مــن المحــاور مــن بينهــا تطويــر الرياضييــن الشــباب، وتهيئــة وتعزيــز البيئــة 
المناســبة لتطويــر األداء ألعلــى المســتويات، وأيضــًا تطبيــق التكنولوجيــا والبحــوث واالبتــكارات الرياضيــة فــي تنفيــذ 

البرامــج، باإلضافــة إلــى النــدوات الرياضيــة التخصصيــة. 

ــي  ــل األكاديم ــي العم ــا ف ــى تجربته ــالع عل ــة لالط ــة القطري ــة األولمبي ــارة األكاديمي ــر زي ــش المؤتم ــى هام ــم عل ــذا وت ه
ومرافقهــا المتمثلــة فــي القاعــات والمكتبــة وذلــك فــي إطــار الســعي إلقامــة شــراكة بينهــا وبيــن األكاديميــة األولمبيــة 

ــة.  الُعماني
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اللجنة الُعمانية 
لفض المنازعات 

والتحكيم الرياضي
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أعضاء اللجنة 

اختصاصات اللجنة

االســــــم 

الشيخ / عبدالوهاب بن عبداهلل الهنائي

الفاضل / زياد بن علي البلوشي

المحامي د / أحمد بن سعيد الجهوري

الشيخ / سعود بن حمد الرواحي

الفاضل / خليل بن سليمان السيابي

وضع مقترح الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي للعمل بها وفقًا لقواعد التحكيم الرياضي.
عمل الئحة تكاليف التحكيم وتحديثها وفقا للمستجدات.

نشر الوعي بآلية فض المنازعات الرياضية وإجراءاتها أمام اللجنة.
التعاون والتنسيق مع لجان المنازعات الرياضية الخليجية والقارية ومحكمة التحكيم الرياضي )كاس( إلنجاح 

مهامها واختصاصاتها.
النظر في المنازعات الرياضية المتعلقة باللجنة األولمبية الُعمانية أو أي من أعضاءها والفصل فيها وفقا لالئحة 

فض المنازعات والتحكيم الرياضي.
وضع التصورات المتعلقة بتطوير عمل اللجنة.

ما تختص به اللجنة وفقا للنظام االساسي للجنة األولمبية الُعمانية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة.

الفاضل / مالك بن عبداهلل المحروقي

الصفة 

رئيسا

عضوا 

عضوا 

عضوا 

مقرر اللجنة 

عضوا 
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 اجتماعات اللجنة لعام 2019 

محطات مهمة
ــي  ــة ف ــة العماني ــة األولمبي ــس إدارة اللجن ــرار مجل ــب ق ــي بموج ــم الرياض ــات والتحكي ــض المنازع ــة ف ــهار لجن ــم إش -  ت

ــر 2015م.  ــخ 9 نوفمب ــد بتاري ــام 2015م المنعق ــث لع ــه الثال اجتماع
ــة  ــة االولمبي ــة للجن ــة العادي ــة العمومي ــاع الجمعي ــي اجتم ــي ف ــم الرياض ــات والتحكي ــض المنازع ــة ف ــاد الئح ــم اعتم -  ت

العمانيــة المنعقــد بتاريــخ 31 مــارس 2016م. 
-  أول تشــكيل للجنــة فــض المنازعــات والتحكيــم الرياضــي بموجــب قــرار رقــم )77 لســنة 2015م(، مــن األعضــاء التاليــة 

أســماءهم:-

االجتماع الثانياالجتماع األول
12 ديسمبر 2019م 14 يناير 2019م 

2. الشيخ/ سعود بن حمد الرواحي - عضوا.1. الشيخ/ عبدالوهاب بن عبداهلل الهنائي - رئيسا.

3. المحامي الشيخ/ أحمد بن سيف البرواني - عضوا.

5.الفاضل/ زياد بن علي البلوشي- عضوا.

4.الفاضل/ محمد بن إلياس فقير- عضوا.

-  تم اعتماد أول قائمة للمحّكمين والموفـّقين أمام اللجنة بموجب القرار رقم )46 لسنة 2016م(.  
-  تم اعتماد الئحة رسوم وتكاليف التحكيم وأتعاب المحّكمين بموجب القرار رقم )50 لسنة 2016م(.  

-  أُعيد تشكيل اللجنة باألعضاء الحاليين بموجب القرار رقم )16 لسنة 2017م(.
-  أعيد تشكيل قائمة للمحّكمين والموّفقين أمام اللجنة بموجب القرار رقم )5 لسنة 2018م(.
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اإلنجازات والبرامج
)االتحادات واللجان 

الرياضية(
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االتحاد العماني 
لكرة القدم

االتحاد العماني 
للفروسية

االتحاد العماني 
للكرة الطائرة

أبرز برامج 2019ماالتحاد أو اللجنة

االتحاد العماني 
لكرة اليد

55 5 2

1

3

نهائيات كأس آسيا 
لكرة القدم الشاطئية 

)مارس - تايلند(

تصفيات غرب 
آسيا للكرة 

الطائرة الشاطئية 
)أغسطس - لبنان(

 البطولة اآلسيوية السابعة لكرة اليد 
الشاطئية )يونيو، الصين(

 الدورة السادسة لرياضة المرأة 
الخليجية )أكتوبر -  الكويت(

بطولة العالم للقدرة 
والتحمل للفرسان الشباب 

والناشئين )سبتمبر - 
إيطاليا(

البطولة العسكرية الدولية 
األولى اللتقاط األوتاد )أكتوبر - 

األردن(

 البطولة الدولية لقفز الحواجز 
المؤهلة لكأس العالم )نوفمبر 

- سلطنة ُعمان(

عالمياعربيا

كأس إيرمارين الدولية 
الودية 2019 )مارس - 

ماليزيا(

الجولة اآلسيوية 
للكرة الطائرة 

الشاطئية 
)أغسطس - الصين(

 بطولة المغرب الدولية 
لكرة القدم الشاطئية 

)يوليو - المغرب(

البطولة العربية الثامنة والعشرين 
للرجال واألولى للناشئين للكرة 
الطائرة الشاطئية )أغسطس - 

سلطنة ُعمان(

البطولة الدولية لكرة 
القدم الشاطئية 

)يوليو - السعودية(

البطولة العالمية 
للكرة الطائرة 

الشاطئية ستار 
1 )أغسطس -    

سلطنة ُعمان(

3

1

3

21 11

1

3

1

13

1

2

منتخب الناشئينالمنتخب األول
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االتحاد العماني 
أللعاب القوى

االتحاد العماني 
للسباحة

7 2

3

1245 652 11

1

124

1

2

2

2

1

4

3

1

11

 البطولة الخليجية 
أللعاب القوى )فبراير - 

قطر(

  بطولة الخليج 
للسباحة بالمجرى 

القصير )أبريل - 
الكويت(

 البطولة اآلسيوية 
أللعاب القوى )أبريل - 

قطر(

البطولة العربية 
أللعاب القوى 

للناشئين والناشئات 
)يوليو، تونس(

بطولة غرب 
آسيا أللعاب 

القوى للناشئين 
)أغسطس - لبنان(

 الدورة السادسة 
لرياضة المرأة 

الخليجية )أكتوبر - 
الكويت(

 بطولة آسيا أللعاب 
القوى للناشئين 

)مارس -هونج كونج(

 البطولة السابعة 
عشرة للسباحة بالمياه 

المفتوحة )أبريل - 
الكويت(

 البطولة الدولية 
للصاالت المغلقة 

)مارس- إيران(

 البطولة العربية 
األولى للماستر 

للسباحة )مايو - 
تونس(

 البطولة العربية 
أللعاب القوى )أبريل 

- مصر(

 البطولة السابعة 
والعشرون لأللعاب 

المائية بمجلس 
التعاون لدول الخليج 

العربية )سبتمبر - 
الكويت(

  بطولة هاملتون الدولية للسباحة 
القصيرة )ديسمبر - اإلمارات(
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االتحاد العماني 
للرماية

بطولة البحرين الدولية )أبريل - البحرين(

 بطولة غرب آسيا تحت 
12 سنة )30 مارس - 6 

أبريل، البحرين(

بطولة مجلس التعاون الخليجي 
للتنس )أبريل - قطر(

البطولة الخليجية للتنس 
)نوفمبر - البحرين(

االتحاد العماني 
للتنس األرضي

االتحاد العماني 
بطولة مجلس التعاون الخليجي السادسة للهجن )نوفمبر -الكويت(لسباقات الهجن

االتحاد الُعماني 
للهوكي

1132

1

5

2

4

2

2 11

بطولة أمير دولة 
الكويت الثامنة 

للرماية )فبراير - 
الكويت(

 البطولة اآلسيوية 
لرماية األطباق 

)سبتمبر- كازاخستان(

 الدورة السادسة 
لرياضة المرأة 

الخليجية )أكتوبر - 
الكويت(

البطولة العربية 
للرماية )ديسمبر - 

اإلمارات(

1

3

33 22 3

 المنتخب 
الوطني 
للتنس 
للعموم

المنتخب 
الوطني 
تحت 18 

سنة فرق

المنتخب 
الوطني 
للتنس 
تحت 16 

سنة

المنتخب 
الوطني 

تحت 
14 سنة 

فردي

 المنتخب 
الوطني 
للتنس 
تحت 12 

سنة
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بطولة غرب آسيا للفرق لكرة الطاولة )أغسطس -  األردن(

اللجنة العمانية 
للتايكواندو

اللجنة العمانية 
لكرة الطاولة

اللجنة العمانية 
لبناء االجسام

اللجنة العمانية 
للمبارزة

41121

2

1

2

1

1

2

بطولة غرب آسيا 
لبناء األجسام 

والفيزيك )أبريل - 
البحرين(

 البطولة العربية لبناء 
األجسام والفيزيك )28 

أبريل - 2 مايو، مصر(

 بطولة آسيا لبناء 
األجسام والفيزيك 

)يوليو - الصين(

بطولة مملكة 
 G1 إسبانيا المفتوحة

)أبريل - إسبانيا(

بطولة العالم لبناء 
األجسام والفيزيك 
)نوفمبر -اإلمارات(

الدورة السادسة لرياضة 
المرأة الخليجية )أكتوبر - 

الكويت(

3

11
بطولة االتحاد للمبارزة ) نوفمبر- اإلمارات (
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االتحاد الُعماني 
للجولف

اللجنة العمانية 
للبولينج

اللجنة البارالمبية 
العمانية

اللجنة العمانية 
لرفع األثقال 

والقوة البدنية

اللجنة الُعمانية 
للكاراتيه

البطولة الدولية للكاراتيه 2019 »كأس هياشي« )يونيو - ألمانيا(

2
 البطولة العربية للجولف للناشئين 

والفتيات )سبتمبر - مصر(

12 1 1 3
الدورة السادسة لرياضة المرأة الخليجية )أكتوبر البطولة العربية للبولينج ) فبراير - مصر(

-  الكويت(

2

20

2

33

1

19

4

14

6

6

754 6

52

4

5

3

29

ملتقى المغرب الدولي 
أللعاب القوى )أبريل - 

المغرب(

بطولة الخليج لرفع 
األثقال )مارس - 

سلطنة ُعمان(

ملتقى تونس الدولي 
أللعاب القوى لذوي 

اإلعاقة )يونيو - تونس(

بطولة غرب آسيا لرفع 
األثقال )مارس - سلطنة 

ُعمان(

دورة ألعاب غرب 
آسيا البارالمبية 

الثانية )سبتمبر - 
األردن(

 البطولة اآلسيوية 
للقوة البدنية )أبريل 

- هونج كونج(

الدورة السادسة 
لرياضة المرأة 

الخليجية )أكتوبر - 
الكويت(

 توج هشام البوسعيدي بلقب البطولة. 

111

اللجنة العمانية 
للرياضات البحرية

اللجنة الُعمانية 
للرياضة الجامعية

اللجنة العمانية 
لرياضات 

السيباكتكراو 
والكبادي والكرة 

الخشبية

بطولة كأس ملك تايلند للسيباكتكراو )25 أغسطس - 1 سبتمبر، تايلند(

اللجنة الُعمانية 
للبلياردو والسنوكر

1

9

11 1

1

 البطولة اآلسيوية 
لإلبحار الشراعي 2019 
)مارس - سنغافورة(

بطولة الخليج للبلياردو والسنوكر )ديسمبر - 
سلطنة عمان(

بطولة العالم 
لقوارب تكنو بالس 

)أبريل -البرتغال(

بطولة آسيا وأوقيانوسيا 
لألوبتمست )أكتوبر - 

سلطنة ُعمان(

 البطولة العربية 
لإلبحار الشراعي 
)أكتوبر -  مصر(

البطولة اآلسيوية الجامعية لكرة 
القدم )سبتمبر - الصين(

البطولة العربية الجامعية لكرة القدم للصاالت 
)29 أكتوبر -9 نوفمبر، اإلمارات(

1

3

3

2
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اللجان المساعدة
 لمجلس اإلدارة
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9

9

االختصاصات

االختصاصات

الفنيــة فيمــا  تقديــم المشــورة 
يتعلــق برفــع مســتوى المنتخبات 
الدعـــــم  واقــــتــــراح  الوطنيـــــــة 
حســن  أجــل  مــن  لهــا  المقــدم 
واقتــراح  وتشـــكيـــــل  إعدادهــــــا 
ــلطنة  ــتمثل الس ــي س ــود الت الوف
ــليمية  ــوالت اإلقـــــ ــي البــــطــــ فــــ

والدوليــة. والقاريــة 

القــيـــــادات  وصــــقل  تــــأهيــــــل 
الرياضيــة والرياضييــن والكــوادر 
المــــــؤسسات  فـــــــي  العامــــــلة 
ــاراتها  ــر مهــــ الرياضيــة وتطويــــ
عــن طريــق العديــد مــن الــدورات 
المقدمـــــــــة مـــــــن التــضامــــن 
األولمبـــــــي باللجنــــة األولمبيــة 

الدوليــة.

عدد االجتماعات 
في 2019م

عدد االجتماعات 
في 2019م

5

3

برامجها خالل عام 2019م

برامجها خالل عام 2019م

لقــاًء مشــتركًا مــع  - عقـــد 13 
اللجـــــان واالتحــادات الرياضيــة 

الفنيــة.  واألجهــزة 
-  القيــام بـــ 18 جولــة ميدانيــة 
المنتخبــات  تدريــــــب  لمواقــع 

الوطنيــة.

المنــح  استمــــــرارية  متابعـــــــة   -
ألولمبيــاد  المؤهلــة  الرياضيـــــــــة 

2020م. طوكيــو 
-  دورة المدربيــن لالتحــاد الُعمانــي 

لكــرة اليــد.
-  دورة المدربيــن الدوليــة لالتحــاد 

الُعمانــي للهوكــي.
الريـــاضـــيـــــة  اإلدارة  دبـــلـــــــوم   -

المتقدمــة.

لجنة التخطيط 
والمتابعة

اللجنة الُعمانية 
للتضامن 

األولمبي
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7

9

االختصاصات

االختصاصات

دعــــــــم ونشــر برامــج الرياضــة 
للجمـــــــيع وتعــــميمـــــــها علــى 
الرياضيــة،  واللجــان  االتحــادات 
ــع  ــف المجتم ــي وتثقي ــر الوع ونش
بأهمــــــــية ممـــــــارسة الرياضــة 
ودورهـــــــا فــــــي تقليــل اإلصابــة 
باألمــراض مــــــــن خــالل وســائل 

المختلفــة. اإلعــالم 

عدد االجتماعات 
في 2019م

عدد االجتماعات 
في 2019م

3

9

برامجها خالل عام 2019م

برامجها خالل عام 2019م

-االحـــــتفـــــــال باليــوم العالمــي 
لليوجــا.

-فعاليــات منوعــة فــي مهرجــان 
ــياحي 2019م. ــة الس صالل

المسيـــــر  فـــــــي  -المشاركـــــــة 
السنــــــــوي للجمعيــة الُعمانيــة 

للســرطان.
-المشــاركة فــي احتفاليــة اليــوم 

العالمــي لمرضــى الســكري.

 تأهيــل وصقــل الكــوادر العاملــة 
فــي مجــال الطــب الرياضــي ونشــر 
الثقافــــــــة الطبيــة والرياضيــة، 
باإلضافــة إلــى التعاون والتنســيق 
مــع االتحــادات واللجــان الرياضيــة 
الُعمانيــة ولجــان الطــب الرياضــي 
بالمجالــس والهيئــات واللجــان 

اآلســيوية والقاريــة والدوليــة.

- المشــــــاركــــــة فــــــي النـــــدوة 
الـــــوطنــــــية للطــــــب العضلــي 

والطــب الرياضــي.
-  ورشــة »ومــن أحياهــا« - )أنديــة 

عمانتل(. دوري 
-  ورشة إصابات المالعب.

-  المشــــاركـــــة فــــي المؤتمــــــر 
ــل  ــادس لتأهيـــ ــي الســــــــ الدولــــ

وإصابــات المالعـــــــب -  لنــدن.
ــى  ــمنة عل ــر الس ــة مخاط -  ورش

ــرأة. ــة الم صح

اللجنة الُعمانية 
للرياضة والمجتمع 

النشط

اللجنة الُعمانية 
للطب الرياضي
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8

8
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االختصاصات

تختــــــــص بتمثيــــــل الرياضيين 
ــات  ــع توصي ــن ورفـــــ الُعمانييــــــ
عنهــم ونشــر الثقافــة األولمبية 
بينهــم ومتابعــة مســتوياتهم 
وخصوصـــــــا العبـــــي المنتخبات 
الوطــنــيــــــة فـــــــي المــــالعـــب 

والمباريــات والمعســكرات.

تنشيـــــــط وتفعيــل األنشــطة 
ــي  ــال الرياض ــي المج ــوية ف النس
بالتعــاون مــع الجهــات المعنية، 
والتنسيـــــق مـــــع االتحـــــــادات 
واللجــان الرياضيــة بالســلطنة، 
ــي  ــرأة ف ــة الم ــان رياضــــــ ولجــــ
اآلســيوي  األولمبــي  المجلــس 
الدوليــة  األولمبيــة  واللجنــة 
والهــــيئـــــات والمــــنظمــــــات 
الرياضيــة النســــــــوية القاريــة 
والدوليـــــــة األخــرى بمــا يعــود 
ــوى  ــع مستــــ ــدة لرفـــــ بالفائــــــ
ــوية. ــة النس ــطة الرياضي األنش

عدد االجتماعات 
في 2019م

عدد االجتماعات 
في 2019م

3

2

برامجها خالل عام 2019م

برامجها خالل عام 2019م

المنتــدى  فــي  المشــــــــاركة   -
ــن  ــع للرياضييــ ــي التاســـــ الدولــــ
للجــان االولمبيـــــــة الوطنيــة - 

سويســرا.

- المشاركــــــــة فـــــــي الــــــــدورة 
ــرأة  ــة المـــ ــة لرياضــــــ السادســـــ

بالكويــت.  الخليجيـــــة 
الـــ   االجتمــاع  فــي  المشــاركة   -
27 للجنــة التنظيميــة لرياضــة 
المـــــرأة بـــــــدول المجــلـــــــس-

الكويــت. 
-اســتمرار إقامــة برنامــج اللياقــة 

البدنيــة للنســاء.
ــة  ــر رياض ــي مؤتم ــاركة ف - المش

ــر. ــة بمص ــرأة العربي الم
- المشـــــــاركة فــي االجتمــاع الـــ 
لرياضــة  التنظيميــة  للجنــة   26
المــــــــرأة بــــــــدول المـــجـــــلس- 

الكويــت. 
- تنظيــــــم لقــاء بيــــــن الســيد 
ــة  ــة األولمبيـــــ ــس اللجنـــــ رئيــــــ
المشــاركة  والبعثــة  الُعمانيــة 
لرياضــة  السادســة  الــدورة  فــي 

الخليجيــة. المــرأة 

اللجنة الُعمانية 
لرياضة المرأة

اللجنة الُعمانية 
للرياضيين
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عدد االجتماعات 
في 2019م

2

برامجها خالل عام 2019م

ــة  ــة الــــوطنيـــ ــداد الـــالئحـــ إعـــــ
ــطات بمــا  ــة المنشـــ لمكـــافحـــ
ــة مكافحــة  ــع الئحــــ يتوافــق مــــ
المنشــطات الخاصــة بالوكالــة 
الدوليــة لمكافحة المنشــطات، 
مـــع  والتنــســـــــيق  والتعـــــــاون 
الرياضيــة  واللجــان  االتحــادات 
فيـــمــــــا يتــــعلـــــــق بفـــــحــــــص 
المـــــنشــــــــطات للـــمــــنتخبات 
ــي  ــر ف ــة، والنظ ــة واألندي الوطني
المخالفــات الخاصــة بمكافحــة 
المنشطات وإصـــــــــدار القرارات 

والتوصيــات الخاصــة بهــا.

اللجنــة  رئاســة  علــى  الحصــول   -
اآلسيــــويـــــــة للــــطــــــب الرياضــي 
ومكافحــة المنشــطات متمثلــة 
بســعادة الســيد الدكتــور ســلطان 

البوســعيدي.
- رئاســـــة للجنـــــة الطبيــــة فــــي 
الــدورة العالميــة الشــاطئية األولى 

)قطــر(.
- المشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي 
ــة  ــراف لمـــكافحـــ ــدول األطــــ للــــ

المنشــطات.
المنظمــة  اجتمــاع  اســتضافة   -
لمــكافحـــــــة المنشــطات لــدول 
مجلـــــــس التــــعــــــاون الخليجـــــــي 

واليمــن. 

اللجنة الُعمانية 
لمكافحة 

المنشطات

عدد األعضاء
8

االختصاصات

عدد االجتماعات 
في 2019م

6

برامجها خالل عام 2019م
ــج  ــم البرام ــي تنظي ــاهم فــــ تس
بمــا  والمســابقات  واألنشــطة 
يحقــق حمايــة البيئــة فــي المجال 
ــات  ــداد الدراس ــي، وإعـــــ الرياضــــ
والبحـــــــوث المتعـــــلقة بالبيئــة 
الريـــاضيـــــــة واقتـــــراح اآلليــات 
ــة  ــا، باإلضاف ــة بحمايته الخاصــــ
إلـــــــى توعيـــــــة المـــؤسســـــات 
ــر  ــة بأســـــس ومعاييـــ الرياضيــــ
البيئـــــــة الرياضيــــــة والتنســيق 
ــة  ــالم المختلف ــائل اإلع ــع وس م

لتحقيــق ذلــك. 

ــة  ــة متنوعــــ ــط بيئيـــــ - منــــاشــــ
بمناسبـــــــة اليـــــــوم السنــــــــوي 
للشــركة الُعمانيــة للغــاز الطبيعي 

المســال.
- إقامــــــة فعاليــــــة رياضيــــــة فــي 

البريمــي. 
- المشــاركة فــــــي ملتقــى محمية 

القــرم الطبيعيــة. 
ــة )ال  ــة توعيــــ ــة حمـــلــــ - إقــــامــــ

للبالســتيك(. 
- إقـــــامــــــة نــــــــدوة الريــــاضــــــة 

البيئيــة.  واالســتدامة 

اللجنة الُعمانية 
للرياضة والبيئة
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الموظفون
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دبلوم اإلدارة الرياضية المتقدمة:

االبتكار المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية:

شــاركت الفاضلــة/ مريــم بنــت حمــود الرواحيــة - مشــرف إداري باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، والفاضلــة/ نــوال بنــت 
ســعيد الغريبــي - كاتــب شــؤون إداريــة فــي برنامــج دبلــوم اإلدارة الرياضيــة المتقدمــة الــذي نظمتــه األكاديميــة األولمبيــة 

الُعمانيــة خــالل الفتــرة )مــارس - نوفمبــر(. 

نظــراً لمتطلبــات العمــل والحاجــة إلــى تطويــر مهــارات موظفــي اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فقــد شــاركت الفاضلــة/ وفــاء 
بنــت ســالم الســديرية - مبرمــج حاســب آلــي باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي المؤتمــر الخليجــي التاســع لتطويــر إنتاجيــة 
الكــوادر البشــرية ) االبتــكار المؤسســي.. وتوظيــف التكنولوجيــا لتعزيــز اإلنتاجيــة( الــذي نظمتــه وزارة الخدمــة المدنيــة 
وبلديــة ظفــار بالتعــاون مــع غرفــة تجــارة وصناعــة عمــان بمحافظــة ظفــار، خــالل الفتــرة 26 - 27 أغســطس 2019م 

بمنتجــع ميلينيــوم صاللــة.

أوال: التدريب والتأهيل 

دورة التثقيف األولمبي:
شــارك كل مــن الفاضــل/ ماجــد بــن خميــس الهنائــي - مترجــم باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، والفاضلــة/ هنــاء بنــت ســعيد 
البطاشــية - باحــث شــؤون إداريــة فــي دورة التثقيــف األولمبــي التــي نظمتهــا األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة بمقرهــا خــالل 

الفتــرة )24 - 26 ســبتمبر 2019م(. 

ثانيا: الدراسات الُعليا  

-  يواصــل الفاضــل/ بــدر بــن علــي أوالد ثانــي - رئيــس قســم الشــؤون اإلداريــة باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة دراســته العليــا 
)الماجســتير( بتخصــص إدارة األعمــال فــي كليــة مجــان الجامعيــة. 

ــا  ــتها العلي ــة دراس ــة الُعماني ــة األولمبي ــة باللجن ــؤون إداري ــث ش ــية - باح ــعيد البطاش ــت س ــاء بن ــة/ هن ــكمل الفاضل -  تـُ
ــة(.  ــص )اإلدارة العام ــوم تخص ــارة والعل ــة للتج ــة الحديث ــي الكلي ــتير( ف )الماجس
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ثالثا: اللقاءات   

اللقاء السنوي لموظفي اللجنة األولمبية الُعمانية

فــي احتفاليــة تقــام ســنويًّا، أقامــت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة اللقــاء الســنوي والــذي يتضمــن أيضــًا  علــى مأدبــة 
ــالل  ــن ه ــيف ب ــيخ س ــور الش ــعيد بحض ــر الس ــد الفط ــبة عي ــة بمناس ــة الُعماني ــة األولمبي ــي اللجن ــار لموظف اإلفط
الحوســني نائــب رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، والفاضــل طــه بــن ســليمان الكشــري األميــن العــام باللجنــة، 

واإلدارة التنفيذيــة وجميــع موظفــي اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة. 
وقــد نقــل الشــيخ ســيف الحوســني تهنئــة وتحيــات أعضــاء مجلــس اإلدارة للموظفيــن متمنيــًا لهــم جميعــًا دوام 

ــق والنجاح. التوفي
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لقاء السيد خالد بالموظفين

احتفالية العيد الوطني:

التقــى الســيد خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة بــاإلدارة التنفيذيــة فــي اللجنــة وجميــع 
ــة  ــة الجمعي ــه ثق ــد نيل ــك بع ــة وذل ــارف ودي ــة تع ــي جلس ــري ف ــليمان الكش ــن س ــه ب ــام ط ــن الع ــور األمي ــن بحض العاملي

العموميــة وانتخابــه رئيســًا للجنــة فــي شــهر يوليــو 2019م. 

احتفلــت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة بمقرهــا بالعيــد الوطنــي التاســع واألربعيــن المجيــد بحضــور الفاضل طه بن ســليمان 
الكشــري األميــن العــام وجميــع موظفــي اللجنــة متمنيــن أن يعيــد اهلل هــذه المناســبة علــى الســلطنة وهــي تزخــر بمزيــد 

مــن التقــدم واالزدهــار .
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تــــــواصل

125

تواصل معنا عبر: 

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

OmanOlympics

omannoc@omantel.net.omwww.ooc.om

968 22058406

968 24613067

968 24613160
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التحرير والتنسيق والمتابعة: 

إلهام بنت سالم النعمانية

الترجمة: 

ماجد بن خميس الهنائي 

التدقيق اللغوي: 

يوسف بن عبداهلل الزدجالي

اإلشراف العام: 

طه بن سليمان الكشري
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Annual Report of Oman Olympic Committee Activities
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His Majesty Sultan Qaboos bin Said
The Former Sultan of Oman

130

His Majesty  Sultan Haitham bin Tariq
Sultan of Oman
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«Youths are the wealth, the inexhaustible resource, and 

the arms that build the nations. They are the present and 

the future, wherefore we will be keen to listen to them and 

know their needs, interests and aspirations, and undoubt-

edly and deservedly they will be taken care of.»

Haitham bin Tariq
Sultan of Oman

Royal Speech
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Introduction

Three decades have passed since the establishment of the Oman Olympic Committee (OOC), 
pursuant to Royal Decree No. 42/1982, through which the march of development and moderniza-
tion of Oman sports and the Olympic Movement was launched towards its goals to spread sports 
in society. OOC represents educational, ethical, health and preventive values that contribute to 
achieve comprehensive and sustainable development in social and national level, as well as the 
promotion of health, both physically and psychologically.  This is extremely important at the 
individual and social level, in order to achieve the goals and support sports, in accordance with 
OOC vision Sport for Development.

Accordingly, OOC stresses the vital role of the multi-faceted integration process, including lead-
ership, organization and administration. It is also keen to cooperate with the various national, 
regional, continental and international institutions and bodies due to its importance in achieving 
these goals.

The annual report (Highlights 2019) reviews the features and results of the previous phases, in-
cluding the cooperative institutional and collective work based on collaborative efforts between 
the OOC, Ministry of Sports Affairs and the Sports Associations and Committees. 

This report covers the period from January 1, 2019 to December 31, 2019.
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In order to publish and play sports and 
sponsor Omani athletes in order to repre-
sent the Sultanate abroad through national 
teams and within the framework of the Sul-
tanate’s concerns in all fields, including the 
sports field, and according to Royal Decree 
No. (42/82), Oman Olympic Committee was 
founded in 1982 and formed the first board 
of directors headed by Mr. Abdullah bin Ha-
mad Al Ali and the membership of 7 mem-
bers.

Develop and sponsor the Olympic Movement and spread the Olympic values in Oman in a 
manner consistent with the Olympic Charter.
Encourage, develop and care for professional sports and sports for all for an active society, 
and enhance the position of Omani women in sport, and support the disabled in sports.
Promote environment’s intelligence for sustainable sport.
Qualify, train and develop administrators, athletes and coaches through Olympic solidarity 
programs.
Prevent any form of racial discrimination, work to combat financial corruption in sports in-
stitutions, adopt and implement international law against doping (Anti-Doping), and work 
to implement integrity and arbitration in sports competitions.
Support governance and transparency in sports administration.

Instill the awareness of practicing sports and physi-
cal activity as a healthy life style in Omani societies, 
enhance competitive sport, create a stimulating and 
supportive environment for athletes to reach ad-
vanced levels, and work with all partners to raise the 
efficiency of sport and its effectiveness at the admin-
istrative, financial and technical level, to contribute in 
Comprehensive development.

Establishment: Vision:

Sport for development .

Mission:

Goals: 

1

2

3
4

5

6
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Making sport’s practice and Olympic Movement’s values and principles a very import-
ant component of Omani citizens’ intelligence, theoretically and practically, in ac-
cordance to the best practices internationally approved as well as activate them by 

respecting the values, including:

Sustainable development:  Reach the requirements of sustainable development and 
promote awareness of the importance of preserving the environment and natural re-
sources during the holding of all sports events.

Inspiration: Make sports inspirational for youths in general and for athletes in particu-
lar to enhance their ambitions, strengthens their desire for success, and inspire them 
towards reaching the top.

Peace: Adopt sports as means of spreading peace, understanding, coexistence and 
homogeneity among peoples.

Good use of resources: Ensure the optimal use of the available resources and work 
with partners to spread a culture of good governance, and adhere to financial trans-
parency standards in the management of sports bodies accredited by international 
sports organizations.

Consider Omani traditions:  Preserve the authentic Omani the historical values among 
Olympic principles based on respect for the others, accept difference, and spread the 
values of peace among people.

Values:

Achievements: Support all areas of OOC, and create a positive atmosphere for Sports 
Federations and athletes to be the best and the top.
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Justice and Equality:  OOC works to 
promote equality, non-discrimina-
tion or racism in line with the pro-
visions of the Olympic Charter.

Partnership: Respect different points 
of views, working in accordance with 
the principles and rules valuing the 
contributions of others.

Human resources development:  Sports’ activities contribute to the physical and social devel-
opment and psychological balance of the individual and society, which promotes the positive 
behaviors.

142 142

Oman Football AssociationOman Athletics Association

Oman Hockey Association

Oman Basketball Association

Oman Shooting Association 

Oman Handball Association

Oman Swimming Association

Oman Schools Sports Association

Oman Volleyball Association 

Oman Tennis Association

Oman Equestrian Federation 

Sports Associations affiliated to Oman Olympic Committee:

1.Governmental Sector

                Ministry of Sports Affairs                                       Ministry of Health
                Ministry of High Education                                    Ministry of Education
                Sultan Qaboos University
2.Private Sector:
Work to find a true partnership with many private sector’s institutions to support and develop 
the work mechanism at Sports Associations and Committees.
3.Media:  It is the most effective tool to reach society. OOC is a partner with many effective 
media institutions, in addition to our activation of social networks that have a good number of 
followers.
4.Social Institutions: Actively working to involve social institutions to achieve Olympic principles 
and values within the Omani community

Partners:
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OOC’s 2019 Programs:

- The 38th meeting of the Gen-
eral Assembly of the Olympic 
Council of Asia - Thailand.
- Environmental awareness ac-
tivities.
- Olympic Solidarity Training 
Course for Handball Coaches.
- 1st meeting of OOC Board of 
Directors. 
- Sadaa Ismailia won IOC 2019 
Award for Women and Sports 
for Asia.
- Chapter 1 of the Advanced 
Sports Management Diploma 
program begins.

February March

- Signing the sponsorship 
agreement between the Al-
Zubair and the Handball Asso-
ciation.
- Participation in the Arab 
Women’s Sports Conference - 
Egypt.
- Participation in the Sports 
Media Forum.

January

- Participation in the 1st 
meeting of the Coordi-
nation and Following-up 
Committee of the Olympic 
Council of Asia.

- 1st meeting of the OOC Ex-
ecutive Board.
- Law and Sport Program.144 144

- The annual breakfast 
for OOC staff.
- Injuries and sports re-
habilitation course.
- Celebration of the In-
ternational Day of Yoga.
- The 2nd meeting of OOC 
Executive Office.
- Chapter 4 of the Ad-
vanced Sports Manage-
ment Diploma.
- A course in modern 
methods in risk man-
agement and its applica-
tions.

- The 2nd meeting of OOC 
Board of Directors.
- Chapter 3 of the Ad-
vanced Sports Manage-
ment Diploma.

JuneApril May

- Hosting GCC NOCs Presi-
dents and Executive Board.
- Participation in the argent 
meeting of the Islamic Sol-
idarity’s General Assembly.
- Sports events manage-
ment and organization 
course.
- Chapter 2 of the Advanced 
Sports Management Diplo-
ma.
- OOC Ordinary General As-
sembly meeting. 
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- The meeting of OOC with the 
Oman Shooting Federation.
- Establishing an environmental 
sports event in Buraimi.
- The joint meeting between OOC 
and Oman Basketball Association 
and Oman Hockey Association.

- Chapter 5 of the Advanced Sports 
Management Diploma.
- Hosting the Adviser of His Majes-
ty the King of Bahrain for Youth and 
Sports Affairs.
- Meeting with the Ambassador of 
the Republic of South Korea accred-
ited to the Sultanate.
- Olympic Education Course.

- Hosting members of the 
Executive Committee of 
the International Fencing 
Federation.
- Workshop of OOC Board 
of Directors.
- 3rd meeting of OOC 
Board of Directors.
- The joint meeting be-
tween Oman Olympic 
Committee and the Oman 
Athletics Association.
- Sayyid Khaled Al-Busaidi’s 
meeting with employees.

AugustJuly
Sep-

tember

- Participation in the 
Chef de Mission seminar 
- Qatar.
- Election of Sayyid Kha-
lid bin Hamad Al Busaidi 
as a New Chairman of 
OOC.
- The activities of Oman 
Sports and Active Soci-
ety Committee at the 
Salalah Tourism Festival.
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- The appointment of the technical expert.
- Participation in the Forum of the National 
Olympic Committees of Western, Central 
and Southern Asia - Thailand.
- Visit to the Qatar Olympic Academy.
- Participation in the fourth conference of 
the Association of Sports Institutes in Asia, 
Qatar.
- Visit IOC President - Switzerland.
- Basics Sports Coaching Course.
- Celebrate the National Day.
- International Hockey Coaches Course.
- The conclusion of the advanced sports 
management diploma program.
- Participation in GGC NOCs Presidents 
meeting - Kingdom of Saudi Arabia.

October Novem-
ber

- Hosting a delegation from the International 
and Asian Sailing Federation.
- Workshop «Obesity risks to women's health».
- The joint meeting between OOC and Oman 
Swimming Association.
- The joint meeting between OOC and Oman 
Handball Association.
-The First Beach World Games - Qatar
- Participation in the 24th ANOC General Assem-
bly meetings.
- A course on the different ways of integration 
to qualify people with disabilities in sports in-
stitutions.
- The sixth GCC women is Games - Kuwait.
- Participation in the Qurom Nature Reserve Fo-
rum.

- Hosting the meeting of the Regional Anti-Doping 
Organization Board of Directors.
- 3rd meeting of OOC Executive Board.
- The joint meeting between OOC and Oman Eques-
trian Association.
- Seminar on “Sports and Environmental Sustainabil-
ity”.
- The joint meeting between OOC and Oman Tennis 
Association.
- Chapter 6 of the Advanced Sports Management Di-
ploma.

December

- Visit Oman Sail.
- Joint meeting between 
OOC and OVA.
- The 4th meeting of OOC 
Board of Directors.
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This annual book is an opportunity for Oman Olympic Committee to communicate with the vari-
ous bodies of the National Olympic Movement and with its partners from institutions and agen-
cies working in sports and all other related bodies. In addition to its important role in document-
ing work, tasks and activities carried out in 2019.

As the goal of the annual book is to document the activities carried out by Oman Olympic Com-
mittee, it is at the same time, a tool for recording the most important stations, achievements 
and events witnessed by Oman sport in 2019. The book will be a reference for any study and one 
of the references to formulate future directions based on facing challenges and determining 
ways to solve them with the accumulation of vast experiences.

In order to activate its objectives, the Oman Olympic Committee in 2019 developed an approach 
under the title «partnership with Sports Associations to achieve accomplishments and aspira-
tions» which was implemented on the ground by enhancing communication and direct contact 
with various bodies of the Olympic Movement starting from Sports Associations and Commit-
tees, and up to Clubs and other partners from governmental and private sectors, ensuring that 
everyone is included in this integrative approach in order to achieve the results and goals sought 
by everyone.With the renewed issuance of the annual book, we are looking forward to the future 
to build partnerships with the private sector, given the important role of the private sector in 
the social, economic and sports activities in the Sultanate. This opens new areas for us to move 
forward towards advancing all sports under OOC.

On this occasion, I am pleased to extend my sincere thanks and appreciation to all members of 
the General Assembly that we have given confidence, as well as the Board of Directors and all 
staff of Oman Olympic Committee, Associations, and Sports Committees. I also would like to ex-
tend my sincere thanks to Ministry of Sports Affairs, especially His Excellency the Minister, His 
Excellency the Mandatary and all staff for their continuous support. I also would like to thank all 
Ministries and Government Institutions for supporting us to advance Oman sports.

In conclusion, I am asking God Almighty to perpetuate on this beloved country the prosperity and 
development.

OOC Chairman’s Speech

Khalid Hamad Al Busaidi
OOC Chairman
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Board Members

Sayyid/Khalid Hamad
 Al Busaidi
Chairman

Sheikh / Badr Ali 
Al-Rawas
Member

Khalifa Hamad 
Al-Jabri

Member

Dr. Farid Khamis 
Al-Zadjali
Member Mohsen Hamad 

Al Masroori
Member Saada Salem 

Al-Ismailia
Member

Sheikh / Saif Hilal
 Al Hosani

Vice  Chairman Taha Sulaiman Al-Kishri
Secretary General Khalid Ali Al-Adi

Treasurer
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Board’s Meetings for 2019 
OOC Board of Directors held four meetings in 2019, during which many topics were discussed and 
many decisions were made, the most prominent of them are as follows:

Discussed the report submitted by the General Secretariat on the progress of work of sup-
porting committees and their 2019 programs and plans as well as the OOC’s 2019 – 2024 plan 
for continuing endeavor to develop technical standards of national teams, organize sports 
and Olympic activity and coordinate the activities with the various sports associations.

Reviewed the calendar of tournaments and championships in which the OOC will participate 
in the upcoming period such as the first World Beach Games to be staged in San Diego in 
2019, 32nd Olympic Games Tokyo 2020, Asian Beach Games China 2020, 3rd Asian Youth Games 
China 2021, Youth Olympic Games Dakar 2022, Islamic Solidarity Games Istanbul 2022, Asian 
Games (Hanju- China2022) and Olympic Games Paris 2024.

Approved the new organizational structure of Oman Olympic Committee after having pe-
rused the final draft of it submitted by the working team formed for this purpose comprising 
Fareed Khamis Al Zadjali, Khalid bin Ali Al Aadi and Taha bin Sulaiman Al Kishry.

Discussed recent amendments to the Olympic Champion Project.

Reviewed the report raised by OOC Planning & Follow-up Committee on ongoing preparations 
for participation of national teams for the first World Beach Games Qatar on October 2019 
and Olympic Games Tokyo 2020.

First meeting (March 14):

Discussed the ongoing preparations for hosting the meetings of Their Highnesses and Excel-
lences Presidents of GCC Olympic Committees scheduled to be held in Muscat in April.
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Forming a committee to supervise the elections of OOC new Chairman based on the assign-
ment by General Assembly, where the formed committee consists of Ziyad bin Ali Al Balushi, 
Sheikh Osama bin Muhammad bin Ali Al Rawas, and Jamal bin Salem bin Saif Al Nabhani, Adel 
bin Muslim bin Suleiman al-Mahrouqi and Muhammad bin Ilyas Faqeer.

The Board of Directors formed the Appeals Committee for the elections consists of Sheikh 
Yunus bin Ahmed bin Hamad Al Yahyahi, Attorney Ismail bin Hamad bin Amer Al Hinai, and 
Muhammad bin Salem bin Ibrahim Al Qasimi.

Making some amendments to the Sub-committees as follows: Khalid bin Ali Al-Adi, OOC Trea-
surer, and Farid bin Khamis Al-Zadjali, OOC Board of Directors’ Member as Chairman of Oman 
Sports and Active Society Committee, And Muhsin bin Hamad Al Masrouri, OOC Board of Di-
rectors’ Member as Chairman of Planning and Following-up Committee, and Saada Bint Salem 
Al Ismailia, OOC Board of Directors’ Member, Vice-Chairman of the Oman Olympic Solidarity 
Committee.

Second meeting (May 5):

approved Ahmed bin Faisal Al-Jahdhami to be the Chef de Mission of Oman’s delegation par-
ticipating in the first World Beach Games held in Qatar in October 2019.
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The Council stressed the need to follow Sports Associations and technical sections to know 
their preparations and technical programs approved for the upcoming foreign participation.
Agreed to establish the Olympic Day at the Sahwa Park at the time set by IOC on June 23 of 
each year.
Formation of Oman’s official delegation participating in the first beach world games in Qatar 
and ANOC GA meeting. 
Approved the request of Oman Anti-Doping Committee to host the annual meeting of GCC 
and Yemen Regional Anti-Doping Organization held in Muscat during the period from 23-25 
October 2019.
Discussed the Olympic Champion project and recommended that the project should be pre-
sented to the technical expert after his appointment and to be a technical director of the 
project، to be discussed in the next board meeting.

The Board approved OOA Agenda for 2020, which includes many courses and various programs 
in Olympic education, sports media, sports management programs, women’s sports, sports mar-
keting, and other courses. They also approved the initial participation in the 3rd GCC Games will 
be held in Kuwait in April 2020 in athletics, swimming, football, basketball, volleyball, handball, 
shooting, karate, judo, tennis, bicycles, swimming In open water, sailing, beach football, beach 
handball, beach volleyball. The Board followed up on the reports submitted by OOC General Sec-
retariat represented in the minutes of the Executive Board 89 meeting of NOCs Presidents of GCC 
held in the Kingdom of Saudi Arabia on November 25, 2019, and the reports of a number of OOC 
sub-committees with what was implemented in 2019 and plan for 2020, as well as the report of 
the forum and meeting managers of summer sports missions for the Tokyo 2020.
The attendees approved the administrative and technical standards raised by Olympic Solidarity 
Committee for selecting candidates for internal and external courses and programs.

Third meeting (August 23): 

Fourth meeting (December 31):
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Workshop for OOC Board of Directors and number of staff

OOC’s Board of Directors held a workshop in Dhofar Governorate during the period from 22 to 24 
August to discuss several important topics of interest for the next phase’s programs.

Al Sayyed Khalid bin Hamed Al Busaidi, OOC Chairman, presented an integrated vision for the 
next phase’s work plan and challenges.

He also reviewed the over-all future programs and goals to be achieved by the board as well as 
the challenges. He highlighted the importance of team-work in achieving OOC’s goals. He also fo-
cused on the priorities of programs such as enhancing sports culture among societies, develop-
ing athletes performance, spreading awareness about the importance of sport and following-up 
work in developing the national team’s performance to reach high levels in regional and interna-
tional competition. In addition to strive with Sports Associations and Committees to be an active 
partners in this regard. Another matter  that was presented is the absolute professional work 
through hiring qualified technical team that has a passion to work in the sports. As well as look-
ing forward to the partnership with relevant institu-
tions and government bodies to develop an integrated 
and comprehensive plan to promote sports and health 
in societies resulting in improving the performance of 
athletes to participate in the Olympic competitions.

The attendees reviewed the organizational structure of 
OOC, the statute and regulations governing the work, 
in addition to a review of the plans of the Sub-commit-
tees and the roles they each play to support the Board 
in achieving its vision within the competence of each.
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Executive Board’s meetings for 2019 

First meeting (January 7): 

Second meeting (June 26): 

The Executive Board held three meetings in 2019, where the Board discussed priority issues during 
the next stage as followed:

Discussed the draft of Oman Olympic Academy’s agenda for 2019 and approved it to be an-
nounced to Sports Associations and Committees, the Ministry of Sports Affairs and Oman 
Olympic Committee.
Discussed the mechanism of operating and activating the facilities of the Oman Olympic Acad-
emy.
Adopted the recommendation submitted by Secretary General to nominate Kazem bin Khan 
Muhammad Al Balushi, as the Chef de Mission of the Sultanate’s delegation, which will partici-
pate in  the Olympic Games Tokyo 2020.
Recommended some amendments to some of the Sub-committees.

Reviewed a draft of the unified statute of Sports Associations after the Ministry of Sports Af-
fairs reviewed it.

Discussed the memo submitted by Oman Sports and Active Society Committee on the exhibi-
tion organized by the Committee in Dhofar Governorate in coincided with the Salalah Tourism 
Festival 2019.

Discussed the report submitted by the Secretary General on the functions of the Sub-com-
mittees.
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Third meeting (October 29): 

Reviewed the final draft of the unified statute of the Associations and Committees that are in 
conformity with the basic rules and regulations as the Board considered that the Associations 
are concerned with the system was presented to them.

Discussed the program to benefit from the wild cards and quotas allocated for Olympic Games 
Tokyo 2020, and recommend Sports Associations and Committees in coordination with their 
International Federations to obtain the cards.

Informed Sports Associations and Committees regarding participation in the upcoming 
events and assigned planning and following-up committee to develop a joint program in coor-
dination with the Associations for regular meetings to submit a periodic report to the Board 
of Directors on the preparations.

Discussed the estimated budget of OOC for 2020 in the light of activities, events and other 
costs.

The current Executive Board includes Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi as Chairman, mem-
bership of Taha bin Sulaiman Al-Kishri, OOC Secretary-General, and Khalid bin Ali Al-Adi, OOC 
Treasurer, and Mohsen bin Hamad Al-Masrouri, OOC Board of Directors’ Member.
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The Ordinary General Assembly meetings

Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi, a new 
Chairman of Oman Olympic Committee

The General Assembly held its regular meeting for 2019 on April 18, 2019 at the headquarters of 
OOC.
The meeting approved the report of the last Elective General Assembly that convened on 25 
March 2018 and reviewed the annual report on the administrative situation and various activities 
during 2019, including external participations of national teams in GCC and continental tourna-
ments and championship.

The meeting presented the administrative report on the OOC’s 2019 activities and programs, fi-
nancial statements, auditors’ report for last year, draft 2019 budget, OOC’s elections regulations 
as well as approved the application submitted by School Sports Association to OOC.
OOC authorized General Assembly to choose five sports figures for the committee supervising 
the election of the new Chairman of OOC, in addition to selecting members from the athletes for 
the Appeals Committee.

The General Assembly elected Sayed Khalid Al Busaidi as a new OOC Chairman to complete the 
current Board’s period (2017-2020) after gaining 10 votes out of 14 votes at the meeting held 
today at Oman Olympic Academy. The meeting was held with the presence of OOC Board of 
Directors and GA members, Sheikh Abdulwahab AlHinai –Chairman of Dispute Resolution and Ar-
bitration for Sport Committee -, Mohammed Al Amri –General Director of Sports Activities and 
representative of Ministry of Sports Affairs, and various media. 

Sheikh Saif bin Hilal Al Hosani and Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi were nominated for the 
presidency after the position of the Chairman became vacant after the resignation of Sheikh
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Sayyid Khalid bin Hamad meets Sports Associations

Khalid bin Muhammad Al Zubair in September 2018.

Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi, OOC Chairman, met with the Sports Associations, in light of 
the plan developed by him to meet with Sports Associations and Committees in order to know 
the progress and challenges they face. The meetings were attended by a number of the OOC 
Board of Directors and other specialists.
The Board discussed the Associations’ current situation, plans and programs to be implemented 
during the coming phase, as well as the extent of readiness to participate in the upcoming com-
petitions, the most important of which is the Olympic Games Tokyo 2020. They also discussed 
the challenges and obstacles facing them and benefiting from the possibilities and resources 
available.
The meetings also dealt with the aspects that OOC will focus on during the coming period, in a 
way that enhances the partnership between the committee and other sports bodies in the Sul-
tanate and the most important features of the strategic vision adopted during the next stage.

Oman Athletics 
Association
August 29  

Oman Hockey 
Association

September 15  

Oman Equestri-
an Federation 

October 30  

Oman Tennis 

Association

October  31 

Oman Volleyball 

Association

December 19

Oman Swimming 

Association

October 9  

Oman Handball 

Association

October 10  

Oman Shooting 
Association

September 9  

Oman Basket-
ball Association
September 15  
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Oman Olympic Committee (OOC) On March 18, 2019 hosted at its premises a ceremony marking 
the signing of support and sponsorship agreement between Zubair Corporation and Oman Hand-
ball Association (OHA) under the auspices of Sheikh Saif bin Hilal Al Hosni, Acting OOC Chairman. 
The ceremony will be attended by Dr. Said bin Ahmed Al Shuhri, OHA Chairman; and a number of 
OOC Board members.

This initiative comes as part of the OOC’s partnership with the private sector for further promo-
tion of sport and enhancement of the performance of national teams. Zubair Corporation had 
previously signed two support and sponsorship agreements with OHA in 2015 and 2017 as part of 
the Corporation’s continuing support accorded to OHA. 

Dr. Saeed Al-Shehri confirmed that the Al-Zubair Corporation is the main supporter and sponsor 
of the Association’s activities, as the Corporation previously signed two agreements to support 
and sponsor the Oman Handball Association in 2015 and 2017. He pointed out that Al-Zubair’s 
sponsorship of the Association’s activities are for the calendar of competitions where a junior 
league, a youth league, a second-class league and a first-class league were created in addition to 
the Ministry of Sports Affairs shield. 
The ceremony program included the speech of OHA Chairman, the speech of the representative 
of Al-Zubair Corporation, and the presentation of a short film highlighting the sponsorship of the 

Sponsorship Agreement between Al-Zubair Corporation and Oman 
Handball Association
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Oman Sport and Environment Committee of Oman Olympic Committee concluded its partici-
pation in celebrations marking the Annual Day of Oman Liquefied Natural Gas Company in Sur 
under the auspices of His Highness Nimair bin Majid bin Taimur Al Said and in the presence of 
Khalid bin Abdullah bin Muhammad Al-Masn, CEO of the Company, Mohammed bin Rashid Al-Su-
naidi, Oman Sport and Environment Committee Chairman, and a number of OOC members.

The committee’s participated with a gallery of photographs including a collection of expressive 
paints depicting the importance of sport and its relationship with the environment.

The Sultanate, represented by OOC, hosted during the period from 7 - 9 April 2019 the 31st meet-
ing of Gulf NOCs’ Presidents, and also during the same period, OOC hosted Gulf NOCs’ Executive 
Board’s meeting in its 88th edition, as well as the 15th joint meeting of the Executive Board’s with

Environmental awareness activities

 Gulf NOCs’ Presidents’ Meeting

Al-Zubair Corporation for the Association since 2015, and its impact on athletes and in the devel-
opment of new programs and competitions.
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the chairmen and representatives of the organizing committees for Gulf Sports. 

The meeting was chaired by Taha bin Sulaiman Al-Kishry, OOC Secretary General - President of 
the current session of the Executive Office, where the meeting raised many discussions and rec-
ommendations that was presented to Gulf NOCs’ Presidents, which aim to develop Gulf sports, 
most notably the announcement of a Gulf authority of Gulf Arbitration Committee, and enhance 
the cooperation between Gulf NOCs in light of the directives issued by NOCs Presidents, as well 
as activating indoor competitions and beach games and women sports which stopped during the 
past three years.

The Board also discussed with Nasser Al-Majali, Secretary General of Jordanian Olympic Commit-
tee, and with Hussein Al-Musallam, Director General of Olympic Council of Asia, and with repre-
sentatives of the Asian Games and Asian Beach Games.

The thirty-one meeting chaired by Sheikh Saif bin Hilal Al Hosani - OOC Vice Chairman - Chairman 
of the current session of the  GCC Executive Board have many important decisions and recom-
mendations that will contribute to promoting sports in GCC.
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International Yoga Day Celebration

More than 6,000 citizens and residents partic-
ipated in the fifth anniversary of the Interna-
tional Yoga Day organized by OOC in coopera-
tion with the Indian Embassy and Art of Living at 
Oman Convention and Exhibition Center on June 
21, 2019.

The event was attended by HE Mohammed bin 
Yousuf Al-Zarafi, Undersecretary of Ministry of 
Foreign Affairs for Administrative and Financial Affairs, in presence of Oman Sport and Active 
Society Committee members, the Indian Ambassador to the Sultanate and a number of officials 
and diplomatic corps, as well as Omani families and Indians residing in the Sultanate.

The ceremony included holding sessions to practice yoga sports under the supervision and guid-
ance of specialists and trainers, and spreading awareness among the attendees of the impor-
tance of yoga and its role in stimulating blood circulation and relieving stress and calming the 
mind; as well as bronchial asthma are the result of breathing deeply, in addition to that exercis-
ing regularly helps greatly in the vitality and flexibility of muscles.

This was celebrated in 4 locations which are Oman Convention and Exhibition Center, Nizwa 
Sport Complex, Jindal Shadeed Township Hall in Sohar and Indian Social Club in Salalah.
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Sports events in Salalah Tourism Festival 2019

Oman Sport and Active Society Committee of OOC holds 
many activities coinciding with Salalah Tourism Festival 
2019 from 27 July to 1st August. The opening of the exhi-
bition was under the patronage of His Excellency Sheikh 
Salem bin Awifat bin Abdullah Al Shanfari, Chairman of 
Dhofar Municipality and with the presence of Sayyed 
Khalid Bin Hamad Al Busaidi, OOC Chairman, Dr. Farid 
Bin Khamis Al Zadjali, Board of Directors’ Member and  
Sheikh Bader bin Ali Al-Rawas, member of the Board of 
Directors in addition to other Oman Sport and Active So-
ciety Committee’s members as well as the festival’s visi-
tors and various media.

Oman Sport and Active Society Committee as well orga-
nizes Lecture entitled “Physical Activity Maintains Physi-
cal Health” given by Dr. Manal Bint Salem Al Rawas, Chair-
man of Health Education and Community Initiatives, 
under the patronage of Dr. Nour Hassan Al Ghassani, 
Chairman of the Omani Society in Salalah. In addition to 
The Walk Day Event for the public of Marbat on Wednes-
day 31 July, with the participation of officials, athletes, 
sports figures, and various segments of society.
Oman Sport and Active Society Committee Participated 
for the second year in respectively in Salalah Tourism 
Festival, where last year organized an exhibition entitled 
“Active Sports Community”.
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Environmental and sports events in Al Buraimi

Qurom Natural Reserve Forum

Oman Sport and Environment Committee with coopera-
tion with Girl’s House Center organized an environmental 
sport event in Omani Women Society headquarter in Bu-
raimi where the women participants and their children 
were welcomed and the shirts and hats bearing the logo 
of OOC were distributed. The event started with a running 
race for children, then young women and finally for moth-
ers. The event also included cycling, where a number of bi-
cycles were provided for women to enjoy. Athletic compe-
titions were held for children and adults, such as throwing 
ball and jumping the rope, in addition to zumba, and gymnastics show. In addition to introducing 
the healthy dishes and to raise awareness about their importance and impacts.
Finally, Mohammed Al Sunaidi, Chairman of Oman Sport and Environment Committee, rewarded 
the winners of the competition. OOC also presented a commemorative shield to the organizers 
of Girl’s House Center.

Oman Sports and Environment Committee participated in the first Qurom Natural Reserve fo-
rum under the slogan "Together .. for a sustainable reserve" organized by the Ministry of Envi-
ronment and Climate Affairs on October 21, 2019.
The forum targeted all society’s segments as it aimed to introduce Qurom Natural Reserve and 
its importance as one of the urban wetlands, and the definition of scientific methods that enable 
cities to manage and preserve these lands, as well as the definition of GCC wildlife agreement. 
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265 visitors participated in the activities which included the establishment of an exhibition, which 
was attended by many relevant authorities, and the establishment of competitions and recre-
ational games, as well as a campaign to clean the reserve, as well as providing rowing boat tours. 
The exhibition also attracted owners of small projects, and a collection of bamboo wood consum-
ables and reusable materials was displayed. Free plants were distributed to the attendees and a 
number of publications and brochures of the reserve.

The 16th meeting of the Board of Directors 
of Gulf States & Yemen Regional Anti-Doping 
Organization, hosted by the Oman Olympic 
Committee represented by Oman Anti-Dop-
ing Committee in cooperation with Interna-
tional Anti-Doping Agency, Kicked off this 
morning and continue to two days. 

The meeting of the Board of Directors of Gulf States & Yemen 
Regional Anti-Doping Organization
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partnership and cooperation between the Committee Sultan Qaboos University and Sohar Uni-
versity.
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“Sport and Environmental Sustainability” Seminar

Oman Sport and Environment Committee held a seminar on October 30 entitled “Sport and En-
vironmental Sustainability” at Oman Olympic Academy, under the patronage of Sayyid Khalid bin 
Hamad Al Busaidi, OOC Chairman.
The seminar highlights the integration of the environmental dimension in sport and environmen-
tal practices to achieve the goals of sustainable development.
Then a film was presented about the most important activities and events carried out by the 
Committee during the previous period.
Jihad bin Abdullah Al Shaikh, member of the Committee, presented the first working paper on the 
objectives, mission and vision of documenting the relationship between the practice of sports 
activities and the preservation of the environment and the conservation of its natural resourc-
es in the Sultanate. The Committee was interested in including the environmental dimension in 
various environmental activities, events, sports and competitions carried out by clubs and sports 
teams in Oman.
Then Dr. Badriya bint Khalfan Al-Haddabiya, head of the Department of Physical Education, Sultan 
Qaboos University, spoke in her second paper entitled “Sport is an environmental and preventive 
behavior” to the relationship of the healthy environment with sports and the issue of the rela-
tionship between them.
The last paper was presented by Dr. Thoraya bint Saeed Al-clinical, Assistant Director-General for 
Nature Conservation, Ministry of Environment and Climate Affairs, in which she talked about the 
role of sport in environmental conservation and its contribution to sustain environment. 
An open session was held by Bader bin Rashid Al-Shaidi, member of the Committee, during which 
the door was opened for dialogue and discussion.
The seminar came up with many important recommendations, most notably the importance of
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The opening ceremony patronized by Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi, OOC Chairman. The 
meeting chaired by H.E. Dr. Sultan bin Yarub Al Busaidi, RADO and OADC Chairman.

During the meeting, last meeting minutes approved and a new president elected for the next 
two years, and will be updated on the activities of RADO, as well as the tasks of the national an-
ti-doping committees. The future of the Anti-Doping Program in the region, reviewing the draft 
anti-doping law to be adopted in 2021 and discussing its alignment with what national anti-dop-
ing committees are doing.

The participants met with HE Sheikh Saad bin Mohammed Al Mardhouf Al Saadi, Minister of 
Sports Affairs, to discuss further cooperation with the Sultanate.  
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Law and Sport Program
Within the framework of its approved agenda for 2019, Oman Olympic Academy organized Law 
and Sports Program during the period from 27 to 29 January 2019.

A total of 18 participants took part in the programme which was aimed at familiarizing the par-
ticipants with the features of sports law and its relationship with the subjective and traditional 
rules and procedural principles and mechanism of resolution of sports disputes through arbi-
tration. It is also sought to increase awareness of the importance of following sports law and its 
sources and the impact of that on the sports organizations. The participants were provided with 
knowledge about the relationship between the Olympic Movement and international sports or-
ganizations and international sports litigation procedures applicable at the Court of Arbitration 
for Sport (CAS).

The programme was presented by Dr. Mohammed Tharwat Al Shazli of the Faculty of Law, Univer-
sity of Qatar. This is within the framework of the existing cooperation and coordination between 
Oman Olympic Academy and Qatar Olympic Academy, as it targeted specialists in the legal field 
in sports institutions. Members of boards of Sports Associations and Committees, Sub-commit-
tees, in addition to registered arbitrators from Dispute Resolution and Arbitration for Sport Com-
mittee.
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Handball coaches training course

The handball coaches training course set off yesterday at Sultan Qaboos Sports Complex with 
the participation of 26 coaches from various governorates of the Sultanate. The course is orga-
nized by Oman Handball Association with the spot of Oman Olympic Committee represented by 
the Olympic Solidarity Committee and in cooperation with the Olympic Solidarity of the Interna-
tional Olympic Committee (IOC). The course takes place from 4 – 14 march.
The opening ceremony was under the patronage of Dr. Fareed Al-Zadjali, OOC Board of Directors’ 
member - member of Oman Olympic Solidarity,

in the presence of Dr. Saeed Al-Shahri, Oman Handball Association’s Chairman and some mem-
bers of the Board of Directors. The course’s lecturer is Effat Rashad, lecturer at Training and 
Methods Committee at the International Federation - President of Arab and Egyptian coaching 
committee and the technical advisor of Egyptian Handball Federation.

The course consists of a host of theoretical and practical axes including scientific approaches of 
levels at the International Handball Federation (IHF), modern trends for handball development, 
factors affecting the basic coaching concepts and the practical application of skills according to 
the application in Denmark, World Championships 2019. As for the second day, the lecturer ad-
dressed the six stages of the handball and training requirements for the different ages, the five 
steps for the most important methods of teaching the sport, the basic attacking skills,
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in addition to practical application to the basic concepts of the third wave training methodology 
and the fast dispatch throw.

In the remaining days of the course, many theoretical and practical lessons were presented in 
various topics including the importance of circular training and in the physical and skills prepara-
tion, the development of physical and skill performance by means of the two interrelated skills, 
the importance of defense in modern handball, modern developments in the basic concepts of 
defense, and the preparation of the goalkeeper in the different stages. In addition to touching on 
the issue of the importance of the coach keep-
ing up with the updates in the sport, providing 
a comprehensive review of the study topics and 
opening the door for discussion with the stu-
dents on all topics that were raised during the 
course.

At the end of the session, an accredited interna-
tional certificate was given to the participants 
who successfully passed, in addition to a certifi-
cate of participation submitted by Oman Olym-
pic Solidarity Committee.

Advanced Sports Management 
Diploma Program

 Oman Olympic Academy in cooperation with International Olympic Solidarity organizes Advanced 
Sports Management Diploma Program2019.

The program aims to serve the institutions to upgrade and develop the administrative level. It 
is one of the most important programs organized by OOA in 2019 because of its modern skills 
and concepts for administrative staff in sports institutions, especially as it was distributed in the 
form of workshops held for Three days each month for seven semesters. These workshops cov
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ered the six chapters of the Olympic Sports Management Organization’s latest book in the field 
of sports conducted by the Olympic Solidarity. The program was attended by IOC accredited 
lecturer Hisham Bin Salem Al-Adwani, Director of the Advanced Sports Management Diploma 
Program. The number of participants was 18 from OOC, Associations, Sports Committees and 
the Ministry of Sports Affairs.

The first semester of the program started in March 2019 and included many areas entitled “Or-
ganizing Olympic and Sports Institutions”, where the participants touched on how the environ-
ment affects the sports institution, and evaluating its organizational structures and cadres’ 

roles, as well as evaluating the institution’s manage-
ment in particular the role of the board of directors. 
In addition to defining how to use various information 
technology and systems to develop work system, and 
how to manage organizational changes in an effec-
tive manner.

The second semester was held in April 2019, in which 
the lecturer Hisham Al-Adwani discussed the stra-
tegic management in Olympic Sports Institutions 
through preparing, implementing and evaluating a 
good strategic plan. It included 5 main areas mainly 
the role of the Board of Directors to develop a strate-
gic plan, prepare for the strategic planning process 
and how to strategically diagnosis the institution, as 
well as implementing plans to achieve the goals, and 
help the Board of Directors in assessing the effects of 

the strategy.

In May, the third semester focused on human resources management in the Olympic Sports 
Institutions through the developing and stimulating human resource performance. In this se-
mester, 6 main areas were discussed represented in understanding the role of human resources 
management, develop instructions for human resources, and applying the strategies, as well as 
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identifying principles and key actions to attract, recruit and motivate human resources, imple-
ment policy development through training.

The fourth semester, held in June 2019, discussed managing finance of the Olympic Sports Institu-
tions, in which the lecturer gave an overview on how to develop a financial plan, and the mecha-
nism of reporting the needs for good financial management to the Board of Directors and create 
the necessary budgets to complete the financial plan.

The fifth and sixth semesters held in September and October, during which two main topics were 
addressed. The first topic is managing marketing in the Olympic Sports Institutions in line with 
the international strategy and the needs of partnerships and sponsorships.

The program concluded in November, during which studies prepared by each participant were 
presented on administrative problems and how to solve them based on the book entitled “sports 
management”. The participants were given a diploma of advanced course, in addition to a certif-
icate of attendance and participation from Oman Olympic Academy.

Sports Injury and Rehabilitation 
Course

The Oman Olympic Academy at the Oman Olympic Committee orga-
nized the Sports Injury and Rehabilitation course from 11 - 13 June 2019. 
The importance of holding such courses comes with the increasing in-
jury of athletes in stadiums.

Lecturing in the course is specialist Saif bn Said Al Riyami, deputy head 
of Physiotherapy and Rehabilitation Division, Sultan Qaboos Univer-
sity Hospital. The course targets physiotherapists of national teams 
and coaches of the associations, sports committees and clubs.

It dealt with backbone anatomy, injuries of the knee, ankle and shoul-
der in addition to the mechanism of joint movement of the backbone 
and limbs and common injuries of ligaments and muscles and first aids and methods of dealing 
with sport-related injuries.
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The Sports Event Management and 
Organization Course set off at Oman 
Olympic Academy of Oman Olympic 
Committee (OOC). The course which 
is held from 16 – 18 April is considered 

to be an import-
ant training due 
to the increas-
ing interest in 
local and inter-
national sports events. It is held in the context of developmental plans 
for sports welfare and constant keenness on the requirement of providing 
the employees of this sector with the required correct scientific skills in 
managing and organizing such events and deal with them in a professional 
manner using the standards of global professional performance.

Lecturing at the court is Mr. Abdulla Yousef Al Mulla, Director of Protocol 
at the Association of National Olympic Committees (ANOC).

Employees of Oman Olympic Committee, Sports Associations, OCC’s supporting committees and 
employees of public relations in government establishments and the media are taking part in 
the course. 

The course included many topics such as sports ceremonies, international relations (arrival and 
departure), sports media, human resources and volunteers, and support services.

Sports Event Management and 
Organization Course
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Modern techniques of risk management and its applications 
in sports organizations course

Oman Olympic Academy organized Modern techniques of risk management and its applications 
in sports organizations course.

The course aimed to educate the trainees about the modern techniques of risk management and 
its applications in sports organizations. It also enables the trainees to deal with risks in the sports 
organizations and acknowledge its impact. 

The course is presented by Dr. Mansoor bin Sultan Al Toqi, a certified IOC lecturer in the sport 
program, director general of Sultan Qaboos Youth Complex for Culture and Entertainment- Chair-
man of Oman Paralympic Committee .

He tackled a set of axes represented in the concept of risk management and its importance for 
sports institutions, as well as areas of applying the risk management systems in the sports field, 
methodology and techniques.

The number of participants in the course is 26 administrative of the Federations and Sports Com-
mittees and the Ministry of Sports Affairs as this course enabled them to acquire many skills 
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including scientific thinking to identify risks in the sports, the skill of assessing and analyzing the 
level of risks, and the skill of preparing plans to face them.

Olympic Education Course

Within the framework of enhancing and developing the capabilities of the employees working 
in OOC and Sports Associations related to Olympic participations, Oman Olympic Academy orga-
nized the Olympic Education Course from 24 to 26 September 2019.

The course aimed to clarify the relationship between IOC and NOCs, as well as the mechanism of 
qualifying for Olympic Games Tokyo 2020, in addition to informing the participants of work and 
procedures used for the Olympics.

Naryn Al Hajj Tass, an international accredited IOC lecturer - Director of Education and Training 
Center at Jordanian Olympic Committee. She provided a glimpse into the history of Olympic 
movement and Olympic Games, as well as the sports approved for Tokyo 2020. She also discussed 
the mechanism for adding or deleting sports and the way to qualify and participate.

Participants were 15 administrators of OOC and Sports Associations, where this program quali 183
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Obesity Risks to Women’s 
Health Workshop

The workshop on “Obesity Risks to Women's Health”, organized by the Oman Sports Medicine 
Committee, was launched during the period from 6 to 8 October at the Oman Olympic Academy 
headquarter. The workshop was Patronize by Her Excellency Sanaa Al Busaidi, Chairman of Oman 
Women's Sports Committee, and with the presence of Dr. Mahmoud bin Saif Al Jufaili, Chairman 
of Oman Sports Medicine Committee and Sadaa Bint Salem Al Ismailia, Member of OOC Board of 
Directors.

The workshop, which is presented by Dr Dede Mahmoud, a Singaporean physiotherapist and nu-
tritionist, is important to reduce obesity due to the fact that it has increased significantly in the 
recent period among all age, and spread community awareness about its dangers to the health 
as well as the ways of treatment and prevention.

fied them to acquire many skills including improve communication between the bodies involved 
in preparing for Olympic participation and deep understanding of the Associations participation.

184 184

Integration for disabled’s rehabilitation in sports institutions course

OOA has launched a training course on the integration for disabled’s rehabilitation in sports 
institutions  from 20-22 October 2019.

The course sheds light on the challenges facing sports institutions in integrating and overcom-
ing disabled by providing appropriate ways and means to qualify them in order to achieve the 
objectives set.

The lecturer at the course is Al Saadi bin Mohammed Al-Hishri, a senior professor of physical 
education in charge of the sports section at the Association of Early Intervention. The course 
targets a number of doctors and administrators of sports complexes and sports institutions. 
The course deals with identifying the history of sport with disabilities, its classification and a 
look at the Omani sports institutions and suitability in receiving and integrating the disabled 
and their sports capabilities. In addition to the tools and means that should be provided in 
these institutions according to international standards, and scientific methods to integrate 
them into Sports facility, as well as to obstacles and challenges face disabled. 
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Basics of sports training course

Basics of sports training course organized by Oman Olympic Academy has kicked off 12-14 No-
vember 2019 in the framework of its approved programs for this year.
This course sheds light on the development of the scientific and practical aspects of the sports 
coaches to enable them to design physical loads to enhance the physical and skill of players, as 
well as to identify the scientific foundations in building training programs in accordance with the 
principles and theories of sports training science.

The course aims to introduce the elements of physical fitness and design training programs for 
each element using scientific principles, and to 
develop the levels of participants scientifically 
and practically using the latest methods in the 
field of sports training and physical fitness, in 
addition to identify the scientific bases of warm-
ing-up and sports lengths. It also discusses the 
proper planning method to build the training 
program for the sports season based on the de-
sired technical objectives. The course also aims 
to introduce scientific methods in designing 
training program for the daily training unit as 
well as the weekly training program.
And lecturer at the course Dr. Majid Al-Bousafi, Assistant Dean of the College of Education for 
University High Education at Sultan Qaboos University, and Dr. Nabil Qamada, Lecturer at the 
College of Education at Sultan Qaboos University. 

The course targeted athletes specialized in competitions and fitness trainers, where they will 
be given scientific information to apply the foundations of sports training and fitness in accor-
dance with the current qualification level of students, and provide them with the opportunity to 
activate the cooperation between them in the field of sports training and also to develop their 
research aspect in the field of Physical fitness.
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International Coaches Course for Hokey
Oman Hockey Association organized International Coaches Course at OOA supported by OOC 
represented by Oman Olympic Solidarity and in cooperation with International Olympic Solidar-
ity from 15 to 21 November 2019. The course is attended by Al-Wahaibi, Chairman of Oman Hock-
ey Association, Dr. Khamis bin Salim Al-Rahbi, General Secretary of Association, and Al-Tayeb 
Akram, Chief Executive of the Asian Hockey Federation, a member of the International Hockey 
Federation. 
The course was participated by 25 coaches of hockey from the Sultanate, the Gulf Cooperation 
Council and the Arab States. The lecturer in the course is Ali Zahid. The course included a num-
ber of topics such as the latest developments in the field of coaching, technical techniques in 
the game, the basics of self- coaching development and the principles of attack and defense. 
The course is a highly advanced course organized by International Hockey Federation in partner-
ship with Olympic Solidarity. Participants will gain an advanced coaching certificate accredited 
by International Hockey Federation and IOC after the course.
His Highness Mr. Firas bin Fatik Al Said patronized the closing ceremony of the Olympic Solidar-
ity Course for Hockey coaches (Level III) organized by the Oman Hockey Association as part of 
the support program offered by OOC for Sports Associations and Committees during the period 
from 15 to 21 November. 187
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First Beach World Games- Qatar 
(12-16 October 2019)

Sixth Gulf Women’s Sports Kuwait 
(20-30 October 2019)

Participation in the First Beach World Games is considered one of the main annual goals for the 
year 2019 for OOC and in implementing the long-term strategic plan 2024. In light of this, several 
organizational, administrative and technical procedures were taken to achieve qualitative and 
effective participation of the national teams to achieve the basic intermediate goals shared be-
tween Oman Olympic Committee and Sports Associations.

The regulations for participation depend on the qualification system according to the allocated 
quota to each continent or the world rankings. Beach national handball team was able to qualify 
by gaining the first place in the Asian Championship, and its qualification for this event is consid-
ered an achievement in itself as  competed with world elite teams (Brazil, Sweden, USA, Australia, 

Denmark).

Swimming national team participation was via the swimmer Ayman Al Qasimi as participated in 
the 5 km race with the best swimmers from Germany, Russia, Italy, Brazil, Poland, Spain, Portugal, 
Australia, Mexico, Hungary, Austria, Serbia and Czech. Al Qasimi competed strongly and achieved 
a new record for him in this race.

Based on the decision of OOC Board of Directors, the Sultanate represented by Oman Women’s 
Sports Committee for participated in the sixth Gulf Women’s Sports that was held in Kuwait from
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20-30 October 2019 in eight games, namely: volleyball, handball, basketball, athletics and athlet-
ics for disabled, shooting, bowling and Taekwondo.

Handball Bowling Basketball

(16) Players
(1) Administrators
(2) Coaches
(1) Therapists
(2) Referees
Total(22)

(4) Players
(-) Administrators
(1) Coaches
(-) Therapists
(-) Referees
Total(5)

(12) Players
(1) Administrators
(1) Coaches
(1) Therapists
(1) Referees
Total(16)

Taekwondo Shooting Athletics

(5) Players
(1) Administrators
(1) Coaches
(-) Therapists
(-) Referees
Total(7)

(15) Players
(2) Administrators
(4) Coaches
(-) Therapists
(-) Referees
Total(21)

(9) Players
(1) Administrators
(2) Coaches
(-) Therapists
(1) Referees
Total(13)
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- Sultanate of Oman’s Delegation

Volleyball Athletics for 

the disabled

(12) Players
(1) Administrators
(2) Coaches
(1) Therapists
(1) Referees
Total(17)

(6) Players
(1) Administrators
(1) Coaches
(1) Therapists
(-) Referees
Total(9)
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Results:

30 Medals

Bowling Basketball
TaekwondoHandball

Shooting

Athletics

1

1 22 26 4

2

5

5

3

4

21

4

5

4
6

Volleyball
Paralympic
 Athletics 

3

2

BronzeSilvergolden
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FIE Executive Committee’s Members 

Sheikh Saif bin Hilal Al Hosni – OOC Vice Chairman- receives Anthony Donald- FIE President and 
USA Fencing Federation’s President-, Yuki Ota- FIE Vice President and Khalid bin Saeed Al Shuai-
bi-Oman Fencing Committee’s Chairman- in the presence of Taha Bin Sulaiman Al Kishry-OOC 
Secretary General- on August 1, 2019 at OOC.

During the meeting, several issues of common concern had been discussed, including the acces-
sion of the Oman Fencing Committee as a new member of the International Fencing Federation 
where the accession procedures state that delegates from FIE shall visit the requesting country 
to ensure its eligibility.

The delegates met some officials at the Ministry of Sports Affairs and Oman Fencing Commit-
tee’s Board of Directors. They also visited the training hall and met the coaches and players. The 
delegates appreciated the Sultanate’s efforts on supporting the sport and its athletes and they 
expressed they keenness and interest in coordinating with FIE to promote and develop the sport 
within the Sultanate.

196 196
Sayyid  Khalid, OOC Chairman, received on September 22, 2019 Saleh bin Isa bin Hindi, Advisor to 
His Majesty the King of Bahrain for Youth and Sports Affairs, as part of their current visit to the 
Sultanate.

OOC Chairman welcomed the guests, stressing the depth and strength of the close sports rela-
tions between the two brotherly countries. The meeting also touched on the initiative of shared 
old tennis players’ programs between the two brotherly countries. 

For his part, the Counselor of the King of Bahrain for Youth and Sports Affairs expressed his 
delight at this meeting, praising the development witnessed by the Sultanate in various fields, 
especially in sports fields. 

His Majesty the King of Bahrain’s Advisor for Youth 
and Sports Affairs
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South Korean Ambassador to the Sultanate

Al Sayyid Khalid, OOC Chairman, received at his office on Sep-
tember 23, 2019, HE Chang- Kyu Kim, South Korean Ambassador 
to the Sultanate. 

During the meeting, they exchanged talks and discussed many 
issues of common interest and aspects of cooperation to en-
hance the existing relationship between the two countries, es-
pecially in the sports fields. 

The South Korean Ambassador expressed his happiness for the 
meeting and wished Oman sports more success. He appreciat-
ed OOC efforts in developing the Olympic Movement in the Sul-
tanate.

Sayyid Khalid, OOC Chairman, met in his office on Oc-
tober 6, 2019 with the delegation of the International 
and Asian Sailing Federation, who are currently in the 
Sultanate to attend the General Assembly meeting of 
the Asian Sailing Federation held in the sport city in 
Musinaa.

The meeting was attended by Kim Anderson, President 
of the International Sailing Federation, Dr. Melaf Shroff, 
President of the Asian Sailing Federation, Rashed Al 
Kindi, Vice Chairman of the Asian Sailing Federation, 
Ajay Narang, Vice President of International Boat Federation, David Graham, CEO of Oman Sailing, 

Delegation from International and Asian Sailing Federation
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and Taha Al Kishry, OOC Secretary General. 

Sayyid Khalid welcomed the guests and expressed his happiness for this visit, stressing the im-
portance of enhancing the existing cooperation and understanding between the International 
and Asian Sailing Federation and Oman Sailing Committee to contribute in the development of 
the sport in the Sultanate. In addition to qualify the sailors to ensure positive participation in 
various international championships. 

IOC Chairman

OOC Chairman, Khaled bin Hamad Al Busaidi, met 
with IOC Chairman, Thomas Bach, on November 8, 
2019 for a two-day official visit to the new Olympic 
headquarters in Switzerland. He was accompanied 
by Taha bin Sulaiman AlKishry, OOC Secretary Gen-
eral. 

The visit comes as a part of the program of 
strengthening relations between IOC and OOC and 
an opportunity to get acquainted with the latest 
developments of sports and Olympic movement, 
as it is the first official visit of Sayyid Khalid Al Bu-
saidi after being elected as a new OOC Chairman 
last July.

The meeting dealt with aspects of a good cooper-
ation between the two committees and discussed 
many sports topics and ideas that would contribute 
to activating  OOC activities and programs. They 
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also met with officials of the departments specialized in marketing, Olympic solidarity and IT to 
learn about the programs offered by IOC to NOCs and how to use them, especially programs re-
lated to the promotion of all areas of sports development.
As a part of the visit, OOC Chairman and Secretary General met with Gunilla Lindberg, Secretary 
General of ANOC, where they reviewed the coordination between OOC and ANOC, as well as the 
mechanism of benefiting from the programs offered to NOCs. They also touched upon the first 
World Beach Games hosted by Qatar last October and the good outcomes.

Oman Sail visit

Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi, OOC Chairman, 
visited Oman Sail on 11th December, where he met 
the CEO, David Graham and a number of officials. 
During the visit, he reviewed its accomplishments, 
future plans and preparation programs for differ-
ent levels.

Sayyid Khalid also visited the Sailing School to 
see the various programs implemented by Sailing 
School in all various branches in the Sultanate.
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OCA General Assembly- Thailand

Sheikh Saif bn Hilal Al Hosni, Vice Chairman of (OOC), and Mr. Taha bin Sulaiman Al Kishry, OOC 
Secretary General, took part in the 38th Elective General Assembly of the Olympic Council of Asia 
held in Bangkok, Thailand, from 2 – 3 March 2019.

The elective General Meeting unanimously elected Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Sabah as President 
of the Olympic Council of Asia (OCA) and Dr. Thani Al-Kuwari as OCA Vice-President for West Asia 
for the term of office 2019 – 2023. Mr. Taha bin Sulaiman Al Kishri, OOC Secretary General was 
elected as member of the OCA Executive Office while H.E. Dr. Sultan bin Yaarub Al Buisaidi, Chair-
man of Oman Anti-doping Committee was elected as Chairman of the OCA’s Medical Committee.  

204 204

Arab Women’s Sport International Conference-Egypt

Oman Women’s Sport Committee of Oman Olympic Committee participated in the Arab Wom-
en’s Sport International Conference under the theme “Challenges and Opportunities” scheduled 
to be held in Cairo, Egypt, from 27 – 30 March 2019. The participating delegation consists of Sayy-
ida Sanaa bint Hamad Al Busaidiyah, Chairman of Oman Women’s Sport Committee; and Maryam 
bint Saif Al Hosniyah, Member and rapporteur of Oman Women’s Committee.

The conference aims at highlighting all aspects of Arab women’s sport achievements,showcas-
ing the successful experiences of Arab women’s sport organizations and conceptualizing a vision 
for the legislative and legal future of Arab women’s sport.

Sayyida Sanaa bint Hamad Al Busaidiyah, Chairman of Oman Women’s Sport Committee, deliv-
ered a working paper at the opening session of the conference entitled “Arab policies towards 
women exercising sport”.

The conference dealt with a number of topics including the reality of Arab women’s sport, the 
challenges ahead, sports culture of Arab women and working strategies for developing women’s 
sport and other matters.
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General Assembly of Islamic Solidarity Sports Federation 
meeting- Saudi Arabia

Sheikh Badr bin Ali Al Rawas, Board Member 
of Oman Olympic Committee, took part in the 
emergency meeting of the General Assembly 
of the Islamic Solidarity Sports Federation held 
yesterday morning in Jeddah, Saudi Arabia. The 
meeting recommended Prince Abdul Aziz bin 
Turki Al Faisal, Board Chairman of Saudi Arabi-
an National Olympic Committee, to be the Pres-
ident of the Islamic Solidarity Sports Federation 
for the period 2019 – 2020 to succeed His Excel-
lency Turki bin Abdul Mohsin Al Al-Sheikh, who 
has recently resigned.

The meeting reviewed a report presented by 
Mohammed bin Saleh Al Qarnas, Secretary Gen-
eral of the Islamic Solidarity Sports Federation, 
on the ongoing preparations for the organiza-
tion of the 5th Islamic Games scheduled to be 
held in Turkey in 2021.
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Chef de Missions seminar-Qatar

Ahmed bin Faisal Al-Jahdhami, Chef de Mission, participated in the First Beach World Games’ 
seminar of Chef de Missions held in Qatar from 9 to 10 July 2019.

The seminar was attended by His Excellency Jassim bin Rashid Al-Buainain, Secretary General of 
Qatar Olympic Committee, and Junella Lindberg, Secretary General of ANOC, in addition to the 
directors of delegations from all countries participating in the AWBG 2019.
During the seminar, the preparations discussed the procedures of hosting AWBG, the system 
and stadiums and the Olympic Village. The delegation also made a tour visit to the competition 
venue, the most important of which are Katara Beach and Al Gharafa Club.
ANOC assigned Doha to host AWBG in June 2019, after it was not possible for San Diego to host 
it for financial reasons.
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Omani participation in the medical committee – Qatar

ANOC General Assembly’s meeting - Qatar

Sultan bin Yarub Al Busaidi, Chairman of Oman Anti-Doping 
Committee - Member of the Medical Committee of ANOC - 
Chairman of the Medical Committee of Olympic Council of 
Asia participated in AWBG held in Qatar in October 2019.
Al-Busaidi stated that the medical committee has two basic 
roles, which are to know the medical readiness of the host 
country with regard to hospitals near the stadiums, the avail-
ability of ambulances, and temporary medical centers located 
in the venues, explaining that the role relates to the host country’s readiness for Anti-Doping.

The Sultanate, represented by OOC, participated yesterday in the opening of the 24th General 
Assembly ANOC held in Qatar with the participation of 206 countries from different continents 
of the world.

The Sultanate's delegation was headed by Sayyid Khalid Al Busaidi, Chairman of OOC, in the pres-
ence of Taha AL Kishry, Secretary General of OOC.

Sayyid Khalid said "Our participation in 24th General Assembly ANOC is in line with the Oman 
Olympic Committee's keenness to actively participate in this important international sports gath-
ering that brings all Olympic committees in the world together'' He added that ‘’the meeting is a 
good opportunity to get acquainted with the work of ANOC and IOC as well as to meet with many 
concerned officials and a number of colleagues heads of national committees in the world and 
the staff of IOC.

On this occasion, Sayyid Khalid met with Thomas Bach, President of IOC. As part of the annual 
Custom of passed away International Olympic figures, the General Assembly ANOC honored Habib
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Executive Board of the sixth Gulf Women’s Sports meeting-Kuwait

Makki for his contributions to the Olympic Movement in the Sultanate and the world.
Saada Bint Salem Al-Ismailia, a member of OOC and a member of the Women and Sports Com-
mittee at Olympic Council of Asia, said that ''participation in international meetings and forums 
opens wide horizons for the participation of Omani women in the international committees and 
federations as well as the presence of Omani women in ANOC General Assembly meetings is an 
inspiration for Omani women sports in the Sultanate.
Furthermore, Abdulwahab bin Abdullah Al Hinai, Chairman of Ethics Committee of ANOC, said 
that ‘’the presence of a representative from the Sultanate, which also represents Asia, is good 
for Omani sport and reflects the confidence of the international sports community of sports 
figures in the Sultanate as the Committee includes in its membership 7 people from different 
continents of the world.
 

Sana bint Hamad Al Busaidia, head of Oman Women’s Sports Committee, participated in the 
first meeting of the Executive Board of the sixth Gulf Women’s Sports held in October 21, 2019 in 
Kuwait in order to follow the latest updates and events, as well as what is related to Gulf women 
sports. 
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27th meeting of the Organizing Committee of Gulf Women’s 
Sports-Kuwait

NOCs Forum- Thailand

Sadaa Bint Salem Al-Ismailia, Vice-Chairman of 
Oman Women’s Sports Committee - Member of 
OOC Board of Directors participated in the 27th 
meeting of the Organizing Committee of Gulf Wom-
en’s Sports held on Kuwait in October 28. The most 
prominent outcome of the meeting was to move 
Gulf Organizing Committee for Women’s Sports to 
the Kingdom of Bahrain, headed by Shekha Hayah 
Abdo Alaziz Al Khalifa, after it was hosted in Kuwait 
and chaired by Sheikha Naima Al-Sabah, Chairwom-
an of Kuwait Women’s Sports Committee since 
2008.

Kazem Al Balushi, Chef de Mission of NOC dele-
gation to the 2020 Tokyo Olympics, will partici-
pate in NOC Forum for West, Center and South 
Asia, held in Bangkok, Thailand.

More than 30 NOCs, members of Olympic Coun-
cil of Asian, IOC, the directors of competitions 
and other departments of the Organizing Com-
mittee of the 32nd Olympic Games Tokyo 2020, 
as well as the organizing committees of the up-
coming Asian Games for 2020, 2021 and 2022, 
will participate in the Forum. The Forum reviews 
the final preparations NOCs to participate in the
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Eighty-ninth meeting of Executive Board of GCC NOCs 
Presidents- Saudi Arabia

OOC participated in the eighty-ninth meeting of Executive Board of GCC NOCs Presidents held on 
November 25, 2019 in Riyadh.

The meeting was chaired by Taha bin Sulaiman Al-Kishri, OOC Secretary General and Chairman 
of the current Executive Board. The agenda included many topics, the most important of which 
was reviewing the report on the decision of the thirty-first meeting of the Board held in Muscat 
in April, as well as presenting the results of studying and organizing volunteering in the sports.

The attendees also reviewed a draft strategy for developing joint work in sports for the period 
(2020 - 2024), in which OOC had a role in preparing work-team formed for this purpose. The 
Board recommended the final draft of the strategy to the Board for final approval, and to be 
implemented by the beginning of 2020.

Summer Olympic Games Tokyo 2020, and presents a series of reports on the host cities for the 
Sixth Asian Beach Games in Sanya, China in 2020, and the Asian Youth Games Shantou 2021, the 
Asian Games in Chinese Hangu 2022.
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The meeting also discussed the steps taken by Kuwait Olympic Committee regarding hosting the 
third Gulf Games where will start on the 4th to 14th of April 2020. The Board decided to hold the 
first Youth Gulf Games in United Arab Emirates at the beginning of 2021.

With regard to developments relating to the Gulf Sports Arbitration Committee, the attendees 
reviewed matters related to the potentials provided by Bahrain Olympic Committee and approved 
by the Board and the arbitrators and Secretary General.

The Board also discussed the developments of international cooperation, the decision of the Min-
isters of Education, and the Ministers of Health regarding school sports proposal, and value the 
steps taken in this regard wishing that work will be carried out according to what has been done 
and activate the sport classes in a way that benefits male and female students.

The eighty-ninth meeting of the Executive Board concluded with a discussion of many important 
topics in its last area.
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Saada Al-Ismaili won the 2019 IOC Women and Sport for Asia Award 
2019

Saada bint Salim Al-Ismaili, Board member of 
Oman Olympic Committee and Vice-Chairman of 
Oman Women’s Sport Committee; won the 2019 
IOC Women and Sport for Asia Award. The Inter-
national Olympic Committee (IOC) celebrated 
this evening six role models and change-makers 
in advancing women and girls in and through 
sport. In partnership with UN Women, a dedi-
cated awards ceremony was held on the side-
lines of the Commission on the Status of Wom-
en (CSW) at the United Nations headquarters in 
New York, USA. 

The ceremony included the distribution of 
awards to the Five Continental Trophies were 
awarded to the following people: Winner for Africa: Ms Djatougbe “Nathalie” Noameshie (Togo) who 
from national athlete to the first fully qualified female international volleyball referee on her continent; 
Winner for the Americas is the Women and Sport Commission of Costa Rica who has used workshops, 
group projects, education and sporting activities to encourage the integration of women in sport; Win-
ner for Asia: Ms Saada Al-Ismaili (Oman), a leading activist for women’s sport in the Gulf region and the 
Arab world, Al-Ismaili has successfully designed and efficiently implemented plans and programmes 
aimed at promoting girls’ and women’s sport throughout the regions and Governorates of the Sultan-
ate of Oman; Winner for Europe: Ms Morana Palikovic Gruden (Croatia), an experienced multitasking 
sports official and a leading figure of the European Olympic Committees (EOC) Gender Equality in Sport 
Commission;  Winner for Oceania: Vanuatu Volleyball Federation (Vanuatu), who is recognised locally as 
having paved the way for female participation in sport at the grassroots and elite level.

Attendees at the Awards included the likes of IOC President Thomas Bach; UN Women Executive Director 
and UN Under-Secretary-General Phumzile Mlambo-Ngcuka; UN Women Goodwill Ambassador, Olympi-
an and renowned Brazilian footballer Marta Vieira da Silva, who delivered a very personal speech on the 
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power of sport to change lives; NBC sportscaster Andrea Joyce; IOC Women in Sport Commission Chair 
Lydia Nsekera; and Olympians and gender equality advocates Kikkan Randall, Benita Fitzgerald Mosely 
and Donna De Varona, to list but a few.
IOC President Thomas Bach congratulated the winners on their achievements and said: “The Women 
and Sport Awards are very important because these personalities we are honouring have shown what 
can be achieved by empowering women and girls through sport. The awardees bring about change not 
only on the field of play, but also in the workplace, at home, in schools and in other areas of society. 
Supporting such champions for women’s empowerment is essential in our overall commitment to gen-
der equality. In today’s world, no organisation or country can afford to let half of the population be left 
behind – either in sport or in society. Advancing women in and through sport is truly a team effort. By 
joining hands and working together, sport can inspire the necessary change and lead the way.”

Al Kishry is a member of the Executive Board

4 Omanis in the OCA Sub-committees

The Olympic Council of Asia has announced the chairmen and members of the Sub-committees 
(2019 - 2023) after the end of the thirty-eighth election general assembly meeting held in Bang-
kok from 2 to 3 March 2019. The list included 4 Omanis, which is evidence of the competencies 
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and capabilities of Omani cadres that allow them to participate effectively in strengthening the 
Olympic sports system in the region and works together with the counterparts in neighboring 
countries to promote Asian sports in general and Oman sports in particular.
Dr. Mansour bin Sultan Al-Touqi, Chairman of Oman Paralympic Committee, was assigned as a 
member of the Athletes Committee, and Sadaa Bint Salem Al-Ismailia, OOC Board of Directors 
Member, Vice-Chairman of Oman Women Sports Committee, as a member of Women Sports 
Committee.
Ahmed bin Saif Al-Kaabi, broadcaster and commentator in Oman Sport Channel, was assigned as 
a member of Media Committee. Dr. Sultan bin Yarub Al Busaidi, Chairman of Oman Anti-Doping 
Committee, as a Chairman of the Medical Committee, and Taha bin Sulaiman Al-Kishri, OOC Sec-
retary General as a member of the Executive Board of the Olympic Council. Of Asia. 

It is worth mentioning that the Olympic Council of Asia consists of 18 Sub-committees repre-
sented in the Advisory Committee, the Athletes Committee, the Cultural Committee, the Coor-
dination Committee, the Education Committee, the Delegations Committee, Ethics Committee, 
Finance Committee, Information Committee, International Relations Committee, Media Com-
mittee, Medical Committee, and Peace through Sport Committee, Legal Committee, Athletes 
Committee, sports and environment Committee, sports for all Committee, and women Sport 
Committee.

Shuaib Al-Zadjali is a member of 
Anti-Doping Committee of OCA

The Olympic Council of Asia approved Shuaib bin Mohammad 
Al-Zadjali, member of Oman Anti-Doping Committee, as a mem-
ber of Anti-Doping Committee of the Council on November 19, 
2019. That comes as evidence of the potentials and skills of 
Omani cadres, as he previously participated as a doping officer 
in 3 Olympic phases, 3 for youth, and 4 Asian courses. Al-Zad-
jali's last participation was in the World Cup held in Russia in 
2018.
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Oman Olympic 

Academy
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Adopt construc-
tive initiatives 
and ideas to 
serve the sports 
community.

Supporting Olym-
pic Education 
programs in all 
Schools, Colleges, 
and Universities.

Provide a plat-
form for scientif-
ic research.

Develop and qual-
ify human compe-
tencies in sports 
organizations.

Inauguration: 

Vision:

Mission:

Objectives: 

In line with the Sultanate’s celebrations of the 48th Na-
tional Day and the approach adopted by OOC in its vision 
“Sports for Development”, OOA was inaugurated under 
the patronage of Sheikh Saad bin Muhammad Al-Mar-
douf Al-Saadi, Minister of Sports Affairs, on December 3, 
2018 and attended by OOC board of directors, as well as 
a number of Board members of Sports Associations and 
Committees, officials in the sports, athletes and repre-
sentatives of media.

Leadership in human and administrative development of sports sector in the Sul-
tanate.

Disseminate and promote Olympic values and philosophy222 222

2019 Agenda:

Law and Sport

Credit Hours:15          Period: January

Advanced Sports Management Diploma

Credit Hours:105        Period:March - November

Management and organization of sport events

Credit Hours:15          Period: April

Sport’s injuries and rehabilitation

Credit Hours:15          Period: June

Modern methods in sports risk management 
and its applications

Credit Hours:15          Period: June
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Olympic Education Course

Credit Hours:15          Period: September

Different integrating ways of qualifying dis-
abled in sports institutions

Credit Hours:15          Period: October

Basics of Sports Coaching Course

Credit Hours:15          Period: November

Credit hours: 210 hours

Total participants: 143
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Experience of OOA is reviewed in Sports Media Forum

Participation in the Fourth Conference of Sports Institutions Association 
of Asian

Isaac bin Ahmed Al Balushi – OOA Assistant Direc-
tor participated in a workshop in Sports Media 
Forum organized by Oman Journalists Associa-
tion from March 30 to April 1, 2019.
Al-Balushi reviewed the experience of OOA, in 
which he discussed the project of establishing 
and opening the academy, vision and goals, and 
the most important programs, seminars and 
training workshops within the 2019 Agenda.

Isaac bin Ahmed Al Balushi – OOA Assistant Director- and Tim Newenham – OOC Technical Ex-
pert- participated in the Fourth Conference of Sports Institutions Association of Asian held Qa-
tar from 5 to 7 November 2019 under the slogan (Future plans for high performance institutes). 
The conference included many areas, among them the development of young athletes, and the 
creation and strengthening an appropriate environment to develop performance to the highest 
levels, as well as the application of technology, research and sports innovations in implementing 
programs, in addition to specialized sports seminars.
On the sidelines of the conference, the participants visited Qatar Olympic Academy to review its 
experience and its facilities seeking to establish a partnership between it and OOA.
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Oman Dispute 

Resolution and 

Arbitration for Sport 

Committee
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Members

Committee’s tasks

Sheikh / Abdul Wahab Abdullah Al-Hinai

Develop a proposal for a regulation of dispute resolution and arbitration for sport to work on 
in accordance with the rules of sports arbitration.
Prepare and update the arbitration list according to the international regulations.
Spread awareness of the mechanism of sports dispute resolution and the procedures of the 
committee.
Cooperate and coordinate with the Gulf and continental sports dispute committees and the 
Court of Arbitration for Sport (CAS) to succeed in its tasks and competencies.
Examine sports disputes related to OOC or any of its members, and adjudication thereof in 
accordance with the Regulations for Dispute Resolution and Sports Arbitration.
Set plans to develop the committee’s work.
Any concern in accordance with the articles of OOC and other relevant laws and regulations.

Sheikh / Saud Hamad Al-Rawahi

Malik bin Abdullah Al-Mahrouqi

Ziyad bin Ali Al-Balushi

Khalil bin Suleiman Al-Siyabi

Lawyer Dr. Ahmed bin Saeed bin Nasser 
Al-Jahouri

Chairman

Member

Member

Member

Member

An Impartial Arbi-
trator 

Name Position
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Committee Meeting 2019:

Important Highlights: 
- Dispute Resolution and Arbitration for Sport Committee was declared by a decision of OOC 
Board of Directors at its third meeting for 2015 held on November 9, 2015.
- Its regulations were adopted at OOC Ordinary General Assembly meeting held on March 31, 
2016.
-The first Board members for the Committee in accordance with Resolution No. (77 of 2015), as 
the following:

First Meeting
January 14, 2019

Second Meeting
December12, 2019 

-The first list of arbitrators and conciliators of the committee was approved according to Reso-
lution No. (46 of 2016).
-The list of arbitration fees, costs, and arbitrators' fees was approved by Resolution No. (50 of 
2016).
-The committee was re-formed with the current members according to Resolution No. 16 of 2017.
-The list of arbitrators and conciliators of the committee was reformed according to Resolution 
No. (5 of 2018).

1- Sheikh / Abdul Wahab bin Abdullah 
Al-Hinai - Chairman.

3- Lawyer Sheikh / Ahmed bin Saif 
Al-Barwani - Member.

2- Sheikh / Saud bin Hamad Al-Rawahi - 
Member.

4- Mr. Mohammed bin Elias Fakir - 
Member.

5- Mr. Ziyad Bin Ali Al-Balushi - Mem-
ber.
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Achievements 

and programs

(Sports Association 

and Committees)
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Committee/
Association Programs 2019

Oman Football 
Association

Oman Eques-
trian Associa-

tion 

Oman Volley-
ball Associa-

tion 

Oman Hand-
ball Associa-

tion

3 11 1

Beach Football Asian  
Cup Finals (March - 

Thailand)

World Equestrian Champi-
onship for Junior and Youth 

(September - Italy)

West Asian Beach 
Volleyball Qualifica-
tion (August - Leb-

anon)

Asian Beach Volley-
ball Round (August 

- China)

Star Beach 
World Volleyball 
Championship 1 
(August - Sultan-

ate of Oman)

The 28th Arab 1s team and 
1st Junior Beach Volleyball 
Championship (August - 

Sultanate of Oman)

Ermarin Internation-
al Friendly Cup 2019 
(March - Malaysia)

International Beach 
Football Champion-

ship (July - Morocco)

Beach Soccer Interna-
tional Championship 
(July - Saudi Arabia)

in the Arab in the world

junior teamfirst team

2 11

5 2

1

First International Military 
Championship for Tent 

pegging (October - Jordan)

5 53
 World Qualifying Cham-
pionship for  World Show 
Jumping Cup (November - 

Sultanate of Oman)

1 3 1 3 2

1

3

7th Asian Beach Handball Champi-
onship (June, China)

The sixth GCC Games Women’s 
Sports (October - Kuwait)
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Oman Athlet-
ics Association 

Oman Swim-
ming Associa-

tion

GCC Athletics Cham-
pionship (February - 

Qatar)

Asian Athletics Champi-
onships (April - Qatar)

GCC Swimming in 
Short Course (April - 

Kuwait)

17th Open Water 
Swimming Champion-

ship (April - Kuwait)

Hamilton International Short Swimming 
Championships (December - UAE)

First Arab Swimming 
Masters Champion-
ship (May - Tunisia)

The 27th GCC Wa-
ter Championship 
(September - Ku-

wait)

Junior Asian Athlet-
ics Championships 

(March - Hong Kong)

Arab Athletics Cham-
pionships for Men and 
Women Juniors (July, 

Tunisia)

West Asian Junior 
Athletics Champi-
onship (August - 

Lebanon)

Indoor Champion-
ships (March - Iran)

Arab Athletics 
Championships 
(April - Egypt)

7 23 1 11 2

1
26

451
521

Sixth GCC Wom-
en’s Sports (Octo-

ber - Kuwait)

31 124 24 2

11

233



235

Oman Shoot-
ing Association

Oman Hockey 
Association

Oman  Tennis 
Association

Oman Camel 
Racing Federa-

tion

Bahrain International Championship (April - Bahrain)

The 6th GCC Camel Racing Championship (November - Kuwait)

111
The 8th Emir of 

Kuwait Shooting Ch 
ampionship (Febru-

ary - Kuwait)

West Asian 
U-12 Champi-

onship (March 
30 - April 6, 

Bahrain)

Asian Trap Champi-
onship (September 

- Kazakhstan)

The sixth GCC Wom-
en’s Sports (October 

- Kuwait)

Arab Shooting 
Championship (De-

cember - UAE)

1 3 2 254

1

3
GCC Tennis Championship (April – 

Qatar)

323

The third place 
for the nation-
al tennis team 
for 1st team

Second place 
for the National 
Under-16 Tennis 

Team

Third place for 
the national 

under-12 tennis 
team

3 2

GCC Tennis Champion-
ship (November – Bah-

rain)

Third place 
for the na-
tional team 

under 18, 
teams

Second 
place for 

the national 
team under 

14

122
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Oman  Taekwon-
do Federation

Oman  Table Ten-
nis Committee

Oman Body-
building Com-

mittee

Oman Fencing 
Committee

West Asian Table Tennis Championship (August - Jordan)

The Union Fencing Championship (November - UAE)

1

G1 Spain Open Champion-
ship (April - Spain)

The sixth GCC Women’s 
Sports (October - Kuwait)

22

3

42

West Asian Body-
building and Phys-
ic Championship 
(April - Bahrain)

Arab Bodybuilding 
and Physic Cham-
pionship (April 28 

- May 2, Egypt)

Asian Bodybuilding 
and Physic Champi-
onship (July - Chi-

na)

The World Body-
building a nd Physic 
Championship (No-

vember - UAE)

11 2 1 11

11
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Oman Golf As-
sociation

Oman Bowling 
Committee

Oman 
Paralympic 
Committee 

Oman weight-
lifting and 

physical 
strength  Com-

mittee

Oman Karate 
Committee

Arab Golf Championship for Junior and Girls 
(September - Egypt)

Arab Bowling Championship (Febru-
ary - Egypt)

Morocco Interna-
tional Athletics 

(April - Morocco)

GCC Weightlifting 
Championship (March 
- Sultanate of Oman)

Asian Physical Strength 
Championship (April - 

Hong Kong)

West Asian Weightlifting 
Championship (March - Sultan-

ate of Oman)

Tunis International 
Athletics (June - 

Tunisia)

Second West Asian 
Paralympic Games 
(September - Jor-

dan)

The sixth GCC 
Women’s Sports 

(October - Kuwait)

International Karate Championship 2019 “Hayashi 
Cup” (June - Germany)

2

11 3 2 1
The sixth GCC Women’s Sports 

(October - Kuwait)

24 3 2 14 67 6 54

First Place: Hisham Al-Busaidi.

205 29 331914 6 52
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GCC Billiards and Snooker Championship (December - Sultanate of 
Oman)

Thai King Cup for  Sepaktkrao (August 25 - September 1, Thailand)

Oman Mari-
times Commit-

tee

Omani Com-
mittee for Uni-
versity Sports

Omani Billiards 
and Snooker 
Committee

Oman Sepak-
tkrao, Kebadi 

and Woodballs 
Committee

Asian Sailing Cham-
pionships 2019 

(March - Singapore)

Techno Plas World 
Championships (April 

- Portugal)

Arab Sailing 
Championship 

(October - 
Egypt)

Asian and Oceanian 
Championships for Op-
timis (October - Sultan-

ate of Oman)

11 1 1

1

3

Asian University Football Champion-
ship (September - China)

Arab University Football Indoor Champi-
onship (29 October - 9 November, UAE)

2

91

3
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Sub-committees
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No. of Staff
9

No. of Staff
9

Terms of reference

Terms of reference

Programs in 2019

Programs in 2019

Providing technical ad-
vice with regard to rais-
ing the level of national 
teams and support in or-
der to properly prepare. 
As well as forming and 
proposing delegations 
to represent Oman in re-
gional, continental and 
international champion-
ships.

Qualifying sports lead-
ers, athletes, and cadres 
working in sports insti-
tutions and developing 
their skills through 
courses offered by In-
ternational Olympic Sol-
idarity.

- Holding 13 joint meet-
ings with sports com-
mittees, associations, 
and technical bodies.
- Conducting 18 visits to 
the national team train-
ing sites.

- Follow-up the sport 
grants eligible for Olym-
pic Games Tokyo 2020.
- Oman Handball Associ-
ation Coaches Course.
- International Coaching 
Course, Oman Hockey 
Association.
- Diploma in Advanced 
Sports Management.

Planning and 
Following-up 
Committee

Oman Olym-
pic Solidarity

No of meetings 
in 2019

5

No of meet-
ings in 2019

3
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No. of Staff
9

Programs in 2019 Terms of reference
Support and publish 
sports for all programs 
and to Sports Associa-
tions and Committees, 
and spread awareness 
and educate society 
about the importance of 
sport and its role in re-
ducing disease through 
various media.

- Celebrate the Interna-
tional Day of Yoga.
- Various activities at 
Salalah Tourism Festival 
2019.
- Participation in the an-
nual walk of the Oman 
Cancer Society.
- Participation in the 
celebration of the Inter-
national Diabetes Day.

Oman Sports 
and Active 

Society Com-
mittee

No of meetings 
in 2019

9

No. of Staff
6

Programs in 2019 Terms of reference
Preparing the National 
Anti-Doping Regulations 
in line with the Anti-Dop-
ing Regulations of the 
International Anti-Dop-
ing Agency, cooperating 
and coordinating with 
Sports Associations and 
Committees regard-
ing examining doping 
for national teams and 
clubs, examining an-
ti-doping violations and 
issuing decisions and 
recommendations relat-
ed to them.

- The chairmanship of 
the Asian Sports Med-
icine and Anti-Doping 
Committee, represent-
ed by His Excellency Dr. 
Sultan Al Busaidi.
- Chairing the Medical 
Committee at the First 
Beach Games (Qatar).
- Participating in the In-
ternational Conference 
of States Parties in An-
ti-doping.
- Hosting the WHO an-
ti-doping meeting for 
GCC and Yemen Region-
al Anti-Doping Organi-
zation.

No of meetings 
in 2019

2

Oman An-
ti-Doping 
Committee
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No. of Staff
8

Terms of reference
Activating women’s 
activities in sports 
in cooperation with 
the concerned au-
thorities, and co-
ordinating with 
Sports Associations 
and committees in 
the Sultanate, the 
women’s sport com-
mittees in Olympic 
Council of Asia, In-
ternational Olympic 
Committee, and oth-
er continental and 
international wom-
en’s sports bodies 
to raise the level of 
women’s sport activ-
ities.

Oman Wom-
en sports 
Committee

No of meetings 
in 2019

2

Programs in 2019
- Participating in Arab 
Women’s Sports Confer-
ence in Egypt.
- Participation in the 26th 
meeting of GCC Organizing 
Committee for Women’s 
Sports in Kuwait.
- Holding a meeting be-
tween OOC Chairman and 
the delegation participat-
ing in the sixth session of 
Gulf Women’s Sports.
- Participation in the sixth 
session of Gulf Women 
Sports in Kuwait.
- Participation in the 27th 
meeting of GCC Organizing 
Committee for Women’s 
Sports in Kuwait.
- The continuation of the 
physical training programs 
for women.

No. of Staff
8

Terms of referencePrograms in 2019
It concerns in represent-
ing Omani athletes, mak-
ing recommendations 
about them, dissemi-
nating Olympic culture 
among them, and follow-
ing up their levels, espe-
cially the athletes of na-
tional teams in stadiums, 
matches, and camps

- Participation in the 
ninth International 
Forum for the Nation-
al Olympic Commit-
tees’ Athletes - Swit-
zerland.

No of meetings 
in 2019

3

Oman Ath-
letes Com-

mittee
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No. of Staff
7

Programs in 2019 Terms of reference
Rehabilitation and re-
finement of cadres 
working in the field of 
sports medicine and the 
dissemination of medi-
cal and sports culture, in 
addition to cooperation 
and coordination with 
the Sports Associations 
and Committees and 
sports medicine com-
mittees in Asian, conti-
nental and internation-
al councils, bodies and 
committees.

- Participation in the 
National Symposium 
of Muscular and Sports 
Medicine.
- A workshop “Whoev-
er revives it” (Omantel 
League Clubs).
- Sports Injuries Work-
shop.
- Participation in the 
sixth international con-
ference for the sports 
injuries and rehabilita-
tion - London.
- Workshop on obesity 
risks to women’s health.

No of meetings 
in 2019

3

Oman Medi-
cine Commit-

tee

No. of Staff
8

Programs in 2019 Terms of reference
Organizing programs, 
activities and competi-
tions in order to protect 
environment through 
sports, preparing stud-
ies and researches re-
lated to the sports envi-
ronment and proposing 
mechanisms for protec-
tion. In addition to ed-
ucating sports institu-
tions on the basics and 
standards of the sports 
environment and coor-
dinating with various 
media to achieve this.

- Various environmental 
activities on Oman Liq-
uefied Natural Gas Com-
pany Annual dayز
- Organize sports event 
in Al Buraimi.
- Participating in Qurom 
Nature Reservation Fo-
rum.
- Awareness sentence 
(not for plastic)
- A seminar on sport and 
environmental sustain-
ability.

Oman Envi-
ronment and 
Sports Com-

mittee

No of meetings 
in 2019

6
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Staff
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Second: Postgraduate studies
- Bader bin Ali Awlad Thani - Head of Administrative Affairs Department continues his postgrad-
uate studies (Master) with a specialization Administration at Majan College.
- Hana Bint Saeed Al-Batashia - Researcher in Administrative Affairs is completing her postgrad-
uate studies (Master) in Modern College of Commerce and Sciences with a specialization (Ad-
ministration).

First: Trainings

Advanced Sports Management Diploma Program

Institutional innovation and technology utilization to enhance productivity

Olympic Education Course

Mariam Bint Hammoud Al-Rawahia - Administrative Supervisor, and Nawal Bint Saeed Al-Ghurai-
bi - Administrative Affairs Clerk participated in Advanced Sports Management Diploma Program 
organized by the Oman Olympic Academy during the period (March – November). 

In view of the work requirements and the need to develop the skills of OOC staff, Wafaa Bint 
Salem Al-Sudairia – IT- participated in the ninth Gulf Conference to develop the productivity 
of human cadres (Institutional innovation and technology utilization to enhance productivity) 
organized by the Ministry of Civil Service and Dhofar Municipality in cooperation with Oman 
Chamber of Commerce and Industry in Dhofar Governorate, during the period 26-27 August 2019 
at Millennium Resort Salalah.

Majid bin Khamis Al-Hinai, translator, and Hanaa Bint Saeed Al-Batashiya - Researcher in Adminis-
tration Affairs participated in Olympic Education course organized by Oman Olympic Academy at 
its headquarters during the period (24-26 September 2019).
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Annual meeting of OOC staff: 

Third: Meetings

In an annual celebration, OOC General Assembly held the annual meeting, which also includes 
Iftar for OOC staff on Eid Al-Fitr in the presence of Sheikh Saif bin Hilal Al Hosani, OOC Vice-Pres-
ident, and Taha bin Sulaiman Al-Kishry, OOC Secretary General and all staff.
Sheikh Saif Al Hosani conveyed Board of Directors’ congratulations and greetings to all staff, 
wishing them the best of luck and success.
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Sayyid Khalid meets with the staff

National Day Celebration

Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi, OOC Chairman met with the executive board and all employ-
ees in the presence of Secretary General Taha bin Sulaiman Al Kishry in a friendly acquaintance 
meeting, after he gained the confidence of the General Assembly to be elected as OOC Chairman 
in July 2019.

At its headquarters, OOC celebrated the forty-ninth National Day in the presence of Taha bin Su-
laiman Al-Kishry, Secretary General and all staff may this occation return to the Sultanate with 
more Progress and prosperity.

248 248249



251

Contacts

250

Contact us:

P.O Box: 2482 Ruwi, Postal Code: 112
Sultanate of Oman

OmanOlympics

omannoc@omantel.net.omwww.ooc.om

968 22058406

968 24613067

968 24613160
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