
٢٠٢٠
التقرير السنوي ألنشطة

اللجنة األولمبية الُعمانية 

www.ooc.om

إضــاءات



٢٠٢٠
التقرير السنوي ألنشطة

اللجنة األولمبية الُعمانية 

إضــاءات



المغفــور له بإذن الله تعالى
جاللة الســلطان قابوس بن ســعيد بن تيمور

- طيــب الله ثراه -

حضرة صاحب الجاللة
الســلطان هيثم بن طارق المعظم

- حفظــه الله ورعاه -



من النطق السامي

بــإرادة صلبــة وعزيمــة ال  اليــوم  نقــف  "إننــا 
تليــن علــى أعتــاب مرحلــة مهمــة مــن مراحــل 
التنميــة والبنــاء فــي ُعمــان، مرحلــة شــاركتم 
المســتقبلية  بالرؤيــة  تطلعاتهــا  رســم  فــي 
عمــان ٢٠٤٠، وأســهمتم فــي وضــع توجهاتهــا 
وأهدافهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة 
والطموحــات  الواضحــة  الرؤيــة  يجســد  بمــا 

العظيمة لمســتقبل أكثر ازدهاًرا ونماء".

هيثم بن طارق
سلطان ُعمان



المقــدمــة

ســعت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة منــذ تأسيســها عــام ١٩٨٢م، لترســيخ دعائمها حتى تبنــي إنجازاتها 
علــى الوجــه الصحيــح، ومــن أهــم مــا أنجزتــه صــدور نظامهــا األساســي المعتمــد مــن اللجنــة 

األولمبية الدولية، والذي جعل للجنة أساســا تقوم عليه صعودا نحو ســلم العطاء.

وبالرغــم ممــا واجهــه العالــم فــي عــام ٢٠٢٠م مــن الجائحــة التــي أثــرت -والتزال-علــى ســير األمــور 
ليــس علــى اللجنــة فحســب؛ بــل وعلــى العالــم أجمــع، إال أن ذلــك لــم يقــف عثــرة علــى طريــق 
اإلنجــاز؛ فالقيــم واألهــداف تبقــى ثابتــة راســخة رغــم اختــالف األوضــاع واألزمــان، بــل وتتجلــى فــي 
األزمــات بشــكل أوضــح، وقــد شــقت اللجنــة ســعيها نحــو ذلــك معتبــرة بالتغيــرات والضوابــط 

العالمية والمحلية.

ويأتــي كتــاب إضــاءات؛ ليبيــن جهــود ونشــاطات اللجنــة، وتفاعلهــا مــع وزارة الثقافــة والرياضــة 
ال  المثــال  ســبيل  -علــى  يبيــن  كمــا  العــام،  خــالل  الرياضيــة  واللجــان  واالتحــادات  والشــباب، 
ــا مــع  ــن العــام والخــاص، وإقليمي ــة علــى الصعيدي ــف الجهــود مــع المؤسســات المحلي الحصر-تكات
دول الجــوار واللجــان والمجالــس اإلقليميــة، وعلــى الصعيــد الدولــي مــن خــالل التعــاون مــع اللجنــة 

األولمبية الدولية واألكاديمية الدولية وغيرها من الكيانات الدولية كل حســب اختصاصه.

قــا لمــا تــم إنجــازه خــالل كل عــام،  ثــم إن صــدور هــذه اإلصــدارات عامــا بعــد عــام، ليعتبــر مرجعــا موثِّ
كمــا يعتبــر حافــزا مســتقبليا إلنجــاز المزيــد والمزيــد؛ علــى ذلــك نضــع بيــن أيديكــم هــذا الكتــاب والــذي 

يحتوي على ما تم إنجازه خالل الفترة من ١ يناير إلى ٣١ ديســمبر من عام ٢٠٢٠ ميالديا. 



رؤية السلطـان قابـوس
-رحمـه اللـه -ودوره في
رعاية الشباب والرياضة

الشــباب  ترنمــت مســامع  ذكــر  إذا  اســم  قابــوس 
طربــًا، وتاقــت نفــوس الرياضييــن شــوقًا، لملهمهــم 
األول (قابــوس) فقــد كان نــدي الكــف، ســخيًا جــوادًا، 
مكانــا  الســامية  رؤيتــه  فــي  وضــع  العطــاء،  كثيــر 
وفــي  صــدره  فــي  وضمــن  والرياضــة،  للشــباب 
خطاباتــه مســاحة لذكرهــم وجعلهــم فــي مقدمــة 
اهتماماتــه، إيمانــا مــن فكــره النّيــر، وحكمتــه البالغــة، 
أن الشــباب هــم اللبنــة األســاس والركــن الشــديد 
لبنــاء األمم وتقدم الحضارات.                                                      

أن  يخفــى  (وال  الســامي  نطقــه  فــي  جــاء  فقــد 
اهتمامنــا باإلنســان العمانــي ال يقتصــر علــى عــام 
دون عــام، ولكــن الهــدف  الســامي المتوخــى مــن 
هــذا العــام إنمــا هــو التذكيــر، والتنبيــه، والتوجيــه 
فــي  دائمــا  الشــباب  يكــون  بــأن  القاطــع  الصريــح 
ــن  ــن ع ــة عي ــو طرف ــا ال نغفــل ول ــم اهتماماتن صمي
ورياضيــا،  وثقافيــا  وعلميــا،  فكريــا  بــه  النهــوض 
حضــرة  وخطــب  (كلمــات  كتــاب:  وتقنيــا)  وفنيــا 
صاحــب   الجاللة، ص٣١٧، ٣١٨).                                                                            

الجديــدة،  النهضــة  قائــد  اســتلهمه  الــذي  إن 
الســلطان  موالنــا  الحاضــر،  عمــان  ومؤســس 

قابوس بن ســعيد (رحمه الله) كان واضح األثر،

واثــق الفراســة؛ فقــد أولــى الشــباب شــيئا عظيمــا مــن وجــده، 
وســخر لهــم الكثيــر مــن الوســائل، وذلل لهــم الصعب برؤيتــه الثاقبة 
الحكيمــة، فســن لهــم القوانيــن وأصــدر لهــم المراســيم، وأوجــد لهــم 
الدعــم والعنايــة األبويــة التــي ال تخطــئ فــي تقديرهــا، وتنصــف دائما 
فــي ميزانهــا، فشــقوا طريــق البنــاء وأقدمــوا بشــجاعة متزنــة خلــف 
قائدهــم الفــذ، وانطلقــوا كالســهام البارقــة، فأعــادوا مجــد عمــان العظيــم 
فــي فتــرة وجيــزة، فأصبــح اإلنجــاز فطــرة فيهــم، والتفــوق والتميــز ديدنهم، 

فافتتن القريب، واندهش الغريب، وشهد بذلك القاصي والداني.
                                                                                                  

عندمــا ينظــر المتأمــل الحصيــف إلــى مــا حظــي بــه الشــباب، ومــا كســبته الرياضة 
ــة،  ــم الســامية، والهمــم العالي ــى أمامــه القي ــة، تتجل فــي عصــر النهضــة المبارك
واألخــالق الرفيعــة، التــي زرع بذورهــا وأرســى قواعدهــا الســلطان الراحــل قابوس بن 
ســعيد (رحمــه اللــه)، فاهتــزت أرض عمــان وأنبتــت مــن كل شــيء أحســنه، فآتــت أكلهــا 
وثمارهــا فــي كل وقــت وحيــن، وجــاءت بالنجاحــات واالبتــكارات فــي كل موضــع ومــكان، 
فأصبــح الشــاب العمانــي فــي عــزة ورفعــة يتباهى بهــا أمــام أقرانه، وأصبحت المؤسســات 
فــي عمــان ذات قــوة ومكانــة يشــهد لهــا الجميــع؛ فقــد ُبنيــت وفــق منهــج قويــم لقائــد شــهم 
البنــى  ووضــع  والتشــريعات،  القوانيــن  بســن  البنــاء  فــي  فتــدرج  فطيــن،  عــارف  عظيــم، 

والمنشآت، وانتهى بالمشاركات واإلنجازات.                      

فأصبحــت المراســيم الســلطانية والمكرمــات الســامية تضــج وتعــج بالشــباب والرياضــة، فبــدأت بوســام 
ــون  ــم بإصــدار قان ــن ث ــة للرياضــة والشــباب، وم ــة العام ــي، وبإنشــاء الهيئ االســتحقاق للشــباب العمان
الهيئــات الخاصــة فــي المجــال الرياضــي، ثــم توســعت بإلهــام قائدها وســلطانها الــذي أدرك حاجة شــبابها، 

فأنشــأ لهــم وزارة للشــؤون الرياضيــة، وأنشــأ اللجنــة الوطنيــة للشــباب لتكتمــل منظومــة الشــباب 
والرياضة ويسعد بها الجميع.                                                         

                                                                                                  
ــة والمراكــز والمجمعــات الرياضيــة فــي ربــوع ومحافظــات الســلطنة، واتســعت  فانتشــرت األندي

دائــرة المشــاركات الرياضيــة والثقافيــة والرعايــة الشــبابية فــي أنحــاء ُعمــان. وتنوعــت عطايــا 
وهبــات القائــد الملهــم ألبنائــه الشــباب؛ فأطلــق عامــا باســم الشــبيبة العمانيــة، وآخــر باســم 

الشــباب، وأســدى التوجيهــات الســامية باالحتفــال ســنويا بيــوم الشــباب العمانــي، وجــاءت 
ــه الشــباب حرصــا  ــة وألبنائ ــة الرياضي ــة الســخية لألندي أوامــره الســامية بالمكرمــة المالي

وإيمانا من لدنه بما ينتظرهم من مستقبل مشرق.                                                                          

ال شــك أن هــذا الــذي ينعــم بــه الشــباب اليــوم مــن التمكيــن والمشــاركة فــي 
تمثيــل الســلطنة ووصولهــم إلــى العالميــة، ومــا تعيشــه الرياضــة اليــوم مــن 

إمكانيــات وقــدرات وإســهامات فــي مختلــف المجــاالت، وإبــراز الهويــة 
العمانيــة األصيلــة المتجــذرة فــي أعمــاق التاريــخ؛ مــا هــو إال نتــاج فكــر 

عظيــم جــاء بــه الســلطان الراحــل صاحــب الجاللــة قابــوس بــن ســعيد 
(رحمــه اللــه) القائــد الخالــد، الــذي ال يســأم اإلنعــام، وال يمــل البر 

ــزل العطــاء  ــز وأوفــى، وأج ــد ووفــى، وأنج ــرام ، فوع واإلك
ولم يمتن، رحمه الله وجازاه الفردوس األعلى.



السلطان هيثـم بن طــارق
ورعايته للشباب والرياضة

لــو ُســِئل الشــباب عــن طموحاتهــم وأحالمهــم 
ومــا يختلــج فــي صدورهــم مــن أمنيــات، ألجابــوا: 
الســلطان هيثــم، ولــو ُســئل الرياضيــون عــن قيــم 
الســلطان  لقالــوا:  أخالقهــا  وســمو  الرياضــة 
هيثــم، ولــو اســتجمع المثقفــون فكرهــم، وأرادوا 
أجملــوا  وابداعاتهــم،  تجاربهــم  عــن  يعبــروا  أن 
القول: السلطان هيثم.                                                                                 

الســلطان  جاللــة  تولــي  مــن  األول  اليــوم  فمنــذ 
هيثــم بــن طــارق، ابــن الســالطين العظمــاء مقاليــد 
الشــباب  وجــد  المتجــددة،  النهضــة  لعصــر  الحكــم 
اهتمامــا خاصــا لهــم فــي رؤيتــه، وتمكــن الرياضيــون 
والمثقفــون مــن تحقيــق أهدافهــم ومــا يصبــون 
إليــه، إيمانــا مــن قائدهــم أنــه ال يعلــوا شــأن الحيــاة 
واألوطــان إال بهــم، وال ترتقــي الحضــارات وتتقــدم 
األمــم إال بالشــباب؛ فهــم قــوة التحويــل والتغييــر، 

وهــم ميزان المجتمعات وفخرها.                 
                                                                                         

ال شــك أن استشــراف المســتقبل بالرؤيــة الحكيمــة لموالنــا 
حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم - 
اللــه ورعــاه - ودعمــه للشــباب والرياضــة والمثقفيــن  حفظــه 
هــي الضامــن األول فــي مســيرة البنــاء والتطويــر، ومــا تضمنتــه 
ــاء  ــه الســامية مــن خطــط محكمــة جــاء فــي أولوياتهــا االعتن خطابات
وبيــن  بينهــم  الحقيقيــة  الشــراكة  وإقامــة  الشــباب،  بتطلعــات 
المؤسســات الوطنيــة والمجتمــع، وتلمــس احتياجاتهــم؛ مــا هــو إال 
منهــم  قربــه  وشــدة  الشــباب  أبنائــه  مســتقبل  علــى  حرصــه  تمــام 
فخاطبهــم فــي نطقــه الســامي قائــال:" أنتــم ثــروة الوطــن، وحاضــر األمــة 

ومســتقبلها، وســوف نحرص على االستماع لكم".       
                                             

ــر هــذه الكلمــات، ولــم يكــد أن ينتهــي مــن قولهــا، حتــى بــدى  فلــم يكــد يجــف حب
ــدأت  للشــباب أثرهــا كلمــح البصــر، والح لهــم فــي اآلفــاق قدرهــا كضــوء الشــرر، فب
الثقافــة والشــباب والرياضــة، وإنشــاء صنــدوق  بإنشــاء وزارة  الســلطانية  المراســيم 
اللجــان  بتشــكيل  الســامية  والمكرمــات  التوجيهــات  بعدهــا  وتوالــت  الوظيفــي،  األمــان 
الداعمــة، وتوفيــر فــرص العمــل للشــباب، وإيجــاد العديــد مــن المنــح لدراســاتهم وأبحاثهــم 

فــي شــتى العلوم والمعــارف لبناء عمان الغالية.          
                                                           

فالــذي يحظــى بــه الشــباب والرياضــة مــن التجديــد واالحتفــاء، واالهتمــام واالحتــواء، إنمــا هــو 
اتفــاق األســباب، واجتمــاع كلمــة ذي األلبــاب، حــول فكــر عظيــم جــاء بــه موالنــا حضــرة صاحــب 

األمــل،  حولــه  فتــآزر  ورعــاه،  اللــه  طــارق حفظــه  بــن  هيثــم  المعظــم  الســلطان  الجاللــة 
واشــتدت بــه ســواعد الشــباب لتســتمر فــي بنــاء نهضــة عمــان المتجــددة، خلــف قائدهــم 

العظيــم صاحــب الــرأي الســديد والخيــر الجديــد، أعــزه اللــه ونصــره وأعلــى شــأنه وأمــره، 
وأيد سلطانه.                                                        



الـــريــــاضـــة
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ــذي ال ينضــب، وســواعدها التــي  ــروة األمــم وموردهــا ال إن الشــباب هــم ث
تبنــي، هــم حاضــر األمــة ومســتقبلها، وســوف نحــرص علــى االســتماع لهــم 
ســتجد  أنهــا  شــك  وال  وتطلعاتهــم،  واهتماماتهــم  احتياجاتهــم  ــس  وتلمُّ

العناية التي تستحقها"

ال شــك أن هــذه الكلمــات التــي تضمنهــا خطــاب موالنــا صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم – 
أبقــاه اللــه -  تســعد القلــب وتبــث األمــل وتبعــث علــى الفخــر والســعادة وتفجــر طاقــات العمــل والعطــاء؛ لكونها 
تضمنــت العديــد مــن الرســائل التــي تهــدف إلــى تنميــة وتطويــر إمكانيــات الشــباب العمانــي؛ فهــذه الكلمــات 
ــًا  ــى أعلــى مســتوى، فالرياضــة اآلن أصبحــت ركن ــة والتشــجيع عل ــة والرعاي ــد واالهتمــام والعناي ــت التأكي حمل
أساســيًا مــن أركان بنــاء واكتمــال صحــة وســالمة المجتمــع البدنيــة والنفســية واالجتماعيــة، ولــم تعــد الرياضــة 
نوًعــا مــن أنــواع التــرف واللهــو واكتســاب اللياقــة البدنيــة والمظهــر الالفــت فحســب؛ بــل أصبحــت صناعــة كبيــرة 
يســتثمر فيهــا المليــارات مــن األمــوال، وأصبحــت أحــد المؤثــرات األساســية فــي تشــكيل نمــط الحيــاة الصحيــة 
واالجتماعيــة واإلنســانية بــل واألخالقيــة للمجتمعــات المعاصــرة، وهــذا مــا أكدتــه هــذه الكلمــات ، ألنهــا وضعــت 

نصب عينيها تحقيق كافة األهداف التي تسعى رؤية عمان ٢٠٤٠ إلى تحقيقها لتكون واقعا ملموسا.

 

إن رؤيــة عمــان ٢٠٤٠ ترســم وجهــا أكثــر إشــراقا لُعمــان،  وهــذا مــا خطتــه محــاور الرؤيــة التــي حــددت المســار 
الــذي ســتخطو عليــه ُعمــان خــالل العقــود القادمــة، مــن خــالل عــدد مــن المحــاور األساســية التــي اســتندت 
ــه الــدور  ــة بيــن جميــع المحــاور ســيكون ل ــة، ولعــل النمــط التكاملــي الــذي جســدته هــذه الرؤي عليهــا الرؤي
األبــرز فــي أن تصــل ُعمــان إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة والمتحضــرة اقتصاديــا وثقافيــا وتنمويــا، ونحــن 
نــدرك تمامــا أن هــذه الرؤيــة قــد أولــت كثيــرا علــى اإلنســان الُعمانــي باعتبــاره المحــور األساســي والقــادر 

على بلورة كل المفاهيم التي خطتها هذه الرؤية على أرض الواقع .

ــة اليــوم تحظــى بدعــم واضــح وملمــوس مــن الحكومــة الرشــيدة التــي  وقــد أصبحــت الرياضــة العماني
ــر المنظومــة الرياضيــة علــى أرض الواقــع،  ســعت إلــى تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات المتعلقــة بتطوي
ــر الرياضــة  وهــذا الــدور قائــم علــى مــد أواصــر التعــاون المشــترك بيــن كافــة األطــراف المعنيــة بتطوي
العمانيــة، ولعــل مــا أشــارت إليــه رؤيــة عمــان ٢٠٤٠ فــي محورهــا " اإلنســان والمجتمــع" كان دليــال 
واضحــا وملموســا يحــدد فــي تفاصيلــه ذلــك االهتمــام الــذي يجــب أن توليــه الدولــة لإلنســان العمانــي 
ــة فــي نظرتهــا لإلنســان  ــي تبنتهــا الرؤي ــك الفلســفة الت ــاء، ولعــل تل ــى العطــاء والبن ليكــون قــادرا عل
ــفة  ــى والفلس ــية تتماش ــة ونفس ــة واجتماعي ــة صحي ــن رعاي ــاه م ــب أن يتلق ــذي يج ــام ال ــدى االهتم وم
التــي دعــا إليهــا البــارون الفرنســي والمؤســس للحركــة األولمبيــة الحديثــة دي كوبرتــان حينمــا أكــد إلــى 
أن الوصــول إلــى الغايــات وتحقيــق القيــم األولمبيــة تتطلــب عنايــة واهتمــام وممارســة، وبالتالــي 
وبالعودة إلى رؤية عمان ٢٠٤٠ والتعمق في تلك الســطور التي أشــارت إليها وثيقة الرؤية يجعلنا ندرك 
حقيقــة أن المؤسســات الرياضيــة اليــوم أمــام مســؤوليات ليســت بالهينــة، وأن ســقف الطموحــات قــد 
ــات مرتبطــة بمــدى  ــة، وأن هــذه التحدي ــة المقبل ــر تفــاؤال بالمرحل ــا أكث وصــل إلــى مرحلــة مبشــرة تجعلن

التكامل الذي ســيتحقق بين جميع األطراف المعنية بتحقيق أهداف الرؤية.

الرياضة ورؤية ُعمان ٢٠٤٠

بيئة وأنظمة محفزة لرياضة مســاهمة
اقتصاديًا ومنافسة عالميًا

من األهداف الرياضية لرؤية
عمان ٢٠٤٠
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" إن االهتمــام بالشــباب يشــكل ضمانــًا للمســتقبل؛ ويعــزز مشــاركتهم 
السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة فــي صنــع المســتقبل، فضــًال عــن 
تمكيــن ذوي اإلعاقــة؛ مــع توســيع االســتفادة مــن قدراتهــم ومهاراتهــم 
وتعزيــز الحمايــة االجتماعيــة لهــم، كمــا ســيحقق إيــالء األهميــة لألنشــطة 
الرياضيــة؛ وبشــكل مباشــر، فوائــد ومــردودات تنمويــة بمختلــف القطاعــات 

والفئات العمرية، ويعزز حضور السلطنة على خريطة الرياضة العالمية "

ال شــك أن هــذه الســطور التــي تضمنتهــا وثيقــة الرؤيــة تفتــح آفاقــا كبيــرة لمســتقبل الرياضــة العمانيــة، حيــث 
إن الرياضــة ليســت مجــرد نشــاط ترفيهــي وإنمــا أكــدت الرؤيــة إلــى أن مــردود الرياضــة سيســاهم فــي التنميــة 
بمختلــف أشــكالها، ليــس ذلــك فحســب وإنمــا أوكلــت إلــى الرياضــة مســؤولية هامــة باعتبارهــا معــززا لحضــور 
الســلطنة علــى خريطــة العالــم الرياضيــة، وهــذا بحــد ذاتــه يمثــل مســؤولية عظيمــة أوكلــت إلــى المشــرع 
لمنظومــة عمــل المؤسســات الرياضيــة لتمكينهــا مــن ممارســة أدوارهــا ومســؤولياتها  بأفضــل الممارســات 

التي تضمن حوكمة هذه المؤسسات وفق أعلى معايير الجودة في التقييم واألداء .

 إن الشــباب العمانــي اليــوم أصبــح مفعمــا بالحــب والعطــاء لهــذا البلــد الــذي أعطــى الكثيــر ألبنائــه، ونحــن نــدرك 
ــد مــن المكتســبات  ــق العدي ــي تضمــن تحقي ــى الت أن هــذا العطــاء يجــب أن يســخر ويســتغل بالطريقــة المثل
المؤثــرة فــي مســيرة "ُعمــان الخيــر" التــي أسســها الراحــل – الخالــد فــي قلوبنــا –الســلطان قابــوس بــن ســعيد 
رحمــه اللــه، وأتــت الرؤيــة بمفاهيمهــا وأبعادهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والتنمويــة لتضــع المســار المناســب 
لتســخير جهــود الشــباب فــي خدمــة هــذا البلــد المعطــاء الــذي يســتحق منــا جميعــا التكاتــف والتــآزر مــن أجــل 

مستقبل أفضل لُعمان.

رؤية ُعمان ٢٠٤٠
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اللجنة األولمبية
الُعمانية

21 20



أجــل اإلشهار مـــن 
األلعــاب  وممارســة  نـــشر 

العمانييــن  الرياضييــن  ورعايــة  الرياضيــة 
التــي  الوطنيــة  والفــرق  المنتخبــات  وتشــكيل 

إطــار  وفــي  الخــارج  فــي  الســلطنة  تمثــل 
فــي  الســلطنة  توليهــا  التــي  القائمــة  االهتمامــات 
الرياضــي،  المجــال  ضمنهــا  ومــن  المجــاالت  كافــة 
وبمقتضى المرسوم السلطاني رقم (٨٢/٤٢) فقد تم 
إشهار اللجنة األولمبية الُعمانية عام ١٩٨٢م وتشكيل 

أول مجلــس إدارة للجنــة برئاســة الفاضــل/ عبداللــه 
بن حمد آل علي وعضوية ٧ أعضاء آخرين.

لتصبــح  الرياضــة  ُممارســة  ثقافــة  غــرس 
ــز  ــي، وتعزي ــع الُعمان ــي المجتم ــاة ف ــلوب حي أس

وإيجــاد  التنافســية،  بالرياضــة  المرتبطــة  الجوانــب 
بيئــة محفــزة وداعمــة للرياضييــن لبلــوغ المســتويات 
رفــع  علــى  الشــركاء  كافــة  مــع  المتقدمــة، والعمــل 
ــى المســتوى  ــه عل كفــاءة القطــاع الرياضــي وفاعليت
اإلداري والمالــي والفنــي؛ ليصبــح قيمــة حقيقيــة 

مضافة يساهم بدوره في التنمية الشاملة.

الرياضة 
من أجل 
التنمية.

الرؤية

الرسالة

األهــــداف

١. تطوير ورعاية الحركة األولمبية ونشر القيم األولمبيــــة في سلطنة ُعــمــــان بما يتناسب 
     والميثــاق األولمبــي الدولي.

٢. العمل على تشجيع وتطوير ورعاية رياضة المحترفين والرياضة للجميع من أجل مجتمــــع
    نشط، وتعزيز مكانة المرأة الُعمانية في الريـــاضــــة، والنهوض برياضة المعوقين.

٣. تعزيز الثقـــافة البيئية لرياضة مستدامة. 

٤. العمل على تأهيـــل وتدريب وتطوير اإلداريين والرياضييــــن والمدربيــــن من خــــالل برامـــج
    التضامــن األولمبي.

٥. اتخاذ االجراءات الالزمة ضـــد أي شكــــل من أشكـــــال التفرقــــة العنصريــة، والعمل عــلـــى 
    مكافحة الفساد المالي في المؤسسات الرياضية، وتبني وتطبيــــق القانـــــون الدولـــــي
     لمكافحة المنشــطات، والعمل على تطبيق النزاهة والتحكيم في المنافســات الرياضية.

٦. دعم الحوكمة والشــفافية في اإلدارة الرياضية. 
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٢. اإللـــهــــام١. اإلنجاز والتميز

٣. الـتــنـــمـــــيــــــة
     المستــدامـــة

٤.  الـــســـالم

٥. حسن توظيـــف
    الـــمــــــــوارد

٦. احترام التقاليد
     العمانيــة األصيلــة

٨. الشــراكـــة٧. العدل والمساواة

٩. التنميــة البشريــة

ــًا مــن مكونــات  جعــل الممارســة الرياضيــة وقيــم ومبــادئ الحركــة األولمبيــة مكون
الثقافــة العامــة لــدى المواطــن الُعمانــي فكــرًا وممارســًة، وذلــك مــن خــالل العمــل 
ــم  ــة مــن القي ــرام جمل ــًا وتفعيلهــا باحت وفــق أفضــل الممارســات المعتمــدة دولي

وااللتزام بها، ومنها:

الــقــيـــــم
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١. القطاع الحكومي

االتحادات الرياضية األعضاء باللجنة
األولمبية الُعمانية

تــم توقيــع العديــد مــن اتفاقيــات الشــراكة مــع شــركات القطــاع الخــاص، ونســعى للتعــاون مــع 
أكبــر عــدد ممكــن مــن المؤسســات لدعــم وتطويــر آليــة العمــل علــى مســتوى االتحــادات واللجــان 

الرياضية. 

الشــركــــاء

وزارة الثقافة والرياضة والشــباب

وزارة الصحة

وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي واالبتكار

وزارة التربية والتعليم

جامعة السلطان قابوس

وغيرها من المؤسســات الحكومية

٢. القطاع الخاص

يعتبــر األداة األكثــر فاعليــة للوصــول إلــى المجتمــع بــكل أطيافــه، ونحــن شــركاء مــع العديــد مــن 
المؤسسات اإلعالمية الفاعــلــــة، باإلضــافــــة إلــــى تفــعــيلــــنا لشبكــــات الــتواصــــل االجتـماعي 

والتــي تحظى بعدد جيد من المتابعين. 

٣. اإلعالم

العمــــل بفــــاعلية إلشــــراك مؤسـسـات المجتــمع المـدني لتحــقيــق المــبادئ والقــيــم 
األولــمــبــــية داخــل المجتـمع الُعماني. 

٤. مؤسسات المجتمع المدني
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برامــج اللجنة األولمبية الُعمانية
لعام ٢٠٢٠م

- سلســلة اجتماعات الســيد رئيس اللجنة مع بعض االتحادات واللجان الرياضية. 
- االجتمــاع األول للمكتــب التنفيذي لمجلس اإلدارة. 

- اجتماع الســيد رئيس اللجنة مع رؤســاء اللجان المســاعدة. 
يـنــايـر

- دورة أســاليب اإلدارة الحديثة في المؤسســات الرياضية. فبـرايـر

- اجتماع الســيد رئيس اللجنة مع لجنة رياضة المرأة. 
- التصفيات المؤهلة لبطولة أقــــوى رجل خليجي. 

- االجتمــاع األول لمجلــس اإلدارة "عن ُبعد". 
مارس

- االجتمــاع الثانــي لمجلس اإلدارة  "عن بعد". أبـريـل

- االحتفــال باليوم األولمبي "عن ُبعد". 
- االجتمــاع الثالــث لمجلس اإلدارة "عن ُبعد". 

- دورة اإلعــالم الرياضــي في العصر الرقمي. 
يونيو

- االجتمــــــــاع الرابــــع لمجلــــس اإلدارة. 
- مشاركة السيد رئيس اللجنـــــــــة فــــي اجتماع الدورة الـ١٣٦ للجنة األولمبية الدولية. 

- تــكــــريـــــم عــلـــي الحبســــي
- مشــاركة الســيدة ســناء البوسعيدي في الملتقى النسائي الرياضي "عن بعد". أغسطس

- حصول شــهاب الدين الريامي على منحة التضامن األولمبي.
- مشاركة األمين العام في اجتماع اللجنة المنظمة لأللعاب اآلسيوية  – 

   الصين ٢٠٢٢ "عن بعد".
- االجتمــاع الخامس لمجلس اإلدارة. 

- دورة العــالج الطبيعــي وتأهيل اإلصابات الرياضية. 
- دورة التقييم النفســي والفســيولوجي قبل العودة للتدريب. 

 

سبتمبــر

- االجتماع المشــترك بين اللجنة األولمبية العمانية وجامعة الســلطان قابوس. 
- حملة اســتزراع أشجار المانجروف.

- االجتماع الســادس لمجلس إدارة اللجنة. 
- الجلســة الحوارية " تطوير الرياضة النســائية في الســلطنة". 

- اجتماع المكتب التنفيذي لرؤســاء اللجان األولمبية الخليجية (عن بعد).
- اجتماع رؤســاء اللجان األولمبية الخليجية (عن بعد).

نوفمبر

- تكريــم المصور طالب الربيعي. 
- اســتقبال السفيرين السعودي والفلسطيني

- اســتقبال السفير القطري.
- اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس األولمبي اآلســيوي.

- اجتماع الجمعية العمومية الـ٣٩ للمجلس األولمبي اآلســيوي. 
- اجتمــاع الجمعيــة العمومية االعتيادي للجنة األولمبية العمانية. 

- تفعيــل منصة التضامن األولمبي. 

ديسمبر

- دورة مفاهيم واســتراتيجيات التسويق الرياضي. 
- توقيع اتفاقية التســويق بين اللجنة األولمبية الُعمانية ومؤسســة ابتهال. 

- لقاء الســيد خالد بالفريق األولمبي لإلبحار الشــراعي. 
أكتـوبـر

يوليـو
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كلمة رئيس اللجنة

ــه مــا تشــهده  ــج عن ــه- نت ــه -رحمــه الل ــًا خاصــًا مــن جاللت ــال قطــاع الشــباب والرياضــة اهتمام وقــد ن
بالدنــا الحبيبــة ُعمــان اليــوم مــن بنيــة أساســية متينــة ونهضــة حقيقيــة، وكمــا أوصــى جاللتــه -رحمــه 
طــارق  بــن  هيثــم  الســلطان  الجاللــة  صاحــب  حضــرة  تولــى  فقــد  خيــرا،  فيــه  وتّوســم  اللــه- 
-حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم في عماننا الغالية في العام ٢٠٢٠، وهو الرياضي األول ، والذي وضع 
قطــاع الشــباب والرياضــة موضــع االهتمــام األول مــن مســار النهضــة المتجــددة المباركــة، والــذي 

ستسخر له كافة اإلمكانيات لالستمرار باالرتقاء بشبابه إلى العلياء في كل المجاالت.

وتأكيــدًا لهــذا التوجــه كان المرســوم الســلطاني بتعييــن صاحــب الســمو الســيد ذي يــزن بــن هيثــم آل 
ســعيد وزيــرا للثقافــة والرياضــة والشــباب، والــذي ســيعطي قطــاع الرياضــة والشــباب دفعــة قويــة، 

بقيادة قائد شــبابي يعي قضايا الشــباب ويتفهم احتياجاتهم ويعرف إمكانياتهم ويثق بها. 
 

شــّكل العــام 2020 أيضــا حالــًة  استثنائــــية طبعــــت الحيــــاة علــى 
تــام  شــبه  وجمــودًا  توقفــا  وشــهد  بطابعهــا،  األرضيــة  الكــرة 
كورونــا  جائحــة  واليــزال  العالــم  واجــه  حيــث  الرياضــي،  للنشــاط 
وفيروســها (كوفيد 19) وهو ما أدى إلى توقف العديد من األنشــطة 

والمنافســات والمســابقات الرياضية في السلطنة وحول العالم.

الرياضــي  المشــهد  علــى  الســلبية  وتأثيراتهــا  الجائحــة  ظــروف  ورغــم 
العالمــي؛ فإننــا فــي عمــان وللــه الحمــد وبتوجيهــات ســامية تــم العمــل علــى 
أولــت  التــي  المحطــات  مــن  العديــد  عبــر  الرياضــي،  المشــهد  صياغــة  إعــادة 
الشــباب العمانــي اهتمامــا خاصــًا مــن خــالل جملــة خطــوات بإقــرار أنظمــة أساســية 
جديــدة تراعــي الواقــع الرياضــي الحالــي وتضــع األســس الصحيحــة لالنتقــال بالواقــع 
اإلنجــاز  صعيــد  علــى  نوعيــة  نقــالت  وتحقيــق  متقدمــة  مســتويات  إلــى  الرياضــي 

الرياضــي، تتوافــق ورؤية عمان ( -2020 2040).

لقــد كان العــام ٢٠٢٠ صعبــًا وقاســيًا علــى كل رياضيــي العالــم، وكانــت التحديــات كبيــرة، والتــي 
تمثلــت بتأجيــل العديــد مــن المناســبات األولمبيــة الكبــرى، لعــل فــي مقدمتهــا دورة األلعــاب 
األولمبية (طوكيو ٢٠٢٠)، ودورة األلعاب الرياضية الثالثة لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت ودورة 
األلعاب اآلسيوية الشاطئية (الصين ٢٠٢٠م)، إضافة إلى البطوالت النوعية بكافة األلعاب الرياضية 

ا.  ا ودوليًّ محليًّ

ورغــم كل التحديــات فإننــا فــي اللجنــة األولمبيــة العمانيــة قمنــا بالكثيــر مــن األعمــال التي ســاعدت 
الواقــع  خــالل  مــن  أو  المياديــن  فــي  كان  إن  الســلطنة  فــي  الرياضــة  نبــض  اســتمرار  علــى 
االفتراضــي، وعليــه فإننــا ننظــر بكثيــر مــن التفــاؤل للعــام ٢٠٢١ والــذي تمتلــئ أجندتــه بالكثيــر مــن 
المســابقات والمنافســات الرياضيــة علــى امتــداد المياديــن فــي العالــم. والله نســأل أن تــزول هذه 
الغمــة وأن تعــود الرياضــة بشــكل طبيعــي عندنــا والعالــم أجمــع؛ لتنشــر رســالتها فــي تقويــة 

أهداف التنمية والسالم والمحبة بين جميع شعوب العالم كافة.   

وختامــا ال يفوتنــي هنــا مــن أن أتقــدم بالشــكر وخالــص التقديــر لكافــة أعضــاء الجمعيــة العموميــة، 
ولإلخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة، ولجميــع موظفــي اللجنــة األولمبيــة العمانيــة واالتحــادات واللجــان 
علــى جهودهــم المقــدرة وكريــم تعاونهــم، كمــا أتوجــه بجزيــل الشــكر واالمتنــان لصاحــب الســمو 
الســيد وزيــر الثقافــة والرياضــة والشــباب والمســؤولين فــي الــوزارة علــى دعمهــم المتواصــل لنــا، 
وأتوجــه بالشــكر والتقديــر إلــى حكومتنــا الرشــيدة علــى كل مــا يقدمونــه لنــا مــن دعــم للنهــوض 

واالرتقاء بمسيرة الرياضة العمانية.

ــه  ــن طــارق المعظــم حفظــه الل ــم ب ــة الســلطان هيث ــرا أتقــدم لمــوالي حضــرة صاحــب الجالل وأخي
ورعــاه بخالــص الشــكر وعظيــم العرفــان لمــا يوليــه جاللتــه مــن اهتمــام دائــم بالشــباب العمانــي 
ــا الغاليــة وشــعبها  فــي جميــع المواقــع، ســائًال اللــه تعالــى أن يحفــظ ســلطاننا المفــدى وعمانن

األبي في طريق الرخاء والتقدم واالزدهار.

خالد بن حمد البوسعيدي 
رئيس اللجنة األولمبية العمانية

ذاكــرة  فــي  حاضــرًا   2020 العــام  ســيبقى 
الرياضييــن العمانييــن أبــد الدهــر، حيــث ســَجل 
رحيــل أعــز الرجــال وأنقاهــم المغفــور لــه بــإذن 
اللــه تعالــى الســلطان قابــوس بــن ســعيد بــن 
تيمــور رحمــه اللــه وطّيــب ثــراه الطاهــر، القائــد 
نهضتهــا  وقائــد  الحديثــة  لعمــان  التاريخــي 
المباركــة التــي عمــت األرجــاء وشــملت الجميــع 

بعيــن العطاء واالهتمام. 
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أعضاء مجلس اإلدارة

الفاضلة/ سعادة بنت سالم اإلسماعيلية
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ محسن بن حمد المسروري
عضو مجلس اإلدارة

الفاضــل/ خليفه بن حمد الجابري
عضو مجلس اإلدارة

الشيخ/ سيف بن هالل  الحوسنـــي
نائب الرئيس

الفاضل/ طه بن سليمان الكشـــري
األمين العام

الســيد/ خالد بن حمد البوسعيدي
رئيس اللجنة

الشــيخ/ بدر بن علي الرواس
عضو مجلس اإلدارة

الفاضــل/ خالد بن علي العادي
أمين الصندوق

الدكتــور/ فريد بن خميس الزدجالي
عضو مجلس اإلدارة
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جائحة كورونا وتأثيرها
على الــريــاضــة
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ــب  ــا ترت ــى الرياضــة فــي الســلطنة وم ــرة عل ــا وآثارهــا الكبي ــة كورون جائح
ــة  ــة واألولمبي ــة والدولي ــة واإلقليمي ــل للبطــوالت المحلي ــا مــن تأجي عليه

وجهــود اللجنــة األولمبية الُعمانية في هذا اإلطار

ألحــق انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد /كوفيــد ١٩/ آثــاًرا بالغــة علــى ســلطنة ُعمــان وكافــة دول 
العالــم مــن كافة الجوانب االجتماعية واالقتصادية والصحية والرياضية.

ا أن جائحــة كورونــا تركــت تأثيــًرا واســع النطــاق علــى مســتوى العالــم، ويظهــر هــذا  ومــن الواضــح جــدًّ
ــا فــي قطــاع الرياضــة والفعاليــات الرياضيــة علــى وجه الخصوص، حيث شــهد عــام ٢٠٢٠م  التأثيــر جليًّ

إلغاء أو تأجيل أو إعادة جدولة الفعاليات الرياضية في الســلطنة وفي كافة أنحاء العالم. 

وأســفرت الجائحــة التــي طالــت بشــكل كبيــر الجســم الرياضــي إلــى إرجــاء العديــد مــن المنافســات 
والدورات والبطوالت بغية إقامتها في أجواء آمنة كان أبرزها دولة األلعاب األولمبية (طوكيو ٢٠٢٠م)، 
التعــاون (الكويــت)، ودورة األلعــاب اآلســيوية  لــدول مجلــس  الثالثــة  الرياضيــة  ودورة األلعــاب 
ا.  ا ودوليًّ الشــاطئية (الصين ٢٠٢٠م)، إضافة إلى البطوالت النوعية بكافة األلعاب الرياضية محليًّ

ولــم يســبق أن مــّر علــى البشــرية عموًمــا وعلــى العالــم الرياضــي خصوًصــا مــا هــدد وشــل وألغــى 
ل بطوالت ودورات ومســابقات رياضية مثل ما أحدثه فيروس كورونا عام ٢٠٢٠م.  وأجَّ

ومــن الجديــر بالذكــر بأنــه وألول مــرة منــذ عــام ١٩٤٤م ُتَؤجــل دورة األلعــاب األولمبيــة، حيــث تم إلغاء 
الدورة عام ١٩١٦م بسبب الحرب العالمية األولى، وإلغاء دورتّي أعوام ١٩٤٠ – ١٩٤٤م بسبب الحرب 

العالميــة الثانيــة، وهــذه المــرة الثالثة التي تؤثر فيها أزمة عالمية على دورة األلعاب األولمبية.
هــذا التأجيــل وضــع منظمــي األحــداث الرياضيــة والمشــاركين فيهــا أمــام تحديــات غيــر مســبوقة، 
وزعــزع االســتقرار لــدى الرياضييــن واألجهــزة الفنيــة واالتحــادات الرياضيــة، فقــد ُأجِبــروا علــى 
التعامــل مــع تعديــل مواعيــد البطــوالت إضافــة إلــى الظــروف الماليــة المضطربــة نظــًرا لتفــاوت 

القيــود بين دول العالم. 

ونظــًرا لألهميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة للرياضــة تســعى كافــة المؤسســات والجهــات 
المعنيــة لمواجهــة التحديــات الراميــة الســتئناف األنشــطة الرياضيــة بالتوافــق مــع معاييــر الحــد مــن 

أخطار انتشــار الوباء في المالعب والمنشــآت الرياضية. 

ــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم – حفظــه  ــاًء علــى األوامــر الســامية لحضــرة صاحــب الجالل بن
اللــه ورعــاه - والتــي تــم بموجبهــا تشــكيل اللجنــة العليــا المكلفــة ببحــث آليــة التعامــل مــع التطــورات 
الناتجــة عــن انتشــار فيــروس كورونــا /كوفيــد١٩/ للوقايــة مــن خطــر العــدوى والتقيــد وااللتــزام بمعاييــر 
للتكيــف  المرحليــة  والخطــة  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  ِقبــل  مــن  المقــررة  والســالمة  الصحــة 
كافــة  شــملت  والتــي  المحــدد  الزمنــي  اإلطــار  فــي  الوقائيــة  اإلجــراءات  هــذه  مــع  المجتمعــي 

المؤسســات الرياضية واألندية والرياضيين والموظفين.
فقــد اتخــذت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة العديــد مــن اإلجــراءات التــي تضمــن تنفيــذ إجــراءات الوقايــة 
والســالمة، وتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات والمبــادرات التــي تحــث أفــراد المجتمــع علــى البقــاء فــي 
خــالل  المجتمــع مــن  علــى صحــة وســالمة  للحفــاظ  يومــي  الرياضــة بشــكل  المنــزل وممارســة 
المســؤولية  إطــار  فــي  برامــج هادفــة  وإطــالق  التوعويــة،  المحاضــرات  مــن  لعــدد  الفيديوهــات 
المنزليــة  الرياضيــة  للتماريــن  بــث مباشــر  إلــى  الحاليــة، إضافــة  الظــروف  المجتمعيــة فــي ظــل 

بمشــاركة نخبة من المدربين واألبطال.
ــة أطــر  ــة الُعماني ــة األولمبي ــات علــى نطــاق أوســع فقــد وضعــت اللجن ومــن أجــل اســتئناف الفعالي
عمل وطنية تهتدي بالتوجيهات الحكومية واللجنة العليا لفيروس /كوفيد١٩/ ومنظمة الصحة العالمية 

لتســهيل العودة اآلمنة لألنشــطة الرياضية من حيث: 

التقيد بالقواعد وإجراءات الســالمة المقررة من ِقبل اللجنة العليا بشــكل كامل.

االلتــزام بالتعليمــات واإلرشــادات الصــادرة مــن االتحــادات الدوليــة حــول التعامــل مــع فيــروس 
كورونا. 

قيــام االتحــادات واللجــان الرياضيــة فــي الســلطنة بصياغــة وإعــداد اإلجــراءات العمليــة إلعــادة 
تفعيل العودة للنشــاط الرياضي اآلمن بكافة المكونات واالختصاصات. 

الوقايــة مــن خطر انتقال العدوى خاصة داخل الصاالت الرياضية.

وضع لوحات إرشــادية للرياضيين تتضمن التعليمات الوقائية من وباء كورونا. 

التأكد من ســالمة الموظفين والعمال.

تعقيم وتطهير المنشــآت الرياضية والصاالت والمرافق قبل وبعد كل اســتخدام. 

التواجــد فــي المنشــآت الرياضيــة بالحــد األدنــى مــن الرياضييــن والموظفيــن والفنييــن، وارتــداء 
الكمام وتطبيق التباعد الجســدي بين الرياضيين. 

التباعــد بين الموظفين والمدربين.

الدخول ضمن مســار محدد وقصير والتواجد وفق جدول زمني محدد.
عدم اســتخدام غرف تغيير المالبس.

جهــود اللجنة األولمبية الُعمانية
فــي مواجهة تحديات كوفيد ١٩

جائحة كورونا وتأثيرها على الرياضة
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أعــدت االتحــادات الرياضيــة قوائــم تضــم أســماء أعضــاء المنتخبــات الوطنيــة الذيــن يســتعدون 
للمشــاركة فــي البطــوالت والــدورات المحــددة فــي الخطــة العامــة لعــام ٢٠٢١م التخــاذ اإلجــراءات 
ــف مــع المســتجدات  ــة بشــكل آمــن، والتكي ــذ الخطــة التدريبي ــي تضمــن تنفي ــة الت المناســبة واآلمن
العالميــة وخطــط اللجنــة األولمبيــة الدوليــة واالتحــادات الدوليــة والقاريــة، وإعــادة النظــر فــي ترتيــب 
األولويــات وإعــادة جدولــة الخطــط والبرامــج وفًقــا للظــروف التــي تمــر بهــا الســلطنة وتوجيهــات 

الحكومــة في هذا الصدد.

كمــا أبــدت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة ارتياًحــا بعــد دراســة واقــع المنتخبــات الوطنيــة فــي ضــوء 
ظــروف توقــف النشــاط الرياضــي واإلجــراءات التــي اتخذتهــا االتحــادات الرياضيــة للحفــاظ علــى لياقــة 
ــى  ــكان عل ــدر اإلم ــاظ ق ــة للحف ــن المتاح ــة فــي األماك ــة التدريبي ــم تنقطــع العملي ــث ل ــن؛ حي الالعبي
ــار  مكونــات اللياقــة البدنيــة (القــوة، التحمــل، الســرعة، المرونــة، والرشــاقة) مــع األخــذ بعيــن االعتب
توقــف األنشــطة والمشــاركات التحضيريــة فــي كافــة دول العالــم واالســتفادة مــن تمديــد البطــوالت 

التأهيليــة لدورة األلعاب األولمبية (طوكيو ٢٠٢١م). 

المنتخبــات الوطنية وأبطال النخبة

النشاط الرياضي المجتمعي
حرصــت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة علــى حــث جميــع شــرائح المجتمــع لمزاولــة النشــاط البدنــي بمــا 

يتوافــق مــع توصيــات منظمة الصحة العالمية وفق ما يلي: 
- األطفــال والمراهقــون لغايــة عمــر ١٧ ســنة: مزاولــة النشــاط البدنــي لمــدة ٦٠ دقيقــة ثــالث مــرات 

أسبوعيا على األقل.
- البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين (١٨ – ٦٥ سنة): مزاولة النشاط البدني المعتدل لمدة ( ١٥٠ 

دقيقة – ٣٠٠ دقيقة) على األقل أســبوعيا.
- للذين تتجاوز أعمارهم ٦٥ عاًما: مزاولة النشــاط البدني المعتدل لمدة ١٥٠ دقيقة.

وأكــدت اللجنــة علــى ممارســة النشــاط الرياضــي بهــدف تقويــة مناعــة الفــرد مــن خــالل المشــي والجــري 
وركوب الدراجات وتمارين اللياقة البدنية في األماكن المكشــوفة؛ مع تطبيق التباعد الجســدي.
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االجتمــاعــات
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اجتماعــات مجلس إدارة اللجنة  األولمبية
الُعمانية لعام ٢٠٢٠م

االجتمــاع األول عبــر االتصال المرئي ( ٣١ مارس ٢٠٢٠م)

االجتمــاع الثانــي عبر االتصال المرئي ( ٢٢ أبريل٢٠٢٠م)

عقد مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية ستة اجتماعات خالل عام ٢٠٢٠م، 
مــن  مجموعــة  واتخــاذ  الموضوعــات،  مــن  العديــد  مناقشــة  خاللهــا  تــم 

القــرارات التــي تصــب في صالح الرياضة الُعمانية، وكان من أبرزها: 

   أعلــن مجلــس اإلدارة عــن وضــع كافــة إمكانيــات وقــدرات اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة تحــت تصــرف 
الجهــات المعنيــة تلبيــة لنــداء الوطــن وتعبيــًرا عــن دور اللجنــة ووقوفهــا جنًبــا إلــى جنــب مــع بقيــة 
المؤسســات والمواطنيــن فــي خدمــة الوطــن وحمايتــه، وذلــك فــي إطــار دعــم الجهــود الوطنيــة 
ــة مــن انتشــار  ــع التطــورات الناتج ــة التعامــل م ــث آلي ــة ببح ــا المكلف ــة العلي ــل اللجن ــة مــن قب المبذول

فيروس كورونا (كوفيد١٩). 
ــة فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي  ــدد مــن البرامــج والرســائل التوعوي ــذ ع ــى تنفي • الموافقــة عل
الخاصــة باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة، ونشــر العديــد مــن النصائــح واإلرشــادات الرياضيــة التوعويــة 

للتعامل مع الفيروس المســتجد.
• مناقشــة خطــة وأنشــطة اللجنــة األولمبيــة الُعمانية واللجان المســاعدة لمجلــس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م، 

والموافقــة علــى تأجيل جميع البرامج والفعاليات وجدولتها الحًقا.   
ــه  ــة ورفع ــة الُعماني ــة األولمبي ــة اللجن ــام لعضوي ــف لالنضم ــي للجول ــاد الُعمان ــب االتح ــاد طل • اعتم

ليعــرض فــي اجتماع الجمعية العمومية العادية للموافقة.

• االطــالع علــى البيــان المقــدم مــن الفاضــل/ خالــد بــن علــي العــادي – أميــن الصنــدوق باللجنــة بشــأن 
التقارير المالية عن الســنة المنتهية ٢٠١٩م.

• مراجعــة خطــة وموازنــة وبرامج اللجنة األولمبية العمانية لعام ٢٠٢٠م. 

االجتمــاع الثالــث عبر االتصال المرئي ( ٢٥ يونيو٢٠٢٠م)

االجتمــاع الرابع ( ١٢ يوليو٢٠٢٠م)

االجتماع الخامس ( ١٣ ســبتمبر٢٠٢٠م)

االجتماع الســادس ( ٥ نوفمبر٢٠٢٠م)

• االطالع على ما تم تنفيذه من قرارات صدرت عن اجتماعات مجلس اإلدارة للفترة من (٢٠١٧ – ٢٠٢٠م). 
• اســتعراض مســودة تعديــالت الهيــكل التنظيمــي المقتــرح، وتــم االتفــاق علــى إجــراء بعــض 

التعديالت فيه ورفعه للمختصين بوزارة الثقافة والرياضة والشــباب لإلحاطة.
• اعتمــاد المشــاركة فــي دورة ألعــاب التضامــن اإلســالمي الخامســة، وإحالــة الموضــوع للجنــة 

التخطيط والمتابعة للتنســيق مع االتحادات واللجان الرياضية حســب المتبع.

• اســتعراض محاضر اجتماعات اللجان المســاعدة لمجلس اإلدارة.
• أخــذ العلــم بمــا جــاء بفحــوى خطــاب وزارة الثقافــة والرياضــة والشــباب فيمــا يخــص ضبــط وترشــيد 

االنفــاق للظروف المالية الحالية.

• اســتعراض محاضــر اجتماعــات اللجــان المســاعدة لمجلــس اإلدارة ممثلــة فــي لجنــة التخطيــط 
والمتابعــة، واللجنــة الُعمانيــة للتضامن األولمبي، وأخذ العلم بما ورد فيها. 

• االتفــاق علــى إقامــة اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة للجنــة األولمبيــة الُعمانية لعــام ٢٠٢٠م في 
شهر ديسمبر ٢٠٢٠م.

• مناقشــة االســتعدادات والتحضيــرات الســتضافة اجتمــاع الجمعيــة العموميــة التاســع والثالثيــن 
للمجلس األولمبي اآلســيوي بمســقط في شهر ديسمبر٢٠٢٠م.

• كلــف المجلــس فريــق العمــل المشــكل مــن ِقبــل لجنــة التخطيــط والمتابعــة بمتابعة االتحــادات واللجان 
ــام ٢٠٢١م،  ــة لع ــة والدولي ــة والقاري ــدورات اإلقليمي ــا بالمشــاركة فــي ال ــدت رغبته ــي أب ــة الت الرياضي
ــة  ــاد ولجن ــكل اتح ــة ل ــات مــن خــالل وضــع الخطــط والبرامــج التنفيذي والمســاهمة فــي إعــداد المنتخب

والوقوف على اســتعداداتها ومدى جاهزيتها للمشــاركة.
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اجتمــاع المكتب التنفيذي لمجلس إدارة اللجنة
األولمبيــة الُعمانية لعام ٢٠٢٠م

اجتمــاع الجمعية العمومية العادية للجنة
األولمبيــة الُعمانية لعام ٢٠٢٠م

عقــد المكتــب التنفيــذي لمجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة اجتماعــه األول لعــام ٢٠٢٠م بتاريــخ ٢٧ 
يناير ٢٠٢٠م برئاســة الســيد/ خالد بن حمد البوسعيدي. 

ــي  ــع المتعلقــة بســير العمــل والمهــام األخــرى الت ــم خــالل االجتمــاع اســتعراض عــدد مــن المواضي ت
تقــوم بهــا اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة. كمــا اطلــع الحضــور علــى مــا تــم التوصــل إليــه مــن إجــراءات فــي 

موازنــة اللجنة واالرتباطات المالية وآلية الصرف.

ــة  ــوم اللجن ــث تق ــة، بحي ــة المجدول ــدورات الرياضي ــي ال ــاركة ف ــتعدادات للمش ــة االس ــم مناقش ــا ت كم
بمتابعــة االتحــادات واللجــان الرياضيــة وأجهزتهــا الفنيــة والتنســيق معهــا علــى أن ترفــع الحقــًا التقاريــر 

الفنية والتوصيات في ضوء اللقاءات لتحديد القائمة النهائية للمنتخبات المشــاركة. 

اعتمدت الجمعية العمومية للجنة األولمبية الُعمانية خالل اجتماعها العادي الذي ُعِقَد بتاريخ ٢٤ ديسمبر 
٢٠٢٠م انضمــام االتحــاد العمانــي للجولــف واالتحــاد العمانــي للدراجــات الهوائيــة واالتحــاد العمانــي 

لكــرة الطاولــة لعضويتها بعد موافقة جميع أعضاء الجمعية.

ــة  ــة األولمبي ــة للجن ــة العمومي ــى المحضــر الســابق الجتمــاع الجمعي ــق عل ــم خــالل االجتمــاع التصدي ت
الذي عقد بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٩م، واســتعراض التقرير الســنوي عن الوضع اإلداري وأنشــطة اللجنة عن 
الســنة المنتهيــة ٢٠١٩م، ومشــروع األنشــطة المختلفــة لعــام ٢٠٢٠م للجنة األولمبيــة الُعمانية واللجان 

المســاعدة لمجلس اإلدارة وأجندة وبرامج األكاديمية األولمبية الُعمانية.

كمــا تــم اســتعراض الحســاب الختامــي عــن الســنة الماليــة المنتهيــة ٢٠١٩، وتقريــر مدقــق الحســابات 
ــات  ــة، واعتمــاد تأجيــل انتخاب ــة العمومي ــة الــذي تــم اعتمــاده مــن ِقبــل أعضــاء الجمعي ــات المالي والبيان

مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة الُعمانية ليعقد بعد أولمبياد طوكيو ٢٠٢١م. 

مســودة  صياغــة  فــي  اإلدارة  مجلــس  العمانيــة  األولمبيــة  للجنــة  العموميــة  الجمعيــة  وفوضــت 
اســتراتيجية للرياضــة األولمبيــة (٢٠٢٠ – ٢٠٤٠م) للعــرض فــي االجتمــاع القــادم. كمــا فوضــت الجمعيــة 
مجلــس اإلدارة فــي دراســة تحديــث النظــام االساســي للجنــة بمــا يتماشــى والتعديــالت التــي ســتتم 

على النظام األساســي الموحد للهيئات الرياضة.

ودعــا الســيد/ خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة األولمبيــة العمانيــة خــالل االجتمــاع أعضــاء 
الجمعيــة العموميــة إلــى إعــداد مســودة يتــم رفعهــا لــوزارة الثقافــة والرياضــة والشــباب العتمادهــا 
تهــدف إلــى النهــوض بالرياضــة فــي الســلطنة مــن خــالل التخطيــط لمشــاركات أولمبيــة واســعة، ووضــع 
اســتراتيجية رياضيــة جديــد تتــم صياغتهــا بمــا يتوافــق مــع متطلبــات المرحلــة القادمــة مــع إعــادة النظــر 

في اللوائح واألنظمة األساســية للجنة األولمبية واالتحادات الرياضية لخدمة مصلحة الرياضة.
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الســيد رئيس اللجنة األولمبية الُعمانية يلتقي
باالتحادات واللجان الرياضية واللجان المســاعدة

ــادات  ــدٍد مــن االتح ــة بع ــة الُعماني ــة األولمبي ــس اللجن ــن حمــد البوســعيدي رئي ــد ب التقــى الســيد/ خال
واللجــان الرياضيــة واللجــان المســاعدة لمجلــس اإلدارة، وذلــك اســتكماًال لسلســلة االجتماعــات التــي 
عقدهــا منــذ توليــه رئاســة اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي شــهر يوليــو ٢٠١٩م مــن أجــل معرفــة ســير 
عمــل االتحــادات واللجــان وأوضاعهــا الحاليــة، وخططهــا وبرامجهــا الحاليــة والمســتقبلية، والتحديــات 
التــي تواجههــا والنظــر فــي آليــة حلهــا للخــروج معــًا بقــرارات تصــب فــي صالــح الرياضــة الُعمانيــة. حضــر 

اللقــاءات عــدد مــن أعضاء مجلس اإلدارة والمختصين في اإلدارة التنفيذية. 

المشــاركة في اجتماع اللجنة األولمبية الدولية 

ــد بــن حمــد بــن حمــود البوســعيدي  شــارك الســيد/ خال
رئيس اللجنة األولمبية العمانية بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٠م 
ــة  ــة الدولي ــة األولمبي ــدورة الـــ ١٣٦ للجن فــي اجتمــاع ال
اللجنــة  رئيــس  بــاخ  تومــاس  الدكتــور  برئاســة ســعادة 
األولمبيــة الدوليــة، وحضــور أعضــاء المكتــب التنفيــذي، 
وأعضــاء اللجنــة األولمبيــة الدوليــة، ورؤســاء االتحــادات 
الدوليــة واللجــان األولمبيــة الوطنيــة. ُعقــد االجتمــاع 
عبــر تقنيــة االتصــال المرئــي للمــرة األولــى فــي التاريــخ 

وذلك بســبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

ــة  ــة العالمي ــة الرياضــة فــي ظــل الجائح ــا ألهمي ــاخ تطــرق فيه ــور تومــاس ب ــدأ االجتمــاع بكلمــه للدكت ب
(كوفيــد ١٩) وفــي توحيــد العالــم، حيــث شــارك فــي مناشــط اللجنــة األولمبيــة الدوليــة التــي ُأعلــن عنهــا 
وُنظمــت فــي وســائل التواصــل االجتماعــي والمواقــع االلكترونيــة مــا يقــارب نصــف مليــون شــخص 
األعمــال  جــدول  علــى  المدرجــة  الموضوعــات  اســتعراض  االجتمــاع  خــالل  وتــم  كمــا  العالــم،  حــول 

ومناقشــة الموضوعات المتعلقة بتطوير الحركة األولمبية.

اجتماع اللجنة المنظمة لأللعاب اآلســيوية - الصين ٢٠٢٢

شــارك الفاضــل/ طــه بــن ســليمان الكشــري أميــن عــام 
اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة - عضــو لجنــة التنســيق والمتابعة 
بالمجلس األولمبي اآلســيوي  بتاريخ ٨ ســبتمبر ٢٠٢٠م عبر 
االتصــال المرئــي فــي االجتمــاع الثالــث للجنــة المشــكلة 
لــدورة  المنظمــة  اللجنــة  أعمــال  لمتابعــة  المجلــس  مــن 
األلعــاب اآلســيوية التاســعة عشــرة (هانجــو – الصيــن). تــم 
ــدورة مــع  خــالل االجتمــاع اســتعراض البرنامــج الرياضــي لل
ــة  ــه اللجن ــت إلي ــد األلعــاب والمســابقات، ومــا توصل مواعي
والتســويق، واســتعراض  الترويجيــة  الحملــة  يخــص  فيمــا 
فيلــم وثائقــي عــن األلعــاب اآلســيوية. كمــا تــم اســتعراض آخــر التحديثــات فيمــا يخــص المالعــب 
لمــرور  المعــد  والبرنامــج  والخطــة  المنشــطات،  ومكافحــة  والطــب  واإلعــالم  الرياضييــن،  وقريــة 

الشــعلة، والمهرجان والمعرض المصاحب للدورة. 

٢٩ يناير ٢٠٢٠

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

اللجنة الُعمانية للمبارزة

اللجنة الُعمانية للتايكواندو

اللجنــة الُعمانيــة لرفع األثقال والقوة البدنية

اللجنة الُعمانية للكاراتيه

اللجنــة الُعمانية للرياضات البحرية

االتحاد الُعماني للجولف

اللجنة الُعمانية للبولينج

االتحــاد الُعماني للدراجات الهوائية

رؤساء اللجان المساعدة

١يناير ٢٠٢٠االتحاد الُعماني للرياضة المدرســية

٧ يناير ٢٠٢٠

٨ يناير ٢٠٢٠

 ٢١ يناير ٢٠٢٠

٢١ يناير ٢٠٢٠

٢٢ يناير ٢٠٢٠

٢٢ يناير ٢٠٢٠

٢٨ يناير ٢٠٢٠

٢٨ يناير ٢٠٢٠

٢٩ يناير ٢٠٢٠

التاريخاالتحاد / اللجنة م
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برنامج تعاون أكاديمي بين جامعة الســلطان
قابــوس واللجنة األولمبية الُعمانية

اجتماع المكتب التنفيذي لرؤســاء اللجان
األولمبية الخليجية 

عقــد فريــق العمــل المشــترك بيــن جامعــة الســلطان قابــوس ممثلــة بمركــز البحــوث اإلنســانية واللجنــة 
األولمبية العمانية ممثلة باألكاديمية األولمبية الُعمانية  اجتماًعا بتاريخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٠م ضمن برامج تنفيذ 
لرؤيــة وأهــداف  تقديــم شــرًحا مفصــال  تــم  حيــث  المحليــة واإلقليميــة،  للشــراكات  تعزيــزا  العمــل 

األكاديمية والخطة التشــغيلية للفترة القادمة.

ــاون فيمــا  ــا التع ــد مــن النقــاط ومــن أهمه ــاون فــي العدي ــه التع ــاول االجتمــاع مناقشــة أوج  كمــا تن
يخــص توفيــر الخبــرات األكاديميــة لتنفيــذ الــدورات المتنوعــة، واالســتفادة مــن مكتبــة الجامعــة العامــة 
ــكال الطرفيــن وإيفــاد مرشــحيها  ــة، واالســتفادة مــن البرامــج المطروحــة ل ــة األولمبي ــدورات األكاديمي ل
وفــق تســهيالت حددهــا برنامــج التعــاون، وكذلــك االســتفادة مــن القاعــات وأماكــن التدريــب واألجهــزة 
إلقامــة بعــض الــدورات، وأيضــا العمــل علــى تنفيــذ مشــروع إعــداد مدربــي التثقيــف األولمبــي 
ــف لمشــروع برنامــج  ــداد مل ــى إع ــاد الرياضــة المدرســية، والعمــل عل ــة واتح ــة التربي والتعــاون مــع كلي
الشــهادات المعتمــدة وفــق األولويــات وحاجــة المؤسســات الرياضيــة، وكذلــك العمــل علــى إعــداد 

موضوعــات هامــة للبحث العلمي في المجال الرياضي. 

ــب  ــة – عضــو المكت ــة الُعماني ــة األولمبي ــام اللجن ــن ع ــن ســليمان الكشــري أمي شــارك الفاضــل/ طــه ب
التنفيــذي لمجلــس أصحــاب الســمو والمعالــي والســعادة رؤســاء اللجــان األولمبيــة بمجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة فــي االجتمــاع التســعين للمكتــب التنفيــذي للمجلــس الــذي ُعقــد بتاريــخ ٢٩ 

نوفمبــر ٢٠٢٠م عبر االتصال المرئي.

ــذي والتــي تعمــل  ــب التنفي ــة التنســيق والمتابعــة بالمكت ــم خــالل االجتمــاع اعتمــاد الئحــة عمــل لجن ت
ــر العمــل المشــترك فــي المجــال الرياضــي والمعتمــدة مــن رؤســاء اللجــان  ــق خطــة تطوي علــى تحقي
ــل  ــون مــن ممث ــا وتتك ــة المتفــق عليه ــة الخليجي ــدورات الرياضي ــة ومتابعــة أعمــال ال ــة الخليجي األولمبي

واحــد مــن كل لجنــة أولمبية وطنية بدول مجلس التعاون.

كمــا تــم مناقشــة موضــوع اللجــان التنظيميــة لأللعــاب الرياضيــة بــدول المجلــس وإعــادة دراســة وضعهــا 
وحوكمتهــا وتعزيــز دورهــا فــي تفعيــل العمــل الرياضــي الخليجــي المشــترك، وأيًضــا المقتــرح الخــاص 
بإقامــة دورة ألعــاب خليجيــة (افتراضيــة) بهــدف ضمــان عــدم انقطــاع التواصــل بيــن أبنــاء دول المجلــس 
وإلقامــة أنشــطة رياضيــة عبــر الواقــع االفتراضــي فــي ظــل الظــروف التــي يعيشــها العالــم بســبب 

جائحة كورونا. 
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اجتماع رؤســاء اللجان األولمبية الخليجية 

ترأس السيد/ خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة األولمبية الُعمانية وفد السلطنة بتاريخ ٣٠ نوفمبر 
اللجــان  رؤســاء  والســعادة  والمعالــي  الســمو  والثالثيــن ألصحــاب  الثانــي  االجتمــاع  فــي  ٢٠٢٠م 
األولمبيــة بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الــذي ُعقــد عبــر االتصــال المرئــي، بحضــور الشــيخ/ 
ســيف بــن هــالل الحوســني نائــب رئيــس اللجنــة، والفاضــل/ طــه بــن ســليمان الكشــري األميــن العــام، 
والفاضلــة/ ســعادة بنــت ســالم اإلســماعيلية عضــو مجلــس اإلدارة، حيــث خــرج االجتمــاع بالعديــد مــن 

القرارات الهامة التي ستســهم في تعزيز العمل الرياضي المشــترك بين دول المجلس، أبرزها: 

• تكليــف فريــق العمــل الُمشــكل بإعــداد خطــة (اســتراتيجية تطويــر العمــل المشــترك فــي المجــال 
الرياضــي) باالســتفادة مــن النظــام االسترشــادي الموحــد الصــادر عــن المجلــس األعلــى، والتوجهــات 

والمبادئ العامة والخطة التنفيذية للعمل المشــترك في مجال العمل التطوعي.

• تشــكيل مجلــس أمنــاء هيئــة فــض المنازعــات الرياضيــة الخليجيــة مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص 
ممــن تنطبــق عليهــم الشــروط المذكــورة فــي النظــام األساســي للهيئــة، وقيــام اللجــان األولمبيــة 
ــاء، وتفعيــل مقــر  ــة العامــة بأســماء مرشــحيها فــي مجلــس األمن ــدول المجلــس بموافــاة األمان ب

الهيئة بمملكة البحرين. 

• تكليــف اللجــان األولمبيــة الخليجيــة بتطبيــق التوصيــات التــي وردت فــي التصــور الموحــد لتعزيــز 
الممارســة الرياضيــة لــدى جميــع فئــات المجتمــع، وحــث االتحــادات الرياضيــة الوطنيــة لدعــم ورعايــة 

المسابقات الرياضية المدرسية. 

• الموافقــة علــى خطــة (اســتراتيجية تطويــر العمــل المشــترك فــي المجــال الرياضــي) علــى أن يتــم 
ــدء بتنفيذهــا عــام ٢٠٢١م ولمــدة خمــس ســنوات، كمــا اعتمــدوا تشــكيل فريــق عمــل برئاســة  الب
ــة وعضــو المكتــب  ــة الُعماني ــة األولمبي ــن العــام باللجن ــن ســليمان الكشــري األمي الفاضــل/ طــه ب
ــة توضــح ســير  ــر دوري ــذ، ورفــع تقاري ــذ الخطــة ووضــع اإلطــار العــام للتنفي ــذي لمتابعــة تنفي التنفي

العمل في تنفيذها وأي عقبات تعترضها لدراســتها وطرح الخيارات والبدائل لها.
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مـحـطــــــات
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التصفيــات المؤهلة لبطولة أقوى رجل خليجي 

بنــت  ســناء  الســيدة/  شــاركت 
رئيســــة  البوسعيديـــــة  حـــمــــد 
ــة لرياضــة المــرأة  ــة الُعماني اللجن
باللجنـــــة األولمبيـــــة الُعمـــانيــــة 
بتاريخ ٢٧ أغسطس في الملتقى 
النســائي الرياضــي ٢٠٢٠، الذي 
ــة العامــة للرياضــة  ــه الهيئ نظمت
ــة  ــارات العربيـــ ــة اإلمــــــ بـــــدولــــ
ــي  ــر االتصــال المرئ ــدة عب المتح
ــة فاطمــة  ــع أكاديمي ــاون م بالتع

بنــت مبــارك للرياضــة النســائية بمناســبة ”يــوم المــرأة اإلماراتيــة“، حيــث قدمــت ورقــة عمــل بعنــوان 
"أهمية ودور التعاون الخليجي في دعم الرياضة النســائية".

نظمــت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة ممثلــة في اللجنــة الُعمانية للرياضة والمجتمع النشــط بتاريخ ٧ مارس 
٢٠٢٠م بمجمــع الســلطان قابــوس الرياضــي ببوشــر التصفيــات المؤهلــة لبطولــة أقــوى رجــل خليجــي 
فــي نســختها األولــى فــي إطــار التنســيق الــذي تــم مــع اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة واللجنــة الُعمانيــة 
لرفــع األثقــال والقــوة البدنيــة، وبمشــاركة عــدد مــن الجهــات ممثلــة فــي وزارة الثقافــة والرياضــة 

والشــباب، وشــرطة ُعمان الســلطانية، وبلدية مســقط، باإلضافة إلى عدد من الشركات المتعاونة. 

وهدفــت اللجــان األولمبيــة الوطنيــة الخليجيــة مــن خــالل هــذا الحــدث الرياضــي إلــى مواصلــة الجهــود 
ــن منصــات تحتضــن الشــباب الخليجــي الممــارس للرياضــة الســيما رياضــة كمــال األجســام  فــي تكوي
واللياقــة البدنيــة، ودعمــه وتشــجيعه علــى المشــاركة بمــا يســهم فــي إطالقــه الطاقــات والقــدرات 
الرياضيــة التــي مــن شــأنها أن تظهــر مــا يمتلكــه الشــباب فــي الخليــج مــن إمكانيــات عاليــة تنعكــس علــى 
تطويــر وتقــدم هــذا النــوع مــن الرياضــات، كمــا أن مثــل هــذه البطــوالت تســهم فــي توطيــد العالقــات 

بين المشــاركين وتعزز من اللحمة بين أبناء المنطقة.
وبلــغ عــدد األلعــاب المعتمــدة للتصفيــات ٣ ألعــاب (لعبــة رفــع الجــذع، ولعبــة مشــية الفــالح، ولعبــة رفــع  

السيارة)، وشارك في المنافسات ١٨ العًبا، وتم اختيار الفائزين الثالثة األوائل للمشاركة في التصفيات 
النهائيــة بمملكــة البحريــن، باإلضافة إلى جوائز نقدية ُوزعت لهم. 

االحتفال باليوم األولمبي

الملتقى النسائي الرياضي 

احتفلــت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة باليــوم األولمبــي الــذي يصادف تاريخ ٢٣ يونيو مــن كل عام، وللمرة 
األولــى عــن ُبعــد فــي ظــل الظــروف االســتثنائية التــي مــّر بهــا العالــم أجمــع بســبب فيــروس كورونــا 

(كوفيد ١٩). 

وقــد شــارك فــي االحتفــال عــدد كبيــر مــن الرياضييــن الُعمانييــن مــن خــالل أدائهــم لمجموعــة مــن 
التماريــن الرياضيــة فــي المنــزل ونشــرها فــي حســابات اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي مواقــع 
التواصــل االجتماعــي لتشــجيع أفــراد المجتمــع علــى اســتغالل فتــرة الحجــر المنزلــي فــي ممارســة 
ــع  ــك بالتزامــن م ــة مــن األمــراض وذل ــة والوقاي ــة العام ــا فــي الصح الرياضــة ونشــر الوعــي بأهميته
حملــة اللجنــة األولمبيــة الدوليــة للترويــج للحركــة األولمبيــة واألنشــطة الرياضيــة التــي تــم إطالقهــا فــي 

شــهر مارس ٢٠٢٠م تحت شــعار (كن قويا، كن نشــيطا، كن صحيا). 
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حملة اســتزراع أشجار المانجروف

الجلســة الحوارية "تطوير الرياضة النســائية في السلطنة"

اســتضافة اجتماع الجمعية العمومية الـ٣٩
للمجلس األولمبي اآلسيوي 

شــاركت اللجنــة الُعمانيــة للرياضــة والبيئــة التابعــة 
للجنــة األولمبيــة الُعمانية بتاريــخ ٤ نوفمبر ٢٠٢٠م 
التــي  المانجــروف  أشــجار  اســتزراع  حملــة  فــي 
تعــرف محليــا بأشــجار القــرم فــي خــور شــناص، 
وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة البيئــة بهــدف زيــادة 
مســاحات غابــات أشــجار القــرم بالواليــة، حيــث تعــد 
أنهــا  كمــا  باالنقــراض،  المهــددة  األشــجار  مــن 
موطــن مهــم للعديــد مــن الكائنــات البحريــة النــادرة 

التي تعشش فيها.

نظمــت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة ممثلــة باللجنــة 
العمانيــة لرياضــة المــرأة تاريــخ ٢٣ نوفمبــر ٢٠٢٠م 
جلســة حواريــة بعنــوان "تطويــر الرياضــة النســائية 
فــي الســلطنة" وذلــك بمقــر األكاديميــة األولمبيــة 
الُعمانيــة فــي إطــار ســعي اللجنــة لالرتقــاء بالرياضــة 
ــا فــي مختلــف  النسائيـــــة وتحــســيـــــن مشــــاركتهــــ
المحافــــل مــــن خـــــالل وضــــع الــــبـــرامـــج والخطـــط 

االستراتيجية الفاعلة.
حيــث  مثريــة،  محــاور   ٣ الجلســة  تضمنــت  وقــد 
قدمــت الســيدة/ ســناء بنــت حمــد البوســعيدية - 
رئيســة لجنــة رياضــة المــرأة والفاضلــة/ ســعادة 
بنــت ســالم اإلســماعيلية - نائبــة رئيســة اللجنــة 
المحــور األول بشــقيه "االرتقــاء برياضــة المــرأة 
لرياضــة  العمانيــة  اللجنــة  التنافســية" و"عالقــة 

المــرأة باالتحادات واألندية الرياضية". 
وقدمــت المحــور الثانــي الفاضلــة/ فاطمــة بنــت 
رياضــي  نشــاط  أخصائيــة  الفزاريــة  إبراهيــم 

الفعاليــات  لتنظيــم  المســاء  قناديــل  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيســة   – الباطنــة  شــمال  بتعليميــة 
والمؤتمــرات، حيــث تطرقــت إلــى إدارة الفعاليــات والمؤتمــرات ودورهــا فــي تطويــر رياضــة المــرأة 

وخلق مجتمع رياضي نســائي ممارس للرياضة. 
أمــا المحــور األخيــر فقــد قدمتــه الفاضلــة/ ليلــى بنــت خلفــان الرجيبيــة – صحفيــة فــي جريــدة الوطــن، 
تحدثــت خاللــه عــن اإلعــالم الرياضــي النســائي والنقلــة النوعيــة التــي شــهدها فــي مختلــف المجــاالت 
ــات  ــه فــي البطــوالت والمناشــط الخاصــة برياضــة المــرأة والتحدي ــدور الــذي يقومــون ب اإلعالميــة، وال

والعوائــق الموجودة وآليات التغلب عليها. 
واخُتتمت الجلســة الحوارية بفتح باب النقاش وطرح اآلراء والمقترحات مع الحضور. 

الجمعيــة  اجتمــاع  األولــى  وللمــرة  الُعمانيــة  األولمبيــة  اللجنــة  فــي  الســلطنة ممثلــة  اســتضافت 
العموميــة التاســع والثالثيــن للمجلــس األولمبــي اآلســيوي واالجتماعــات والمؤتمــرات الصحفيــة 

المصاحبة له خالل الفترة (١٥-١٦) ديســمبر ٢٠٢٠م بفندق جي دبليو ماريوت بمســقط. 

ــار الســلطنة الســتضافة الحــدث نابعــًا مــن الخبــرة التــي تمتلكهــا فــي اســتضافة مثــل هــذه  جــاء اختي
االجتماعــات الكبــرى، إلــى جانــب الثقــة الكبيــرة التــي تحظــى بهــا الســلطنة والحياديــة فــي جميــع 
المواقــف، خصوًصــا وأنهــا قــد حققــت نجاحــًا كبيــرًا خــالل اســتضافتها لــدورة األلعــاب الشــاطئية 
اآلســيوية ٢٠١٠م، إلى جانب العالقات الحميدة مع المنظومة اآلســيوية ومبادرات الســلطنة اإليجابية 

إزاء العديــد مــن المواضيع القارية منها والدولية.
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شخصيات رياضية مؤثرة

برنامج االجتماعات

وقــد شــارك فــي االجتمــاع ممثلــي (٤٥) لجنــة أولمبيــة وطنيــة مــن قــارة آســيا، منهــا (٢٦) لجنــة حضــروا 
االجتمــاع بمســقط، و(١٩) لجنــة أولمبيــة شــاركت مــن خــالل االتصــال المرئــي. وشــهد االجتمــاع حضــور 
أو  أو ممثليــن  الوطنيــة  اللجــان األولمبيــة  رياضيــة دوليــة وآســيوية مؤثــرة مــن رؤســاء  شــخصيات 
مندوبيــن عنهــا وأيًضــا أعضــاء المكتــب التنفيــذي للمجلــس األولمبــي اآلســيوي إلــى جانــب عــدد مــن 
رؤســاء االتحــادات الدوليــة والقاريــة لأللعــاب الرياضيــة ترأســهم الشــيخ أحمــد الفهــد الجابــر الصبــاح رئيــس 
ــة،  ــة القطري ــة األولمبي المجلــس األولمبــي اآلســيوي، والشــيخ جوعــان بــن حمــد آل ثانــي رئيــس اللجن
والشــيخ فهــد ناصــر الجابــر الصبــاح رئيــس اللجنــة األولمبيــة الكويتيــة، وســمو األميــر عبدالعزيــز بــن تركــي 
ــن حمــد آل  ــد ب ــة الســعودية، والشــيخ خال ــر الرياضــة والشــباب بالمملكــة العربي الفيصــل آل ســعود وزي
خليفــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة. كمــا حضــر االجتمــاع معالــي عدنــان درجــال الربيعــي وزيــر 
الرياضــة والشــباب العراقــي، ومعالــي جبريــل الرجــوب وزيــر الرياضــة الفلســطيني، وســعادة حســن 
مصطفــى موســى رئيــس االتحــاد الدولــي لكــرة اليــد، إضافــة إلــى ســعادة موريــس بايــزر رئيــس االتحــاد 
الدولــي للجــودو، وســعادة ديفيــد الباتيــان رئيــس االتحــاد الدولــي للدراجــات الهوائيــة، والجنــرال انتونيــو 
اســبينوس رئيــس االتحــاد الدولــي للكاراتيــه (بصفتهــم رؤســاء االتحــادات)، باإلضافــة إلــى العديــد مــن 

الشخصيات الرياضية الهامة.

هذا وفازت العاصمة القطرية الدوحة باستضافة دورة األلعاب اآلسيوية الحادية والعشرين لعام ٢٠٣٠، 
كمــا تــم اإلســناد للريــاض عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية باســتضافة دورة األلعــاب اآلســيوية 
الثانية والعشــرين عام ٢٠٣٤م، وذلك بعد أن قدمت العاصمتين ملفهما والتصويت الذي تم في ختام 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة للمجلــس والــذي ُعقــد تحــت رعايــة صاحــب الســمو الســيد ذي يــزن بــن هيثــم 

بن طارق آل سعيد الموقر وزير الثقافة والرياضة والشباب بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠م. 

كمــا تــم خــالل االجتمــاع تكريــم نخبــة مــن الشــخصيات اآلســيوية كمــا جــرت العــادة مــن ِقبــل 
المجلــس األولمبــي اآلســيوي ومنحهــم جائــزة االســتحقاق تقديــرًا لهــم علــى مســاهماتهم الفعالــة 
ــر مــن اللجــان المنظمــة  ــة وتقاري ــم عــروض مرئي ــارزة فــي المجــال الرياضــي، وتقدي وجهودهــم الب
للــدورات اآلســيوية التــي ســتقام خــالل الســنوات القادمــة وآخــر التجهيــزات والتحضيــرات والمراحــل 
التــي وصلــت إليهــا لالســتضافة ومــن بينهــا دورة األلعــاب اآلســيوية الشــاطئية السادســة (ســانيا 
– الصيــن)، ودورة األلعــاب اآلســيوية الثالثــة للشــباب (شــانتو – الصيــن)، ودورة األلعــاب اآلســيوية 
ــد)، ودورة األلعــاب اآلســيوية التاســعة عشــرة  ــة السادســة (تايلن ــون القتالي داخــل الصــاالت والفن

(هانغتشــو – الصين ٢٠٢٢م). 
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بنــت  ســناء  الســيدة/  شــاركت 
رئيســــة  البوسعيديـــــة  حـــمــــد 
ــة لرياضــة المــرأة  ــة الُعماني اللجن
باللجنـــــة األولمبيـــــة الُعمـــانيــــة 
بتاريخ ٢٧ أغسطس في الملتقى 
النســائي الرياضــي ٢٠٢٠، الذي 
ــة العامــة للرياضــة  ــه الهيئ نظمت
ــة  ــارات العربيـــ ــة اإلمــــــ بـــــدولــــ
ــي  ــر االتصــال المرئ ــدة عب المتح
ــة فاطمــة  ــع أكاديمي ــاون م بالتع

بنــت مبــارك للرياضــة النســائية بمناســبة ”يــوم المــرأة اإلماراتيــة“، حيــث قدمــت ورقــة عمــل بعنــوان 
"أهمية ودور التعاون الخليجي في دعم الرياضة النســائية".

اهتمام إعالمي 

تعاون مؤسسي واسع

شــهد هــذا الحــدث الرياضــي القــاري اهتمامــًا إعالميــًا كبيــًرا؛ فباإلضافــة إلــى تواجــد قنــاة عمــان 
الرياضيــة، غطــت العديــد مــن القنــوات هــذا الحــدث ومــن ضمنهــا الســعودية الرياضيــة وأيضــًا القنــوات 
الفضائيــة القطريــة وفــي مقدمتهــا بــي أن ســبورتس وقنــاة الــكاس، حيــث تــم تخصيــص مواقــع 
أســتوديوهات لهــذه القنــوات ببهــو الفنــدق الرســمي النعقــاد الجمعيــة "فنــدق جــي دبليــو ماريــوت" 
العديــد مــن الصحــف والقنــوات اإلذاعيــة وكذلــك مواقــع  إلــى اهتمــام  بمســقط، هــذا باإلضافــة 
التواصــل االجتماعــي المتخصصــة وتجــاوز عــدد اإلعالمييــن الذيــن تواجــدوا فــي هــذا الحــدث أكثــر مــن 

٧٠ إعالمي  من داخل وخارج الســلطنة.

ومــن الناحيــة المحليــة فقــد فــرض الحــدث نفســه علــى كافــة المســتويات علــى اعتبــار أن الســلطنة هــي 
تعاونــًا  بحيــث شــهد  األصعــدة،  كافــة  علــى  نجاحــه  هــو  والهــدف  االجتماعــات  لهــذه  المســتضيفة 
ــة وفــي مقدمتهــا الدعــم  ــة وباقــي الجهــات الحكومي ــة الُعماني ــة األولمبي ــن اللجن مؤسســيًا واســعًا بي
ُعمــان  وشــرطة  اإلعــالم  وزارة  ومشــاركة  والشــباب  والرياضــة  الثقافــة  وزارة  قبــل  مــن  الالمحــدود 

الســلطانية والمراســم الســلطانية ووسائل اإلعالم المختلفة والمتنوعة، وغيرها من الجهات. 

إجراءات احترازية

إجــراءات احترازيــة واســعة حرصــت عليهــا اللجنــة المنظمــة لالجتماعــات امتثــاًال للتوجيهــات الصــادرة مــن 
اللجنــة العليــا المكلفــة ببحــث آليــة التعامــل مــع التطــورات الناتجــة عــن انتشــار فيــروس كورونــا (كوفيــد ـ 
١٩) وهــي تدابيــر راعــت ســالمة كافــة الضيــوف المشــاركين بغــرض إنجــاح هــذا الحــدث الرياضــي القــاري 
والحــرص علــى اتبــاع التعليمــات ومــن بينهــا التباعــد الجســدي ولبــس الكمــام ووضــع المعقمــات فــي 
العديــد مــن األماكــن، باإلضافــة إلــى التأكــد مــن االجــراءات المتبعــة بخصــوص الفحوصــات الطبيــة قبــل 

القدوم للسلطنة.

ركن الهوية العمانية

ــوت  ــو ماري ــدق جــي دبلي ــة ببهــو فن ــة العماني ــًا خاصــًا بالهوي ــة ركن ــة الُعماني ــة األولمبي خصصــت اللجن
لتعريــف الضيــوف بمعالــم الهويــة والتــراث الُعمانــي حيــث اشــتمل الركــن علــى معــرض للصــور يبــرز 
أهــم المعالــم الســياحية فــي الســلطنة، والمجلــس العمانــي المتميــز وعــدد مــن الصناعــات الحرفيــة 

كالفضيات مثل الخناجر وغيرها، وأيضًا صناعة الســعفيات ومصائد االســماك التقليدية. 
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اللجنــة األولمبية الُعمانية تفعل منصة
التضامن األولمبي

نظمــت اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة بتاريــخ ٣٠ ديســمبر ٢٠٢٠م بمقــر األكاديميــة األولمبيــة الُعمانية ورشــة 
عمــل تــم خاللهــا تفعيــل منصــة التضامــن األولمبــي – كإحــدى البرامــج المعتمــدة خــالل خطــة التضامــن 
األولمبــي الجديــدة علــى مــدى األربــع ســنوات المقبلــة، وهــي منصــة متخصصــة فــي إدارة برامــج 
التضامــن األولمبــي مــن خــالل إعطــاء االتحــادات واللجــان الرياضــة الفرصــة لالســتفادة مــن هــذه البرامــج، 
وتعــد األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى اللجــان األولمبيــة الوطنيــة المســتفيدة مــن التضامــن األولمبــي 

الدولي.

ــرة  ــدة المتبعــة فــي التقــدم لبرامــج التضامــن األولمبــي للفت ــة الجدي ــم خــالل الورشــة التعريــف باآللي ت
القادمــة مــن ٢٠٢١ حتــى ٢٠٢٤م، والتطــرق إلــى كافــة التفاصيــل المتعلقــة بالمنصــة التــي تهــدف إلــى 
تســهيل إجــراءات المطالبــة ببرامــج التضامــن األولمبــي المدعومــة مــن قبــل اللجنــة األولمبيــة الدوليــة 
مــن خــالل الولــوج اإللكترونــي لهــذه المنصــة التــي تســتعرض كافــة الفــرص المتاحــة لالســتفادة منهــا 
ســواء المتعلقــة بتأهيــل الالعبيــن أو اإلدارييــن أو المدربيــن أو تفعيــل القيــم األولمبيــة، وإمكانيــة طلــب 

هذه البرامج ومتابعة اســتكمال التقارير المالية والفنية المتعلقة بها.

وتســتهدف المنصــة االتحــادات الرياضيــة فــي الوقــت الراهــن وكخطــوة الحقــة ســيتم اســتهداف اللجــان 
التضامــن  ببرامــج  بالمطالبــة  المتعلقــة  المعامــالت  كافــة  إتمــام  للمســتفيدين  ويمكــن  الرياضيــة، 

األولمبي بطريقة إلكترونية تتيح لهم اســتكمال التقارير المالية والفنية من خالل المنصة.

النتائج المتوقعة من اســتخدام المنصة

هناك العديد من النتائج اإليجابية المتوقعة من اســتخدام المنصة تتمثل أبرزها في اآلتي:

    ســهولة الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة ببرامج التضامن األولمبي.
    تســهيل وتســريع عملية التواصل مع المعنيين.

    زيادة كفاءة العمل اإلداري المتعلق بمتابعة واســتكمال ملفات التضامن األولمبي.
    إيجاد قاعدة بيانات متكاملة يمكن االســتفادة منها في التخطيط الجيد لبرامج التضامن األولمبي.

    إيجاد نظام محكم لألرشــفة اإللكترونية.
    التقليل من اســتخدام المطبوعات الورقية.

إمكانية
البياناتاالنترنتالوصول

المدخلة
تبادلسهل

الملفات
القابليه
للتطوير

إدارة 
البيانات

أوراق
اقل

صديق
البيئة سريعةالمحتوىمنظم
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الدورات والبرامج
التدريبية
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دورة أســاليب اإلدارة الحديثة في المؤسســات الرياضية

حصــل المــدرب والمحاضــر الدولــي/ شــهاب الديــن الريامــي مــن االتحــاد 
العمانــي للكــرة الطائــرة علــى منحــة المدربيــن الدولييــن المقدمــة مــن 
الدولــي  الدعــم  برنامــج  مــع  بالتعــاون  الدولــي  األولمبــي  التضامــن 
ألفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي (PAISAC ). وشارك في البرنامج ١٤ مدرًبا، 
واشــتملت المنحــة علــى ٣ مراحــل، حيــث بــدأت المرحلــة األولــى بتاريــخ ٢٠ 
ســبتمبر ولغايــة ٨ نوفمبــر ٢٠٢٠م عبــر االتصــال المرئــي، والمرحلــة الثانية 
خالل الفترة (نوفمبر ٢٠٢٠ – أبريل ٢٠٢١م) عبر االتصال المرئي، والمرحلة 

الثالثة والنهائية ســتكون في كندا خالل الفترة (٣– ٢٨ مايو ٢٠٢١م). 

نظمــت األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة بمقرهــا خــالل الفترة (١٧ – ١٩ فبراير) أولــى دوراتها لعام ٢٠٢٠م 
والتي تحمل عنوان "أســاليب اإلدارة الحديثة في المؤسســات الرياضية".

تأتــي أهميــة إقامــة هــذه الــدورة فــي إطــار تطويــر الكــوادر العمانيــة فــي الجوانــب العلميــة والعمليــة 
لإلدارييــن الرياضييــن، وتمكينهــم مــن الحصــول علــى آخــر المســتجدات فــي مجــاالت مختلفــة كالتخطيــط 
والتصميــم، وكســب المزيــد مــن المعلومــات ســعيا لتطويــر الجوانــب العمليــة والمهاريــة لــدى منتســبي 
المؤسســات الرياضيــة، والتعــرف علــى األســس الحديثــة فــي بنــاء البرامــج التدريبيــة وفــق مبــادئ 

ونظريــات علم اإلدارة الرياضية.
حاضــر فــي الــدورة الدكتــور علــي بــن عبدالرحمــن البكــري – رئيــس قســم التطويــر الرياضــي باألكاديميــة 
األولمبيــة القطريــة، وهــو محاضــر لــه تواجــد وحضــور فــي العديــد مــن األحــداث الرياضيــة. كمــا شــارك 
بالــدورة عــدد مــن اإلدارييــن الرياضييــن والموظفيــن ذو االختصــاص مــن مختلــف المؤسســات الرياضيــة 

بالسلطنة. 
هــذا وتلخصــت المحــاور فــي التعــرف علــى عناصــر الفكــر اإلداري والقيــم األساســية للحركــة األولمبيــة 
ورموزهــا، واســتخدام األســس والمبــادئ العلميــة فــي تصميــم البرامــج اإلداريــة، باإلضافــة إلــى 
التعــرف علــى أســلوب التخطيــط الســليم لتطويــر اإلدارة، وتطويــر مســتوى الدارســين باســتخدام أحــدث 

األســاليب في مجال اإلدارة الحديثة في المؤسســات الرياضية. 

دورة اإلعــالم الرياضي في العصر الرقمي

منحة المدربين الدوليين 

انطلقــت خــالل الفتــرة ٣٠ يونيــو – ٢ يوليــو ٢٠٢٠م دورة اإلعــالم الرياضــي فــي العصــر الرقمــي نظمتهــا 
ــن  ــن والمرتبطي ــد اإلعالميي ــى تزوي ــدورة إل ــي.  هدفــت ال ــر االتصــال المرئ ــة عب ــة الُعماني ــة األولمبي األكاديمي
التغطيــة اإلعالميــة  الحديثــة فــي  الرياضــي مــن رياضييــن وفنييــن وإدارييــن باالتجاهــات  بمجــال اإلعــالم 
الرياضيــة ومنصــات النشــر المتاحــة، وخصائــص إنتــاج المحتــوى الرياضــي لــكل منهــا، باإلضافــة إلــى إكســابهم 
مهــارات التعامــل مــع وســائل اإلعــالم.  وحاضــر فــي الــدورة الدكتــورة/ ســبأ نجيــب جــرار – رئيــس قســم العلــوم 
األولمبيــة  اللجنــة  مــن  إعالميــا   ١٥ بهــا  وشــارك  بفلســطين،  األمريكيــة  العربيــة  بالجامعــة  الرياضيــة 

الُعمانية واالتحادات واللجان الرياضية، والمؤسســات اإلعالمية المختلفة.  

وتمثلــت الموضوعــات التــي تــم التطــرق لهــا فــي خريطــة اإلعــالم الرياضــي العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة، 
ومنصــات النشــر الرياضــي الجديــدة "مواقــع التواصــل االجتماعــي"، والمهــارات األساســية فــي تغطيــة 
الشــؤون الرياضيــة لمنصــات النشــر المختلفــة، والمهــارات األساســية فــي الكتابــة لمنصــات النشــر الرياضيــة، 

باإلضافة إلى مهارات تعامل الرياضيين والمســؤولين عن الرياضة مع وســائل اإلعالم المختلفة.
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دورة العــالج الطبيعي وتأهيل اإلصابات الرياضية

دورة التقييم النفســي والفسيولوجي قبل
العودة للتدريب

دورة مفاهيم واســتراتيجيات التسويق الرياضي

لجنــة التضامن األولمبي تنجح في الحصول
علــى منحة بجامعة بيلوبينز

نظمت األكاديمية األولمبية الُعمانية خالل الفترة (١٥-١٧ ســبتمبر ٢٠٢٠م) دورة العالج الطبيعي وتأهيل 
اإلصابــات الرياضيــة عبــر االتصــال المرئــي، وذلــك فــي إطــار نشــر المعرفــة العلميــة والعمليــة الصحيحــة 
ــات بمختلــف الرياضــات، والحــرص  ــدى المختصيــن فــي عــالج اإلصاب ــة الثقافــة ل والمســاهمة فــي تنمي
ــة أو  ــات الودي ــات أو المباري ــات فــي المالعــب ســواء بالتدريب ــد اإلصاب ــن بعــد تزاي علــى ســالمة الرياضيي

المنافسات المحلية والدولية.
الدكتــور  الــدورة  فــي  وحاضــر 
 – الريامــي  ســعيد  بــن  ســيف 
الــــــعالج  أخصـــائيــــي  كبـــيـــــر 
ــة  الطبيعــي بمستشــفى جامع
السلطــــان قــابــــوس، وشــارك 
اللجنــة  مــن  موظفــا   ٢٥ بهــا 
األولمبيــة الُعمانيــة واالتحــادات 
ومنتســبي  الرياضيــة  واللجــان 

الرياضة العسكرية. 
واشــتملت الــدورة علــى العديــد 
بينهــا  مــن  الموضوعــات  مــن 
المفاصــل،  حركـــــة  ميكانيكيـــــة 
المفصليــة  الحركــة  وميكانيكيــة 

بالعمــود الفقــري، وأســباب أشــهر اإلصابــات الرياضيــة بالســلطنة، واإلســعافات األوليــة ألخطــر اإلصابــات، 
وشــرح برنامــج التأهيــل العالجــي، باإلضافــة إلــى إصابــات العضلــة واألوتــار والغضاريــف وأنمــاط العــالج 

الحديثــة فــي اإلصابــات الرياضية، واألبحاث والتجارب الحديثة في التعامل مع اإلصابات. 

مفاهيــم  دورة  ٢٠٢٠م  أكتوبــر   (١٥  –  ١٣) الفتــرة  خــالل  الُعمانيــة  األولمبيــة  األكاديميــة  أقامــت 
واســتراتيجيات التســويق الرياضي عبر االتصال المرئي. 

ــر  ــة األكث ــح واحــًدا مــن المجــاالت المهني ــدورة نظــًرا ألن التســويق الرياضــي أصب ــة هــذه ال تأتــي أهمي
طلبــًا فــي الوقــت الحالــي وعلــى المســتوى الدولــي؛ األمــر الــذي جعــل مــن المهــم علــى المؤسســات 

الرياضية امتالك كوادر متخصصة في مجال التســويق الرياضي.

وحاضــر فــي الــدورة الدكتــور بســام عبداللــه قمبــر - مديــر إدارة التخطيــط واالســتراتيجيات فــي اللجنــة 
الطبيــة باللجنــة العليــا للمشــاريع واإلرث فــي دولــة قطــر - اللجنــة المســؤولة عــن تنظيــم بطولــة كأس 
العالــم ٢٠٢٢، واســتهدفت الــدورة موظفــي اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة واالتحــادات واللجــان الرياضيــة، 
مجــال  فــي  المتخصصيــن  العســكرية  الرياضــة  ومنتســبي  والشــباب،  والرياضــة  الثقافــة  ووزارة 

التسويق الرياضي.

الرياضــي،  التســويق  وأنــواع  مفهــوم  بيــن  مــا  الــدورة  اشــتملها  التــي  الموضوعــات  وتنوعــت 
واســتراتيجية الرعايــة الرياضيــة، واســتراتيجية التعزيــز فــي المجــال الرياضــي، وقرصنــة الرعايــة الرياضيــة، 
والتعزيــز  الرياضيــة،  المنشــآت  رعايــة  واتجاهــات  ومفهــوم  الرياضيــة،  الرعايــة  وعناصــر  وأهــداف 

الرياضي، وغيرها.

للتضامــن  العمانيــة  اللجنــة  نجحــت 
األولمبــي باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة 
كاملــة  منحــة  علــى  الحصــول  فــي 
األولمبــي  التضامــن  مــن  مدعومــة 
الدولــي للفاضــل/ إســماعيل الكنــدي – 
موظــف فــي وزارة الثقافــة والرياضــة 
فــي  الماجســتير  لدراســة  والشــباب 
وذلــك  اليونانيــة،  بيلوبينــز  جامعــة 
تأهيــل  فــي  اللجنــة  خطــة  ضمــن 
الكــوادر العمانيــة فــي مختلــف العلــوم 

الرياضية. 

فــي إطــار أجندتهــا المعتمــدة لعــام ٢٠٢٠م نظمــت األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة دورة التقييــم النفســي 
والفســيولوجي قبــل العــودة للتدريــب، وذلــك بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس خــالل الفتــرة (٢٢ – ٢٤ 
ســبتمبر ٢٠٢٠م).  تأتــي أهميــة هــذه الــدورة للتأكــد مــن جاهزيــة الالعــب النفســية والبدنيــة قبــل العــودة 
للتدريــب خاصــة بعــد التوقــف عــن التدريب لفترات طويلة بســبب جائحة "كوفيد ١٩"، ومعرفــة كيفية تجهيز البيئة 

التدريبية لحماية الالعبين، ومدى تأثير االنقطاع عن التدريب على وظائف أجهزة الجســم. 
وحاضــر فــي الــدورة الدكتــور ماجــد بــن ســعيد البوصافــي (محاضــر رئيســي) مــن قســم التربيــة البدنيــة بجامعــة 
الســلطان قابــوس، والدكتــور رضــوان الساســي والدكتــور علــي اليعربــي (محاِضَرْيــن مشــاِرَكْين) مــن ذات 
القســم، واســتهدفت الــدورة المدربيــن الرياضييــن باالتحــادات واللجــان الرياضيــة، واألنديــة الرياضيــة والرياضــة 

العســكرية، ومؤسســات التعليم العالي والمهتمين بالتدريب الرياضي في الســلطنة. 
واشــتملت الــدورة علــى العديــد مــن الموضوعــات مــن بينهــا األبعــاد الذهنيــة والنفســية لالعــب، وتطبيــق 
اختبــار جاهزيــة الالعــب الذهنيــة والنفســية قبــل العــودة للتدريــب، وتأثيــر االنقطــاع عــن التدريــب علــى وظائــف 

أجهزة الجســم، باإلضافة إلى المبادئ األساســية للتدريب الرياضي. 
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تكريم العب المنتخب الوطني علي الحبســي

اســتقبل الســيد/ خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي مكتبــه بتاريــخ 
٢٤ أغســطس ٢٠٢٠م حــارس مرمــى المنتخــب الوطنــي األول لكــرة القــدم النجــم علــي بــن عبداللــه 
الحبســي لتكريمــه وتقديــم الشــكر والتقديــر لــه نيابــة عــن اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة واألســرة 
الرياضيــة بمناســبة اعتزالــه الكــروي، حضــر اللقــاء الفاضــل/ طــه بــن ســليمان الكشــري األميــن العــام 

والفاضل/ محســن بن حمد المســروري عضو مجلس اإلدارة.

يأتــي هــذا التكريــم عرفاًنــا وتقديــًرا لمــا بذلــه الحــارس األســطوري - بحســب وصــف موقــع ( فيفــا ) 
الـــ٢٠  مــن  اقتربــت  والتــي  بالذهــب،  المرصعــة  الكرويــة  خــالل مســيرته  مــن جهــد وإخــالص   -
عاًمــا كانــت حافلــة بالعديــد مــن اإلنجــازات المشــرفة التــي حققهــا علــى مســتوى المنتخــب الوطنــي 
واألنديــة، وقــد مّثلهــا خيــر تمثيــل فــي مشــواره االحترافــي وســتظل محفــورة فــي تاريــخ الرياضــة 
ــا مشــرًفا لألجيــال القادمــة فلمــع  الُعمانيــة؛ حيــث كان خيــر ســفير للوطــن العربــي وأصبــح نموذًج
ــا ممــا أكســبه حــب الجماهيــر الرياضيــة ليــس علــى المســتوى  اســمه فــي ســماء كــرة القــدم عالميًّ

ا. ا وآســيويا ودوليًّ ا وعربيَّ المحلي فحســب بل أيًضا خليجيَّ

رئيــس اللجنــة األولمبية العمانية يلتقي البحارة
المشــاركين في التصفيات المؤهلة ألولمبياد طوكيو ٢٠٢١ 

التقــى الســيد/ خالــد بــن حمد البوســعيدي رئيــس اللجنة األولمبية الُعمانية بتاريــخ ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠م 
بالفريــق األولمبــي لإلبحــار الشــراعي المشــارك فــي التصفيــات النهائيــة لــدورة األلعــاب األولمبيــة 
طوكيو ٢٠٢١ في منافسات قوارب فئة ٤٩ الشراعية، وذلك خالل زيارته للمقر الرئيسي لمؤسسة 

عمان لإلبحار الشراعي.

قبــل  الفريــق  يخوضــه  الــذي  التدريبــي  البرنامــج  علــى  البوســعيدي  خالــد  الســيد/  اطلــع  وقــد 
المشــاركة فــي البطولــة الحاســمة والمؤهلــة لألولمبيــاد، مشــيًدا بالجهــود الكبيــرة التــي بذلوهــا 
خــالل فتــرة إعدادهــم وتأهلهــم إلــى الجولــة الحاســمة مــن التصفيــات مؤكــدا بــأن اللجنــة األولمبيــة 
الُعمانيــة ســوف تقــف مــع الفريــق وستســاهم فــي توفيــر بعــض اإلمكانيــات حتــى يتمكــن مــن 

التأهل لألولمبياد عن جدارة واســتحقاق.
 

وحــث الســيد رئيــس اللجنــة البحــارة علــى بــذل قصــارى جهدهــم والعمــل وفــق البرنامــج التدريبــي المعــد 
لهــم مــن قبــل الطاقــم التدريبي حتى يكونوا في جاهزيــة تامة قبل خوض غمار التصفيات.
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تكـريــم طــالــب الربيعــي 

اســتقبال السفيرين السعودي والفلسطيني 

بــن  طــه  الفاضــل/  اســتقبل 
العــام  األميــن  الكشــري  ســليمان 
ــخ  ــة بتاري ــة الُعماني ــة األولمبي باللجن
 / المصــور  ٢٠٢٠م  ديســمبر   ٣
الشــكر  لتقديــم  الربيعــي  طالــب 
اللجنــة  عــن  نيابــة  لــه  والعرفــان 
األولمبية الُعمانية بعد ١٩ عامًا من 
الجهــد والعطــاء والتوثيــق لمختلــف 
ــي أقيمــت  ــة الت األنشــطة الرياضي

في السلطنة. 

استقبل السيد/ خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة األولمبية الُعمانية بمكتبه بتاريخ ٧ ديسمبر 
ــور/  ــة الســعودية وســعادة الدكت ــن محمــد الثقفــي ســفير المملكــة العربي ــد ب ٢٠٢٠م ســعادة/ عي
تيســير فرحــات ســفير دولــة فلســطين المعتمدَيــن لــدى الســلطنة كًال علــى حــده.  جــرى خــالل 
اللقاءيــن تبــادل األحاديــث الوديــة واســتعراض العالقــات الثنائيــة فــي المجــال الرياضــي بيــن 
ــة فلســطين الشــقيقتين وســبل تطويرهــا  ــة الســعودية ودول الســلطنة وكل مــن المملكــة العربي
خاصــة فــي مرحلــة عــودة األنشــطة والفعاليــات واألحــداث الرياضيــة بعــد التوقــف الــذي فرضتــه 
األميــن  الكشــري  ســليمان  بــن  طــه  الفاضــل/  اللقاءيــن  حضــر   .(١٩ (كوفيــد  كورونــا  جائحــة 

العام باللجنة األولمبية الُعمانية.

فــي إطــار أجندتهــا المعتمــدة لعــام ٢٠٢٠م نظمــت األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة دورة التقييــم النفســي 
والفســيولوجي قبــل العــودة للتدريــب، وذلــك بالتعــاون مــع جامعــة الســلطان قابــوس خــالل الفتــرة (٢٢ – ٢٤ 
ســبتمبر ٢٠٢٠م).  تأتــي أهميــة هــذه الــدورة للتأكــد مــن جاهزيــة الالعــب النفســية والبدنيــة قبــل العــودة 
للتدريــب خاصــة بعــد التوقــف عــن التدريب لفترات طويلة بســبب جائحة "كوفيد ١٩"، ومعرفــة كيفية تجهيز البيئة 

التدريبية لحماية الالعبين، ومدى تأثير االنقطاع عن التدريب على وظائف أجهزة الجســم. 
وحاضــر فــي الــدورة الدكتــور ماجــد بــن ســعيد البوصافــي (محاضــر رئيســي) مــن قســم التربيــة البدنيــة بجامعــة 
الســلطان قابــوس، والدكتــور رضــوان الساســي والدكتــور علــي اليعربــي (محاِضَرْيــن مشــاِرَكْين) مــن ذات 
القســم، واســتهدفت الــدورة المدربيــن الرياضييــن باالتحــادات واللجــان الرياضيــة، واألنديــة الرياضيــة والرياضــة 

العســكرية، ومؤسســات التعليم العالي والمهتمين بالتدريب الرياضي في الســلطنة. 
واشــتملت الــدورة علــى العديــد مــن الموضوعــات مــن بينهــا األبعــاد الذهنيــة والنفســية لالعــب، وتطبيــق 
اختبــار جاهزيــة الالعــب الذهنيــة والنفســية قبــل العــودة للتدريــب، وتأثيــر االنقطــاع عــن التدريــب علــى وظائــف 

أجهزة الجســم، باإلضافة إلى المبادئ األساســية للتدريب الرياضي. 

رئيس اللجنة األولمبية الُعمانية يســتقبل الســفير القطري

استقبل السيد/ خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة األولمبية الُعمانية بمكتبه بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠
م ســعادة الشــيخ/ جاســم بــن عبدالرحمــن آل ثانــي ســفير دولــة قطــر المعتمــد لــدى الســلطنة، بحضــور 
الفاضــل/ طــه بــن ســليمان الكشــري أميــن عــام اللجنــة. تــم خــالل اللقــاء اســتعراض العالقــات الثنائيــة 
التــي تربــط البلديــن خصوًصــا فــي المجــال الرياضــي، كمــا ســلم ســعادة الســفير للســيد رئيــس اللجنــة 
ــم  ــذي ت ــة قطــر الســتضافة دورة األلعــاب اآلســيوية ٢٠٣٠، وال ــب دول ــف طل ــة نســخة مــن مل األولمبي
الــذي  اآلســيوي  األولمبــي  للمجلــس  والثالثيــن  التاســع  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  عرضــه 

اســتضافته الســلطنة خالل الفترة (١٥ – ١٦) ديسمبر ٢٠٢٠م. 
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شــراكــات
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اتفاقيــة التعــاون بين اللجنة األولمبية الُعمانية 
وجامعة السلطان قابوس

فــي إطــار األهــداف التــي يعمــل مجلــس إدارة اللجنــة 
األولمبيــة الُعمانيــة جاهــدًا إلــى تحقيقهــا للشــراكة مــع 
الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  المؤسســات  مختلــف 
بهــدف دعــم وتطويــر آليــة العمــل فــي جميــع مســاراته 
األولمبيــة  اللجنــة  وقعــت  المتعــددة،  وجوانبــه 
الُعمانيــة ممثلــة فــي األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة 
قابــوس  الســلطان  جامعــة  مــع  التعــاون  اتفاقيــة 

ممثلة في مركز البحوث اإلنســانية. 
وســيتم بموجــب االتفاقيــة توفيــر الخبــرات األكاديميــة مــن جامعــة الســلطان قابــوس فــي مجــال 
ــة  ــوم الرياضي ــن فــي مجــال إدارة العل ــن المتخصصي ــن المحاضري ــب وتأمي البحــوث والدراســات والتدري
المختلفــة، والمشــاركة فــي القيــام بدراســات ومشــاريع بحثيــة وأكاديميــة مشــتركة مــع األكاديميــة 
األولمبيــة الُعمانيــة، وتنظيــم دورات تدريبيــة فنيــة متخصصــة للكــوادر العاملــة فــي اللجنــة األولمبيــة 
الُعمانيــة واالتحــادات واللجــان الرياضيــة فــي مجــال اإلدارة والتنظيــم والتخطيــط ومجــاالت العلــوم 
الرياضيــة الفنيــة، باإلضافــة إلــى إتاحــة التدريــب العملــي باألكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة لباحثــي 

جامعة الســلطان قابوس في المجاالت ذات التخصص بأعمال األكاديمية. 

أقيمــت بتاريــخ ٢١ أكتوبــر ٢٠٢٠م مراســم توقيــع اتفاقيــة ترويــج وتســويق فعاليــات اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة 
بيــن اللجنــة ومؤسســة ابتهــال الزدجالــي للتجــارة والخدمــات. تســعى اللجنــة مــن خــالل هــذه االتفاقيــة إلــى بنــاء 
شــراكات مــع مؤسســات القطــاع الخــاص لتعزيــز التعــاون معهــا وإيجــاد مصــادر دخــل إضافيــة تعــزز مــن قدرتهــا 

علــى تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة. 

وقــع االتفاقيــة عــن اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة الســيد/ خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة، وعــن 
مؤسســة ابتهال للتجارة والخدمات الفاضلة/ ابتهال بنت غازي الزدجالي رئيســة الشــركة.

وســيتم بموجــب االتفاقيــة قيــام الشــركة بالتســويق والترويــج لفعاليــات اللجنــة وبرامجهــا المختلفــة وإدارة 
فعالياتها بالتنســيق مع اللجان المســاعدة المختصة وفقًا ألهداف كل لجنة .

اتفاقية التســويق بين اللجنة األولمبية الُعمانية
ومؤسســة ابتهال للتجارة والخدمات
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األكاديمية
األولمبية الُعمانية
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التدشين

ــذي  ــد واســتمرارا للنهــج ال ــي الثامــن واألربعــون المجي ــد الوطن ــا مــع احتفــاالت الســلطنة بالعي تزامن
ــة  ــم تدشــين األكاديمي ــة" ت ــة فــي رؤيتهــا "الرياضــة مــن أجــل التنمي ــة العماني ــة األولمبي ــه اللجن تبنت
األولمبيــة الُعمانيــة تحــت رعايــة الشــيخ/ ســعد بــن محمــد المرضــوف الســعدي الوزيــر الســابق لــوزارة 
الشــؤون الرياضيــة بتاريــخ ٣ ديســمبر ٢٠١٨م فــي الطابــق األول بمبنــى اللجنــة األولمبيــة العمانيــة 
واالتحــادات الرياضيــة بحضــور أعضــاء مجلــس إدارة اللجنــة وعــدد مــن رؤســاء وأعضــاء االتحــادات 

واللجان الرياضية والمســؤولين في القطاع الرياضي والرياضيين وممثلي وســائل اإلعالم.  
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الريــادة فــي التنميــة البشــرية والتطويــر اإلداري 
للقطاع الرياضي في الســلطنة. 

الرؤيــــــة

نشــر وتعزيز القيم والفلسفة األولمبية.

الـرسـالـة

األهـــداف

البرامــج المنفذة في ٢٠٢٠م

- تطوير وتأهيل الكفاءات البشــرية بالمؤسســات الرياضية في مختلف العلوم الرياضية 

  وبأفضل األســاليب والطرق الحديثة.

- توفيــر منصــة للبحــث العلمي في مجاالت الرياضات األولمبية.

- تبنــي المبــادرات واألفكار البناءة لخدمة المجتمع الرياضي.

- دعــم برامــج التعليــم األولمبي في كافة المدارس والجامعات والكليات. 

الساعــات
المعتمدة: 

٧٥
ساعة

إجمــــالـــي
المشاركين

٨٢
مشارك

الـفــتــــرةعدد الساعاتاسم البرنامج م

١

٢

٣

٤

٥

أســاليب اإلدارة الحديثة في المؤسسات الرياضية

اإلعــالم الرياضي في العصر الرقمي 

العــالج الطبيعي وتأهيل اإلصابات الرياضية

التقييم النفســي والفســيولوجي قبل العودة للتدريب

مفهوم واســتراتيجيات التسويق الرياضي

١٥

١٥

١٥

١٥

١٥

فبـــرايـــر

يونيو - يوليو

سبتمبــر

سبتمبــر

أكتـــوبــر
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اللجنة الُعمانية لفض
المنازعات والتحكيم

الرياضي
87 86



اللجنــة الُعمانية لفض المنازعات والتحكيم
الرياضي "الواقع والمأمول"

وجــود كيــان قانونــي لحســم المنازعــات الرياضيــة ليــس ُمتطلــب دولــي بحســب الميثــاق األولمبــي؛ لكــن 
وجــود هــذا الكيان حتمية ضرورية العتبارات كثيرة وُمتعددة.

ــُث  ــرة، حي ــرة ُمبك ــُذ فت ــم الرياضــة من ــة فــي عال ــرات الحاصل ــًا للتغي ــي مواكب ــك كان الُمشــرع الُعمان لذل
نصت المادة السابعة من المرسوم السلطاني رقم (٢٠١٢/٥٧) على اختصاص لجان التحكيم الرياضي 
دون غيرهــا بالنظــر والفصــل فــي المنازعــات الرياضيــة المتعلقــة بتطبيــق أحــكام األنظمــة األساســية أو 
تفســير نصوصهــا، وتبعــًا لذلــك ُأشــهرت اللجنــة الُعمانيــة لفــض المنازعــات والتحكيــم الرياضــي بموجــب 

قــرار مجلــس إدارة اللجنــة األولمبية العمانية في العام ٢٠١٥م.
وتمكينــًا لهــذا الكيــان وإدراكًا بأهميتــه وضــرورة وجــوده فقــد ربطــت المــادة (٣) مــن القــرار الــوزاري رقــم 
(٢٠٢١/٢٢) الصــادر عــن وزارة الثقافــة والرياضــة والشــباب اســتحقاق اللجنــة األولمبيــة العمانيــة للدعــم 
الحكومــي بوجــود لجنــة فــض المنازعــات والتحكيــم الرياضــي واعتبارهــا أحــد أجهــزة اللجنــة الرئيســية، ومــا 
ــى عاتقــه  ــدور الُملقــى عل ــى ال ــي بالنظــر إل ــان القانون ــة هــذا الكي ــى أهمي ــة عل ــة واضح ــك إال دالل ذل

باعتبــاره ركيزة من ركائز الحق والعدل.
وقــد اســتطاعت اللجنــة الُعمانيــة لفــض المنازعــات والتحكيــم الرياضــي منــُذ إشــهارها علــى تجــاوز 
العديــد مــن العقبــات وقامــت بالفصــل فــي العديــد مــن المنازعــات الرياضيــة، واألمــل معقــود بمزيــد 
مــن اإلصالحــات الضروريــة التــي تتطلبهــا المرحلــة الُمقبلــة فــي إطــار التعديــالت التــي ســُتجرى علــى 
النظــام األساســي للجنــة األولمبيــة العمانيــة واألنظمــة األساســية لالتحــادات الرياضيــة وفقــًا للقراريــن 
الوزارييــن رقــم (٢٠٢١/٢٢ ) ورقــم (٢٠٢١/٢٣)، خصوصــًا بعــد أن تــم إناطــة االختصــاص بنظــر المنازعــات 

االنتخابية إلى لجنة الطعون االنتخابية ومنح االتحادات الرياضية خيار إنشــاء لجان تحكيم داخلية.

إضافــًة إلــى مــا تســتدعيه المرحلــة المقبلــة مــن تحديثــات الزمــة علــى اللوائــح الناظمــة للعمــل التحكيمــي 
باللجنة سواء كانت اإلجراءات التحكيمية وإصدار األحكام وتنفيذها أو لوائح األتعاب والرسوم. والمأمول خالل 
ــرة الُمقبلــة بحــث ومعالجــة تلــك األمــور وغيرهــا لتمكيــن هــذه اللجنــة مــن تقديــم خدماتهــا حســب  الفت

موجهــات رؤية عمان (٢٠٢٠-٢٠٤٠).

 أعضاء اللجنة

محطات مهمة

اختصاصات اللجنة

ــة  ــة األولمبي ــس إدارة اللجن ــرار مجل ــم الرياضــي بموجــب ق ــات والتحكي ــة فــض المنازع ــم إشــهار لجن - ت
العمانيــة فــي اجتماعــه الثالث لعام ٢٠١٥م المنعقد بتاريخ ٩ نوفمبر ٢٠١٥م.

- تــم اعتمــاد الئحــة فــض المنازعــات والتحكيــم الرياضــي فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة للجنــة 
االولمبيــة العمانيــة المنعقد بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٦م.

- أول تشــكيل للجنــة فــض المنازعــات والتحكيــم الرياضــي بموجــب قــرار رقــم (٧٧ لســنة ٢٠١٥م)، شــمل 
األعضاء التالية أسماؤهم:-

- تم اعتماد أول قائمة للمحكمين والموفقين أمام اللجنة بموجب القرار رقم (٤٦ لســنة ٢٠١٦م).

- تم اعتماد الئحة رســوم وتكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين بموجب القرار رقم (٥٠ لســنة ٢٠١٦م).

- ُأعيد تشــكيل اللجنة باألعضاء الحاليين بموجب القرار رقم (١٦ لســنة ٢٠١٧م).

- أعيد تشــكيل قائمة للمحكمين والموفقين أمام اللجنة بموجب القرار رقم (٥ لســنة ٢٠١٨م).

- مقتــرح تعديــل الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي.
- عمل الئحة تكاليف التحكيم وتحديثها وفقا للمســتجدات.

- نشــر الوعي بآلية فض المنازعات الرياضية وإجراءاتها أمام اللجنة.
- التعــاون والتنســيق مــع لجــان المنازعــات الرياضية الخليجيــة والقارية ومحكمــة التحكيم الرياضي (الكأس)  

   إلنجــاح مهامها واختصاصاتها.
- النظــر فــي المنازعــات الرياضيــة المتعلقــة باللجنة األولمبية الُعمانية أو أي من أعضائها والفصل  

   فيهــا وفقــا لالئحــة فض المنازعات والتحكيم الرياضي.
- وضــع التصــورات المتعلقة بتطوير عمل اللجنة.

- مــا تختــص بــه اللجنــة وفقــا للنظام األساســي للجنــة األولمبية الُعمانية وغيرها مــن القوانين واللوائح ذات الصلة.

٢٩ يناير ٢٠٢٠

الصفـــهاالســــــم

عضــــوا ٥

م

١

٢

٣

٤

رئيســــا

عضــــوا

عضــــوا

عضــــوا

مقرر اللجنة٦

الشــيخ / عبدالوهاب بن عبدالله الهنائي

الشــيخ / سعود بن حمد الرواحي

المحامي د / أحمد بن ســعيد بن ناصر الجهوري

المحامــي / مالك بن عبدالله المحروقي

الفاضل / زياد بن علي البلوشــي

الفاضل / خليل بن ســليمان السيابي

٢٩ يناير ٢٠٢٠

الصفـــهاالســــــم

عضــــوا ٥

م

١

٢

٣

٤

رئيســــا

عضــــوا

عضــــوا

عضــــوا

الشــيخ / عبدالوهاب بن عبدالله الهنائي

الشــيخ / سعود بن حمد الرواحي

المحامي الشــيخ / أحمد بن ســيف البرواني

الفاضــل / محمد بن إلياس فقير

الفاضل / زياد بن علي البلوشــي
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اإلنجــازات والبــرامـج
االتحادات واللجان الرياضية
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االتحــاد العماني لكرة القدم

االتحاد العماني للفروسية

دوري
عمانتل

يناير – نوفمبر
سلطنة ُعمان

محلي

دوري
 الدرجة
 األولى

يناير – نوفمبر
سلطنة ُعمان

محلي

دوري
تحت

 ٢١سنة

يناير – مارس
سلطنة ُعمان

محلي

دوري
تحت

١٨ سنة

يناير – مارس
سلطنة ُعمان

محلي

 مسابقة كأس
حضرة صاحب

الجاللة

يناير – نوفمبر
سلطنة ُعمان

محلي

كأس
االتحاد

يناير – مارس
سلطنة ُعمان

محلي

بطولة االتحاد
اآلسيوي لكرة
القدم لألندية 

يناير – مايو
سلطنة ُعمان

الكويت / البحرين
األردن / فلسطين

آسيوي

ورش ودورات
تدريبية
متنوعة 

يناير – ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

اجتماع اتحاد
غرب آسيا

للمسؤولية
االجتماعية

األردن

آسيوي

االجتماع التشاوري
للمدراء الفنيين
حول بطولة اتحاد

غرب آسيا
تحت سن ٢١

فبراير
األردن

آسيوي

معسكر داخلي
للمنتخب الوطني

للشباب

ينايــــر – اإلمــارات 
ديسمبر- البحرين

خارجي

دوري تحت
١٥ سنة 

يناير – مارس
سلطنة ُعمان

 مــارس
الهــنـــــد

محلي

االجتماع اآلسيوي لمشاركات
المنتخبــات الوطنية واألندية في

المسابقات اآلسيوية 
آسيوي

االتحــاد العماني للكرة الطائرة

دوري
الدرجة
الثانية

يناير – ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

درع
الوزارة 
التاسع

يناير – ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

ورشة
صقل
الحكام

يناير 
سلطنة ُعمان

محلي

دوري
الدرجة
األولى

يناير – ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

دوري
الناشئين

يناير – ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

سباق
قوة التحمل

الدولي

فبراير
قطر

دولي

١

بطولة العيد
الوطني

الخمسين المجيد
اللتقاط األوتاد

ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

البطولة الدولية
لقفز الحواجز

المؤهلة لكأس
العالم

فبراير
سلطنة ُعمان

دولي

كأس
مزرعة
الروية

فبراير
اإلمارات

دولي

١

بطولة
التاج الثالثي

العربي

مارس
اإلمارات

دولي

سباق
دلما

يناير
اإلمارات

دولي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م
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االتحــاد العماني أللعاب القوى تابــع / االتحــاد العماني للكرة الطائرة

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

الدورة
التدريبية
لترقية
الحكام

مارس
سلطنة ُعمان

محلي

نهائي
درع

 الوزارة

مارس
سلطنة ُعمان

محلي

ملتقى
تطوير
ألعاب
القوى

مايو
سلطنة ُعمان

محلي

ورشة
تنشيطية

في ألعاب
القوى

أبريل
سلطنة ُعمان

محلي

المشاركة في
دورة العالج

الطبيعي وتأهيل
اإلصابات الرياضية

سبتمبر
سلطنة ُعمان

محلي

دورة أساسيات
التحكيم

في مسابقات
ألعاب القوى

يوليو
سلطنة ُعمان

محلي

المشاركة في دورة
التقييم النفسي
والفسيولوجي

قبل العودة
للتدريب

سبتمبر
سلطنة ُعمان

محلي

المشاركة في
دورة اإلعالم
الرياضي في

العصر الرقمي

يوليو
سلطنة ُعمان

محلي

االتحــاد العماني لكرة اليد

البطولة الخليجية
الـ٣٧ لألندية

للرجال

فبراير
الكويت

خليجي

البطولة الـ٣٨
لألندية العربية

فبراير
مصر

عربي

االجتماع الـ١٤
لألندية

التنفيذية 

فبراير
مصر

عربي

اجتماع لجنة
الحكام باالتحاد

اآلسيوي

فبراير
تايلند

آسيوي

اجتماع لجنة
المدربين باالتحاد

اآلسيوي

فبراير
تايلند

آسيوي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

ديسمبر - مارس 
سلطنة ُعمان محليدرع الوزارة التاسع

يناير – مارس
سلطنة ُعمان محليدوري عام السلطنة
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االتحاد الُعماني للهوكي االتحاد العماني للسباحة

البطولة العربية
والبطولة الدولية

الكبرى لرماية الشوزن

يناير – فبراير
المغرب

عربي / دولي

البطولة المحلية
للرماية

ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

دورة األلعاب الخامسة
لألندية العربية للسيدات

فبراير
اإلمارات

عربي

٣١٣

البطولة العربية
الـ١٥ الشاملة

فبراير
المغرب

عربي

١٤١٢

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

بطولة تحدي
السرعة

ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

المشاركة في بطولة
الالذقية للسباحة

نوفمبر
سوريا

دولي

دورات تأهيلية

مارس – سبتمبر 
سلطنة ُعمان

محلي

بطولة أندية
وأكاديميات مسقط 

مارس
سلطنة ُعمان

محلي

معسكر
داخلي

يناير / فبراير / ســبتمبر
سلطنة ُعمان

محلي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

اجتماع الجمعية العمــــــوميـــــــــة
غيــــــر الـعــاديـة

نوفمبر
سلطنة ُعمان

محلي

بطولة جاتوريد األولـــــــــــى
للناشئيــــــــــــــن

فبراير
سلطنة ُعمان

محلي

بطولة الرابطة العربية
لـرواد التنس الثامنة

يناير
سلطنة ُعمان

عربي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

االتحــاد العماني للتنس األرضي االتحاد العماني للرماية

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

ورشة عمل مدربي
حراس المرمى

يوليو
عن بعد

آسيوي

اجتماع الجمعية
العمومية العادية

يوليو
سلطنة ُعمان

محلي

اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية

يوليو
سلطنة ُعمان

محلي

ورشة عمل
المدربين الوطنيين

يوليو
عن بعد

آسيوي

ورشة عمل مدربي
اللياقة البدنية

يوليو
عن بعد

آسيوي
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االتحاد الُعماني لكرة الســلة

االتحاد العماني لســباقات الهجن

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

دوري عام
السلطنة

ديســمبر  – مارس 
سلطنة ُعمان

محلي

بطــولـــة
الناشئين

فبراير
سلطنة ُعمان

محلي

البطولة العاشرة
لـــــــدرع الـــــوزارة

مارس
سلطنة ُعمان

محلي

بطولــة
الشباب

ديســمبر  – مارس 
سلطنة ُعمان

محلي

بطولـــة
األشبال

أكتوبــر  – يناير 
سلطنة ُعمان

محلي

االتحاد الُعماني لكرة الســلة

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

اجتماع
مدربي األندية

نوفمبر
سلطنة ُعمان

محلي

اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية

نوفمبر
سلطنة ُعمان

محلي

اجتماع مدربي
وإدارات األندية

ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

ورشة عمل لمدربي
مراكز تدريب األشبال

نوفمبر
سلطنة ُعمان

محلي

محاضرات لتطوير
وتأهيل المدربين

يوليو - أغسطس
سلطنة ُعمان

محلي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

سباق الهجن

ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

سباق الهجن

ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

سباق الهجن

ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

السباق السنوي

مارس
سلطنة ُعمان

محلي

مسابقة المزاينة 

يناير - فبراير 
سلطنة ُعمان

محلي

االتحاد الُعماني للرياضة المدرســية

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

أغسطس - أكتوبر
سلطنة ُعمان

تنظيــــم والمشــاركــــة فـي  الــعـــديــــد مــن الــدورات
محليوالـــورش التدريبيـــــة فـــي مجاالت األلعاب الرياضية

االتحــاد العماني لكرة الطاولة

االتحــاد أو اللجنة وأبرز البرامج ٢٠٢٠م

يناير – فبراير
سلطنة ُعمان

محليمعســكر داخلي للفئات العمرية
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اللجنة الُعمانية للشطرنج

بطولة االتحاد
الُعماني للدراجات الهوائية

نوفمبر - ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

ورشــة التدريب الرياضي في
عالم الدراجات الهوائية

أغسطس
سلطنة ُعمان

محلي

ورشة األنشطة
والفعاليات الخاصة باالتحاد

يوليو
سلطنة ُعمان

محلي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

االتحــاد الُعماني للدراجات الهوائية

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

بطولة جامعة السلطان
قابوس الدولية
الثانية للشطرنج

فبراير
عن بعد

دولي

بطولة خليك
بالبيت للشطرنج

مــارس –  أبريل
سلطنة ُعمان

محلي

بطولة
آسيا للكبار

يوليو
عن بعد

آسيوي

بطولة
المنتخب للشطرنج

يناير
سلطنة ُعمان

محلي

كأس الشارقة
الدولية للنساء

يناير 
اإلمارات

دولي

تابع / اللجنة الُعمانية للشــطرنج

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

بطولة ُعمان
الفردية للعموم

أغسطس
سلطنة ُعمان

محلي

بطولة العرب
الفردية للشطرنج

أكتوبر
عن بعد

عربي

بطولة األندية
للفئات العمرية

أكتوبر
سلطنة ُعمان

محلي

بطولة ُعمان
الفردية للفئات

العمرية

أغسطس
سلطنة ُعمان

محلي

أولمبياد
الشطرنج

يوليو – أغسطس
عن بعد

دولي

 ديسمبر
سلطنة ُعمان

مهرجان الشطرنج
محليالمدرسي

بطولة يوم الطفل
العالمي للشطرنج

نوفمبر
سلطنة ُعمان

محلي

بطولة
تحدي البقاء

نوفمبر – ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

بطولة اليوم الدولي
لألشخاص ذو اإلعاقة

ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

بطولة أمم
آسيا للشطرنج

أكتوبر
عن بعد

آسيوي

بطولة
األندية للعموم

أكتوبر
سلطنة ُعمان

محلي
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اللجنة البارالمبية العمانية اللجنة العمانية للمبارزة

البطولة العربية
للشباب والناشئين

فبراير
البحرين

عربي

المعسكر التدريبي
للمنتخب الوطني
للمبارزة بالسيف

فبراير
الكويت

خليجي

مشــاركة اللجنة في
معسكر النخبة التابع
لــــــوزارة الثقــــافـــــة
والرياضة والشباب

يناير
سلطنة ُعمان

محلي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

ندوة
"كرة القدم
للمكفوفين

مايو
عن بعد

دولي

ملتقى
المغرب
الدولي

فبراير – مارس
المغرب

دولي

ملتقى ُعمان
أللعاب
القوى

فبراير
سلطنة ُعمان

محلي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

اللجنــة العمانية لرفع األثقال والقوة البدنية اللجنة العمانية للبولينج

١

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

ديسمبر
سلطنة ُعمان

بطولــة اللجنة العمانية للبولينج
المفتوحة

محلي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

فبراير – مارس
اإلمارات

آسيويبطولة غرب آســيا لرفع األثقال

٣١

٢١
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بطولة مؤسسات التعليم
العالي لكرة الطائرة الشــاطئية

يناير
سلطنة ُعمان

محلي

البطولة الجامعية
الدولية لأللعاب

اإللكترونية

يونيو – يوليو
عن بعد

دولي

البطولة
العربية الجامعية

الرابعة لكرة الطائرة الشــاطئية

فبراير – مارس
سلطنة ُعمان

عربي

االجتماع الثالث للجمعية
العمومية لالتحاد العربي

للرياضة الجامعية

فبراير
سلطنة ُعمان

محلي

المؤتمر الدولي
للرياضة الجامعية

أغسطس
عن بعد

دولي

بطولة آسيا
الجامعية للشطرنج

ديسمبر
عن بعد

آسيوي

بطولة مؤسسات التعليم
العالي للقوة البدنية

سبتمبر
عن بعد

محلي

الملتقى االفتراضي لليوم
العالمي للرياضة الجامعية

سبتمبر
سلطنة ُعمان

محلي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

يناير 
سلطنة ُعمان

سباق قوارب
محليالتجديف التقليدية

فبراير
سلطنة ُعمان

البطولة العاشــرة للشراع بدول
خليجيمجلــس التعاون لدول الخليج العربية

اللجنــة العمانية للرياضات البحرية

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

مارس
سلطنة ُعمان

ورشة حكام الريشة
محليالطائرة

أكتوبر
سلطنة ُعمان

محاضرات تعريفية
متنوعة

محلي

اللجنة الُعمانية للريشــة الطائرة

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م

ديسمبر
سلطنة ُعمان

دورة تدريبيــة في قوانين
محليلعبة الثالثي الحديث

ديسمبر
سلطنة ُعمان محليسباق ترياثلون مفتوح

اللجنــة الُعمانية للثالثي الحديث

اللجنــة الُعمانية للرياضة الجامعية

اللجنة العمانية لألسكواش

١

١١

ملتقى أمناء
السر ٢٠٢٠

أبريل
سلطنة ُعمان

محلي

دورة التقييم النفسي
والفسيولوجي قبل

العودة للتدريب

ديسمبر
سلطنة ُعمان

محلي

دورة القيادة
المجتمعية الفاعلة

سبتمبر
سلطنة ُعمان

محلي

دورة العالج الطبيعي
وتأهيل اإلصابات

الرياضية

سبتمبر
سلطنة ُعمان

محلي

أبــــــــــــرز الـــــبــــــــــرامــــــــــــــج ٢٠٢٠م
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اللجان المساعدة 
لمجلس اإلدارة
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تقديــم المشــورة الفنيــة فيمــا يتعلــق برفــع مســتوى المنتخبــات الوطنيــة واقتــراح 
الدعــم المقــدم لهــا مــن أجــل حســن إعدادهــا وتشــكيل واقتــراح الوفــود التــي ســتمثل 

السلطنة في البطوالت اإلقليمية والقارية والدولية.

- عقد فريق العمل ٢٨ اجتماعا مشترًكا مع االتحادات الرياضية واألجهزة الفنية.
- جوالت أسبوعية تفقدية لمواقع تدريب المنتخبات الوطنية. 

- عمل دراسات تحليلية ودراسة خطط االتحادات الرياضية وتقييم مشاركاتها الخارجية.

لجنة
التخطيط
والمتابعة

برامجها خالل
عام ٢٠٢٠م

االختصاصات

٩٤
عـــــــــــــــــدد
األعـضـــــــاء

عـــــــــــــــــدد
االجتماعات ٢٠٢٠

دعــم ونشــر برامــج الرياضــة للجميــع وتعميمهــا علــى االتحــادات واللجــان الرياضيــة، 
ونشــر الوعــي وتثقيــف المجتمــع بأهميــة ممارســة الرياضــة ودورهــا فــي تقليــل 

اإلصابة باألمراض من خالل وسائل اإلعالم المختلفة.

- تنظيم التصفيات المؤهلة لبطولة أقوى رجل خليجي.

اللجنة الُعمانية
للرياضة والمجتمع

النشط

برامجها خالل
عام ٢٠٢٠م

االختصاصات

٩٤
عـــــــــــــــــدد
األعـضـــــــاء

عـــــــــــــــــدد
االجتماعات ٢٠٢٠

تنشــيط وتفعيــل األنشــطة النســوية فــي المجــال الرياضــي بالتعــاون مــع الجهــات 
المعنيــة، والتنســيق مــع االتحــادات واللجــان الرياضيــة بالســلطنة، ولجــان رياضــة المــرأة 
فــي المجلــس األولمبــي اآلســيوي واللجنــة األولمبيــة الدوليــة والهيئــات والمنظمــات 
الرياضيــة النســوية القاريــة والدوليــة األخــرى بمــا يعــود بالفائــدة لرفــع مســتوى األنشــطة 

الرياضية النسوية.

- إقامة برنامج اللياقة البدنية للنساء.
- اســتمرارية تدريبــات المنتخــب الوطنــي لكــرة اليــد للفتيــات (مجمــع بوشــر – مجمــع رســتاق 

الرياضي - نادي األمل- قاعدة السلطان البحرية) ٣ أيام أسبوعيا.
- اســتمرارية تدريبــات المنتخــب الوطنــي لكــرة اليــد "عــن بعــد" عبــر مواقــع التواصــل 

االجتماعي وبرنامج زووم. 
- مشــاركة المنتخــب الوطنــي لكــرة اليــد والجهــاز الفنــي واإلداري فــي نــدوة (كورونــا 

واإلصابات الرياضية) "عن بعد". 
- مشــاركة المنتخــب الوطنــي لكــرة اليــد فــي محاضــرة "عــن بعــد" بعنــوان (مهــارات 

التعامل مع وسائل اإلعالم). 
- مشــاركة الســيدة رئيســة اللجنــة فــي الملتقــى النســائي الرياضــي كمتحدثــة فــي محــور 

(دورة المرأة في دعم الرياضة النسائية) "عن بعد".
- إقامة جلسة حوارية لمناقشة آلية تطوير الرياضة النسائية بالسلطنة للمرحلة القادمة. 

اللجنة
الُعمانية لرياضة

المرأة

برامجها خالل
عام ٢٠٢٠م

االختصاصات

٨١
عـــــــــــــــــدد
األعـضـــــــاء

عـــــــــــــــــدد
االجتماعات ٢٠٢٠

109 108



تســاهم فــي تنظيــم البرامــج واألنشــطة والمســابقات بمــا يحقــق حمايــة البيئــة فــي 
المجــال الرياضــي، وإعــداد الدراســات والبحــوث المتعلقــة بالبيئــة الرياضيــة واقتــراح 
بأســس  الرياضيــة  المؤسســات  إلــى توعيــة  الخاصــة بحمايتهــا، باإلضافــة  اآلليــات 

ومعايير البيئة الرياضية والتنسيق مع وسائل اإلعالم المختلفة لتحقيق ذلك. 

- المشاركة في احتفاالت يوم البيئة العماني (٨ يناير)، ويوم األراضي الرطبة (٢ فبراير).
- المشاركة في حملة استزراع أشجار المانجروف. 

اللجنة
الُعمانية للرياضة

والبيئة

برامجها خالل
عام ٢٠٢٠م

االختصاصات

٩٤
عـــــــــــــــــدد
األعـضـــــــاء

عـــــــــــــــــدد
االجتماعات ٢٠٢٠

ــة لمكافحــة المنشــطات بمــا يتوافــق مــع الئحــة مكافحــة المنشــطات  إعــداد الالئحــة الوطني
الخاصــة بالوكالــة الدوليــة لمكافحــة المنشــطات، والتعــاون والتنســيق مــع االتحــادات واللجــان 
الرياضيــة فيمــا يتعلــق بفحــص المنشــطات للمنتخبــات الوطنيــة واألنديــة، والنظــر فــي 

المخالفات الخاصة بمكافحة المنشطات وإصدار القرارات والتوصيات الخاصة بها.

- تنفيذ عدة محاضرات توعوية لبعض االتحادات الرياضية واألندية والفرق.
- المشاركة في تغطية ماراثون مسقط بالموج.

- التنســيق مــع وزارة الثقافــة والرياضــة والشــباب واللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فــي موائمــة 
الالئحة العمانية لمكافحة المنشطات مع المدونة الجديدة لمكافحة المنشطات.

لتعزيــز  باليونيســكو  المنشــطات  مكافحــة  لصنــدوق  األطــراف  دول  اجتمــاع  حضــور   -
االتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات بين الدول األعضاء.

- حضــور اجتماعــات المنظمــة اإلقليميــة لمكافحــة المنشــطات لــدول الخليــج العربــي 
واليمن "عن بعد". 

اللجنة
الُعمانية لمكافحة

المنشطات

برامجها خالل
عام ٢٠٢٠م

االختصاصات

٩٩
عـــــــــــــــــدد
األعـضـــــــاء

عـــــــــــــــــدد
االجتماعات ٢٠٢٠

تختــص بتمثيــل الرياضييــن الُعمانييــن ورفــع توصيــات عنهــم ونشــر الثقافــة األولمبيــة 
بينهــم ومتابعــة مســتوياتهم وخصوصــا العبــي المنتخبــات الوطنيــة فــي المالعــب 

والمباريات والمعسكرات.

- بدء مشروع حصر الرياضيين واعتماد االستمارات الخاصة به.
- التنسيق مع االتحادات الرياضية لتشكيل لجان للرياضيين في كل لعبة.

برامجها خالل
عام ٢٠٢٠م

االختصاصات

٧٢
عـــــــــــــــــدد
األعـضـــــــاء

عـــــــــــــــــدد
االجتماعات ٢٠٢٠

اللجنة
الُعمانية

للرياضيين

ــة فــي المؤسســات  ــوادر العامل ــن والك ــة والرياضيي ــادات الرياضي ــل وصقــل القي تأهي
ــدورات المقدمــة مــن التضامــن  ــد مــن ال ــق العدي ــر مهاراتهــا عــن طري ــة وتطوي الرياضي

األولمبي باللجنة األولمبية الدولية.

- البرنامج الكندي لتأهيل المدربين (النخبة).
- تشغيل منصة التضامن األولمبي.

لدراســة  الدولــي  األولمبــي  التضامــن  مــن  مدعومــة  كاملــة  منحــة  علــى  الحصــول   -
الماجستير في جامعة بيلوبينز اليونانية.

اللجنة
الُعمانية للتضامن

األولمبي

برامجها خالل
عام ٢٠٢٠م

االختصاصات

٩٢
عـــــــــــــــــدد
األعـضـــــــاء

عـــــــــــــــــدد
االجتماعات ٢٠٢٠

تأهيــل وصقــل الكــوادر العاملــة فــي مجــال الطــب الرياضــي ونشــر الثقافــة الطبيــة 
والرياضيــة، باإلضافــة إلــى التعــاون والتنســيق مــع االتحــادات واللجــان الرياضيــة الُعمانيــة 

ولجان الطب الرياضي بالمجالس والهيئات واللجان اآلسيوية والقارية والدولية.

- تقديم تصور برنامج "كرة قدم المشي من أجل الصحة للسيدات" (النسخة الُعمانية). 
- تقديــم مقتــرح إقامــة ورش توعويــة فــي محافظــات الســلطنة عــن "إســعاف وتدليــك 

.(AED) القلب" مع شراء األجهزة المختصة

اللجنة
الُعمانية للطب

الرياضي

برامجها خالل
عام ٢٠٢٠م

االختصاصات

٧١
عـــــــــــــــــدد
األعـضـــــــاء

عـــــــــــــــــدد
االجتماعات ٢٠٢٠
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الموظفون
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يحــرص مجلــس إدارة اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة دائًمــا علــى تطويــر وتنظيــم إجــراءات العمــل 
والــكادر الوظيفــي علــى وجــه الخصــوص باعتبــاره العنصــر األول واألساســي المحــرك لتحقيــق 

األهــداف المطلوبة لألعمال اليومية في اللجنة.

ــة فــي  ــة الُعماني ــة األولمبي ــة باللجن ــن راشــد الغافــري – كاتــب شــؤون إداري ــه ب شــارك الفاضــل/ عبدالل
دورة أســاليب اإلدارة الحديثــة فــي المؤسســات الرياضيــة التــي أقيمــت خــالل الفتــرة (١٧ – ١٩) فبرايــر 

٢٠٢٠م بتنظيــم مــن األكاديمية األولمبية الُعمانية. 

نظــرًا لمتطلبــات العمــل والحاجــة إلــى تطويــر مهــارات موظفــي اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة فقــد شــاركت 
الفاضلــة/ إلهــام بنــت ســالم النعمانيــة – أخصائــي إعالمــي باللجنــة، والفاضــل/ عبداللــه بــن راشــد 
الغافــري – كاتــب شــؤون إداريــة فــي دورة اإلعــالم الرياضــي فــي العصــر الرقمــي التــي نظمتهــا 

األكاديميــة األولمبيــة الُعمانيــة عبــر االتصال المرئي خالل الفترة ٣٠ يونيو – ٢ يوليو ٢٠٢٠م.

- حصلــت الفاضلــة/ هنــاء بنــت ســعيد البطاشــية – رئيــس قســم التنســيق والمتابعــة بالندب على شــهادة 
الماجستير من الكلية الحديثة للتجارة والعلوم تخصص اإلدارة العامة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف. 

- حصــل الفاضــل/ بــدر بــن علــي أوالد ثانــي – رئيــس قســم الشــؤون اإلداريــة علــى شــهادة الماجســتير 
فــي إدارة األعمــال من كلية مجان الجامعية. 

- ُيكمــل الفاضــل/ ماجــد بــن خميــس الهنائــي – مترجــم باللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة دراســته العليــا 
(الماجســتير) في جامعة نزوى - تخصص (الترجمة).

موظفــي اللجنــة األولمبية الُعمانية حتى نهاية عام ٢٠٢٠م

مستجدات ٢٠٢٠

التدريب والتأهيل

دورة أســاليب اإلدارة الحديثة في المؤسســات الرياضية

دورة اإلعــالم الرياضي في العصر الرقمي

الدراسات العليا
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العدداالقسام م

المجموع:

الشؤون اإلدارية

الشؤون المالية

التنسيق والمتابعة

اإلعــــــــالم

تقنية المعلومات

الشؤون القانونية

األكاديمية األولمبية

اللجان المساعدة

التضامن األولمبي

الترجمــــة

الخبـــــــــراء

٨

٢

١

١

١

٢

٢

١

٢

١

١

٢٢

١

٢

٣

٤

الحالةاالسمم

ســالم بن محمد الرواحي 

راشــد بن سليمان الكلباني 

هنــاء بنت ناصر العبيدانية 

بدر بن ســالم الرواحي 

التعاقد

التعاقد

التقاعد

االنتداب

الوظيفة

رئيس قســم الشؤون المالية بالندب

رئيس قســم الشؤون المالية بالندب

باحث قانوني

مراسل
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قراءة لعام ٢٠٢١م
من الجانب الرياضي
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قــراءة لعام ٢٠٢١م من الجانب الرياضي

خطــة اللجنة األولمبية الُعمانية في
مجال المشــاركات الخارجية لعام ٢٠٢١م

تعتبــر خطــة اللجنــة األولمبية الُعمانية لعام ٢٠٢١م إحدى األهداف الســنوية 
للخطــة االســتراتيجية بعيــدة المــدى (باريــس ٢٠٢٤م) وبمــا يتوافق مع الرؤية 

االســتراتيجية للسلطنة (عمان ٢٠٢٠ – ٢٠٤٠م).

وفــي هــذا الســياق عقــد الســيد خالــد بــن حمــد البوســعيدي رئيــس اللجنــة األولمبيــة الُعمانيــة ومجلــس 
إدارة اللجنــة عــدة اجتماعــات مــع االتحــادات واللجــان الرياضيــة لتعزيــز التعــاون المتعــدد الجوانــب لتنســيق 
وعمــق  بشــمولية  األمــد  وقريبــة  والمتوســطة  البعيــدة  المشــتركة  واألهــداف  والبرامــج  الخطــط 
وبأســلوب علمــي، والســعي المشــترك لتحقيــق إضافــة نوعيــة تفاعليــة تأخــذ بعيــن االعتبــار المتغيــرات 
الداخليــة والخارجيــة والرؤيــة المســتقبلية وإعــادة هيكلــة معطيــات الواقــع وآفــاق المســتقبل فــي 
مســارات التنميــة الرياضيــة الشــاملة، ووضــع الحلــول وتوفيــر البدائــل، وتوجيــه السياســات وتحديــد 
ــراءات المناســبة  ــاذ اإلج ــة واتخ ــة الماضي ــات المرحل ــل بيان ــل مــن خــالل تحلي ــات بالشــكل األمث األولوي

لبناء مســتقبل أفضل على مختلف المســتويات المحلية واإلقليمية والقارية والدولية.

فــي ضــوء الظــروف االســتثنائية التــي مــرت بهــا الرياضــة فــي الســلطنة بســبب جائحــة كورونــا، وإعــادة 
جدولــة األهــداف االســتراتيجية والمرحليــة والخطــط الســنوية للجنــة األولمبيــة الُعمانيــة واالتحــادات 
الوطنيــة  المنتخبــات  واقــع  ودراســة  الطبيعــي،  لمســاره  الرياضــي  النشــاط  إعــادة  مــع  الرياضيــة 
والمســتويات الفنيــة لالعبيــن فــي ظــل عــدم تنفيــذ الخطــط والبرامــج بشــكل متكامــل ودقيــق لكافــة 

مكونات التدريب الرياضي البدني والفني والخططي والنفســي..الخ،

ونتيجة لهذه الظروف فإن هناك كثافة للدورات اإلقليمية والقارية واألولمبية خالل عام 2021م بســبب 
ترحيل الدورات المقررة عام 2020م إلى عام 2021م والتي يبلغ عددها ســتة دورات على النحو التالي: 

ــم بالفعــل تأجيــل دورة األلعــاب اآلســيوية  ــدورات، وقــد ت ومــا زالــت المخــاوف قائمــة لتأجيــل بعــض ال

الشــاطئية إلى عام 2022م.

١

٢

٣

٤

٥

٦

البلد المستضيفاسم الدورةم

دورة األلعاب األولمبية

دورة األلعاب اآلســيوية الشاطئية 

دورة األلعاب اآلســيوية للصاالت 

دورة األلعــاب الرياضية لدول مجلس التعاون

دورة األلعاب اآلســيوية للشباب 

اليابان

الصين

تايلند

الكويت

الصين

تركيــــادورة التضامن اإلسالمي 
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والشــباب  والرياضــة  الثقافــة  وزارة  مــع  الجوانــب  متعــدد  الوثيــق  التعــاون   -
المســتوى  إلــى  الوطنيــة  بالمنتخبــات  للوصــول  الرياضيــة  واللجــان  واالتحــادات 
الــدورات  مختلــف  فــي  للســلطنة  المشــرف  التمثيــل  لتحقيــق  الالئــق  الفنــي 

والبطــوالت اإلقليمية والقارية والدولية. 

- تنظيــم النشــاط الرياضــي األولمبــي وتنســيق الخطــط بيــن مختلــف االتحــادات 
واللجــان الرياضيــة إلعــداد المنتخبــات الوطنيــة والِفــرق التــي تمثــل الســلطنة فــي 

مختلف الدورات والبطوالت. 

األهداف والتوجهات العامة

األهداف السنوية

الهدف
االستراتيجي
بعيد المدى

رؤية
ُعمان
٢٠٤٠

الهدف
األساسي

بعيد المدى

دورة 
األلعاب األولمبية

(باريس ٢٠٢٤م)
و دورة األلعاب األولمبية

(لوس أنجلوس
 ٢٠٢٨م)

 دورة األلعــاب األولمبيــة - طوكيو 2021م.

دورة األلعــاب الرياضيــة لدول مجلس التعاون – الكويت 2021م.

دورة األلعاب اآلســيوية الشــاطئية – الصين 2021م.

دورة األلعاب اآلســيوية للصاالت – تايلند2021م.

دورة األلعاب اآلســيوية للشــباب – الصين 2021م.

دورة التضامن اإلســالمي – تركيا 2021م.

المشــاركة النوعيــة فــي مختلف البطوالت الخاصــة باالتحادات الرياضية. 

مــن  المزيــد  وتحقيــق  الوطنيــة  للمنتخبــات  الفنــي  المســتوى  لتطويــر  المســتمر  الســعي 
اإلنجازات الرياضية.

العمــل علــى توفيــر كافــة مســتلزمات ومتطلبــات نجــاح البرامــج التنفيذيــة بالتعــاون الوثيــق مــع 
مختلف المؤسســات والهيئات والشــركاء.

دراســة خطــط المشــاركة واختيــار األفضــل واألنســب فــي ضــوء تحليــل المعلومــات والبيانــات 
المســتقبلية  الرؤيــة  لتحديــد  الوطنيــة  بالمنتخبــات  الخاصــة  البيانــات  قاعــدة  فــي  المتوفــرة 
ــرات،  ــات والظــروف والمتغي ــر اإلمكان ــي وتقدي ــد المســتوى الفن لمســتويات التنافــس، وتحدي

والعمــل على االســتفادة القصوى مــن اإلمكانات المتاحة.

تحقيــق األهــداف بمنهجيــة علمية واقعية وشــمولية، واعتماد مبدأ التــدرج في تحقيقها.

قيــاس األداء مــن خــالل الدراســات التحليليــة واالختبــارات الطبيــة والبدنيــة والفنيــة ونتائــج 
المشــاركات في الدورات والبطوالت.

األهداف المرحلية
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تواصــل

تواصل معنا عبر: 

الموقع اإللكتروني

رقم الهاتف

الفاكس

OmanOlympics

www.ooc.om

+٢٤٦١٣١٦٠ ٩٦٨+  /   ٢٢٠٥٨٤٠٦ ٩٦٨ 

+٢٤٦١٣٠٦٧ ٩٦٨

ص.ب: ٢٤٨٢ روي، الرمــز البريدي: ١١٢

سلطنة ُعمان
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التحرير: 
د. معتصــم بن أحمد غوتوق
إســحاق بن أحمد البلوشي
علي بن ســالم البوصافي
خليل بن ســليمان السيابي
إلهام بنت ســالم النعمانية
ســالم بن محمد الرواحي

التنسيق والمتابعة:
إلهام بنت ســالم النعمانية 

التدقيق اللغوي: 
ســالم بن محمد الرواحي

الترجمة: 
ماجــد بن خميس الهنائي

اإلشراف العام: 
طه بن ســليمان الكشري 

٢٠٢٠
التقرير السنوي ألنشطة

اللجنة األولمبية الُعمانية 

إضــاءات

رقم اإليداع: ٢٠٢١/٣٩١٤
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HM Sultan Qaboos Bin Said
The Former Sultan Of Oman

HM Sultan Haitham Bin Tariq
 Sultan Of Oman



ROYAL SPEECH

We stand today with solid will and unrelenting 
determination at the threshold of an important 
stage of development and construction in 
Oman, a stage that you have participated in 
defining its aspirations for the future vision 
(Oman 2040), and you have contributed to 
setting its economic, social and cultural 
orientations goals that embody the clear vision 
and the great aspirations for more prosperous 
and developing future.

Haitham Bin Tariq
Sultan of Oman



INTRODUCTION

Since its establishment in 1982, Oman Olympic Committee (OOC) has sought 
to consolidate its foundations in order to properly embrace its 
achievements. One of the most important achievements is the issuance of 
its statute approved by International Olympic Committee (IOC), which value 
the committee with a basis upon which to ascend towards success.
Despite what the world faced in 2020 as a result of COVID-19 that affected  
and still the progress not only on the committee but on the whole world, 
however, this did not stumble upon the path of achievement. Values and 
goals remain the same despite the different situations and times, and are 
even more evident in crises, and the committee has made its endeavor 
towards that according to the global and local changes.
Highlights shows the efforts and activities of the committee and its 
cooperation with Ministry of Culture, Sports and Youth, Federations and 
Sports Committees during the year, as well as, for example the hard efforts 
with local public and private bodies, and regionally with neighboring 
countries, regional committees and councils, and at the international level 
through Cooperating with IOC, the International Academy and other 
international entities, each according to its competence.
Moreover, the issuance of these publications year after year, to be 
considered a documented reference of what has been achieved during each 
year, and is considered a future incentive to accomplish more. Accordingly, 
we put in your hands this book which contains what have been 
accomplished during the period from January 1 to December 31 of 2020.



THE VISION OF
HM SULTAN QABOOS
AND HIS ROLE IN
YOUTH AND SPORTS
Qaboos is a name which if mentioned, the 
youth's ears listened joyfully, and the 
athletes’ souls long for their first inspirer 
(Qaboos), he was such generous giver, put 
in his lofty vision a place for youth and 
sports, and had space his heart and 
speeches for them and made them at the 
forefront of his interests. Out of his belief 
and great wisdom, that young people are 
the foundation and the strong pillar of 
building nations and the progress of 
civilizations.
 
It his sublime pronouncement said: (It is no 
secret that our interest in Omani people is 
not limited to one year without another, 
but the lofty goal envisaged for this year is 
a reminder, warning, and unequivocal 
guidance that young people are always at 
the core of our concerns. We do not 
overlook even a blink of an eye about their 
advancement, intellectually, scientifically, 
culturally, athletically, artistically and 
technically) Book: (Words and Speeches of 
His Majesty, pp. 317, 318).

The leader of the new renaissance and the founder 
of the present Oman, His Majesty Sultan Qaboos bin 

Said was clear of influence and confident 
physiognomy. Laws and decrees issued for youth, and 

create parental support and care that is not mistaken in 
its estimation, and is always fair in its balance, so they 

paved the path of construction and advanced with 
balanced courage behind their unparalleled leader setting 

off like sparkling arrows. They returned the great glory of 
Oman in a short period.

When the prudent contemplator looks at what youth have had, 
and what sport has gained in the blessed Renaissance, the lofty 

values, high motivation, and high morals are all evident of his 
strong leadership, whose seeds were planted and established by 

Sultan Qaboos bin Said, so Oman shook and grew out of all Something 
better, it bore edibles and fruit all the time. It brought about successes 

and innovations in every place and location, so the Omani youth became 
proud and high to be proud of. The institutions in Oman became of strength 

and stature that everyone can attest to.

Royal decrees and lofty honors became buzzing with youth and sports, so it began 
with the best for Omani youth, and the establishment of the General Authority for 
Sports and Youth. The issuance of the Law of Special Bodies in the Sports Field. The 
expanded with the inspiration of the great leader who realized the need of the 
youth. He established National Youth Council to complete the youth and sports 
system that pleases everyone.
                                                                                                 
Sports clubs, centers and complexes spread throughout the governorates of 
the Sultanate. The sports and cultural participation and youth care 
expanded throughout Oman. The gifts of the inspiring leader to his young 
people. He launched a year in the name of the Omani youth, and another 
in the name of the youth, and gave the sublime directives to celebrate 
the Omani Youth Day annually. His high orders of generous financial 
generosity to sports clubs and to youth came out of his keenness 
and faith in what awaits them in a bright future.
 
There is no doubt that this empowerment and participation 
in the representation of Oman and their access to the 
world, and what the sport is experiencing today in 
terms of capabilities, and contributions in various 
fields is nothing but the product of a great thought 
brought by the late Sultan. His Majesty Sultan 
Qaboos bin Said the eternal leader who does 
not tire of righteousness and honor.
He promised and fulfilled.



There is no doubt that anticipating the future with 
the wise vision of His Majesty Sultan Haitham bin 

Tariq and his support for youth, sports and 
intellectuals is the first guarantor in the process of 

construction and development. His lofty speeches 
included in court plans came in the priority of taking care 

of the aspirations of young people and establishing true 
partnership between them and the national institutions and 

society and touching their needs. It is nothing but his 
keenness on the future of youth and his close proximity to 

them, so he addressed them in his sublime speech saying: “You 
are the nation's wealth, the nation’s present and future, and we will 

be keen to listen to you”.

The ink of these words was barely dry, and he was barely finished his 
speech, youth seemed to have their effect as a flash of sight, and their 

horizons had their destiny as the light of sparks. The Royal Decrees began with 
the establishment of the Ministry of Culture, Youth and Sports. The establishment 
of the Job Safety Fund, and after that the directives and honors followed the 
formation of support committees. The provision of job opportunities for young 
people, and the creation of many grants for their studies and research in 
various sciences and knowledge to build Oman.

What youth and sports enjoy from renewal and celebration, attention 
and containment, is the agreement of reasons, and the meeting of the 
word of the heart about a great thought that was brought forth by 
His Majesty Sultan Haitham bin Tariq. The youths strengthened 
with him to continue in Building the renewed renaissance of 
Oman, succeeding their great leader.

HM SULTAN HAITHAM BIN TARIQ
AND HIS SPONSORSHIP OF
YOUTH AND SPORTS

If young people were asked about their 
ambitions, dreams and wishes, they would 
answer: Sultan Haitham, and if they were 
asked about the values of sport and the 
sublime of its morals, they would say: 
Sultan Haitham.

Since the first day, His Majesty Sultan 
Haitham bin Tariq praises the power for the 
era of renewed renaissance, young people 
have found a special interest in his vision. 
Athletes and intellectuals have been able 
to achieve their goals and what they aim 
for, believing in their leader that they do 
not elevate the affairs of life and 
homelands except with them. Civilizations 
do not rise and nations advance except 
with youth. They are the power of 
transformation and change, and they are 
the balance and pride of societies.



SPORT & OMAN
VISION 2040
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Young people are the wealth of nations and their inexhaustible resource, and 
their arms that build, they are the present and future of the nation, and we 
will strive to listen to them and feel their needs, interests and aspirations, and 
there is no doubt that they will find the care they deserve.

There is no doubt that these words contained in the speech of His Majesty Sultan Haitham bin 
Tariq - may God preserve him - delight the heart, inspire hope, inspire pride and happiness, and 
explode the energies of work and giving, as they included many messages aimed at developing 
and improving the potential of Omani youth. These words carried affirmation, attention, care 
and encouragement at the highest level, for sport has now become a fundamental pillar of 
building and completing the physical, psychological and social health and safety of society, and 
sport is no longer a kind of luxury, amusement, and the acquisition of physical fitness and a 
striking appearance. Rather, it has become a large industry in which billions are invested, and 
it has become one of the main influences in shaping the healthy, social, human and even ethical 
lifestyle of contemporary societies, and this is confirmed by these words, because they set their 
sights on achieving all the goals that Oman 2040 vision seeks to achieve to be a tangible reality.

The Oman Vision 2040 paints a brighter face of Oman, and this is what the vision axes have 
planned that determined the path Oman will take in the coming decades, through a 
number of the main axes on which the vision was based, and perhaps the integrative 
pattern that this vision embodied between all axes will have a role. The most important 
thing is for Oman to reach the ranks of developed and civilized countries economically, 
culturally and in development, and we are fully aware that this vision has been placed a lot 
on the Omani person as the main axis and able to crystallize all the concepts that this vision 
has laid down on the ground.

SPORT AND OMAN VISION 2040

An environment and systems stimulating sport for 
economically contributing and global competition 

Omani sports today have clear and tangible support from the rational government that 
has sought to implement many initiatives related to developing the sports system on 
the ground, and this role is based on extending the bonds of joint cooperation between 
all parties concerned with the development of Omani sports, and perhaps what Oman 
Vision 2040 indicated. In its axis "the human being and society" was a clear and 
tangible guide that defines in its details the attention that the state must give to the 
Omani person to be able to give and build, and perhaps that philosophy adopted by the 
vision in its view of the human being and the extent of the attention he should receive 
from health, social and psychological care in line with the philosophy What the French 
Baron and founder of the modern Olympic movement de Coubertin called for when he 
emphasized that reaching the goals and achieving Olympic values requires care, 
attention and practice, and therefore by returning to Oman 2040 vision and delving 
into those lines referred to in the vision document, we realize the fact that sports 
institutions today have responsibilities It is not easy, and that the ceiling of ambitions 
has reached a promising stage that makes us more optimistic about the next stage, and 
that this challenge is related to the extent of integration that will be achieved between 
all parties concerned with achieving the goals of the vision.

  OBJECTIVES
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“Caring for youth constitutes a guarantee for the future; it enhances their 
political, social and economic participation in making the future, as well as 
empowering people with disabilities; while expanding the use of their 
capabilities and skills and enhancing social protection for them. Giving 
importance to sports activities; directly will lead to development benefits and 
returns in various sectors and age groups. and enhancing the Sultanate's 
presence on the global sports map”

Oman Vision 2040
There is no doubt that these lines included in the vision document open great horizons for 
the future of Omani sports, as sport is not just a recreational activity, but rather the vision 
confirmed that the returns of sport will contribute to development in its various forms. 
Map of the sports world, and this in itself represents a great responsibility entrusted to the 
legislator for the system of work of sports institutions to enable them to exercise their roles 
and responsibilities with the best practices that ensure the governance of these institutions 
in accordance with the highest standards of quality in evaluation and performance.

Omani youth today are full of love and tender for this country that has given so much to its 
people, and we are aware that this tender should be mocked and exploited in the best way 
that ensures the achievement of many influential gains in the "Oman Welfare" march, 
which was founded by the late - immortal in our hearts - Sultan Qaboos bin Saeed, may 
God have mercy on him, and the vision brought its concepts and its economic, social and 
developmental dimensions to lay the appropriate path to harness the efforts of young 
people in the service of this generous country, which deserves all of us to join hands and 
collaborate for a better future for Oman.
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OMAN OLYMPIC
COMMITTEE
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ESTABLISHMENT In order 
to publish and play sports 

and sponsor Omani athletes in 
order to represent the Sultanate 

abroad through national teams and within 
the framework of the Sultanate’s concerns 
in all fields, including the sports field, and 

according to Royal Decree No. (٨٢/٤٢), Oman 
Olympic Committee was founded in ١٩٨٢ 

and formed the first board of directors 
headed by Abdullah bin Hamad Al Ali 

and the membership of ٧ 
members.

Instill the awareness of 
practicing sports and physical 

activity as a healthy life style in 
Omani societies, enhance competitive 

sport, create a stimulating and supportive 
environment for athletes to reach advanced 
levels, and work with all partners to raise 

the efficiency of sport and its effectiveness 
at the administrative, financial and 

technical level, to contribute in 
Comprehensive development.

Sport for
 development

VISSION

MISSION

OBJECTIVES

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
corruptionin sports institutions, 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
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1. Achievements nspirationا .2

3. Sustainable
    development

4. Peace

5. Good utse of
    resources

6. Consider Omani
    traditions

7. Justice and
    Equality

8. Partnershipt

9. Human resources
    development

Making sport’s practice and Olympic Movement’s values and 
principles a very important component of Omani citizens’ 
intelligence, theoretically and practically, in accordance to the 
best practices internationally approved as well as activate them 
by respecting the values, including:

VALUES
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1. Governmental Sector

SPORTS ASSOCIATIONS AFFILIATED
TO OMAN OLYMPIC COMMITTEE:

Work to find a true partnership with many private sector’s institutions to 
support and develop the work mechanism at Sports Associations and 
Committees.

PARTNERS

Ministry of Sports Affairs

Ministry of Health

Ministry of Higher Education

Ministry of Education

Sultan Qaboos University

Others

2. Private Sector

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.

3. Media

Actively working to involve social institutions to achieve Olympic 
principles and values within the Omani community. 

4. Social Institutions
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OOC 2020 PROGRAMS

- A series of meetings between OOC Chairman and some Sports
  Federations and Committees.
- The 1st meeting of OOC Board of Directors.
-The meeting of  OOC Chairman with the heads of sub-committees.

January

- Modern management methods course in sports institutions.February

- The meeting of  OOC Chairman with the Women's Sports Committee.
- Qualifications for the Gulf Strongest Man Championship.
- The 1st meeting of OOC Board of Directors "remotely".

March

- The 2nd meeting of OOC Board of Directors "remotely".April

- Celebrating the Olympic Day " remotely".
- The 3rd meeting of OOC Board of Directors "remotely".
- Sports media in the digital age.

June

- The 4th meeting of OOC Board of Directors.
- The participation of OOC  Chairman in the meeting of the 136th session of IOC.

- Honoring Ali Al-Habsi.
- The participation of Sayyida Sana Al Busaidi in the Women's
  Sports Forum " remotely".

August

- Shihab Al-Din Al-Riyami, the Olympic Solidarity Scholarship.
- The participation of the Secretary-General in the meeting of the
  Organizing Committee for the Asian Games - China 2022 "remotely".
- The 5th meeting of OOC Board of Directors.
- Physiotherapy course and rehabilitation of sports injuries.
- Psychological and physiological assessment course before
  returning to training

September

- The joint meeting between OOC and Sultan Qaboos University.
- Mangrove cultivation campaign.
- The 6th meeting of OOC Board of Directors.
- Dialogue session "Developing women's sports in the Sultanate".
- Meeting of the Executive Office of GCC Olympic Committees (remotely).
- Meeting of the heads of GCC Olympic Committees (remotely).

November

- Honoring the photographer, Talib Al-Rubaie.
- Receiving the Saudi and Palestinian Ambassadors
- Receiving Qatar ambassador.
- Holding the Asian Olympic Trade meeting.
- Holding the 39th General Assembly of the Olympic Council of Asian.
- Holding OOC Regular General Assembly.
- Activating the Olympic Solidarity Platform.

December

- Sports Marketing Concepts and Strategies Course.
- Signing a marketing agreement between OOC and Ibtihal Foundation.
- Sayyid Khaled's meeting with the Olympic sailing team.

October

July
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PRESIDENT'S SPEECH

Youth and sports sector have got special attention from him which has resulted in 
what our beloved country Oman is witnessing today in terms of a solid infrastructure 
and a real renaissance. He, then, recommended His Majesty Sultan Haitham bin Tariq 
and he ruled Oman in 2020.

He is the first athlete, who has placed the youth and sports sector in the first place of 
the path of the blessed renewed renaissance, for which all possibilities will be 
harnessed to continue elevating youth to the high levels.

In confirmation of this trend, the Royal Decree was to appoint His Highness Sayyid Thi 
Yazan bin Haitham Al Said as Minister of Culture, Sports and Youth, which will give 
sport and youth sector a strong impetus, led by a youth leader who is aware of youth 
issues, understands their needs and knows and trusts their capabilities.

2020 was also an exceptional year that marked a 
difficult life on the globe, and witnessed a cessation and 

almost complete stagnation of sports activity, as the 
world faced and still facing (Covid 19), which led to the 

cessation of many sports activities, competitions and 
tournaments in Oman and the world.

Despite the circumstances of the pandemic and its negative 
impacts on the global sports scene, we in Oman, and with lofty 

directives, have worked to reformulate the sports scene, through 
many stations that gave Omani youth special attention through a 

number of steps by adopting new basic regulations that take into account 
the current sports reality. 

As well as the right foundations to move sports to advanced levels and achieve 
qualitative leaps in terms of sports achievement in line with Oman vision (2020-2040).

2020 was difficult and harsh for all international athletes. The challenges were hard 
which was represented by the postponement of many major Olympic events, 
perhaps at the forefront of which is the Olympic Games Tokyo 2020, the 3rd sports 
games for GCC in Kuwait and the Asian Beach Games China 2020, in addition to 
qualitative tournaments in all local and international.

Despite all the challenges, Oman Olympic Committee (OOC) has done a lot of work 
that helped to keep the pulse of sport in Oman, whether in the fields or remotely. 
Accordingly, OOC is looking forward for 2021, whose agenda is filled with many 
competitions and sports tournaments across the fields internationally. We hope that 
this grief ends to enable sport returns naturally to the whole world to spread its 
message of strengthening the goals of development, peace and love among people 
worldwide.

In conclusion, I extend my sincere thanks and appreciations to all General Assembly’s 
members, Board members, employees, federations and committees for their 
appreciated efforts and generous cooperation. I also extend my sincere thanks and 
gratitude to His Highness the Minister of Culture, Sports, Youth and officials in the 
Ministry for their support. Also, I would like to extend my thanks and appreciations 
to the government for all the support they provide us to advance Omani sports 
career.

Finally, I convey to His Majesty Sultan Haitham bin Tariq, my sincere thanks and great 
gratitude for his constant interest in the Omani youth in all locations, asking God 
Almighty to protect HM the Sultan, Oman and all citizen, may all be kept with 
progress and prosperity.

KHALID BIN HAMED AL-BUSAIDI
OOC PRESIDENT

2020 will remain present in the memory 
of Omani athletes forever, as it marked 
the departure of the dearest and most 
virtuous man, the Former Sultan Qaboos 
bin Said bin Taimur, may God have mercy 
on him. The historical leader of modern 
Oman and its blessed renaissance that 
spread throughout Oman and included 
everyone with giving and attention.
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COVID-19 AND ITS
IMPACT ON SPORTS
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Covid-19 major effects on sport in Oman and the resulting 
postponement of the local, regional, international and Olympic 
championships and the efforts of OOC in this regard
The spread of the new COVID-19 virus has had a severe impact on Oman and all 
countries of the world from all social, economic, health and sports aspects.

It is very clear that the pandemic has had a widespread impact worldwide, and this 
impact is evident in the sports sector and sports events in particular, where 2020 saw 
the cancellation, postponement or rescheduling of sporting events in Oman and 
around the world.

The pandemic, which affected the sports body, resulted in the postponement of many 
competitions and tournaments in order to establish them in a safe atmosphere, most 
notably the Olympic Games (Tokyo 2020), the Third GCC Sports Tournament (Kuwait), 
the Asian Beach Games (China 2020), as well as quality tournaments of all sports 
domestically and internationally.

It has never been before in humanity in general and in the sports world especially what 
threatened, paralyzed, cancelled and postponed sports tournaments and competitions 
such as Covid-19.

For the first time since 1944, the Olympic Games were postponed, with the 1916 Games 
cancelled due to World War I and the cancellation of the 1940-1944 games due to World 
War II, and this is the third time a global crisis has affected the Olympic Games.

This postponement put the organizers and participants of sports events in the face of 
unprecedented challenges, and the destabilization of athletes, technical agencies and 
sports federations, they were forced to deal with the modification of the dates of the 
tournaments in addition to the turbulent financial conditions due to the disparity of 
restrictions among the countries of the world.

Given the social, economic and cultural importance of sport, all institutions and 
stakeholders seek to meet the challenges of resuming sports activities in accordance 
with the criteria for reducing the risk of the pandemic in sports stadiums and facilities.

Based on the high orders of His Majesty Sultan Haitham bin Tariq according to which 
the Supreme Committee in charge of examining the mechanism for dealing with 
developments resulting from the spread of Covid-19 to prevent the risk of infection and 
adhere to health and safety standards established by the World Health Organization, 
and the progress plan for community adaptation to these preventive measures within 
the specified time frame, which included all sports institutions, clubs, athletes and 
employees.
OOC has taken many measures to ensure the implementation of prevention and safety 
measures, and the organization of many events and initiatives that urge members of 
the community to stay at home and practice sports on a daily basis to maintain the 
health and safety of society through the videos of a number of awareness lectures, and 
the launch of targeted programs within the framework of Social responsibility under 
the current circumstances, in addition to a live broadcast of home exercises with the 
participation of an elite group of coaches and champions.
In order to resume the events on a larger scale, OOC has developed national 
frameworks guided by government directives, the Supreme Committee and the World 
Health Organization to facilitate the safe return of sporting activities in terms of:

Adherence to the rules and safety procedures established by the Supreme Committee.
Adherence to the instructions and guidelines issued by international federations on dealing  
with Covid-19.  
Formulation and preparation of practical measures by Sports federations and committees
in Oman to reactivate the return to safe sports activity with all components and specializations.
Prevention of the risk of transmission, especially in gyms.
Setting informative panels for athletes that include preventive instructions against the
Corona pandemic.
Ensurance of  the safety of employees and workers.
Sterilization and disinfection of sports facilities, halls and facilities before and after each use.
Presence in sports facilities with a minimum of athletes, employees and technicians, wearing
masks and applying physical spacing between athletes.
Social distances between employees and trainers.
Entering within a specific and short path and being present according to a specific schedule.
Prevention of using the changing rooms.

Efforts of OOC to face the
challenges of COVID-19

COVID-19 AND ITS IMPACT ON SPORTS
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Sports federations have prepared lists that include the names of members of the 
national teams who are preparing to participate in the tournaments and sessions spec-
ified in the general plan for 2021 to take appropriate and safe measures that ensure 
the safe implementation of the training plan, adapt to global developments and plans 
of NOCs, international and continental federations, and reconsider the arrangement 
of priorities and reschedule the plans and programs according to the circumstances 
the Sultanate is going through and the directives of the government in this regard.

OOC also expressed satisfaction after studying the reality of the national teams in 
light of the circumstances of suspension of sports activity and the measures taken by 
the sports federations to preserve the fitness of the players. As the training process 
was not interrupted in the available places to preserve, as much as possible, the com-
ponents of physical fitness (strength, endurance, speed, flexibility, and agility), 
taking into account the cessation of activities and preparatory participations in all 
countries of the world and taking advantage of the extension of the qualifying tour-
naments for the Olympic Games (Tokyo 2021). 

National teams and elite champions

Community sports activity
OOC was keen to urge all segments of society to engage in physical activity in accordance 
with the recommendations of the World Health Organization, according to the following:

   Children and adolescents up to the age of 17 years: engage in physical activity for 
   60 minutes at least three times a week.
   Adults aged (18 - 65 years): engage in moderate physical activity for at least
   (150 minutes - 300 minutes) per week.
    For those over the age of 65: engage in moderate physical activity for 150 minutes.

The committee emphasized the exercise of sports activity with the aim of 
strengthening the individual's immunity through walking, running, cycling and 
outdoor fitness exercises; With the physical distancing application.
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OOC Board meetings 2020

1st meeting online (March 31, 2020):

The 2nd meeting online (April 22, 2020):

OOC Board of Directors held six meetings during 2020, during 
which many topics were discussed and a series of decisions were 
made in favor of Oman sports, most notably:

OOC Board of Directors announced that all the possibilities and capabilities of OOC 
will be placed at the disposal of the concerned authorities in response to the call of 
the homeland and to express the role of the Committee and stand together with the 
rest of the institutions and citizens in the service and protection of the country, as 
part of the support of the national efforts made by the High Committee charged 
with examining the mechanism for dealing with developments resulting from the 
spread of coronavirus (Covid19).
Approving the implementation of a number of awareness programs and messages 
on the social media sites of OOC, and publish many sports awareness tips and guid-
ance to deal with Covid-19.
Discuss the plan and activities of OOC and Sub-Committees for 2020, and agree to 
postpone all programs and events and schedule them later.
Oman Golf Federation's request to join OOC has been adopted and submitted to be 
presented for approval.

Review the statement submitted by Khalid bin Ali Al-Adi – OOC Treasurer regarding 
the financial reports for the year ending 2019.
Review the plan, budget and programs of OOC for the year 2020.

The 3rd meeting (July 12, 2020):

The 5th meeting (September 13, 2020):

The 6th meeting (November 5, 2020):

Review the decisions implemented by the Board of Directors meetings for the period 
(2017-2020).
Review of the draft amendments to the proposed organizational structure, and it was 
agreed to make some amendments in it and submitted it to specialists in the Ministry 
of Culture, Sports and Youth for briefing.
Adopt the participation in the 5th Islamic Solidarity Games, and referral of the subject 
to the planning and follow-up committee to coordinate with sports federations and 
committees as followed.

Review the minutes of the meetings of the sub-committees.
Take note of the contents of the speech of the Ministry of Culture, Sports and Youth 
regarding the control and rationalization of spending for the current financial circumstances.

Agreement to hold the 2020 general assembly meeting in December 2020.
Discussion of th preparations to host the 39th General Assembly of Olympic Council 
of Asian in Muscat in December 2020.
The Board commissioned the task force formed by the Planning and Follow-up 
Committee to follow up on the federations and sports committees that expressed 
their desire to participate in regional, continental and international courses for 2021, 
and to contribute to the preparation of the teams through the development of plans 
and executive programs for each federation and committee and to determine their 
preparations and readiness to participate.
 

The 4th meeting (July 12, 2020):
Review the minutes of the meetings of the sub-committees represented by the 
Planning and Follow-up Committee, Olympic Solidarity Committee, and take note of 
what is contained in them.
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OOC Executive Office Meeting 2020

OOC Ordinary General Assembly
holds the regular meeting 2020

OOC Executive Office held its first meeting for 2020 on January 27, 2020 chaired by 
Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi, OOC Chairman.
During the meeting, a number of issues related to workflow and other tasks carried 
out by OOC were reviewed during the meeting. The attendees were also briefed on 
the procedures reached in the committee’s budget, financial commitments, and the 
disbursement mechanism.
Preparations for participating in scheduled sports sessions were also discussed, so 
that the committee would follow up on the sports federations and committees and 
their technical bodies and coordinate with them, provided that it would later submit 
technical reports and recommendations in light of the meetings to determine the 
final list of the participating national teams.

OOC General Assembly, during the regular meeting held on December 24, 2020, 
approved the joining of Oman Golf Federation, Oman Cycling Federation and Oman Table 
Tennis Federation for membership after the approval of all members of the association.

During the meeting, the minutes of the previous meeting of OOC General Assembly, 
which was held on April 18, 2019, were approved, and the annual report on the 
administrative situation and the activities of the committee for the year ending 2019 was 
reviewed, the project of various activities for the year 2020  for OOC and sub-committees 
and the agenda and programs of the Oman Olympic Academy.

The final account for the fiscal year ending 2019 was reviewed, the auditor's report and 
the financial statements that were approved by the members of the General Assembly, 
and the approval of the postponement of the elections of OOC Board of Directors to be 
held after Tokyo 2021.

OOC General Assembly authorized the Board of Directors to draft a strategy for Olympic 
sport (2020-2040) for presentation at the next meeting. The association also authorized 
the board of directors to study updating the statute of the committee in line with the 
amendments that will be made to the unified statute of sport bodies.

During the meeting, Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi, OOC Chairman, called on the 
members of the General Assembly to prepare a draft to be submitted to the Ministry of 
Culture, Sports and Youth for approval, with the aim of promoting sport in the Sultanate 
by planning wide Olympic participations, and developing a new sports strategy to be 
formulated in line with the requirements of the stage Coming with a review of the 
regulations and statutes of OOC and sports federations to serve the interest of sports.
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OOC President meets with the sports
federations, committees and sub-committees

Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi, OOC Chairman, met with a number of 
federations, sports committees and sub-committees, in continuation of the series of 
meetings that were held since July 2019, in order to know the functions of the 
federations and committees, their current conditions, and their current plans and 
programs and the future the challenges it faces. As well as the consideration of the 
mechanism for solving them to come up with decisions that are in the interest of Oman 
sports. The meetings were attended by a number of board members and specialists.

Participation in the meeting of
the International Olympic Committee

Sayyid Khalid bin Hamad bin Hamoud Al 
Busaidi, OOC Chairman, participated on July 
17, 2020 in the 136th session of the 
International Olympic Committee headed 
by Dr. Thomas Bach, IOC President, in the 
presence of members of the Executive 
Office, members of IOC, and heads of IFs 
and NOCs. The meeting was held online for 
the first time in history due to the 
conditions that the whole world is going 
through. The meeting began with a speech by Dr. Thomas Bach in which he 
touched on the importance of sport in light of (Covid-19) and in uniting the world, 
where participated in IOC activities that were announced and organized on social 
media and websites about half million people around the world. The meeting 
reviewed the topics on the agenda and discussed issues related to the development 
of the Olympic movement.

Meeting of the Organizing Committee
of the Asian Games - China 2022

Taha bin Sulaiman Al-Kishri, OOC Secretary 
General - member of the Coordination and 
Follow-up Committee of the Olympic Council of 
Asia, participated in the third meeting of the 
committee formed by the Council on 
September 8, 2020, to follow up the work of 
the Organizing Committee of the 19th Asian 
Games (Hangu - China). During the meeting, a 
review of the sports program of the 
tournament with the dates of the games and 
competitions, the committee's findings 
regarding the promotional campaign and 

marketing, and a documentary film about the Asian Games was reviewed. The 
latest updates were reviewed regarding the stadiums and the athletes' village, 
the media, medicine and anti-doping, the plan and program prepared for the 
passage of the torch, the festival and the exhibition accompanying the session.

٢٩ يناير ٢٠٢٠
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Oman Fencing Committee

Oman Taekwondo Committee

Oman Committee for Weightlifting & Physical Strength

Oman Karate Committee

Oman Marine Sports Committee

Oman Golf Federation

Oman Bowling Committee

Oman Cycling Federation

Heads of sub-committees

Oman School Sports Federation

Union / Committee DateS.

Jan 01, 2020

Jan 07, 2020

Jan 08, 2020

Jan 21, 2020

Jan 21, 2020

Jan 22, 2020

Jan 22, 2020

Jan 28, 2020

Jan 28, 2020

Jan 29, 2020
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Academic cooperation program
between  Sultan Qaboos University
and the Oman Olympic Committee

Meeting of the Executive Office
of the heads of GCC NOCs

The joint work team between Sultan Qaboos University, represented by the 
Humanitarian Research Center and OOC represented by Oman Olympic Academy, 
held a meeting on November 4, 2020, within the work implementation programs to 
enhance local and regional partnerships, where a detailed explanation of the 
academy's vision, goals and operational plan for the coming period was presented.

The meeting also dealt with discussing aspects of cooperation in many points, the 
most important of which is cooperation in terms of providing academic expertise to 
implement various courses, making use of the public university library for the 
Olympic Academy sessions, making use of the programs offered to both parties and 
sending their candidates in accordance with the facilities specified by the cooperation 
program, as well as making use of the halls, training venues and equipment to hold 
some courses, and also work on implementing a project for preparing Olympic 
education trainers, cooperating with College of Education and the School Sports 
Federation, and working on preparing a file for the approved certification program 
project according to the priorities and needs of sports institutions, as well as working 
on preparing important topics for scientific research in the sports field.

Taha bin Sulaiman Al-Kishri, OOC Secretary General - Member of the GCC Executive 
Office, participated in the 19th meeting of the Executive Office, which was held on 
November 29, 2020 online. During the meeting, the work regulations of the 
Coordination and Follow-up Committee of the Executive Office were approved, 
which works to achieve the plan for developing joint work in the sports field 
approved by the heads of GCC Olympic Committees and following up on the work 
of GCC sports tournaments agreed upon, and it consists of one representative 
from each GCC NOCs.

The issue of organizing committees for sports in the GCC countries was also 
discussed, re-examining their status and governance, and strengthening their role 
in activating joint GCC sporting work, as well as the proposal to establish a 
(virtual) Gulf Games with the aim of ensuring that communication between the 
children of the GCC countries is not interrupted and for the establishment of sports 
activities through virtual reality during these conditions the world is experiencing 
due to the Corona pandemic.
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The meeting of the heads of GCC
Olympic committees

Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi, OOC Chairman, headed the Sultanate’s 
delegation on November 30, 2020 at the 32nd  meeting of GCC NOCs, which was held 
online, in the presence of Sheikh Saif bin Hilal Al Hosani, OOC Vice-Chairman, and 
Taha bin Sulaiman Al-Kishri, OOC Secretary General, and Saada bin Salem Al-Ismailia, 
OOC Board Member. The meeting came out with many important decisions that will 
contribute in promoting joint sports work among the GCC countries, most notably:

    Assigning the formed work team to prepare a plan (strategy for developing joint
    work in the sports field), taking advantage of the unified advisory system issued by
    the Supreme Council, the general directions and principles, and the executive plan
    for joint work in the field of volunteer work.

Forming of the Board of Trustees of GCC Sports Dispute Resolution Commission 
with expertise and competence who meet the conditions mentioned in the 
statute of the Authority, and Olympic committees to provide the General 
Secretariat with the names of their candidates in the Board of Trustees, and 
activate the headquarters of the Commission in Bahrain.

Assigning the GCC Olympic Committees to implement the recommendations 
contained in the unified vision to enhance sporting practice among all segments 
of society, and urging the national sports federations to support and sponsor 
school sports competitions.

Approving the plan (strategy to develop joint work in the sports field), provided 
that its implementation will start in 2021 for a period of five years. They also 
approved the formation of a working group headed by Taha Bin Sulaiman 
Al-Kishri, OOC Secretary General and a member of the Executive Office to follow 
up the implementation of the plan and develop the general framework for 
implementation, and submitting periodic reports explaining the progress of work 
in their implementation and any obstacles encountered, to study them and put 
forward options and alternatives for them.
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Qualification for the strongest man
in the GCC championship

Sayyida Sana bint Hamad Al 
Busaidiya, Oman Women’s 
Sport Committee Chairwoman, 
participated on August 27 in 
the Women’s Sports Forum 
2020, organized by the United 
Arab Emirates General Sports 
Authority through visual 
communication in cooperation 
with the Fatima Bint Mubarak Academy for Women’s Sports on the occasion of “Emirati 
Women's Day” where she presented a working paper entitled "The Importance and Role of 
GCC in Support of Women’s Sports."

Oman Olympic Committee (OOC), represented by Oman Sport and Active Society 
Committee, organized on March 7, 2020 at Sultan Qaboos Sports Complex in Bousher the 
qualification for the GCC Strongest Man Championship in its first edition within the 
framework of coordination with the Bahrain Olympic Committee and OOC for Weight 
Lifting and Physical Strength, with the participation of a number of bodies represented In 
the Ministry of Culture, Sports and Youth, the Royal Oman Police and Muscat 
Municipality, in addition to a number of cooperating companies.
Through this sport events, the GCC National Olympic Committees aimed to continue 
efforts to form platforms that embrace the GCC youth practicing sports, especially 
bodybuilding and physical fitness and to support and encourage them to participate in a 
way that contributes to unleashing the sporting energies and capabilities that would 
show the youths’ high potential is reflected in the development and advancement of this 
type of sports. Such tournaments contribute to the consolidation of relations between 
the participants and enhance cooperation between people of the region.
The number of approved games for the qualification reached 3 games (the torso lifting 
game, the farmer's walking game, and the car lifting game). 18 players participated in the 
competitions, and the first three winners were chosen to participate in the final 
qualifications in Bahrain.

Olympic Day Celebration 

Women Sports Forum

Oman Olympic Committee (OOC) celebrated the Olympic Day on June 23 of each year, for 
the first time from a distance, in light of the exceptional circumstances that the whole 
world passed through due to (Covid 19).

A large number of Omani athletes participated in the celebration by performing a set of 
exercises at home and publishing them in the OOC accounts on social media sites to 
encourage community members to take advantage of the home quarantine period in 
practicing sports and spread awareness of its importance in public health and disease 
prevention simultaneously with the International Olympic Committee campaign to 
promote the Olympic movement and sport activities that were launched in March 2020 
under the slogan (Be strong, be active, be healthy).
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Mangrove plantation campaign

Discussion Session"Development of Women’s Sports in Oman"

Hosting the 39th General Assembly
of the Olympic Council of Asia

On November 4, 2020, Oman Sports and 
Environment Committee participated in 
the mangrove planting campaign, 
which is known locally as mangrove 
trees, in Khor Shinas, in cooperation 
with the Environment Agency with the 
aim of increasing the areas of mangrove 
forests in the state and highlighting the 
importance of the many rare marine 
creatures that nest in it.

On November 23, 2020, OOC represented 
by Oman Women’s Sports Committee 
organized a descusion session entitled 
“Development of Women’s Sports in 
Oman” at Oman Olympic Academy within 
the framework of the committee’s 
endeavor to promote women's sport and 
improve its participation in various 
forums by developing effective strategic 
programs and plans. The session included 
3 enriching themes, where Sayyida Sana 
bint Hamad Al Busaidia President of 
Oman Women’s Sports Committee and 
Saada Bint Salem Al Ismaileya Vice 
Chairperson of the Committee presented 
the first axis with its two parts 
“Promoting Competitive Women’s Sport” 
and “The Relationship of Oman Women’s 
Sports Committee with Federations and 
Sports Clubs.”. The second axis was 
presented by Fatima Bint Ibrahim 
Al-Fazariya, a sports activity specialist in 
North Al-Batinah Education Chairman of the Board of Directors of the evening lamps 
company for organizing events and conferences, where she touched on the 
management of events and conferences and its role in developing women's sport and 
creating a women sports community that practices sports. As for the last axis, it was 
presented by Leila Bint Khalfan Al-Rajibi a journalist in Al-Watan newspaper, during 
which she spoke about the women's sports media and the qualitative shift that she 
witnessed in various media fields, the role they play in the championships and 
activities of women's sport, the challenges and obstacles that exist and the 
mechanisms to overcome them. The dialogue session was concluded with the opening 
of discussion and the presentation of opinions and proposals with the attendees.

The Sultanate, represented by OOC, hosted for the first time the 39th General Assembly 
of the Olympic Council of Asia and the accompanying meetings and press conferences 
during the period (15-16) December 2020 at the JW Marriott Hotel in Muscat.

The choice of the Sultanate to host the event stems from the experience it has in hosting 
such major meetings, in addition to the great confidence that the Sultanate enjoys and 
neutrality in all situations, especially as it has achieved great success during its hosting of 
Asian Beach Games2010, in addition to the good relations with Asian countries and the 
Sultanate’s positive initiatives on many continental and international issues.

5756



Sports Influencer

Meetings program 

Participated in the meeting (45) representative of the National Olympic committees 
(NOCs) from Asian, including (26) committee attended the meeting in the Muscat, 
while (19) NOCs attended online.  The meeting witnessed the attendance of 
international and Asian influencer athlete figures this includes NOCs presidents or 
their representatives or delegates and also members of the executive office of Olympic 
Council of Asia (OCA) in addition to number of presinednts of International and 
Continental Federations of sports that was led by Sheikh Ahmed Al-Fahd Al-Jaber 
Al-Sabah, OCA President, and Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani President of Qatar 
Olympic Committee, and Sheikh Fahd Nassir Al- Jaber Al-Sabah President of Kuwait 
Olympic Committee, and His Highness Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal Al- Saud 
minister of youth and sports in kingdom of Saudi Arabia, and Sheikh Khaled bin 
Hamad Al- Khalifa, President of Bahrain Olympic Committee. In addition to his 
Excellency Adnan Darjan Al- Rabii, Minister of sports and youth in Iraq, and his 
Excellency Jibril Al- Rajoub, Minister of sports in Palastain and his excellency Hassan 
Mustafa Mussa, President of International Handball Federation, in addition to Maurice 
Beiser, President of International Judo Federation, and David  Lapatian, President of 
International Cycle Federation, and the General Antonio Spinos,  President of 
International Karate, in addition to many important Olympic figures.

Consequently Doha won the hosting of the twenty one Asian Games for 2030, and the 
hosting of the twenty two Asian Games of the year of 2034 was assigned to Riyadh, and 
this was the results after the two capitals presented their files and the vote that was 
done at the end of the meeting of the General Assembly of the council and was 
sponsored by His Highness Sayyid Theyazin bin Haitham Bin Tariq Al- Said, Minister of 
culture sports and youth on 16 December 2020.

During the meeting there was also the honoring of the elites of Asian figures as always 
by Olympic Council of Asian and offered them merit award as a sign of appreciation for 
their effective participation and their obvious efforts in the sport field, and the 
presentation of visual presentations and reports by the organizing committees of the 
Asian games that will take place the upcoming years and the final preparations and the 
stages of the hosting including Asian Beach Games (Sanya- China), the 3ed Youth Asian 
Games (Shantou- China), and the Indoors Asian Games and the 6th martial arts (Thailand) 
and the 19th  Asian Games ( Hangzhou- China 2022). The meeting witnessed also the 
presentation of number of reports for the presidents deputies of Olympic Council of 
Asian for the east of Asia, the east south of Asia, the south of Asia, the centre of Asia, 
and the west of Asia, in addition to the reports of the presidents of the sub-committees 
of OCA including athletes committee, education committee, ethics committee, financial 
committee, media committee, medical committee, women and sports committee, and 
sports for all committee.
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Media Attention

Institutional Cooperation

This continental event witnessed great attention from the media; in addition to the 
presence of Oman Sport Channel, many channels covered this event including Saudi 
Sports and also the Qatar satellite channels at its head Bein Sports and Alkass channel, 
for these channels studios in the lobby of the official hotel were allocated for them 
“JW Marriott hotel” in the Muscat, in addition to the attention of many newspapers 
and radio channels also specialized social media platforms. The number of media 
specialists who attended the event exceeded 70 from inside and outside Oman.

At the local level, the event imposed at all levels taking into consideration that Oman 
is the host of these meetings and the goal is the success at all levels; therefore, the 
great institutional cooperation between OOC and the other governmental entities at 
its head the infinite support from the Ministry of Culture Sport and Youth and the 
participation of the Ministry of Media and Royal Oman Police and the Oman Diwan 
and the different and various media, and other entities.

Precautionary measures
The organizing committee of the meetings took great precautionary measures 
following the instructions issued by the high committee which is responsible to deal 
with the spread of corona virus (COVID- 19). The measures took into consideration 
the safety of all guests aiming at the success of this sport continental event and 
ensure to follow the instructions such as social distance, wearing masks, and putting 
the sanitizers in various places, in addition to reviewing the followed instructions 
concerning medical tests before coming to Oman.     

Corner of Oman Identity
OOC devoted a corner only for Oman identity at the lobby of the hotel JW Marriott 
to introduce the guests to the features of Oman’s identity and heritage; therefore, 
the corner included a gallery of photos that displays the most important touristic 
features in the Sultanate, and the distinguished Oman’s council and many craft 
industries as silverwares for example Khanjars and other things, also the industry of 
palmettes and the traditional fisheries.  
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OOC Activates Olympic Solidarity Platform

OOC organized in 30th December 2020 at Oman Olympic Academy a workshop 
through which a platform for Olympic solidarity was activated- as one of the 
adopted programs of the new strategy of Olympic solidarity above the course of 
the upcoming 4 years, and it is a specialized platform in managing the programs of 
Olympic solidarity when the federations provide the committees with the 
opportunity of benefiting from these programs, and it is considered the first of its 
type at the level of the national Olympic committees that benefit from the 
international Olympic solidarity.    
During the workshop there was the introduction of the new followed mechanisms 
to apply to the program of the Olympic solidarity during the period of 2021 till 
2024, and tackling all the details related to the platform that aims at facilitating the 
procedures of applying to the program of Olympic solidarity sponsored by IOC 
through access to the platform that displays all the existing opportunities to 
benefit from it, either the ones related to empowering the players or 
administrators or  coaches or activating the Olympic values, and the possibility of 
requesting these programs and following up the completion of the financial and 
technical reports related. 
At this moment the platform targets sport federations and as a next step it will 
target the committees, and it is possible for the beneficiaries to complete all the 
procedures related to requesting the program of Olympic solidarity online it allows 
them to complete the financial and technical reports via the platform.

The Expected Results from Using the Platform

There are so many positive results expected from using the platform, the most 
notably are: 

   The facility of access to the data and information related to the Olympic 
   solidarity program.
   The easiness and acceleration of contacting responsible.
   The increase of the efficiency of the administration job related to following up
   and completing the files of Olympic solidarity.
   The finding of an integrated database that can be used to plan well for the
   Olympic solidarity program.
   The finding of a system of well built electronic archive. 
   The decrease of the use of photocopies. 

Accessibility

 Organized  Content Easy Less Papers Environmental
data

management

Internet Input
data Fast

Files
Changeability Developality
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Modern Management Methods
In Sport Sectors

The international trainer and lecturer/ Shihab Din Al-Riyami 
awarded by the Omani Federation of Volleyball a grant of 
international trainers given by the international Olympic 
solidarity in collaboration with the international support 
program to African and region Caribbean Sea (PAISAC).
Participated in the program 14 trainer and the grant included 3 
stages, the first stage started by 30 December till 8 November 
2020 online. The second stage during the period of ( November 
2020 – April 2021) online, and the third final stage will take 
place in Canada during the period of ( 3 – 28 Mai 2021).

Oman Olympic Academy organized in its headquarter during the period of (17- 19 
February) its first courses for 2020. which is titled as “the current administration methods 
in sport institutions”. The importance of holding this course is part of the framework of 
developing Omani cadres at the knowledge as well as the practical levels of the athlete 
administrators, and enabling them to obtain the current novelties in various fields such 
as planning and design, and acquiring more information to develop the practical aspects 
and skills in those who belong to sport institutions, and being introduced to the new 
pillars of building training programs that respect the principles and theories of 
administration sport science.  
Dr. Ali bin Abd-Rahman Bakri attended the course the head of the sport development 
department at Qaart Olympic Academy, and attended many sport events, participated in 
the course also many sport administrators and employees of this field from different 
sport institutions in the Sultanate. The focal points were summarized in knowing the 
elements of management thoughts and the basic values of the Olympic movement and 
its symbols, and using the scientific pillars and principles to design administrational 
programs, in addition to the introduction of the proper methods of planning to develop 
the administration, and developing the level of scholars using the newest methods in the 
field of the current administration in sport institutions.   

Course of Sports Media in the Digital Age

Grant of International Trainers  

The course of the sports media in the digital age was launched during the period of 30 
June – 2 July 2020. it was organized by Oman Olympic Academic online. The course was 
aiming at providing media specialists and those related to the field of sports media 
including athletes and technicians and administrators with the new paths of sport 
media covering and the available publishing platforms, and the characteristics of 
producing sport content for each one of them, in addition to teaching them the skills of 
dealing with media.  
Dr. Sabae Najib Jirar – the head of scientific sport department at the American University 
in Palestine Attended the course, in addition to 15 media specialists from Omai Olympic 
Committee, Federations, Sport Committees, and various media institutions.  
The topics covered are the international, regional, and the national media map, and the 
new publishing platforms “ social media platforms”, and the essential skills to cover 
sport matters for different publishing platforms, and the main skills of writing in the 
sport publishing platforms, in addition to the skills of athletes and sport responsible in 
relation to various media.
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Physiotherapy & Rehabilitation of Sports Injuries Course 

Physiological Evaluation before Returning
to the Training Course

Concepts and Strategies of Sport Marketing Course

Oman Olympic Solidarity Succeeds at
Obtaining a Grant at Pelopotnnese University 

Oman Olympic Academy organized during the period of (17-15 September 2020) the course 
of natural therapy and rehabilitation of sport injuries online and it aims at spreading the 
correct scientific and practical knowledge and contributing in developing this culture in 
specialists of curing injuries in different sports, and taking care of the safety of the athletes 
after the increase of injuries in the stadiums either during the trainings, during friendly 
matches, or local and regional competitions. 
Dr. Saif Bin Said Al Riami  Senior 
Physiotherapist in Sultan Qaboos 
University hospital attended the 
course, and participated in the 
course also 25 employees from 
military sport, federations, 
Oman Olympic Committee, and 
affiliates. The course included 
many topics such as mechanism 
of joint movement, and  in the 
spine, and the reasons behind 
the most famous injuries in the 
Sultanate, and the first-aid to the 
most serious injuries, and the 
explanation of rehabilitation 
program, in addition to the injury of the muscle, tendons, cartilage and the methods of 
current cures in relation to sport injuries, and the current research and experiments of dealing 
with the injuries.

Oman Olympic Academy organized during the period ( 13-15) October 2020 a course 
of the concepts and strategies of sport marketing online.
The importance of this course is laid on the current and international the over demand 
on this professional field of sport marketing, the fact that necessitated on the sport 
institutions to have cadres specialized in the field of sport marketing.  
Attended the meeting Dr. Bassam Abdu-Llah the head of the planning and strategies 
administration in the medical committee at the supreme committee of delivery and 
legacy in Qatar – the committee responsible for organizing the championship of the 
world cup for the year of 2022, the course targeted the employees of OOC, sport 
federations and committees, and Ministry of Cultures, Sports, and Youth, and those 
belonging to military sport specialized in the field of sport marketing.   
The course included various topics such as the definition and the types of sport 
marketing, the strategy of sport sponsorship, strategy of reinforcement in the sport 
field, and piracy of sport sponsorship, goal and elements of sport sponsorship, the 
definition and the orientations of sponsorship of the sport buildings, the sport 
support, and so on.

Oman Olympic Solidarity 
succeeded at obtaining a full 
grant sponsored by Olympic 
International Solidarity by 
Ismail Al- Kinidi – employee at 
Ministry of Culture, Sport, 
and Youth to study Master 
Degree at Greek university 
Peloponnese, and this under 
the strategy of the committee 
to qualify Omani cadres in 
various sport sciences.

Within the framework of its adopted agenda for the year of 2020, Oman Olympic 
Academy organized a course of psychological and physiological evaluation before 
returning to the trainings in collaboration with Sultan Qaboos University during the 
period of ( 22 – 24 December 2020). The importance of this course is laid on the necessity 
of checking the psychological and physiological readiness of the players before returning 
to the trainings especially after the long pause due to the pandemic “COVID 19”, and 
knowing how to prepare the training environment to protect the players, and the extent 
of the impact of the training pause on the functioning of the body systems.  
Attained the course Dr. Majed Bin Said Bousifi ( main lecturer) from the department of 
physical education at the Sultan Qaboos University, Dr. Ridouan Al- Sassi , and Dr. Ali Al- 
Yaaribi ( participating lecturers) from the same department, the course targeted sport 
trainers from sport committees and federations, sport clubs and military sport, and  
institutions of higher education and those interested in sport trainings in the Sultanate.  
The course included many topics including cognitive and psychological dimensions of the 
players, and applying the test of the cognitive and psychological readiness of players 
before returning to the trainings, and the impact of the training pause on the functions 
of the body systems, in addition to the main principles of the sport training.   6968
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Honoring Ali Al- Habssi

Sayyid Khalid bin Hamad Al-Busaidi, OOC President, hosted in his office at 24th 
August 2020 the goalkeeper of the national football team Ali Al- Habssi to honor, 
thank, and show appreciation to him on the behalf of OOC on the occasion of his 
retirement, attended the meeting Taha bin Sulaiman Al- Kishri, OOC Secretary 
General, and Mohssine bin Hamad Al- Massrouri board member.
This honoring is a way to show acknowledgement and appreciation to the efforts of 
the legendary goalkeeper- according to the descriptions of (FIFA) website- from 
efforts and sincerity during his golden football career, which is almost 20 years it was 
full of honoring accomplishments that he achieved at the level of the national team 
and clubs, and he represented the best representation during his professional career 
and it will dug in the history of Omani’s sport; and he was the best ambassador of the 
Arab World and he become an honoring example to the upcoming generations he 
polished his name in the sky of the international football and he gained the love of 
the sport public not only locally but at the Gulf, Arab, Asian, and international levels. 

OOC President Meets the Sailors Participating
in the Final Qualifiers to Tokyo 2021

Sayyid Khalid bin Hamad Al-Busaidi, OOC President, met in 21 October 2020 the 
Olympic team of sailing who is participating in the final qualifying to Tokyo’s 2021 
Olympic Games course in the boat competitions of the 49 sailing category, during 
his visit to the headquarter of Oman Sailing Institution. 

He revised the training program that the team will be taking before engaging in the 
final championship and the qualifying to the Olympics, commending their great 
efforts during the period of their training and being qualified to the final round 
insisting that OOC will stand saide by side with the team and it will provide some 
possibilities so that they can be qualified to the Olympics by competence and merit.     
The president advised the sailors to do their best and obey the training program 
that was prepared for them by the training staff to be fully ready before starting 
the final qualifiers.
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Honoring Talib Rabii

Receiving Saudi and Palestinian Ambassadors

Taha bin Sulaiman Al- Kishri,
Oman Olympic Committee Secretary 
General, met in 3rd December 2020 
the photographer/ Talib Rabii to 
thank and show gratitude to him 
on the behalf of OOC after 19 years 
of efforts, work, and documenting 
the different sport activity that 
take place in Oman.

Sayyid Khalid bin Hamad Al-Busaidi, OOC President,  hosted in his office in 7th 
December 2020 his Excellency Iid bin Hamad Al- Thaqafi the ambassador of the 
Kingdom Saudi Arabia and his Excellency/ Dr. Tayssir Farahat the ambassador of 
Palestine the accredited at the Sultanateondividually. During the meetings they 
exchanged friendly talks and displayed the dual relationships in the sport field 
between Oman and the neighboring countries the Kingdom of Saudi Arabia and 
Palestine and ways to develop it especially after period of  the activities, and the 
sport events after the pause that was imposed by (COVID 19),  attended the 
meeting Taha bin sulaiman Al- Kishri, OOC Secretary General

OOC President Receives Qatar Ambassador

Sayid Khalid bin Hamad Al-Busaidi, OOC President, hosted in his office in 10th 
December 2020 his Excellency Sheikh Jassim bin Abdu Arrahmane Al Thani the 
accredited Qatar ambassador to the Sultanate, and attended the meeting Taha bin 
Sulaiman Al- Kishri, OOC Secretary General, during the meeting the dual relationships 
were displayed that link the two countries especially in the sport field, his Excellency 
the ambassador gave to OOC president a copy of the file in which Qatar requests to 
host the course of the Asian Olympic Games of 2030, that was presented at the meeting 
of the thirty nine of the general assembly of Olympic Council of Asian that was hosted 
by the Sultanate during the period of (15-16) December 2020.
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Agreement of Collaboration
between OOC and SQU

In scope of aims that OOC tries hardly to 
achieve partnership with various governmental 
institutions & the private sector to support 
and develop the means of work at its all 
paths and multiple sides, OOC signed an 
agreement at the level of Oman Olympic 
Academy (OOA) of collaboration with 
Sultan Qaboos University (SQU) at the level 
of human research center. Obeying the agreement SQU will provide academic 
expertise in the field of research, studies, training, and providing specialized 
lecturers in the field of the different sport science administration, and 
collaborating in shared studies, and academic researched projects with OOA, as 
well as organizing technical specialized training courses for OOC cadres, sport 
federations, and sport committees in the fields of administration, organizing, and 
planning, in addition to allowing training in OOA for SQU researcher in the fields 
related to the affairs of the academy.

Signing an agreement to commercialize and marketing the events of OOC with 
Ibtihal Al- Zadjali Institution of Commerce and Services was held in the 21st 
October 2020. The committee tries to achieve from this agreement building 
partnerships with institutions of private sector to reinforce collaboration with 
them and find additional income resources to support the capability of executing 
the different plans and programs.     
Sayyid Khalid Bin Hamad Al- Bussaidi, OOC Chairman, signed the agreement on 
OOC, and on behalf of Ibtihal Institution of Commerce and services / Ibtihal bint 
Ghazi Al- zadjali, the head of the company. 
Obeying by the agreement, the company will commercialize and marketing the 
events of OOC and various programs. In addition to running events in 
coordination with the sub-committees according to the goals of each committee.

Agreement of Marketing between OOC
and Ibtihal Institutions of Commerce and Services
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Inauguration

In line with the Sultanate’s celebrations of the 48th National 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-Mardouf 
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 representatives of media.
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Leadership in human and administrative 
development of sports sector in the 
Sultanate

Vison

Disseminate and promote Olympic 
values and philosophy

Mission

Objectives

Programs implemented in 2020

Develop and qualify human competencies in sports organizations.

Provide a platform for scientific research.

Adopt constructive initiatives and ideas to serve the sports community.

Support Olympic education programs in all schools, universities and colleges.

Credit
Hours 75Total

Participants 82

Program Credit PeriodS.

1

2

3

4

5

Modern management methods in sports institutions.

Sports media in the digital age

Physiotherapy and rehabilitation of sports injuries

Physiological assessment before returning to training

Sports Marketing Concept and Strategies

15

15

15

15

15

February

June - July

September

September

October
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Oman Dispute Resolution and Sports
Arbitration Committee “Reality and Hope”
The existence of a legal entity to resolve sports disputes is not an international requirement 
under the Olympic Charter; But the existence of this entity is an inevitability necessary for 
many considerations. Therefore, the Omani legislator has been keeping pace with the changes 
taking place in the world of sport from an early period, as Article 7 of Royal Decree No. 
57/2012 stipulates the exclusive jurisdiction of sports arbitration committees to consider and 
decide sports disputes related to the application of the provisions of the statutes or the 
interpretation of their texts, and accordingly Oman Sports Dispute Resolution and Arbitration 
Committee was established by a decision of OOC Board of Directors in 2015. In order to enable 
this entity and in recognition of its importance and the necessity of its existence, Article (3) of 
Ministerial Resolution No. (22/2021) issued by the Ministry of Culture, Sports and Youth linked 
OOC’s entitlement for government support to the existence of the Sports Dispute Resolution 
and Arbitration Committee, considering it one of the committee’s main organs, and this is only 
an indication. The importance of this legal entity is clear in view of the role assigned to it as a 
pillar of truth and justice.
Since its inception, Oman Sports Dispute Resolution and Arbitration Committee has been able 
to overcome many obstacles and settle many sports disputes, and hope is bound by more 
necessary reforms required by the next stage within the framework of the amendments that 
will be made to the statutes of OOC and sports federations in accordance with the two 
decisions Ministers No. (22/2021) and No. (23/2021), especially after the jurisdiction to look 
into electoral disputes was entrusted to the Electoral Appeals Committee and granting sports 
federations the option to establish internal arbitration committees.
In addition to what the next stage requires of necessary updates on the regulations governing 
the arbitral work of the committee, whether they are arbitral procedures, the issuance and 
implementation of judgments, or the fees regulations. It is hoped that during the coming 
period, these and other matters will be discussed and addressed to enable this committee to 
provide its services according to the directives of Oman Vision (2020-2040).

Members

Important Highlights

Committee’s tasks

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:

The first list of arbitrators and conciliators of the committee was approved according to 
Resolution 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).

٢٩ يناير ٢٠٢٠

Name Position

Member5

S.

١

2

3

4

Chairman

Member

Member

Member

Sheikh / Abdul Wahab bin Abdullah Al-Hinai 

Sheikh / Saud bin Hamad Al-Rawahi 

Lawyer Sheikh / Ahmed bin Saif Al-Barwani 

Mohammed bin Elias Fakir 

Ziyad Bin Ali Al-Balushi

٢٩ يناير ٢٠٢٠

Name Position

Member5

S.

١

2

3

4

Chairman

Member

Member

Member

Sheikh / Abdul Wahab Abdullah Al-Hinai

Sheikh / Saud Hamad Al-Rawahi

Lawyer Sheikh / Ahmed bin Saif Al-Barwani 

Lawyer / Malik bin Abdullah Al-Mahrouqi

 Ziyad bin Ali Al-Balushi

Partial Arbitrator6  Khalil bin Suleiman Al-Siyabi

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
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ACHIEVEMENTS
& PROGRAMS
Sports Association
& Committees
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OMAN FOOTBALL ASSOCIATION

 OMAN EQUESTRIAN ASSOCIATION

Omantel
League

Jan - Nov
SULTANATE
OF OMAN

Local

First Division
League 

Jan - Nov
SULTANATE
OF OMAN

Local

U21 League 

Jan - Mar
SULTANATE
OF OMAN

Local

U18 League 

Jan - Mar
SULTANATE
OF OMAN

Local

His Majesty's
Cup Competition

Jan - Nov
SULTANATE
OF OMAN

Local

FA Cup

Jan - Mar
SULTANATE
OF OMAN

Local

AFC Club
Championship 

2020

 Jan - May
OMAN / KUWAIT

BAHRAIN / JORDAN
PALESTINE

Asian

Various
workshops and
training courses

Jan - Dec
Some governorates

in the Sultanate.
Online

Local

West Asian
Frderation
Meeting
for Social

Responsibility

January
JORDAN

Asian

Technical Directors
Consultation

Meeting on the
WAF U21

Championship

Jan - Feb
JORDAN

Asian

Local camp for
the national
youth team

Jan - UAE
Dec- BAHRAIN

International

U15 League 

Jan - Mar
SULTANATE
OF OMAN

March 
INDIA

Local

The Asian meeting of the participation
of national teams and clubs

in the Asian competitions 2020 
Asian

 OMAN VOLLEYBALL ASSOCIATION

League
Two

Jan - Dec
SULTANATE
OF OMAN

Local

9th Ministry
Shield

Jan - Dec
SULTANATE
OF OMAN

Local

Reserees refinement
workshop

January
SULTANATE
OF OMAN

Local

First
Division

Jan - Dec
SULTANATE
OF OMAN

Local

Junior
League

Jan - Dec
SULTANATE
OF OMAN

Local

International
Endurance Race

February
QATAR

International

١

The 50th National
Day Peg Picking
Championship

December
SULTANATE
OF OMAN

Local

International
Show Jumping
for the World
Cup qualifiers

February
SULTANATE
OF OMAN

International

Al Rowiya
Farm Cup

February
UNITED ARAB

EMIRATES

International

١

Arab Triple Crown
Championship

March
UNITED ARAB

EMIRATES

International

Dalma Race

January
UNITED ARAB

EMIRATES

International

PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020
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 OMAN VOLLEYBALL ASSOCIATION

The 37th GCC
Men's Club

Championship

February
KUWAIT

GCC

The 38th Arab
Club Championship

February
EGYPT

Arab

The 14th Meeting of
the Executive Clubs

February
EGYPT

Arab

AFC Referees
Committee meeting

February
THAILAND

Asian

AFC coaches
committee meeting

February
THAILAND

Asian

PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

Dec 2019 - Mar 2020
SULTANATE OF OMAN9th Ministry Shield Local

Jan 2019 - Mar 2020
SULTANATE OF OMAN

Oman General League Local

March
SULTANATE
OF OMAN

March
SULTANATE
OF OMAN

May
SULTANATE
OF OMAN

April
SULTANATE
OF OMAN

July
SULTANATE
OF OMAN

September
SULTANATE
OF OMAN

September
SULTANATE
OF OMAN

Jun - Jul
SULTANATE
OF OMAN

Ministry Shield/ Final Referee Promotion
Training Course

Athletics Development
Forum

Developing athletics
workshop

Basics of Arbitration in
Athletics Competitions

Participation in a course
of physical therapy

and rehabilitation of
sports injuries

Participation in a course
of psychological and

physiological assessment
before returning to

training

Participation in a
sports media course
in the digital age 

Local Local Local Local

Local Local Local Local

OMAN HANDBALL ASSOCIATION

OMAN HANDBALL ASSOCIATION
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3 1 3 14 1210

Local camp
Muscat Clubs

and Academies
Championship

Speed Challenge
Championship

Participation in the
Lattakia Swimming

Championships
Qualifying courses

Jan-Feb-Sept
SULTANATE
OF OMAN

March 
SULTANATE
OF OMAN

December 
SULTANATE
OF OMAN

November 
SYRIA

Mar - Sept
SULTANATE
OF OMAN

The Arab Championship
and the International Grand

Prix of Shotgun Shooting
The 5th Arab Clubs
Games for Women

The 15th Arab
Championship

National Archery
Championship

OMAN SWIMMING ASSOCIATION

OMAN SHOOTING ASSOCIATION

Local Local Local International

Jan-Feb
MOROCCO

February
UNITED ARAB

EMIRATES

February
MOROCCO

December
SULTANATE
OF OMAN

International Arab Arab Local

Local

PROGRAMS 2020PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

July
ONLINE

July
ONLINE

July
ONLINE

July
SULTANATE
OF OMAN

Fitness Instructors
Workshop

National coaches
Workshop

Goalkeeper coaches
workshop

Ordinary General
Assembly meeting

July
SULTANATE
OF OMAN

Extraordinary general
assembly meeting

OMAN HOCKEY ASSOCIATION

PROGRAMS 2020

OMAN TENNIS ASSOCIATION

Asian Asian Asian

January
SULTANATE
OF OMAN

February
SULTANATE
OF OMAN

November
SULTANATE
OF OMAN

The 8th Arab Tennis
Federation Championship

Gatorade's 1st Junior
Championship

Extraordinary general
assembly meeting

Arab Local Local

Local Local
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OMAN CAMEL RACING FEDERATION

OMAN BASKETBALL ASSOCIATION

OMAN BASKETBALL ASSOCIATION

OMAN SCHOOL SPORTS ASSOCIATION

PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020 PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

Mazaya
Competition

Annual race Camel race Camel race Camel race

Local Local Local Local Local

Cl ubs
Championship

Youth
Championship

Oman General
League 

Junior
Championship

10th Ministry Shield
Championship 

Local Local Local Local Local

Jan - Feb
SULTANATE
OF OMAN

March
SULTANATE
OF OMAN

December
SULTANATE
OF OMAN

December
SULTANATE
OF OMAN

December
SULTANATE
OF OMAN

Lectures for the
development and

qualification of trainers

Organizing and participating in many
training courses and workshops in sports

A workshop for
coaches of the

Cubs training centers

Club coaches
meeting

Extraordinary general
assembly meeting

Club coaches and
administrations

meeting

Local Local Local Local Local

Local

Jul - Aug
SULTANATE
OF OMAN

November
SULTANATE
OF OMAN

Aug - Oct
SULTANATE
OF OMAN

OMAN TABLE TENNIS ASSOCIATION

Local camp for age groups Local
Jan - Feb
SULTANATE
OF OMAN

November
SULTANATE
OF OMAN

November
SULTANATE
OF OMAN

December
SULTANATE
OF OMAN

Oct-19 / Jan-20
SULTANATE
OF OMAN

Dec-19 / Mar-20
SULTANATE
OF OMAN

December
SULTANATE
OF OMAN

February
SULTANATE
OF OMAN

March
SULTANATE
OF OMAN
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PROGRAMS 2020PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

OMAN CYCLING FEDERATION

OMAN CHESS COMMITTEE

OMAN CHESS COMMITTEE

July
SULTANATE
OF OMAN

August
SULTANATE
OF OMAN

Nov - Dec
SULTANATE
OF OMAN

The Federation's Activities
and Events Workshop

Athletic training workshop
in the world of bicycles

Oman Cycling
Federation Championship

Local Local Local

Sharjah International
Women's Cup

National Chess
Championship

The 2nd Sultan
Qaboos University
International Chess

Championship

Stay at Home Chess
Championship

Asian Senior
Championship

International Local Internation Local Asian

January January February Mar - Apr July

Chess Olympiad
Oman Individual

Championship for
Age Groups

Oman Singles
Championship for

the public
Arab Singles Chess

Championship
Club Championship

for Age Groups

International Local Local Arab

Jul - Aug
ONLINE

August
SULTANATE
OF OMAN

August
SULTANATE
OF OMAN

October
ONLINE

October
SULTANATE
OF OMAN

General Club
Championship

Asian Chess
Championship

Children's Day
International Chess

Championship
Survival Challenge

Championship

Local Asian Local Local

School Chess Festival
December
SULTANATE
OF OMANUNITED ARAB

EMIRATES
SULTANATE
OF OMAN ONLINE SULTANATE

OF OMAN
ONLINE

Local

Local

International Day of
Persons with
Disabilities

Championship

October
SULTANATE
OF OMAN

October
ONLINE

November
SULTANATE
OF OMAN

Nov - Dec
SULTANATE
OF OMAN

December
SULTANATE
OF OMAN

Local
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2 1

PROGRAMS 2020PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020PROGRAMS 2020

OMAN FENCING COMMITTEE OMAN PARALYMPIC COMMITTEE 

OMAN BODYBUILDING AND
WEIGHTLIFTING COMMITTEEOMAN BOWLING COMMITTEE

January
SULTANATE
OF OMAN

The Committee’s participation
in the Elite Camp of the Ministry

of Culture, Sports and Youth

Local

February
SULTANATE
OF OMAN

Oman Athletics Forum

Local

Feb - Mar
MOROCCO

Morocco International Forum

International

May
ONLINE

Seminar "Football for the Blind"

International

Feb - Mar
UNITED ARAB

EMIRATES
West Asian Weightlifting Asian

February
KUWAIT

Training camp for the
national fencing team

GCC

February
BAHRAIN

Arab Championship for
Youth and Juniors

Arab

December
SULTANATE
OF OMAN

Oman Bowling Open Championship Local
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١

١ ١

PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

PROGRAMS 2020

OMAN MARITIME SPORTS COMMITTEE

OMAN UNIVERSITY SPORTS COMMITTEE

OMAN SQUASH COMMITTEE

OMAN BADMINTON COMMITTEE 

OMAN MODERN TRIATHLON COMMITTEE 

January

Higher Education
Institutions Beach

Volleyball Championship

Local

Feb - Mar

Fourth Arab University
Beach Volleyball
Championship

Arab

February

The 3rd meeting of the
General Assembly of
the Arab University
Sports Association

Local

Jun - Jul
ONLINE

International University
Championship for
Electronic Games

International

August
ONLINE

International Conference
on University Sports

International

April

Secretaries Forum 2020

Local

September

Effective community
leadership course

Local

September

Physiotherapy course
and rehabilitation of

sports injuries

Local

December

Psychological & physiological
assessment course before

returning to training

Local

September
ONLINE

Championship of Higher
Education Institutions
for Physical Strength

Local

September
SULTANATE
OF OMAN

Online forum for the
International Day of

University Sports

Local

December
ONLINE

SULTANATE
OF OMAN

SULTANATE
OF OMAN

SULTANATE
OF OMAN

SULTANATE
OF OMAN

Asian University
Chess Championship

Asian

Local

GCC

Local

Local

Local

Local

January
SULTANATE
OF OMAN
February
SULTANATE
OF OMAN

March
SULTANATE
OF OMAN
October
SULTANATE
OF OMAN

December
SULTANATE
OF OMAN

December
SULTANATE
OF OMAN

Traditional rowing racing

The 10th Sailing Championships in GCC

Badminton referees workshop

Various introductory lectures

A training course in the rules of
the modern triathlon game

Open triathlon

SULTANATE
OF OMAN

SULTANATE
OF OMAN

SULTANATE
OF OMAN
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Providing technical advice with regard to raising the level of national 
teams, proposing support for them in order to prepare them well, and 
forming and proposing delegations that will represent the Sultanate in 
regional, continental and international tournaments.

- The team work held 28 joint meetings with sports federations and
   technical bodies.
- Weekly inspection tours of the national teams training sites.
- Conducting analytical studies, studying the plans of sports federations,
   and evaluating their external participation.

Planning and
Following

up Committee

Programs 2020

Terms
of refrences

9 4Members Meetings
in 2020

Supporting and disseminating sports programs for all and circulating 
them to sports federations and committees, spreading awareness and 
educating the community about the importance of sports and its role in 
reducing disease through various media.

- Organizing the qualifiers for the GCC Strongest Man Championship.

Oman Sports &
Active Society

Committee

Programs 2020

Terms
of refrences

9 4Members Meetings
in 2020

Activating women’s activities in sports in cooperation with the concerned 
authorities, and in coordination with the sports federations and committees 
in the Sultanate, the women’s sports committees in the Olympic Council of 
Asia, the International Olympic Committee, and other continental and 
international women’s sports organizations and organizations for the 
benefit of raising the level of women’s sports activities.

- Establishing a fitness program for women.
- Continuity of training for the national handball girls team (Bawshar Complex, 
Rustaq Sports Complex, Al Amal Club, Sultan Naval Base) 3 days a week.
- Continuity of training for the national handball team “Remotely” through 
social media and the Zoom program.
- The participation national handball team and the technical and 
administrative staff in the symposium (Covid-19 and Sports Injuries) 
"Remotely".
- The participation of the national handball team in a "remotely" lecture 
entitled (Skills for dealing with the media).
- The participation of the Chairman of the Committee in the Women's Sports 
Forum as a speaker 

Oman
Women's Sports

Committee

Programs 2020

Terms
of refrences

8 1Members Meetings
in 2020
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Qualifying and refining sports leaders, athletes and cadres working in 
sports institutions and developing their skills through several courses 
offered by Olympic Solidarity.

- The Canadian Program for the Qualification of Trainers (Elite).
- Obtaining a full scholarship supported by the International Olympic
  Solidarity to study a master’s degree at the Greek University of Peloponnese.
- Running the Olympic Solidarity Platform.

Oman Olympic
Solidarity

Committee

Programs 2020

Terms
of refrences

9 2Members Meetings
in 2020

- Implementation of several awareness lectures for some sports federations,
   clubs and teams.
- Participation in the coverage of the Muscat Marathon in Al Mouj.
- Coordination with the Ministry of Culture, Sports and Youth and OOC in harmonizing
  Oman anti-doping regulation with the new anti-doping code.
- Attending the meeting of the countries Parties to the Anti-Doping Fund at UNESCO to
  promote the International Anti-Doping Convention among Members.
- Attending the meetings of the Regional Anti-Doping Organization for the GCC and
  Yemen "Remotely".

Oman
Anti-Doping
Committee

Programs 2020

Terms
of refrences

9 9Members Meetings
in 2020

Preparing the national anti-doping regulation in accordance with the Anti-Doping 
Regulations of the World Anti-Doping Agency, cooperating and coordinating with 
federations and sports committees with regard to doping testing for national teams 
and clubs, looking into anti-doping violations and issuing decisions and 
recommendations related to them.

Contributing in organizing programs, activities and competitions to achieve 
environmental protection in sports, preparing studies and research related to the 
sports environment and proposing mechanisms for its protection, in addition to 
raisi awareness of sports institutions on the foundations and standards of the 
sports environment and coordinating with the various media to achieve this.

- Participating in the celebrations of Oman Environment Day (January 8)
   and Wetland Day (February 2).
- Participating in the campaign to plant mangroves.

Oman Sports &
Environment
Committee

Programs 2020

Terms
of refrences

9 4Members Meetings
in 2020

It specializes in representing Oman athletes, making recommendations 
for them, spreading the Olympic culture among them, and following up 
on their levels, especially the national team players in stadiums, matches 
and camps.

- Starting a project to enumerate athletes and approving its forms.

- Coordinating with sports federations to form committees for athletes 
in each game.

Oman Athletes
Committee

Programs 2020

Terms
of refrences

7 2Members Meetings
in 2020

Qualification and refinement of cadres working in sports medicine and the 
dissemination of medical and sports culture, in addition to cooperation and 
coordination with Oman sports federations and committees and sports medi-
cine committees in Asian, continental 

- Presenting the concept of the “Walking Football for Women’s Health” 
program (Omani version).

- Submitting a proposal to hold awareness workshops in the governorates 
of the Sultanate on “ambulance and heart massage” with the purchase of 
specialized equipment (AED).

Oman
Sports Medicine

Committee

Programs 2020

Terms
of refrences

7 1Members Meetings
in 2020
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OOC Board of Directors is always keen to develop and organize the work 
procedures and the staff in particular, as it is the first and essential element that 
drives the achievement of the goals required for the daily work of the Committee.

Abdullah bin Rashid Al Ghafri - Administrative Affairs Clerk at the Oman Olympic 
Committee participated in the Modern Management Methods in Sports Institutions 
Course, which was held during the period (17-19) February 2020, organized by Oman 
Olympic Academy.

In view of the work requirements and the need to develop the skills of OOC staff, 
Ilham bint Salem Al Numaniya - OOC media specialist, and Abdullah bin Rashid Al 
Ghafri - an administrative affairs Clerk participated in the sports media course in the 
digital age organized by Oman Olympic Academy online during the period from 30 
June to 2 July 2020.

Hana bint Saeed Al Batashiya, head of the Coordination and Following up 
Department, delegated, obtained a master's degree from the Modern College of 
Commerce and Science, Master in Genaral Administration, with a grade of "Excellent" 
with honors.
Badr bin Ali Awlad Thani, Head of the Administrative Affairs Department, obtained 
a Master degree in Business Administration from Majan University College.
Majid bin Khamis Al Hinai – OOC Translator is completing his postgraduate studies 
(Master) at Nizwa University - specializing in (translation).

OOC employees until the end of 2020

Updates 2020

Training and qualification

Modern management methods in sports institutions course

Sports media in the digital age

High Education

١

2

3

4

٥

6

7

8

9

10

11

12

Section NumberS.

Total:

Administration

Finance

Coordination & following-up

Media

Information Technology

Legal

Olympic Academy

Sub-Committees

Olympic Solidarity

Teranslation

Experts

8

2

1

1

1

2

2

1

2

1

1

22

١

2

3

4

S. Name Status

Salem bin Mohammed
 Al-Rawahi

Rashid bin Suleiman
 Al Kalbani

Hana bint Nasser
 Al-Obaidanieh

Bader bin Salem
 Al-Rawahi

Contract

Contract

Retirement

Acting

Position

Acting Head of the Financial
Affairs Department

Acting Head of the Financial
Affairs Department

Legal researcher

Respondent
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A READING OF 2021
from the sports side
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A READING OF 2021 FROM THE SPORTS SIDE

OOC PLAN IN THE FIELD OF
INTERNATIONAL PARTICIPATION FOR 2021 

OOC plan for 2021 is one of the annual objectives of the long-term 
strategic plan (Paris 2024) and in line with the strategic vision 
(Oman 2040-2020).
In line of this, Sayyid Khalid bin Hamad Al Busaidi, OOC Chairman and Board of Directors 
held several meetings with sports federations and committees to enhance multi-sided 
cooperation to coordinate long-, medium- and short-term joint plans, programs and 
goals in a comprehensive, depth and scientific manner, and the joint endeavor to achieve 
an interactive qualitative addition that takes into account the local, international and 
future vision, restructuring the facts of reality and future prospects in the comprehensive 
sports development paths, developing solutions and providing alternatives, directing 
policies and setting priorities in an optimal manner through analyzing the data of the 
past stage and taking appropriate measures to build a better future at various local, 
regional, continental and international levels.

In light of the exceptional circumstances that sport has gone through in Oman due to 
Covid-19, and rescheduling the strategic and interim goals and annual plans with the 
return of sports activity, and studying the reality of national teams and technical 
levels of players in the absence of implementation of plans and programs in an 
integrated and accurate manner for all Components of physical, technical, tactical and 
psychological sports training..etc. 

As a result of these circumstances, there is a density of regional, continental and 
Olympic courses during 2021 due to the migration of courses scheduled for 2020 to 
2021, which number six courses as follows:

Concerns still exist to postpone some tournaments, and the Asian Beach Games have 

already been postponed to 2022.

1

2

3

4

5

6

S. COURSE NAME HOST COUNTRY

The Olympic Games 

Asian Beach Games 

Asian Indoor Games

GCC Games 

Asian Youth Games  

Tokyo

China

Thailand

Kuwait

China

Islamic Solidarity Course  Turkey
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Strong cooperation with the Ministry of Culture, Sports, Youth, 
federations and sports committees to bring the national teams to the 
appropriate technical level to achieve honorable representation of 
the Sultanate in various regional, continental and international 
tournaments.

Organizing Olympic games and coordinating plans between the 
various sports federations and committees to prepare national teams 
representing the Sultanate in various tournaments.

GENERAL GOALS AND DIRECTIONS

ANNUAL GOALS

LONG-TERM
STRATEGIC

GOAL
Oman
Vision
2040

THE MAIN
LONG-TERM

GOAL
Olympic Games

(Paris 2024) and the
Olympic Game

 (Los Angeles 2028).

Olympic Games - Tokyo 2021.

GCC Sports Games - Kuwait 2021.

Asian Beach Games - China 2021.

Asian Indoor Games - Thailand 2021.

Asian Youth Games - China 2021.

Islamic Solidarity Course - Turkey 2021.

Qualitative participation in the various tournaments of sports federations.

Continuous quest to develop the technical level of the national teams and 
achieve more achievements.

Work to provide all requirements for the success of executive programs in close 
cooperation with various institutions, bodies and partners.

Study participation plans and choose the best and most appropriate in the light 
of analyzing the information and data available in the database of national 
teams to determine the future vision for the levels of competition, determine 
the technical level, assess the capabilities, conditions and variables, and work 
to make the most of the available capabilities.

Achieving goals with a realistic and comprehensive scientific methodology, and 
adopting the principle of gradualism in achieving them.

Measuring performance through analytical studies, medical, physical and 
technical tests, and results of participation in courses and tournaments.

INTERIM GOALS
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CONTACT

Contact Details: 

Website

Phone Number

FAX

OmanOlympics

www.ooc.om

+968 22058406   /  +968 24613160 

+968 24613067

PO Box: 2482 Ruwi, Postal Code: 112

Sultanate of Oman

123122



Editing:
Dr. Mutasim Ahmed Ghatouk

Ishaq Ahmed Al Balushi
Ali Salem Al-Busafi

Khalil Suleiman Al-Siyabi
Elham Salim Al Namani

Salim Mohammed Al-Rawahi

Coordination and following-up:
Elham Salim Al Namani

Proofreading:
Salim Mohammed Al-Rawahi

Translation:
Majid Khamis Al Hinai

Overall supervision:
Taha Sulaiman Al Kishry

2020
ANNUAL REPORT OF

OOC ACTIVITIES

HIGHLIGHTS

Reg. No.3914/ 2021



2020
OOC ACTIVITIES

ANNUAL REPORT

www.ooc.om

HIGHLIGHTS




