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يطيب لي  بكل األمل والتفاؤل، أن أضع بين أيديكم اإلصدار اإلعالمي لألنشطة والفعاليات 

اللجنة  تهدف  حيث  2015م  المنصرم  للعام  العمانية  األولمبية  اللجنة  بها  إضطلعت  التي 

األولمبية العمانية من إعداد هذا الكتيب إلى توثيق هذه األنشطة والفعاليات، وإلقاء الضوء 

على اإلنجازات التي تحققت واستخالص االستنتاجات من خالل الدراسات التحليلية للعناصر 

تجاوزها  نحو  للسعي  السلبية  المواضع  على  والتعرف  تطويرها  على  للعمل  اإليجابية 

الطموحات  لتحقيق  الصلة  ذات  الجهات  كافة  مع  والتضامن  والتعاون  الجاد  بالعمل 

بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  لموالنا  الحكمية  القيادة  ظل  في  المأمولة 

سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه.

كما يطيب لي أن اثمن جهود األخوة أعضاء مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية وأعضاء 

الطيبة  جهودهم  على  العمانية  األولمبية  اللجنة  وعمال  وموظفي  المساعدة  اللجان 

األنشطة والفعاليات، وأشيد  تنفيذ هذه  التي ساهمت بقدر وافر في  البناءة  ومبادراتهم 

إلى غد مشرق  ، وأتطلع  الذي بذل في إعداد هذا اإلصدار والقائمين عليه  الطيب  بالجهد 

واعد بالنجاح واإلنجازات بمشيئة اهلل.

خالد بن محمد الزبير
رئيس اللجنة األولمبية العمانية
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خالد بن محمد الزبير
الرئيس

طه بن سليمان الكشري
أمين السر العام

سيف بن هالل الحوسني
نائب الرئيس

المعتصم بن حمود الزدجالي   
أمين الصندوق

بدر بن علي الرواس
عضو

محفوظ بن علي آل جمعة
عضو

سعيد بن احمد الشحري      
عضو

جهاد بن عبداهلل الشيخ
عضو

سعادة بنت سالم االسماعلية
عضو
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خطوات للأمام وعام من التميز...

 يعتبر العام 2015 عامًا من العطاء والعمل الجاد لمجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية في تحقيق أهدافه المرسومة منذ انتخابه حيث نجح المجلس في ترجمة وتحقيق بعض 

من المشاريع والبرامج التي ساهمت فيي تنفيذ رؤيته ) الرياضة من أجل التنمية( وفي سبيل ذلك فقد عقد مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية اجتماعه الدوري األول لعام 2015م 

في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الخميس الموافق 19 يناير 2015م برئاسة الشيخ/ خالد بن محمد الزبير – رئيس اللجنة األولمبية العمانية لبحث ومناقشة الموضوعات المدرجة 

في جدول أعماله.وفي مستهل اإلجتماع أعرب رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة عن بالغ   االرتياح واألطمئنان بعد الخطاب السامي لموالنا  حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 

سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه لشعبه و أبنائه األوفياء في شهر نوفمبر من العام  2014م مجددين العهد والوالء واالعتزاز لجاللته داعين اهلل سبحانه وتعالى أن تكتمل السعادة 

والفرحة بوصول جاللته الى ارض الوطن غانما سالما معافا بمشيئة اهلل.

 كما اعرب المجلس في إجتماعه عن رضاه عما تم تنفيذه من قرارات االجتماع السابق للمجلس وثمن جهود اللجان المساعدة باللجنة األولمبية العمانية خالل المرحلة الماضية 

ووجه المجلس بتعزيز هذه الجهود باستمرارية أنشطتها وفعالياتها خالل المراحل القادمة.

و أشاد المجلس بما تم إنجازه فيما يتعلق بإعداد الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي، كما أعرب  المجلس عن تقديره لفريق العمل القانوني الذي كلف بإعداد الئحة فض 

المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانية.٫ ووجه المجلس بمخاطبة االتحادات الرياضية لتقوم بتعديل أنظمتها األساسية فيما يتعلق  باالحتكام الى لجنة فض 

المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانية لكي يتوافق ذلك مع ما ورد في الئحة فض المنازعات.

واستعرض المجلس التقرير الفني النهائي عن المشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية السابعة عشر التي أقيمت بمدينة انشون الكورية خالل شهر سبتمبر 2014م ووجه المجلس 

، وأوصى المجلس بضرورة إعداد منظومة ومعايير للمشاركات المستقبلية وتحديد المنتخبات  البناءة  التقرير من تحليل فني وتبنى توصياته  بضرورة االهتمام بما ورد في  هذا 

الوطنية التي ستشارك في االستحقاقات منذ فترة طويلة لضمان اإلعداد الجيد لها وأهمية إقامة ورشة عمل مشتركة  مع االتحادات ولجان األلعاب الرياضية والجهات المعنية 

في شهر إبريل 2015 لتبنى رؤية عميقة وواضحة والتوصل الى التوصيات التي ستساهم في تعزيز األوضاع في المستقبل.

وعمانتل  الزبير  ومؤسسة  مسقط  بنك  بدعم  المجلس  وأشاد  الوطنية  المنتخبات  بعض  حققتها  التي  الرياضية  لإلنجازات  الخاص  القطاع  وتشجيع  دعم  عاليا  المجلس  وثمن 

ومبادراتهم الطيبة في تشجيع منتخباتنا الوطنية لتحقيق اإلنجازات المأمولة .
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2014م في  خمس محافظات  اقيمت فعالياته في 22 ديسمبر  2014 والذي  األولمبي لعام  اليوم  بتنظيم فعاليات  الذي كلف  العمل  لفريق  المجلس شكره وتقديره  كما قدم 

)ظفاروشمال الباطنة والبريمي والداخلية ومسقط( وثمن المجلس جهود فريق العمل والمتعاونيين بالمحافظات والمتطوعين الذين أثروا هذه الفعاليات.

ورحب المجلس باستضافة السلطنة إلجتماع المكتب التنفيذي رقم )33( التحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية بمسقط خالل الفترة من 23-26 فبراير 2015م ، حيث قدم رئيس 

اللجنة األولمبية العمانية - عضو المكتب التنفيذي لالتحاد شرحًا موجزًا عن المهام واألعمال التي يضطلع بها االتحاد وتطلعات المجلس الحالي لتحقيق األهداف المأمولة وأوضح 
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بأن استضافة اجتماع المكتب التنفيذي جاء على اثر العالقات الطيبة التي ترتبط بها اللجنة األولمبية العمانية مع إتحاد اللجان األولمبية الوطنية  العربية.

واقر المجلس  في إجتماعه دعوة   الجمعية العمومية العادية للجنة األولمبية العمانية لإلنعقاد  يوم الثالثاء الموافق 31 مارس2015م الستعراض الوضع االداري واالنشطة عن 

التقديرية  الميزانية  ومشروع  الحسابات  مدقق  من  المعتمد  المنتهية  المالية  السنة  عن  الختامي  الحساب  واعتماد  المقبلة  للسنة  المختلفة  االنشطة  ومشروع  المنتهية  السنة 

للسنة المالية المقبلة  عالوة على االقتراحات المقدمة من االعضاء.

كما وافق المجلس على المشاركة في إجتماعات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة واصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية الخليجية  

وإجتماع المكتب التنفيذي رقم 84 لمجلس اصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية الخليجية المقرر إقامته  دولة قطر- الدوحة  خالل الفترة 1الى 4 مارس 

2015م  وأقر تشكيل الوفد الرسمي المشارك برئاسة الشيخ/ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة االولمبية العمانية وعضوية كل من الفاضل/ طه بن سليمان الكشري امين السر 

العام والشيخ/ محفوظ بن علي ال جمعة عضو مجلس ادارة اللجنة االولمبية العمانية والفاضل بدر بن علي اوالدثاني والفاضل/ سعيد بن جمعة الحراصي. كما  اقر المجلس 

تشكيل الوفد الرسمي للجنة األولمبية العمانية للمشاركة في دورة األلعاب الشاطئية الثانية المقرر إقامتها بدولة قطر خالل الفترة من 2 الى 9 ابريل برئاسة الشيخ/ سيف بن هالل 

الحوسني نائب رئيس اللجنة االولمبية العمانية وعضوية كل من الفاضل طه بن سليمان الكشري امين السر العام والفاضل كاظم بن محمد البلوشي مدير البعثة.

كما عقد المجلس  اجتماعه الدوري الثاني لعام 2015م  يوم األربعاء الموافق 13 مايو 2015م  بقاعة االجتماعات بمقر اللجنة األولمبية العمانية برئاسة / خالد بن محمد الزبير – رئيس 

اللجنة األولمبية العمانية وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة، وقد استهل رئيس اللجنة األولمبية العمانية االجتماع باإلشادة باإلنجازات التي تحققت خالل الفترة الماضية وكان من ابرزها 

حصول سلطنة عمان على المركز األول  في الترتيب العام لدورة األلعاب الشاطئية الثانية بدول مجلس التعاون التي أقيمت بالدوحة خالل الفترة من 2- 9 إبريل 2015م من خالل 

إحراز عدد )13(ميدالية ملونة منها عدد 7 ذهبية وعدد 5 فضية وميدالية برونزية وهي اول مشاركة على مستوى دول المجلس تحصل فيها السلطنة على المركز االول و لقب 

الدورة وقدر المجلس اإلنجازات التي حققتها المنتخبات الوطنية  مثمنًا الدور الكبير الذي قامت به لجنة التخطيط والمتابعة من خالل  التنسيق الذي قام به اعضاء فريق العمل الذي 

شكل لمتابعة خطط إعداد المنتخبات المشاركة وفقا للمعايير الفنية والدراسات التحليلة التي اعتمدها مجلس اإلدارة ، كما عبر المجلس عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني 

لكرة القدم الشاطئية إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية بالبرتغال، وابدى المجلس ارتياحه نجاح استضافة السلطنة للدورة الرابعة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول 

الخليج العربية التي أقيمت خالل الفترة من 8-18 مارس 2015م، وحصول السلطنة على مركز الوصيف.

بدول  المنشطات  اإلقليمي لمنظمة مكافحة  اإلجتماع  المنشطات العمال  العمانية لمكافحة  اللجنة  العمانية  متمثلة  في  األولمبية  اللجنة  الى استضافة  المجلس  أشار  كما 
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مجلس التعاون واليمن وورشة عمل مكافحة المنشطات للمؤسسات العاملة في المجال الرياضي و حفل تدشين كتاب المنشطات في الرياضة  بتاريخ14 ابريل 2015  وبارك المجلس 

كذلك إعادة إنتخاب سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي   رئيسا لمنظمة مكافحة المنشطات بدول مجلس التعاون واليمن الربع سنوات قادمة.

كما ثمن المجلس كذلك إستضافة اإلتحاد العماني لكرة اليد للبطولة اآلسيوية لكرة اليد الشاطئية التي أقيمت خالل الفترة من 1 – 7 مايو 2015م مهنئًا تأهل منتخبنا الوطني إلى 

نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية بالمجر.

وهنأ المجلس حصول الفاضل أمين السر العام للجنة األولمبية العمانية طه بن سليمان الكشري على جائزة وزارة الشؤون الرياضية )أنجازاتنا( على مستوى االنجازات الرياضية في 

اإلدارة.

وكان المجلس قد ناقش حزمة من الموضوعات المدرجة في جدول إعماله من أهمها استعراض محضري اجتماع الجمعية العمومية العادية واجتماع الجمعية العمومية غير 

العادية وما تمخض عنهما من قرارات وما طرح خاللهما من تصورات ومقترحات، وثمن المجلس تفاعل وتفهم أعضاء الجمعية العمومية لدواعي التعديالت التي تم اعتمادها 

باإلجماع على بعض بنود النظام األساسي للجنة األولمبية واعتماد الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانية حيث ابدت اإلتحادات الرياضية الممثلة في 

الجمعية العمومية مباركتها لهذه الخطوة الهامة على ان تقوم من خالل مجالسها او الجمعية العموميةلإلتحادات الرياضية بالنص في انظمتها االساسية على اختصاص لجنة 

فض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانية واإلحتكام اليها في حالة النزاعات الرياضية.

وناقش المجلس باستفاضة كل ما يتعلق  بتفعيل وتشكيل هيئة فض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانية والتي تم إعتماد الئحتها واستعرض ألية تشكيلها 

المنازعات  فض  لجنة  مع  رغبتهاوتعاونها  لتلمس  والرياضية  القانونية  الشخصيات  مع  االتصاالت  بتكثيف  المجلس  ووجه  عملها  وآليات  وصالحياتها  وإختصاصاتها  ومهامها 

والتحكيم الرياضي والتنسيق مع الجهات القانونية والجهات األخرى ذات الصلة إلنجاح هذه المساعي. 

كما استعرض المجلس خطاب االمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الستضافة السلطنة لدورة األلعاب الشاطئية الثالثة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية 

المفترض ان تقام خالل عام 2017م وذلك وفقًا للتسلسل األبجدي الدوري إلستضافة الدورات بلوائح العمل المشترك في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون ووجه المجلس  

األمانة العامة للجنة األولمبية باعداد الدراسة الالزمةلهذه اإلستضافة لتعرض على مجلس اإلدارة ومن ثم الجهات ذات االختصاص.
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وأحيط المجلس علمًا بقرارات   إجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالدوحة خالل الفترة من 1 -4 

إبريل 2015م.

واستعرض المجلس  التقرير المرفوع من لجنة التخطيط والمتابعة عن مشاركة السلطنة في دورة األلعاب اآلسيوية السابعة عشر التي أقيمت بمدينة إنشون الكورية عام 2014م  

بعد إجازته من الجمعية العمومية العادية للجنة االولمبية العمانية  في 31 مارس 2015م  ووجه المجلس بضرورة اإلعداد والترتيب إلقامة حلقة عمل عن تطوير وتحديث المنظومة 

الرياضية بسلطنة عمان بناء على هذا التقرير وضمان مشاركة المختصين باالتحادات واألندية ووزارة الشؤون الرياضية والجهات ذات الصلة في حلقة العمل ، واالهتمام بصياغة 

مخرجاتها وإعداد تقرير شامل عما توصلت اليه من رؤى وأفكار ومقترحات وتوصيات يتم بحثها ودراستها من قبل مجلس اإلدارة لرفعها إلى الجهات المختصة.

واستعرض المجلس التقرير الخاص بأعمال ومهام اللجان المساعدة باللجنة األولمبية العمانية والمتضمن  حجم ونوع األعمال التي قامت بتنفيذها اللجان المساعدة خالل الفترة 

الماضية، حيث أوصى المجلس بتعزيز عضوية بعض هذه اللجان ببعض الخبرات ليتوافق عملها واالهداف المرجوة من تشكيلها.

وقد سبق إجتماع مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية   االلتقاء   باعضاء فريق العمل القانوني الذي كلف بإعداد مسودة الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية 

العمانية وقدم المجلس شكره وتقديره العضاء فريق العمل القانوني على جهودهم القيمة ونهجهم اإلحترافي القانوني في اعداد مسودة الالئحة والتي تم إعتمادها في 

التكريم كما ابدو استعدادهم  بتاريخ 31 مارس 2015م وقد ابدى أعضاء فريق العمل القانوني  تقديرهم لهذا  إجتماع الجمعية العمومية للجنة األولمبية العمانية التي عقدت 

الدائم للتعاون مع مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية ومساندته في ما يتعلق بالمشورة واإلسشارات القانونية في مجال تطبيق الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي.

الرياضية  رفع المشايخ  العمانية واألتحات  اللجنة األولمبية  الموافق 9 نوفمبر 2015م  بمقر  الذي عقد ظهر يوم االثنين  الثالث لمجلس اإلدارة لعام 2015م  الدورى   وفي االجتماع 

ورعاه  اهلل  حفظه  المعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  لموالنا  السامي  المقام  إلى  والتبريكات  التهاني  خالص  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  /رئيس  واألفاضل 

بمناسبة العيد الوطني الخامس واألربعين المجيد، داعين اهلل سبحانه وتعالى ان يعيد هذه المناسبة العزيزة على جاللته حفظه اهلل ورعاه وهو يرفل بثوب الصحة والعافية والعمر 

المديد مشيدين بتوجيهات جاللته السديدة ألبنائه الشباب والرياضيين.

القطاع  مع  للشراكة  العمانية  األولمبية  اللجنة  أطلقتها  التي  للمبادرة  وكان  2015م  لعام  الثالث  الدوري  إجتماعه  أعمال  جدول  بنود  ومناقشة  بحث  في  بدأ  قد  المجلس  وكان 

الخاص النصيب األوفر من البحث والمناقشة ، حيث ثمن المجلس عاليا تجاوب القطاع الخاص والشركات التي استجابت لهذه المبادرة وأولها الشركة العمانية لالتصاالت )عمانتل( 

لرعايتها ألنشطة وفعاليات  الزبير  المجلس كذلك جهود ومبادرة مؤسسة  االتحاد وثمن  الشراكة مع  الطائرة وتوقيع عقد  للكرة  العماني  االتحاد  لرعايتها ألنشطة وفعاليات 

االتحاد العماني لكرة اليد وتوقيع عقد الشراكة مع اإلتحاد.
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وفي ضوء مباركة محكمة التحكيم الرياضي بلوزان "" CAS لالئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانية التي إعتمدتها الجمعية العمومية للجنة األولمبية 

وآليات عملها ومهامها واختصاصاتها  المنازعات  إلى تشكيل لجنة فض  النقاش  نهاية شهر مارس من عام 2015م، فقد تطرق  التي عقد في  اإلعتيادي  االجتماع  العمانية في 

والموازنة المالية التشغيلية، كما تم بحث الموضوعات المتعلقة برسوم التحكيم واألتعاب وبعض المسائل الفنية والقانونية األخرى في إطار عمل اللجنة وأقر المجلس تشكيل 

لجنة فض المنازعات  والتحكيم الرياضي على النحو التالي: 

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

4- الفاضل/ محمد بن الياس بن فقير سعادة الشيخ/أحمد بن سيف البرواني   -3

الفاضل/ زياد بن علي البلوشي    -5

كما اطلع المجلس على مصادقة اللجنة األولمبية الدولية على النظام االساسي للجنة األولمبية العمانية في ضوء إعتماد الجمعية العمومية غير العادية في االجتماع الذي عقد 

بتاريخ 31 مارس 2015 م للتعديالت التي أدخلت على النظام األساسي للجنة األولمبية العمانية، حيث تأتي هذه التعديالت لسد بعض الثغرات التي برزت عند التطبيق العملى لبنودها 

ومواكبة للتشريعات الرياضية التي صدرت مؤخرًا.

واستعرض المجلس الخطة التفصيلية لبرامج وفعاليات التضامن األولمبي للنصف األول من هذا العام وأشاد المجلس بما تم تحقيقه من نجاحات من خالل االستفادة من عدد 

الدورات  المتاحة من  الفرص  االستفادة من  الرياضية محاولة  واللجان  اإلتحادات  الماضية موجها  الفترة  المتعددة خالل  األولمبي  التضامن  برامج  والفعاليات ضمن  األنشطة  من 

والندوات والدراسات والتي يتم تعميمها على اإلتحادات واللجان الرياضية بين فترة واخرى. 

ابريل الماضي والتي  التي اقيمت بدولة قطر خالل شهر  التعاون  الثانية بمجلس  الرياضية التي شاركت منتخباتها الوطنية في دورة االلعاب الشاطئية  أشاد المجلس باإلتحادات 

حصلت فيها السلطنة على المركز االول بالدورة  مثمنًا جهود وتعاون اإلتحادات الرياضية الذي اثمر عن هذه النتائج الطيبة .

وقد استعرض مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية التقرير الفني والدراسة التحليلية عن مشاركة منتخباتنا الوطنية بدورة األلعاب الرياضية الثانية بمجلس التعاون التي أقيمت 

بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية والتي تمت المشاركة فيها  بعدد )9( لعبات من عدد )15( لعبة تضمنتها مسابقات الدورة. 
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الرياضية  الموضوعة للمشاركة في االستحقاقات  التخطيط والمتابعة للمعايير واألسس  لرؤية وتوصية لجنة  المشاركة على عدد )29( ميدالية متنوعة، وكانت  وأفرزت حصيلة 

المختلفة دور في هذه النتائج، حيث وجه المجلس بضرورة االستمرار في هذا النهج ووضع آليات لمتابعة التزام المنتخبات الوطنية بتنفيذ برامجها اإلعدادية للمشاركة في الدورات 

والبطوالت التي تقام تحت مظلة اللجنة األولمبية العمانية لمساعدة مجلس اإلدارة في اتخاذ القرارات الالزمة بشأن مشاركة هذه المنتخبات في االستحقاقات القادمة منوها بأنه 

من الضروري في مثل هذه المشاركات أن يتكاتف الجميع النجاحها منذ بداية اإلعداد لمنتخباتنا للمشاركة اإليجابية التي تسعى الى تحقيقها في مشاركاتها الخارجية.

واستعرض المجلس الترتيبات واالستعدادات الخاصة بإقامة فعالية اليوم األولمبي لعام 2015م ، التي أقيمت في خمس محافظات ) محافظة مسقط/ محافظة ظفار/ محافظة 

مسندم / محافظة الظاهرة/ محافظة الداخلية/ محافظة شمال الباطنة( وذلك يوم الثالثاء الموافق 8 ديسمبر 2015م وسبق أن تم تشكيل فرق عمل بهذه المحافظات لإلشراف 

على تنفيذ هذه الفعالية التي سوف تتضمن العديد من البرامج المتنوعة إلتاحة الفرصة لكافة فئات المجتمع للمشاركة من رجال ونساء وشباب وأطفال عالوة على مشاركة ذوى 

االحتياجات الخاصة في العديد من البرامج والفعاليات .

كما اطلع المجلس على رسالة التضامن األولمبي باللجنة األولمبية الدولية المتضمنة األسس والمعايير والقواعد الخاصة بمنح بطاقات الدعوة لبعض الالعبين الذين لم يتمكنوا 

من تحقيق األرقام المؤهلة للمنافسة في دورة األلعاب األولمبية ريو 2016م، حيث تم االطالع على نظام الشواغر التي من الممكن االستفادة منها بنظام )الكوتا( ومدى تطابقها 

مع أوضاع الالعبين خاصة في اللعبات الفردية. حيث وجه المجلس بالتنسيق مع االتحادات الرياضية المعنية إلنجاح المساعي الرامية إلى االستفادة بأكبر قدر ممكن من هذه 

الشواغر إلتاحة الفرصة لالعبينا المشاركة اإليجابية في األولمبياد للوصول للمراكز المتقدمة مع إكتساب الخبرات الفنية من خالل االحتكاك مع العبين دوليين وأولمبيين.

وفي إطار حرص واهتمام مجلس اإلدارة برياضة المرأة وتثمينًا وتقديرًا للجهود التي تبذلها اللجنة العمانية لرياضة المرأة ودورها الفاعل في التوعية بأهمية ممارسة المرأة للرياضة 

وتوفير التسهيالت الرياضية التي تمكن المرأة من ممارسة الرياضة في بيئة صحية وسليمة وفقًا للعادات والتقاليد العمانية األصيلة، فقد تم ترشيح السيدة/ سناء بنت حمد بن 

سعود البوسعيدية – رئيسة اللجنة العمانية لرياضة المرأة باللجنة األولمبية العمانية للحصول على جائزة المرأة والرياضة باللجنة األولمبية الدولية لعام 2016م، تقديرًا لجهودها 

ومبادراتها لتطوير رياضة المرأة بالسلطنة وفي ضوء الترتيبات اإلدارية الداخلية فقد أعتمد المجلس توصيات اللجنة المشكلة إلعداد بطاقات الوصف الوظيفي لموظفي اللجنة 

األولمبية العمانية والتي تمت مراجعتها وتحديثها وفقًا لمتطلبات المرحلة القادمة. 

كما اطلع المجلس على التقرير المرفوع من الوفد الذي شارك في إجتماعات إتحاد اللجان األولمبية الوطنية )االنوك( الذي عقد بمدينة واشنطن األمريكية في الفترة من 30-26 

األولى  الشاطئية  الدورة  وإقامة  2016م.   القادم  للعام  الوطنية  األولمبية  اللجان  إتحاد  الجتماعات  الدوحة  القطرية  العاصمة  استضافة  ومنها  بالقرارات  علمًا  وأخذ  2015م  أكتوبر 

"االنوك" بسان دييجو األمريكية في عام 2017م.
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اجلمعية العمومية العادية والغري العادية للجنة الأوملبية العمانية

 عقد بمقر اللجنة األولمبية واإلتحادات الرياضية يوم 31 مارس 2015م إجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للجنة األولمبية العمانية برئاسة خالد بن محمد الزبير رئيس 

الرياضيين  الرياضية أعضاء الجمعية العمومية وممثلي لجنة  اللجنة األولمبية العمانية وبحضور أعضاء الجمعية العمومية من أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء وممثلي االتحادات 

والشخصيات الرياضية ورياضة المرأة بحضور ممثل عن فريق العمل القانوني الذي قام بصياغة النظام الخاص بفض المنازعات والتحكيم الرياضي وقد وافق اعضاء الجمعية على 

نظام الالئحة وتم اعتماده رسميا  كما أقرت الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانية والمصادقة على التعديالت في بعض مواد النظام األساسي 

للجنة األولمبية العمانية وذلك عمال بأحكام ونصوص النظام األساسي للجنة األولمبية العمانية وألقى خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة االولمبية العمانية رحب فيها بالحاضرين 

في ثاني اجتماع للجمعية العموميـة منــذ انتخاب مجلس إدارة اللجنـة األولمبية العمانية في 25 ابريـــل عام 2013م ، واكد خالد الزبير  في كلمته امام الجمعية العمومية  إن 

من أولويات المجلس خالل العام الماضي تحليل وتقويم الوضع الراهن للجنــة األولمبية واالتحادات الرياضية ولجان األلعاب الرياضية من حيث التجارب والتحديات والطموحات 

للوصول الى الحلول والمبادرات الهادفة الى تعزيز اإليجابيات ونقـــــاط القوة ووضع المعالجات المناسبة فيما يتعلــق بالسلبيات ونقـاط الضعف ، ومن خالل المحاوالت الجادة في 

عمليات التحليل والتقييم الموضوعية وفي ضوء النهج العلمي في البحث، وبعد دراسة عميقة للظروف والمتغيرات المحيطة بنا فيـما يتعلق بأوضاع اللجان األولمبية واالتحادات 

الرياضية الشقيقـة والصديقـة ومن خالل لقاءاتنا ومشاوراتنا مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هـذه اللجـان واالتحادات والخـبراء والمستشارين فقد تولدت لدى مجلس إدارة اللجنة 

األولمبية العمانيـة قناعة بان أي جهد يبذل في سبيل نشر وتطوير الحركة الرياضية واالولمبية ال يمكن ان يكتب له النجــاح بدون تعاون وتكافل وتضامن كافة الكيانات المعنية 

بهذا التطــور، لذلك اجتهد المجلـس في تعزيز التعـاون مع وزارة الشـؤون الرياضيــة التي آزرت ودعمت اللجنـة األولمبيــة العمانيـة في سبيــل إنجـاح أنشطتها وفعاليــاتها الداخليــة 

والخارجيــة والقيام بمهامهــا وتفعيــل اختصاصاتها .

واشتملت اعمال الجمعية العمومية  على 8 بنود وكان البند االول التصديق على محضر االجتماع السابق للجمعية العمومية واشتمل البند الثاني على استعراض االعمال التي قام 

الرابع تم اعتماد  البند  الرياضي باللجنة األولمبية العمانية وفي  الثالث للمصادقة على الئحة فض المنازعات والتحكيم  البند  بها مجلس ادارة اللجنة في عام 2014 بينما خصص 

األلعاب  بدورة  الوطنية  المنتخبات  مشاركة  عن  الفني  التقرير  استعراض  تم  كما  2015م  لعام  المالية  السنة  ميزانية  مشروع  واعتماد  في2014م  المنتهية  المالية  للسنة  الحساب 

اآلسيوية السابعة عشر التي أقيمت بمدينة إنشون الكورية عام 2014م ودورة االلعاب االسيوية الشاطئية الرابعة التي استضافتها مدينة بوكت التايالندية في عام 2014.وشهدت 

اعمال الجمعية حزمة من األفكار والمقترحات واآلراء الهامة من قبل اعضاء الجمعية العمومية .
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العلقات اخلارجية



الزبري يت�ضلم الدعوة حل�ضور دورة الألعاب  الريا�ضية الثانية مبجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية بالدمام

 استقبل خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة األولمبية العمانية بمكتبه صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن مساعد ال سعود   ممثل اللجنة األولمبية العربية السعودية 

الدمام  مدينة  إستضافتها  التي  العربية  الخليج  لدول  التعاون  بمجلس  الثانية  الرياضية  األلعاب  دورة  إفتتاح  حفل  لحضور  بالسلطنة  الرياضية  للقيادات  الرسمية  الدعوة  لتقديم 

بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من 17 الى 28 إكتوبر 2015م. وذلك نيابة عن  صاحب السمو الملكي األمير عبداهلل بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب 

مجلس  لدول  الثانية  الخليجية  االلعاب  دورة  مدير  نائب  المصيليخ  ابراهيم  عبداهلل  واالستاذ  الكشري  سليمان  بن  طه  الفاضل/  بحضور  السعودية   العربية  األولمبية  اللجنة  رئيس 

التعاون وقد رحب  خالد الزبير رئيس اللجنة األولمبية العمانية بسمو االمير في السلطنة وثمن للقيادات الرياضية بالمملكة العربية السعودية الجهد الكبير في تعزيز وتطوير العمل 

الرياضي الخليجي المشترك متمنيا لدورة االلعاب الرياضية الثانية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية كل التوفيق والنجاح وللجنة المنظمة للدورة السداد والتميز مؤكدا استعداد 

اللجنة األولمبية العمانية لتقديم كافة المساندة والدعم مع االشقاء بالمملكة العربية السعودية لنجاح تنظيم التجمعات الرياضية الخليجية  التي تصب لصالح الشباب الخليجي 

بدول مجلس التعاون.

الكبير  بالدور  العمانية مشيدا  باللجنة األولمبية  بالمسؤولين  بزيارته السلطنة ولقائه  البالغه  بندر بن مساعد ال سعود عن سعادته  الملكي األمير خالد بن  وأعرب صاحب السمو 

والدعم الذي تقدمه اللجنة األولمبية العمانية والشراكة الحقيقة في منظومة الرياضة بدول مجلس التعاون مرحبا باالخوة الخليجيين في بلدهم المملكة العربية السعودية 

ومتمنيا ان تظهر دورة األلعاب الرياضية الثانية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمستوى الذي يتطلع إليه كافة االشقاء بدول المجلس. مقدما شكره وامتنانه للمسؤولين 

بالسلطنة على حسن االستقبال والضيافة اثناء زيارته للسلطنة.

 كما قدم سمو االمير الملكي الدعوة لمعالي الشيخ/ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية وخالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة األولمبية العمانية والفاضل/

طه بن سليمان الكشري امين السر العام للجنة األولمبية العمانية  رئيس اللجنة التنظيمية للسباحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي  والشيخ /سلطان بن حميد الحوسني 

رئيس االتحاد العماني لكرة اليد رئيس اللجنة التنظيمية لكرة اليد بدول مجلس التعاون . 
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الزبري يهنئ جوعان على رئا�ضة اللجنة الأوملبية القطرية

 قدم  خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة األولمبية العمانية التهنئة لسعادة الشيخ/جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية بمناسبة إنتخابه رئيسا للجنة 

األولمبية القطرية وعلى نيله ثقة الجمعية العمومية تقديرا لجهوده وإسهاماته الفاعلةمتمنيا له التوفيق في إثراء الحركة االولمبية والرياضية بدولة قطرالشقيقة.

الشباب والرياضيين  بالخير والمنفعة على  اللجنتين بما يعود  بين  المشترك  التعاون  العمانية على تعزيز  اللجنة االولمبية  تأكيد  التهنئة عن   الزبير خالل هذه  واعرب 

بالسلطنة ودولة قطر ودعم مسيرة العمل  الرياضي الخليجي المشترك. 

 وكانت الجمعية العمومية للجنة األولمبية القطرية قد انتخبت الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيسا جديدا للجنة حتى نهاية الدورة الحالية عام 2016، خلفا للشيخ 

تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر الذي تولي رئاسة اللجنة منذ  ديسمبر 2000.  وبات الشيخ جوعان هو الرئيس السادس للجنة األولمبية القطرية حيث تعاقب عليها 

منذ إنشائها في العام 1979 خمسة رؤساء سابقين. 
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اللجنة الأوملبية العمانية حتر�س على التجاوب والتفاعل اليجابي مع برامج واأن�ضطة الأمانة 

العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية

 

 حرصًا من مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية على التواجد الفعال في أنشطة وبرامج  األمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول  الخليج العربي فقد شاركت اللجنةاألولمبية 

العمانية في اعمال إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس اصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية الخليجية رقم 83 الذي  عقد بالعاصمة القطرية  برئاسة الشيخ/ 

سعود بن عبد الرحمن ال ثاني أمين عام اللجنة األولمبية القطرية رئيس الدورة الحالية للمجلس بحضور الفاضل/ طه بن سليمان الكشري أمين السر العام للجنة األولمبية العمانية 

وذلك خالل الفترة من 28 فبراير الى 4 مارس 2015م حيث أعتمد المكتب التنفيذي خالل إجتماعه مختبر دولة قطر لمكافحة المنشطات مركزا رسميا معتمدا لفحص المنشطات 

خالل دورة االلعاب الشاطئية الثانية المقرر إقامتها بالدوحة خالل شهر ابريل 2015م. وناقش المكتب التنفيذي المقترح المقدم من اللجنة األولمبية البحرينية بشأن مواعيد دورات 

االلعاب الرياضية واوصى المكتب بضرورة مراعاة عدم تزامن البطوالت والمسابقات الرياضية الخليجية للعموم مع مواعيد الدورات الرياضية الخليجية المجمعة.

كما تم االطالع على مقترح دولة االمارات العربية المتحدة بتخصيص حصص رياضية مدرسية يمارس فيها طالب مدارس دول الخليج ما يقل عن 60 دقيقة رياضة وضرورة توعية 

الجهات المعنية باهمية الرياضة المدرسية لدى النشئ وكذلك مقترح دولة قطر بتخصيص يوم رياضي خليجي موحد لممارسة الرياضة وذلك دعما للرياضة المجتمعية ومقترح 

دولة الكويت بإدخال عدد من االنشطة الثقافية على هامش الدورات الخليجية الرياضية التي يتجمع فيها ابناء دول المجلس. كما اطلع المكتب ايضا على خطط وبرامج اللجان 

والبرامج  الخطط  بتقديم  االسراع  على  لها  التابعه  التنظيمية  اللجان  حث  الخليجية  االولمبية  اللجان  من  المكتب  وطلب  اعتمادها  وتم   2015 لعام  الرياضية  لأللعاب  التنظيمية 

اللجان  السمو والمعالي رؤساء  التنفيذي لمجلس اصحاب  المكتب  الخليجية أعضاء  األولمبية  اللجان  أمناء سر  العامة. وقد سبق اإلجتماعات مشاركة  المالية لالمانة  والموازنات 

األولمبية بدول مجلس التعاون وممثلي اللجان التنظيمية بدول المجلس دولة قطر احتفالها  بمناسبة اليوم الرياضي للدولة لعام 2015م في نسخته الرابعة وسط مشاركة رسمية 

وشعبية كبيرة  وقد شاركت اللجنة األولمبية العمانية شقيقتها اللجنة األولمبية القطرية في هذه المناسبة الرياضية بحضور الفاضل/طه بن سليمان الكشري امين السر العام 

للجنة األولمبية العمانية   المسير الرياضي الذي أنطلق   في العاصمة االقطرية بحضور الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني امين عام اللجنة األولمبية القطرية وأمناء سر اللجان 

األولمبية الخليجية وممثلي األمانة العامة بمجلس التعاون وعدد كبير من الشخصيات الرياضية والرسمية وجمع من المواطنيين والمقييمن وكافة أطياف المجتمع بدولة قطر 

كما شارك الحضور في عدد من الفعاليات الرياضية التي نظمتها اللجنة األولمبية القطرية في القرية الرياضية المخصصة لاللعاب الرياضية حيث حرصت اللجنة األولمبية على 
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توفير الكثير من الفعاليات بالتعاون مع االتحادات الرياضية، األمر الذي القى استحساًنا كبيًرا من رّواد القرية خاصة أن الهدف األساسي من إقامة القرية هو مشاركة الجميع في 

الفعاليات للتشجيع على ممارسة الرياضة والوصول إلى نمط صحي ممّيز.

وفي اإلجتماع التاسع والعشرين لمجلس اصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان االولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد  بالعاصمة القطرية 

الدوحة خالل الفترة من 1  الى 4 مارس 2015م   قدم المجلس شكره  وتقديره للمقام السامي لموالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه 

على ما قامت  به السلطنة من جهود الستضافة الدورة الرابعة لرياضة المراة الخليجية بدول مجلس التعاون التي أقيمت بالسلطنة خالل الفترة من 8 الى 18 مارس 2015م 

وكان اإلجتماع قد عقد برئاسة الشيخ /سعود بن عبد الرحمن ال ثاني  امين عام اللجنة األولمبية القطرية بحضور سعادة /عبداهلل بن جمعة الشبلي االمين العام المساعد للشؤون 

االقتصادية باالمانة العامة لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية ومشاركة الشيخ /خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة االولمبية العمانية ورؤساء اللجان االولمبية الخليجية 

حيث تضمن وفد اللجنة األولمبية العمانية باألضافة الى رئيس اللجنة األولمبية كل من الفاضل/ طه بن سليمان الكشري أمين السر العام للجنة األولمبية العمانية والفاضل/ جهاد 

بن عبداهلل الشيخ عضو مجلس اإلدارة والفاضل/ محمد بن عبداهلل المحرمي رئيس اللجنة العمانية للرياضة والبيئة والفاضل/ بدر بن علي أوالد ثاني وسعيد بن جمعة بن سعيد 

الحراصي.

وقد تم تكريم عدد   من القيادات الرياضية الخليجية التي ساهمت  في دعم العمل الرياضي الخليجي المشترك  حيث تم تكريم الدكتور عبداهلل بن عقلة الهاشم االمين العام 

المساعد لشؤون االنسان والبيئة السابق باالمانة العامة وتكريم الفاضل/ محمد بن حسن المسحل امين عام اللجنة االولمبية العربية السعودية السابق على مساهمتها في 

تعزيز ودعم الرياضة الخليجية كما تم كذلك تكريم اللجان التنظيمية الفائزة بجائزة مجلس التعاون للرياضة واالبيئة وهي اللجنة العمانية للرياضة والبيئة  التي حازت على المركز 

االول استلم الجائزة وشهادة التقدير الفاضل/محمد بن عبداهلل المحرمي رئيس اللجنة العمانية للرياضة والبيئة  وحل في المركز الثاني اللجنة التنظيمية للشراع و المركز الثالث 

ذهب  الى اللجنة التنظيمية لكرة السلة  كما تم تكريم اللجان التنظيمية الفائزة بجائزة مجلس التعاون للجنة التنظيمية المتميزة وهي اللجنة التنظيمية لكرة السلة واللجنة 

التنظيمية للدراجات.
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وقد اقر المجلس خالل اجتماعه اعتماد  تنظيم يوم رياضي خليجي تحتفل به كل دول المجلس يكون موعده السبت الثاني من شهر فبراير من كل عام وذلك بناء على مقترح 

الرياضية  المشاركة الشعبية في االنشطة  المجتمعية من خالل توسيع قاعدة  الرياضة  الذي من شأنه غرس مفاهيم  الخليجي  الرياضي  اليوم  القطرية بشان  اللجنة االولمبية 

المختلفة ورفع هذا القرار للتوصية بمذكرة الى اصحاب الجاللة والسمو قادة دول مجلس التعاون نحو اعتماد يوم رياضي خليجي. 

وبناء على مبادرة الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة رئيس اللجنة االولمبية البحرينية بانشاء مشروع هيئة فض المنازعات  بدول المجلس فقد بارك اصحاب السمو والمعالي والسعادة 

رؤساء اللجان االولمبية الخليجية انشاء هيئة فض المنازعات الرياضية بدول مجلس التعاون على ان تستضيف مملكة البحرين مقر الهيئة وتشكيل لجنة قانونية لوضع النظام 

االساسي للهيئة برئاسة المستشار محمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي والدكتور عادل الزياني رئيس قطاع شئون االنسان والبيئة والمستشار عبد المجيد السعدي ممثال عن 

قطاع الشئون القانونية وممثل من كل لجنة اولمبية بدول مجلس التعاون ومديرادارة الرياضة مقررا. ورحب المجلس بمبادرة الشيخ احمد بن محمد بن راشد ال مكتوم رئيس 

السامي  المقام  الى  توصية  رفع  المجلس  واقر  المدرسية  الرياضة  عام   2016/2015 الدراسي  العام  تسمية  والمتضمنة  المدرسية  الرياضة  بشان  االماراتية  الوطنية  االولمبية  اللجنة 

للمجلس االعلى للتوجيه بشان اعتماد حصة تربية رياضية يومية في جميع المراحل التعليمية بمدارس مجلس التعاون الثراء الجانب الصحي والبدني واالجتماعي لدى النشء بدول 

المجلس واعتماد تسمية عام 2016/2015 عام للرياضة المدرسية بدول مجلس التعاون.

ووافق المجلس على مقترح اللجنة االولمبية الكويتية بشان استحداث تنظيم اولمبياد ثقافي خليجي ينظم على هامش دورات الخليج )اولمبياد خليجي ثقافي( على ان يقوم 

المكتب التنفيذي لمجلس اصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان االولمبية الخليجية باالشراف على تنظيم الفعاليات الثقافية الخليجية  من مسابقات وانشطة ثقافية 

ونشر الثقافة االولمبية.

وفيما يخص دورة االلعاب الرياضية االولى للناشئين بدول مجلس التعاون فقد استعرض المجلس تقرير اللجنة االولمبية االماراتية بشان الدورة  وتضمن التقرير اعتماد العاب الدورة 

وهي الرماية )بندقية ومسدس هواء( والقوس والسهم والعاب القوى والمبارزة والدراجات والشراع والجودو وسباقات القدرة وثمن المجلس الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة 

االمارات العربية المتحدة الستضافة دورة االلعاب الرياضية االولى للناشئين بدول مجلس التعاون.
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كما اقر المجلس تشكيل لجنة برئاسة امين عام اللجنة االولمبية الكويتية وعضوية االمناء العامين للجان االولمبية الخليجية بمشاركة االمانة العامة  لتكليف بيت خبرة متخصص 

العداد استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي في دول المجلس وذلك بناء على مقترح ومبادرة معالي الشيخ الدكتور طالل بن فهد االحمد الجابر الصباح رئيس 

اللجنة االولمبية الكويتية حول مشروع االستراتيجية الهمية العمل الرياضي المشترك في تطوير المستوى الرياضي واالرتقاء به.

الشريف  التنافس  في  قيمها  وتعزيز  الرياضية  النزاهة  لحماية  تهدف   التي  الحلم(  )انقذ  العالمية  المبادرة  بشان  القطرية  االولمبية  اللجنة  مقترح  على  كذلك  المجلس  ووافق 

والعادل ولما للرياضة من دور فعال في إرساء مفاهيم النزاهة وصنع مجتمع رياضي خال من الجرائم والمخالفات وتهدف المبادرة في االساس الى غرس ثقافة رياضية مرتبطة 

الرياضية  التنفيذي بحث االتحادات  المبادرة وانشتطها وموافاة االمانة بذلك على ان يقوم المكتب  اللجنة االولمبية القطرية بتوفير معلومات خاصة بهذه  بالنشءوتم تكليف 

واالندية الرياضية بدول مجلس التعاون واللجان التنظيمية لاللعاب الرياضية للعمل بهذه المبادرة العالمية وتقوم االمانة العامة بالتعاون مع اللجنة االولمبية القطرية بتنظيم 

ورش عمل حول مبادرة )انقذ الحلم( للتعريف بالمبادرة ومجاالتها.
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11 نوفمبر 2015م هنأ  التعاون الذي عقد يوم االربعاء  اللجان األولمبية بدول مجلس  التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء   وخالل اإلجتماع ال 85 للمكتب 

المكتب التنفيذي لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية بدول مجلس التعاون اللجنة األولمبية العمانية على حصولها على المركز األول في  دورة 

األلعاب الشاطئية الثانية لمجلس التعاون، والتي أقيمت خالل الفترة من 9- الى 26 ابريل  2015 بالعاصمة القطرية الدوحة. 

وقد ترأس االجتماع سعادة الدكتور/ ثاني بن عبدالرحمن الكواري أمين عام اللجنة األولمبية القطرية بمشاركة أصحاب السمو والسعادة أمناء اللجان االولمبية بدول المجلس،واالمانة 

العامة وضم وفد اللجنة األولمبية العمانية المشارك في اإلجتماع كل من الفاضل/طه بن سليمان الكشري امين السر العام للجنة األولمبية العمانية والفاضل/ هشام بن سالم 

العدواني مدير التضامن األولمبي باللجنة األولمبية العمانية والفاضل بدر بن علي اوالد ثاني عضو لجنةالتنسيق والمتابعة  باألمانة العامة لمجلس التعاون .   حيث أطلع المكتب 

التنفيذي على التقرير المقدم من اللجنة األولمبية العمانية والخاص بدورة األلعاب الرياضية الرابعة لرياضة المرأة، والتي أقيمت في السلطنة خالل الفترة من 8 الى18مارس 2015م 

الالمحدود وتوفيرها  المرأة, ولدعمها  لرياضة  الرابعة  للدورة  السلطنة  الزبير الحتضان  بن محمد  / خالد  الشيخ  برئاسة  العمانية  األولمبية  للجنة  الشكر  التنفيذي  المكتب  وقدم  

التسهيالت الالزمة للمشاركين لتخرج بصورتها المتميزة و تقديم شكر لرئيس وأعضاء اللجنة التنظيمية لرياضة المرأة برئاسة الشيخة / نعيمة األحمد الجابر الصباح واللجنة العمانية 

لرياضة المرأة   برئاسة السيدة / سناء بنت حمد البوسعيدية على جهودهما المميزة لالرتقاء برياضة المرأة الخليجية. وهنأ أعضاء المكتب التنفيذي اللجنة األولمبية البحرينية على 

حصولها على المركز األول في الدورة، وتمنوا لبقية الدول التوفيق في الدورات القادمة.

 وأطلع المكتب التنفيذي على مذكرة األمانة العامة بشأن متابعة توصية االجتماع رقم )29( ألصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجآن االولمبية بشأن اعتماد حصة تربية 

رياضية يومية في جميع المراحل التعليمية بدول مجلس التعاون، وقرر تكليف األمانة العامة بالنظر في ما سيتم بشأن مشروع الرياضة المدرسية وعرضة على المكتب التنفيذي.

كما اطلع المكتب التنفيذي على مذكرة األمانة العامة فيما يتعلق بقرار أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية بدول مجلس التعاون في اجتماعهم التاسع 

والعشرون الذي عقد بدولة قطر بتاريخ 3 مارس 2015م، والخاصة بمبادرة سمو الشيخ / ناصر بن حمد آل خليفة، بشان هيئة فض المنازعات الرياضية بدول مجلس التعاون، وتم اعتماد 

تشكيل لجنة مختصة لمبادرة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بشأن هيئة فض المنازعات الرياضية الخليجية، على أن توافي الدول االعضاء باسماء ممثليها المختصين  ورفع التصور 
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المبدئي و االستفسارات بشأنها على أن تعقد أول ورشة عمل بتاريخ 12 ديسمبر 2015م في مملكة البحرين، و منح اللجنة مهلة اربعة عشر يوما لرفع التصور النهائي العام، وعرضه 

بشكله النهائي على المكتب التنفيذي.

كما  أطلع المكتب التنفيذي على التقرير المقدم من اللجنة األولمبية الكويتية بشأن مشروع استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي وفي هذا الشأن تم اعتماد 

لجنة مختصة إلعداد استراتيجية العمل الرياضي المشترك، تتضمن رؤية واضحة ورسالة واهداف استراتيجية، وخطة عمل تنفيذية خالل الفترة الزمنية، وتحديد مؤشرات القياس 

)KPIs(، برئاسة سعادة الدكتور/ عادل بن خليفة الزياني ـ رئيس قطاع شئون االنسان والبيئة، وعضو عن كل لجنة اولمبية خليجية، وعضو ومقرر من األمانة العامةوتضمين ما تم 

من جهود في مشروع استراتيجية تطوير العمل المشترك في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون، ضمن عمل اللجنة المختصة بإعداد مسودة االستراتيجية.

و أطلع المكتب التنفيذي على مذكرة االمانة العامة والمتضمنة مقترح اللجنة األولمبية القطرية بشأن اليوم الرياضي لدول مجلس التعاون, والذي تم إقراراه من قبل أصحاب 

السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية في اجتماعهم التاسع والعشرين )الدوحة، 3 مارس 2015م(، كما شكر اعضاء المكتب التنفيذي اللجنة األولمبية القطرية على 

مقترحها بشأن اليوم الرياضي لدول مجلس التعاون، وقرر إعطاء اللجان األولمبية بدول مجلس التعاون الفرصة الكافية للنظر في المقترح المقدم من اللجنة األولمبية القطرية  

وموافاة االمانة العامة برأيها حول هذا المقترح.

وأطلع المكتب التنفيذي على التقرير المقدم من اللجنة األولمبية الكويتية بشأن مبادرة )أولمبياد ثقافي خليجي( بشأن مقترح إقامة )أولمبياد ثقافي خليجي( على هامش دورة 

كاس الخليج العربي لكرة القدم، وما قامت به األمانة العامة بمخاطبة الشيخ / طالل الفهد رئيس الدورة الحالية لبطولة كأس الخليج ليقوم بدورة بتعميم القرار على االتحادات 

الخليجية لكرة القدم, واستذكرت قرار أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية في اجتماعهم التاسع والعشرين، )قطر، 03 مارس 2015م( بشأن مقترح دولة 

الكويت إلقامة فعاليات ثقافية )أولمبياد ثقافي خليجي(، وتقرر الموافقة على اقتصار اقامة الفعاليات الثقافية )أولمبياد ثقافي خليجي( على دورات األلعاب الرياضية، والشاطئية، 

ورياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
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كما أطلع المكتب التنفيذي على التقرير المقدم من اللجنة األولمبية القطرية بشأن مبادرة )أنقذ الحلم(، وثمن جهودها في توفير المعلومات الخاصة بالمبادرة، وسعيها إلى 

تعزيز قيم التنافس الشريف في المجال الرياضي بين أبناء دول المجلس وحماية النزاهة في الرياضة الخليجية لما لها من أثر كبير في غرس المفاهيم الحميدة في النشء بدول 

مجلس التعاون بصورة عامة، وتقرر ان تقوم األمانة العامة بمخاطبة اللجان االولمبية بحث االتحادات واالندية الرياضية بدول المجلس واللجان التنظيمية لأللعاب الرياضية للعمل 

اللجان  تقوم  وأن  تفعيلها,  ومجاالت  بالمبادرة  للتعريف  الحلم"  "أنقذ  مبادرة  حول  عمل  ورشة  بتنظيم  القطرية  االولمبية  اللجنة  مع  بالتعاون  العامة  االمانة  وتكليف  بالمبادرة 

األولمبية بموافاة اللجنة األولمبية القطرية باسماء المشاركين في الورشة.

وبعد أن أطلع المكتب التنفيذي على قرار أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون رقم )29( والذي ينص على "التأكيد على تقديم الدعم 

لدولة قطر إلنجاح استضافتها لكأس العالم 2022م"، ثمن أعضاء المكتب التنفيذي الجهود المبذولة واالستعدادات التي تقوم بها دولة قطر الستضافة كأس العام لكرة القدم 

2022م، وقرر التأكيد على توفير كافة الجهود لدعم دولة قطر الستضافتها لكأس   العالم 2202م.

كذلك  أطلع المكتب التنفيذي على التقرير المقدم من اللجنة األولمبية العربية السعودية بشأن دورة األلعاب الرياضية الثانية، والتي أقيمت خالل الفترة من 15 ـ 26 أكتوبر 2015م، 

وثـمن أعضاء المكتب التنفيذي الجهود التي بذلتها اللجنة االولمبية العربية السعودية برئاسة صاحب السمو الملكي األمير عبداهلل بن مساعد بن عبدالعزيز ورئيس اللجنة العليا 

المنظمة للدورة صاحب السمو الملكي األمير عبدالحكيم بن مساعد بن عبدالعزيز على ما قدموه من كرم الضيافة وحفاوة االستقبال وتوفير كافة سبل الراحة إلنجاح الدورة 

الرياضة الخليجية الثانية وخروجها بصورة مميزة ومشرفه تفخر بها دول مجلس التعاون وتستند عليها الستكمال الدورات الخليجية الرياضية وهنأ أعضاء المكتب التنفيذي اللجنة 

األولمبية العربية السعودية على حصولها على المركز األول في الدورة، وتمنوا لبقية الدول التوفيق في الدورات القادمة.

كما  أطلع المكتب التنفيذي على التقرير المقدم من اللجنة األولمبية الوطنية باإلمارات العربية المتحدة, وأثنى على الجهود واالستعدادات التي تقوم بها اللجنة األولمبية الوطنية 

باإلمارات العربية المتحدة الستضافة دورة األلعاب الرياضية األولى للناشئين بدول مجلس التعاون في عام 2016م، والشكر أيضًا لألمانة العامة على متابعتها لقرارات أصحاب السمو 

والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية، واوصى المكتب بقيام اللجان االولمبية الخليجية بموافاة االمانة العامة بالتقويم الدراسي لعام 2016م، على أن تقوم االمانة العامة 

بارسالها للجنة األولمبية الوطنية باإلمارات العربية المتحدة والتأكيد على استضافتها للدورة األولى لأللعاب الرياضية للناشئين خالل الفترة من 15-21 سبتمبر 2016م، على أن توافي 

اللجان األولمبية الخليجية بموافقتها على الموعد المقترح وتأكيد مشاركة كافة اللجان األولمبية الخليجية في الدورة األولى لأللعاب الرياضية للناشئين كما استعرض المكتب 

التنفيذي استعدادات اللجنة األولمبية الوطنية باإلمارات العربية المتحدة الستضافتها  لمؤتمر مجلس التعاون الثالث للرياضة والبيئة. 
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وناقش المكتب التنفيذي  مقترح اللجنة األولمبية القطرية واللجنة األولمبية العمانية بشأن تكريم العاملين في المجال الرياضي،  وقررالموافقة على مقترح تكريم العاملين في 

المجال الرياضي بدول مجلس التعاون، وتكليف لجنة التنسيق والمتابعة بإعداد الالئحة الخاصة بهذا الشأن.   

آلية  العامة بشأن  الرياضية، حيث وافق على رفع توصية ومقترح األمانة  التنظيمية لأللعاب  اللجان  آليه العتماد خطط  العامة لوضع  التنفيذي مقترح األمانة  المكتب  واستعرض 

لأللعاب  التنظيمية  اللجان  توافي  ان  على  الرياضي،  المجال  في  المشترك  العمل  لوائح  في  وإضافتها  بالتمرير,  العتماده  االولمبية  اللجان  لرؤساء  التنظيمية  اللجان  خطط  اعتماد 

الرياضية بدول مجلس التعاون األمانة العامة، بخطط أنشطتها لعامين متتاليين على أن تشتمل الخطط مكان

 و تاريخ إقامة األنشطة، وذلك قبل نهاية السنة الميالدية.
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جناح يف ا�ضت�ضافة اإجتماع املكتب التنفيذي لحتاد اللجان 

الأوملبية الوطنية العربية الـ33

استضافت اللجنة األولمبية العمانية خالل الفترة من 23 الى 26 فبراير2015م أعمال إجتماع المكتب التنفيذي ال )33( التحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية الذي يترأسه صاحب 
السمـو الملكي األمير طالل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وهم : الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة األولمبية العمانية واللواء 
جبريل الرجوب رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية وسعادة الدكتور ساري حمدان من المملكة األردنية الهاشمية وسعادة سلطان  بن الشيخ محمد بن مجرن من دولة االمارات 
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المانع من  التونسية وسعادة هاشم  بن هارون  احمد من جمهورية السودان وسعادة محمد يوسف  الهمامي من الجمهورية  الـــــدكتور محمود  المتحـدة وسعادة  العربية 
دولة قطر وسعادة / توني بديع خوري من لبنان وسعادة عبدالمنعم الشاعر من ليبيا وسعادة سعود بن علي العبدالعزيز األمين العام التحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية 
.حيث عقد المكتب التنفيذي التحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية اجتماعاته برئاسة صاحب السمـو الملكي األمير طالل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود لمدة ثالث أيام 

اللجنة  من  وإشراف  وبتنظيم  مسقط  العمانية  العاصمة  في 
األولمبية العمانية.

خالله  رحبت  بيانا  العمانية  األولمبية  اللجنة  أصدرت  وقد   
بإستضافة اجتماعات المكتب التنفيذي وبالضيوف الكرام أعضاء 
واإلجراءات  التدابير  و  الالزمة  الترتيبات  وأعدت  التنفيذي  المكتب 

الخاصة باالستضافة .

وقد رحب خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة األولمبية العمانية 
عضو المكتب التنفيذي التحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية 
بالثقة  سعادته  عن  معربًا  السلطنة  في  االجتماع  هذا  بانعقاد 
في  العمانيـة  األولمبية  للجنة  التنفيـذي  المكتب  أوالها  التي 

احتضان هـذا الحدث الرياضي العربي الكبـير.
وأشاد رئيس اللجنة األولمبية العمانية بالدور الكبير الذي تضطلع 
به الرياضة في تعزيز أواصر االلفة والمحبة والصداقة بين شباب 
الوطنية  األولمبية  اللجان  اتحاد  يهدف  حيث  العربية،  الدول 
خالل  من  العربية  للرياضة  مضافة  قيمة  تقديم  الى  العربية 
دعمًا  العديدة  والبرامج  األنشطة  في  العربي  والتواجد  التجمع 

وتعزيزا لمسيرة العمل المشترك بين أبناء الوطن العربي.

وقد خرج اجتماع المكتب التنفيذي الثالث والثالثون التحاد اللجان 
االولمبية الوطنية العربية والمنعقد بالعاصمة مسقط خالل الفترة من 23 الى 26 فبراير2015م بحزمة من القرارات والتوصيات التي تخدم مسيرة الرياضة العربية كان من اهمها 

الموافقة على استضافة جمهورية مصر العربية للنسخة القادمة من دورة األلعاب العربية.
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وشهد االجتماع عددا من القرارات المهمة التي تخدم مسيرة الرياضة العربية خالل المرحلة القادمة والسعي نحو دعم هذا النشاط في ظل الظروف السياسية التي يمر بها عدد 
من الدول العربية ومن أبرز تلك القرارات اعتماد تأسيس المجلس الرياضي العربي ودعم الرياضة والشباب الفلسطيني باالضافة الى استحداث عدد من اللجان واألنشطة والفعاليات.

وكان خالد بن محمد الزبير قد ألقى كلمة في بداية االجتماع أعرب فيها عن الترحيب بالضيوف في بلدهم الثاني السلطنة وفي حاضرتها مدينة مسقط بمناسبة انعقاد هذا 
االجتماع وأن هذا الجمع الكبير في هذه األرض الطيبة نهدف من ورائه الى تعزيز مسيرة العمل الرياضي العربي المشترك والعمل بتفاؤل لمستقبل واعد للرياضة في وطننا العربي. 
ومن المؤكد أن هذا الكيان العربي الرياضي الذي يجسده اتحاد اللجان االولمبية الوطنية العربية قد أضحى الحاضنة األساسية للرياضة العربية الهتمامه وحرصه على نشر وتطوير 
الحركة الرياضة واألولمبية بدولنا العربية وغرس قيمها ومبادئها النبيلة بين أبنائنا الرياضيين ورعايته للخطط والبرامج كما اعرب باألصالة عن نفسه وباالنابة عن اعضاء مجلس ادارة 

اللجنة االولمبية العمانية وكافة منتسبيها عن خالص التقدير الختيار مدينة مسقط مكانا لهذا االجتماع.

كما عبر خالد الزبير رئيس اللجنة االولمبية العمانية عن سعادته باقامة هذا االجتماع بالعاصمة مسقط حيث ان هنالك مشاريع قادمة جميعها تصب لمصلحة الرياضة العربية 
والعمانية وتم تنظيم فعاليات واستحداث هيئات جديدة ونظمت بطوالت وأعدت لوائح والكثير مما يخدم العمل الرياضي و نجن في اللجنة االولمبية العمانية نعمل من اجل 
التنمية وهذا ما تنتهجه اللجنة االولمبية العمانية من خالل استضافة مثل هذه االجتماعات. واضاف ان اتحاد اللجان العربية اتحاد يعني بالشكل االول بتعاون الدول العربية ونشاط 

الشباب والتجمعات ووحدة المنطقة العربية في الكثير من المواقف خاصة فيما يتعلق بمعاناة الرياضيين الفلسطينيين.
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وقد اعرب سمو االمير الملكي طالل بن بدر بن سعود رئيس المجلس الرياضي العربي ورئيس اتحاد اللجان االولمبية الوطنية العربية عن شكره الستضافة السلطنة لإلجتماع ال33 
للمكتب التنفيذي مؤكدا أن االجتماع قد شهد العديد من القرارات المهمة وصادف نجاحا كبيرا بفضل الجهود المقدرة من قبل اللجنة االولمبية العمانية ورئيس اللجنة وجهود االمانة 
العامة والعاملين وأكد االجتماع على تطوير العمل الرياضي باالتحاد العربي وتشكيل المجلس الرياضي العربي وتم تأكيد وتوزيع المهام عليه واعتماد اعضائه كأمانة المجلس 
الرياضي العربي ويتكون من عدد 13 عضو بمكتبه التنفيذي  باالضافة الى عدد سبعة اسماء من االتحادات العربية الرياضية االولمبية وغير االولمبية باالضافة الى بعض الشخصيات 
الرياضية العربية التي سيكون وجودها كأمناء في المجلس باإلضافة إلى مناقشة موافقة طلب اللجنة األولمبية المصرية على استضافة دورة االلعاب العربية القادمة على ان يتم 
االلتقاء مع المسؤولين في جمهورية مصر العربية، وتم اتخاذ قرار بتعليق العمل بالالئحة المالية وشروط استضافة الدورة حيث ان الوقت ال يسعف في ترتيبات االلتزام بها وستكون 
هنالك مرونة في اجراءات استضافة الدورة حتى ال تعيق استضافتها واوضح بانه قد تم انشاء بعض الهيئات العربية المخصصة لبعض االلعاب واالنشطة العربية التي ال يكون لها 

اتحادات و اشار بانه قد رفع الى مجلس 
العاصمة  باختيار  توصية  العرب  الوزراء 
الرياضية وذلك من خالل اختيار  العربية 
المجلس  من  باشراف  الوزراء  معالي 
العاصمة  لهذه  العربي  الرياضي 
الفلسطينية  القضية  الى  باالضافة 
الجهود  على  التاكيد  تم  حيث 
االولمبية  اللجنة  من  المبذولة  الكبيرة 
القدم  كرة  واتحاد  الفلسطينية 
بمعاناة  يتعلق  فيما  الفلسطيني 
الخارجية  المشاركات  في  االشقاء 
الخارجية  المشاركات  وتعطيل 
لم  حيث  األخرى  االدارية  والجوانب 
الفلسطينية  االولمبية  اللجنة  تستطع 
بسبب  لجانها  تشكيل  الكرة  واتحاد 

المضايقات االسرائيلية .

وأكد على ان السلطنة تتميز بعدة رياضات وباأللعاب الشاطئية وسبق أن استضافت االلعاب االسيوية الشاطئية الثانية عام 2010م ولديها خبرة في هذا النشاط وهناك مقترح القامة 
العاب شاطئية عربية وسنعمل سويا على دعم االتحاد العربي في هذه الرياضات وغيرها وبارك استحداث االلعاب االلكترونية التي تعني بااللعاب االلكترونية وهي احدى الجوانب 

الرياضية التي تلم شمل الشباب.
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ع�ضو اللجنة الأوملبية الفل�ضطينية يف 

زيارة للجنة الأوملبية العمانية

التقى الفاضل/ طه بن سليمان الكشري امين السر العام للجنة االولمبية العمانية بمكتبه  عبد 

السالم اسماعيل هنية عضو المجلس االعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين عضو  اللجنة 

االولمبية الفلسطينية   بحضور الشيخ بدر بن علي الرواس عضو الجنة االولمبية العمانية رئيس 

االتحاد العماني للكرة الطائرة.

مصلحة  في  يصب  بما  المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات  من  عدد  الى  اللقاء  تطرق  وقد 

االراء  تبادل  اللقاء  خالل  تم  كما  الفلسطينية   االولمبية  واللجنة  العمانية  االولمبية  اللجنة 

والمقترحات وسبل التعاون الرياضي بين الجانبين والية التعاون في المجاالت االدارية والفنية.

ومن جانبه اعرب عضو اللجنة االولمبية الفلسطينية عن سعادته بزيارة  السلطنة وثمن عاليا 

على  اثنى  كما  وشعبا  حكومة  السلطنة  من  الفلسطينية  الرياضة  به  تحظى  الذي  الدعم 

مبادرة المسؤولين والقائمين على الرياضة العمانية في اطار العالقات الرياضية المتبادلة واكد 

حرص واهتمام القيادات الرياضية الفلسطينية على تفعيل هذا التعاون في مختلف اتجاهاته 

والسعي الجاد نحو تطوير االنشطة والفعاليات والبرامج الرياضية .
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مب�ضاركة اللجنة الأوملبية العمانية املجل�س الأوملبي ال�ضيوي يعيد اإ§§نتخاب الفهد لولية ثانية 

ويعتمد اإ�ضت�ضافة الدورات ال�ضيوية

شاركت اللجنة األولمبية العمانية في أعمال اإلجتماع الرابع والثالثين للجمعية العمومية للمجلس 

األولمبي اآلسيوي التي انعقدت بمدينة عشقباد بتركمنستان خالل الفــترة من 15-16 سبتمبر 2015م 

وكان من أهم قــراراتها إعــادة إنتــخاب الشيخ / احمد فهد الصباح – رئيس للمجلس األولمبي األسيوي 

بالتزكية للدورة اإلنتخابية الجديدة تقديرًا للنجاحات التي حققها المجلس األولمبي األسيوي . وتمثلت 

امين  الكشري  سليمان  بن  طه  الفاضل/  بحضور  اإلجتماعات  في  العمانية  األولمبية  اللجنة  مشاركة 

السر العام للجنة  مما يجدر ذكره أن اللجان األولمبية الوطنية اآلسيوية التي شاركت في اإلجتماع 

)45( لجنة أولمبية آسيوية وحضور 17 لجنة اولمبية من قارة اوقيانيا وقد تم إعتماد إستضافة مدينة 

هانجرهوو الصينية دورة االلعاب االسيوية رقم )19( التي ستقام عام 2022م وإعتماد الشريك التجاري 

للدورة . 

البالغ عددها )34( بمدينة  األلعاب اآلسيوية  إعتماد إقامة عدد)11( لعبة من مسابقات دورة  كما تم 

بالمبانج األندونسية وإقامة الفعاليات األخرى بالعاصمة جاكرتا بناء على اإلعتماد السابق بإستضافة 

أندونيسيا لدورة األلعاب اآلسيوية رقم )18( التي ستقام عام 2018م.

فهد  احمد   / الشيخ  من  بكلمة  اإلجتماع  إفتتاح  تم  تركمنستان  جمهورية  رئيس  فخامة  وبحضور   

الصباح رئيس المجلس األولمبي اآلسيوي كما خاطب اإلجتماع فخامة رئيس تركمنستان أعرب خاللها 

عن سعادته بإستضافة فعاليات الجمعية العمومية للمجلس األولمبي اآلسيوي .

وقد تضمن جدول أعمال اإلجتماع العديد من الموضوعات الهامة حيث تم عرض التقارير الخاصة باللجان الدائمة بالمجلس األولمبي اآلسيوي والتقارير األخرى المقدمة من المدن 

المضيفة للدورات اآلسيوية عالوة على تقارير التضامن األولمبي وإتحاد اللجان االولمبية الوطنية .  
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ان�ضمام اأع�ضاء من اللجنة الأوملبية يف 

جلان املجل�س الأوملبي الأ�ضيوي واربع 

مقاعد باإحتاد العاب غرب ا�ضيا

إطار  في  و  والقارية  الدولية  الهئيات  في  العماني  الحضور  ضوء  في   

من  وأنطالقا  العمانية  األولمبية  اللجنة  تحققها  التي  اإلدارية  النجاحات 

الحرص على التواجد الفاعل في الهيئات والمنظمات الرياضية واالقليمية 

على  الحصول  من  العمانية  األولمبية  اللجنة  تمكنت  والدولية  والقارية 

األولمبي  بالمجلس  الدائمة  المساعدة  اللجان  في  عضويات  خمس 

االسيوي الذي يترأسه الشيخ/ احمد فهد الصباح    وذلك باختيار الفاضل/ 

في  العمانية  األولمبية  للجنة  العام  السر  أمين  الكشري  سليمان  بن  طه 

عضوية اللجنة الرياضية بالمجلس األولمبي االسيوي التي ضمت اعضاء من 

واليابان وكوريا ومكاو  تايلند والو وماليزيا وباكستان وسنغافورة  مملكة 

والمالديف بينما تم أختيار سعادة السيد الدكتور/ سلطان بن يعرب البوسعيدي رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات في عضوية اللجنة الطبية بالمجلس األولمبي األسيوي 

التي ضمت اعضاء من الوس وتايلند والصين وتايبيه واليابان والهند وكوريا وإيران والسعودية كما تم أختيار الدكتور منصور الطوقي في عضوية  لجنة الرياضيين بالمجلس األولمبي 

االسيوي حيث ضمت اللجنة  في عضويتها كل من منغوليا وكمبوديا وتايبيه وهونج كونج واالردن وسوريا وإيران.

التي ضمت عضوات  األولمبي األسيوي  بالمجلس  المرأة  رياضة  العمانية لعضوية لجنة  األولمبية  اللجنة  ادارة  بنت سالم االسماعيلية عضو مجلس  الفاضلة سعادة  كما اختيرت 

من تايبيه وتايلند وهونج كونج واألردن وباكستان وسوريا والنيبال وكوريا وإيران كذلك أختير الفاضل/ خميس بن محمد البلوشي عضو اللجنة األعالمية باللجنة األولمبية العمانية 

لعضوية اللجنة االعالمية بالمجلس االولمبي االسيوي التي ضمت اعضاء من تايبيه ومنغوليا وطاجكستان وماليزيا وباكستان واليابان وكوريا وايران والمالديف. 
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المالية  واللجنة  القانونية  اللجنة  من  كل  لعضوية  السلطنة   باختيار  وذلك  آسيا  غرب  العاب  باتحاد  الدائمة  اللجان  )4(من   عضوية  على  العمانية   األولمبية  اللجنة  تحصلت  كما  

الثاني عشر لمجلس إدارة اتحاد ألعاب غرب آسيا واإلجتماع السادس عشر  البيئة باالضافة الى رئاسة اللجنة األعالمية جاء ذلك في االجتماع  ولجنة المعلومات واالحصاء ولجنة 

للجمعية العمومية إلتحاد العاب غرب اسيا الذي عقد بدولة الكويت برئاسة الشيخ/ طالل الفهد األحمد – رئيس االتحاد بحضور الشيخ/ بدر بن علي الرواس – عضو مجلس إدارة 

اللجنة األولمبية العمانية والفاضل/ هالل بن علي السناني – عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب غرب آسيا خالل الفترة من 7 الى 9 مايو 2015م بدولة الكويت.واختار مجلس إدارة اتحاد 

ألعاب غرب آسيا خالل االجتماع كل من الدكتور/ سعيد بن احمد الشحرى – عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية في عضوية اللجنة القانونية الذي ترأسها هاشم السيد حيدر من 

الجمهورية اللبنانية ، كما تم اختيار  الفاضل/ المعتصم بن حمود الزدجالي – أمين صندوق اللجنة العمانية في عضوية اللجنة المالية التي ترأسها محمد عبداهلل االهجري من 

اليمن واختير كذلك الشيخ / بدر بن علي الرواس – عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية في عضوية لجنة المعلومات واإلحصاء باتحاد ألعاب غرب آسيا التي يرأسها األستاذ / عبيد بن 

زايد العنزي  من دولة الكويت.كما تم اختيار الفاضل/ جهاد بن عبداهلل الشيخ – عضو مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية في عضوية لجنة البيئة باتحاد العاب غرب آسيا التي 

يرأسها الدكتور/ لطف اهلل الكاظمي من إيران ، باالضافة الى استمرارية عضوية   الفاضل/ هالل بن علي السناني – رئيسًا للجنة اإلعالمية باالتحاد   . 
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التواجد الفاعل بح�ضور 204 جلنة اأوملبية وطنية باجلمعية العمومية للجنة الأوملبية الدولية 

مبدينة وا�ضنطن

 

 شاركت اللجنة االولمبية العمانية  في إجتماعات الجمعية العمومية التحاد اللجان األولمبية الوطنية)اآلنوك( في نسختها ال 20  التي استضافتها مدينة واشنطن بالواليات المتحدة 

االمريكية وتمثلت مشاركة اللجنة األولمبية العمانية بوفد ضم   الشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة االولمبية العمانية والفاضل/ طه بن سليمان الكشري امين السر العام 

وذلك خالل الفترة من 27 الى 29 اكتوبر2015   برعاية محافظ المدينة وحضور الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة االولمبية الدولية ورؤساء المجالس االولمبية القارية الخمسة ورؤساء 

االعالم  وسائل  وممثلي  والالعبين  الرياضية  الشخصيات  من  كبير  وعدد  وطنية  اولمبية  لجنة   204 وممثلي 

العالمية واستهل االجتماع بكلمة الشيخ احمد الفهد رئيس اتحاد اللجان الوطنية)االنوك( رحب من خاللها 

األولمبية  اللجان  اتحاد  رئيس  الفهد  أحمد  ذكر  و  التوفيق  لإلجتماع  متمنيا  والمشاركين  الحضور  بكافة 

الوطنية "أنها جمعية عمومية تاريخية ألنوك، تظهر التنوع في العالم وتمنحنا فرصة اعالم اللجان االولمبية 

الوطنية بآخر ما نقوم به ومعرفة النواحي التي يمكننا أن نطور فيها دعمنا لها "  

بعدها القى السير محافظ واشنطن كلمته مثمنا استضافة المدينة لهذا التجمع الدولي والحضور الكبير 

اللجنة  رئيس  باخ  توماس  الدكتور  القى  كما  االولمبية  الرياضية  المنظومة  في  البارزة  الرياضة  للشخصيات 

االولمبية الدولية كلمته في االجتماع معربا عن سعادته المشاركة والتواجد مع زمالئه رؤساء المؤسسات 

الرياضية والمجالس الرياضية الكبرى في العالم وقدم  باخ شرحا عن اجندة اللجنة االولمبية الدولية حتى 

عام 2020. 

كما تم  مناقشة واستعراض بنود جدول اعمال اإلجتماع بالتصديق واعتماد المحضر السابق لالنوك الذي عقد بمدينة بانكوك بمملكة تايلند 2014م  كما تم االعالن عن حضور 

اإلجتماع ما يقارب 1200 شخصية رياضية واعالمية ويعتبر ذلك رقما جديدا على مستوى اإلجتماعات الرياضية الكبرى كما تم االعالن عن إنضمام جنوب السودان وسيرنييا الى عضوية 

إتحاد اللجان الوطنية االولمبية وفي الفترة الثانية من اإلجتماع تم تقديم واستعراض  تقريرا مفصال عن اعمال اللجنة االولمبية الدولية قدمه الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة 

األولمبية الدولية تناول فيه ابرز واحدث الفعاليات والبرامج التي اطلقتها اللجنة االولمبية الدولية ثم قدم رؤساء وممثلي مجالس إدارات اللجان الرياضية القارية الخمسة ب)االنوك( 

تقاريرهم القارية. كما تم تقديم شرحا مبسطا عن عزم االنوك تدشين قناة رياضية )القناة األولمبية( للجنة األولمبية الدولية بعدها قدمت مدام جونيلال االمين العام إلتحاد 
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اللجان الوطنية )االنوك( التقرير اإلداري والمالي  وقدم المدقق المالي تقرير مراقب الحسابات والذي تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية. واطلع الحضور كذلك على تقرير 

مقدم من التضامن االولمبي عن ابرز واهم البرامج التي يقدمها التضامن االولمبي.وشهد االجتماع كذلك استعراض ملفات اللجنة المنظمة لدورة االلعاب االولمبية ريوديوجانيرو 

البرازيل 2016 واللجنة المنظمة لدورة االلعاب االولمبية طوكيو اليابان 2020 ودورة االلعاب االولمبية الشتوية بيونج شانج 2018 ودورات االلعاب االولمبية للشباب كما تم استعراض تنظيم 

للعب  الدولية  واللجنة  )كأس(  الرياضي  للتحكيم  الدولية  والمحكمة  المنشطات  لمكافحة  الدولية  المنظمة  عن  وتقارير   2017 الشاطئية  لاللعاب  االولى  لالونك  العالمية   الدورة 

النظيف وملفات وتقارير عدة للجان الدولية ومشاريع وملفات مقترحة 

من اللجان االولمبية .

هامش  على  العمانية  االولمبية  اللجنة  رئيس  الزبير  خالد  عقد  وقد 

الجانبية  اللقاءات  اللجان عدد من  العمومية التحاد  الجمعية  اجتماعات 

ورؤساء  الوطنية  االولمبية  اللجان  رؤساء  مع  التشاورية  واالجتماعات 

حول  اللقاءات  وتمحورت  االجتماعات  في  المشاركين  الرياضية  اللجان 

المجاالت  مختلف  في  الرياضية  الدولية  العالقات  وتقوية  التعاون  آليات 

االولمبية التي من شأنها ان تعود بالنفع والفائدة على مخلتف االطراف.

 

الجمعية  أعمال  هامش  على  الوطنية  األولمبية  اللجان  اتحاد  وقام   

العمومية بتوزيع جوائزه للرياضيين الذين حققوا إنجازات متميزة في 5 دورات ألعاب رياضية قارية بين 2014 و2015، باإلضافة إلى توزيع بعض الجوائز التي ترتكز على اإلنجازات الفردية 

البارزة ، وتأتي تلك الخطوة بعد أن اطلق األنوك العام الماضي جوائزه ألفضل الرياضيين واللجان األولمبية في العالم.

 

ريو دي جانيرو  بدال من   2016 نوفمبر  التي ستعقد في شضهر  المقبلة  العمومية  الجمعية  الدوحة استضافة  بواشنطن على منح  اجتماعه  التنفيذي النوك في  المجلس  ووافق 

البرازيلية ، وذلك بسبب انشغال األخيرة باإلستعدادات لتنظيم دورة األلعاب األولمبية الصيف المقبل.وكان من المقرر أن تقام اإلجتماعات بريو دي جانيرو في أبريل المقبل. 

كما اعتمدت الجمعية العمومية مدينة سان دييغو األميركية إلستضاقة دورة )أنوك( لأللعاب الشاطئية العالمية األولى عام 2017 بعد موافقة المجلس التنفيذي أيضا على ذلك. 

القدم  أبرزها كرة  20 لعبة  أكثر من  ، سيتنافسون في  رياضي ورياضية  6 آالف  اكتوبر 2017 بمشاركة نحو    10 األولى من 29 سبتمبر حتى  العالمية  الشاطئية  األلعاب  وستقام دورة 

الشاطئية.
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منتدى حت�ضريي لدورة اللعاب الأوملبية ريو 2016م

رشحت اللجنة األولمبية العمانية كل من الفاضل/ احمد بن درويش البلوشي – مدير البعثة العمانية 
التنسيق  قسم  رئيس   – الحارثي  حمدان  بنت  فاطمة  والفاضلة/  2016م  ريو  األولمبية  األلعاب  لدورة 
الوسطى  وآسيا  آسيا  وغرب  بجنوب  الوطنية  األولمبية  للجان  اإلقليمي  المنتدى  لحضور  والمتابعة 
بمدينة طشقند بأوزبكستان خالل الفترة من 23-26 نوفمبر 2015م والذي استضافته اللجنة األولمبية 
الستضافة  والتنظيمية  اإلدارية  الجوانب  وبعض  الوطنية  األولمبية  اللجان  أدوار  لمناقشة  االوزبكية 
البرازيلية. حيث تم تناول  العروض المقدمة من قبل اللجنة  األلعاب األولمبية بمدينة ريو دي جانيرو 
المنظمة لدورة األلعاب األولمبية   والتي تم عرضها في االجتماع الذي ُعقد بتاريخ 17-21 نوفمبر 2015م 
البرازيلية  والمتوفرة بذات التقريركما تم مناقشة المعنيين بتخصيص الغرف  بمدينة ريو دي جانيرو 
وكذلك اعادة جدولة األسعار وتضمين المبالغ المدفوعة والمتبقي  والنظر في الخطأ في احتساب 
سعر الغرف وقد كان الهدف الرئيسي للمنتدى التدرب على عملية ادخال البيانات والتسجيل لالعتماد 

بالدورة وعرض الجدول الزمني خالل الفترة المتبقية قبل انطالق الدورة

  

ورقة عمل عمانية عن الريا�ضة والبيئة  ب�رشم ال�ضيخ
 

تعزيزا لحضور الكوادر العمانية اإلدارية والرياضية في المحافل الدولية فقد قدمت  اللجنة األولمبية العمانية ورقة عمل عن الرياضة والبيئة في السلطنة 
وذلك خالل فعاليات  الندوة التي نظمت من قبل إتحاد اللجان األولمبية الوطنية العربية تحت عنوان)دور الرياضة في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية 
المستدامة ( بالتعاون مع األمانة الفنية لمجلس الوزراء الشباب والرياضة العرب واألكاديمية العربية خالل الفترة من 25 الى 30 نوفمبر 2015م  بمدينة شرم 
الشيخ بجمهورية مصر العربية وقد قدم المحاضرة الدكتور علي بن سعيد البلوشي عضو اللجنة العمانية للرياضة والبيئة باللجنة األولمبية العمانية الذي 
المستدامة وتوضيح  التنمية  الوعي بمفهوم وأبعاد  بالبيئة وتحديد عناصرها ورفع  التعريف  الى  الدورة  بالدورة .وهدفت  المحاضرين  تم ترشيحه كأحد 
العالقة بين البيئة والتنمية المستدامة والتعرف على نماذج وتجارب رياضية ناجحة في مجال المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتناولت 
الندوة 5 محاور رئيسية وهي مفهوم وعناصر البيئة ومفهوم ابعاد التنمية المستدامة والعالقة بين البيئة والتنمية المستدامة ودور المؤسسات والهيئات 

الرياضية في المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ونماذج وتجارب رياضية ناجحة

اللجنة الأوملبية العمانية ت�ضارك يف اجتماعات 

مدراء البعثات الريا�ضية بريو دي جانريو

2015م  اغسطس   21 الى   17 من  الفترة  خالل  البرازيلية  جانيرو  دي  ريو  مدينة  أستضافت   
ندوة مديري البعثات الرياضية لدورة االلعاب األولمبية ريو 2016 وشاركت اللجنة األولمبية 
العمانية  البعثة  مدير  البلوشي  درويش  بن  احمد  الفاضل  بحضور  الندوة  في  العمانية 
البرازيلية حيث عقدت اللجنة المنظمة لدورة االلعاب األولمبية  لدورة االلعاب األولمبية 
عقد  وتم  الندوة  خالل  الرياضية  البعثات  لمدراء  والفعاليات  البرامج  من  عدد   2016 ريو 
على  لإلطالع  جولة  في  البعثات  مدراء  شارك  كما  والتنسيقية  التحضيرية  اإلجتماعات 
المنشأت الرياضية التي ستحتضن المسابقات الرياضية وتم االطالع على مرافق القرية 

الرياضية للرياضيين وجولة للميادين األولمبية للرماية وقرية الفروسية.
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اأمني عام حمكمة التحكيم الريا�ضي )CAS( يلتقي مب�ضوؤيل اللجنة الأوملبية العمانية

في إطار برنامج الزيارات الذي تقوم به محكمة التحكيم الرياضي )CAS(  للجان األولمبية الوطنية بدول مجلس التعاون  قام األمين العام لمحكمة التحكيم الرياضي  الدولية 

 )CAS( الدولية  الرياضي  التحكيم  التقى وفد محكمة  الوطنية حيث   الرياضي  التحكيم  رئيس هيئة  الحيان  الدكتور عبداهلل  السلطنة وبرفقته  الى  بزيارة  السويسري ماثيو ويب 

مساء الثالثاء 20 مارس 2015 بالشيخ سيف بن هالل الحوسني نائب 

اللجنة األولمبية العمانية بحضورالفاضل/ طه بن سليمان  رئيس 

والشيخ/  العمانية  األولمبية  للجنة  العام  السر  امين  الكشري 

القانوني  العمل  فريق  رئيس  الهنائي  اهلل  عبد  بن  الوهاب  عبد 

والفاضل/ زياد بن علي البلوشي عضو فريق العمل القانوني الذي 

الرياضي  والتحكيم  المنازعات  باعداد مسودة نظام فض  كلف 

باللجنة االولمبية العمانية.

هيئات  وتدشين  باشهار  الكاس  توصية   عرض  اللقاء   خالل  تم 

التحكيم الرياضي وفض المنازعات ضمن مظلة اللجان االولمبية 

الوطنية.

اليه  نبذه عما توصلت  القانوني  العمل  حيث قدم ممثلي فريق 

اللجنة االولمبية العمانية في هذا الخصوص وتم عرض مسودة 

الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي التي القت االستحسان 

إطار  في  العمانية  االولمبية  اللجنة  اليه  توصلت  بما  واالشادة 

محايدة  متخصصة  هيئة  وجود  يتطلب  الذي  القانوني  العمل 

لفض المنازعات.

فض  الئحة  بنود  على  والمالحظات  المرئيات  ابداء  كذلك  وتم 

المنازعات والتحكيم الرياضي وتقديم المشورة القانونية فيما يتعلق بآليات تنفيذها وكان اإلجتماع ناجحا ومثمرا حيث ابدى الحضور ارتياحهم لالئحة فض المنازعات والتحكيم 

الرياضي باللجنة األولمبية العمانية ومن المتوقع ان تقوم هئية  فض المنازعات والتحكيم الرياضي بعد المصادقة على الئحتها واشهارئها بالنظر في المنازعات الرياضية والفصل 

فيها وذلك في إطار اإلجراءات المبينة بالالئحة حفظا لحقوق جميع االطراف.   
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اعتماد �ضعار اللجنة الأوملبية العمانية

اعتمدت اللجنة األولمبية الدولية شعار اللجنة األولمبية العمانية الذي  يتوافق مع الميثاق األولمبي ولوائح حماية الشعار والرمز األولمبي للجان األولمبية الوطنية وذلك بعد ان أجرت 

اللجنة األولمبية العمانية التعديالت الالزمة حيث صادقت اللجنة االولمبية الدولية على التعديالت التي اجريت على الشعار.

 علما بأن التعديالت تبرز الخصائص االساسية للشعاروالهوية العمانية المتمثلة في الرمز الوطني للسلطنة )الخنجر العماني( مع التركيز على درجات الوان الحلقات األولمبيةالتي 

سوف تكون اكثر وضوحا في الطباعة والنشر.

مما يجدر ذكره  أن اللجنة األولمبية الدولية قد صادقت خالل عام 2015م على التعديالت على النظام االساسي التي إعتمدتها  الجمعية العمومية للجنة األولمبية العمانية في 

إجتماعها الغير عادي الذي عقد في 31 مارس 2015م بمبنى اللجنة األولمبية واإلتحادات الرياضية  وتضمنت المصادقة على بعض من البنود الواردة بالنظام االساسي  للجنة األولمبية 

العمانية التي حرصت اللجنة األولمبية العمانية على استحداثها إلثراء النظام خاصة فيما يتعلق بتشكيل لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانية والتي 

أعتمدت تشكيلها الجمعية العمومية للجنة األولمبية العمانية
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يوم امل�ضي العاملي

 تم تنظيم فعالية يوم المشي العالمي بالسلطنة تحت 

من  الفترة  خالل  للجميع  للرياضة  العمانية  اللجنة  مظلة 

مسقط/   ( التالية  المحافظات  على  2015م  أكتوبر   11-7

شمال الباطنة/ الظاهرة / الشرقية / مسندم( حيث شارك 

وبمحافظة  عدد3732  مسقط  بمحافظة  الفعالية  في 

مشارك   600 مسندم  ومحافظة  مشارك   1200 عدد  ظفار 

الباطنة  شمال  ومحافظ  مشارك   1300 الداخلية  وبمحافظ 

800 مشارك وبمحافظة الظاهرة 750 مشارك.

العربي يجتاز دورة املدربني الدولية باملجر

 أنهى المدرب الوطني/ ناصر  العبري مشاركته بدورة المدربين الدولية 

مارس   16 من  الفترة  خالل  بودابست  المجرية  بالعاصمة  أقيمت  التي 

إمتياز  بتقدير  الدورة  أجتياز  من  العبري  تمكن  حيث  يونيو2015م   5 الى 

التضامن  برنامج  ضمن  وذلك  الدورة  مراحل  في  جيدة  نتائج  وتحقيق 

األولمبي باللجنة األولمبية العمانية لتأهيل المدربين والكوادر الوطنية 

من  ترشيحه  بعد  الدورة  هذه  في  للمشاركة  العبري  أختيار  تم  وقد 

جهة االتحاد العماني لكرة القدم وخضوعه ضمن مرشحي اإلتحادات 

يجدر  مما  للدورة  المخصصه  واإلختبارات  للمعايير  الرياضية   واللجان  

بالمجر  البدنية  التربية  جامعة  من  بتنظيم  اقيمت  الدورة  بان  ذكره 

محاور  على  الدورة  اشتملت  وقد  الدولية  األولمبية  اللجنة  واشراف 

واإلصابات  التدريب  نظرية  حيث  من  التدريب  بعلم  تتعلق  واهداف 

والتغذية واإلدارة الرياضية ومبادئ التدريب .
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اللجنة الوملبية العمانية ت�ضارك مبهرجان الريا�ضة 

للجميع بالبحرين
 

المهرجان  في  للجميع  للرياضة  العمانية  باللجنة  متمثلة  العمانية  األولمبية  اللجنة  شاركت 

للجميع  للرياضة  البحريني  االتحاد  أقامه  الذي  البحرين  بمملكة  للجميع  للرياضة  العربي  

وشاركت  2015م  مايو   6 الى  من2  الفترة  خالل  للجميع  للرياضة  العربي  االتحاد  مع  بالتعاون 

العمانية  اللجنة  عضو  البلوشي  حسن  بن  ناصر  الفاضل/  برئاسة  بوفد  بالمهرجان  اللجنة 

للرياضة للجميع و 9 رياضيين هم يوسف بن عوض بيت سليم ومحمد بن عبداهلل المقبالي 

اليعقوبي  سالم  بن  وفهد  اليعقوبية  مبارك  بنت  وفاطمة  البلوشية  الكريم  عبد  بنت  وامنة 

المجرفية  راشد  بنت  وايمان  الفزاري  ابراهيم  بنت  وفاطمة  القصابي  سعيد  بن  السالم  وعبد 

وسمية بنت محسن الراشدية.

المعاقين  بمشاركة عربية  لرياضة  البحريني  االتحاد  المهرجان على صالة   واقيمت فعاليات 

السعودية،  البحرين،  الجنسين من عشر دول عربية هي:  )156( مشاركا من  إلى  واسعة تصل 

مسابقة  الفعاليات   وتضمنت  والعراق،  لبنان  ليبيا،  مصر،  والسلطنة،  قطر،   الكويت،  االمارات، 

والسيدات،   للرجال  الطائرة  الكرة  منافسات  و  والسيدات  للرجال  القدم  كرة  خماسيات 

ويشتمل البرنامج العام للمهرجان على عدد من األنشطة والفعاليات المصاحبة التي أقيمت 

الحديثة  والحضارية  التاريخية  للمعالم  وزيارات  علمية،  ندوة  من  المهرجان  هذا  هامش  على 

لمملكة البحرين إلى جانب بعض الزيارات   لعدد من المؤسسات الرياضية و  فعالية للمشي 

في ممشى الرفاع  و برنامج خاص للعروض واأللعاب الشعبية.

امل�ضاركة يف حلقة عمل املراأة والريا�ضة 

والعلم

 شاركت اللجنة األولمبية العمانية بحلقة العمل اإلعالمية حول المرأة والرياضة 

2015م  مايو   16 الى   15 من  الفترة  خالل  الدوحة  القطرية  بالعاصمة  اقيمت  والتي 

تحت اشراف المجلس األولمبي االسيوي ودائرة التعاون الدولي والتطوير باللجنة 

األولمبية الدولية وبالتعاون مع اللجنة األولمبية القطرية. ومثلت  اللجنة األولمبية 

العمانية في هذا التجمع الدولي  الفاضلة/ سعادة بنت سالم األسماعيلية عضو 

أستمرت  التي   العمل  حلقة  وهدفت  العمانية  األولمبية  اللجنة  إدارة  مجلس 

ودوره  االعالم  اهمية  حول  المشاركين  لدى  الوعي  درجة  رفع  الى  يومين  لمدة 

محاور  الحلقة  تضمنت  كما  الرياضة  في  الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  في 

الرياضيات  ابراز  في  االعالم  ودور  النسائية  للفعاليات  اإلعالمية  التغطية  في 

اجل  من  االعالم  في  الرجل  ودور  الصحفي  التعليق  على  الحرجة  واإلنعكاسات 

تحقيق المساوة بين الجنسين وتطوير القيادات النسائية من خالل االعالم.  وقد 

للجنة  العام  المدير  من  رسالة  العمانية  األولمبية  للجنة  العامة  األمانة  تلقت 

والرياضة  المرأة  حول  اإلعالمية  العمل  ورشة  مخرجات  بشأن  الدولية  األولمبية 

المخرجات  وتضمنت  2015م  مايو  15الى16  من  الفترة  خالل  بالدوحة  عقدت  التي 

نتائج  متابعة  بهدف  الورشة  في  المشاركون  تبناه  الذي  الدوحة(  )نداء  اطالق 

الورشة واالفادة باإلجراءات التي يتم إتخاذها.  
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اللجنة ت�ضارك مبوؤمتر اإ�ضتقلل املنظمات الريا�ضة بالكويت

    شاركت اللجنة األولمبية العمانية  في مؤتمر و ورشة عمل حول إستقالل المنظمات و اإلتحادات الـرياضية ، والـذي عقـد بـدولة الكويـت يومي األربعاء و الخميس الموافق 4 – 5 

مارس2015و الـذي نـظمته هيئـة التحكيـم الرياضـية   بالتعاون مع المجلس األولمبي األسيوي وحضر فعالية المؤتمر كل من  الفاضل/ هشام بن سالم العدواني مدير التضامن األولمبي 

باللجنـة األولمبـية العمانية والفاضل/ زيـاد بـن علي البلوشي – عضو فريق العمل القانوني لصياغة نظام فض المنازعات .  

 وقد هدف المؤتمر و ورشـة العمل إلى تعزيز الثقافـة القانونية و الرياضية لدى المسئولين  الشباب الرياضيين و تكريـس قيمة اإلحـترام و اإلستقـالليـة للمنظمـات  واإلتحـادات و الهيئـات 

الـرياضـية ، وقـدم خالل المـؤتمر مجموعة من أوراق الـعمل المتـخصصة في مـجـال التحكيـم الريـاضي و إستقالل الهيئـات الرياضيـة بـواسطـة متحـدثين مـن اللجنـة األولمبية 

الدوليـةواإلتحـاد الـدولي لكرة القـدم واإلتحـاد األوروبي لكرة القدم  ومحكمة التحـكيم الريـاضي. 

الطوقي واليافعي ي�ضاركان يف منتدى 

الريا�ضيني بالكويت

بدولة  عقد  الذي  االسيوي  الرياضيين  منتدى  في  العمانية  األولمبية  اللجنة  شاركت  
بالمجلس  الرياضيين  لجنة  من  بتنظيم  2015م   يناير   24 22الى  من  الفترة  خالل  الكويت 
المجلس  رئيس  الصباح  الفهد  أحمد  الشيخ  معالي  رعاية  تحت  االسيوي   األولمبي 
العالمية  القضايا  مناقشة  الثانية  نسخته  في  المنتدى  تناول  حيث  األسيوي  األولمبي 
الحالية للرياضيين وتعريف اللجان األولمبية الوطنية بكيفية اإلستفادة من برامج اللجنة 
األولمبية الدولية واإلتحادات الرياضية الدولية.وسعيًا من  اللجنة األولمبية العمانية الى 
تفعيل تواجدها في هذا المحفل الدولي فقد شارك في المنتدى رئيس اللجنة العمانية 
منصور  والدكتور  اليافعي  جابر  رشيد  المهندس/  العمانية  األولمبية  باللجنة  للرياضيين 

الرياضيين بالمجلس األولمبي االسيوي  حيث قدم   اللجنة  وعضو لجنة  الطوقي عضو 
الطوقي خالل المنتدى ورقة عمل عن نتائج وتوصيات إستطالع وجهات نظر الرياضيين 
األسيويين كما تناول المنتدى محاضرة عن كيفية التواصل بين لجان الرياضيين في قارة 
اسيا وانواع اللجان وانظمتها االساسية وإختصاصاتها وكيفية عملها وما هي أنشتطها 
والمشاريع  الوطنية  االولمية  اللجان  ضمن  وفعاليتها  نشاطها  لتعزيز  وأستراتيجيتها 
واالفكار التي يمكن تطبيقها. كذلك ورقة عمل عن برنامج مسيرة الرياضيين والتحديات 
الرياضيين  وأمن  الصحية  السالمة  عن  عمل  وورقة  الطالب  الرياضيين  تواجه  التي 

والخدمات الطبية للرياضيين ومحاضرة عن االقتصاد والرياضيون.
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التواجد يف اإجتماع اللجنة القانونية 

لحتاد العاب غرب اأ�ضيا ببريوت

 شارك الدكتور سعيد بن احمد الشحري عضو مجلس ادارة اللجنة االولمبية 

العمانية في إجتماع اللجنة القانونية بإتحاد العاب غرب آسيا الذي عقد بمدينة 

خالل  وتم  2015م  يونيو   10 الى   8 من  الفترة  خالل  اللبنانية  بالجمهورية  بيروت 

العاب  إلتحاد  االساسي  النظام  على  المقترحة  التعديالت  مناقشة  االجتماع 

اليمنية  االولمبية  واللجنة  العمانية  االولمبية  اللجنة  من  المقدمة  آسيا  غرب 

عضوًا  بصفته  اإلجتماع  في  الشحري  وشارك  لإلتحاد.  العامة  االمانة  ومن 

باللجنة القانونية إلتحاد العاب غرب آسيا مما يجدر ذكره بان اللجنة االولمبية 

غرب  العاب  باتحاد  الدائمة  اللجان  )4(من   عضوية  على  تحصلت  العمانيةقد 

آسيا وهي اللجنة القانونية واللجنة المالية ولجنة المعلومات واالحصاء ولجنة 

البيئة وذلك في إطار النجاحات اإلدارية التي تحققها اللجنة األولمبية العمانية 

الرياضية  التواجد الفعال في الهيئات والمنظمات  وأنطالقا من الحرص على 

واالقليمية والقارية والدولية ونتيجة للجهود في هذا المجال.

التواجد يف املوؤمتر العاملي للإحتاد الدويل 

للريا�ضةللجميع

المؤتمر  في  حضورها  العمانية  األولمبية  باللجنة  للجميع  للرياضة  العمانية  اللجنة  سجلت 

الفترة  خالل  المجرية  بودابست  بمدينة  أقيم  الذي  للجميع   للرياضة  الدولي  لالتحاد  العالمي 

اللجنة  – رئيس  الخنجي  الفاضل/ احمد بن عبداهلل  من 14-18 أكتوبر 2015م بمشاركة كل من 

العمانية للرياضة للجميع والفاضل/ المعتصم بن حمود الزدجالي – نائب رئيس اللجنة العمانية 

للرياضة للجميع والفاضل/ علي بن سالم البوصافي مدير اللجنة العمانية للرياضة للجميع.

اجلمعية العمومية للإحتاد الريا�ضي للت�ضامن 

الإ�ضلمي

لإلتحاد  العمومية  للجمعية  التاسع  اإلجتماع  أعمال  في  العمانية  األولمبية  اللجنة  شاركت   
الرياضي للتضامن اإلسالمي الذي عقدبمدينة باكو بجمهورية أذربيجان خالل الفترة من 3 الى 
4 نوفمبر2015م وقد شارك في اإلجتماع الفاضل/ جهاد بن عبداهلل الشيخ – عضو مجلس إدارة 
من  العمانية    األولمبية  اللجنة  تلقتها  التي  الدعوة  على  بناء  وذلك  العمانية  األولمبية  اللجنة 

اإلتحاد الرياضي للتضامن االسالمي .
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الكليبي يجتاز دورة مدربي 

ال�ضباحة الدولية

في  العمانية  األولمبية  اللجنة  تنتهجها  التي  السياسة  ضمن 

تشجيعها للكوادر الوطنية الرياضية وتأهيلها أكاديميا قامت 

الوطني   المدرب  بتكريم  2015م  يناير   14 االربعاء  يوم  اللجنة 

الذي  الكليبي   خميس  بن  احمد  للسباحة  العماني  باإلتحاد 

التي  الدولية  السباحة  مدربي  دورة  بنجاح  إجتياز  من   تمكن 

من  الفترة  خالل  المجر  بجمهورية  سيمويلز  بجامعة  أقيمت 

15 سبتمبر الى 5 ديسمبر2014م  حضر التكريم الفاضل طه بن 

العمانية   األولمبية  للجنة  العام  السر  امين  الكشري  سليمان 

لالتحاد  التنفيذي  المدير  البلوشي  علي  بن  حسين  والفاضل 

التضامن  مدير  العدواني  /هشام  والفاضل  للسباحة  العماني 

الكليبي  مشاركة  وتأتي  العمانية   األولمبية  باللجنة  األولمبي 

االولمبية  للجنة  والتدريب  التاهيل  برنامج  ضمن  الدورة    في 

األولمبية  باللجنة  األولمبي  التضامن  مع  بالتعاون  العمانية 

الدولية حيث حل الكليبي ضمن اوئل الدورة محققا  مستوى 

ونتائج مشرفة تحصل من خاللها على إشادة كبيرة من قبل 

إدارة جامعة سيمويلز.
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عيد ا�ضحى مبارك

جريا على العادة احتفلت اللجنة األولمبية العمانية بعيد االضحى المبارك 1436هجري وذلك يوم االحد 27 سبتمبر2015م اول يوم في العمل الرسمي بعد إجازة العيد السعيد حيث 
شارك الفاضل/ طه بن سليمان الكشري امين سر العام موظفي اللجنة األولمبية العمانية هذه المناسبة السعيدة مقدما لهم التبريكات والتهانئ ومتمنيا لهم النجاح والتوفيق 

والسعادة.
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الحتفال مبنا�ضبة العيد الوطني ال45

 بمناسبة احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني الخامس واألربعين المجيد نظمت اللجنة األولمبية 

العماني وذلك  الشعب  الغالية على كافة  المناسبة  العمانية   احتفالية بهيجة  تعبيرا بهذه 

الرياضية حضر االحتفالية الفاضل/ طه بن سليمان  اللجنة األولمبية العمانية واالتحادات  بمقر 

الكشري امين السر العام للجنة االولمبية العمانية ومشاركة كافة موظفي اللجنة االولمبية 

العمانية الذين عبروا عن فرحتهم الكبيرة بمناسبة مرور 45 عاما على مسيرة النهضة المباركة 

بقيادة جاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه مقدمين اصدق التهانئ 

واطيب التمنيات لجاللته بموفور الصحة والعافية وان يعيد اهلل هذه المناسبة على السلطنة  

وهي تزخر بمزيد من التقدم واإلزدهار.

لموالنا  الحكيمة  القيادة  تحت  ونماء  وتطور  تقدم  من  السلطنة  تشهده  ما  بان  مؤكدين 

السلطان حفظه اهلل ورعاه قد اوصل عمان الى مكانة عالية ومرموقة بين دول العالم وعالمة 

فارقة في تاريخ السلطنة وحضارتها .

وعبر موظفي اللجنة األولمبية العمانية عن سعادتهم البالغة حيال ما تشهده السلطنة من 

نهضة عمرانية وإنجازات متوالية في مختلف القطاعات ومنها الشبابية والرياضة حيث يشعر 

المواطن والمقيم على هذه االرض الطيبة باالعتزاز والفخر واالمن واالمان الذي يترجم الحكمة 

والنهج السليم للحكومة الرشيدة.
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وفد من الحتاد الدويل للريا�ضة اجلامعية يزور اللجنة الأوملبية العمانية

كولي  برئاسة  الرياضية  واالتحادات  العمانية  األولمبية  اللجنة  مبنى  الجامعية  للرياضة  الدولي  اإلتحاد  من  وفد  زار 

كوجيشج مدير التعليم باإلتحاد الدولي للرياضة الجامعية حيث اطلع الوفد على مرافق ومكاتب اللجنة األولمبية 

الرياضية وقاعات المحاضرات واالجتماعات واالقسام اإلدارية  العمانية واإلتحادات واللجان المساعدة ولجان االلعاب 

األولمبية  اللجنة  بها  تقوم  التي  والبرامج  األنشطة  على  الحضور  اطلع  كما  العمانية  األولمبية  اللجنة  بمبنى  والفنية 

اللجنة العمانية للرياضات الجامعية و كان في إستقبال الوفد  العمانية ورافق الوفد الدكتور سالم العريمي رئيس 

الفاضل هشام بن سالم العدواني مدير التضامن األولمبي باللجنة األولمبية العمانية.
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�ضدارة خليجية



�ضدارة اخلليج 4٢ ميدالية وتطور نوعي ملفت

11
ذهب

18
فضة

13
برونز
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�ضدارة عمانية

استضافتها  التي  الثانية  الشاطئية  األلعاب  بدورة  العمانية  األولمبية  اللجنة  شاركت   

دولة قطر على مالعب نادي الغرافة وحي المجمع الثقافي “كتارا”،   خالل الفترة من 

المستضيفة  )قطر  هي  خليجية  اولمبية  لجان   5 بمشاركة  الجاري،  أبريل   9 ولغاية   2

المشاركة،  عدم  عن  السعودية  اعتذار  بعد  والبحرين(  والسلطنة  واإلمارات  والكويت 

واليد  والطائرة   3  ×3 والسلة  القدم  هي  ألعاب   8 في  المنافسة  الدورة  وشهدت 

للسلطنة  الرسمية  البعثة  وتكونت  الجوية،  والرياضات  والسباحة  والتجديف  والشراع 

من: الفاضل/ طه بن سليمان الكشري أمين السر العام للجنة األولمبية العمانية رئيسا 

والمتابعة  التخطيط  لجنة  عضو  الخصيبي  ناصر  بن  عبداهلل  من  كل  وعضوية  للبعثة 

وعارف بن ناصر بني عرابة عضو لجنة الرياضيين باللجنة االولمبية العمانية وبدر بن علي 

أوالد ثاني عضوا للجنة التنسيق والمتابعة بالدورة وفهد بن سالم الزهيمي الصحفي 

ماليا  منسقا  المطاعني  وحميد  الزمن  بجريدة  الصحفي  جحزر  ووليد  عمان  بجريدة 

ومنذر الزدجالي مصورا.  وقد اعتلت السلطنة في ختام المنافسات  صدارة النسخة 

الثانية من دورة األلعاب الشاطئية الخليجية الثانية  برصيد 13 ميدالية متنوعة 7 ذهبيات، 

وخمس فضيات، وبرونزية، بينما جاءت قطر وصيفا برصيد 6 ميداليات منها أربع ذهبيات، 

10 ميداليات منها  الثالث برصيد  الترتيب  وفضية وبرونزية، في حين جاءت اإلمارات في 

ذهبية واحدة، وثالث فضيات، وست برونزيات، أما الكويت فقد جاءت رابعا في الترتيب 

العام بمجموع 7 ميداليات منها ذهبية واحدة، وثالث فضيات وثالث برونزيات، في حين 

حلت البحرين خامسة برصيد 6 ميداليات منها ذهبية واحدة، وفضيتان، وثالث برونزيات.
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الرتتيب العام مليداليات الألعاب ال�ضاطئية الثانية لدول جمل�س التعاون 

دولة قطر )الدوحة( 2-٩ ابريل 201٥م
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مقارنة حتليلية بيانية لنتائج املنتخبات الوطنية ل�ضلطنة عمان لدورة 

الألعاب ال�ضاطئية الأوىل لدول جمل�س التعاون 2010م ودورة الألعاب 

ال�ضاطئية الثانية لدول جمل�س التعاون 201٥م

دورة الألعاب ال�ضاطئية الأوىل لدول جمل�س 
التعاون باملنامة ٢٠١٠م

دورة الألعاب ال�ضاطئية الثانية لدول جمل�س 
التعاون بالدوحة ٢٠١5م

�صدارة خليجية 60



61�صدارة خليجية



تاألق يف دورة اللعاب اخلليجية 

الثانية لدول جمل�س التعاون 

اخلليجي بالدمام

   شاركت اللجنة األولمبية العمانية في فعاليات دورة األلعاب الرياضية الخليجية الثانية والتي اقيمت  

بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية خالل الفترة من 15 الى 26 من شهر أكتوبر 2015م وتواجدت 

السلطنة في هذا الحدث الخليجي بعدد ثماني مسابقات من أصل خمس عشرة مسابقة مقررة في 

هذه النسخة من الدورة وتمثلت مشاركة السلطنة في مسابقات فردية وجماعية وهي ألعاب القوى 

وكرة اليد وكرة الطائرة والبولينج والكاراتيه والسباحة ورفع األثقال باإلضافة إلى سباقات الهجن.

األولمبية  اللجنة  رئيس  الزبير   محمد  بن  خالد  الشيخ/  بالدورة  العمانية   األولمبية  اللجنة  وفد  وترأس 

األولمبية  باللجنة  العام  السر  امين  الكشري  سليمان  بن  /طه  الفاضل  من  كل  ضم   والذي  العمانية 

العمانية والدكتور سعيد بن احمد الشحري عضو مجلس ادارة اللجنة االولمبية العمانية ومصطفى 

المزرعي  ربيع  بن  البعثة وفاضل  البلوشي مدير  الرياضيين وكاظم خان  العجمي عضو لجنة  جنكي 

اداري البعثة وبدر بن علي اوالد ثاني عضو لجنة التنسيق والمتابعة باألمانة العامة وبدر بن عبدالرحمن 

الزدجالي من جريدة الوطن الموفد اإلعال مي للبعثة.

�صدارة خليجية 62



دورة األلعاب الرياضية األولى لدول مجلس 
التعاون المنامة 2011م

دورة األلعاب الرياضية الثانية لدول مجلس التعاون الدمام 
2015م

 النسبة المئويةالمجموعبرونزفضةذهبالمجمــوعبرونزفضةذهب
للتقدم النوعي
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اإجتماعات اللجان امل�ضاعدة باللجنة الأوملبية العمانية لعام 201٥

تاريخ االجتماعاسم اللجنة م

لجنة التخطيط والمتابعة1

االجتماع األول يوم الثالثاء 20 يناير 2015م  -
االجتماع الثاني يوم االثنين 26 يناير 2015م  -

االجتماع الثالث يوم 24 فبراير 2015م   -
االجتماع الرابع يوم الثالثاء 17 مارس 2015م  -

االجتماع الخامس يوم األربعاء 6 مايو 2015م  -
االجتماع السادس يوم األربعاء 3 يونيو2015م  -

االجتماع السابع يوم الثالثاء 16 يونيو 2015م  -
االجتماع الثامن 31 أغسطس 2015م  -

االجتماع التاسع 3 نوفمبر 2015م  -
االجتماع العاشر 28 ديسمبر 2015م  -

لجنة التسويق الرياضي2
االجتماع األول يوم االثنين 1 يونيو 2015م  -

توقيع اتفاقية الشراكة بين اتحاد الطائرة وعمانتل يوم 20 سبتمبر 2015م  -
توقيع اتفاقية الشراكة بين اتحاد اليد  ومؤسسة الزبير يوم األحد الموافق 11 أكتوبر 2015م  -

لجنة الرياضـيـين3
-  االجتماع األول 9 مارس 2015م

االجتماع الثاني االثنين 14 سبتمبر 2015م  -
االجتماع الثالث 21 ديسمبر 2015م  -

اللجنة العمانية للطب الرياضـي4

االجتماع األول يوم األربعاء   7 ينايــــــــــــــــر 2015م  -
دورة الطب الرياضي "إصابات المرفق(

جامعة السلطان قابوس )12-14مايو 2015م
حلقة العمل الشاملة ع عن إدارة مشاكل الركبة مجمع السلطان قابوس 26-28 مايو 2015م
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اللجنة العمانية للرياضة والبيئة5

االجتماع األول يوم األربعاء 18 فبراير 2015م  -
االجتماع الثاني يوم الثالثاء 7 إبريل 2015م  -

فوز اللجنة بكاس مجلس التعاون للرياضة والبيئة لعام 2014م.  -
االجتماع الثالث يوم الثالثاء 15 سبتمبر 2015  -

االجتماع التحضيري لندوة رياضة بيئية مستدامة يوم األحد 4 أكتوبر 2015م  -
ندوة " نحو رياضة بيئية مستدامة" يوم 21 أكتوبر 2015م  -

اللجنة العمانية للرياضة للجميع6

االجتماع األول يوم الثالثاء 21 إبريل 2015م  -
االجتماع الثاني يوم األربعاء 15 يوليو 2015م  -
االجتماع الثالث يوم الثالثاء 1 سبتمبر 2015م  -

االجتماع الرابع يوم الخميس 12 نوفمبر 2015م  -

اللجنة اإلعالمية7
االجتماع األول يوم الثالثاء 2 يونيو 2015م  -

لجنة التضامن األولمبي 8

االجتماع األول 24 مارس 2015م  -
اجتماع فريق العمل بتاريخ 17 أغسطس 2015م  -

اجتماع مع منحة ريو يوم األربعاء 18 نوفمبر 2015م  -
االجتماع الثاني 14 ديسمبر 2015م  -

9
اللجنة العمانية لمكافحة 

المنشطات

إجتماع بتاريخ 2 فبراير 2015م
استضافة السلطنة لالجتماع اإلقليمي لمنظمة مكافحة المنشــطات بمجلس التعاون واليمن خالل الفترة من  

13-16 إبريل 2015م

اللجنة العمانية لرياضة المرأة10
االجتماع األول بتاريخ 6 يناير 2015م  -

11
لجنة فض المنازعات والتحكيم 

الرياضي
االجتماع األول 8 ديسمبر 2015م  -
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في اطار اهتمام وحرص مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية على وضع ثوابت وقواعد راسخة تعتمد على علمية وواقعية اإلجراءات والخطط والبرامج واألولويات التي يجب 
تبنيها عند التعامل مع موضوع حيوي وهام كالتسويق والذي يعتمد بالشكل األساسي على الفهم العميق للعالقة التشاركية بين مؤسسات والشركات التجارية المرموقة مع 
اللجنة األولمبية العمانية، حيث أن العالقة بين الرعاة والداعمين والقطاع الرياضي ليست عالقة خيرية بل البد من الحصول على قيمة مضافة تتحقق لهؤالء الرعاة من خالل العوائد 
أو األرباح الناتجة عن تسويق منتجهم وعالماتهم التجارية ، وقد توصلت اللجنة األولمبية العمانية إلى هذه الفلسفة التسويقية واتجاهاتها الحديثة المقترنة بالدعم والتمويل 
والرعاية والقيمة المضافة، وأهتمت بالتعرف على رغبة المؤسسات والشركات العالمية في تقديم الدعم لألنشطة والفعاليات الرياضية المختلفة انطالقا من الفكر المستنير 

لحيوية الحركة الرياضية واألولمبية.

لذلك انصب جهد اللجنة األولمبية العمانية في تحقيق المنفعة المتبادلة بما يتماشى ويتوافق ويتسق مع أهداف الشركات والمؤسسات التي تتمحور حول الحصول على القيمة 
المضافة لهذه الشركات والعمل على توظيف الرياضة كعالمة تجارية، بحيث يمكن أن تجنى فوائد ومكاسب عديدة بتكلفة أقل من التسويق التقليدي المتمثل في اإلعالنات 
العمانية  األولمبية  اللجنة  بدأت  الفهم  وبهذا  للطرفين.  المشتركة  األهداف  تحقق  حديثة  تسويقية  وأساليب  أشكال  عن  والبحث  األخرى  األعالم  ووسائل  الصحف  في  التجارية 
بدراسة متطلبات التطوير والتحديث وتلمس اآلليات الالزمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها وخططها المستقبلية الطموحة، حيث نجحت مساعيها في إطالق مبادرتها اإليجابية 

للشراكة مع القطاع الخاص على النطاق الوطني والتي وجدت صدى واسعا واستجابة إيجابية من بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

 وأثمرت هذه المبادرة بتوقيع بعض عقود اتفاقيات الرعاية بين بعض المؤسسات والشركات الوطنية مع بعض االتحادات الرياضية ووضع جدول زمنى لتوقيع عقود رعاية أخرى 
خالل الفترة القادمة بين المؤسسات والشركات األخرى وبين بعض االتحادات الرياضية في اطار مبادرة اللجنة األولمبية العمانية للشراكة مع القطاع الخاص.

جهود الت�ضويق...

تثمر عن مبادرة وطنية لرعاية 

الإحتادات الريا�ضية
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 وتدرك اللجنة األولمبية العمانية تمام األدراك بان الرياضة قد أضحت أحد عناصر الحركة االقتصادية مع عناصر االقتصاد األخرى، حيث قامت من خالل أجهزتها المختلفة بجهود 
مقدرة لتعزيز المعرفة بقواعد التسويق الرياضي الحديث وحفظ حقوق الرعاية والملكية الفكرية وآليات بناء استراتيجية مرنه للشركات والرعاية بما يحقق شعار اللجنة األولمبية 
العمانية " الرياضة من اجل التنمية " بكافة إبعاده الرياضية والصحية والتربوية واإلعالمية والمجتمعية واالقتصادية وغيرها من األبعاد الحيوية األخرى، وفي ضوء ذلك فقد اجتهدت 

اللجنة األولمبية العمانية في إستشراف متطلبات المرحلة المقبلة بإعداد عدد من الدراسات لبعض المشروعات الرياضية ا التي تأمل تنفيذها بأكبر قدر من التفاؤل والنجاح .

2015م  عام  خالل  العمانية  األولمبية  اللجنة  واطلقت 
الرياضي  التسويق  مجال  في  متميزة  وطنية  مبادرة 
مجال  في  الحديث  العلمي  والنهج  الرؤى  عن  تعبر 
التسويق الرياضي وبجهود متميزة من لجنة التسويق 
اللجنة  عقدت  العمانيةوقد  األولمبية  باللجنة 
20سبتمبر  الموافق  االحد  يوم  العمانية  األولمبية 
مبادرة  عن  اإلعالن  خالله  تم  صحفيًا  مؤتمرًا   2015
اللجنة األولمبية العمانية وبرامجها لدعم االتحادات 
الرياضية بالشراكة مع القطاع الخاص بحضور الشيخ 
/ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة األولمبية العمانية 
التنفيذي  الرئيس  المعمري  سعيد  بن  طالل  والشيخ/ 
للشركة العمانية لإلتصاالت )عمانتل( وممثلو شركاء 
اللجنة األولمبية العمانية من القطاع الخاص ورؤساء 
باللجنة  المساعدة  واللجان  الرياضية  اإلتحادات 
األولمبية العمانية ووسائل اإلعالم المحلية والدولية 
والمزايا  المبادرة  تفاصيل  كشف  المؤتمر  خالل  وتم 
التسويقية  والبرامج  المشتركة  التسويقية  والمنافع 
كماتم   القادمة  المرحلة  خالل  تنفيذها  المزمع 
االتحاد  بين  للمبادرة  االولى  االتفاقية  عقد  توقيع 
العماني للكرة الطائرة والشركة العمانية لإلتصاالت 

)عمانتل(ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات لمبادرة اللجنة للشراكة مع القطاع الخاص. 

 وتأتي هذه المبادرة ضمن االهداف والرؤى والنهج العلمي الحديث في مجال التسويق الرياضي وفي ضوء حرص  القطاع الخاص واهتمامه على دعم ومساندة القطاع الرياضي 
المتمثل في اإلتحادات واللجان الرياضية لإللعاب الرياضية  وبناء على مبادرة اللجنة األولمبية العمانية في تقوية العالقة وتمكينها بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع 
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الرياضي وتفعيل آليات التعاون وتعزيز مبادئ ومفاهيم اإلتجاهات الحديثة في التسويق الرياضي وقد حرص مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية منذ انتخابه على وضع آلية 
تطوير القطاع الرياضي المتمثل في االتحادات الرياضية واللجان المختلفة، وقد اعتمد المجلس استراتيجية مدروسة بعناية عن الواقع الرياضي الذي تعيشه الرياضات العمانية 
وعلى كيفية العالقة القائمة بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، وقد أطلقت اللجنة األولمبية شعارها “الرياضة من أجل التنمية" تأكيدا على رؤيتها في الرقي بأداء المؤسسات 

الرياضية وتطويرها فنيا وإداريا.

العائد من وراء  أن يكون  بما يمكن  إيمانا منها  الرياضي،  التسويق  أولت اهتماما خاصا بمجال  أنها  إال  األولمبية في استراتيجتها  اللجنة  تبنتها  التي  التنفيذية  المراحل  ومع تعدد 
االتحادات  وبرامج  ألنشطة  السليم  التسويق 
الرؤية  تلك  من  وانطالقا  الرياضية.  واللجان 
مساعدة  لجان  األولمبية  اللجنة  شكلت 
والمجاالت  الجوانب  مختلف  في  متنوعة 
وكان  المنشود،  الهدف  بتحقيق  الصلة  ذات 
الرياضي  التسويق  لجنة  اللجان  تلك  بين  من 
في  الفاعلة  الشخصيات  من  شكلت  التي 
بعض المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص، 
في  جهدا  التسويق  لجنة  تألوا  لم  حيث 
مجال  في  المتبعة  الحديثة  النماذج  دراسة 
الواقع  دراسة  إلى  إضافة  الرياضي،  التسويق 
والروابط  العالقة  ودراسة  كثب  عن  الرياضي 
واالتحادات  الخاص  القطاع  مؤسسات  بين 

واللجان الرياضية.   

كما تأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة  اللجنة 
األولمبية  للشراكة مع القطاع الخاص الرامية 
الرياضية  اإلتحادات  بين  العالقة  ترسيخ  الى 
وتأطير  الخاص  القطاع  ومؤسسات  وهيئات 

الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص واإلتحادات الرياضية بهدف المساهمة الجادة في تحقيق اإلنجازات الرياضية وترقية مستوى اداء المنتخبات الوطنية لالستحقاقات الرياضية 
المتعددة المستويات. وتجسير التواصل بين الكيانات الرياضية المختلفة والهيئات األخرى ذات الصلة في إطار تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص واالتحادات الرياضية.
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وقد ارتبطت هذه المبادرة ارتباطا كليا بشعار اللجنة األولمبية العمانية "الرياضة من أجل التنمية" جامعة بذلك أهم عنصرين أساسيين في نجاح المشاريع الرياضية، وسوف تستكمل 
لجنة التسويق باللجنة األولمبية العمانية برنامجها الزمني الذي خصصته لتوقيع مجموعة من العقود بين مؤسسات القطاع الخاص واالتحادات واللجان الرياضية

الرياضية في ضوء  اإلتحادات  أوضاع  تأن وروية في دراســة وتحليل وتقويم  العمل بكل  الماضــية على  الفترات  العمانية قد عكفت خالل  األولمبية  اللجنة  بإن  ومما يجدر ذكره 
اإلنجازات التي تحققت حيث تم التوصل إلى وضع رؤية طموحة لالستراتيجية المستقبلية لطبيعة العالقة التشاركية والتضامنية بين هيئات ومؤسسات القطاع الخاص واإلتحادات 
الرياضية وتم وضع اسبقيات وأولويات متمثلة في خارطة طريق قصيرة المدى كمرحلة أولى من مراحل الشراكة ومن ثم المضي قدمًا في وضع السياسات واإلجراءات لضمان 

فاعلية واستمرارية هذه الشراكة وتعزيز برامجها وتنويع مجاالتها بما يعود بالنفع والفائدة على أطرافها .
 

العمانية  االولمبية  اللجنة  11 اكتوبر5201م بقاعةالمؤتمرات بمقر  الموافق   العمانيةظهر يوم االحد  األولمبية  اللجنة  الرياضة فقد عقدت  الوطنية لدعم  المبادرة  لتلك   واستكماًل 
الرياضة  الخاص لدعم   القطاع  العمانية للشراكة مع  اللجنة األولمبية  الزمني لمبادرة  البرنامج  الثانية في إطار  الرياضية مؤتمرًا صحفيًا تم فيه اإلعالن عن االتفاقية  واالتحادات 
العمانية بين مؤسسة الزبير واإلتحاد العماني لكرة اليد وتضمنت االتفاقية رعاية مؤسسة الزبير النشطة وفعاليات االتحاد العماني لكرة اليد. حيث وقع عن مؤسسة الزبير الفاضل/ 
محمد بن مبارك الحسني رئيس االتصاالت والعالقات الخرجية وتم توقيع االتفاقية بحضور الشيخ/ سيف بن هالل الحوسني نائب رئيس اللجنة االولمبية العمانية والشيخ/ سلطان 

بن حميد الحوسني رئيس االتحاد العماني لكرة اليد كما وتم خالل المؤتمر تسليط الضوء على  المزايا الحيوية لهذه االتفاقية واليات واهداف هذه الشراكة .
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  3 مؤسسات رائدة تكرم منتخب كرة اليد الشاطئية الحائز على الفضية االسيوية
  

 خالل عام 2015 م تم اإلعالن عن مبادرة وتكريم  )3( من مؤسسات القطاع الخاص الرائدة، وهي بنك مسقط ومؤسسة الزبير وشركة عمانتل، وذلك تكريما لالنجاز الذي حققه المنتخب 
الوطني لكرة اليد الشاطئية بدورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية الرابعة التي أقيمت بمدينة بوكت بمملكة تايلند خالل الفترة من14 الى 23 نوفمبر 2014م  ، وتتويجه بالميدالية الفضية 
العالمية. وقد  الرياضية  للرياضة والشباب العماني، وتحفيزا لهم  لمزيدًا من اإلنجازات الوطنية وال سيما في المحافل  الثالث دعما  الرائدة  التكريم من المؤسسات  بالدورة وأتى هذا 
التقى الفاضل/ طه بن سليمان الكشري امين السر العام للجنة األولمبية العمانية بمكتبه يوم الخميس 12 نوفمبر2015م بمبنى اللجنة األولمبية العمانية بممثلي المؤسسات الراعية 
الكشري  اليد حيث نقل  العماني لكرة  االتحاد  امين صندوق  الجابري  اليد والفاضل عيسى  العماني لكرة  اإلتحاد  رئيس  الحوسني  الشيخ/ سلطان بن حميد  المنتخب بحضور  لتكريم 
تقدير و شكر مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية على التعاون األيجابي والمثمر من مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم دعمها وتعاونها من خالل المشاركة مع اللجنة األولمبية 
العمانية واإلتحادات واللجان الرياضية في مختلف الفعاليات ورعايتها للمناسبات الرياضية التي تنظمها اللجنة كما يثمن مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية تفاعل هذه المؤسسات 

وشراكتهم ودعمهم المعنوي والمادي تشجيعا لمواصلة العطاء والنجاح.
 

مؤسسات  قدمته  الذي  للدعم  تقديرها  العمانية  األولمبية  اللجنة  أبدت  وقد 
المنتخبات  لكافة  األيجابي  االثر  له   سيكون  الذي  وعمانتل  مسقط  وبنك  الزبير 
الوطنية والفرق الرياضية  للمشاركات الدولية والقارية القادمة  كما أن مجلس 
الخطوة  هذه  معتبرا  منهم  كبيرًا  تجاوبا  لمس  قد  األولمبية  اللجنة  إدارة 
تقوم  التي  المختلفة  البرامج  لدعم  شراكةدائمة   لخلق  قادمة  لمراحل   بداية 
وتضافر  تكاملية  وقفة  يعتبر  التكريم  ان  كما  العمانية.  األولمبية  اللجنة  بها  
للجهود من أجل تحقيق الهدف بين ثالث مؤسسات رائدة من القطاع الخاص 
العمانية  الرياضة  تخدم    التي  والتطلعات  الطموحات  من  المزيد  تحقيق  في 
بوجه عام".  كما أعرب الشيخ سلطان بن حميد الحوسني رئيس اإلتحاد العماني 
لكرة اليد عن شكره لبنك مسقط ومؤسسة الزبير وعمانتل على  التكريم الذي 
سيكون له االثر الكبير على األجهزة االدارية والفنية في المنتخب الوطني لكرة 
بجهود  يأتي  عمان  أجل  من  وإنجازات  نتائج  من  يتحقق  ما  كل  بان  مضيفا  اليد 
بأن  الحوسني  اوضج  حيث  والخاصة  الحكومية  الجهات  مختلف  بين  مشتركة 
اليد  لكرة  الوطني  المنتخب  لتكريم  إلحتفالية  يعد  اليد  لكرة  العماني  اإلتحاد 
العبيين  من  منتسبية  وكافة  اإلتحاد  إدارة  مجلس  سيهدي  حيث  الشاطئية 
السلطان  لموالنا  السامي  المقام  الى  اإلحتفالية  هذه  اإلنجازفي  هذا  وإداريين 
قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه الذي يستمد ابناؤه منه مقومات 

النجاح واستمراريته وقدم الحوسني الشكر للشيخ/ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة األولمبية العمانية على دعمه المعنوي الكبير للجميع وتوجيهاته المستمرة التي تشعرك بتواجد 
المسؤول واحساسه بالجهد الذي يبذل حيث ترجم ذلك بثمرة تحقيق االإنجاز االسيوي للمنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية.
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التخطيط واملتابعة..... 

خطوات علمية لتحقيق 

الهداف

في  ملحوظًا  تطورًا  الماضية  األعوام  خالل  ُعمان  سلطنة  في  الرياضة  شهدت 

البنية األساسية في جميع مجاالتها إال أن المتغيرات المتسارعة على الصعيدين 

القاري والدولي دخلت في مرحلة جديدة من تاريخها تتطلب تطوير المنظومة 

خطوات  إتخاذ  تسريع  في  تساهم  ومتكاملة  شاملة  رؤية  خالل  من  الرياضية 

مع  يتوافق  بما  الرياضية  األهداف  تحقيق  إلستكمال  وملموسة  وسريعة  عمليه 

التطور الرياضي الدولي .
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 كما إن النظرة األكثر شمولية وعمقًا للحياة الرياضية والمستندة إلى متطلبات العلم الرياضي في مجاالته المختلفة وضعت المؤسسات الرياضية أمام مسؤوليات جديدة وهذا 

أدى إلى حدوث تبدالت جوهرية في طرق وأساليب التعامل مع الرياضة وأصبح المشهد الرياضي معقدًا وأصبحت الرياضة حياة كاملة ذات خصائص وسمات ومتطلبات متنوعة 

ومميزة.

وعليه لكي يتحقق النجاح لعملية التخطيط اإلستراتيجي فال بد من تحديد إستراتيجية تتضمن تحديد األهداف بوضوح وترتيب األولوية وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية واإلستثمار 

والتوظيف األمثل لإلمكانات المتاحة والتنبؤ بإحتماالت المستقبل والظروف المختلفة والشمولية والواقعية والمرونة والمتابعة والتقويم.

 و تعتبر المعلومات الرقمية المبنية على الدراسات واإلحصائيات والبيانات الموضوعية الدقيقة واإلعتماد على قواعد اإلستدالل المنطقي األسس المرجعية للتخطيط فهي ترصد 

متغيرات األنشطة والنتائج كما أن لتحليل النتائج واإلحصائيات والخروج باإلستنتاجات المبنية على البرهان الرقمي سيكون مكماًل لألهداف المستقبلية . وسيسلط الضوء على نقاط 

القوة والضعف وبالتالي زيادة القدرة على التخطيط ورسم السياسات المناسبة ووضع المخطط التنموي الواقعي.
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م   2015 عام  خالل  والمتابعة  التخطيط  لجنة  عقدت 

عشرة اجتماعات وبلغت النسبة المئوية لإللتزام بحضور 

اإلجتماعات 83% بحثت من خاللها اللجنة مجمل األمور 

والمتوسطة  البعيدة  بالخطط  المتعلقة  والقضايا 

الدورات  مختلف  في  والمشاركة  المدى  والقريبة 

والتحاليل  الدراسات  وإجراء  والدولية  والقارية  اإلقليمية 

العلمية وتقويم المشاركة في الدورات الرياضية ورفع 

التقارير الدورية لمجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية 

قبل  من  المقررة  األعمال  كافة  تنفيذ  إلى  إضافة 

مجلس اإلدارة .

كما عقد فريق العمل المكلف من قبل لجنة التخطيط 

والمتابعة )19(  إجتماعًا مع اإلتحادات الرياضية واألجهزة 

الفنية واإلدارية  المشاركة في دورة األلعاب الشاطئية 

األلعاب  ودورة  الدوحة  التعاون  مجلس  لدول  الثانية 

الرياضية الثانية لدول مجلس التعاون ) الدمام ( إضافة 

إلى إعداد مشروع تنظيم ورشة عمل لتطوير منظومة 

العمل الرياضي في سلطنة ُعمان .

ويعتبر عام 2015م عامًا مميزًا من حيث اإلنجازات الرياضية التي تحققت عبر  المشاركة في دورة األلعاب الشاطئية الثانية لدول مجلس التعاون - الدوحة ودورة األلعاب الرياضية 

برونزية ومن خالل  )18( ميدالية فضية و)13( ميدالية  )11( ميدالية ذهبية و  الوطنية من تحقيق )42( ميدالية منها  الدمام فقد تمكنت منتخباتنا  التعاون   -  الثانية لدول مجلس 

إستعراض وتحليل النتائج إستنادًا إلى مؤشرات التقويم الرسمية المعتمدة  نستنتج مايلي : 

1- دورة األلعاب الشاطئية الثانية - الدوحة بالمقارنة مع نتائج الدورة األولى -2010م التي حققت فيها منتخباتنا الوطنية )12( ميدالية منها )3( ميداليات ذهبية و)2( ميداليه فضية 

)7( ميداليات برونزية في حين حصدت منتخباتنا عام 2015م )13( ميدالية منها 7 ميداليات ذهبية و )5( ميداليات فضية وميدالية برونزية واحدة بنسبة تطور نوعي مقداره +%23٫7 . 

2- دورة األلعاب الرياضية لدول مجلس التعاون - الدمام/2015م حققت منتخباتنا الوطنية )29( ميدالية منها )4( ميداليات ذهبية و)13( ميداليات فضية و )12( ميدالية برونزية في 

حين حصلت منتخباتنا في دورة المنامة -2011م على ) 10( ميداليات فقط ونالحظ بأن مؤشر التطور للخط البياني حقق نسبة تقدم مقدارها +%65٫6 . 
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نتائج املنتخبات الوطنية ل�ضلطنة عمان وامليداليات املحققة يف دورة الألعاب 

ال�ضاطئية الثانية لدول جمل�س التعاون ) الدوحة ( دولة قطر ٢ -9 اإبريل ٢٠١5 م 
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مقارنة حتليلية لنتائج املنتخبات الوطنية ل�ضلطنة عمان خلل 

دورتي ٢٠١٠ - ٢٠١5 ال�ضاطئيتني

79اللجان املعاونة



اللجان املعاونة 80



النتائج املحققة للمنتخبات الوطنية ل�ضلطنة عمان والن�ضبة املئوية للتطور 

بدورة الألعاب الريا�ضية الثانية لدول جمل�س التعاون )الدمام( ٢٠١5م
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درا�ضة حتليلية مقارنة بني دورتي الألعاب الريا�ضية لدول جمل�س التعاون املنامة 

٢٠١١م - الدمام ٢٠١5م للمنتخبات الوطنية ل�ضلطنة ُعمان
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درا�ضة حتليلية مقارنة للنتائج املحققة مبختلف الدورات اخلليجية والعربية

والآ�ضيوية والأوملبية 1٩82-201٥م

التخطيط  وأساليب  نظم  معه  تصلح  تعد  لم  الذي  األمر  إختصاصاتها  إختالف  على  المنظمات  ظلها  في  تعمل  التي  العالمية  المتغيرات  وعمق  بسرعة  المعاصرة  الحياة  إتسمت 
التقليدية المعتمدة على التنبؤ والخبرة الماضية في تحليل األحداث فلم تعد هذه اآلليات قادرة على  مواجهة تحديات المستقبل والتكيف مع المتغيرات العالمية المتالحقة .

شهدت الرياضة في سلطنة ُعمان خالل األعوام الماضية تطورًا ملحوظًا في البنية األساسية في جميع مجاالتها إال أن المتغيرات المتسارعة على الصعيدين القاري والدولي دخلت 
في مرحلة جديدة من تاريخها تتطلب تطوير المنظومة الرياضية من خالل رؤية شاملة ومتكاملة تساهم في تسريع إتخاذ خطوات عمليه وسريعة وملموسة إلستكمال تحقيق 

األهداف الرياضية بما يتوافق مع التطور الرياضي الدولي .
إن النظرة األكثر شمولية وعمقًا للحياة الرياضية والمستندة إلى متطلبات العلم الرياضي في مجاالته المختلفة وضعت المؤسسات الرياضية أمام مسؤوليات جديدة وهذا أدى إلى 

حدوث تبدالت جوهرية في طرق وأساليب التعامل مع الرياضة وأصبح المشهد الرياضي معقدًا وأصبحت الرياضة حياه كاملة ذات خصائص وسمات ومتطلبات متنوعة ومميزة.
وعليه لكي يتحقق النجاح لعملية التخطيط اإلستراتيجي فال بد من تحديد إستراتيجية تتضمن تحديد األهداف بوضوح وترتيب األولوية وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية واإلستثمار 

والتوظيف األمثل لإلمكانات المتاحة والتنبؤ بإحتماالت المستقبل والظروف المختلفة والشمولية والواقعية والمرونة والمتابعة والتقويم.
ترصد  فهي  للتخطيط  المرجعية  األسس  المنطقي  اإلستدالل  قواعد  على  واإلعتماد  الدقيقة  الموضوعية  والبيانات  واإلحصائيات  الدراسات  على  المبنية  الرقمية  المعلومات  تعتبر 
متغيرات األنشطة والنتائج كما أن لتحليل النتائج واإلحصائيات والخروج باإلستنتاجات المبنية على البرهان الرقمي سيكون مكماًل لألهداف المستقبلية . وسيسلط الضوء على نقاط 

القوة والضعف وبالتالي زيادة القدرة على التخطيط ورسم السياسات المناسبة ووضع المخطط التنموي الواقعي.
 

من خالل إستعراض وتحليل النتائج للمنتخبات الوطنية لسلطنة ُعمان التي شاركت في مختلف الدورات العربية واألقليمية والقارية واألولمبية خالل أعوام 1982 - 2015 م وإستنادًا إلى 
مؤشرات التقويم الرسمية المعتمدة على اإلحصائيات وتحليل البيانات الرقمية الموثقة وفق المصادر المعتمدة في الدورات الرياضية التالية : 

1. الدورات الرياضية العربية  .
2. دورة األلعاب الرياضية لدول مجلس التعاون .

3. دورة األلعاب الرياضية الشاطئية لدول مجلس التعاون .
4. دورة األلعاب اآلسيوية .

5. دورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية .
6. دورة ألعاب غرب آسيا.

7. الدورات األولمبية  .
المشاركة في سبعة دورات عربية ودورتين خليجيتين ودورتين خليجيتين  شاطئيتين وتسع دورات آسيوية  بدأ في عام 1982 م حيث تمت  الدورات  المشاركة في هذه  بأن  نالحظ 
وخمسة دورات آسيوية شاطئية وثالث دورات غرب آسيا وثمانية دورات أولمبية ، بمحصله إجمالية مقدارها خمسه وثالثون دورة . حققت فيها المنتخبات الوطنية عدد )144( ميداليه 

منها عدد )39( ميداليه ذهبية وعدد )44( ميدالية فضية وعدد )61( ميدالية برونزية .
بلغ مجموع الميداليات في الدورات العربية عدد )51( ميدالية والدورات الخليجية عدد)39( ميداليات والدورات الخليجية الشاطئية عدد)25( ميدالية والدورات اآلسيوية عدد )4( ميداليات 

والدورات اآلسيوية الشاطئية عدد)14( ميدالية ودورات غرب آسيا عدد )11( ميدالية .
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امليداليات املحققة للمنتخبات الوطنية ل�ضلطنة ُعمان 

يف الدورات اخلليجية والعربية والقارية والأوملبية خلل الأعوام 1٩82-201٥م
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التمثيل البياين
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اللجنة العمانية للريا�ضة والبيئة حتقق املركز الول بجائزة 

جمل�س التعاون  
 

في انجاز يحسب للجنة األولمبية العمانية والرياضة العمانية وترجمة للتواجد والحضور الخارجي للجان الرياضية المساعدة للجنة األولمبية والمشاركات العمانية 

الخارجية حققت اللجنة العمانية للرياضة والبيئة باللجنة األولمبية العمانية المركز االول بجائزة  مجلس التعاون للرياضة والبيئة باالمانة العامة لمجلس التعاون لعام 

اللجنة  الثاني  المركز  التعاون حيث حلت في  الرياضية بدول مجلس  الرياضة واالتحادات واالندية  التنظيمية لاللعاب  اللجان  2015م والتي شهدت منافسة عدد من 

التنظيمية للشراع وحل في المركز الثالث اللجنة التنظيمية لكرة السلة.
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وقد تم االعالن عن اللجان الفائزة بالمراكز االولى عقب إجتماع لجنة جائزة  مجلس التعاون للرياضة والبيئة باالمانة العامة لمجلس التعاون  برئاسة الشيخ / سعود بن عبد الرحمن 

ال ثاني امين عام اللجنة االولمبية القطرية رئيس اللجنة وذلك يوم االربعاء 25 فبراير 2015م بالعاصمة القطرية الدوحة وتم تكريم اللجان الفائزة خالل  االجتماع التاسع والعشرون 

الصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان األولمبية الخليجية الذي عقد بدولة قطر يوم الثالثاء 4 مارس 2015م

ويأتي فوز اللجنة العمانية للرياضة والبيئة باللجنة االولمبية العمانية  بعد إختيار لجنة الجائزة للملف الذي شمل ابرز االنشطة والبرامج والفعاليات التي نظمتها اللجنة في عام 

 ) السلطنة  في  الرياضية  والفرق  واالندية  لالتحادات  والبيئية  الرياضية  والفعاليات  المناشط  في  البيئي  البعد  إلدماج  التوعوي  )البرنامج  بعنوان  فيها  شاركت  التي  والمعارض   2014

وتضمن الملف محاور تنفيذ البرنامج وهي وضع الخطط للبرنامج و المعارض التوعوية البيئية و الفعاليات الرياضية المختلفة و الندوات والمؤتمرات ومحور االعالم ووسائل التواصل 

االجتماعي ومحور عن استخدام العبارات التوعوية في الساعة االلكترونية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ومحورعن النتائج العامة للبرنامج  
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 ويأتي تحقيق   لجنة الرياضة والبيئة باللجنة االولمبية العمانية   هذا االنجاز ترجمة لجهد ومساعي اللجنة والدور الكبير الذي تمثله اللجان المساعدة في ترجمة خطط وبرامج اللجنة 

اللجان المساعدة في عضوياتها  اللجان ودعمها بالخطط واالفكار للقيام بمهامها وإختصاصاتها وتضم  الحالي على تفعيل هذه  اللجنة  ادارة  األولمبية حيث يحرص مجلس 

عدد من المختصيين والمهتمين كل في مجاله لكي يتمكن كل عضو من رفد لجنته بالخبرة الالزمة  ويعول مجلس إدارة اللجنة االولمبية على هذه اللجان للمساهمة في تنمية 

الرياضة والشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع حيث سيواصل مجلس إدارة اللجنة دعمه لهذه اللجان  ايمانا منه بذلك الدور الكبير الذي تمثله هذه اللجان . كما أن لجنة الرياضة 

والبيئة تمكنت خالل المشاركة في الجائزة من تجسيد الدور االساسي للجان الرياضة والبيئة باللجان األولمبية الوطنية ومهامها في نشر الوعي البيئي.  
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وتؤكد لجنة الرياضة والبيئة باللجنة األولمبية العمانية بان المؤسسات الحكومية والخاصة بالسلطنة دائما حريصة على إشراك كافة شرائح المجتمع في التوعية بالبيئة حيث تعتبر 

اللجنة العمانية للرياضة والبيئة باللجنة االولمبية العمانية احد المؤسسسات والجهات التي تعمل للمساهمة في تجسيد العالقة الوثيقة بين الرياضة والبيئة التي تعبر عن احد 

اهداف اللجنة االولمبية الدولية لتلعب دورا مهما في ترسيخ قيم ومبادئ سامية. ومن منطلق ذلك فقد تم التركيز على االهتمام بتضمين البعد البيئي في االنشطة والفعاليات 

بالبيئة  العناية  للرياضة بضرورة  الممارسين  الرياضي وتنمية مهارات  البيئي في المجال  البعد  بالسلطنة وتعزيز  الرياضية  التي تنظمها االتحادات واللجان واالندية والفرق  والبرامج 

وتوعية هذه المؤسسات باالسس العلمية الصحيحة لمعايير البيئة الرياضية وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بذلك.

 مما يجدر ذكره بان اللجنة العمانية للرياضة والبيئة تعتبر احدى اللجان المساعدة باللجنة األولمبية العمانية و أعتمد مجلس ادارة اللجنة االولمبية العمانية قرار تشكيلها برئاسة 

الفاضل/ محمد بن عبداهلل المحرمي والدكتور سعيد بن احمد الشحري نائب للرئيس وعضوية كل من جهاد بن عبداهلل الشيخ وسعادة /عبداهلل بن سالم المخيني والدكتور علي 

بن سعيد البلوشي وداود بن سليمان البلوشي واحمد بن نوري الرئيسي واحمد بن محمد الصباحي وبركات بن سالم  الشرجي وعبداهلل بن علي المقدم .

 ومن اهم اختصاصاتها دراسة مدى توافق الخدمات والفعاليات الرياضية مع الظروف البيئية لضمان ممارسة رياضية صحية ونشرالثقافة البيئية في األوساط الرياضية وبحث ّاليات 

االرتقاء بالرياضة البيئية وتفعيل بنود وتوصيات االتفاقيات والمعاهدات الدولية والقارية واالقليمية الخاصة بالبيئة والرياضة بما يتوافق والبيئة الرياضية المحلية وتوعية االتحادات 

الرياضية واالندية والهيئات الرياضية االخرى بأسس ومعايير البيئة الرياضية وايجاد الطرق الفاعلة لتكثيف دور وسائل االعالم في تحقيق أهداف وبرامج اللجنة المختلفة وذلك من 

خالل عقد الدورات والندوات وورش العمل واالجتماعات والنشرات والدوريات والملصقات ودعم الجهود والخطط الرامية الى التنمية المستدامة للمنشئات الرياضية والمساهمة 

في تنظيم الدورات الرياضية والمسابقات والفعاليات الرياضية االخرى بما يحقق حماية البيئة في المجال الرياضي وإعداد خطط العمل للبرامج والفعاليات التي تحقق التكامل بين 

الرياضة والبيئة وطرق ووسائل تنفيذها والتعاون والتنسيق مع المجلس األولمبي االسيوي واللجنة األولمبية الدولية فيما يتعلق ببرامج البيئة والرياضة.
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ندوة الريا�ضة والبيئة... نحو ريا�ضة بيئية 

م�ضتدامة

جامعة  مع  بالتعاون  العمانية  األولمبية  باللجنة  والبيئة  للرياضة  العمانية  اللجنة  نظمت 

وذلك  مستدامة(  بيئية  رياضة  )نحو  شعار   تحت  والبيئة  للرياضة  ندوة  قابوس  السلطان 

رعاية  تحت  2015م  أكتوبر   21 األربعاء  يوم  قابوس  السلطان  بجامعة  اآلداب  كلية  بقاعة 

معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية وبحضور 

نظمتها  التي  الندوة  هذه  .وأتت  العمانية  األولمبية  اللجنة  رئيس  الزبير  محمد  بن  خالد 

تتبناها  التي  للتوجهات  دعما  العمانية  األولمبية  باللجنة  والبيئة  للرياضة  العمانية  اللجنة 

للبيئة  صداقة  أكثر  موارد  الستغالل  العالمية  الجهود  لدعم  العمانية  االولمبية  اللجنة 

ولها شعبية جماهيرية وكذلك تعددية واضحة في األنشطة والممارسات. وركزت الندوة 

الراشدة،  البيئية  المفاهيم  نشر  في  الرياضة  بأهمية  والوعي  االدراك  مستوى  تعزيز  على 

من  للتخفيف  المواجهة  مستوى  ورفع  بالبيئة،  السلبية  الممارسات  من  للكثير  والتصدي 

آثار الكوارث البيئية.

الصلة  الناجحة ذات  البيئية  التجارب والقصص  التركيز على أهم  الى   الندوة  كما هدفت 

بالحركة الرياضية، ال سيما تلك التي تعكس تحديات البيئة العمانية ودور الفعاليات الرياضية 

في توعية األفراد والمجتمعات عن  التدابير المطلوبة لحماية الهواء النقي والمياه والتربة 

والطاقة ، وتدوير النفايات المتراكمة ،وضمان البيئة الصحية و اآلمنة للفعاليات والمالعب 

الرياضية وتقليل الضوضاء.

وتهدف الندوة إلى التعريف باللجنة العمانية للرياضة والبيئة ودمج السلوك والقيم البيئية 

الترويج للبيئة والتنمية المستدامة  الرياضة في  الرياضة واستخدام  في جميع مستويات 
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و تطوير المرافق الرياضية وفقا للمعايير البيئية واشراك الشخصيات الرياضية البارزة في السلطنة لتعزيز الوعي البيئي. وادماج البعد البيئي في األنشطة الرياضية المدرسية في 

مؤسسات التعليم المختلفة.

وتناولت الندوة محاور اساسيه اهمها دور اللجان األولمبية في ترسيخ مفهوم الرياضة والبيئة وعالقة الرياضة بالبيئة والتنمية المستدامة ودور مؤسسات المجتمع المدني )األندية، 

والجمعيات، والفرق األهلية...الخ( في خدمة الرياضة والبيئة وأهمية االعالم الرياضي في زيادة الوعي البيئي واثر البيئة على الرياضة والمالعب والرياضيين.

وفي حفل االفتتاح ألقى محمد المحرمي رئيس اللجنة العمانية للرياضة والبيئة كلمة قال فيها : أثناء انعقاد المؤتمر المئوي للجنة األولمبية الدولية عام 1994م الذي أطلق عليه 

"مؤتمر الوحدة" تم تناول العالقة بين الرياضة والبيئة في أحد جلساته وذلك عن طريق استعراض المخاطر والمعالجات المحتملة، والتي على ضوئها تمت إضافة البيئة باعتبارها 

"الُبعد الثالث" لأللعاب األولمبية باإلضافة إلى الرياضة والثقافة. 

وتأكيدا لذلك وانطالقا من االهتمام السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه بالبيئة والمحافظة عليها على مختلف المستويات 

المحلية واإلقليمية والدولية. ودعما لجهود اللجنة األولمبية الدولية نحو توثيق العالقة بين ممارسة األنشطة الرياضية والمحافظة على البيئة، وتحقيقا ألهداف لجنة التضامن 

األولمبي التي تعمل جاهدة على دعم الفعاليات واألنشطة الرياضية، تم تشكيل لجنة الرياضة والبيئة في عام 2009، والتي تعتبر من اللجان المنبثقة من اللجنة االولمبية العمانية، 

والتي تهدف إلى ترسيخ القيم البيئية المتأصلة باألنشطة الرياضية المختلفة بين الرياضيين لتحقيق الوعي البيئي وصون الموارد الطبيعة وترشيد استخدامها بانتهاج سلوكيات 

وممارسات بيئية افضل تتماشى مع اهداف ومبادئ التنمية المستدامة في السلطنة.

وقد شرعت اللجنة العمانية للرياضة والبيئة الى اشهار الئحتها التنظيمية كخطوة فاعلة نحو ترجمة بنودها الى الواقع، ثم باشرت أعمالها من خالل مجموعة من الخطط الرامية 

المستوى  الرياضية على  المناشط  البيئة في  الريادة في دمج  بتحقيق  اللجنة  رؤية  والبيئة. وتمثلت  االقتصاد والمجتمع  الثالث:  التنمية  رياضية مبنية على ركائز  لتنظيم نشاطات 

المحلي واالقليمي والدولي، على أمل أن ترتقي الرؤية مستقبال وبدعم من اللجنة األولمبية العمانية الى تحقيق الريادة العالمية. وعلى الجانب اآلخر فان رسالة اللجنة العمانية 

للرياضة والبيئة تتمثل في تفعيل مساهمة االتحادات واألندية الرياضية والجمعيات االهلية في السلطنة في بناء مستقبل أخضر مستدام. 

وقد عملت اللجنة العمانية للرياضة والبيئة من خالل الدعم الالمحدود من اللجنة األولمبية العمانية على تنظيم الكثير من الفعاليات واألنشطة الداعمة لرؤيتها ورسالتها والتي 

أثمرت بفوز اللجنة بالمركز األول في مسابقة الرياضة والبيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2014.
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العالمية  التوجهات  لدعم  العمانية  االولمبية  اللجنة  تتبناها  التي  للمسيرة  دعما  والبيئة  للرياضة  العمانية  األولمبية  اللجنة  تنظمها  التي  الندوة  هذه  وتأتي  المحرمي:  وأضاف 

وطنية  شعبية  ولها  للبيئة  صداقة  أكثر  موارد  الستغالل 

وتعددية واضحة في األنشطة والممارسات، والعمل على 

نشر  في  الرياضة  بأهمية  والوعي  االدراك  مستوى  رفع 

المفاهيم البيئية الراشدة، والتصدي للكثير من الممارسات 

السلبية بالبيئة، ورفع مستوى المواجهة للتخفيف من آثار 

الكوارث البيئية. 

وأكد المحرمي: إن الندوة تحاول التركيز على أهم التجارب 

والقصص البيئية الناجحة ذات الصلة بالحركة الرياضية، ال 

سيما تلك التي تعكس تحديات البيئة العمانية. 

والمجتمعات  األفراد  توعية  في  الرياضية  الفعاليات  ودور 

والتربة  والمياه  النقي  الهواء  لحماية  المطلوبة  بالتدابير 

البيئة  وضمان  المتراكمة،  النفايات  وتدوير  والطاقة، 

وتقليل  الرياضية  والمالعب  للفعاليات  اآلمنة  و  الصحية 

الضوضاء والحد من استنزاف الطاقة وترشيد المياه.

كون  حول  علمية  رؤى  برنامجها  في  الندوة  وقدمت 

المجال،  هذا  في  الدولية  الخبرات  لبعض  والبيئة  الرياضة 

قابوس  السلطان  جامعة  من  عمل  أوراق   6 إلى   إضافة 

والمركز  الرياضية  الشئون  ووزارة  والتعليم  التربية  ووزارة 

البيئة،  حفظ  مجال  في  الميداني  للبحث  الوطني 

استهدفت األوراق مجموعة من المحاور حول عالقة الرياضة بالبيئة والتنمية المستدامة ودور اللجان األولمبية والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ 

مفهوم الرياضة والبيئة. 
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رئيس  نائب  الحجري  علي  بن  سيف  الدكتور  تحدث  بعدها 

مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 

بدولة قطر المتحدث الرئيسي في الندوة وكانت ورقته حول 

الحجري  وذكر   ، واحدة  لعملة  وجهان  والبيئة  الرياضة  كون 

في محاضرته »تترابط مفاهيم الثقافة والبيئة والرياضة في 

عالقات قوية، تماشيا مع رؤية اللجنة األولمبية الدولية«.

على  الرياضية،  القيم  لنشر  الفّعال  التخطيط  أهمية  وتبرز 

لألهداف  المحققة  األسس  االعتبار  بعين  التخطيط  يأخذ  أن 

ويستقي ديمومته من التراث والحضارة اإلنسانية.

لتوطيد  كأداة  الرياضة  ناحية  من  الرياضة  الحجري  وتناول 

القدرة  لها  الرياضة  قيم  إن   : وقال  الشعوب  بين  الروابط 

كما  االجتماعية  والطبقات  الجغرافية  الحدود  تخطي  على 

مختلف  في  االقتصادية  والتنمية  االجتماعي  التكامل  تعزز 

ُتمثل  الثقافية واالقتصادية والسياسية، فالرياضة  السياقات 

وتعزيز  االجتماعية  والشبكات  الروابط  لتوطيد  قوية  أداة 

الُمثل العليا.

وتطرق الحجري إلى العالقة بين الرياضة والبيئة فقال: سالمة 

البيئة تعزز اإلنجازات الرياضية وتكون مصدر إلهام للرياضيين 

الخضراء  الرياضية   األنشطة  وأيضا   ، تقدمهم  تحقيق  في 

تدعم صحة الفرد وبيئته، وتعمل على النهوض بوعي المجتمع ، وكذلك األنشطة واألدوات والمرافق الرياضية، قد يكون لها آثاًرا سلبية على البيئة، لذا يوجب إدارتها وفق المعايير 

البيئية، بما يسهم في استدامة المنظومة البيئية ، ويمكن توجيه رسائلنا البيئية خالل المناسبات الرياضية ذات الشعبية الجارفة. الرياضي  قدوة، لذا يمكن للرياضة أن تصبح عاماًل 

قويًا للتغيير يقود المجتمع.
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  تعزيزا حل�ضور الكوادر العمانية الإدارية والريا�ضة يف املحافل الدولية فقد قدمت  

خلل  وذلك  ال�ضلطنة  يف  والبيئة  الريا�ضة  عن  عمل  ورقة  العمانية  الأوملبية  اللجنة 

فعاليات  الندوة التي نظمت من قبل اإحتاد اللجان الأوملبية الوطنية العربية حتت 

عنوان)دور الريا�ضة يف املحافظة على البيئة وحتقيق التنمية امل�ضتدامة ( بالتعاون مع 

الأمانة الفنية ملجل�س الوزراء ال�ضباب والريا�ضة العرب والأكادميية العربية خلل الفرتة 

العربية وقد  ال�ضيخ بجمهورية م�رش  من ٢5 اىل 3٠ نوفمرب ٢٠١5م  مبدينة �رشم 

قدم املحا�رشة الدكتور علي بن �ضعيد البلو�ضي ع�ضو اللجنة العمانية للريا�ضة والبيئة 

باللجنة الأوملبية العمانية الذي مت تر�ضيحه كاأحد املحا�رشين بالدورة .وهدفت الدورة 

اىل التعريف بالبيئة وحتديد عنا�رشها ورفع الوعي مبفهوم واأبعاد التنمية امل�ضتدامة 

وتو�ضيح العلقة بني البيئة والتنمية امل�ضتدامة والتعريف على مناذج وجتارب ريا�ضية 

ناجحة يف جمال املحافظة على البيئة وحتقيق التنمية امل�ضتدامة وتناولت الندوة 5 

حماور رئي�ضية وهي مفهوم وعنا�رش البيئة ومفهوم ابعاد التنمية امل�ضتدامة والعلقة 

املحافظة على  الريا�ضية يف  املوؤ�ض�ضات والهيئات  امل�ضتدامة ودور  البيئة والتنمية  بني 

البيئة وحتقيق التنمية امل�ضتدامة ومناذج وجتارب ريا�ضية ناجحة

ورقة عمل عمانية عن الريا�ضة والبيئة ب�رشم ال�ضيخ
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اجتماع املنظمة القليمية ملكافحة املن�ضطات بدول اخلليج واليمن مب�ضقط وتد�ضني 

الكتاب التعليمي §املن�ضطات يف الريا�ضية §  

استضافت السلطنة يوم ) الثالثاء 14 ابريل 2015م(  اعمال اجتماع  المنظمة اإلقليمية لمكافحة المنشطات بدول الخليج العربي واليمن بتنظيم من  اللجنة العمانية 
لمكافحة المنشطات باللجنة االولمبية العمانية بفندق انتركونتنتال  وصاحب االجتماع حفل تدشين الكتاب التعليمي ) المنشطات في الرياضة (   تحت رعاية معالي 
الدكتور احمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة   وبحضور عدد من اصحاب المعالي والسعادة وقد تم اعداد هذا الكتاب من قبل وزارة التربية والتعليم و 

اللجنة العمانية لمكافحة المنشطاتباللجنة االولمبية العمانية

95اللجان املعاونة



وشارك في اعمال اجتماع المنظمة عدد من الشخصيات بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمجلس االولمبي اآلسيوي وهم توم ماي نائب مدير عالقات المنظمات الوطنية 
االقليمية لمكافحة المنشطات وروبرت كويلز مدير البرنامج التعليمي والتربية بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والدكتور مانيكفساغام مدير اول تعليم وعالقات المنظمات 
الوطنية االقليمية لمكافحة المنشطات رئيس لجنة الطب الرياضي بالمجلس االولمبي االسيوي وكازوهيرو هياشي مدير المكتب االقليمي بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات 
باسيا واوقيانوس واحمد عبدالرزاق الخزعل رئيس اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات وسينا عمر مدير منظمة مكافحة المنشطات لغرب اسيا والبروفسور كمال عبدالحميد 
ناصر علي  المنشطات والدكتور  االماراتية لمكافحة  اللجنة  امين عام  الهاشمي  ابراهيم  السيد  الدكتور احمد  و  اسيا  المنشطات لغرب  رئيس منظمة مكافحة  الحديدي  خلف 
االنصاري امين عام اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات و الدكتور محمد صالح محمد قمباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات و الدكتور خالد عبدالعزيز شيخ 
علي رئيس اللجنة البحرينية لمكافحة المنشطات و نادية علي الشمالي امين عام اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات و هناء محمد البطي المنسق التنفيذي للجنة الكويتية 

لمكافحة المنشطات و الدكتور نبيل محمد مهدي اللجنة اليمنية لمكافحة المنشطات واندري كايوكوف رئيس لجنة مكافحة المنشطات بكازخستان .
 

وفي بادرة تعتبر االولى في المنطقة احتفلت  اللجنة األولمبية العمانية بتدشين الكتاب التعليمي "المنشطات في الرياضة" والذي تم اعداده بالتعاون ما بين وزارة التربية والتعليم 
واللجنة العمانية لمكافحة المنشطات وسيتم استخدامه كمصدر تعليمي في مدارس السلطنة للتوعية بأهمية مكافحة المنشطات في الرياضة   واقيمت االحتفالية تحت 
رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وبحضور معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية والشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس 
التربية والتعليم والصحة والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ويتناول الكتيب اهداف البرنامج العماني لمكافحة المنشطات  اللجنة األولمبية العمانية وممثلين عن وزارتي 
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والذي يتركز على القيم االساسية للرياضة والمحافظة عليها والتي تعرف عادة ” بالروح الرياضية ” فهي جوهر الحركة االولمبية باعالنها اللعب النزيه وان الروح الرياضية تعكس 
ما بداخل روح االنسان وجسده وعقله وهي تتميز بالقيم المتمثلة في االخالق واللعب النزية واالمانة والصحة واالمتياز في االداء والشخصية والثقافة والتسلية والبهجة والعمل 

الجماعي والتفاني وااللتزام واحترام االنظمة والقوانين واحترام الذات والمشاركين والشجاعة وروح الجماعة والتضامن .
النتائج  وادارة  العينات  واجراءات  العالجي  لالستخدام  واالستثناء  واالبحاث  والتدريب  والتعليم  والتثقيف  التوعيه  في  المتمثلة  الرئيسية  العناصر  حسب  العماني  البرنامج  وينفذ 
والعقوبات واالستئناف ) الطعون (.كما ان الهدف الرئيسي للجنة العمانية لمكافحة المنشطات يتمثل في الحفاظ على الرياضة في السلطنة ميدانيا للتألق والوصول للعالمية 

وهي خالية من آفة استخدام المواد المنشطة.

كذلك يشتمل الكتيب على معلومات عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات واللجنة العمانية لمكافحة المنشطات والالئحة الدولية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي 
المنشطات واالستثناء لالستخدام  المنشطات وانتهاكات انظمة مكافحة  الوطني لمكافحة  القائمة والبرنامج  للمواد والوسائل المحظورة رياضيا وكيف تتم طريقة تحديث 

العالجي والمواد والوسائل المحظورة في جميع المناسبات . 
كما افتتح  معالي الدكتور احمد بن محمد  السعيدي وزير الصحة المعرض التوعوي الذي أقامته اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات على هامش اجتماع المنظمة اإلقليمية 
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لمكافحة المنشطات بدول الخليج العربي واليمن واشتمل المعرض على عدد كبير من الكتب التوعوية والتي قامت اللجنة   باعدادها خصيصا لهذا الحدث الهام 
باالضافة الى اقامة معرض لصور طالب المدارس الذين شاركوا في المسابقة التي اطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات 
على مستوى مدارس السلطنة حيث تم اختيار افضل 10 صور من الصور المشاركة في المسابقة وذلك من قبل لجنة التحكيم المشكلة من قبل وزارة التربية والتعليم 

واللجنة العمانية لمكافحة المنشطات وتم تكريم اصحاب الصور الفائزة بالمسابقة بجوائز مالية تقديرا على جهودهم التي بذلوها في المسابقة .
 

 وتم خالل اإلجتماع كذلك انتخاب السيد الدكتور سلطان البوسعيدي رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات رئيسًا للمنظمة االقليمية لمكافحة المنشطات 
بدول مجلس التعاون واليمن  بعدها تم استعراض اهم االعمال التي قامت بها لجان مكافحة المنشطات بدول مجلس التعاون واليمن في عام 2014 بهدف اعتمادها 
واستعراض الجهود التي ستقوم بها المنظمة االقليمية في عام 2015 . كما اقامت  الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات حلقة عمل " مكافحة المنشطات الرياضية 
واالتحادات  العمانية  االولمبية  اللجنة  ممثلي   بحضور  وذلك  واليمن  التعاون  مجلس  بدول  المنشطات   لمكافحة  اإلقليمية  المنظمة  اجتماع  هامش  على  وذلك   "
الرياضية بحضور ممثلي  الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وهم البريطاني كريج ردي رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات و ديفيد هوفمان المدير العام 
للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وروب كوهلر مدير التدريب والتعليم بالوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وتم خالل حلقة العمل اطالع المشاركين والحضور 

على اخر المستجدات التي طرأت على القانون الجديد للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات و المواد المحظورة التي تم ادراجها حديثا في قائمة الممنوعات.
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اتفاقية مع خمترب قطر لفح�س املن�ضطات

على  واليمن  العربي  الخليج  بدول  المنشطات  لمكافحة  اإلقليمية  المنظمة  وقعت   

المختير  واعتماده  المنشطات   لمكافحة  قطر  مختبر  مع  مشترك  تعاون  اتفاقية 

الرسمي لفحص عينات المنشطات من المنظمة االقليمية لدول مجلس التعاون واليمن 

لمكافحة المنشطات  حيث  مثل المنظمة في التوقيع السيد الدكتور  سلطان بن يعرب 

البوسعيدي رئيس المنظمة رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات وقام بتوقيع 

االتفاقية نيابة عن مختبر دولة قطر الدكتور محمد الصيرفي مدير المختبر وذلك ضمن 

إجتماع المنظمة االقليمية لدول الخليج العربي واليمن لمكافحة المنشطات الذي عقد 

بالعاصمة العمانية مسقط يوم الثالثاء 14 ابريل 2015 بحضور روب كوهلر مدير التدريب 

الدولية  الوكالة  في  اإلقليمية  والمنظمات  الوطنية  اللجان  على  والمشرف  والتعليم 

لمكافحة المنشطات والدكتور جيجا  رئيس اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات في 

المجلس األولمبي األسيوي والدكتور صالح القمباز رئيس اللجنة السعودية للرقابة على 

المنشطات وبحضور طه بن سليمان الكشري امين عام اللجنة االولمبية العمانية.

اللجان  المرفوعة للمنظمة من قبل رؤساء  التوصية  بناء على  حيث أتت هذه االتفاقية 

االولمبية بدول الخليج العربية  ويعد مختبر دولة قطر  أول مختبر متخصص من نوعه 

يقدم خدمة الكشف عن المنشطات وفرص األبحاث في الشرق االوسط وغرب آسيا .
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معر�ضا تثقيفيا مل�ضار املن�ضطات

نفذت اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات باللجنة االولمبية العمانية    يوم الثالثاء 13 يناير 2015م   معرضًا تثقيفيًا   ضمن سلسلة المعارض  المدرجة في خطة اللجنة   لعام 
2015م من أجل نشر وتثقيف وتوعية  كافة شرائح المجتمع بمخاطر المنشطات   رعى حفل تدشين المعرض صاحب السمو الدكتور/ فهد بن الجلندى آل سعيد األمين المساعد 
لتنمية االبتكار العلمي بمجلس البحث العلمي بحضور سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات بمركز جراند مول مسقط  
واشتمل المعرض على العديد من المطبوعات  والكتيبات  الخاصة التي تتحدث عن اضرار المنشطات وكيفية تالفيها حيث يأتي هذا المعرض ضمن أهداف وأدوار اللجنة العمانية 

لمكافحة المنشطات األساسية لتوعية الشباب والمجتمع بمكافحة المنشطات الرياضية واضرارها على الفرد والمجتمع .

وعن   المعرض قال سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات بان فكرة اقامة هذه المعارض تأتي ضمن انشطة وبرامج اللجنة 
وكيفية  والمجتمع  العامة  الصحة  على  تسببها  التي  والمخاطر  المنشطات  موضوع  عن  بالسلطنة  والرياضي  العماني  المجتمع  توعية  بهدف  المنشطات  لمكافحة  العمانية 
مكافحتها وتوصيل   المعلومات بشكل صحيح من خالل  المطبوعات والمطويات التي تتحدث عن مكافحة المنشطات ونحن نسعى بان نكون دائما في قلب المجتمع   ولهذا 

السبب نحن نهتم حاليا باقامة هذه المعارض التي تتحدث عن المنشطات في اكثر من موقع وفعالية متنوعة.

اللجان املعاونة 100



ور�ضة تدربية ل�ضباط مكافحة املن�ضطات

 نظمت اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات باللجنة األولمبية العمانية يومي الجمعة والسبت 6و7 مارس 2015 ورشة عمل تدريبية لضباط فحص المنشطات 

باشراف المجلس االقليمي لدول مجلس التعاون واليمن لمكافحة المنشطات وقد اقيمت الورشة على هامش استضافة السلطنة لفعاليات الدورة الرابعة للرياضة 

المراة التي استضافتها السلطنة خالل الفترة من8 الى 18 مارس الحالي وقد اختتمت الدورة تحت رعاية الفاضل/ سيف بن مطر اوالد ثاني المدير العام المساعد 

للشؤون المالية بوزارة الشؤو الرياضية حيث شارك في الدورة على مدى يومين 25 مشارك من السلطنة ودول مجلس التعاون.

ع�ضوية جلنة بحوث اخلا�ضة باملن�ضطات يف اليون�ضكو

أختيرت السلطنة عضوًا في لجنة الموافقة على  البحوث الخاصة في اليونسكو لمكافحة المنشطات حيث تم ذلك خالل مشاركة اللجنة العمانية لمكافحة 

المنشطات باللجنة األولمبية العمانية في اإلجتماع الدولي للدول االعضاء الموقعين على المعاهدة الدولية لمكافحة المنشطات الذي اقيم في مدينة باريس 

الفرنسية بمقر اليونسكو وحضر اإلجتماع سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي رئيس اللجنة العمانية لمكافحة المنشطات رئيس المنظمة األقليمية 

لمكافحة المنشطات بدول مجلس التعاون واليمن.

  وتتكون هذه اللجنة المعنية من ست دول أطراف يتم انتخابهم من جانب المؤتمر على أساس التوزيع الجغرافي وممثل من الوكالة العالمية لمكافحة 

المنشطات حيث يحق للجنة ان تجتمع مرتين كل عام للنظر ومناقشة وتقييم الطلبات والبحوث المقدمة في هذا المجال. وتم تشكيل اللجنة التي ضمت روسيا 

والسلطنة والصين وفلندا والمكسيك وتمثلت عضوية السلطنة يتواجد سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي رئيس اللجنة العمانية لمكافحة 

المنشطات باللجنة األولمبية العمانية ورئيس المنظمة االقليمية لمكافحة المنشطات لدول مجلس التعاون واليمن وعضو اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات 

بالمجلس األولمبي االسيوي.
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دورة متقدمة للطب الريا�ضي بالدوحة

 بترشيح من اللجنة العمانية للطب الرياضي باللجنة األولمبية العمانية شارك الفاضل/ محمد بن مبارك البراشدي  في النسخة السابعة للدورة المتقدمة للفريق الطبي والتي اقيمت 
بالعاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من 5 الى 7 مايو 2015م تحت اشراف التضامن األولمبي باللجنة األولمبية الدولية بالتعاون مع الدائرة الطبية باللجنة األولمبية الدولية.

دورة تدريبية لإ�ضابات املرافق

نظمت لجنة الطب الرياضي خالل هذا العام 2015 دورة تدريبية إلصابات المرافق خالل الفترة من 12 الى 14 مايو 2015م بقسم العالج الطبيعي بمستشفى جامعة السلطان قابوس 
بالتعاون مع وزارة الصحة  وأشرف على الدورة الدكتور/ سيف بن سعيد الريامي إختصاصي العالج الطبيعي بمستشفى السلطان قابوس وشارك بالدورة عدد من أخصائيي العالج 

الطبيعي بوزارة الصحة ووزارة التربية واإلتحادات الرياضية والمؤسسات ذات العالقة  .

اللجان املعاونة 102



وتاتي هذه البرامج  ضمن خطط وانشطة لجنة الطب الرياضي باللجنة االولمبية العمانية التي يترأسها الدكتور محمود الجفيلي والتي تسعى اللجنة من خاللها الى تنفيذ عدد من 
الدورات المعنية بمجال الطب الرياضي وحلقات عمل ومحاضرات ودراسات تساهم في تعزيز وتطوير الكوادر الطبية في المجال الرياضي.

الرياضي بمجمع  الفترة من 5 الى 7 سبتمبر 2015م بمركز الطب   كذلك  تم  يوم السبت 5 سبتمبر 2015  تنظيم حلقة عمل عن كيفية إعطاء الحقن لالعبين والرياضيين  خالل 
الدولي  المحاضر  الدورة   العمانية وحاضرخالل  األولمبية  اللجنة  رئيس  نائب  الحوسني  الشيخ/سيف بن هالل  الدورة تحت رعاية  افتتاح  ببوشر وقد كان  الرياضي  السلطان قابوس 
الشؤون  ووزارة  والتعليم  التربية  ووزارة  الصحة  ووزارة  الرياضية  واإلتحادات  الوطنية  بالمنتخبات  الطبيعي  العالج  أخصائي  من  عدد  بمشاركة  المتحدة  المملكة  من  عارف  /عثمان 
الرياضية والمؤسسات ذات العالقة وتواصلت اعمال الورشة على فترات نظرية وعملية اطلع خاللها المشاركون على طرق واساليب العالج الطبية المختلفة في اعطاء الحقن 

المختلفة للرياضيين والالعبين والتعليمات الطبية الحديثة في هذا المجال  وتاتي الورشة ضمن برامج لجنة الطب الرياضي باللجنة االولمبية العمانية .

كماعقدت اللجنة العمانية للطب الرياضي بمدينة صاللة بمحافظة ظفار دورة إلصابات المالعب وذلك يوم االربعاء 30 سبتمبر 2015م والمشاركة بدورة للبرمجة اللغوية العصبية 
لالعبين التي أقيمت بالمملكة المتحدة خالل الفترة من 23 الى28 نوفمبر 2015م بحضور كال من الدكتور عبدالحميد الكيتاني و الفاضل /ماجد الوردي.
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 الت�ضامن الأوملبي من روؤية اإىل واقع

 إستنادًا لرؤية مجلس إدارة اللجنة األولمبية الُعمانية للعمل على تحقيق أهداف الشعار" 

الرياضة من أجل التنمية " جاء تشكيل اللجنة الُعمانية للتضامن األولمبي بالقرار اإلداري 

إضافة  تم  م   2014 يونيو   25 وتحديدًا  أكثر  أو  بعام  ذلك  وبعد  م   2013 لسنة   )  66  ( رقم 

دائرة التضامن األولمبي لهيكل اللجنة األولمبية الُعمانية لإلشراف وتنفيذ أعمال وبرامج 

التضامن األولمبي، وفي إطار حرص اللجنة األولمبية الُعمانية لتقديم القيمة المضافة 

الدولية  باللجنة األولمبية  التضامن األولمبي  التي تقدم بواسطة  البرامج  لشركائها من 

وتحـديد  ودراستها  البرامج  كافة  على  باإلطالع  األولمبي  بالتضامن  المختصين  ،قام 

أولويات اإلستفادة من هذه البرامج وآلية تطبيقها على أرض الواقع وكمحصلة لـذلك تم 

وضع خـطة تفصيلية ألعــمال وبرامج التضامن األولمبي للعام 2015م .وألهمية الترويج 

التضامن  برامج   ( بعنوان  عمل  ورشـة  تنفيذ  تم  األولمبي  التضــامن  ببرامج  والتعـريف 

والمؤسسات  المساعدة  واللجان  الرياضية  واللجان  اإلتحادات  إستهدفت   ) األولمبي 

الرياضية ذات الصلة العمانية وذلك يوم  الثالثاء 20يناير 2015م   بالقاعة الترفيهية بمجمع 

الزبير رئيس اللجنة  السلطان قابوس الرياضي ببوشر تحت رعاية الشيخ/خالد بن محمد 

برامج  من  اإلستفادة  بآليات  خاصة  عمل  أوراق  الورشة  في  عرض  العمانية   األولمبية 

القيم  برامج  إلى  التطرق  تم  كما   ، واإلداريين  والمدربين  للرياضيين  األولمبي  التضامن 

الرياضي والرياضة للجميع ورياضة المرأة والرياضة والبيئة  األولمبية والتي تعني بالطب 

وكذلك التربية األولمبية.
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كما  نظمت اللجنة االولمبية العمانية خالل الفترة من 22 الى 25 مارس 2015 دورة لالدراة الرياضية بقاعة المجمع الرياضي بواليةصور بمحافظة جنوب الشرقية شارك بها عدد من 

الشرقية  المنطقة  باندية  واالداريين  الشرقية  وجنوب  شمال  بمحافظتي  الرياضية  الشؤون  دوائر  االداريين  الموظفين  الدورة  واستهدفت  الرياضي  بالمجال  المهتمة  المؤسسات 

ومديريات التربية والتعليم  ومؤسسات التعليم العالي و اختتمت فعاليات الدورة التي استمرت أربعة أيام تحت رعايةالشيخ ناصربن سعيد السناني مدير دائرة الشؤون الرياضية 

الوطنية  األولمبية  واللجان  األولمبية  واأللعاب  ونشأتها  الدولية  األولمبية  بالحركة  التعريف  في  المتمثلة  المواضيع  من  العديد  الدورة   تناولت  وقد  الشرقية   جنوب  بمحافظة 

تنفيذ عدد  الرياضية بجانب  المؤسسات  بيئة  وإدارة  اإلدارية  األولمبية والمهارات  القيم   والمتمثلة في  األولمبيةعلى  اللجنة  التي تحرص   القضايا  الدولية والعديد من  واالتحادات 

من األنشطةالتطبيقية للدارسين . وتأتي الدورة في إطار خطط وبرامج اللجنة األولمبية العمانية التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة واستهداف الكوادر العاملة في مجال 

التنظيم واالدارة الرياضية بمختلف محافظات السلطنة ضمن برنامج  التضامن األولمبي.

وقد   اقيمت الدورة الثانية لإلدارة الرياضية  بالمجمع الرياضي بصحار  خالل الفترة من 3 إلى 6 من الشهر الجاري وأقيم حفل الختام برعاية الفاضل/ المعتصم بن حمود الزدجالي 

أمين الصندوق باللجنة األولمبية العمانية رئيس االتحاد العماني للتنس وبحضور خليفة بن خميس الجابري مدير عام المديرية العامة للشؤون الرياضية بمحافظة شمال الباطنة 

والشؤون  والتعليم  التربية  بوزارة  الرياضي  المجال  في  والمختصين  األندية  إداريي  استهدفت  حيث  العمانية.  األولمبية  باللجنة  األولمبي  التضامن  دائرة  مدير  العدواني  وهشام 

الرياضية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة.

واقيمت الدورة على مدار 4 أيام اشتمل برنامجها على وحدات عن خلفية تاريخ الحركة الرياضية والقيم والقضايا األولمبية والمهارات اإلدارية وإدارة بيئة المؤسسات الرياضية وإدارة 

الرياضية  الرياضية وباألخص في األندية  البرامج وعدد من األنشطة التطبيقية للمشاركين، حيث هدفت الدورة إلى رفع مستوى كفاءة العاملين في المؤسسات  الموارد وإدارة 

اللجان األولمبية  الدولية لجميع  اللجنة األولمبية  العلمية من قبل  الخبرات والمادة  التربية والتعليم ونقل  الرياضي بوزارة  المجال  الرياضية والعاملين في  بالمجمعات  والعاملين 

اإلدارية  الدورات  المشاركين لرفع مستوى  الخبراء  آراء  إلى االستفادة من  الدورة  المختلفة، كما هدفت  الرياضي ومؤسساتها  المجال  العاملين في  بين  الخبرات  بالعالم، وتبادل 

الرياضية مستقبال.حيث حاضر في الدورة الدكتور منصور بن سلطان الطوقي عضو لجنة التضامن األولمبي وعضو فريق عمل التضامن األولمبي والمشرف على محاضري دورة 

اإلدارة الرياضية، وحمود بن عبداهلل الهاشمي كمساعد محاضر وعمر البلوشي كإداري للدورة.
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20 دارسا من  ايام من كل شهر. بمشاركة  اربع  ولمدة خمسة  الى 17 ديسمبر 2015 على مراحل  الفترة من 13 سبتمبر  المتقدمة  خالل  الرياضية  االدارة   وتم كذلك تنظيم دورة 

االتحادات واللجان الرياضية وموظفي وزارة الشؤون الرياضية ووزارة التربية والتعليم وحاضر بالدورة الدكتور منصور بن سلطان الطوقي المحاضر الدولي المعتمد من التضامن 

الستهداف  العمانية  األولمبية  للجنة  الرامية  والبرامج  الخطط  ضوء  في  الدورة  وأتت  الحراصي.  جمعة  بن  سعيد  الفاضل/  اداريا  عليها  وأشرف  الدولية  االولمبية  باللجنة  االولمبي 

الكوادر العاملة في مجال التنظيم واإلدارة الرياضية  و ضمن برنامج التضامن األولمبي باللجنة االولمبية حيث أختتمت الدورة تحت رعاية الشيخ/ سيف بن هالل الحوسني نائب رئيس 

اللجنة األولمبية العمانية
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وقد شهدت مراحل الدورة االربعة تفاعال وحضورا واسع من المشاركين بالدورة 

في  تساهم  التي  الهامة  القضاياوالمواضيع  من  عدد  الدورة  تناولت  حيث 

الرياضية  المؤسسات  عمل  تنظيم  كيفية  مثل  الرياضي  االداري  وصقل  تاهيل 

المؤسسة  على  البيئي  المحيط  يؤثر  كيف  تفهم  على  والقدرة  األولمبية 

الكوادر  وادوار  المؤسسة  في  التنظيمي  الهيكل  تقييم  وكيفية  الرياضية 

داخلها وكيف يتم تقييم السلطة ودور مجلس اإلدارة بشكل خاص وكيفية 

المؤسسة  عمل  في  للمساعدة  المتنوعة  المعلومات  ونظم  تقنية  استعمال 

وكيف لإلداري ان يدير التغيير باسلوب فعال. كما تناولت الدورة فصال عن اإلدارة 

التخطيط اإلستراتيجي وتنفيذ  اإلستراتيجية واالستعداد بصورة فاعلة لعملية 

لتحقيق  الخطط  وتطبيق  وتطوير  للمؤسسة  إستراتيجي  تشخيص  عملية 

وكيفية  اإلستراتيجية  تأثيرات  تقييم  في  االدارة  مجلس  ومساعدة  االهداف 

ثرية  دراسية  وحدات  الدورة  وتضمنت  المالية  واالدارة  الرياضية  الفعاليات  إدارة 

بالمعلومات في مجال تنظيم المؤسسات الرياضية وفي إدارة اإلستراتيجيات 

وفي  الرياضي  التسويق  وفي  المالية  اإلدارة  وفي  البشرية  الموارد  إدارة  وفي 

إدارة االحداث الرياضيةعلما بان الدورة استهدفت الكوادر الرياضية التي تعمل 

الرياضية  والمؤسسات  الرياضية  واللجان  الرياضية  االتحادات  وقيادة   إدارة  في 

والجهات العاملة في المجال الرياضي .
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برامج الت�ضامن الأوملبي امل�ضتفاد منها لعام ٢٠١5م 

الفترة المستفيــــد الجهـــة الــوصــف ر.م.

2016/8/31 – 2014/9/1

سلطان حمود الطوقي الفروسية

البعثات األولمبية للرياضيين "ريو 2016" 1
أحمد المرجبي ألعاب القوى

شنونة صالح الحبسي ألعاب القوى
وضحى ناصر البلوشي الرماية

2015/6/5 – 3/16 ناصر علي مرهون العبري االتحاد العماني لكرة القدم البعثات األولمبية للمدربين – كرة القدم 2
5 – 7 مايو 2015 محمد البراشدي لجنة الطب الرياضي دورة أطباء المنتخبات المتقدمة 3

2016/10/23 – 9/19 محمد القسيمي االتحاد العماني لكرة السلة البعثات األولمبية للمدربين – االثراء الرياضي 4
15 – 16 مايو 2015 سعادة االسماعيلية لجنة رياضة المرأة ورشة العمل االعالمية للجنة األولمبية الدولية حول المرأة والرياضة 5

30 أغسطس 2015 – 
3 سبتمبر 2016

سعادة االسماعيلية
لجنة رياضة المرأة وعضو مجلس 

إدارة اللجنة األولمبية العمانية
بعثات التضامن األولمبي – االدارة الرياضية التاسعة عشرة )ميموس( 6

أحمد درويش البلوشي ندوة مديري البعثات الدعم المقدم لأللعاب األولمبية – ريو 2016 7
20 يناير 2015 34 مشارك االتحادات الرياضية واألندية ورشة العمل التعريفية ببرامج التضامن األولمبي 8

2016/12/31 – 2014/1/1
الدكتورة/عبير المكي، لجنة الطب 

الرياضي
لجنة الطب الرياضي

دورة دبلوم الطب الرياضي للجنة األولمبية الدولية عن طريق الدراسة 
عن بعد لمدة عامين

9

22- 26 مارس 2014 24 مشارك االتحادات الرياضية واألندية دورة االدارة الرياضية – صور 10
3 – 6 مايو 2015 24 مشارك االتحادات الرياضية واألندية دورة االدارة الرياضية – صحار 11

13 سبتمبر 2015 – 17 ديسمبر 2015 20 مشارك االتحادات الرياضية واألندية دورة االدارة الرياضية المتقدمة 12
7 – 31 ديسمبر 2015 84 مشارك االتحادات الرياضية واألندية ندوة االستدامة البيئية في الرياضة – نحو رياضة بيئية مستدامة 13
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ف�س املنازعات والتحكيم الريا�ضي....

قيمة م�ضافة

العمومية  الجمعية  أقرت  والعطاء  الفكر  من  جديدة  مرحلة  ببدء  إيذانًا 
المنازعات  فض  الئحة  العمانية  األولمبية  للجنة  العادية  وغير  العادية 
والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانية  وذلك عمال بأحكام ونصوص 
الجمعية  العمانية جاء ذلك في اجتماع  األولمبية  للجنة  النظام األساسي 
الزبير  محمد  بن  خالد  الشيخ  برئاسة   2015 31مارس  الثالثاء  يوم  عقد   الذي 
من  العمومية  الجمعية  أعضاء  وبحضور  العمانية  األولمبية  اللجنة  رئيس 
الرياضية أعضاء الجمعية  أعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء وممثلي االتحادات 
المرأة  ورياضة  الرياضية  والشخصيات  الرياضيين  لجنة  وممثلي  العمومية 
بحضور ممثل عن فريق العمل القانوني الذي قام بصياغة النظام الخاص 

بفض المنازعات والتحكيم الرياضي
األولمبية  باللجنة  الرياضي  والتحكيم  المنازعات  فض  لجنة  عقدت  وقد   
العمانية، اجتماعها األول لها بعد صدور قرار تشكيلها يوم   الثالثاء الموافق 
8 ديسمبر 2015م بقاعة االجتماعات بمقر اللجنة األولمبية العمانية بحضور 
األولمبية  للجنة  العام  السر  أمين  الكشري-  سليمان  بن  طه  الفاضل/ 

العمانية وحضور كل من:

1     الشيخ المحامي/ عبدالوهاب بن عبداهلل الهنائي
2   الشيخ/ سعود بن حمد الرواحي

3   سعادة الشيخ المحامي/ احمد بن سيف البرواني
4   الفاضل/ محمد بن الياس فقير
5   الفاضل/ زياد بن علي البلوشي
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وقد استعرض اإلجتماع بنود جدول األعمال ومن أهمها اإلطالع على قرار تشكيل لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانية والذي سبق إصداره باعتماد 
الزبير  القرار رقم 77 لسنة 2015 بتاريخ 24 نوفمبر 2015م وتم تقديم شرحًا موجزًا عن مراحل إعداد الئحة فض المنازعات  رئيس اللجنة االولمبية العمانية الشيخ/ خالد بن محمد 
والتحيكم الرياضي منذ تشكيل فريق العمل الذي كلف بأعداد مسودة الالئحة لحين أعتمادها من قبل الجمعية العمومية للجنة األولمبية العمانية التي عقدت في شهر مارس 
2015م وقد حظيت هذه الخطوة بمباركة ومصادقة محكمة التحكيم الرياضي )كاس( على الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي واشادت بجهود اللجنة األولمبية العمانية 
وحرصها على اعداد الئحة متسقة ومتوافقة مع لوائح التحكيم الرياضي لمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان وكان من اهم القرارات التي تمت الموافقة عليها باإلجماع تزكية 
الشيخ/ عبد الوهاب بن عبداهلل الهنائي رئيسا للجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي وتزكية الفاضل/ زياد بن علي البلوشي امين سر للجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي 

باللجنة األولمبية العمانية.

علمًا بأن  لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي التي ضمت في عضويتها كل من الشيخ/ سعود بن حمد الرواحي وسعادة الشيخ المحامي / احمد بن سيف البرواني والفاضل/ 
محمد بن الياس فقير والفاضل / زياد بن علي البلوشي سوف تباشر مهامها واختصاصاتها بعد استكمال األنظمة والقواعد واعتماد اللوائح الداخلية آلليات فض المنازعات والتحكيم 

الرياضي باللجنة األولمبية العمانية المتوقع اإلنتهاء من صياغتها ورفعها لإلعتماد مجلس إدارة اللجنة األولمبية العمانية في غضون شهرين.

كما أن لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي تعتبر لجنة مستقلة وتعمل وفقًا لالئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي المعتمدة حيث يقتصر دور اللجنة األولمبية في تقديم 
المساعدة اإلدارية واالشرافية وأن فترة تكليفها تنتهي بإنتهاء فترة مجلس اإلدارة وسوف تعكف اللجنة خالل المراحل القادمة  الستعراض ودراسة بعض اللوائح الداخلية الصادرة 
من محكمة التحكيم الرياضي بلوزان لالهتداء بها واعدادها و سوف تحدد اللجنة  آليات وقواعد اختيار الموفقين والمحكمين وتحديد اإلجراءات والتأكيد من استيفاء اإلتحادات 
الرياضية لقواعد وشروط الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي ومن أهمها قيام هذه اإلتحادات بالنص في انظمتها األساسية باإلحتكام الى لجنة فض المنازعات والتحكيم 
الرياضي باللجنة االولمبية العمانية دون سواها للنظر والفصل في المنازعات الرياضية وفقًا الحكام الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة األولمبية العمانيةكما  انه 
البد أن يكون معلومًا للهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي بأن لجنة فض المنازعات والتحكيم الرياضي ليس لها عالقة مباشرة بفض النزاعات بل اإلشراف على المحكمين 
وإجراءات التحكيم. مما يجدر ذكره أن الئحة فض المنازعات والتحكيم الرياضي قد القت استحسانا كبيرًا من محكمة التحكيم الرياضي )CAS( حيث قامت بالمصادقة عليها 

وحثت بعض اللجان األولمبية األخرى باالستفادة منها في وضع لوائحها الخاصة بفض المنازعات في المجال الرياضي. 

مجلس  بدول  الرياضية  المنازعات  فض  لهيئة   األساسي  النظام  لوضع  القانونية  اللجنة  لعضوية  الهنائي  عبداهلل  بن  عبدالوهاب  الشيخ/  العمانية  األولمبية  اللجنة  رشحت  وقد   
التعاون وذلك على ضوء القرار الصادر عن اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء اللجان االولمبية بدول مجلس التعاون رقم 29 الذي عقد بدولة قطر خالل شهر مارس 
2015. وعقدت اللجنة ورشة عمل لها بمملكة البحرين خالل الفترة من 11 الى 13 ديسمبر برئاسة المستشار محمد الكمالي امين عام اللجنة األولمبية اإلماراتية وعضوية األستاذ عبد 
الرحمن عسكر أمين عام اللجنة البحرينية والدكتور عادل الزياني رئيس قطاع شؤون اإلنسان والبيئة باالمانة العامة لدول مجلس التعاون والمستشار/ عبد المجيد السعدي ممثال 

لقطاع الشؤون القانونية باألمانة العامة لمجلس التعاون وممثل قانوني من كل لجنة أولمبية خليجية ومدير إدارة الرياضة باألمانة العامة لمجلس التعاون
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