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ح لعودة النشاط الرياضي مقتر    

 مقدمة: 

،  2020بدولة الكويت منذ منتصف شهر مارس  في توقف النشاط الرياضي    19-لقد تسببت جائحة كورونا كوفيد  

ونظرا للفوائد الصحية واالجتماعية واالقتصادية الكبيرة التي توفرها الرياضة لألفراد والمجتمع ككل فان العديد 

قواعد   تضمن  ةصحي  اجراءات   تطبيق النشاط الرياضي عن طريق  الستئناف    يات لآعلى وضع    عملت من الدول  

 السالمة والصحة الواجب اتخاذها من قبل جميع مكونات الحركة األولمبية. 

  من بلدان بأي بلد  وامل عودة الحياة الطبيعيةمن ع  هاماوعليه، فان استئناف النشاط الرياضي يعتبر عامال 

 خالل أي فترة من الفترات. من قبل وزارة الصحة  ، هذا المقترح قابل للتعديل العالم

 ضي بدولة الكويت: نشاط الريااستئناف المقترح  -1

بخصوص  ها نظر اللجنة االولمبية الكويتية وجهةالهيئة العامة للرياضة و تقدمأدناه  ةول المبين امن خالل الجد 

استئناف  موعد انطالقا بعودة التدريبات الى  للنشاط الرياضيبالنسبة  للنشاط الرياضيالعودة التدريجية 

 قبلكما سنستعرض أهم االجراءات الصحية والوقائية الواجب اتباعها من  )النشاط المحلي( المحلية ت البطوال

، طاقم فني، حكام، )العبين، مدربين، طاقم طبي، طاقم اداري الكويتية جميع مكونات الحركة االولمبية

 ...الخ(. جمهورو

)من شهر    ثالثة شهور منذ    تطلباته للتدريب( مو)التنافسي  بجميع أشكاله  لقد تم وقف ممارسة النشاط الرياضي  

ارين  تمبعض الباستخدام  كل فردي منزلي  شبب  يدرتالالعبين بالوقد قام بعض    . (2020يونيو  حتى شهر  مارس  

وهذا يؤكد  ، إال أن تعتبر هذه المبادرة محدودة الفائدة خالل فترة الحجر الصحيتنشيطية البسيطة الرياضية ال

  لدى من قبل مدربين معتمدين بشكل منظم ومدروس علميا وبشكل احترافي تمارين الأهمية استئناف على 

عند استئناف  ورفع اللياقة البدنية  الرياضية تفادي االصابات بقصد االتحادات الرياضية واألندية الرياضية 

 الرياضية. المنافسات 

 األهداف: 

 الالعب ممارسة رياضته دون مخاطرة وذلك من خالل:يجب على 

    19-كوفيد   من التعرض للعدوى بفيروس كورونااية الحم -

 قد تحدث خالل المنافسات الرياضية. التي  الحماية من االصابات -

 19الدية إلجراء فحص كوفيد تجهير مركز طب رياضي بمنطقة الخ -
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 : اتالحظم

ة األولمبية الكويتية  اللجن، الهيئة العامة للرياضة)فريق عمل مشترك مكون من قبل  من مرحلة  كليتم تقييم 

 .التالية مقبلةلمرحلة الالنتقال لقبل ااالجراءات الصحية  دراسة وتقييم يتم من خاللها  (ووزارة الصحة

 .19فايرس كورونا كوفيد  وأجهزة فحصبأدوات بمنطقة الخالدية يجب تجهيز مركز الطب الرياضي  -

حسب   االرشادات السالمة الصحيةكد من تطبيق االجراءات والتأ (يةاتحادات وأند ) على كل هيئة رياضية -

ئة وتتحمل الهي  ،بشكل يومي  19لتفادي انتشار فايروس كوفيد  لمقترحامعايير وزارة الصحة والمذكورة بهذا 

االتباع تصة في حال عدم دها من الجهات المخأي نتائج سلبية ممكن اتخاذها ض (وأندية اتحادات)  الرياضية

 .لتزام باالجراءات واالرشادات السالمة الصحيةواال 

على  للتدقيق (اللجنة االولمبية الكويتية، وزارة الصحة والهيئة العامة للرياضة)  عمل مشتركفريق تشكيل  -

بشكل دوري  (  وهيئات رياضية ناداريي ،مدربين  ،العبين والمشاركين ) (وأندية  اتحادات) الهيئات الرياضية

ويحق لهذا الفريق   19االجراءات و االرشادات السالمة الصحية لتفادي انتشار فايروس كوفيد تطبيق للتأكد من 

ومن ضمن هذه   (الصحية واالرشادات باالجراءات أي اتحاد أو نادي غير ملتزم)  ضد اتخاذ ما يراه مناسبا

 . االجراءات اغالق المقرات الرياضية

 (.ناداريي ،مدربين  ،العبين) بالمنشآت الرياضية مع مالة المساندةالعلعدم مخالطة لية وضع آ -

 فقط وإداري واحدفي أماكن التدريب    بالتواجدالمسممموح لهم بمزاولة التدريب    نالسممماح فقط لالعبين والمدربي -
 .والطاقم الطبي الخاص بالفريق

يسمممممم  فقط لعمدد و  الرياضممممميمة لجنمة االولمبيمة الكويتيمة، االتحمادات واألنديةداخل اليمنع التجمعمات االجتمماعيمة   -
 ها.اتمقرمحدود لكل هيئة رياضية للتواجد ب

على أن س االدارة الرياضمممية بعدد ال يزيد عن أعضممماء مجالس ادارة الهيئات  لاجتماعات لمجا  ءيسمممم  باجرا -
  .ارشادات الصحية المتبعة من قبل وزارة الصحةت واجراءاطبق ت

العب لأللعاب الجماعية خالل فترة التدريب   12ردية و فلاللعاب ال لكل تدريب العبين 5يسم  فقط لعدد  -

 الواحد.

 . يمنع تواجد الجمهور واالعالم خالل فترة التدريب -
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 مباشر بين الالعبين إحتكاكالتي ال تشمل على  الفردية لأللعاب الرياضية عودة التدريبات
 (2020يو نوي 28 األحد)

األلعاب الفردية  
 المعنية 

 اتالجه االجراءات الصحية  الرياضيين  
 المسؤولة 

األلعماب الفرديمة التي 
ال تشممممممممممل عمملممى 
احتكماك أو اتصمممممال 
مباشممر بين الالعبين 

 وهي:
 الرماية -
 التنس -
 ألعاب القوى -
 تنس الطاولة -
 السباحة- 
 الغطس-
 لمبمعمض )المجمممبممماز  -
  لعاب(اال
 الجولف-
 الدراجات الهوائية -
 الريشة الطائرة -
 نالتراياثلو - 
 رفع األثقال -
 المبارزة - 
 السكواش - 
 الفروسية- 
المحركات رياضمة    -
 المائيةالرياضمات    -
 البولنج –
 سكايتنغ  -
 كرلنغ -
 
 
 
 
 

العمبميمن الممممميمزيمن 
والعبين المنتخبممات 

 18  الوطنيممة من 
- وممما فوق  سمممممنممة

والممتممركمميممز عمملممى 
الالعبين من تممأهلوا 
لأللعمماب األولمبيممة 

أو  2021طمموكمميممو 

المالعمبميمن المقمريمبميمن 
 من التأهيل

 عددددل السددددددمددداح-
بمممممالمممممتمممممدريمممممب 
لمممألكممماديممممممميمممات 
الرياضممية الخاصممة 
ذات الصمممممممبمممغمممة 
التجمماريممة والتممابعممة 
لألنمديمة واالتحمادات 
الريماضممممميمة وكمذلمك 
جممممميممع المممممراحمممل 

 السنية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يممة التممدابير الوقممائ ضمممممرورة تطبيق جميع
 الصحية التالية:و
ومواد التعقيم في  ومحطممات توفير أجهزة  -

 مقرات التدريب
ف يجممب تحممديممد عممدد من العمممال لتنظي  -

وتجهيز كمل مرفق تمدريمب ريماضمممممي ويجمب 
 ن بقية العّمالعزلهم بغرف منفصلة ع

وتوثيق دخول وخروج يجممب عمممل ملف  -
 ، مدرب وإداريلكل من العب

العمممال  د الالعبين ويجممب حصمممممر عممد -
ممتمواجمممديمن فمي  واالداريميمن و المممممدربميمن الم 

 المنشآت الرياضية 
العممال )المذين يقمدمون خمدممات يجمب فحص  -

التنظيف( من قبمل وزارة الصمممممحمة للتمأكمد من 
عن طريق وزارة  19 سمممممالمتهم من كوفيمد

الصمممحة لجميع العمالة الموجودة باالتحادات، 
 ية.االندية واللجنة االولمبية الكويت

على أن يتم انتهمماء من اجراء الفحص على  
يونيو  25الموافق  الخميسجميع العممالمة قبمل 

2020  

لجميع  19اجبمماريممة القيممام بفحص كوفيممد  -

الالعبين، االداريين والمممدربين للتممأكممد من 
 الخميسقبل  19سممالمتهم من فايروس كوفيد  

عن طريق وزارة  2020يونيو  25الموافق 

 الصحة.
الريمماضمممميممة  تيز المنشمممممئمماجهوتتعقيم  -

ومرفقاتها وكذلك األدوات والمعدات الرياضة 
يونيو  25التي تسمممممتخمدم بمالتمرين قبمل تماري   

2020. 

التنظيف اليومي بمواد معقممة للصممممماالت  -
مرفقماتهما التي  أدوات التمدريمب ووالمالعمب و

تسممتخدم بالتمارين اليومية على أن يتم التعقيم 

 
 
 

 
 

الهيئة  
العامة  
 للرياضة

 
 
 
 

وزارة  
 الصحة
 
 
 
 
 

اللجنة 
االولمبية  
 الكويتية  
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 من قبل موظفي   باسمتخدام المعقمات المعروفة
 العمالة المتوفرة بعد التدريب مباشرة.

وكذلك يتم إعادة للتعقيم والتنظيف اليوم التالي  
 على أن يستكمل قبل التدريب.

تموفميمر أجمهمزة فمحمص حمرارة فمي ممقمرات  -
 التدريب

يجمب أخمذ درجمة الحرارة يوميما لالعبين،  -
المدربين واالداريين قبل دخولهم الصممممالة أو 

الحرارة   ريق جهمماز قيمماسالمالعممب عن ط
ألي شمخص دخول الصالة أو المالعب   ويمنع
ارتفعمت الحرارة عن المعتماد و يتم إبال   إذا

)توفير رابط اتصممال من قبل وزارة الصممحة 
ألي  19إلجراء فحص كوفيد  وزارة الصحة(  

ريماضمممممي تثبمت ارتفماع درجمة حرارتمه عن 
 المعتاد.

 اتزقفاتوفير كمامات و -
 ر دريب من دون جمهوجميع فترات الت -
ضمممرورة احترام التباعد االجتماعي داخل -   

أقصى +  حدالعبين ك 5الصماالت الرياضمية )

ثالث التباعد في التدريب لمسمممافة ال تقل عن 
 .(أمتار

المحضمممممور إلمى امممماكمن المتمممدريمممب عمبمر  -
المواصمممممالت الخماصمممممة ويمنع الحضمممممور 

 .)عن طريق الباصات( الجماعي 
 اتد انتهماء التمدريبم حممام بمالمنمازل بعم االسمممممت -

أو  االسمممممتحممام في مقرات التمدريمب ويمنع
 .استخدام غرف تبديل الالعبين

المشمممممماركون )العبين ومممدربين يرتممدي  -
في جميع األوقمات بماسمممممتثنماء فترة  الكمماممات

 .تواجدهم في الملعب
لقفمازات اسممممميرتمدون  العمامليناإلداريين و -

األوقمات عنمدمما يكونون في  واألقنعمة في جميع  
 .لمبنى ا

 فرض تدابير النظافة مثل:
غسمل اليدين واسمتخدام مطهر اليدينت تجنب  -

 لمس عينيك / الفم / األنف
في حال السممعال والعطس منديل  ال  اسممتخدام -
 .رمي المناديل في سلة المهمالت المغلقةو

 
 
 
 
 

 
 

الهيئة  
العامة  
 للرياضة

 
 
 
 
 
 

وزارة  
 الصحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اللجنة 
االولمبية  

 ويتية  الك
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 المشروباتالالعبين باستخدام  مشاركة    عدم  -
كل  (.... ال ، العصممممير)مثل زجاجات المياه

دم فقط أدوات المشممروبات أو ص يسممتخشممخ
 األكل الخاصة به.

المصممافحة باليد وغيرها من االتصممال  عدم -
 الجسدي.

 

 المباشر االحتكاكالتدريبات لأللعاب الفردية ذات 

 (2020 يونيو 28األحد )

األلعاب الفردية  
 المعنية 

الجهة   االجراءات الصحية  الرياضيين  
 المسؤولة 

تعتممد همذه األلعماب 
عملمى االحمتمكمماك 
المباشمر واللصميق 

مممما بين الالعبين 
يؤدي الى سمممرعة 
انتشمممممار وانتقمال 
المعمممدوى، لمممذلمممك 

ل  بمممدء يمممفضمممممممّ
المتمممدريمبمممات تملممك 

بشمممممكممل ب األلعمما
 بماسمممممتخمدامفردي 

األجهزة المسمماعدة 
 :فقط
 
 الكاراتيه -
 الجودو  -
 المصارعة  -
 المواي تاي -
 الكيوكشن كراتيه -
 جيتسوجوال -
 التايكوندو -
 الكوراش -
 وكسينغب الكيك -

العمبميمن الممممميمزيمن 
والعمممممبممممميمممممن 
المنتخبمات الوطنيمة 

 سممممنة وما  18من  

 عدل السماح-فوق  
بممممالممممتممممدريممممب 
لممألكممماديممممميممات 
الرياضمية الخاصمة 
ذات الصممممممبممغممة 
التجماريمة والتمابعمة 
لممممممألنممممممديممممممة 
واالتممممممحممممممادات 
الرياضمممية وكذلك 
جممميمع المممراحمممل 

 السنية
 
 
 
 
 
 
 
 

الصدددددحيدة ضمممممرورة تطبيق جميع التمدابير الوقمائيمة و
 التالية:

توفير أجهزة ومحطممات ومواد التعقيم في مقرات  -
 التدريب

ف وتجهيز كمل يجمب تحمديمد عمدد من العممال لتنظي -
مرفق تدريب رياضممي ويجب عزلهم بغرف منفصمملة 

 ن بقية العّمالع
وتوثيق دخول وخروج لكممل من يجممب عمممل ملف  -

 رب وإداريمد، العب
يجب حصمممممر عدد الالعبين و العمال واالداريين و  -

 متواجدين في المنشآت الرياضية المدربين ال
العمال )الذين يقدمون خدمات التنظيف( يجب فحص    -

من قبل وزارة الصممحة للتأكد من سممالمتهم من كوفيد 
عن طريق وزارة الصحة لجميع العمالة الموجودة   19

 واللجنة االولمبية الكويتية.باالتحادات، االندية 
عملمى أن يمتمم انمتمهممماء ممن اجمراء المفمحمص عملمى جمميمع 

  2020يونيو  25العمالة قبل الخميس الموافق 

لجميع الالعبين،  19اجبماريمة القيمام بفحص كوفيمد  -

االداريين والمدربين للتأكد من سمممالمتهم من فايروس 
عن  2020يونيو  25الموافق  الخميسقبمل  19كوفيمد 

 وزارة الصحة. طريق

 
 

الهيئة  
العامة  
 للرياضة

 
 
 
 
 
 
 

وزارة  
 الصحة
 
 
 
 
 
 

اللجنة 
االولمبية  
 الكويتية  
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الرياضمية ومرفقاتها وكذلك   تتعقيم وتجهيز المنشمئا -
بالتمرين   األدوات والمعدات الرياضمممة التي تسمممتخدم

 .2020يونيو  25قبل تاري  

التنظيف اليومي بمواد معقمة للصمممماالت والمالعب  -
وأدوات التمدريمب ومرفقماتهما التي تسمممممتخمدم بمالتممارين 

سمممممتخممدام المعقمممات اليوميممة على أن يتم التعقيم بمما
المعروفممة من قبممل موظفي العمممالممة المتوفرة بعممد 

 التدريب مباشرة.
والتنظيف اليوم التمالي على  وكمذلمك يتم إعمادة للتعقيم 
 أن يستكمل قبل التدريب.

 توفير أجهزة فحص حرارة في مقرات التدريب -
يجمب أخمذ درجمة الحرارة يوميما لالعبين، الممدربين  -

م الصمممممالمة أو المالعمب عن واالداريين قبمل دخوله
طريق جهاز قياس الحرارة ويمنع ألي شمخص دخول 

رة عن المعتاد و صالة أو المالعب اذا ارتفعت الحراال
يتم إبال  وزارة الصمحة )توفير رابط اتصمال من قبل 

ألي رياضي   19وزارة الصحة( إلجراء فحص كوفيد  

 تثبت ارتفاع درجة حرارته عن المعتاد.
 قفازاتوتوفير كمامات  -
 جميع فترات التدريب من دون جمهور  -
ضمرورة احترام التباعد االجتماعي داخل الصماالت -   

أقصمممممى + التبماعمد في  حمدالعبين ك 5الريماضممممميمة )

 (.أمتارالتدريب لمسافة ال تقل عن ثالث 
الحضمممممور إلى امماكن التمدريمب عبر المواصممممالت  -

الخماصمممممة ويمنع الحضمممممور الجمماعي )عن طريق 
 الباصات(.

ويمنع االسمممممتحممام بمالمنمازل بعمد انتهماء التمدريبمات  -
االسممممتحمام في مقرات التدريب أو اسممممتخدام غرف 

 تبديل الالعبين.
في   المشممماركون )العبين ومدربين الكماماتيرتدي   -

 .جميع األوقات باستثناء فترة تواجدهم في الملعب
لقفازات واألقنعة في اسميرتدون    العامليناإلداريين و -

 .بنى ألوقات عندما يكونون في المجميع ا
 

 تدابير النظافة مثل:فرض 
غسمممل اليدين واسمممتخدام مطهر اليدينت تجنب لمس  -

 عينيك / الفم / األنف
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رمي في حال السمممعال والعطس ومنديل  ال  اسمممتخدام -
 .المناديل في سلة المهمالت المغلقة

)مثل   الالعبين باسممتخدام المشممروباتمشمماركة  عدم  -
كل شمخص يسمتخدم  (، العصمير....ال اهزجاجات المي

 فقط أدوات المشروبات أو األكل الخاصة به.
 المصافحة باليد وغيرها من االتصال الجسدي. عدم -

 

 

 مالحظة: 

مع وجوب  واحد فقط العبللكل حارة  يسمممم   )الهوائية   والدراجات  وألعاب القوى بالنسمممبة لتمارين السمممباحة -
 (وجود حارة فارغة بين الالعبين

  (خالل كل قفزة ارتفاع ومنط واحدباستخدام  لكل العبيسم  تمارين الغطس )  -

 واحد( باستخدام جهاز سبة لتدريب الجمباز )يسم  لكل العبنبال -

 (لجميع العبين المبارزة في التدريب لمبارزةابدلة مباريات المبارزة )يجب ارتداء  -

 السكواش يكون هناك العب واحد فقط داخل ملعب   السكواشللعبة  نسبةبال  -
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 أللعاب الفرديةجميع ااستئناف البطوالت المحلية ل

 (2020 سبتمبر 13األحد  ) 

األلعاب الفردية  
 المعنية 

الجهة   االجراءات الصحية  الرياضيين  
 المسؤولة 

األلعاب الفردية جميع 
 وهي:

 الرماية  -
 التنس  -
 ألعاب القوى  -
 تنس الطاولة  -
 السباحة - 
 الغطس -
لبعض  )الجمباز   -

 االلعاب(  
 الجولف -
 الدراجات الهوائية  -
 الطائرة الريشة  -
 ن التراياثلو - 
 رفع األثقال  -
 المبارزة  - 
 السكواش  - 
 الفروسية - 
رياضة المحركات   -
 الرياضات المائية  -
 البولنج  –
 سكايتنغ  -
 كرلينغ  -
 الكاراتيه  -
 الجودو   -
 المصارعة   -
 المواي تاي  -
 الكيوكشن كراتيه  -
 الجوجيتسو  -
 التايكوندو  -
 الكوراش  -
 بوكسينغ الكيك   -

الممدرجممة األولى 
سمممممنمة  18ومن  

 وأكبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصدحية ضمرورة تطبيق جميع التدابير الوقائية و
 التالية:

ممواد المتمعمقميمم فمي  ممحمطمممات وتموفميمر أجمهمزة و -
 مقرات التدريب

ف وتجهيز يجمب تحمديمد عمدد من العممال لتنظي -
كل مرفق تدريب رياضمممي ويجب عزلهم بغرف 

 لعّمالن بقية امنفصلة ع
وتوثيق دخول وخروج لكمل يجمب عممل ملف  -

 ، مدرب وإداريمن العب
يجب حصمر عدد الالعبين و العمال واالداريين  -

 متواجدين في المنشآت الرياضية و المدربين ال
يجمب فحص العممال )المذين يقمدمون خمدممات  -

للتمأكمد من التنظيف( من قبمل وزارة الصمممممحمة 
زارة عن طريق و 19سمممممالمتهم من كوفيممد   

دات، الصمممممحمة لجميع العممالمة الموجودة بماالتحما
 االندية واللجنة االولمبية الكويتية.

على أن يتم انتهماء من اجراء الفحص على جميع 
  2020 سبتمبر 10العمالة قبل الخميس الموافق 

لمجممميمع  19اجمبممماريمممة المقميمممام بمفمحمص كموفميمممد  -

الداريميمن و المممممدربميمن لملمتمممأكمممد ممن المالعمبميمن، ا
قبمل الخميس  19فمايروس كوفيمد سمممممالمتهم من 

عن طريق وزارة   2020سممممبتمبر   10الموافق 

 الصحة.
الرياضمممية ومرفقاتها   توتجهيز المنشمممئاتعقيم   -

وكذلك األدوات والمعدات الرياضمة التي تسمتخدم 
سممممبتمبر  10قبل الخميس الموافق   في المباريات

2020  

بمواد معقممة للصممممماالت والمالعمب  التنظيف -
 في البطوالتقاتها التي تسمممتخدم  رفوماألدوات و

على أن يتم التعقيم باسممتخدام المعقمات المعروفة 
 البطولمةمن قبمل موظفي العممالمة المتوفرة بعمد 

 مباشرة.

 
 
 

 
 

الهيئة العامة  
 للرياضة

 
 

 
 
 

 وزارة الصحة 
 

 
 
 
 

اللجنة 
االولمبية  

 يتية  الكو
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تموفميمر أجمهمزة فمحمص حمرارة فمي ممقمرات  - 
 البطوالت

، قبمل البطولمة يجمب أخمذ درجمة الحرارة لالعبين -
الممدربين واالداريين قبمل دخولهم الصمممممالمة أو 

لمالعمب عن طريق جهماز قيماس الحرارة ويمنع ا
 خص دخول الصالة أو ألي ش

ارتفعمت الحرارة عن المعتماد و يتم  إذاالمالعمب 
 19إبال  وزارة الصمممممحمة إلجراء فحص كوفيمد 

ألي ريماضمممممي تثبمت ارتفماع درجمة حرارتمه عن  
 المعتاد.

 اتزوقفامامات توفير ك -
 من دون جمهور  المبارياتجميع  -
 .تزام باإلحترازات الصحيةلاإل ضرورة -   
عبر المواصالت   البطوالتالحضور إلى اماكن    -

 الخاصة ويمنع الحضور الجماعي.
البطوالت وكذلك االستحمام بالمنازل بعد انتهاء    -

 .عدم استخدام غرف تبديل الالعبين
 فرض تدابير النظافة مثل:

غسمممل اليدين واسمممتخدام مطهر اليدينت تجنب  -
 م / األنفلمس عينيك / الف

في حال السمممممعال والعطس منمديل  ال  اسمممممتخمدام -
 .رمي المناديل في سلة المهمالت المغلقةو
ضرورة احترام التباعد االجتماعي داخل  -

 الصاالت الرياضية  
القدوم الى مقرات المباريات عبر المواصالت  -

 الخاصة.
تغيير المالبس بالبيت واالستحمام بالمنازل بعد  -

 انتهاء المباريات 
الصحافة  منصةيجب أن يبقى الصحفيون في -

 القانونية للتباعد االجتماعي مع احترام المسافة 
 يجب على المصورين االبتعاد عن الالعبين-

 مسافة ثالثة أمتار على األقل
في الميدان الصحفية ينبغي إجراء المقابالت -
مع احترام التباعد   ليس في مكان ضيقو

 فات الالزمة الحفاظ على المسااالجتماعي و
المؤتمرات الصحفية عن بعد عبر  اجراء -

 اإلنترنت 
 تطهير المعدات الرياضية بانتظام   -
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 تجنب مشاركة المعدات )مثل زجاجات المياه(   -
تجنب المصافحة باليد وغيرها من االتصال  -

 الجسدي.

 

 األلعاب الجماعية:  ثانيا(

بخصةوص اللجنة االولمبية الكويتية وجهة نظرها  الهيئة العامة للرياضةة و  تقدمأدناه    ةول المبينامن خالل الجد 

انطالقا بعودة التدريبات الى موعد اسةةةتئناف   الجماعية للنشةةةاط الرياضةةةي بالنسةةةبة لأللعا  العودة التدريجية  

 قبلكما سةنسةتعرض أهم االجراءات الصةحية والوقائية الواجب اتباعها من  )النشةاط المحلي( البطوالت المحلية 

، طةاقم فني، حكةام، )العبين، مةدربين، طةاقم طبي، طةاقم ادارية االولمبيةة الكويتيةة جميع مكونةات الحركة 

 ...الخ(.وجمهور

 اجراءات:

 .رة الماء(كرة اليد وك )كرة القدم، لكل من حراس مرمى 2+  العب  12كل فترة التدريب  -

أمتار   ٣مع ضممرورة التباعد االجتماعي  العبين    ةثالثأجزاء كل جزء   4يتم تقسمميم الملعب أو الصممالة الى    -

 بين كل العب وآخر.

)كرة القدم، كرة اليد  ة والتصممممويب ورفع كفاءة حراس المرمى لكل من  يتم التركيز على المهارات الفردي  -

 لةبدنية الشامواللياقة ال وكرة الماء(

 .الملعب، منعا لحدوث أي احتكاك بدني يةتجاوز مناطق محددة في أرضعدم  -

 األهداف:

 يجب على الالعب ممارسة رياضته دون مخاطرة وذلك من خالل:

   19-الحماية من التعرض للعدوى بفيروس كورونا كوفيد  -

 الحماية من االصابات التي قد تحدث خالل المنافسات الرياضية. -

 19الدية إلجراء فحص كوفيد تجهير مركز طب رياضي بمنطقة الخ -
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 لأللعاب الجماعية عودة التدريبات 

 (2020يونيو  28األحد )

األلعاب الجماعية  
 المعنية 

الجهة   االجراءات الصحية  الرياضيين  
 المسؤولة 

األلعماب الجمماعيمة 
 وهي:

 كرة القدم -
 كرة اليد  -
 كرة الطائرة -
 كرة السلة -
 كرة الماء -
 الكريكت  -
  جليد الهوكي  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العبين المنتخبمات 
لممدرجممة األولى وا

سمممممنممة  18وممن 

 وأكبر
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضمممممرورة تطبيق جميع التممدابير الوقممائيممة 
 الصحية التالية:و
توفير أجهزة ومحطممات ومواد التعقيم في  -

 مقرات التدريب 
ف وتجهيز يجمب تحمديمد عمدد من العممال لتنظي -

مرفق تدريب رياضمي ويجب عزلهم بغرف  كل
 ن بقية العّمالمنفصلة ع

وتوثيق دخول وخروج لكمل يجمب عممل ملف  -
 ، مدرب وإداريمن العب

يمجمممب حصمممممر عمممدد المالعمبميمن و المعمممممال  -
متواجدين في المنشمآت واالداريين و المدربين ال

 الرياضية 

يجمب فحص العممال )المذين يقمدمون خمدممات  -
رة الصمممممحمة للتمأكمد من التنظيف( من قبمل وزا
عن طريق وزارة  19سمممممالمتهم من كوفيمد 

الصمممحة لجميع العمالة الموجودة باالتحادات، 
 االندية واللجنة االولمبية الكويتية.

على أن يتم انتهمماء من اجراء الفحص على 
يونيو  25جميع العممالمة قبمل الخميس الموافق 

2020  

لجميع  19وفيممد اجبمماريممة القيممام بفحص ك -

بين، االداريين والمممدربين للتممأكممد من الالع
 الخميسقبل   19سممالمتهم من فايروس كوفيد  

عن طريق وزارة  2020يونيو  25الموافق 

 الصحة.
الرياضية ومرفقاتها   ت تعقيم وتجهيز المنشئا  -

وكمذلمك األدوات والمعمدات الريماضمممممة التي 
يونيو  25تسمممممتخممدم بممالتمرين قبممل تمماري  

2020. 

اد معقممة للصممممماالت التنظيف اليومي بمو -
والمالعمب وأدوات التمدريمب ومرفقماتهما التي 

 
 

الهيئة  
العامة  
 للرياضة

 
 
 
 

وزارة  
 الصحة
 
 
 
 
 
 

اللجنة 
االولمبية  
 الكويتية 
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تسمممتخدم بالتمارين اليومية على أن يتم التعقيم 
باسمتخدام المعقمات المعروفة من قبل موظفي 

 العمالة المتوفرة بعد التدريب مباشرة.
وكذلك يتم إعادة للتعقيم والتنظيف اليوم التمالي 

 على أن يستكمل قبل التدريب.
ر أجمهمزة فمحمص حمرارة فمي ممقمرات تموفميم  -

 التدريب 
يجممب أخممذ درجممة الحرارة يوميمما لالعبين،  -

الممدربين واالداريين قبمل دخولهم الصمممممالمة أو 
المالعب عن طريق جهاز قياس الحرارة ويمنع 
ألي شممممخص دخول الصممممالة أو المالعب اذا 

ال  وزارة ارتفعمت الحرارة عن المعتماد و يتم إب
من قبل وزارة   الصممممحة )توفير رابط اتصممممال
ألي رياضي  19الصمحة( إلجراء فحص كوفيد  

 تثبت ارتفاع درجة حرارته عن المعتاد.
 قفازاتتوفير كمامات و -
 جميع فترات التدريب من دون جمهور  -
ضمممممرورة احترام التبماعمد االجتمماعي داخمل -   

أقصمى +  حدالعب ك 12الصماالت الرياضمية )

ثالث  تبماعمد في التمدريمب لمسمممممافمة ال تقمل عنال
تقسممممميم الملعمب إلى أربعمة أجزاء كمل  + امتمار

 (.جزء فيه ثالثة العبين كحد أقصى 
الحضور إلى اماكن التدريب عبر المواصالت   -

الخاصمة ويمنع الحضمور الجماعي )عن طريق 
 الباصات(.

االسمممممتحممام بمالمنمازل بعمد انتهماء التمدريبمات  -
االسمممممتحمممام في مقرات التممدريممب أو ويمنع 

 تبديل الالعبين.استخدام غرف 
المشممممممماركون )العبميمن وممممدربين يرتمممدي  -

في جميع األوقمات بماسمممممتثنماء فترة  الكمماممات
 .تواجدهم في الملعب

لقفممازات اسممممميرتممدون  العممامليناإلداريين و -
واألقنعمة في جميع األوقمات عنمدمما يكونون في 

 .المبنى 
 مثل: فرض تدابير النظافة

جنب غسممل اليدين واسممتخدام مطهر اليدينت ت -
 لمس عينيك / الفم / األنف
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في حال السمممعال والعطس منديل  ال اسمممتخدام -
 .رمي المناديل في سلة المهمالت المغلقةو
 الالعبين باسمتخدام المشمروباتمشماركة  عدم  -

كمل  (، العصمممممير....ال )مثمل زجماجمات الميماه
شمممخص يسمممتخدم فقط أدوات المشمممروبات أو 

 األكل الخاصة به.
د وغيرها من االتصمممال المصمممافحة بالي عدم -

 الجسدي.
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 البطوالت المحلية لأللعاب الجماعية عودة

 (2020 سبتمبر 13األحد )

األلعاب الجماعية  
 المعنية 

الجهة   االجراءات الصحية  الرياضيين  
 المسؤولة 

 يةالجمماع  األلعماب 
 :وهي

 القدم كرة -

 اليد  كرة -

 الطائرة كرة -

 السلة كرة -

 الماء كرة -

 الكريكت  -

 هوكي الجليد  -
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدرجة األولى 
سممنة  18ومن  

  وأكبر
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصددددحية ضممممرورة تطبيق جميع التدابير الوقائية و
 التالية:

رات مواد التعقيم في مقمحطممات وتوفير أجهزة و -
 التدريب

ف وتجهيز كمل يجمب تحمديمد عمدد من العممال لتنظي -
مرفق تدريب رياضمي ويجب عزلهم بغرف منفصملة 

 ن بقية العّمالع
وتوثيق دخول وخروج لكمل من يجمب عممل ملف  -

 ، مدرب وإداريالعب
يجب حصمممر عدد الالعبين و العمال واالداريين و  -

 متواجدين في المنشآت الرياضية المدربين ال
يجممب فحص العمممال )الممذين يقممدمون خممدمممات  -

التنظيف( من قبل وزارة الصمحة للتأكد من سمالمتهم 
الصمممممحمة لجميع عن طريق وزارة  19من كوفيمد   

العمممالممة الموجودة بمماالتحممادات، االنممديممة واللجنممة 
 االولمبية الكويتية.

على أن يتم انتهمماء من اجراء الفحص على جميع 
  2020سبتمبر  10العمالة قبل الخميس الموافق 

لجميع الالعبين،  19اجبماريمة القيمام بفحص كوفيمد  -

س االداريين و المدربين للتأكد من سالمتهم من فايرو 
  2020سممممبتمبر   10قبل الخميس الموافق   19كوفيد  

 عن طريق وزارة الصحة.
الريماضممممميمة ومرفقماتهما   تتعقيم وتجهيز المنشمممممئما -

سمتخدم في  وكذلك األدوات والمعدات الرياضمة التي ت
  2020سبتمبر  10المباريات قبل الخميس الموافق 

التنظيف بمواد معقمممة للصمممممماالت والمالعممب  -
ها التي تسمتخدم في البطوالت على  واألدوات ومرفقات

أن يتم التعقيم باسممممتخدام المعقمات المعروفة من قبل 
 موظفي العمالة المتوفرة بعد البطولة مباشرة.

 في مقرات البطوالتتوفير أجهزة فحص حرارة  -
يجمب أخمذ درجمة الحرارة لالعبين قبمل البطولمة،  -

المدربين واالداريين قبل دخولهم الصمالة أو المالعب 

 
 

الهيئة  
العامة  
 للرياضة

 
 
 
 
 

وزارة  
 الصحة
 
 
 
 
 

اللجنة 
االولمبية  
 الكويتية 
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عن طريق جهاز قياس الحرارة و يمنع ألي شممخص 
دخول الصمممالة أو المالعب اذا ارتفعت الحرارة عن  
المعتماد و يتم إبال  وزارة الصمممممحمة إلجراء فحص 

ة حرارته ضمممي تثبت ارتفاع درجألي ريا 19كوفيد  

 عن المعتاد.
 وقفازاتتوفير كمامات  -
 جميع المباريات من دون جمهور  -
 ضرورة اإللتزام باإلحترازات الصحية.-   
الحضمممور إلى اماكن البطوالت عبر المواصمممالت  -

 الخاصة ويمنع الحضور الجماعي.
االسمممممتحممام بمالمنمازل بعمد انتهماء البطوالت وكمذلمك  -

 تبديل الالعبينخدام غرف عدم است
 

 فرض تدابير النظافة مثل:
غسممل اليدين واسممتخدام مطهر اليدينت تجنب لمس  -

 عينيك / الفم / األنف
رمي في حال السممعال والعطس ومنديل  ال اسممتخدام -

 .المناديل في سلة المهمالت المغلقة
)مثل   الالعبين باسمتخدام المشمروباتمشماركة  عدم  -

كل شخص يستخدم   (ل .... اصير، العزجاجات المياه
 فقط أدوات المشروبات أو األكل الخاصة به.

المصمممممافحمة بماليمد وغيرهما من االتصمممممال  عمدم -
 الجسدي.

 تقسيم الملعب إلى ثالث مناطق منفصلة  -
توزيع الحصممص التدريبية على عدة أيام بمشمماركة  -
العبين كحد أقصمممى من الالعبين في كل حصمممة  8

 تدريبية
مقرات التممدريممب عبر المواصممممالت ى القممدوم ال -

 الخاصة.
تغيير المالبس بمالبيمت واالسمممممتحممام بمالمنمازل بعمد  -

 انتهاء التدريبات
 تطهير المعدات الرياضية بانتظام  -
  تجنب مشاركة المعدات )مثل زجاجات المياه( -

 
 

 مالحظة: 

)الهيئة العامة   فريق العمل المكون منيسممم  باجراء المباريات التجريبية على أن تتم الموافقة الرسمممية من   

 .للرياضة، وزارة الصحة واللجنة االولمبية الكويتية بعد تقييم مراحل التدريب السابقة
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سنة  18) والجماعية أصغر(سنة و 16) تمارين جميع المراحل السنية لأللعاب الفرديةعودة 

وكذلك االكاديميات الرياضية الخاصة التي تستخدل منشآت المخصصة من الدولة  وأصغر(
 ألندية الرياضية واالتحاداتل

 (2020 أكتوبر 04 األحد)

الفردية  األلعاب 
 المعنية والجماعية 

الجهة   االجراءات الصحية  الرياضيين  
 المسؤولة 

 السمممنية المراحل  ميعج
 17) الفرديمة لأللعماب 
( وأصمممممغمر  سمممممنمممة

 سممممنة 17)والجماعية  

 وكمممذلممك( وأصمممممغمر
 الرياضممية  االكاديميات 
 تسممتخدم  التي  الخاصممة
 المخصممصممة  منشممآت 

 لألنممديممة الممدولممة من
 واالتحادات  الرياضية

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المممممممراحمممل
 السمممممممنممميمممة
 لمممأللمممعممماب 

 17) الفرديمة
 سمممممممممنمممممة
( وأصممممممغممر 
 والمجمممماعميممة

 سمممممنممة 17)

 (أصغرو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصددحية ضممرورة تطبيق جميع التدابير الوقائية و
 التالية:

توفير أجهزة ومحطات ومواد التعقيم في مقرات   -
 التدريب

ف وتجهيز يجمب تحمديمد عمدد من العممال لتنظي -
كل مرفق تدريب رياضممممي ويجب عزلهم بغرف 

 ن بقية العّمالمنفصلة ع
خروج لكل من وتوثيق دخول ويجب عمل ملف    -

 ، مدرب وإداريالعب
يجب حصممر عدد الالعبين و العمال واالداريين  -

 متواجدين في المنشآت الرياضية و المدربين ال
يجممب فحص العمممال )المذين يقممدمون خمدممات  -

التنظيف( من قبممل وزارة الصمممممحممة للتممأكممد من 
عن طريق وزارة الصمحة  19سمالمتهم من كوفيد  

التحممادات، االنممديممة لجميع العمممالممة الموجودة بمما
 واللجنة االولمبية الكويتية.

المتمنمظميمف الميموممي بمممواد ممعمقممممة لملصممممممماالت  -
والمالعممب وأدوات التممدريممب ومرفقمماتهمما التي 
تسمممممتخمدم بمالتممارين اليوميمة على أن يتم التعقيم 
بماسمممممتخمدام المعقممات المعروفمة من قبمل موظفي 

 العمالة المتوفرة بعد التدريب مباشرة.
دة للتعقيم والتنظيف اليوم التممالي وكمذلمك يتم إعما
 بل التدريب.على أن يستكمل ق

 توفير أجهزة فحص حرارة في مقرات التدريب -
يجممب أخممذ درجممة الحرارة يوميمما لالعبين،  -

المممدربين واالداريين قبممل دخولهم الصممممممالمة أو 
المالعمب عن طريق جهماز قيماس الحرارة ويمنع 
ألي شمممممخص دخول الصمممممالمة أو المالعمب اذا 

رتفعمت الحرارة عن المعتماد و يتم إبال  وزارة ا

 
 

الهيئة العامة  
 للرياضة

 
 
 
 
 
 

وزارة  
 الصحة
 
 
 
 
 
 

اللجنة 
ة  االولمبي 

 الكويتية 
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)توفير رابط اتصمممممال من قبمل وزارة  الصمممممحمة 
ألي رياضممي  19الصممحة( إلجراء فحص كوفيد  

 تثبت ارتفاع درجة حرارته عن المعتاد.
 قفازاتتوفير كمامات و -
 جميع فترات التدريب من دون جمهور  -
ضمممممرورة احترام التبماعمد االجتمماعي داخمل -   

أقصمممى +   حدالعبين ك 5ت الرياضمممية )الصممماال 

يمب لمسمممممافمة ال تقمل عن ثالث التبماعمد في التمدر
 (.أمتار

الحضممور إلى اماكن التدريب عبر المواصممالت  -
الخاصمممة ويمنع الحضمممور الجماعي )عن طريق 

 الباصات(.
االسممتحمام بالمنازل بعد انتهاء التدريبات ويمنع  -

رف االسمتحمام في مقرات التدريب أو اسمتخدام غ
 تبديل الالعبين.

 )العبين ومدربين الكماماتالمشمماركون  يرتدي   -
في جميع األوقمات بماسمممممتثنماء فترة تواجمدهم في 

 .الملعب
لقفازات واألقنعة اسميرتدون    العامليناإلداريين و -

 .في جميع األوقات عندما يكونون في المبنى 
 :مثل النظافة تدابير فرض

 تجنب ،اليدين  مطهر  واسممممتخدام اليدين غسممممل -

 األنف/  الفم/  عينيك لمس
 والعطس السمممممعمال حمال في  المنمديمل اسمممممتخمدام -

 .المغلقة المهمالت سلة في  المناديل ورمي 
 المشمممروبات  باسمممتخدام الالعبين  مشممماركة عدم -

 شمخص  كل(  ال العصمير   المياه،  زجاجات  مثل)
 الخاصمة األكل أو  المشمروبات أدوات  فقط  يسمتخدم

 .به
 االتصمممممال من وغيرهما  دبماليم   المصمممممافحمة عمدم -

 .الجسدي
  منفصلة مناطق ثالث إلى  الملعب تقسيم-

 أيممام عممدة على  التممدريبيممة الحصمممممص توزيع -

 في  الالعبين من أقصممى   كحد العبين 5  بمشمماركة

 تدريبية حصة كل
 المواصممممالت عبر التمدريمب مقرات الى  القمدوم -

 في أول ثالثين يوم من بداية التدريبات. .الخاصة
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  بانتظام الرياضية معداتال تطهير  -
 زجمماجممات مثممل) المعممدات مشمممممماركممة تجنممب -

 (ال المياه 

 

 االعالل الرياضي:  •

 باآلتي: الكويتية اللجنة االولمبية الهيئة العامة الرياضة و الرياضي توصي  عالللإلبالنسبة 

 من كل جهة إعالمية. لمباريات الرسمية اصحفيين واعالميين لدخول  4دود ال يزيد عن حلعدد م يسم  -1

 يد القاعات الرياضية والمالعب بشبكة االنترنت وتز  -2

 و اتصال بالفيدي كانت من خالل  ا  القيام بالمؤتمرات الصحفية أي -3

 كادر النقل التلفزيوني رياضة بأعداد يتم االتفاق ما بين وزارة االعالم والهيئة العامة لل -4

 التلفزيوني اتباع االجراءات الوقائية أعاله.  الكادرعلى كل االعالميين، الصحفيين و -5

 :(الخارجية والبطوالت الدولية التدريبية المعسكراتالمشاركات الدولية ) •

  .ةللبطوالت االسيوية والدولية وكذلك بطوالت اقليمية وقاريهناك رزنامة دولية 

تلك البطوالت سمموف يتم تأجيلها وترحيلها الى  اللجنة االولمبية الكويتية أن معظم  الهيئة العامة للرياضممة و  وترى

 .2021بداية عام 

الالعبين لمدورة برمجمة نشممممماطهما بمما يخص تمأهيمل  بماعمادةولكن هنماك بعض االتحمادات المدوليمة والقماريمة قمد قماممت 

 2021لمدورة االلعماب االولمبيمة طوكيو أن هنماك العبين قمد تمأهلوا   ، وحيمث2021االلعماب االولمبيمة طوكيو 

اركة بأكبر عدد من البطوالت االقليمية وإعطاء أولوية له بمشويجب تكثيف جرعات التدريب داخل دولة الكويت  

لجميع  19لمذلمك يجمب عممل فحص فمايروس كوفيمد  2020سمممممبتمبر  15المتوقعمة بعمد تماري   والقماريمة والمدوليمة

سماعة على األقل  72اضميين الالعبين واالداريين الذي سموف يشماركون في المنافسمات الدولية قبل السمفر ب الري

 .19للغة االنجليزية لهؤالء الالعبين من خلّوهم من الفايروس كوفيد وإصدار شهادة من وزارة الصحة با

سمماعة من  48لدولة المسممتضمميفة قبل  وعلى الهيئة الرياضممية الوطنية إرسممال هذه الشممهادة الى اللجنة المنظمة وا

 السفر.
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سمفارة دولة الكويت  إلبال  مع وزارة الخارجية    بالتنسميق  واللجنة االولمبية الكويتية وتقوم الهيئة العامة للرياضمة

 المعنية باآلتي:

 صور جوازات الوفد  -1

 19س كوفيد وخلو الوفد الرياضي من فاير ؤكد وزارة الصحة التي ت صورة من شهادة -2

 موعد وصول الوفد الستقبالهم بالمطار لتفادي أي صعوبات بتزويدهم  -3

 

 اجراءات قبل السفر:  •

 يوم السفر بجميع أعضاء الوفد  الحرارةأخذ درجة  -1

 تفوق المعدل المطلوب.ثبت عليه حرارة  إذاشخص من الوفد يمنع سفر أي  -2

 زات تزويد الوفد بالكمامات والمعقمات وقفا -3

 فد بجهاز أخذ الحرارةتزويد الو -4

  C)فيتامين و أسبيرين، بانادول) توفير أدوية مسكنة -5

 الوصول: اجراءات بعد  •

لمتبعة من قبل وزارة  ا  الصحية ت واالرشادا  بالقواعد   الوفد  أعضاء جميع  يلتزم   الكويت  دولة وصولهم بعد 

 ة بدولة الكويت. الصح

ثبت عليه حرارة تفوق المعدل المطلوب   إذا، بعد الوصول ويومياالوفد  أفراد أخذ درجة الحرارة جميع  -1

تحديد مكان المستشفى للفحص  للتنسيق و الكويتية  واللجنة االولمبية يجب على رئيس الوفد ابال  السفارة 

 وتقديم العالج  

 للكمامات والمعقمات والقفازات  جميع أفراد الوفد  استخدام  -2

 بأماكن العامة والتدريب و  االقامة في مقر بمبدأ التباعد االجتماعي  التزام الوفد  -3

التخاذ  ، واللجنة االولمبية الكويتية للتنسيق ويتم ابال  السفارةثبت عليه حرارة تفوق المعدل المطلوب   إذا -4

 بخصوص مغادرة الالعب من عدمه. االجراءات المناسبة  

 يوميا   cاجبار جميع أفراد الوفد بأخذ فيتامين   -5
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 يت: الكوولة لداجراءات قبل المغادرة  •

ثبت عليه حرارة تفوق المعدل المطلوب يتم ابال  السفارة،   إذا أخذ درجة الحرارة لجميع أفراد الوفد  -1

 واللجنة االولمبية الكويتية للتنسيق والتخاذ االجراءات المناسبة بخصوص مغادرة الالعب من عدمه. 

 هل: و 2021العبين رماية تأهلوا لدورة االلعاب االولمبية طوكيو  5هناك 

 الرحمن الفيحان   عبد  .1

 طالل الرشيدي   .2

 منصور الرشيدي   .3

 حبيب  سعود  .4

 عاطف الدوسري )االلعاب البرالمبية لذوي االحتياجات الخاصة(  .5
 

 :2021لدورة االلعاب االولمبية طوكيو وهناك فرصة للتأهيل  •

 رماية: 

 الحوال سارة  .1

 شهد الحوال  .2

 إيمان الشماع  .3

 مريم الرزوقي   .4

 لسباحة:  ا

بعد التعديل الجديد   2020دشتي )تم قبولها للمشاركة في دورة اللعاب االولمبية طوكيو الرا جمال ال .1

 . لألرقام التأهيلية( عن طريق دخول العالمية 

 2021لعاب االولمبية طوكيو لديهل فرصة للتأهل لدورة األالعبين  -

 عباس محمد قلي  .2

 الزامل الرحمن  عبد   علي .3

 مون رالط طارق راشد  .4

 الرزوقي  محمود محمد  .5

 الرزاق  عبد خالد وليد  .6

 سعود ثامر الشمروخ  .7

 علي مصطفى بوعباس  .8
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 لعاب القوى:أ

 2020لعاب االولمبية طوكيو العبين لديهل فرصة للتأهل لدورة األ -

 يوسف محمد ظاهر كرم   .1

 يعقوب محمد عبدهللا اليوحه   .2

 عيسى محمد غريب زنكوي   .3

 إبراهيم رميض الظفيري   .4

 ماجد راضي مبارك الزيد   .5

 الشمري  سعد  مضاوي   .6

 :هالكاراتي

 شعبان  العزيز  عبد   هللا  عبد  .1

 سوي والم عبدهللا  محمد  سيد  .2

 سوي والم  عبدااله  سلمانسيد  .3

 عمر محمد الجاسم  .4

 المطيري راشد فالح  .5

 المسفر   خالد  أحمد  .6

 

 :المبارزة

 الشطي  العزيز عبد  .1

 يوسف الشمالن  .2

 :لونثالتراي

 الجريوي  عدنان  نجالء .1

 : الفروسية

 علي الخرافي   .１
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 : اآلتيللجنة االولمبية بعمل الهيئة العامة للرياضة وا توصي لالعبين المذكورين أعاله  بالنسبة

الستخدامه لغرض التدريب إن وجد خالل فترة  من وزارة الداخلية   لألفراد  تعرض  عدم    اصدار تصري  -1

 أو الجزئي.  الكليالحظر 

 وقفازات تزويد الالعبين بكمامات، معقمات   -2

 الوقائية المذكورة أعاله االجراءات  اتباع  -3

 . لكل العب  19د كوفياجراء فحص كورونا  -4
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