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 تقرير

 خمتصر عن

 دورة العاب التضامن اإلسالمي الثالثة

 3102إندونيسيا  -باملبانج 

------------------------------------------------------------ 

إشارة إلي موافقة اجلمعية العمومية لالحتاد الرياضي للتضامن 

اإلسالمي باملوافقة على منح استضافة وتنظيم دورة العاب التضامن اإلسالمي 

 .2112الثالثة جلمهورية إندونيسيا لتقام يف مدينة رياو عام 

 

جهت اللجنة املنظمة للدورة وطلب ونظرا للعديد من املصاعب اليت وا

قاماتها يف جاكرتا وطلبها األخري بنقل الدورة ملدينة باملبانج لتقام خالل إ

 .2112اكتوبر  1 -سبتمرب  22املوافق  1121ذو القعدة  22 - 11من الفرتة 

 

وافقت اجلمعية العمومية لالحتاد يف اجتماعها الثامن والذي عقد يف 

يوليو  21 - 22املوافق  1121رمضان  11 - 12من  مدينة جدة خالل الفرتة

انج يف الفرتة احملددة من قبل اللجنة بعلى إقامة الدورة يف مدينة بامل 2112

 .املنظمة

 

ونظرا لضيق الوقت قام االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي بالتعاون مع 

للدورة  اللجنة املنظمة يف التجهيز واإلعداد للدورة وإصدار الدعوة الرمسية

 .جلنة أوملبية( 25)وإرساهلا للجان األوملبية األعضاء باالحتاد وعددها 

حبضور فخامة  2112سبتمرب  22حفل افتتاح الدورة يوم األحد  أقيم

 اندونيسيإسوسيلو بامبانغ يودويونو رئيس مجهورية  الرئيس الدكتور

العزيز صاحب السمو امللكي األمري نواف بن فيصل بن فهد بن عبد يرافقه

 الحتاد الرياضي للتضامن اإلسالميام لرعاية الشباب رئيس الرئيس العا

/ روي سريبو وزير الشباب والرياضة االندونيسي والسيد/ ومعالي السيد

رومي هريتون / الكس نورالدين حاكم مقاطعة جنوب سومطرة والسيد

رئيس اللجنة املنظمة رئيس  ريتا سابوو/ والسيدة حمافظ مدينة باملبانج

اللجان  ورؤساءوأعضاء جملس إدارة االحتاد اللجنة ألوملبية اإلندونيسية 

وكبار الشخصيات األعضاء باالحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي األوملبية 

 . ية والرياضية جبمهورية إندونيسياالسياس

من ية دولة إسالم(  23 )ميثلون مشارك  2252وشارك يف الدورة عدد 

 -:كالتاليموزعني ومراقبني وضيوف العبني وإداريني ومدربني 
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 .دولة إسالمية(  43) عدد املشاركني 

 

 الصفة العدد م

 والعبه العب 7461 6

 مدرب ومدربه ومساعد مدرب 965 5

 رئيس وفد وإداري للجان األوملبية والفرق الرياضية 741 4

 الدولية يف اللجان الفنية واحلكامالرياضية ممثلون عن االحتادات  64 1

2 784 

كبار الضيوف والشخصيات املدعوة للدورة من الدول واللجان 

 الحتادات الدوليةاألوملبية وا

 اجملموع 6919 

 

 .اإلعالميني واملتطوعني

 

 من خارج إندونيسيا 522 من داخل إندونيسيا 7022إعالمي  6622 6

5 6622 

من  122مدينة باملبانج املستضيفة للدورة و من  7122متطوع 

 جاكرتا املركز الرئيسي للجنة املنظمة

 اجملموع 6422 

 

 

  -:لعبة رياضية وهي( 70)أقيمت منافسات الدورة يف عدد 

 

 السهام السباحة العاب القوى

 كرة القدم كرة السلة كرة الريشة

 التنس التايكوندو الكاراتيه

 رفع األثقال الطائرة الشاطئيةالكرة  الكرة الطائرة

   الووشو
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ومبا أن الدورة تتبع مباشرة لالحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي 

ومن . حتى انتهاء الدورة ةويشرف عليها من بداية تسمية الدولة املستضيف

ثم متابعة ذلك مع الدول الراغبة يف استضافة هذه األلعاب ممثلة يف جلانها 

 .األوملبية

يقوم االحتاد بتوجيه الدولة املستضيفة ممثلة يف جلنتها األوملبية 

الوطنية اليت تقدمت لالحتاد برغبة استضافة الدورة مبنحها ستة أشهر من 

تاريخ املوافقة عن طريق اجلمعية العمومية لالحتاد بتشكيل جلنة 

اء االتصال باالحتاد والدول األعضتكون اجلهة الرئيسية يف . منظمة للدورة

ويكون األمني العام . دولة إسالمية 25املمثلة يف جلانها األوملبية واليت تبلغ 

 .املنظمة عضوًا باللجنة هلالحتاد أو من ينوب

ت اللجنة املنظمة لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي الثالثة جبمهورية وضع

 -:إندونيسيا هيكل تنظيمي متضمنًا اللجان العاملة يف الدورة مثال

 (.املالعب ) نشتت الرياضية جلنة امل -7
 (.املواصالت  -السكن  -االستقبال ) جلنة العالقات العامة  -6
 .جلنة التأشريات -0
 .اللجنة األمنية -6
 (.يكون من بني أعضائها ممثاًل عن االحتاد ) اللجنة الطبية  -9
 (.يكون من بني أعضائها ممثاًل عن االحتاد ) اللجنة اإلعالمية  -4
 (.يكون من بني أعضائها ممثاًل عن االحتاد ) التلفزيوني جلنة التسويق والنقل  -1
 .اللجنة املالية -8
 (.يكون من بني أعضائها ممثل عن االحتاد  ) جلنة التتويج واملراسم -5
 .جلنة املتطوعني -72
 جلنة فعاليات املدن -77

 .خرة من اللجان العاملةآإىل  -
نهاية  معكما يقوم االحتاد بتشكيل جلان أساسية للدورة تنتهي مهمتها 

 -:الدورة وهي

يكون من بني أعضائها ممثل من اللجنة ) جلنة اإلشراف والتنسيق  -7

 (.املنظمة 
يكون من بني أعضائها ممثل من اللجنة  )جلنة الكشف عن املنشطات  -6

 (.املنظمة 
 .جلنة أهلية الالعبني -0
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 :وكانت النتائج النهائية للدورة كالتالي

 اجملموع برونز فضية ذهبية الدولة م

 611 41 41 41 اندونيسيا 6

 23 65 61 41 إيران 5

 61 53 46 51 مصر 4

 15 53 61 51 ماليزيا 1

 43 61 62 61 تركيا 2

 43 61 62 61 املغرب 1

 61 1 4 1 السعودية 1

 52 61 3 1 أذربيجان 6

 63 6 1 2 اجلزائر 3

 61 2 5 4 عمان 61

 1 1 6 5 البحرين 66
 1 4 6 5 سوريا 65
 1 6 6 5 العراق 64
 3 1 1 5 تونس 61
 6 4 1 6 الكويت 62
 2 5 5 6 قطر 61
 1 5 6 6 األردن 61
 5 1 5 1 غويانا 66
 1 4 6 1 األمارات 63
 5 6 6 1 بنجالديش 51
 5 6 6 1 ليبيا 51
 6 1 6 1 بروناي 55
 6 1 6 1 فلسطني 55
 1 1 1 1 تركمنستان 51
 4 4 1 1 السنغال 52
 4 4 1 1 اليمن 52
 6 6 1 1 الكامريون 56
 6 6 1 1 لبنان 56
 6 6 1 1 سرياليون 56

 

 مالحظة

مما . مجيع الدول شاركت بعنصر  رياضي نسائي ما عدى السعودية

اليت أقيمت  6229بعكس الدورة األوىل عام . جعلها تتبوا املركز السابع

 . رجال وحققت اململكة املركز األوللل
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صاحب حبضور  6270أكتوبر  7الثالثاء أقيم حفل ختام البطولة يوم 

السمو امللكي األمري نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام 

الحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي ومعالي وزير الرعاية الشباب رئيس 

وحاكم جنوب سومطرة مستضيفة  راسريبو جبمهورية إندونيسياالرياضية 

ريتا سابوو رئيس اللجنة املنظمة / رة السيد ألكس نور الدين والسيدة الدو

األعضاء باالحتاد اللجان األوملبية  ورؤساءرئيس اللجنة ألوملبية اإلندونيسية 

 . الرياضي للتضامن اإلسالمي 

ممثلة عن  األذربيجانيةكما مت تسليم علم الدورة للجنة األوملبية 

ب التضامن اإلسالمي الرابعة مبشيئة اهلل باكو الدولة املستضيفة لدورة العا

2115. 

شهدت البطولة حضور مجاهريي كبري يف مجيع األلعاب وقد أشاد و

مجيع الوفود املشاركة حبسن التنظيم واالستقبال واحلفاوة الكبرية اليت 

لقيها الوفود من مسئولي وأهالي مدينة باملبانج وكذلك اإلشادة باملالعب 

 .اليت وفرتها اللجنة املنظمة للدورة واإلمكانات 

كما أشاد اجلميع بدور االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي يف إقامة 

هذه التظاهرة الرياضية اليت تعد ثاني أكرب جتمع رياضي بعد الدورة 

األوملبية كما أشاد اجلميع مبساهمة حكومة خادم احلرمني الشريفني 

ية وذلك بدعم االحتاد املادي واملعنوي لدعم االحتاد ومجيع الدول اإلسالم

ومنح االحتاد تذاكر طريان جمانية لبعض الدول اإلسالمية للمساهمة يف 

ة روتكفل بسداد رسوم اإلقامة لبعض الدول الغري قاد مشاركتهم يف الدورة

 .على تسديد مشاركة رياضيها يف الدورة

دور لاأهمية مجيع الوفود املشاركة يف الدورة على  تكما أكد

االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي يف مجع مشل الرياضيني يف الذي يلعبه 

العامل اإلسالمي وضرورة التواصل املستمر بني اللجان األوملبية األعضاء 

باالحتاد وذلك باملشاركة الفعالة والقوية يف األنشطة والفعاليات اليت تقام 

ا يعود بالنفع والفائدة حتت مظلة االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي مب

 .وخدمة شباب األمة اإلسالمية

 ة اليت اشاد بها اجلميع فقد تقدمتجناح تنظيم هذه الدور واستنادًا إىل

عدة دول إسالمية الستضافة العديد من أنشطة االحتاد سواء دورة األلعاب 

اخلامسة أو البطوالت الرياضية وكذلك إقامة الدورات التدريبية للمدربني 

واحلكام إضافة إىل إقامة دورات التنظيم واإلدارة للقيادات الرياضية ودورات 

 .ملكافحة املنشطات هتوعوي

----------------------------------------------------- 

 


