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اإلسالمية واليت مت فيها تسليم رئاسة املؤمتر من مجهورية مصر العربية رئيس الدورة الثانية
عشرة إىل مجهورية تركيا رئيس الدورة الثالثة عشرة.
وبدأ املؤمتر بكلمة رئيس الدورة الثانية عشرة رئيس مجهورية مصر العربية ،فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي  ،وبعد ذلك ،ألقى معالي األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي ،السيد إياد
أمني مدني ثم تال ذلك كلمة رئيس الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر القمة اإلسالمي رئيس
مجهورية تركيا ،فخامة الرئيس رجب طيب أوردغان شكر يف بدايتها مصر على جهودها
واألعمال الناجحة خالل الدورة السابقة وأكد على أهمية التنمية يف تعزيز الروابط بني الدول
األعضاء ،مشريا إىل أن العامل اإلسالمي مير يف مرحلة تستدعي الوحدة والتضامن وحتقيق مفهوم
العدالة والسالم ،ومؤكدا أن معظم املظلومني واملقهورين واملتضررين يف العامل مسلمون،
ويتطلعون إىل أن خترج هذه القمة بنتائج إجيابية.
واختتمت يوم  15إبريل  2016أعمال بإصدار البيان اخلتامي وكذلك إعالن اسطنبول والتأكيد
على دعم برنامج منظمة التعاون اإلسالمي حتى 2025
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املؤمتر اإلسالمي لصغار القادة
بعنوان الوحدة من أجل السالم والعدل
يف إطار التنمية املستدامة
 13 -12إبريل  ،2016اسطنبول – تركيا

إشارة إىل دعوة سعادة السفري  /ألشاد الكسندروف مدير منتدى شباب املؤمتر اإلسالمي والتابعة ملنظمة
التعاون اإلسالمي حضر أمني عام االحتاد األستاذ /فيصل بن عبد العزيز النصار قمة قادة الشباب خالل الفرتة
 13 – 12إبريل  2016مبدينة اسطنبول جبمهورية تركيا حتت شعار ( حتقيق العدالة والسالم من خالل التنمية
املستدامة ) حتت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة جبمهورية تركيا السيد  /عاكف جاجوتاي وعمدة
مدينة اسطنبول الدكتور /قادر توباز وحبضور عدد من وزراء الشباب والرياضة بالدول اإلسالمية :
وزير الشباب والرياضة جبمهورية أذربيجان
 السيد  /أزاد رحيموفوزير الشباب والرياضة مباليزيا
 السيد  /خريي مجال الدينوزير الشباب والرياضة جبمهورية جامبيا
 السيد  /على مجعةوزير الشباب والرياضة جبمهورية الصومال
 السيد  /اكسيل حممدوزير الشباب والرياضة جبمهورية تونس
 السيد  /ماهر بن ضياءكما حضر العديد من الشخصيات العامة :
 السيدة  /توكل كرمان احلائزة على جائزة نوبل للسالم. الدكتور  /عبد العزيز التوجيري مدير عام املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسسكو). -معالي السيد  /ناصر عبد العزيز الناصر ممثل األمم املتحدة.

-

السيدة /مهلة طالبنا مدير عام الشئون الثقافية واالجتماعية وشئون األسرة مبنظمة التعاون اإلسالمي.
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توقيع اتفاقية الشراكة
بني االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي وشركة أيفنتس الب

إشارة إىل موافقة صاحب السمو امللكي األمري  /عبد اهلل بن مساعد بن عبد العزيز رئيس االحتاد بشأن توقيع
اتفاقية الشررراكة مع شررركة إيفنتس الب قام سررعادة األسررتاذ /فيصررل بن عبد العزيز النصررار بتوقيع هذه
االتفاقية بني االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي وأيفنتس الب وشركة ام ام سي سبورتز كشريك تسويق
حصري هلا ،واللتان تتخذان من دبي مقراً هلما ومتخصصتان يف تسويق األلعاب الرياضية وإدارة األحداث وذلك
يف املؤمتر الصررحفي الذي انعقد صررباح يوم الثالثاء  26إبريل  2016يف فندق أبراج اإلمارات بدبي حبضررور
األسررتاذ /سررعيد عبدالغفار حسررني األمني العام املسرراعد ورئيس جلنة التسررويق باالحتاد ،وإيريك جوتشررالك
الرئيس التنفيذي لشركة ام ام سي سبورتز ،ومسري طباع الرئيس التنفيذي جملموعة ايفينتس الب ،وعدد من
اإلعالميني واألسررتاذ /خالد بن عبد اهلل بن الشرري مدير االحتاد واألسررتاذ /أشرررف سرريد عبد اللطيف مسررئول
الشئون الفنية والسيد /الني كيبواه الشئون الفنية
ويف املؤمتر الصررحفي حتدث األسررتاذ /فيصررل بن عبد العزيز النصررار األمني العام لالحتاد الرياضرري للتضررامن
اإلسررالمي ونقل يف مسررتهل كلمته حتيات األمري عبداهلل بن مسررراعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية
ال شباب باململكة العربية ال سعودية ورئيس االحتاد الريا ضي للت ضامن اإل سالمي ومتنياته للجميع بال سداد
والتوفيق وأ ضاف إننا فخورون يف أن نؤكد ا ستعدادنا لدورة األلعاب لعام  2017يف باكو يف أذربيجان ،كما
أننا فخورون بأن يكون لدينا مثل هذه املدينة اليت تسررتضرريف بقوة دورة ألعاب التضررامن اإلسررالمي الرابعة،
حيث اكتسبت باكو خربات كبرية نتجت عن التنظيم الناجح لدورة األلعاب األوروبية األوىل يف عام .2015
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وبدوره قال سعيد عبدالغفار ح سني األمني العام امل ساعد رئيس جلنة الت سويق إنه وفق اإلمكانيات املوجودة
حالياً وال سابقة ،حقق االحتاد ن سبياً بعض األهداف اليت متثلت يف تنظيم  4دورات حتى اآلن ،وأ ضاف :جيب أن
تشررتمل الروزنامة على أنشررطة بني الدورات املقامة كل  4سررنوات ،نظراً لوجود  57دولة حتت مظلة االحتاد
ميكن للدولة الواحدة ا ست ضافة أكثر من لعبة يف العام الواحد ، ،معرباً عن سعادته بال شراكة مع شركة
ايفنتس الب الرائدة يف عملية الرتويج لقطاع الرياضة.
وحتدث السرريد  /مسري طباع الرئيس التنفيذي جملموعة ايفينتس الب ،إن املشرراركة مع االحتاد الرياضرري
للتضامن اإلسالمي هو أمر يف غاية التميز كونه أحد أكرب اهليئات املنظمة لأللعاب الرياضية يف العامل.
وإننا فخورون بأن نوقع هذه االتفاقية الفريدة اليوم ،ول ضمان أن يتلقى امل شروع أعلى م ستويات االهتمام فقد
دخلنا يف شررركة مع ام ام سرري سرربورتز ،اليت متتلك ثروة كبرية من اخلربة يف التعامل اهليئات التنظيمية
وإدارة التسويق التجاري وحقوق وسائل اإلعالم .
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االجتماع الثالث للجنة اإلشراف والتنسيق
واالحتفال بالعد التنازلي عام واحد على انطالق
دورة العاب التضامن اإلسالمي الرابعة باكو 2017
واليوم املفتوح للجان األوملبية اإلسالمية

تقرر عقد االجتماع الثالث للجنة اإل شراف و التن سيق مع اللجنة املنظمة لدورة باكو  2017وذلك خالل
الفرتة من  13 -11مايو  2016والذي سيناقش األلعاب النهائية يف الدورة واملالعب امل ست ضيفة هلا وإ صدار
القواعد العامة واللوائح الفنية لكل لعبة وأمور التسويق والبث التلفزيوني.
ووجهت اللجنة املنظمة للدورة الدعوة للجان األوملبية األعضرراء باالحتاد حلضررور االحتفال مبناسرربيت
(العد التنازلي عام واحد على انطالق الدورة واليوم املفتوح للجان األوملبية املشررراركة) وسررتتحمل
اللجنة املنظمة تكلفة تذاكر الطريان واإلقامة لعدد ( )2من كل جلنة أوملبية وزيارة املالعب والرد
على أي استفسارات من اللجان عن تنظيم الدورة .
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