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   1 رقم الصفحة:              االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي

 

 باالحتاد األعضاء األوملبية اللجاٍن دعوة

 2017 باكو الرابعة اإلسالمي التضامن العاب دورة يف للمشاركة

 

  

 
 

 

مبنااساااباة قرار ا معياة العمومياة لالحتااد يف                    

  4 – 3اجتماعها التاسااو وال ع ع خ لالا الف ة من        

بشاااان املواف ة علن ين يم دورة العاب     2015نوفمرب 

لالا الف ة  2017التضااامن اإلسااالمي الرابعة باكو 

مة           2017مايو   22إلي  12من   عاصاا باكو  نة  مبخي

 مجهورية أذربيجان .

 

قام صاحب السمو امللكي األمري / عبخ اهلل بن مساعخ 

االحتاد الرياضااي للتضاااامن      رئيسبن عبخ العزيز   

اإلسااالمي  بتوجيا الخعوة للجان  األوملبية األعضاااء     

اركة يف  (  نة أوملبية  للمشااا  57باالحتاد وعخدها )    

 ه ه الخورة .

 :يف ه ا العخد

 العاب دورة يف األوملبية للمشاركة اللجان دعوة

 1 ......................... 2017 باكو الرابعة التضامن

 التضامن ألعاب دورة الستضافة ال شيح باب فتح

 3 .................................... 2021  عام اخلامسة

 أوملبياد إىل الطائرة للكرة املصرع املنتخب ياهل

 4 ................................... 2016 جانريو دع ريو

 5 ............................ الخوا اإلسالمية األعضاء 

 

 

 



 

 

 التضامن نشرة

2016 يناير  
 

 ألعاب التضامن اإلسالمي الـرابعة دورة
 2017باكو
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 ( لعبة ولعبتني ل وع االحتياجات اخلاصة وهي :18ويضم الخورة  عخد )

 

 الفئة اللعبة م

 سيخات رجاا األلعاب املائية : السباحة 1

 سيخات رجاا الغطس                  

 ---- رجاا كرة املاء                 

 سيخات رجاا العاب ال وى 2

 سيخات رجاا  3×3كرة السلة  3

 ---- رجاا املالكمة 4

 ---- رجاا كرة ال خم 5

 سيخات رجاا ا مباز 6

 سيخات ---- ا مباز اإلي اعي 

 سيخات رجاا كرة اليخ  7

 سيخات رجاا ا ودو 8

 سيخات رجاا الكاراييا 9

 سيخات رجاا الرماية  10

 سيخات رجاا ينس الطاولة 11

 سيخات رجاا التنس 12

 سيخات رجاا التايكونخو 13

 سيخات رجاا الكرة الطائرة 14

 سيخات رجاا رفو األث اا 15

 سيخات رجاا املصارعة 16

 ---- رجاا الووشو 17

 ---- رجاا الزرلانة 18

 

 : اخلاصة االحتياجات ذوع لعابأ

 

 سيخات رجاا للمعاقيني ال وى العاب 1

 سيخات رجاا للمكفوفني ا ودو 2
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 وين يم الستضافة ال شيح باب فتح

 2021 عام اخلامسة اإلسالمي التضامن لعابأ دورة

 

 

 2015 نوفمرب 4 – 3 من الف ة لالا ع خ  وال ع  التاسااو   اجتماعها   يف لالحتاد  العمومية  ا معية  قررت

 دورة وين يم السااتضااافة ال شاايح باب فتح عن اإلعالن أذربيجان مجهورية عاصاامة باكو مبخينة

 .  2021 عام  اخلامسة اإلسالمي التضامن العاب

 للتضامن  الرياضي  االحتاد رئيس العزيز عبخ بن مساعخ  بن اهلل عبخ/  األمري امللكي السمو  صاحب  قام

 بطلب  للت خم  أوملبية   نة ( 57) وعخدها   باالحتاد   األعضااااء األوملبية  للجان  الخعوة  بتوجيا  اإلسااالمي

 . الخعوة يوجيا من أشهر ستة لالا الخورة وين يم الستضافة رغبتها حالة يف املبخئي ال شيح
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 دع ريو أوملبياد إىل الثالثاء، اليوم للرجاا الطائرة للكرة املصرع املنتخب ياهل

 2016 جانريو

 

 علن فوزه بعخ 2016 جانريو دع ريو أوملبياد إىل الثالثاء، اليوم للرجاا الطائرة للكرة املصرع املنتخب ياهل 

 املؤهلة برازافيل بالكونغو اإلفري ية التصفيات نهائي يف شوطني م ابل أشواط بثالثة التونسي ن ريه

 .لألوملبياد

 .الفراعنة لصاحل 14 - 16و 25 - 19و 18 - 25و 25 - 20و 19 - 25 كالتالي األشواط نتائج وجاءت

 امل بل مارس يف والتشيك املكسيك منتخيب جبانب يخارك دورة وا زائر يونس منتخبا خيوض وب لك

 .2016 بالربازيل األوملبية األلعاب لخورة التاهل بطاقة علن للمنافسة

 الثالث املركز احتل قخ ا زائرع املنتخب وكان

 يف 2 - 3 بنتيجة الكامريون علن يغلبا بعخ

 اليت والرابو الثالث املركزين حتخيخ مباراة

  .قرطاج ونسور الفراعنة ل اء قبل أقيمت

 علن ينص التصفيات لوائح أن بال كر ا خير

 األوملبياد إىل مباشرة األوا املركز صاحب ياهل

 الثاني املركزين صاحيب خيوض أن علن

 .األوملبياد إىل للوصوا يخارك دورة والثالث
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AZE JOR AFG ALB UAE 

     
INA UZB UGA IRI PAK 

     
BRN BRU BAN BEN BUR 

     
TJK TUR TKM TCH TOG 

     
TUN ALG DJI KSA SEN 

     
SUD SYR SUR SLE SOM 

     
IRQ OMA GAB GAM GUY 

     
GUI GBS PAL COM KYG 

     
QAT KAZ CMR CIV KUW 

     
LIB LBA MDV MAL MAS 

     
EGY MAR MTN MOZ NIG 

  

 

 

 

NGR YEM 


