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يناير 2017

اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  العام  األمين  استقبل 

معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، في مقر 

األمانة العامة للمنظمة يوم 31 يناير 2017 األستاذ 

لالتحاد  العام  األمين  النصار  العزيز  عبد  بن  فيصل 

رسالة  تسليم  وتم  اإلسالمي  للتضامن  الرياضي 

صاحب السمو الملكي األمير عبد الله بن مساعد بن 

عبد العزيز رئيس االتحاد لمعاليه والمتضمنة تفعيل 

اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  العامة  األمانة  دعم 

لالتحاد وأكد معاليه أثناء اللقاء بأهمية التنسيق بين 

الجهات المنتمية والمتخصصة والمتفرعة والتابعة 

لمنظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق أهداف االتحاد 

نشاط  على  معاليه  النصار  فيصل  األستاذ  وأطلع 

دورة  تنظيم  وكذلك  السابقة  الفترة  خالل  االتحاد 

العاب التضامن اإلسالمي تحت مظلة االتحاد والتي 

أذربيجان خالل  الله في جمهورية  بمشيئة  ستقام 

الفترة 12 22- مايو 2017 في مدينة باكو .

أمين عام منظمة التعاون اإلسالمي 

 يستقبل أمين عام االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي

جدة - المملكة العربية السعودية، 31 يناير 2017

مع  اجتماع  النصار  فيصل  األستاذ  عقد  كما 

عام  مدير  يوسف  هشام  السفير  سعادة 

لمنظمة  العامة  باألمانة  الثقافية  الشئون 

التعاون اإلسالمي وتم التأكيد في االجتماع 

العامة  األمانة  بين  التواصل  أهمية  على 

وبحث  الثقافية  الشئون  وإدارة  لالتحاد 

الهيئات  جميع  بين  المشترك  العمل  آليات 

المتخصصة في مجاالت الشباب.
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افتتحت بطولة التضامن الدولية للقوس والسهم يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2017، والتي 

استضافتها مدينة دكا عاصمة جمهورية بنغالديش وذلك بحضور معالي وزير الشباب والرياضة 

االتحاد  عام  مدير  الشيخ  بن  الله  عبد  بن  خالد  واألستاذ  سيكدر،  بيرن  د/  بنجالديش  بجمهورية 

الرياضي للتضامن اإلسالمي ورئيس االتحاد الوطني للسهام في جمهورية بنغالديش الفريق/ 

اإلسالمي  للتضامن  الرياضي  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  شابول  قاضي  والسيد  إسالم،  ماينول 

وأمين عام االتحاد الوطني للسهام وأمين صندوق اللجنة األولمبية في جمهورية بنغالديش 

,واألستاذ/ أشرف سيد عبد اللطيف مسئول الشئون الفنية والسيد/ الني كيمبواه من الشئون 

الفنية باالتحاد والعديد من الشخصيات الرياضية وممثلي االتحاد الوطنية الرياضية.

وقد ألقى األستاذ خالد بن عبد الله بن الشيخ كلمة االتحاد والتي نقل فيها تحيات صاحب السمو 

اإلسالمي  للتضامن  الرياضي  االتحاد  رئيس  العزيز  عبد  بن  مساعد  بن  الله  عبد  األمير/  الملكي 

وتمنياته للجميع بالتوفيق والسداد لما فيه الخير والفالح لصالح الدول اإلسالمية وشكر جميع 

من ساهم في تنظيم بطولة التضامن الدولية للقوس والسهم والتي تقام تحت مظلة االتحاد 

الرياضي للتضامن اإلسالمي ألول مرة والتي تعتبر أول نشاط رياضي ينظمه االتحاد في جمهورية 

كما شكر جميع الدول التي شاركت في البطولة وساهمت بتفاعلها مع االتحاد الرياضي للتضامن 

اإلسالمي في تحقيق أهم أهداف االتحاد وهو التضامن والتآخي بين الشباب الرياضي في الدول 

اإلسالمية وغيرها من الدول الصديقة وأكد على حرص صاحب السمو الملكي األمير عبد الله بن 

مساعد بن عبد العزيز رئيس االتحاد واألستاذ/ فيصل بن عبد العزيز النصار أمين عام االتحاد على 

دعم هذه البطولة بتقديم المساهمات للدول األعضاء واللجنة المنظمة لتكون هذه البطولة أحد 

الروافد الهامة لتأهيل الالعبين في الدول اإلسالمية وتوجه بالشكر الجزيل لحكومة جمهورية 

بنجالديش على استضافة هذه البطولة وتقديم كل الدعم لها.

 افتتاح بطولة التضامن الدولية للسهام

حفل االفتتاح

دكا - بنجالديش، 27 يناير 2017
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فعاليات البطولة

يناير   30 االثنين  يوم  البطولة  ختام  حفل  أقيم 

2017 بحضور السيد عريف خان نائب وزير الشباب 

عام  أمين  رضا  شاهد  سيد  والسيد  والرياضة 

اللجنة األولمبية ورئيس االتحاد الوطني للسهام 

في جمهورية بنغالديش الفريق/ ماينول إسالم، 

والسيد قاضي شابول عضو مجلس إدارة االتحاد 

االتحاد  عام  وأمين  اإلسالمي  للتضامن  الرياضي 

الوطني للسهام واألستاذ/ خالد بن عبد الله بن 

الشيخ مدير االتحاد.

ترتيب الميداليات: حفل الختام:
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عقد االجتماع التنسيقي لتنظيم معرض صانعي ومنتجي المعدات والتجهيزات الرياضية 

للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي بحضور األستاذ خالد بن عبد الله بن الشيخ مدير 

االتحاد ممثل والسيد الني كيمبواه إدارة الشئون الفنية ممثلي األمانة العامة لالتحاد 

والتجارة  للتنمية  اإلسالمي  المركز  أحزاين  حسن  والدكتور  اإلسالمي  للتضامن  الرياضي 

والسيد بهروز حيدرزاده ممثل شركة كاسبيان لتنظيم الفعاليات وذلك يوم 17 يناير 2017 

بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

مسكوت  فؤاد  السيد  مع  االجتماع  تم 

للمصارعة  األفريقي  االتحاد  رئيس 

ورئيس االتحاد المغربي للمصارعة وتم 

بطولة  تنظيم  إمكانية  حيال  التنسيق 

االتحاد  مظلة  تحت  للمصارعة  سنوية 

الرياضي للتضامن اإلسالمي للفترة من 

2017 وحتى 2020.

توقيع مذكرة التفاهم لتنظيم

معرض صانعي ومنتجي المعدات والتجهيزات 

الرياضية للدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

تم عقد لقاء مع السيد نورالدين 
اللجنة  عام  أمين  النبي  عبد  بن 
سبل  لبحث  المغربية  األولمبية 
االتحاد  بين  التعاون  تفعيل 
زيارة  وتم  األولمبية  واللجنة 
الستضافة  المخصصة  القرية 
التنسيق  الرياضية وتم  الدورات 
دورة  تنظيم  إمكانية  حيال 
أو  القادمة  الفترة  خالل  للشباب 
في  للتايكوندو  بطولة  تنظيم 

المغرب.

الرباط - المملكة المغربية، 19 يناير 2017

لمذكرة  النهائية  المسودة  مناقشة  وتم 

التفاهم الموقعة بين األطراف الثالث لتنظيم 

هذا المعرض والذي سيقام خالل الفترة من 

-13 15 مايو 2017 على هامش فعاليات دورة 

 2017 باكو  الرابعة  اإلسالمي  التضامن  العاب 

وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن الدورة الثالثة 

والرياضة  الشباب  لوزراء  اإلسالمي  للمؤتمر 

 2016 أكتوبر   7  –  5 من  الفترة  في  المنعقد 

في اسطنبول بجمهورية تركيا.
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  توقيع اتفاقية شراكة

 بين شركة بريتيش بتروليوم

واللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن اإلسالمي باكو 2017 
باكو - أذربيجان 

حفل توقيع االتفاقية

وقعت شركة بريتيش بتروليوم )BP( وألعاب 

اتفاقا  اليوم   2017 باكو  اإلسالمي  التضامن 

ينص على ان تكون شركة بريتيش بتروليوم 

)BP( الشريك الرسمي للنفط والغاز لأللعاب 

مايو.  12-22 بين  باكو  في  ستعقد   والتي 

الرسمي  الشريك  أصبحت  قد  وأنها  كما 

 ,2017 باكو  اإلسالمي  التضامن  ألعاب  لدورة 

سوف تواصل بريتيش بتروليوم دعمها لسبع 

وما  لأللعاب  للتحضير  وطني  رياضي  سفراء 

بعدها. 

 )BP(عالوة على ذلك ستدعم بريتيش  بتروليوم

تقديم برنامج متطوعين باكو 2017 خالل دورة 

سيتمكن  المبادرة  هذه  من  وكجزء  االلعاب. 

هام  دور  لعب  من  فقط  ليس  شاب   6000

من  االستفادة  وانما  األلعاب  دورة  في 

لمساعدتهم  صمم  والذي  الشامل  التدريب 

الشرح  ومهارات  القيادة  مهارات  لتطوير 

الخطابة. باإلضافة لمهارة  التواصل   واالتصال 

كما وقد صرح السيد زاد رحيموف وزير الشباب 

التنفيذي والرئيس  األذربيجانية  والرياضة 

قد  دولة  خمسين  من  أكثر  إن   “  
ً
قائال  2017 لباكو 

للدورة  المنظمة  اللجنة  وان  مشاركتها،  اقرت 

كافة  يجمع  عالمي  رياضي  حدث  بإقامة  تتعهد 

بين شعوب الدول اإلسالمية في روح من السالم 

والتضامن واالحترام والتميز. ويسعدنا أن بريتيش 

 
َ
هاما  

َ
دورا ولعب  معنا  للشراكة  تسعي  بتروليوم 

 في مساعدتنا لتقديم هذه األلعاب. ألنها 
ً
وفعاال

السمعة  بناء  من  عام   25 من  أكثر  لديها  شركة 

الثقافية  والمبادرات  الرياضة  في  استثمرته  لما 

والتعليمية في كافة أنحاء أذربيجان. “

اجتماع األمانة العامة لالتحاد واللجنة المنظمة لدورة باكو 2017

باكو - أذربيجان ، 12 يناير 2017

عقد اجتماع ورشة العمل بين األمانة العامة لالتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي واللجنة المنظمة 

لدورة العاب التضامن اإلسالمي الرابعة باكو 2017 وذلك خالل الفترة 12 13- يناير 2017 بمقر اللجنة 

المنظمة بمدينة باكو بجمهورية أذربيجان وتم مناقشة الموضوعات التالية :

-    دعم الدول اإلسالمية  والمشاركة في الدورة 

-    الجهود المبذولة لمشاركة الدول التي ترسل موافقتها على المشاركة 

-    الدول المشاركة في األلعاب الجماعية

-    موعد اجتماع لجنة الكشف عن المنشطات

-    اجتماع  ممثلي االتحادات الدولية  

 -    موعد قرعة األلعاب الجماعية  واجتماع لجنة اإلشراف والتنسيق واجتماع اللجان

      األولمبية الوطنية التسجيل النهائي
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الدول اإلسالمية األعضاء باالتحاد


