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االجتماع التنسيقي الثاني بني األمانة العامة لالحتاد
واللجنة املنظمة لدورة العاب التضامن اإلسالمي الرابعة باكو 2017

عقد االجتماع التنسيقي الثاني بني األمانة العامة
لالحتاد واللجنة املنظمة لدورة العاب التضامن
اإلسالمي الرابعة باكو  2017خالل الفرتة 29 – 28
يوليو  2016مبدينة باكو جبمهورية أذربيجان
حبضور األستاذ /سعيد عبد الغفار حسني األمني
العام املساعد ورئيس جلنة التسويق واألستاذ /خالد
بن عبد اهلل بن الشيخ مدير االحتاد واألستاذ /أشرف
سيد عبد اللطيف مسئول الشئون الفنية والسيد/
إيرك جوتشالك عضو جلنة التسويق ومت مناقشة
املوضوعات املتعلقة بتنظيم واستضافة الدورة.

االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي

يف هذا العدد:
االجتماع التنسيقي بني االحتاد واللجة
املنظمة لدورة باكو 1 ................... 2017
حفل اللجنة املنظمة للجان األوملبية
اإلسالمية يف دورة ريو األوملبية 2 .............
حضور االحتاد اجتماعات الدورة التاسعة
والثالثني للجنة اإلسالمية 3 ...................
اجتماع وفد األمانة العامة مع مسئولي البنك
اإلسالمي للتنمية 4 ..................................
الدول اإلسالمية األعضاء 5 ........................
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أهم املوضوعات اليت متت مناقشتها يف االجتماع:
 خطة جلنة التسويق التابعة للجنة املنظمة خطة األمانة العامة لالحتاد لتسويق الدورة مناقشة األلعاب النهائية املدرجة بربنامج الدورة موعد إرسال استمارة املشاركة املبدئية للجان األوملبية األعضاء باالحتاد مناقشة رسوم االشرتاك يف الدورة اخلاصة بالدول األعضاء مناقشة عدد الفرق املشاركة يف األلعاب اجلماعية املشاركة وتأهيل األلعاب الفردية مناقشة خطة اللجنة املنظمة للدعاية والتعريف بالدورة داخل وخارج أذربيجانكما مت لقاء معالي وزير الشباب والرياضة السيد /أزاد رحيموف والذي أكد على أن اللجنة املنظمة
للدورة ال تدخر جهدا لتنظيم هذه الدورة ورغبته القوية على مشاركة مجيع الدول اإلسالمية فيها.

حفل اللجنة املنظمة للجان األوملبية اإلسالمي يف دورة ريو األوملبية

قررت اللجنة املنظمة لدورة العاب التضامن اإلسالمي الرابعة باكو  2017دعوة اللجان األوملبية اإلسالمية
ومسئولي الرياضة يف العامل اإلسالمي حلفل تعريفي عن دورة باكو  2017على هامش الدورة األوملبية
بريو دي جانريو وذلك يوم  7أغسطس  2016وسيحضر الكولونيل /محد كالكبا مالبوم النائب األول
لرئيس االحتاد هذا احلفل نيابه عن صاحب السمو امللكي األمري /عبد اهلل بن مساعد بن عبد العزيز
رئيس االحتاد وسيكون يف استقبال وفود اللجان األوملبية معالي وزير الشباب والرياضة جبمهورية
أذربيجان /أزاد رحيموف وسيتم خالل احلفل عرض فيدو مرئي عن استعدادات اللجنة املنظمة لتنظيم
واستضافة الدورة.
االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي
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حضور االحتاد اجتماعات الدورة التاسعة والثالثني
للجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية
جدة  -اململكة العربية السعودية  25-23يوليو 2016

بناءا على دعوة األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي لالحتاد الرياضي للتضامن
اإلسالمي حلضور أعمال اجتماعات الدورة التاسعة والثالثني للجنة اإلسالمية للشؤون
االقتصادية والثقافية واالجتماعية جدة  -اململكة العربية السعودية  25-23يوليو 2016
حضر األستاذ خالد بن عبد اهلل بن الشيخ مدير االحتاد واألستاذ أشرف سيد عبد اللطيف
مسئول الشئون الفنية لتمثيل االحتاد يف هذه االجتماعات.
ومت خالل االجتماع استعراض مشروع القرارات اخلاصة بالشؤون الثقافية واالجتماعية
وشؤون األسرة واليت من بينها القرارات اخلاصة بشأن املؤسسات املنتمية ملنظمة التعاون
اإلسالمي واليت من بينها االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي وكذلك مت استعراض
مشروعات القرارات املقدمة للدورة الثالثة واألربعني جمللس وزراء اخلارجية طشقند -
مجهورية أوزبكستان 19 - 18اكتوبر .2016

االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي
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اجتماع وفد األمانة العامة مع مسئولي البنك اإلسالمي للتنمية

عقد يوم االثنني  25يوليو  2016اجتماع تنسيقي بني وفد األمانة العامة لالحتاد ومسئولي البنك
اإل سالمية للتنمية حب ضور خالد بن عبد اهلل بن ال شيخ مدير االحتاد وأ شرف سيد عبد اللطيف
مسئول الفنية وحضور الدكتور عبد احلكيم الواعر مدير إدارة التعاون والتكامل ومعاونيه
واألستتتاذ أمحد فوزي واألستتتاذ عبد الباستت أمحد وذلك مبقر األمانة العامة ملنظمة التعاون
اإلسالمي.
ومت مناقشتتة ستتبل تنفيذ مقرتح رئيس االحتاد بشتتأن توقيع مذكرة تفاهم بني االحتاد والبنك
اإلستتالمي للتنمية مبا خيدم أهداف االحتاد وتنمية موارده املالية خلدمة الشتتباب يف العامل
اإلستتالمي وكذلك دور البنك يف دعم دورة العاب التضتتامن اإلستتالمي بهدف مشتتاركة مجيع
الدول اإل سالمية فيها وكذلك سبل دعم بعض متطلبات االحتاد اخلا صة بإعداد إ سرتاتيجية
الرياضة يف الدول اإلسالمية .

االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي
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