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إشارة إىل موافقة صاحب السمو امللكي رئيس االحتاد على تشكيل جلنة اإلشراف والتنسيق 

 على النحو التالي : 2017اإلسالمي الرابعة باكو لدورة العاب التضامن 

 

، مالبوم كالكبا محد/ كولونيل -1

 رئيسا، االحتاد لرئيس األول النائب

 الثاني النائب، فولي حممد أمحد/  لواء -2

 للرئيس نائبا، االحتاد لرئيس

، النصار العزيز عبد بن فيصل/ األستاذ -3

 عضوا، االحتاد عام أمني

 جملس عضو،  أسطى نهاد/  السيد -4

 عضوا، اإلدارة

 ممثل، الليفا نور كونول/ األستاذة -5

 أشرف/ األستاذ، عضو، املنظمة اللجنة

 العامة األمانة ، اللطيف عبد سيد

 مقررا، لالحتاد

  

 :يف هذا العدد

 التضامن والتنسيق لدورة اإلشراف جلنة تشكيل

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

 األول التحضريي واالجتماع  التنسيقية  االجتماعات

 2 ............... والرياضة الشباب لوزراء الثالث للمؤمتر

 اإلسالمي املؤمتر شباب منتدى رئيس مع االجتماع

 4 ............................................ والتعاون للحوار

 5 ................................ الدول اإلسالمية األعضاء 
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 املنعقدة  التنسيقية  االجتماعات

 اإلسالمي التعاون ملنظمة التابعة املؤسسات مع

 والرياضة الشباب لوزراء الثالث للمؤمتر األول التحضريي واالجتماع

 

 

 

ضر  ستاذ  االحتاد مدير  ح شيخ  بن اهلل عبد بن خالد/   األ سيد   ال شرف /  وال سئول  اللطيف عبد سيد  أ  م

 واالجتماع اإلسئئالمي التعاون ملنظمة التابعة املؤسئئسئئات مع التنسئئيقية االجتماعات الفنية الشئئئون

ضريي  شباب  لوزراء الثالث للمؤمتر التح ضة  ال سطنبول  مدينة يف عقد والذي والريا  تركيا جبمهورية ا

 والتعاون  للحوار اإلسئئالمي املؤمتر شئئباب   منتدى  مبقر عقدت  واليت 2016 مارس  11 – 9 من الفرتة خالل

 اإلسئئالمي التعاون  ملنظمة  العامة   باألمانة    الثقافية   الشئئئون مديرة  طالبنا   مهلة /  السئئيدة   حبضئئور

 : وهي اإلسالمي التعاون ملنظمة التابعة والرياضة بالشباب املعنية واجلهات

 االحتاد - والتعاون للحوار اإلسالمي  املؤمتر شباب  منتدى - اإلسالمي  للتضامن  الرياضي  االحتاد -

  والثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة - املسلم للكشاف العاملي

 القرارات ومتابعة 2015 ديسئئمر 8 – 6 جدة يف عقد والذي األول االجتماع تقرير على االطالع فيه ومت

 للتضامن  الرياضي  االحتاد تقرير ومنها املاضية  السنة  خالل املؤسسات   تقرير عرض ومت فيه اختذت اليت

 2016 احلالية للسنة  للمؤسسات   املستقبلية  اخلطة و 2015 عام خالل نفذها اليت أنشطته  عن اإلسالمي 
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 :  حبضور والرياضة الشباب لوزراء الثالث للمؤمتر األول التحضريي االجتماع عقد ومت

  اإلسالمي التعاون ملنظمة العامة األمانة -

  اإلسالمي للتضامن الرياضي االحتاد -

  تركيا جبمهورية والرياضة الشباب وزارة -

 والتعاون للحوار اإلسالمي املؤمتر شباب منتدى -

يد    مت عد  حتد بدئي  املو ماع  امل باب   وزارة تقوم أن على 2016 أكتوبر 8 – 5 من الفرتة يف  لالجت  الشئئ

 . املوظفني لكبار حتضريي يوم إضافة إمكانية بدراسة تركيا جبمهورية والرياضة
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 نوالتعاو للحوار اإلسالمي املؤمتر شباب منتدى رئيس مع االجتماع
 

 

 

 

 شباب منتدى رئيس الكسندروف الشاد/  والسفري لالحتاد العامة األمانة بني التنسيقي  االجتماع عقد

 الشيخ بن اهلل بن خالد/  األستاذ حبضور  اإلسالمي التعاون ملنظمة املنتمي والتعاون للحوار اإلسالمي املؤمتر

 مبدينة 2016 مارس 12 يوم وذلك الفنية الشئون مسئول اللطيف عبد سيد أشرف/ واألستاذ االحتاد مدير

 الشباب جماالت يف سويا والعمل املستقبل يف التعاون سبل حبث فيه مت تركيا جبمهورية اسطنبول

 يف للعمل اجلانبني بني والتنسيق التعاون من مزيد على تعمل تفاهم اتفاقية توقيع يتم أن على املختلفة

 للتضامن الرياضي االحتاد مشاركة يف كذلك ويأمل اإلسالمية الدول يف الشباب لصاحل واحد وهدف إطار

 . املنتدى ينظمها اليت واألنشطة الفعاليات يف اإلسالمي
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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 
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