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 والتنسيق اإلشراف للجنة ثالثتجتاا  الاال

 2017 باكو الرابعة اإلسالمي التضامن العاب لدورة املنظاة واللجنة

 

 
 

جنة لالثالث مع ال هااتجتااع والتنسيق اإلشراف عقدت جلنة

املنظاة لدورة العاب التضامن اإلسالمي  حبضور كامل أعضاء 

 نة اإلشراف والتنسيق واملكونة من:جل

 رئيس جلنة / محد كالكبا مالبوم، الكولونيل

 اإلشراف والتنسيق

 نائب رئيس اللجنة امحد حماد فولي،  /للواءا 

 أمني عام ستاذ/ فيصل بن عبد العزيز النصار، ألا

 االحتاد 

 عضو اللجنة ألستاذ/ نهاد أسطى، ا 

 اا حضر أيضا:ك

 ستاذ/ سعيد عبد الففار حسني رئيس جلنة األ

 التسويق

 مدير االحتاد  ،ألستاذ/ خالد بن عبد اهلل الشيخا 

 مسئول الشئون ألستاذ/ أشرف سيد عبد اللطيف، ا

 الفنية 

 عضو جلن التسويقلسيد إيرك كوتشالك، ا 

 مقرر جلنة التسويق.الني كيابواه،  /السيد  

 :يف هذا العدد

 1 .......... والتنسيق الثالث اإلشراف جلنةاتجتاا  

 وجلنة لالحتاد العامة لألمانة املشرتك االتجتاا 

 2 ............................................... قالتسوي

 3 . 2017 باكو دورة النطالق التنازلي العد حفل

 4 ............ ةاإلسالمي األوملبية للجان املفتوح اليوم

 مجهورية لسفري االحتاد عام أمني استقبال

 5 ............ ةالسعودي العربية باملالكة تركيا

 العالقات لرئيس لالحتاد العام األمني استقبال

 6 ................ يللهوك األسيوي باالحتاد الدولية

 إسرتاتيجية إلعداد التحضريي االتجتاا 

 7 .......................... اإلسالمية الدول يف الرياضة

 البنك مسئولي مع االحتاد مدير مقابلة

 8 ......................................... ةللتناي اإلسالمي

 9 ............................... الدول اإلسالمية األعضاء
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أزاد رحياوف رئيس عاليات الدورة ومجيع رؤساء اللجان  /وحضر االتجتاا  معالي وزير الشباب والرياضة السيد

 اخلاصة بالدورة.

اللعبات النهائية املدرتجة بالدورة وكذلك شعار الدورة اجلديد واملالعب املستضيفة لفعاليات ومت استعراض 

الدورة ومناقشة مقرتحات حفلي االفتتاح واخلتام والتسويق والبث التلفزيوني وكذلك تفعيل برامج التواصل 

 .االتجتااعي اخلاصة بالدورة

 isg.com/2017http://www.baku : املوقع اإللكرتوني للدورة

 2017http://www.face book.com/baku/ : الفيس بوك

 2017http://www.instagram.com/baku/ : انستجرام

 2017http://twitter.com/baku  : تويرت

  

 

 التسويق وجلنة لالحتاد العامة لألمانة شرتكتجتاا  املاال

 

 
 

 

عقد االتجتاا  التنسيقي لألمانة العامة لالحتاد حبضور سعادة األستاذ/ فيصل بن عبد العزيز النصار 

مبدينة باكو ملناقشة  2016مايو  11لالحتاد ورئيس وأعضاء جلنة التسويق وذلك يوم ومنسوبي األمانة العامة 

واليت سيتم مناقشتها مع  2017كافة النقاط املتعلقة بتنظيم دورة العاب التضامن اإلسالمي الرابعة باكو 

لفنية وأمور التسويق اللجنة املنظاة واخلاصة بتحديد األلعاب بصفة نهائية وبإعداد القواعد العامة واللوائح ا

 .والنقل التلفزيوني وكذلك شعار الدورة

كاا عقدت جلنة التسويق باالحتاد اتجتااعا تنسيقيا مع مسئولي جلنة التسويق والبث التلفزيوني لوضع 

آليات العال خالل الفرتة القادمة وكذلك مناقشة مقرتح اللجنة املنظاة واخلاص بشعار الدورة وكذلك 

 خلاصة بالدورة.تصايم الدعاية ا

وعقدت األمانة العامة اتجتااعا مع جلنة الربوتوكول اخلاصة بالدورة ومت مناقشة األمور املتعلقة حبفلي 

 .االفتتاح واخلتام حسب ماورد يف الئحة دورات العاب التضامن اإلسالمي

  

http://www.baku2017isg.com/
http://www.instagram.com/baku2017%20/
http://twitter.com/baku2017
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 2017ة باكو دور النطالق التنازلي العد حفل

 

 

 

 2016 مايو 12 يوم احتفاال للدورة املنظاة اللجنة نظات

 دورة انطالق على عام  التنازلي العد مبناسبة احتفاال

 الشباب وزير معالي حبضور اإلسالمي التضامن العاب

 واألمانة والتنسيق اإلشراف جلنة وأعضاء والرياضة

 .أوملبية جلنة( 40)  وممثلي لالحتاد العامة
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 يةاإلسالم األوملبية للجان فتوحيوم امللا

 الرابعة اإلسالمي التضامن لعاببشأن دورة أ

 

 

 

يوما  2016مايو  13يوم  2017نظات اللجنة املنظاة لدورة العاب التضامن اإلسالمي الرابعة باكو 

( جلنة أوملبية إسالمية وذلك ملناقشة أي استفسارات خاصة بتنظيم واستضافة 40مفتوحا لوفود )

ممثلي اللجنة املنظاة ومسئولي االحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي ومت الرد الدورة حبضور 

على خمتلف األسئلة اليت طرحت من تجانب مسئولي اللجان األوملبية ومت توزيع اإلصدار األول من 

 .الكتيبات الفنية لأللعاب املدرتجة يف الدورة
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 االحتاد عام منياستقبال أ

 السعودية العربية باملالكة تركيا مجهورية لسفري

 

 

 

 2016مايو  18يوم   االحتاد عام أمني النصار العزيز عبد بن فيصل/ األستاذ عادةاستقبل س

يونس دميريار سفري مجهورية تركيا باملالكة العربية السعودية  /بالرياض سعادة السفري

والوفد املرافق له وتجرى خالل االستقبال حبث املوضوعات ذات االهتاام املشرتك وأهاها تعزيز 

التعاون بني مجهورية تركيا واالحتاد الرياضي للتضامن اإلسالمي كاا تطرق احلديث عن 

مبدينة  2021رة العاب التضامن اإلسالمي اخلامسة عام رغبة مجهورية تركيا يف استضافة دو

اسطنبول وكذلك رغبة مجهورية تركيا يف دعم االحتاد ملشاركة مجهورية قربص الرتكية 

   .يف فعاليات وأنشطة االحتاد
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 لالحتاد العام استقبال األمني

 للهوكي األسيوي باالحتاد الدولية العالقات لرئيس

 

 

 

 

 

 عبد بن فيصل/ ألستاذستقبل اا

 يوم االحتاد عام أمني النصار العزيز

 إكرام طيب/ السيد 2016 مايو 29

 باالحتاد الدولية العالقات رئيس

 ومت حبضور للهوكي األسيوي

 بطولة أول تنظيم مقرتح مناقشة

 ومد والتعاون للهوكي إسالمية

 الرياضي االحتاد بني التعاون أواصر

 الدول يف وتطوريها اللعبة لنشر للهوكي واألسيوي الدولي واالحتاد اإلسالمي للتضامن

 .واحلكام للادربني التدريبية الدورات تنظيم أو الرياضية البطوالت بتنظيم سواء اإلسالمية
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 االتجتاا  التحضريي

 اإلسالمية الدول يف الرياضة إسرتاتيجية إلعداد
 

 

 

 

 الرياضي االحتاد قيام بشأن اإلسالمية للدول والرياضة الشباب لوزراء الثاني املؤمتر قرار ىلشارة إإ

 يف وعرضها  اإلسالمية الدول يف بالرياضة النهوض إسرتاتيجية بإعداد اإلسالمي للتضامن

 .تركيا جباهورية 2016 أكتوبر شهر يف عقده واملقرر  القادم االتجتاا 

 األستاذ بالتنسيق لالحتاد العامة األمانة قامت

 وكيل بالل احلايد عبد حماد /الدكتور

 الرتبية بكلية والبحوث العليا الدراسات

 عقد ومت اإلسكندرية جبامعة الرياضية

 اليت احملاور ملناقشة التحضريي االتجتاا 

 – 4 من الفرتة خالل وذلك اإلسرتاجتية تتضانها

 .بالرياض االحتاد مبقر 2016 مايو 5
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 للتناية اإلسالمي البنك مسئولي مع األمانة العامةقابلة م

 

 

 

 االحتاد مدير بني تنسيقي اتجتاا  عقد

 /واألستاذ الشيخ بن اهلل عبد بن خالد/ األستاذ

 املالية اخلدمات إدارة مدير اجلبالي أمحد

 2016 مايو 25 يوم للتناية اإلسالمي بالبنك

 اإلسالمي للتضامن الرياضي االحتاد مبقر

 الرياضي االحتاد بني التعاون سبل لبحث

 للتناية اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتضامن

 االحتاد أنشطة لتاويل تجديدة مصادر وإجياد

 .اإلسالمي التضامن العاب دورات ودعم

 مايو 29 يوم وذلك تجدة حمافظة يفاإلسالمي للتناية  البنك مبقرآخر  تنسيقي تجتاا عقد اومت 

  خالل الفرتة القادمة.إلعداد مذكرة التفاهم بني الطرفني للعال مبوتجبها  2016
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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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