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א د ) :(1מ א طو :ﺘﻨظم اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻬﺒوط ﺒﺎﻝﻤظﻼت ﺘﺤت إﺸراف اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻌرﺒـﻲ
ﻝﻠرﻴﺎﻀــﺔ اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ )إدارة اﻝﺸــؤون اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ( ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ طﺒﻘ ـﺎً ﻝﻬــذﻩ اﻝﻼﺌﺤــﺔ واﻝﻼﺌﺤــﺔ
اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒطوﻻت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ.
א د ) :(2אد!و:
.1

ﻴــﺘم ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝــدﻋوات اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒطــوﻻت اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻬﺒــوط ﺒــﺎﻝﻤظﻼت إﻝــﻰ اﻝــدول
اﻷﻋﻀﺎء ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠرﻴﺎﻀﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ.

.2

ﺘﻘوم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﺎدة اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺘوﺠﻴﻪ اﻝدﻋوة إﻝﻰ اﻝـدول اﻷﻋﻀـﺎء ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ
اﻝدول اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺒطوﻝﺔ ﻗﺒل ) (3ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤن ﻤوﻋدﻫﺎ.

.3

ﻴﺘﻌـﻴن ﻋﻠـﻰ اﻝـدول اﻝراﻏﺒـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ إﺒـﻼغ اﻝدوﻝـﺔ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﺒﻤواﻓﻘﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺒدﺌﻴـﺔ ﻗﺒـل ﻤوﻋـد اﻝﺒطوﻝـﺔ ﺒﻤـدة
) (2ﺸﻬرﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻤواﻓﻘﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒل ﻤوﻋد اﻝﺒطوﻝﺔ ﺒﺸﻬر ،ﻋﻠﻰ أن ﻴرﻓق ﻤﻌﻬﺎ ﻜﺸف ﻴﺘﻀﻤن
أﺴﻤﺎء اﻝوﻓد ورﺘﺒﻬم وﺼﻔﺘﻬم وﺘﺎرﻴﺦ وﺼول اﻝوﻓد.

א د )$ :(3ل א " :ﻴﺘﺸﻜل وﻓد ﻜل دوﻝﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺒطوﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
.1

رﺌﻴس اﻝوﻓد.

.2

ﻤدﻴر اﻝﻔرﻴق.

.3

ﻋدد  3ﻤدرﺒﻴن.

.4

ﺤﻜم دوﻝﻲ إن وﺠد.

.5

ﻋدد ) (5ﻗﺎﻓزﻴن )ﻓرﻴق رﺠﺎل(.

א د ) %  :(3א طو:
اﻝﻴوم اﻷول

:

وﺼول اﻝﻔرق اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ.

اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻨﻲ

:

اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﻔﻨﻲ  +ﺘدرﻴب رﺴﻤﻲ.

اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻝث

:

ﺤﻔل اﻻﻓﺘﺘﺎح  -ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت رﺴﻤﻴﺔ.

اﻝﻴوم اﻝراﺒﻊ

:

ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت رﺴﻤﻴﺔ.

اﻝﻴوم اﻝﺨﺎﻤس

:

ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت رﺴﻤﻴﺔ.

اﻝﻴوم اﻝﺴﺎدس

:

ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت رﺴﻤﻴﺔ.

اﻝﻴوم اﻝﺴﺎﺒﻊ

:

ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت رﺴﻤﻴﺔ.

اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻤن

:

ﻴوم ﺤر.

اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﺴﻊ

:

ﺤﻔل اﻝﺨﺘﺎم وﺘوزﻴﻊ اﻝﺠواﺌز.

اﻝﻴوم اﻝﻌﺎﺸر

:

ﻤﻐﺎدرة اﻝﻔرق اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ.
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א د )  &  :(4א طو :ﺘﺸﺘﻤل ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻝﺒطوﻝﺔ ﻋﻠﻰ:
.1

دﻗﺔ إﺼﺎﺒﺔ اﻝﻬدف )ﻓردى  -ﻓرق( إﺠﺒﺎري.

.2

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝدوران  -اﺨﺘﻴﺎري ﺤﺴب رﻏﺒﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ.

.3

ﺘﻤﺎﺴك )ﺘﺸﻜﻴل إﺴﻘﺎط ﺤر( اﺨﺘﻴﺎري ﺤﺴب رﻏﺒﺔ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ.

א د ) '  :(5א وط  & א طو א  א:
.1

ﻤﺴــﺎﺒﻘﺔ اﻝﺒطوﻝــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ :وﻫــﻰ ﺜــﻼث ﻤﺴــﺎﺒﻘﺎت ﻋﻠــﻰ اﻝﻨﺤــو اﻝﺘــﺎﻝﻲ ،ﺤﺴــب اﻝﻨظــﺎم اﻝﻤﻌﻤــول ﺒــﻪ ﻓــﻲ
اﻝﻤﺠﻠس اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠرﻴﺎﻀﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ )اﻝﺴﻴزم(:
أ.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ دﻗﺔ اﻝﻬدف:
)( 1

اﻻرﺘﻔﺎع 3500 :ﻗدم أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  1000ﻤﺘر.

)( 2

ﻋدد اﻝﻘﻔزات :ﺘﺒدأ ﻤن  4ﻗﻔزات إﻝﻰ  8ﻗﻔزات.

)( 3

ﻋدد اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﻔرﻴق :ﺨﻤﺴﺔ ﻗﺎﻓزﻴن ﺘﺤﺴب ﻨﺘﺎﺌﺞ أﺤﺴن أرﺒﻌﺔ .

)( 4

ﻨوع اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ :ﻓردﻴﺔ  /ﻓرق .

)( 5

ﻨظﺎم اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ :ﻫﺒوط ﻋﻠﻰ ﻤﻨطﻘﺔ ﻗطرﻫﺎ ) (15ﻤﺘ ار وﺒﻬﺎ ﻗرص إﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻤﻊ ﻝوﺤﺔ
ﺘﺄﺸﻴر اﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ ﻝﻌرض اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ وﻗطرﻩ ) (15ﺴم داﺌري اﻝﺸﻜل ،ﺤﻴث ﺘﻘﺎس اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺒﻠﻤس ﻜﻌب رﺠل اﻝﻘﺎﻓز ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼف اﻝﻘرص .

)( 6

ﻨظﺎم اﻝﺘﺤﻜﻴم:
) أ ( ﺘﺤﺴب اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻨد ﻝﻤس أي ﺠزء ﻤن ﺠﺴم اﻝﻘﺎﻓز ﻝﻸرض ،وﺴﻴﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ،
أﻗﺼﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺘﺤﺴب.
)ب(

ﺘﺤﺴب ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻘﺎﻓز اﻝﻔردي  /اﻝﻔرق ،ﻤﺠﻤوع أﻗل ﻤن اﻝﺴﻨﺘﻤﻴﺘرات ﻓﻲ ﻜل
اﻝﻘﻔزات دﻗﺔ اﻝﻬدف.

)ﺠ ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺎدل ﻓﻲ أي ﻤن اﻝﻤراﻜز اﻷول أو اﻝﺜﺎﻨﻲ أو اﻝﺜﺎﻝث ،ﻴﺘم إﺠراء ﻗﻔزات
إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﺴر اﻝﺘﻌﺎدل وﻻ ﺘﻀﺎف ﻓﻲ اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻌﺎم.
ب.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝدوران:
)( 1

اﻻرﺘﻔﺎع 7000 :ﻗدم أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  2000ﻤﺘر.

)( 2

ﻋدد اﻝﻘﻔزات :ﺘﺒدأ ﻤن  3ﻗﻔزات إﻝﻰ  4ﻗﻔزات.

)( 3

ﻋدد اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن :ﻗﺎﻓز واﺤد.

)( 4

ﻨوع اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ :ﻓردﻴﺔ.

)( 5

ﻨظﺎم اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ:
) أ ( ﻫﺒوط اﻝﻘﺎﻓز ﺤ اًر ﻋﻠﻰ أن ﻴﻘوم ﺒﺈﺠراء ﺴﺘﺔ ﺤرﻜﺎت ﻓردﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠو ﺒدون ﻓﺘﺢ
اﻝﻤظﻠﺔ ﺒﺄﻗل وﻗت ﻤﻤﻜن ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴزﻴد ﻋن  16ﺜﺎﻨﻴﺔ.
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)ب (

ﻨظﺎم ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺠوﻻت اﻷرﺒﻊ:
اﻝﻘﻔزة اﻷوﻝﻰ

اﻝﻘﻔزة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ

اﻝﻘﻔزة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ

اﻝﻘﻔزة اﻝراﺒﻌﺔ

دورة ﺸﻤﺎﻻً

دورة ﻴﻤﻴﻨﺎً

دورة ﺸﻤﺎﻻً

دورة ﻴﻤﻴﻨﺎً

دورة ﻴﻤﻴﻨﺎً

دورة ﺸﻤﺎﻻً

دورة ﻴﻤﻴﻨﺎً

دورة ﺸﻤﺎﻻً

دورة ﺨﻠﻔﻴﺔ

دورة ﺨﻠﻔﻴﺔ

دورة ﺨﻠﻔﻴﺔ

دورة ﺨﻠﻔﻴﺔ

دورة ﺸﻤﺎﻻً

دورة ﻴﻤﻴﻨﺎً

دورة ﻴﻤﻴﻨﺎً

دورة ﺸﻤﺎﻻً

دورة ﻴﻤﻴﻨﺎً

دورة ﺸﻤﺎﻻً

دورة ﺸﻤﺎﻻً

دورة ﻴﻤﻴﻨﺎً

دورة ﺨﻠﻔﻴﺔ

دورة ﺨﻠﻔﻴﺔ

دورة ﺨﻠﻔﻴﺔ

دورة ﺨﻠﻔﻴﺔ

)ﺠ ( طرﻴﻘﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘﻔز :دﺨول اﻝطﺎﺌرة )ﻋﻠﻰ ﺤﺴب اﻝﻤرﻓق اﻝﻤﺒﻴن( وﺒﺈﺸﺎرة ﻤن
ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺤﻜﺎم ﻴﺒدأ اﻝﻘﻔز ﻋن طرﻴق اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻼﺴﻠﻜﻲ ﻴﺘم ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻘﺎﻓز ﺒﺄﺠﻬزة
ﺘﺼوﻴر اﻝﻔﻴدﻴو ﻤن اﻷرض إﻝﻰ اﻝﺠو ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝدورات أو اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻤﻘررة.
) (6ﻨظﺎم اﻝﺘﺤﻜﻴم:
) أ ( ﺘﺤﺴب اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻗﻔزة ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺎﻝﺜواﻨﻲ واﻝﻤﻌدة ﻓﻲ
ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﻘوﺒﺎت اﻝﻤرﻓق.
)ب(

ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺴﻴﺎن أو زﻴﺎدة ﺤرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺤرﻜﺎت اﻝﻤﻘررة أو اﻝﻐﻴر ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻤﻌد ،ﻴﻌطﻰ اﻝﻘﺎﻓز  16ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎرج اﻝزﻤن )وﺘﻀﻊ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺤﻜﺎم
ﻋﻼﻤﺔ ) (Zﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗﻔزة ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ.

)ﺠ ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺎدل ﻋﻠﻰ اﻝﻤرﻜز اﻷول أو اﻝﺜﺎﻨﻲ أو اﻝﺜﺎﻝث ﻴﺘم إﺠراء ﻗﻔزات
إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻝﻜﺴر اﻝﺘﻌﺎدل وﻻ ﺘﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻌﺎم.
)د (

ﺘﺤﺴب اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﺠزاءات ﻓﻲ ﻜل ﻗﻔزة واﻝﻘﺎﻓز اﻝذي ﺤﺼل ﻋﻠﻰ
أﻗل ﻤﺠﻤوع ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠزاءات ﺒﺄﻗل وﻗت ﻤﻤﻜن ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺒطوﻝﺔ اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻓﻲ اﻝدوران اﻝﻔردي.

)ﻫ ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث ﺨﻠل ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﻤظﻠﺔ ﻤﺒﻜ اًر ،ﻻ ﻴﺤق ﻝﻪ إﻋﺎدة اﻝﻘﻔزة.
ﺠ.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺘﻤﺎﺴك:
)( 1

اﻻرﺘﻔﺎع 9500 :ﻗدم أي ﻤﺎ ﻴﻌﺎدل  3000ﻤﺘر.

)( 2

ﻋدد اﻝﻘﻔزات :ﺘﺒدأ ﻤن  3ﻗﻔزات إﻝﻰ  4ﻗﻔزات.

)( 3

ﻋدد اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن :أرﺒﻌﺔ ﻗﺎﻓزﻴن  +ﻤﺼور ﺠوى إن وﺠد.

)( 4

ﻨوع اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ :ﻓرق.
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)( 5

ﻨظﺎم اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ:
) أ ( ﻴﻨﻔذ اﻝﻔرﻴق ﺒﺄرﺒﻌﺔ ﺘﺸﻜﻴﻼت أو ﺤرﻜﺎت ﻤﺘﻜررة ﻋﻠﻰ أن ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ أﻜﺒر ﻋدد
ﻤﻤﻜن ﻤن اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ أﻗل زﻤن ﻤﻤﻜن وأن ﻻ ﻴزﻴد ﻋن  30ﺜﺎﻨﻴﺔ.
)ب(

ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎر اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت واﻝﺤرﻜﺎت )اﻝﻤرﻓق اﻝﻤﺒﻴن( ﻋن طرﻴق اﻝﻘرﻋﺔ ﻤن ﻝﺠﻨﺔ
اﻝﺤﻜﺎم.

)ﺠ ( ﻴﻨﻔذ ﻜل ﻓر ﻴق ﻤﺠﻤوﻋﺔ واﺤدة ﻤن اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﻤﺒﻴﻨﺔ واﻝﻔﻘرة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻤﺠﻤوﻋﺔ أﺨرى ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت ).(A,B,C,D
)د (

ﻴﺘم ﺨروج اﻝﻔرﻴق ﻤن اﻝطﺎﺌرة ﺒوﻀﻌﻴﺔ ﻤرﺘﺒط ﺒﻌﻀﻬم اﻝﺒﻌض ﺒﻤﺴﻜﺎت واﻀﺤﺔ
وﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﺒﺎﻝﺤرﻜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت ﺒوﻀﻌﻴﺔ )اﻝﻨﺠﻤﺔ(.

)( 6

ﻨظﺎم اﻝﺘﺤﻜﻴم:
) أ ( اﻝﺨروج ﻤن اﻝطﺎﺌرة ﻋﻠﻰ ﺤﺴب ﻤﺎ ﻴراﻩ رﺌﻴس اﻝﻔرﻴق داﺨل اﻝطﺎﺌرة.
)ب(

ﺘﺤﺴب ﻝﻜل ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻘطﻊ اﻝواﺤد ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت ﻨﻘطﺔ واﺤدة وأن ﺘﻜون
ﻤن ﻀﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ.

)ﺠ ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻨﺴﻴﺎن اﻝﺤرﻜﺔ أو إﻨﺘﻬﺎء ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻠﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻻ ﺘﺤﺴب اﻝﻘﻔزة .
)د (

ﻴﺠب أن ﻴطﺒق ﻜل ﻓرﻴق ﻤن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﺘﺸﻜﻴﻼت اﻝﺘﻲ أﻗرﺘﻬﺎ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺤﻜﺎم
ﺘﻜون واﻀﺤﺔ وﻤﺒﻴﻨﺔ ﻝﻤﺸﺎﻫدﺘﻬﺎ ﻤن اﻷرض.

)ﻫ ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث ﺨﻠل ﻓﻲ اﻝﻤظﻠﺔ ﻷﺤد أﻋﻀﺎء اﻝﻔرﻴق ﻤﺜل ﻤرور  30ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤن
ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻘﻔزة ﻻ ﻴﻌطﻰ اﻝﺤق ﺒﺈﻋﺎدة اﻝﻘﻔز.
)و ( ﺘﺤﺴب اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﻘﺎط ﻝﻜل ﻓرﻴق ﻓﻲ ﻜل ﻗﻔزة واﻝﻔرﻴق اﻝذي ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ
أﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫو اﻝﻔﺎﺌز ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ.
)ز ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻌﺎدل اﻝﻔرق ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز اﻷول أو اﻝﺜﺎﻨﻲ أو اﻝﺜﺎﻝث ،ﻴﺘم إﺠراء ﻗﻔزة
إﻀﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻤﺎﺴك وﺘﺤدد ﻫذﻩ اﻝﻘﻔزة ﺒﻌد إﺠراء اﻝﻘرﻋﺔ ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت
اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﻤﻘررة ﻓﻲ اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ.
)ح ( ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﻤرار اﻝﺘﻌﺎدل ﻓﺎن اﻝﻔرق اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻷﻤر ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺘﻌﺎدﻝﺔ.
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א((( د ) (((&  :(7א((($ط  :ﺘ ــﺘم ﻤراﻗﺒ ــﺔ اﻝﻤﻨﺸ ــطﺎت اﻝﻤﻤﻨوﻋ ــﺔ ﺨ ــﻼل اﻝﺒطوﻝ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻼﻋﺒ ــﻴن وﻓﻘـ ـﺎً
ﻝﻺﺠ ـ ـراءات اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻌﺘﻤـ ــدﻫﺎ ﻝﺠﻨـ ــﺔ اﻝﻤﻨﺸـ ــطﺎت ﻝﻠﺒطوﻝـ ــﺔ ،ووﻓﻘ ـ ـﺎً ﻝﻘ ـ ـواﻨﻴن اﻝﻠﺠﻨـ ــﺔ اﻝدوﻝﻴـ ــﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤـ ــﺔ
اﻝﻤﻨﺸطﺎت ).(WADA
א د ) :(8א*وא(((((ز :ﺘﻘدم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌزﻴن ﻓﻲ اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﺠواﺌز اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
.1

ﻜــﺄس اﻝﺒطوﻝــﺔ اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻬﺒــوط ﺒــﺎﻝﻤظﻼت :ﻴﻔــوز ﺒــﻪ ﻓرﻴــق اﻝدوﻝــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﺤﺼــل ﻋﻠــﻰ أﻋﻠــﻰ
ﻤﺠﻤوع ﻨﻘﺎط ﻝﻠﻔرق ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻝﺜﻼث اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ )اﻝدﻗﺔ  -اﻝدوران -اﻝﺘﻤﺎﺴك(.

.2

اﻝﻤﻴــداﻝﻴﺎت :ﺘﺘــوج اﻝﻔــرق اﻝــﺜﻼث اﻝﻔــﺎﺌزة ﻓــﻲ ﻜــل ﻤﺴــﺎﺒﻘﺔ وﺘﺴــﻠم اﻝﻤﻴــداﻝﻴﺎت اﻝذﻫﺒﻴــﺔ واﻝﻔﻀــﻴﺔ واﻝﺒروﻨزﻴــﺔ
ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
أ.

ﺘﺴﻠم ﻤﻴداﻝﻴﺎت اﻝﻔوز )ذﻫب  -ﻓﻀﺔ  -ﺒروﻨز( ﻝﻠﻔرق اﻝﺜﻼث اﻷواﺌل ﻓﻲ دﻗﺔ اﻝﻬدف.

ب.

ﺘﺴﻠم ﻤﻴداﻝﻴﺎت اﻝﻔوز )ذﻫب  -ﻓﻀﺔ  -ﺒروﻨز( ﻝﻠﻔرق اﻝﺜﻼث اﻷواﺌل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝدوران.

ﺠ.

ﺘﺴﻠم ﻤﻴداﻝﻴﺎت اﻝﻔوز ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوع اﻝﻌﺎم )ذﻫب  -ﻓﻀﺔ  -ﺒروﻨز(.

د.

ﺘﺴﻠم ﻤﻴداﻝﻴﺎت اﻝﻔوز ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤن اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ اﻝﺜﻼث ﻝﻜل ﻋﻀو ﻤن أﻋﻀﺎء
اﻝﻔرﻴق.

.3

ﻴﺠوز ﺘﻘدﻴم ﺠواﺌز وﻫداﻴﺎ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻤن ِﻗﺒل اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﺒطوﻝﺔ.

א د ) + :(9מ ! ((:
.1

ﻜــل ﻤــﺎ ﻝــم ﻴــرد ﺒﺸــﺄﻨﻪ ﻨــص ﺨــﺎص ﻓ ــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻼﺌﺤــﺔ ﻴــﺘم اﻝرﺠــوع ﻓﻴــﻪ إﻝــﻰ اﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ
ﻝﻠﺒط ــوﻻت اﻝﻌرﺒﻴ ــﺔ اﻝﻌﺴ ــﻜرﻴﺔ ،وﻝـ ـواﺌﺢ اﻝﻤﺠﻠ ــس اﻝ ــدوﻝﻲ ﻝﻠرﻴﺎﻀ ــﺔ اﻝﻌﺴ ــﻜرﻴﺔ )اﻝﺴ ــﻴزم( ،واﻝﻘواﻋ ــد اﻝﻔﻨﻴ ــﺔ
ﻝﻼﺘﺤﺎد اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠﻬﺒوط ﺒﺎﻝﻤظﻼت.

.2

ﻴﻜ ــون ﺤ ــق ﺘﻔﺴ ــﻴر ﻫ ــذﻩ اﻝﻼﺌﺤ ــﺔ ﻝﻤﻨ ــدوب اﻝﻠﺠﻨ ــﺔ اﻝﻔﻨﻴ ــﺔ اﻝرﺌﻴﺴ ــﻴﺔ ﻝﻼﺘﺤ ــﺎد اﻝﻌرﺒ ــﻲ ﻝﻠرﻴﺎﻀ ــﺔ اﻝﻌﺴ ــﻜرﻴﺔ
اﻝﻤﺸرف ﻋﻠﻰ اﻝﺒطوﻝﺔ.
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إﺴﺘﻤﺎرة اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ
اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻬﺒوط ﺒﺎﻝﻤظﻼت
اﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺒدﺌﻴﺔ
/

يجب إرسالھا قبل
إلى:

/

فاكس :
نسخة إلى:
األمانة العامة لالتحاد العربي للرياضة العسكرية.
الدولـــــــة :

المشــــــــــاركة:

نعم

ال

عدد أفراد البعثة :

وسائل االنتقال:

طيران

سيارة/باص

وسائل أخـــرى:
التاريخ...........................:
التوقيع...........................
االسم والرتبة................................................... :
الصفــــــــــة ................................................... :
التوقيـــــــــع ................................................... :
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إﺴﺘﻤﺎرة اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ
اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻬﺒوط ﺒﺎﻝﻤظﻼت
اﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
يجب إرسالھا قبل

/

/

إلى:
فاكس :
نسخة إلى :
األمانة العامة لالتحاد العربي للرياضة العسكرية.
الدولـــــــة :

تاريخ الوصول
مكان الوصول
زمن الوصول
وسيلة االنتقال
تفاصيل الرحلة
تاريخ المغادرة
زمن المـغادرة
التاريخ...........................:
التوقيع...........................
االسم والرتبة................................................... :
الصفــــــــــة ................................................... :
التوقيـــــــــع ................................................... :
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ﺘﺎﺒﻊ اﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ  -ﺘﺸﻜﻴل اﻝﺒﻌﺜﺔ
اﻝدوﻝــﺔ............................................. :
أوﻻً  :اﻝﺠﻬﺎز اﻹداري واﻝﻔﻨﻲ :
اﻝﺼﻔﺔ

م
1

اﻝرﺘﺒﺔ

ﻤﻼﺤظﺎت

اﻻﺴم

رﺌﻴس اﻝوﻓد

2

ﻤدﻴر اﻝﻔرﻴق

3

ﻤدرب

4

أﺨﺼﺎﺌﻲ ﻋﻼج طﺒﻴﻌﻲ

5

ﺤﻜم دوﻝﻲ

ﺜﺎﻨﻴﺎ  :اﻝﻼﻋﺒون:
م

اﻻﺴم

اﻝرﺘﺒﺔ

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻴﻼد

1
2
3
4
5
ﻋدد  5ﻗﺎﻓزﻴن

-8-

رﻗم ﺠواز

رﻗم اﻝﺒطﺎﻗﺔ

اﻝﺴﻔر

اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ

ﻤرﻜز اﻝﻠﻌب

د ن س אو&د
يجب إرسالھا قبل

/

/

الدولـــــــة :
أقر أنا الموقع أدناه رئيس بعثة .....................................بأنني قد قرأت وفھمت التعليمات التالية:
 .1البعثة التي تصل إل<ى البطول<ة ب<دون تأكي<د مش<اركتھا ربم<ا ي<تم اس<تبعادھا م<ن البطول<ة إذا تس<بب
وصولھا الغير مخطط له في مشاكل حقيقة للدولة المنظمة.
 .2البعثة التي ال ترتدي الزى العسكري الرسمي خالل حفل االفتتاح للبطولة ال يسمح لھ<ا بالمش<اركة
ف<<ي البطول<<ة وس<<وف ي<<تم اتخ<<اذ ھ<<ذا الق<<رار بواس<<طة الممث<<ل الرس<<مي لإلتح<<اد العرب<<ي للرياض<<ة
العسكرية.
 .3يجب على رئيس الوفد والالعبين واإلداريين اآلخرين احترام التنظيم<ات الخاص<ة باالتح<اد العرب<ي
للرياضة العسكرية خاصة فيما يتعلق بقواعد السلوك واالنضباط العام ،وفي حالة المخالفة سوف
يتم استبعاد الالعبين أو الفرق المخالفة بواسطة اللجنة المنظمة.
 .4انسجاما مع القوانين واألنظمة المتبعة في االتحاد العربي للرياضة العسكرية ،يحظر عل<ى الجمي<ع
القيام باألعمال والتصرفات ذات الطبيعة السياسية والدينية أثن<اء البطول<ة خاص<ة توزي<ع الوث<ائق
والمنشورات والصور والمطبوعات...الخ .ويعرض أي خ<رق لھ<ذه التعليم<ات إل<ى االس<تبعاد م<ن
البطولة.
 .5ينبغ<<ي عل<<ى جمي<<ع رؤس <اء البعث<<ات التأكي<<د عل<<ى حم<<ل جمي<<ع أعض<<اء البعث<<ة ل<<ألوراق الثبوتي<<ة
المطلوبة عند التسجيل على أن تكون سارية المفع<ول ،علم<ا ً بأن<ه ل<ن يس<مح لالعب<ين بالمش<اركة
في البطولة ما لم تستوفى جميع األوراق المطلوبة.
التاريخ...........................:
التوقيع...........................
االسم والرتبة................................................... :
الصفــــــــــة ................................................... :
التوقيـــــــــع ................................................... :
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