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א د )  :(1מ א طو :ﺘﻨظم اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ ﻝﻠرﻤﺎﻴـﺔ ﺘﺤـت إﺸـراف اﻻﺘﺤـﺎد اﻝﻌرﺒـﻲ ﻝﻠرﻴﺎﻀـﺔ
اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ )إدارة اﻝﺸــؤون اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ( ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ طﺒﻘ ـﺎً ﻝﻬــذﻩ اﻝﻼﺌﺤــﺔ وﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ
اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺒطوﻻت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ.
א د ) :(2אد!و:
.1

ﻴــﺘم ﺘوﺠﻴــﻪ اﻝــدﻋوات اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸــﺎرﻜﺔ ﻓــﻲ اﻝﺒطــوﻻت اﻝﻌرﺒﻴــﺔ اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ ﻝﻠرﻤﺎﻴــﺔ إﻝــﻰ اﻝــدول اﻷﻋﻀــﺎء
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

ﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝراﻏﺒﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ إﺒﻼغ اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤـﺔ ﺒﻤواﻓﻘﺘﻬـﺎ اﻝﻤﺒدﺌﻴـﺔ ﺒـذﻝك ﻗﺒـل ﻤوﻋـد اﻝﺒطوﻝـﺔ
ﺒﻤدة ) (2ﺸﻬرﻴن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻤواﻓﻘﺘﻬﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻗﺒـل ﻤوﻋـد اﻝﺒطوﻝـﺔ ﺒﺸـﻬر ،ﻋﻠـﻰ أن ﻴرﻓـق ﻤﻌﻬـﺎ ﻜﺸـف
ﻴﺘﻀﻤن أﺴﻤﺎء اﻝوﻓد ورﺘﺒﻬم وﺼﻔﺘﻬم وﺘﺎرﻴﺦ وﺼول اﻝوﻓد.

.4

ﻋﻠﻰ اﻝدول اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﺼطﺤﺎب اﻷﺴﻠﺤﺔ واﻝذﺨﺎﺌر اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻬﺎ ﻝﻠﺘدرﻴب واﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت.

.5

ﺘوﻓر اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ذﺨﺎﺌر ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت ﺒﺤد أدﻨﻰ ) (3أﻨواع ﻝﻠﺒﻴﻊ ﻝﻠوﻓود.

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

رﺌﻴس اﻝوﻓد.

.2

ﻤدﻴر اﻝﻔرﻴق.

.3

ﻋدد  3ﻤدرﺒﻴن.

.4

طﺒﻴب  /أﺨﺼﺎﺌﻲ ﻋﻼج طﺒﻴﻌﻲ.

.5

ﻓﻨﻲ أﺴﻠﺤﺔ

.6

ﻋدد  4ﻻﻋﺒﻴن ﻤﺴدس.

.7

ﻋدد  4ﻻﻋﺒﻴن ﺒﻨدﻗﻴﺔ.

.8

ﻋدد  4ﻻﻋﺒﺎت ﺴﻴدات.

א د ) %  :(3א طو:
اﻝﻴوم اﻷول :وﺼول اﻝﻔرق اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ.
اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻝﻔﻨﻲ.
اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻝث :اﻝﺘدرﻴب اﻝرﺴﻤﻲ  -ﺤﻔل اﻻﻓﺘﺘﺎح.
اﻝﻴوم اﻝراﺒﻊ :ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.
اﻝﻴوم اﻝﺨﺎﻤس :ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.
اﻝﻴوم اﻝﺴﺎدس :ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.
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اﻝﻴوم اﻝﺴﺎﺒﻊ :ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.
اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻤن :ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت  -ﺤﻔل اﻝﺨﺘﺎم.
اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﺴﻊ :ﻴوم ﺤر.
اﻝﻴوم اﻝﻌﺎﺸر :ﻤﻐﺎدرة اﻝﻔرق اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ.
א د )  &  :(4א طو :ﺘﺸﺘﻤل ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻝﺒطوﻝﺔ ﻋﻠﻰ:
.1

ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت رﻤﻰ اﻝﻤﺴدس.

.2

ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت رﻤﻰ اﻝﺒﻨدﻗﻴﺔ.

.3

ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت إﻀﺎﻓﻴﺔ )إذا رﻏﺒت اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظم(.

.4

ﻤﺴـﺎﺒﻘﺎت اﻝﺒطوﻝـﺔ اﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ :وھ ى أرب ع مس ابقات حس ب النظ ام المعم ول ب ه ف ي المجل س ال دولي
للرياضة العسكرية )السيزم(:
ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﺴدس اﻝﻤرﻜزي ﻜﺒﻴر اﻝﻌﻴﺎر  25م )رﻤﻰ دﻗﺔ  30طﻠﻘﺔ  +رﻤﻰ ﺨﺎطف  30طﻠﻘﺔ(.
أ.
ب.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﺴدس ﻜﺒﻴر اﻝﻌﻴﺎر  25م رﻤﻰ ﻋﺴﻜري ﺴرﻴﻊ  60طﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼث دﻓﻌﺎت ﻜل دﻓﻌﺔ
 20طﻠﻘﺔ ﺒﺄزﻤﻨﺔ ) 10ث  8 -ث  6 -ث(.

ﺠ.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺒﻨدﻗﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة ﻜﺒﻴرة اﻝﻌﻴﺎر  300ﻤﺘر رﻤﻰ دﻗﺔ ) ﺒطﻲء(  20طﻠﻘﺔ ﻤرﺘﻜ اًز – راﻗداً – واﻗﻔﺎً.

د.

ﻤﺴـﺎﺒﻘﺔ اﻝﺒﻨدﻗﻴـﺔ اﻝﻤوﺤـدة ﻜﺒﻴـرة اﻝﻌﻴـﺎر  300ﻤﺘـر رﻤـﻰ ﺴـرﻴﻊ ) 3أوﻀـﺎع  20طﻠﻘـﺔ( ﻤرﺘﻜـ اًز –
راﻗداً – واﻗﻔﺎً.

ﻫ.
و.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺒﻨدﻗﻴﺔ ﺜﻼث أوﻀﺎع ﺴﻴدات  50م ﻤرﺘﻜ اًز – راﻗداً – واﻗﻔﺎً.
ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺒﻨدﻗﻴﺔ راﻗد ﺴﻴدات  50م.

ز.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻤﺴدس اﻝرﻴﺎﻀﻲ ﺴﻴدات  25م.

ح.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨرطوش )إﺴﻜﻴت( رﺠﺎل.

ط.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨرطوش )ﺘراب( رﺠﺎل.

ى.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺨرطوش )إﺴﻜﻴت( ﺴﻴدات.

ك.

ﻨظﺎم ﻜل ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ طﺒﻘﺎً ﻝﻘﺎﻨون اﻝﺴﻴزم اﻝﻌﺴﻜري.

א د )  :(5מ א طو:
.1

ﻨظﺎم ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ رﻤﻰ اﻝﻤﺴدس:
أ.

اﻝﻤﺴدس اﻝﻤرﻜزي ﻜﺒﻴر اﻝﻌﻴﺎر:
) (1

رﻤـﻰ اﻝدﻗـﺔ :ﺘرﻤـﻰ  30طﻠﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـت ﻤﺠﻤوﻋـﺎت ﻜـل ﻤﺠﻤوﻋـﺔ  5طﻠﻘـﺎت ﺒـزﻤن 6
دﻗﺎﺌق ،وﻴرﻤﻰ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ رﻤﻰ ﺘﺠرﻴﺒﻲ  5طﻠﻘﺎت ﺒﻨﻔس اﻝﺸروط.

) (2

رﻤـﻰ ﺨـﺎطف :ﺘرﻤـﻰ  30طﻠﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺴـت ﻤﺠﻤوﻋـﺎت ﻜـل ﻤﺠﻤوﻋـﺔ  5طﻠﻘـﺎت ﺘرﻤـﻰ
اﻝطﻠﻘـﺔ اﻝواﺤـدة ﺨـﻼل  3ﺜـوان ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ارﺤـﺔ  7ﺜـوان ،وﻴﺴـﺒق اﻝرﻤـﻲ رﻤـﻰ ﺘﺠرﻴﺒـﻲ 5
طﻠﻘﺎت ﺒﻨﻔس اﻝﺸروط.
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ب.

اﻝﻤﺴدس ﻜﺒﻴر اﻝﻌﻴﺎر 25م رﻤﻰ ﻋﺴﻜري ﺴرﻴﻊ :ﺘرﻤﻰ  60طﻠﻘﺔ ﺒﺄزﻤﺎن  10ث 8 ،ث6 ،ث
ﻤوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ :
) 20 (1طﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ  5طﻠﻘﺎت ﺒزﻤن  10ث ﻝﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ.
) 20 (2طﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ  5طﻠﻘﺎت ﺒزﻤن  8ث ﻝﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ.
) 20 (3طﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ أرﺒﻊ ﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻜـل ﻤﺠﻤوﻋـﺔ  5طﻠﻘـﺎت ﺒـزﻤن  6ث ﻝﻜـل ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻴﺴـﺒﻘﻬﺎ
 5طﻠﻘﺎت رﻤﻰ ﺘﺠرﻴﺒﻲ ﺒزﻤن  10ث.

.2

ﻨظﺎم ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ رﻤﻰ اﻝﺒﻨدﻗﻴﺔ اﻝﻤوﺤدة ﻜﺒﻴر اﻝﻌﻴﺎر  300م:
أ.

اﻝرﻤﻲ اﻝﺒطﻲء )اﻝدﻗﺔ( ﺜﻼﺜﺔ أوﻀﺎع ×  20طﻠﻘﺔ ﻝﻜل وﻀﻊ:
) 20 (1طﻠﻘﺔ ﻝﻠوﻀﻊ ﻤرﺘﻜ اًز.
) 20 (2طﻠﻘﺔ ﻝﻠوﻀﻊ راﻗداً.
) 20 (3طﻠﻘﺔ ﻝﻠوﻀﻊ واﻗﻔﺎً.
) (4واﻝزﻤن اﻝﻌﺎم ﻝﻠﺜﻼث أوﻀﺎع  2.30ﺴﺎﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ زﻤن اﻝرﻤﻲ اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ.

ب.

اﻝرﻤﻲ اﻝﺴرﻴﻊ )ﺜﻼﺜﺔ أوﻀﺎع ×  20طﻠﻘﺔ(:
) (1اﻝوﻀﻊ ﻤرﺘﻜ اًز  20طﻠﻘﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ  10طﻠﻘﺎت ﺒزﻤن  1.03دﻗﻴﻘﺔ.
) (2اﻝوﻀﻊ راﻗداً  20طﻠﻘﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ  10طﻠﻘﺎت ﺒزﻤن 2دﻗﻴﻘﺔ.
) (3اﻝوﻀﻊ واﻗﻔﺎً  20طﻠﻘﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺘﻴن ﻜل ﻤﺠﻤوﻋﺔ  10طﻠﻘﺎت ﺒزﻤن  2دﻗﻴﻘﺔ.
) (4ﻴﺤـق ﻝﻠ ارﻤـﻲ رﻤـﻰ أي ﻋـدد ﻤـن اﻝطﻠﻘـﺎت ﺒرﻤـﻲ اﻝﺘﺠرﻴـب ﻗﺒـل اﻝﺒـدء ﺒرﻤـﻲ اﻝﺴـرﻋﺔ ﻤـن أي
وﻀﻊ ﻴرﻴدﻩ ﺨﻼل زﻤن ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز  12دﻗﻴﻘﺔ.

א د ) :(6ﺘﺘم اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت ﺒﻨظﺎم اﻝﻔرق واﻝﻔردي ﺒﺤﻴث ﻴﻤﺜل ﻜل ﻓرﻴق  4رﻤﺎة ﺘﺤﺘﺴب ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝرﻤﺎة اﻝﺜﻼﺜﺔ.
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(وאز :ﺘﻘدم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌزﻴن ﻓﻲ اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﺠواﺌز اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
.1

.2

ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻝﻔردي:
أ.

اﻷول :ﻤﻴداﻝﻴﺎت ذﻫﺒﻴﺔ.

ب.

اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻴداﻝﻴ ــﺎت ﻓﻀﻴ ـ ــﺔ.

ﺠ.

اﻝﺜﺎﻝث :ﻤﻴداﻝﻴ ــﺎت ﺒروﻨ ـزﻴــﺔ.

ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻝﻔرق:
أ.

اﻷول :ﻤﻴداﻝﻴﺎت ذﻫﺒﻴﺔ.

ب.

اﻝﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻴداﻝﻴ ــﺎت ﻓﻀﻴ ـ ــﺔ.

ﺠ.

اﻝﺜﺎﻝث :ﻤﻴداﻝﻴ ــﺎت ﺒروﻨ ـزﻴــﺔ.
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.3

ﻜﺄس ﻝﻠﻔرﻴق اﻝﻔﺎﺌز ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ.

.4

ﻜﺄس ﻷﻓﻀل راﻤﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ.

.5

ﻜ ــﺄس اﻝﺒطوﻝـــﺔ )ﻴﻔ ــوز ﺒـــﻪ ﻓرﻴ ــق اﻝدوﻝـــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺤﺼـــل ﻋﻠ ــﻰ أﻋـ ــل ﻤﺠﻤ ــوع درﺠـــﺎت ﻝﻠﻔ ــرق ﻓـــﻲ ﺠﻤﻴـــﻊ
اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت(.

.6

ﻝﻜﺴــر اﻝﺘﻌــﺎدل ﻓــﻲ ﺠﻤﻴــﻊ ﻤﺴــﺎﺒﻘﺎت اﻝﺒطوﻝــﺔ ﻴــﺘم اﻝرﺠــوع إﻝــﻰ ﻝـواﺌﺢ اﻝﻤﺠﻠــس اﻝــدوﻝﻲ ﻝﻠرﻴﺎﻀــﺔ اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ
)اﻝﺴﻴزم( واﻻﺘﺤﺎد اﻝدوﻝﻲ ﻝﻠرﻤﺎﻴﺔ.

.7

ﻴﺠوز ﺘﻘدﻴم ﺠواﺌز وﻫداﻴﺎ ﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻤن ِﻗﺒل اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﺒطوﻝﺔ.

א د ) ) :(9מ ! :
.1

ﻜــل ﻤــﺎ ﻝــم ﻴــرد ﺒﺸــﺄﻨﻪ ﻨــص ﺨــﺎص ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻼﺌﺤــﺔ ﻴــﺘم اﻝرﺠ ــوع 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 ﻝﻠرﻤﺎﻴﺔ.

.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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اﻝﻤرﻓﻘﺎت:
اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ
اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠرﻤﺎﻴﺔ
אوא&* א د
/

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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اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ
اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠرﻤﺎﻴﺔ
אوא&* א +
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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اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ اﻝﺒطوﻝﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠرﻤﺎﻴﺔ
  ,אوא&* א +
اﻝدوﻝــﺔ............................................. :
أوﻻً  :اﻝﺠﻬﺎز اﻹداري واﻝﻔﻨﻲ :
اﻝرﺘﺒﺔ

اﻝﺼﻔﺔ

م
1

رﺌﻴس اﻝوﻓد

2

ﻤدﻴر اﻝﻔرﻴق

3

 3ﻤدرﺒﻴن

4

طﺒﻴب/أﺨﺼﺎﺌﻲ ﻋﻼج طﺒﻴﻌﻲ

5

ﻓﻨﻲ أﺴﻠﺤﺔ

ﻤﻼﺤظﺎت

اﻻﺴم

ﺜﺎﻨﻴﺎ  :اﻝﻼﻋﺒون:
م

اﻻﺴم

اﻝرﺘﺒﺔ

ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﻴﻼد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ﻋدد  4ﻻﻋﺒﻴن ﻤﺴدس
ﻋدد  4ﻻﻋﺒﻴن ﺒﻨدﻗﻴﺔ
ﻋدد  4ﻻﻋﺒﺎت ﺴﻴدات
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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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