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א د ) :(1מ א طو :ﺘﻨظم اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﺔ ﺘﺤت إﺸراف اﻻﺘﺤﺎد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠرﻴﺎﻀﺔ
اﻝﻌﺴــﻜرﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌــﺔ اﻝــدول اﻝﻌرﺒﻴــﺔ طﺒﻘ ـﺎً ﻝﻬــذﻩ اﻝﻼﺌﺤــﺔ واﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻠﺒطــوﻻت اﻝﻌرﺒﻴــﺔ
اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ.
א د ) :(2אد و:
.1

ﻴﺘم ﺘوﺠﻴﻪ اﻝـدﻋوات اﻝﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺸـﺎرﻜﺔ ﻓـﻲ اﻝﺒطـوﻻت اﻝﻌرﺒﻴـﺔ اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤـﺔ إﻝـﻰ اﻝـدول اﻷﻋﻀـﺎء
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 ).(1

.2

ﻤدﻴر اﻝﻔرﻴق ).(1

.3

ﺜﻼﺜﺔ ﻤدرﺒﻴن ).(3

.4

طﺒﻴب/أﺨﺼﺎﺌﻲ ﻋﻼج طﺒﻴﻌﻲ/ﻤدﻝك )(1

.5

ﺤﻜﻤﻴن ).(2

.6

ﻤﻼﻜﻤﻴن ).(10

א د ) $  :(3א طو:
اﻝﺘﺎرﻴﺦ

اﻝﺘوﻗﻴت

اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ

اﻝﻴوم اﻷول

طوال اﻝﻴوم

وﺼول اﻝوﻓود/ﺘدرﻴﺒﺎت

اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻨﻲ

طوال اﻝﻴوم

اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻝث

طوال اﻝﻴوم

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝوزن واﻝﻔﺤص اﻝطﺒﻲ "7:00ﺴﺎ 9:00-ﺴﺎ"
اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝﻔﻨﻲ  +ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻘرﻋﺔ
اﻹﺠﺘﻤﺎع اﻝطﺒﻲ
ﺤﻔل اﻹﻓﺘﺘﺎح
ﺒداﻴﺔ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻷدوار اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ )اﻝﻤؤﻫﻠﺔ(
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝوزن واﻝﻔﺤص اﻝطﺒﻲ" 8:00ﺴﺎ 9:00 -ﺴﺎ"
ﺘدرﻴﺒﺎت
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ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻷدوار اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ )اﻝﻤؤﻫﻠﺔ(
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝوزن واﻝﻔﺤص اﻝطﺒﻲ" 8:00ﺴﺎ 9:00 -ﺴﺎ"
اﻝﻴوم اﻝراﺒﻊ

طوال اﻝﻴوم

اﻝﻴوم اﻝﺨﺎﻤس

طوال اﻝﻴوم

اﻝﻴوم اﻝﺴﺎدس

طوال اﻝﻴوم

اﻝﻴوم اﻝﺴﺎﺒﻊ

طوال اﻝﻴوم

اﻝﻴوم اﻝﺜﺎﻤن

طوال اﻝﻴوم

اﻝﻴوم اﻝﺘﺎﺴﻊ

طوال اﻝﻴوم

اﻝﻴوم اﻝﻌﺎﺸر

طوال اﻝﻴوم

ﺘدرﻴﺒﺎت
ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻷدوار اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ )اﻝﻤؤﻫﻠﺔ(
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝوزن واﻝﻔﺤص اﻝطﺒﻲ" 8:00ﺴﺎ 9:00 -ﺴﺎ"
ﺘدرﻴﺒﺎت
ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻷدوار اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ )اﻝﻤؤﻫﻠﺔ(
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝوزن واﻝﻔﺤص اﻝطﺒﻲ" 8:00ﺴﺎ 9:00 -ﺴﺎ"
ﺘدرﻴﺒﺎت
ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻷدوار اﻝﺘﻤﻬﻴدﻴﺔ )اﻝﻤؤﻫﻠﺔ(
راﺤﺔ " ﻴوم ﺴﻴﺎﺤﻲ  -ﺜﻘﺎﻓﻲ"
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝوزن واﻝﻔﺤص اﻝطﺒﻲ" 8:00ﺴﺎ 9:00 -ﺴﺎ"
ﺘدرﻴﺒﺎت
ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت – اﻷدوار اﻝﻨﺼف ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝوزن واﻝﻔﺤص اﻝطﺒﻲ " 8:00ﺴﺎ 9:00 -ﺴﺎ"
ﺘدرﻴﺒﺎت
ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻷدوار اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﻤراﺴﻴم ﺤﻔل اﻹﺨﺘﺘﺎم
ﻤﻐﺎدرة اﻝوﻓود اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ

א د ) :(4א%وא د א   طو:
.1

ﺘﻌﺘﻤد ﺜﻼث ﺠوﻻت ﺒﺘوﻗﻴت ﺜﻼﺜﺔ دﻗﺎﺌق ﻝﻜل ﺠوﻝﺔ ،ﻤﻊ راﺤﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺒﻴن ﻜل ﺠوﻝﺔ وأﺨرى.

.2

ﻴﻜون اﺤﺘﺴﺎب اﻝﻨﻘﺎط ﺤﺴب اﻝﻨظﺎم اﻝﺠدﻴد )ﺤواﺴب إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ( اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻪ ﻤن طرف ).(AIBA

.3

ﻀـرورة إﺒـراز اﻝـدﻓﺘر اﻝـدوﻝﻲ اﻝﺨـﺎص ﺒـﺎﻝﺘﺤﻜﻴم )ﺤﺴـب ﻤﺴـﺘوى اﻝﺘﺄﻫﻴـل ﻝﻠﺤﻜـﺎم واﻝﺤﻜـﺎم اﻝﻘﻀـﺎة( وﻜــذا
إظﻬﺎر ﺸﻬﺎدة اﻝﺘدرﻴب )ﺤﺴب درﺠﺎت اﻝﺘﺄﻫﻴل ﻝﻠﻤدرﺒﻴن(.

.4

ﻀرورة إﺒراز اﻝدﻓﺘر اﻝرﻴﺎﻀﻲ اﻝدوﻝﻲ وﺒطﺎﻗﺔ اﻝﺘﻌرﻴف اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﻴن.

.5

ﻴﺠب أن ﻴﺘوﻓر ﻓﻲ ﻤﻜﺎن إﺠراء اﻝﺒطوﻝﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ.

ﻤﺴﺎﺤﺔ أرﻀﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺘﺘﺴﻊ ﻝﺤﻠﺒﺔ أو ﺤﻠﺒﺘﻴن ﻤﻼﻜﻤﺔ )ﺤﺴب اﻝﻤﺨطط اﻝﻤرﻓق(.

ب.

ﺘﺠﻬﻴزات وﻤﻌدات ﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﺔ ﺤﺴب اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﻌﻤول ﺒﻬﺎ ﻤن طرف).(AIBA
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ﺠ.

أﻤـﺎﻜن ﻝﻠﺘـدرﻴب ﺘﺤﺘـوي ﻋﻠـﻰ ﺤﻠﺒـﺎت ﻝﻠﻤﻼﻜﻤـﺔ وﻋـدد ﻜـﺎف ﻤـن آﻻت اﻝـوزن اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴـﺔ ﻤطﺎﺒﻘـﺔ
ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﺘﺴﻬﻴل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝوزن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ واﻝرﺴﻤﻲ.

د.

ﻤﻘر ﺨﺎص ﺒﺈﺠﺘﻤﺎع اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ أو ﻝﺠﻨﺔ اﻝطﻌون.

ﻫ.

ﻤﻘر ﻝﻠﺤﻜﺎم واﻝﺤﻜﺎم اﻝﻘﻀﺎة.

و.

ﻤﻘر ﻝﻜﺸف اﻝﻤﻨﺸطﺎت.

א د ) :(5א(وزאن:
•

وزن ﺘﺤت اﻝذﺒﺎﺒﺔ:

 49 -ﻜﻠﻎ.

•

وزن اﻝﻤﺘوﺴط:

 69 -ﻜﻠﻎ.

•

وزن اﻝذﺒﺎﺒﺔ:

 52 -ﻜﻠﻎ.

•

وزن ﻓوق اﻝﻤﺘوﺴط:

 75 -ﻜﻠﻎ.

•

وزن اﻝرﻴﺸﺔ:

 56 -ﻜﻠﻎ.

•

وزن ﻨﺼف اﻝﺜﻘﻴل:

 81 -ﻜﻠﻎ.

•

وزن اﻝﺨﻔﻴف:

 60 -ﻜﻠﻎ.

•

وزن اﻝﺜﻘﻴل:

 91 -ﻜﻠﻎ.

•

وزن ﻓوق اﻝﺨﻔﻴف:

 64 -ﻜﻠﻎ.

•

وزن ﻓوق اﻝﺜﻘﻴل:

 91 +ﻜﻠﻎ.

א د )  :(6אوزن:
.1

ﺘــﺘم ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻝــوزن ﻓــﻲ ﻨﻔــس اﻝﻘﺎﻋــﺔ اﻝﺨﺎﺼــﺔ ﺒــﺎﻝﻔﺤص اﻝطﺒــﻲ وﻓﻘ ـﺎً ﻷﺤﻜــﺎم اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤــﺔ
) ،(AIBAﺘﺤت إﺸراف ﻤﻨدوب ﻓﻨﻲ ﻝﻺﺘﺤﺎد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠرﻴﺎﻀﺔ اﻝﻌﺴـﻜرﻴﺔ ﺒﻤﻌﻴـﺔ اﻝﻤ ارﻗـب اﻝﻔﻨـﻲ ﻝﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ
اﻝدوﻝﻴــ ـ ــﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤــ ـ ــﺔ ) (AIBAﺒﺎﻹﻀــ ـ ــﺎﻓﺔ إﻝـ ـ ـ ــﻰ ﻋﻨﺎﺼــ ـ ــر ﻤﺨﺘﺼــ ـ ــﺔ ﻤﻌﻴﻨـ ـ ـ ــﺔ ﻤــ ـ ــن طــ ـ ــرف اﻝﻤﻨـ ـ ـ ــدوب
اﻝﻔﻨﻲ).(UASM

.2

ﻴﺒدأ اﻝوزن ﻓﻲ اﻝﻴـوم اﻷول ﻓـﻲ ﺘﻤـﺎم اﻝﺴـﺎﻋﺔ اﻝﺴـﺎﺒﻌﺔ إﻝـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ اﻝﺴـﺎﻋﺔ اﻝﺘﺎﺴـﻌﺔ ﺼـﺒﺎﺤﺎ وﻓـﻲ ﺒـﺎﻗﻲ أﻴـﺎم
اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴن اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ واﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﺼﺒﺎﺤﺎ.

.3

ﻴﻘــوم اﻝﺒﻠــد اﻝﻤــﻨظم ﺒﺘﺠﻬﻴــز اﻝﻘﺎﻋــﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼــﺔ ﺒــﺎﻝوزن ﺒــﺄﺠﻬزة ﻝﻤراﻗﺒــﺔ اﻝــوزن ﻗﺼــد اﻝﺴــﻤﺎح ﻝﻠﻤﻼﻜﻤــﻴن
ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝوزن اﻝﺘﺠرﻴﺒﻲ.

.4

وﻴﺘم ﺘﺤدﻴد ﻓﺌﺔ وزن ﻜل ﻤﺸﺎرك ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر وزن اﻝﻴوم اﻷول ،وﻴﺒﻘﻰ اﻷﻤر ﻜذﻝك إﻝﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎت.

א د ) :(7א)*+زא :ﻴﺠـب أن ﻴـوﻓر اﻝﺒﻠـد اﻝﻤـﻨظم ﺠﻤﻴـﻊ اﻝﺘﺠﻬﻴـزات اﻝرﻴﺎﻀـﻴﺔ واﻝﻤﻌـدات اﻝﻔﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ
ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت وﺘﻤﺎرﻴن اﻝﻤﻼﻜﻤﺔ وﺘﻜون ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﺔ ).(AIBA
א د ) :(8א س:
.1

ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺎت اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ أن ﻴرﺘدوا اﻝﻠﺒﺎس اﻝرﻴﺎﻀﻲ اﻝﺨﺎص وﻓﻘﺎ ﻝﻘواﻨﻴن
اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﺔ )) (AIBAﺒذﻝﺔ زرﻗﺎء وﺒذﻝﺔ ﺤﻤراء(.

.2

ﻴﺘم ﺘوﻓﻴر اﻝﻘﻔﺎزات اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻘواﻨﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﺔ ) (AIBAﻤن طرف اﻝﺒﻠد اﻝﻤﻨظم ﻤﻊ
ﻤراﻋﺎة وزن اﻝﻘﻔﺎزات ﺤﺴب اﻝﻘﺎﻨون اﻝدوﻝﻲ ) (AIBAاﻝﺠدﻴد:
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أ.

ﻗﻔﺎزات ) (10 Ozﻝﻸوزان اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 60- ،56- ،52- ،49- :و 64ﻜﻎ.

ب.

ﻗﻔﺎزات ) ( 12 Ozﻝﻸوزان اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 91- ،81- ،75- ،69- :و 91+ﻜﻎ.

א د ) -  :(9א#ط  :ﺘﺘم ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﻨﺸطﺎت اﻝﻤﻤﻨوﻋﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﻤـن أﻴـﺎم اﻝﺒطوﻝـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻼﻋﺒـﻴن
وﻓﻘـﺎً ﻝﻺﺠـراءات اﻝﺘــﻲ ﺘﻌﺘﻤــدﻫﺎ ﻝﺠﻨــﺔ اﻝﻤﻨﺸــطﺎت ﻝﻠﺒطوﻝــﺔ ،ووﻓﻘـﺎً ﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻝدوﻝﻴــﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤــﺔ
).(AIBA
א د ) :(8א+وא)))))ز :ﺘﻘدم اﻝدوﻝﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﺒطوﻝﺔ اﻝﺠواﺌز اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
.1

اﻝﻤﻴداﻝﻴﺎت اﻝﻔردﻴﺔ:
أ.

ﻤﻴداﻝﻴﺔ ذﻫﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌز اﻷول.

ب.

ﻤﻴداﻝﻴﺔ ﻓﻀﻴﺔ ﻝﻠﻔﺎﺌز اﻝﺜﺎﻨﻲ.

ﺠ.

ﻤﻴداﻝﻴﺔ ﺒروﻨزﻴﺔ ﻝﻠﺨﺎﺴرﻴن ﻓﻲ اﻝدور ﻗﺒل اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ.

.2

اﻝﺘرﺘﻴب ﺤﺴب اﻝﻔرق :ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد اﻝﻔرﻴق اﻝﻔﺎﺌز ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﻔـرق ﺒﺈﺤﺘﺴـﺎب ﻋـدد اﻝﻤﻴـداﻝﻴﺎت اﻝﺤﺎﺼـل ﻋﻠﻴﻬـﺎ

.3

ﻓﻲ اﻝﻔردي )ذﻫﺒﻴﺔ ﺜم ﻓﻀﻴﺔ ﺜم ﺒروﻨزﻴﺔ(.
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 ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﺔ واﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝدوﻝﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﺔ ).(AIBA

.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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اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ
اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﺔ
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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اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ
اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﺔ
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
اﻝدوﻝـــــــﺔ:
اﻝﺠﻨس )ذ/أ(

اﻹﺴم واﻝﻠﻘب

اﻝرﺘﺒﺔ

اﻝوزن

اﻹﺴم واﻝﻠﻘب

اﻝرﺘﺒﺔ

اﻝوظﻴﻔﺔ

اﻝرﻗم

رﺌﻴس اﻝوﻓد

1

ﻤدﻴر اﻝﻔرﻴق

2
3

اﻝﻤدرﺒﻴن

ﺤﻜﺎم دوﻝﻴﻴن ""AIBA

4

طﺒﻴب أو ﻤدﻝك

5

اﻝوظﻴﻔﺔ

اﻝرﻗم

 49ﻜﻠﻎ

1

 52ﻜﻠﻎ

2

 56ﻜﻠﻎ

3

 60ﻜﻠﻎ

4
5

 64ﻜﻠﻎ

اﻝﻤﻼﻜﻤﻴن ذﻜور

 69ﻜﻠﻎ

6

 75ﻜﻠﻎ

7

 81ﻜﻠﻎ

8

 91ﻜﻠﻎ

9

 91+ﻜﻠﻎ

10

طﺒﻘﺎ ﻝﻘواﻨﻴن اﻹﺘﺤﺎد اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠرﻴﺎﻀﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ اﻝﻤطﺒق ،ﻴؤﻜد رﺴﻤﻴﺎ رﺌﻴس اﻝوﻓد اﻝﻤﻤﻀﻲ أﺴﻔﻠﻪ ،ﺒﺄن ﺠﻤﻴﻊ أﻓراد وﻓدﻩ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ
ﻓﻲ اﻝﺒطوﻝﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻌﺴﻜرﻴﺔ ﻝﻠﻤﻼﻜﻤﺔ  ..............ﻤﻨﺨرطﺔ ﻓﻲ اﻝﻘوات اﻝﻤﺴﻠﺤﺔ ﻝﺒﻼدﻩ.
ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﺒوﺠود ﻋﻘوﺒﺎت ﻗد ﺘﺄﺨذ ﻀد ﺒﻼدي ،وﻓدي ،ﻓرﻴﻘﻲ ،ﻤﺨﺘﻠف اﻝرﻴﺎﻀﻴﻴن أو ﻀدي وذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺨرق اﻝﻘواﻨﻴن.

اﻝﺘﺎرﻴﺦ......................................... :
إﻤﻀﺎء رﺌﻴس اﻝوﻓد
اﻝرﺘﺒﺔ/اﻹﺴم......................................... :
-7-

*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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