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ال�سادة ر�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة يف البطولة العربية االوىل لل�سباحة
ال�ســــــــــــــالم عليـــــــــــــــــكم ورحمة اهلل وبركـــــــــــــــــــاته

دعـــــــــــــــــــــوة
تت�شرف القوات امل�سلحة ال�سودانية بدعوتكم ايل امل�شاركة يف البطولة العربية
الع�سكرية االوىل لل�سباحة املقامة بال�سودان يف الفرتة من  5نوفمرب 2022م ايل
 11نوفمرب 2022م ب�إدارة الريا�ضة الع�سكرية اخلرطـــــــــوم 				 .
		

		

			
		

لواء ركن/
خلف اهلل عبداهلل ادري�س عبدالرحمن
مـــدير ادارة الريا�ضــــــــة الع�سكريــــــة
(  1من ) 1

�شروط البطولة
1 .1تنظم البطولة العربية الع�سكرية االوىل لل�سباحة بجمهورية ال�سودان يف الفرتة
من  5نوفمـرب2022م وحتـى  11نوفمرب 2022م ب�إدارة الريا�ضة الع�سكرية وحتت
ا�شراف االحتاد العربي الريا�ضي الع�سكري بجامعــة الدول العربية .
2 .2ت�شكل البعثة على النحو التايل :
	�أ .االداريني

(((1رئي�س الوفد (ال�ضابط امل�شرف على البعثة ).
(((2مدير الفريق .
(((3مدرب .
(((4طبيب /اخ�صائي عالج طبيعي .
(((5حكم .
	�أ .الالعبني  .احلد االق�صى عدد (� )10سباحني رجال فقط .

3 .3برنامج البطولة .
	�أ .اليوم االول 2022/11/5 .م ا�ستقبال و�صول الوفود.
ب .اليوم الثاين 2022/11/6 .م االفتتاح  ,االجتماع الفني .
ج .اليوم الثالث 2022/11/7م م�سابقات
د .اليوم الرابع 2022/11/8م م�سابقات
ه .اليوم اخلام�س 2022/11/9م يوم �سياحي
و .اليوم ال�ساد�س 2022/11/10م نهاية امل�سابقات واحلفل اخلتامي
ز .اليوم ال�سابع 2022/11/11م مغادرة الوفود.

4 .4امل�سابقات .ت�شمل مناف�سات البطولة على االتي :
�أ .حرة  1.500 ،800 ،400 ،200 ، 100 ، 50مرت .
ب� .سباحة الظهر  200 ، 100 ، 50مرت .
جـ .ال�صدر  200 ،100 ، 50مرت .
د .فرا�شة  200 ،100 ،50مرت .
هـ .فردي متنوع  400 ، 200مرت .
و .تتابع �سباحة حرة  4X200 ، 100 X 4مرت.
ز .تتابع متنوع  4X100مرت .
5 .5احكام عامة.
	�أ .وفق ًا للمادة ( )6من الئحة بطولة ال�سباحة الع�سكرية يحق لكل
دولة امل�شاركة بعدد  2من ال�سباحني وفريــــق واحد للتتابع .
ب .يحق لكل �سباح امل�شاركة يف اربعة �سباقات فردية و�سباق تتابع .
جـ .تكون املالب�س معتمدة من االحتاد الدويل لل�سباحة
د .كل مامل يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص ب�شروط البطولة يتم الرجوع فيه
لالئحة اال�سا�سية العامة للبطــوالت العربـــية ولوائـــح املجـــل�س
الدولـــى للريا�ضـــــة الع�سكرية (ال�سيزم) والقواعد الفنية
لالحتاد الدويل لل�سباحة .
نقاط عامة
 .6مطار الو�صول  .مطار اخلرطوم الدويل
 .7املوا�صالت  .ت�ؤمن القوات امل�سلحة ال�سودانية املوا�صالت للوفود امل�شاركة

من مطار اخلرطوم ملكان االقامة وطيلة فرتة املناف�سات وحتى املغادرة .
 .8االقــامة  .تتكفل القوات امل�سلحة ال�سودانية ب�إقامة الوفود .
 .9االعا�شة  .تتكفل القوات امل�سلحة ال�سودانية ب�إعا�شة الوفود طيلة فرتة
املناف�سات وحتى املغادرة .
 .10الت�أ�شرية  .ميكن للوفود امل�شاركة يف البطولة مراجعة �سفارة ال�سودان يف
بلدانهم للح�صول على الت�أ�شرية الالزمة للدخول ايل جمهورية ال�سودان.
 .11ت�أكيد امل�شاركة .
	�أ .يرجي تعبئة منوذج املوافقة املبدئية واعادته �إلينا قبل تاريخ
2022/9/3م.
ب .يرجي تعبئة منوذج املوافقة النهائية واعادته �إلينا قبل تاريخ
2022/10/4م .
جـ .تر�سل املوافقات على العناوين التالية :
( )1ال�سودان -اخلرطوم -القيادة العامة للقوات امل�سلحة .
( )2العالقات الدولية امييل easfsuda@hotmil.com
د .لال�ستف�سار تلفون 0122832367
 .١٢الأ�شياء املطلوبة .
	�أ .ال�سالم الوطني لدولتكم م�سجل علي (� )USBأو م�سجل علي
ا�سطوانة(.)CD
ب .علم الدولة يكون متطابق مع املقا�سات املتعارف عليها.

املرفقات:

ا�ستمارة امل�شاركة يف البطولة العربية الع�سكرية لل�سباحة
املوافقة املبدئية

يجب �إر�سالها قبل

/

/

�إىل:
فاك�س :
ن�سخة �إىل:
الأمانة العامة لالحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية.
الدولـــــــة :
امل�شــــــــــاركة					:

نعم

ال

عدد �أفراد البعثة :
و�سائل االنتقال:

طريان

�سيارة/با�ص	

و�سائل �أخـــرى:
التاريخ...........................:
التوقيع...........................
اال�سم والرتبة................................. :
ال�صفــــــــــة .................................... :
التوقيـــــــــع ................................... :
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�إىل:
فاك�س :
ن�سخة �إىل :
الأمانة العامة لالحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية.
الدولـــــــة :
تاريخ الو�صول
مكان الو�صول
زمن الو�صول
و�سيلة االنتقال
تفا�صيل الرحلة
تاريخ املغادرة
زمن املـغادرة
التاريخ...........................:
التوقيع...........................
اال�سم والرتبة................................. :
ال�صفــــــــــة .................................... :
التوقيـــــــــع ................................... :

املوافقة النهائية
يجب �إر�سالها قبل
تكوين البعثــــــــة
الدولـــــــة :
•الإداريني :

/

/

ت�شكيل البعثـــــة
رئي�س الوفد
مدير الفريق
حكـــــــــــام
مـــــــــدرب
طبيب �أو �أخ�صائي عالج طبيعي

الرتبة

اال�ســـــــــم

•الالعبون:
ت

الرتبة

التاريخ...........................:
التوقيع...........................

اال�ســـــــــم

الت�صنيف العاملي �أن وجد

اال�سم والرتبة................................. :
ال�صفــــــــــة .................................... :
التوقيـــــــــع ................................... :

تعهد من رئي�س الوفد
يجب �إر�سالها قبل

/
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الدولـــــــة :
�أقر �أنا املوقع �أدناه رئي�س بعثة .....................................ب�أنني قد قر�أت
وفهمت التعليمات التالية:
 .1البعثة التي ت�صل �إىل البطولة بدون ت�أكيد م�شاركتها رمبا يتم ا�ستبعادها من البطولة
�إذا ت�سبب و�صولها الغري خمطط له يف م�شاكل حقيقية للدولة املنظمة.
 .2البعثة التي ال ترتدي الزى الع�سكري الر�سمي خالل حفل االفتتاح للبطولة ال ي�سمح
لها بامل�شاركة يف البطولة و�سوف يتم اتخاذ هذا القرار بوا�سطة املمثل الر�سمي للإحتاد
العربي للريا�ضة الع�سكرية .
 .3يجب على رئي�س الوفد والالعبني والإداريني الآخرين احرتام التنظيمات اخلا�صة
باالحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية خا�صة فيما يتعلق بقواعد ال�سلوك واالن�ضباط
العام ،ويف حالة املخالفة �سوف يتم ا�ستبعاد الالعبني �أو الفرق املخالفة بوا�سطة اللجنة
املنظمة.
 .4ان�سجاما مع القوانني والأنظمة املتبعة يف االحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية ،يحظر
على اجلميع القيام بالأعمال والت�صرفات ذات الطبيعة ال�سيا�سية والدينية �أثناء
البطولة خا�صة توزيع الوثائق واملن�شورات وال�صور واملطبوعات...الخ .ويعر�ض �أي
خرق لهذه التعليمات �إىل اال�ستبعاد من البطولة.
 .5ينبغي على جميع ر�ؤ�ساء البعثات الت�أكيد على حمل جميع �أع�ضاء البعثة للأوراق
الثبوتية املطلوبة عند الت�سجيل على �أن تكون �سارية املفعول ،علم ًا ب�أنه لن ي�سمح
لالعبني بامل�شاركة يف البطولة ما مل ت�ستوفى جميع الأوراق املطلوبة.

التاريخ...........................:
التوقيع...........................

اال�سم والرتبة................................. :
ال�صفــــــــــة .................................... :
التوقيـــــــــع ................................... :

جمهورية ال�سودان
.1
.2
.3

.4

تقع دولة جمهورية ال�سودان يف اجلزء ال�شمايل ال�شرقي من قارة افريقيا بني خطي طول 49
 21ـــــــ � 38 . 84شرق ًا وخطي عر�ض � 8. 45- 23. 8شماال مب�ساحــة وقدرها 1.882.000
كلم . 2
نال ال�سودان ا�ستقالله يف االول من يناير  1956م .
املناخ � .صحراوي و�شبه �صحراوي يف اق�صى ال�شمال ايل ماطر يف االوا�سط واجلنوب ومناخ
البحر االبي�ض املتو�سط يف املناطق ال�شرقية .

اهم املوارد .

الرثوة احليوانية من ابل� ،ضان ،ماعز  ,بقر .
	�أ.
املعادن اهمها الذهب  ،النفط  ،احلديد  ،الكروم  ،النحا�س  ،الزنك .
ب.
م�صادر املياه .
.5
	�أ .نهر النيل ويغطي حوايل  % 67.4من م�ساحة ال�سودان اجمايل ايراد مياه النيل
حوايل  23مليار مرت مكعب ن�صيب ال�سودان منها ح�سب اتفاقية مياه النيل عام 1959
م  18.5مليار مرت مكعب .
ب .املياه اجلوفية املتجددة وهي حوايل  4.02مليار مرت مكعب .
ال�سكــــــــان .
.6
	�أ .اكرث من  34مليون ن�سمه ح�سب االح�صاء االخري .
ب .معدل منو ال�سكان %2.8
 .7اخلــــرطـــــوم  .هي العا�صمة القومية وتقع يف الو�سط عند ملتقى النيلني االبي�ض واالزرق.
 .8التوقيت الزمني  .غرينت�ش . 2+
 .9درجة احلرارة  .حوايل  34درجة يف �شهر نوفمرب .
 .10العملة الرئي�سية  .اجلنيه ال�سوداين .

القوات امل�سلحة ال�سودانية
 .11كانت بداية ن�ش�أة القوات امل�سلحة ال�سودانية يف مملكة كو�ش ثم جيو�ش اململكة النوبية
القدمية مرور ًا بال�سلطنة الزرقاء ثم املهدية حتى و�صلت ايل قوة دفاع ال�سودان يف عهد
اال�ستعمار يف 1925/1/17م ثم اخري ًا �سودنه اجلي�ش ال�سوداين يف  1954/8/14م (ويعترب
يوم  14اغ�سط�س من كل عام يوم عيد اجلي�ش ال�سوداين ) .
 .12م�شاركات القوات امل�سلحة ال�سودانية .
	�أ .حرب القرم  1856 – 1854ايل جانب القوات الرتكية �ضد رو�سيا.
ب .احلرب الفرن�سية يف املك�سيك بطلب من نابليون الثالث ملك فرن�سا .
ج .احلرب العاملية االوىل  1914ـــ 1918م �شاركت كتيبة �سودانيــة �ضمن القوات امل�صرية
يف الدفاع عن قناة ال�سوي�س .
د .احلرب العاملية الثانية 1939م ــ 1945م .
هـ .حروب �شمال افريقيا ( �شارك حوايل  4500جندي �سوداين حتت قيادة �ضباط اجنليز
�ضد ايطاليا وكان ذلك يف احلــدود ال�سودانيـة ال�شرقية مع اريرتيا واحلب�شة.
و .على امل�ستوي االقليمي .
( )1قوات حفظ ال�سالم يف دولة الكنغو 1960م.
( )2جلنة وقف اطالق النار يف دولة ت�شاد .
( )3حفظ ال�سالم يف ناميبيا وفق ًا لقرار جمل�س االمن رقــــم  1078/435يف العام
1989م.
( )4حفظ ال�سالم يف جزر القمر بكتيبة مهام خا�صة 2008م .
ز .على امل�ستوي العربي .
( )1احلرب العربية الإ�سرائيلية االوىل 1948م حيث �شارك حوايل  7500رجل
متطوعني معظمهم من ال�ضباط واجلنود الذين خدموا بقوة دفاع ال�سودان .
( )2العدوان الثالثي على م�صر عام 1956م حيث ا�صدر جمل�س الوزراء قرار ًا بتاريخ
 5نوفمرب 1956م بتوفري مبلغ ع�شرون الف جنيه لتجهيز املتطوعني.
( )3قوات جامعة الدول العربية يف الكويت عام 1962م حيث �شارك ال�سودان بقوة
�سرية م�شاة .
( )4امل�شاركة بكتيبة م�شاه بقيادة العقيد اركان حرب حممد عبد القادر يف حرب
العام 1967م بوادي �سيناء.
( )5امل�شاركة يف حرب اكتوبر  1973لدعم اال�شقاء بدولة جمهورية م�صر العربية
( )6امل�شاركة �ضمن قوات التحالف يف عام 2015م بعا�صفة احلزم حيث ي�شارك
ال�سودان حتى االن بقوة اكرث من فرقة م�شاة بالإ�ضافة ايل قوات جوية .

الإادارة الريا�ضة الع�سكرية
 .13ا�س�س االحتاد الريا�ضي الع�سكري يف العام 1961م وكان نظام العمل فيه طوعي ومن ثم ان�شئت
مدر�سة الرتبية البدنية عام 1969م ويف عام  1982مت دمج مدر�سة الرتبية البدنية و�سميت
فرع الريا�ضة الع�سكرية ويف العام  1986مت تكوين املعهد الريا�ضي الع�سكري ليقوم مبهام
فرع الريا�ضة الع�سكري ومن ثم متت ا�ضافة املعهد الريا�ضي لفرع الريا�ضة الع�سكري يف العام
2000م وا�صبح �ضمن تنظيمه ويف العام 2003م مت تغيري اال�سم من فرع الريا�ضة الع�سكري
ايل ادارة الريا�ضة الع�سكرية .
 .14من اهم مهام ادارة الريا�ضة الع�سكرية االتي :
	�أ.
ب.
ج.

التخطيط لرفع اللياقة البدنية وتنمية الروح الريا�ضية لدى الفرد .
و�ضع اخلطط والربامج للم�شاركة يف املناف�سات الداخلية واخلارجية
اال�شراف على فرق اجلي�ش يف خمتلف املنا�شط .

 .15ابرز امل�شاركات الع�سكرية يف البطوالت العاملية والعربية وهي من العاب القوى .
�أ .العريف حممد جادو ـ ذهبية ـ بطولة العامل الع�سكرية ـ روما  1972ـ م�سافة 400م
حواجز.
ب .النقيب (م) مو�سى جودة ـ بطولة اخرتاق ال�ضاحية الع�سكرية اخلرطوم 1981م
فلوريدا ـ الواليات املتحدة االمريكية 1982م  /اجلزائر  1983م .
ج .النقيب (م) خليفة عمر – ذهبية البطولة العربية لكل االلعاب 1500مرت
دم�شق – 1976ذهبية البطولة العربية  1500مرت ليبيا  1982م ذهبية كا�س العامل
.للقارات  1500مرت قندرا 1985م .
د .امل�ساعد (م) حممد يعقوب – ف�ضية ال�شباب العاملية 1500مرت �سدين  1996م ذهبية
ال�شباب العربي 1500مرت الطائف 1999م.
هـ .امل�ساعد ا�سماعيل احمد ا�سماعيل –ف�ضية اوملبيات بكني .

و.
ز.

امل�ساعد ابوبكر خمي�س كاكي – ذهبية البطولة العربية 800مرت م�صر2007م –ذهبية
بطولة ال�شباب 800مرت بولندا 2008م – ذهبية الدور املا�سي 800مرت 2011م
العريف منى جابر –ذهبية بطولة افريقيا للكبار  400متــر حواجـــز اجلزائر – ذهبية
بطولة كل االلعاب 400مرت حواجز م�صر 2007م

 .16بتاريخ 24نوفمرب 1986م ا�ست�ضافة القوات امل�سلحة اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل
للريا�ضة الع�سكرية ال�سيزم (. )CISM
 .17يف العام  2004م ا�ست�ضافة القوات امل�سلحة ال�سودانية ( ادارة الريا�ضة الع�سكرية ) بطولة العاب
القوى العربية حتت ا�شراف االحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية .
 .18يف العام 2012م ا�ست�ضافة ادارة الريا�ضة الع�سكرية البطولة الع�سكرية اخلام�سة لألعاب القوى.
		

