
 اللجنة االولمبٌة الوطنٌة العراقٌة
 االتحاد العراقً المركزي للمصارعة

 لجنة الحكام المركزٌة
 4102التعدٌالت لقانون المصارعة 

 

 REFEREES DRESS AND AEGمالبس وأعمار الطاقم التحكٌمً 
 

أداء وظٌفتهم على وقاضً ، وربٌس بساط ، ولجنة الجوري ( ٌرتدون مالبس  ٌجب على طاقم التحكٌم )حكم ،  
 النحو التالً :

 ( .FILAجاكٌت كحلً غامق كالسٌكً ٌحمل شعار الـ) -1
 ( .FILAقمٌص طوٌل أو قصٌر أزرق فاتح وشعار االتحاد الدولً على الجانب االٌسر من الصدر) -2
 ( .FILAصفراء تحمل شعار الـ) كرأفته -3
 حذاء أسود رٌاضً خفٌف بدون كعب ، وجوارٌب سوداء . -4
)أصفر  2بنطرون رصاص + حزام أسود + عالمات )األحم)جهة الٌسار، و)األزرق)جهة الٌمٌن(  كارت عدد / -5

 + أحمر مع صفارة( .
 ( .FILAٌجب أن تكون المالبس نموذجٌة ومعتمدة من االتحاد ) -
م أي راع من قبل هٌبة التحكٌم ال تحمل أسم راعً أو معلن ومع ذلك مسموح للحكم حمل الرقم الخاص به وأس -6

 ( .FILAاالتحاد الدولً )
( سنة الحصول على الشارة الدولٌة ، وال ٌجوز للحكم الدولً أن ٌتجاوز 44ال ٌجوز للحكم الذي ٌتجاوز عمره ) -7
 ( سنة .64)

 DURATION OF THE BOUTمدة المباراة 
 

والشباب والمتقدمٌن )جولتان( مدة  )دقٌقتان( ،لطالب المدارس )التالمٌذ( والناشبٌن )جولتان( مدة الجولة الواحدة   
 ثانٌة( لجمٌع الفبات والمسابقات . 34الجولة الواحدة )ثالث دقابق( مع فاصل )

االحمر ،واألزرق( بالنسبة لجمٌع المسابقات ٌجب عرض لوحات للتوقٌت وعرض النتابج الدقٌقة وبها نفس االلوان )  
والنتٌجة لكل مباراة فً نهاٌة كل مباراة، وإعالن الفابز إجباري ، وعند الفوز وٌجب أن تشٌر الى الفابز فً كل جولة 

 بالكتف تلقابٌاً ٌجب وقف المباراة وإعالن الفابز فوراً .
 

 AEG WRESTLINGاعمار المصارعٌن 
 

 سنة بتقرٌر طبً ( . 13سنة ) وٌجوز مشاركة  العمر  15 – 14طالب لمدارس)التالمٌذ(  -1
 سنة بتقرٌر طبً ( . 15سنة  ) وٌجوز مشاركة  العمر  17 – 16الناشبٌن  -2
 سنة بتقرٌر طبً ( . 17سنة ) وٌجوز مشاركة  العمر  24 – 11الشباب  -3
 سنة فما فوق . 24المتقدمٌن  -4
 سنة . 74 – 35الرواد الماستر من أعمار  -5

 

 WIEGHT WRESTLINGأوزان المصارعٌن 
 

 المصارعة  الحرة والرومانٌة فئة االحداث )التالمٌذ( فً البطوالت المحلٌة والدولٌة :أوزان  -0
 كغم (15كغم ، 73كغم ، 66كغم ، 55كغم ، 53كغم ، 47كغم ، 42كغم ، 31كغم ، 35كغم ، 32) 
 أوزان المصارعة  الحرة والرومانٌة فئة )الناشئٌن( فً البطوالت المحلٌة والدولٌة :   -4
 كغم (144كغم ، 15كغم ، 76كغم ، 65كغم ، 63كغم ، 51كغم ، 54كغم ، 54كغم ، 46 كغم ،42) 
 أوزان المصارعة  الحرة والرومانٌة فئة )الشباب( فً البطوالت المحلٌة والدولٌة : -3
 كغم (124كغم ، 56كغم ، 14كغم ، 74كغم ، 66كغم ، 64كغم ، 55كغم ، 54) 
 لمتقدمٌن( فً البطوالت المحلٌة والدولٌة :أوزان المصارعة  الرومانٌة فئة )ا -2
 كغم (134كغم ، 51كغم ، 15كغم ، 14كغم ، 75كغم ، 71كغم ، 66كغم ، 55) 
 أوزان المصارعة  الرومانٌة فئة )المتقدمٌن(  فً دورة االلعاب االولمبٌة : -5
 كغم (134كغم ، 51كغم ، 15كغم ، 75كغم ، 66كغم ، 55) 



 لحرة فبة )المتقدمٌن( فً البطوالت المحلٌة والدولٌة :أوزان المصارعة  ا -6
 كغم (125كغم ، 57كغم ، 16كغم ، 74كغم ، 74كغم ، 65كغم ، 61كغم ، 57) 
 أوزان المصارعة  الحرة فبة )المتقدمٌن(  فً دورة االلعاب االولمبٌة : -7
 كغم (125كغم ، 57كغم ، 16كغم ، 74كغم ، 65كغم ، 57) 

 COMPOSITIONالتكوٌن 
 تتألف هٌبة التحكٌم لكل مباراة فً جمٌع المسابقات من )ربٌس بساط ، وحكم ، وقاضً ( . -1
ٌتم اختٌارهم حسب القواعد الخاصة بالتحكٌم الدولً وممنوع منعاً باتاً استبدال أي حكم أثناء سٌر المباراة اال فً  -2

 حالة توعك صحً جسٌم وواضح .
 األحوال أن ٌضم طاقم التحكٌم حكمان من جنسٌة واحدة .ال ٌجوز بأي حال من  -3
 باإلضافة الى انه ممنوع منعاً باتاً أن ٌكون ضمن طاقم التحكٌم حكماً من جنسٌة أحد طرفً المباراة . -4
 . جمٌع قرارات هٌبة التحكٌم بأغلبٌة أثنٌن الى واحد أو باألجماع ما عدا الكتف إلزامٌاً اتفاق ربٌس البساط علٌها -
 ولٌس لربٌس البساط الحق فً إعادة الفٌدٌو اال فً حالة الجلنج )التحدي( ومع لجنة الجوري . -
من الخبراء فً مجال التحكٌم تتمثل وظٌفتها فً ضمان التطبٌق  )الجوري( هً مجموعة لالستبنافهٌبة المحلفٌن  -5

الربٌسٌة مثل االلعاب االولمبٌة وبطولة العالم  االمثل للقواعد الصارمة خالل كل المسابقات الهامة لالتحاد الدولً
 القارٌة وكأس العالم وبطوالت الجابزة الكبرى الذهبٌة والعاب محددة . والبطوالت

 ( 5،  4،  2،  1التنقٌط الحركً للمصارعة الرومانٌة ) -6
 ( 4،  2،  1التنقٌط الحركً للمصارعة الحرة ) -7
 ( .14( نقاط ، والمصارعة الحرة )1) الفارق الفنً للمصارعة الرومانٌة -1

 THE REFEREEالحكم 
 الحكم هو المسؤول عن قٌادة المباراة على البساط والتً ٌجب أن ٌدٌره طبقاً للقواعد القانونٌة المنظمة للعبة . -
ماته ٌجب على كل حكم فرض احترامه على المتنافسٌن وأن ٌمارس سلطاته علٌهم كاملة حتى ٌطٌعا قراراته وتعلٌ -

 فوراً .
انه ٌعمل فً تعاون كامل مع القاضً وعلٌه أن ٌنفذ واجباته فً مالحظة المباراة وفرض سلطاته كاملة وٌمنع  -

 التدخل الغٌر مقدر للمواقف )المتهور والمتسرع( وتبدأ المباراة وتتوقف وتنتهً بصفارة الحكم .
روجهم وكذا استبناف اللعب وقوفاً أو أرضاً وأي الحكم ٌأمر بعودة المصارعٌن الى وسط  البساط فً حالة خ -

 الالعبٌن معتالً وأٌهما جالساً بعد موافقة القاضً واذا لم ٌوافق القاضً وجب الحصول على موافقة ربٌس البساط  .
مطلوب من الحكم أن ٌرتدي على معصمه االٌسر )عالمة( من القماش األحمر وأخرى زرقاء على معصمه االٌمن  -

بأصابعه عدد النقاط المستحقة عن المسكة بعد تنفٌذها اذا كانت صحٌحة واذا كانت قد نفذت فً حدود  وهو ٌحدد
البساط واذا كان أحد المصارعٌن فً وضع الخطر . . .الخ سواء ٌرفع الذراع األٌمن اذا كانت لالعب األزرق هو 

 اللون االحمر هو الذي سجل النقاط .الذي سجل النقاط أو برفع الذراع األٌسر اذا كان الالعب الذي صاحب 
 

 THE REFEREE IS ALSO REQUIRED TOالحكم مطالب أٌضاً 
 

 خاصة فً مالحظة أرجل المصارعٌن فً المصارعة الرومانٌة . اهتماماً أن ٌعطً  -1
 إلزام المصارعٌن بالبقاء على البساط حتى إعالن نتٌجة المباراة . -2
فٌها االتفاق ٌطلب رأي القاضً أوالً والذي تحدد مكانه عند حافة البساط فً مواجهة فً جمٌع األحوال التً ٌلزم  -3

 ربٌس البساط .
قرار ٌختص بالفوز  اتخاذإجراء عملٌة التصوٌت بوضوح باالشتراك مع طاقم التحكٌم )لصالح أو ضد( فً حالة  -4

 أو االستبعاد إعالن المصارع الفابز بعد موافقة ربٌس البساط .
 والعقوبات عند اإلخالل أو مخالفة النظام والقواعد القانونٌة وضد استخدام الوحشٌة . الجزاءاتبٌق قواعد تط -5
ٌجب على الحكم بناء على طلب ربٌس البساط إٌقاف المباراة وإعالن الفوز بالتفوق الفنً الواضح عندما تصل نقاط  -

( فً المصارعة الحرة وفً هذه الحالة ٌجب أن ٌنتظر 14( نقاط فً المصارعة الرومانٌة ، و)1المباراة الى فرق )
 عملٌة الهجوم والهجوم المضاد وتوقف المباراة عند الوصول الى وضع محاٌد .

 

  THE REFEREE MUST NEVER HESITATE TOٌجب على الحكم ان ال ٌتردد فً االتً 
 إٌقاف المباراة فً الوقت المناسب لٌس قبله ولٌس بعده . -1
 التً نفذت عند حافة البساط محتسبة من عدمه .، المسكةٌبٌن ما اذا كانت  -2



ثوان التً ٌكون الالعب فٌها )فً وضع القوس( فً وضع الخطر وٌعطً اللعب المسٌطر  5ٌعد بطرٌقه ظاهرة الـ -3
 النقطة االضافٌة على هذه الوضع .

القاضً وحتى فً حالة تعذر ذلك ،  ( بعد التحقق من موافقةTOUCHE(FALL)ٌشٌر وٌنطق بكلمة )توش  -4
وفً جمٌع األحوال ٌجب الحصول على موافقة ربٌس البساط لكً ٌتقرر أن اللعب قد تم تثبٌت كتفٌه فأنه ٌجب أن 
تثبت كال الكتفٌن على البساط فً وقت واحد ، وٌجب على الحكم أن ٌنطق فً ذهنه بكلمة )توش( ثم ٌرفع ٌدٌه ألخذ 

 البساط وموافقة ربٌس البساط الزامٌة ثم ٌضرب البساط بٌده وٌطلق صفارته بعد ذلك . موافقة القاضً ثم ربٌس
 

 THE REFEREE MUSTٌجب على الحكم أن ٌحرص على 
 

أن ال ٌقترب كثٌراً من المصارعٌن فً حالة اللعب وقوفاً حتى تتاح له فرصة مالحظة السٌقان ، وٌقترب فً حالة  -1
 اللعب أرضاً .

ة ووضوح بالوضع الذي ٌجب أن ٌستأنف فٌه الصراع وقوفاً أو أرضاً وعلٌه أن ٌعٌد الالعبان الى ٌأمر وبسرع -2
 .)دابرة السنتر( وسط البساط وأقدامهم داخل الدابرة المركزٌة 

ٌجب أن ال ٌظل مقترباً من المصارعٌن وال ٌحجب الرؤٌة عن القاضً أو ربٌس البساط وباألخص عند احتمال  -3
 الكتفٌن .حدوث تثبٌت 

أن ال ٌسمح للمصارعٌن بالراحة أثناء المباراة بادعاء مسح العرق أو تنظٌف األنف أو ربط الحذاء أو ادعاء  -5
نقطة واحدة  1ألصابه ....الخ ، وفً هذه الحالة علٌه أن ٌقوم بإٌقاف المباراة والمطالبة بمعاقبة المخطا باإلنذار + 

 لمنافسه .
الصراع اإلٌجابً دون إٌقاف المباراة وان ٌتخذ لنفسه دابماً مكاناً ٌوقف محاوالت ٌحث الالعب السلبً على  -6

 الهروب من البساط .
 دابماً إلطالق صفارته عندما ٌقترب المصارعان من حافة البساط )الزون( . أن ٌكون جاهزاً  -7
ودقٌقتان للشباب والمتقدمٌن  ٌجب اٌقاف المباراة فً المصارعة الحرة بعد دقٌقة واحدة ما ٌخص الناشبٌن واألشبال -1

 وٌحدد المصارع السلبً حتماً 

 THE JUDGEالقاضً 
 

 القاضً مسؤول عن كل الواجبات الواردة بالقواعد العامة للعبة المصارعة . -1
ٌجب علٌه أن ٌتابع سٌر المباراة عن كثب وبكل انتباه دون أن ٌسمح بقطع انتباهه بأي طرٌقة وٌجب علٌه تقدٌر  -2

لكل خطفة وأن ٌدونها فً بطاقة تسجٌل النقاط الخاصة به وذلك بعد موافقة الحكم أو ربٌس البساط كما ٌجب أن  النقاط
 ٌدلً برأٌه فً جمٌع الحاالت .

وفً حالة الخالف ٌؤخذ بترجٌح ربٌس البساط وٌسجل عدد النقاط المقدرة للمسكة المعنٌة فً ورقة تسجٌل النقاط  -3
 وحة النقاط التً بجواره والتً ٌجب أن تكون واضحة للمصارعٌن والجمهور .كما ٌدخل النتٌجة على ل

 القاضً ٌقوم بالتحقٌق من تثبٌت األكتاف ، وأٌضاً ٌشٌر للحكم بالموافقة على تثبٌت األكتاف . -4
مالحظته  اذا الحظ القاضً شا ما أثناء المباراة ووجد انه ٌجب لفت نظر الحكم الذي لم ٌكن فً امكانه رؤٌته أو -5

)تثبٌت األكتاف أو مسكة غٌر قانونٌة أو وضع رفض الصراع ...الخ ( ٌتحتم على القاضً أن ٌفعل ذلك بأن ٌرفع 
العالمة )المضرب( الذي ٌحمل لون ماٌوه المصارع المعنً حتى ولو لم ٌسأله الحكم عن رأٌه ، وفً جمٌع الحاالت 

 ٌر طبٌعٌاً أو غٌر قانونٌاً أثناء المباراة أو فً سلوك الالعبٌن .ٌجب على القاضً أن ٌنبه الحكم الى أي شا ٌبدو غ
وفً نهاٌة المباراة ٌجب على القاضً أن ٌوقع على ورقة تسجٌل النقاط فور استالمها وان ٌسجل بوضوح نتٌجة  -6

 ً الٌها .المباراة على ورقة تسجٌل النقاط بأن ٌشطب أسم اللعب المهزوم وٌكتب أسم الفابز والبلد التً ٌنتم
قرارات القاضً والحكم سارٌة المفعول ونافذة دون تدخل من ربٌس البساط فً حالة تطابقها فٌما عدا إعالن الفوز  -7

 لنج . جبالتفوق الفنً ٌلزم موافقة ربٌس البساط وكذلك تثبٌت األكتاف ، ما لم ٌتم استدعاء للتشاور أو ال
ذي انتهت فٌه المباراة فً حالة الفوز بتثبٌت الكتفٌن والتفوق ورقة تسجٌل القاضً ٌجب أن توضح الوقت ال -1

 الواضح التسلٌم ...الخ .
تسهٌل لمهمة القاضً فً متابعة المباراة وخصوصاً فً األوضاع الحرجة فقد اعطت له صالحٌة تغٌٌر مكانه  -5

 والتحرك على طول ضلع البساط الذي ٌوجد به المكان المخصص له فقط .
 ٌضاً ٌجب أن ٌحدد الفابز فً المباراة وذلك عن طرٌق البٌانات التً سجلها .القاضً أ -14

وٌمنح صاحب تحذٌر  واالنذارات بسبب الهروب من البساط والمسكات غٌر القانونٌة والهروب من المسكة  -
المخصصة ( فً الخانة Oفً الوضع أرضاً على عالمة ) االبتدابًوالشراسة المتعمدة وعدم التنفٌذ الصحٌح للوضع 

 للمخطا .



 THE MAT CHAIRMANرئٌس البساط 
 

 مكلف بمهام غاٌة فً األهمٌة فهو ٌتحمل مسؤولٌة تطبٌق جمٌع الواجبات المنصوص علٌها فً قواعد اللعبة . -1
 ٌنسق العمل بٌن الحكم والقاضً . -2
 ثانٌة( .34فً الوقت الممتد فً المصارعة الحرة علٌه إلزام وقت ) -3
ٌلزم بمتابعة المبارٌات باهتمام بالغ وال ٌسمح بأن ٌشد انتباهه أي شا أخر وأن ٌقوم بتقٌٌم سلوك وتحركات  -4

 الحكام االخرٌن طبقاً للقواعد الدولٌة للمصارعة .
فً حالة وقوع خالف بٌن القاضً والحكم تتمثل مهمته فً أن ٌعلن رأٌه لحسم النتٌجة ولتقرٌر عدد النقاط أو  -5
 ٌت الكتفٌن .تثب
فً أي حال من األحوال ال ٌجوز لربٌس البساط أن ٌكون البادئ فً إعالن الرأي وٌجب أن ٌنتظر رأي القاضً  -6

 والحكم ولٌس له الحق فً فرض قراره .
 ربٌس البساط ٌجب علٌه إعطاء موافقته على تثبٌت األكتاف .  -7
 خطأ جسٌماً من قبل الحكم .ربٌس البساط قد ٌقرر وقف المباراة فً حالة حدوث  -1
ٌمكن أٌضاً وقف المباراة اذا وجدت مخالفة صارخة فً التنقٌط من الحكم والقاضً وطلب التشاور معهم واذا لم  -5

 ٌغٌر أحدهم رأٌه فأن ربٌس البساط ٌعرض األمر على لجنة الجوري .
على ربٌس البساط االنتظار الى حدوث خالل المباراة عندما ٌرى المدرب خطأ فً التحكٌم فأنه ٌطلب الحق و -14

ثم ٌقوم بمراجعة الفٌدٌو  أم ال على ذلك أي )فحص الجلنج(، اة وٌتم سؤال اللعب هل ٌوافقرموقف محاٌد وٌوقف المبا
ٌعطً قراره أوالً ثم القاضً ثم ربٌس البساط ، واذا وافق ربٌس البساط مع األثنٌن من  فالحكم فً نفس الوقت  
والقاضً( فلجنة الجوري ال تتدخل والقرار نهابً اال اذا كان هناك خطأ فادح فأن لجنة الجوري زمالؤه )الحكم 

 قرارها هنا نافذا وهو االخٌر والمعتمد .
 

 THE JURY OF APPEALلجنة الجوري 
 

تتكون بقرار من ربٌس الفٌال أو من ٌنوب عنه وتتكون من ثالثة أفراد ٌختارون من المحاضرٌن وأعضاء لجنة   
 المبارٌات وجنسٌة المصارعٌن . الختالفالحكام والخبراء الذٌن لهم دراٌة بالتحكٌم وفقاً 

لدولٌة وتوجٌه طاقم التحكٌم ولكل بساط هٌبة محلفٌن )لجنة الجوري( وهً مسؤولة عن تطبٌق قوانٌن المصارعة ا  
قبل إعالن المصارع الفابز فً كل جولة أو مباراة وٌتم تعٌٌن واحد من كل لجنة كمنسق ومسؤولٌة إعالن قرار لجنة 

 لمباراة أو التنقٌط فً المباراة الجوري نٌابة عنها وعلى لجنة الجوري مالحظة أي أخطاء تحكمه أو ادارٌة أو توقٌت ا
المنسق ٌلفت انتباه ربٌس البساط الى تصحٌح الوضع واذا الحظت لجنة الجوري أن ربٌس البساط تجاهل جلنج أحد 
المدربٌن ولم ٌوقف المباراة فأن منسق لجنة الجوري ٌتدخل بطلب من ربٌس البساط اٌقاف المباراة فوراً بعد االنتهاء 

 من المسكة والوصول الى وضع محاٌد .
الفٌدٌو غٌر مسموح للجنة الجوري التحدث الى طاقم التحكٌم التً ٌجب أن تتخذ قراراتها بمفردها وخالل عرض    

 وباستقاللٌة تامة توصل الطاقم الى قرار بأغلبٌة لكن الشرط أن ٌكون ربٌس البساط ضمن األغلبٌة أو االجماع .
قم أو خطأ جسٌم فأن لجنة الجوري تقوم هنا لٌس للجنة الجوري ان تتدخل اال اذا كان هناك سوء سلوك من الطا  

باستدعاء ربٌس البساط على الطاولة الخاصة بلجنة الجوري وٌراجعوا الحركة مرة ثانٌة وٌتخذوا قرارهم النهابً 
 وبعدها ال ٌحق استبناف القرار مرة أخرى .

ون قرارهم نهابً )أي قرار ولو أن ربٌس البساط لم ٌتفق مع الحكم والقاضً علٌه أن ٌلجأ الى لجنة الجوري وٌك  
لجنة الجوري( ، وٌجب أن تكون عند لجنة الجوري مجموعة من المضارب أو العالمات الحمراء والزرقاء والبٌضاء 

 مثلها مثل ربٌس البساط حتى ٌعلنوا قرارهم بوضوح وشفافٌة وٌكون واضح للجمٌع .
الجوري لٌس هناك أي سبٌل لالستبناف ، ولجنة التحكٌم بعد القرارات التً بموافقة ربٌس البساط مع الطاقم و لجنة   

الخاصة باالتحاد الدولً لها أن تستبعد أي عضو من طاقم التحكٌم أو لجنة الجوري اذا كان هناك خطأ فادح فً تطبٌق 
 القانون كما تقوم لجنة الجوري بتقٌٌم عمل الحكام وتقدم تقرٌر مكتوب الى االتحاد الدولً .

 

 PENALTIES AGAINST THE REFEREEING BODYم التحكٌم عقوبات ضد طاق
 

المكتب التنفٌذي لالتحاد الدولً الذي ٌعتبر المجلس األعلى للمحلفٌن الجوري له بعد االطالع على تقارٌر مندوبً 
 : تجاه أعضاء هٌبة التحكٌم الذٌن أرتكب أخطاء فنٌة اآلتٌةالمسابقات توقٌع الجزاءات 

 المعنً .إعطاء إنذار للحكم  -
 سحب الحكم من المسابقة . -



 إنزال الحكم الى درجة أدنى . -
 توقٌع عقوبة اإلٌقاف لمدة محددة الشطب النهابً . -

 

 مصطلحات خاصة بالمصارعة
 

 عربً مصطلح انكلٌزي ت

1 MAT CHAIRMAN ربٌس البساط مت شٌرمن 

2 REFEREE الحكم رٌفٌري 

3 JUDGE القاضً جاج 

4 HEAD UP  الرأس الى األعلى أبهٌد 

5 ATTENTION انتبه أتٌشن 

6 ACTION أعمل أكشن 

7 POSITION وضع بوزٌشن 

1 DANGER خطر دانجٌر 

5 FAULT خطأ فاول 

14 STOP توقف ستوب 

11 ZONE منطقة الخطر زون 

12 CONTINUE استمرار كونتنٌو 

13 TIME OUT خارج الوقت تاٌم أوت 

14 CENTRE الوسطمنطقة  سنتر 

15 UP أعلى أب 

16 OUT خارج أوت 

17 OK ًاتفاق أوك 

11 TOUCHE صرعة تووش 

15 
JURY OF 
APPEAL 

ابٌل أوف 
 جوري

 هٌبة الجوري

24 CHALLENGE اعتراض جالنج 

21 CAUTION إنذار كاوشن 

22 CLINIC دورة كلٌنك 

23 DOCTOR دكتور دكتور 

24 VICTORY إعالن النتٌجة فٌكتوري 

25 SCORESHEET ورقة التنقٌط سكور شٌت 

26 START البداٌة ستارت 

27 OPEN افتح أوبن 

21 CONTACT االشتباك كونتاك 

25 PARTER وضع الجلوس بارتٌر 

 
 
 
 
 
 


