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رياضة

نمر جبر

الطلقة األولى للواء ع ّباس إبراهيم

نادي الرماية مولود جديد لألمن العام

ولدت رياضة الرماية بالبندقية او باملسدس عندما اكتشف االنسان البارود املتفجر واالسلحة النارية ،فامرسها الكتساب
مهارة يف التصويب واستخدمها للدفاع او الهجوم او يف الصيد .لكن ،عىل الرغم من اكتشاف اسلحة تدمريية ،فان االسلحة
الفردية مل تفقد اهميتها وخاصة يف حروب املدن ويف اثناء املعارك يف املناطق الوعرة
مل تستعمل الرماية كرياضة تنافسية فقط ،بل
للمنافسة الشخصية التي لها اهداف عدة ،منها
املبارزة الفردية بني شخصني والتي كانت تؤدي
يف معظم االحيان اىل موت احد املتنافسني.
لذلك حاربها الحكام وامللوك وخاصة يف
بريطانيا ،واصدروا قوانني كثرية ملنعها من
االنتشار يف املجتمعات املدنية ،واوامر ملنع
االفراد من التدرب عىل هذه املهارة .هذه
الرياضة مل متارس قدميا اال من النبالء واالغنياء
بسبب ارتفاع تكاليفها املادية.
منت رياضة الرماية وازدهرت يف العرص الحايل،
ثم دخلت يف عدد كبري من الدورات املحلية
واالقليمية والدولية ،وحددت لها بطوالت
متعددة ومسابقات متنوعة ميتحن فيها الصرب
والدقة وقوة االعصاب ،وبات ميارسها حاليا
الرجال والنساء بعدما انترشت انديتها يف كثري
من بلدان العامل.
نشأ اتحاد اللعبة يف العامل سنة  ،1887ودخلت
الرماية االلعاب االوملبية يف اوملبياد اثينا يف
سنة  .1896نظمت بطولتها العاملية االوىل يف
مدينة ليون الفرنسية عام  ،1897وحظيت
مسابقات الرماية يف االلعاب االوملبية بنوعني
من املنافسة :الرماية عىل االهداف والرماية
عىل االطباق.
ومبا ان املديرية العامة لالمن العام يف عهد
مديرها العام اللواء عباس ابراهيم ،تواكب
التطور وال تألو جهدا لتوفري افضل السبل
لعسكرييها من اجل ان يكونوا عىل جهوز عال
عىل كل الصعد ،وجد نادي الرماية الذي انشئ
بقرار من اللواء ابراهيم الذي مل يرتدد يف اعطاء
موافقته عىل الخطوة.
ولدت الفكرة عندما انتقلت دائرة التحقيق

واالجراء من مقرها القديم تحت جرس العدلية
اىل مقرها الجديد عند ساعة العبد ،فباتت لدى
االمن العام مساحة تقاطعت مع اهمية توفري
االمكانات لتعزيز قدرات القوة العسكرية يف
املديرية التي تقوم مبهامت ميدانية يف حفظ
االمن عىل كل االرايض اللبنانية من جهة،
ولفريق االمن العام للرماية الذي يضم حاليا
 10عنارص من الذكور واالناث ويشارك دوريا
يف البطوالت ويصنف بني االوائل عىل منصات
التتويج.
نادي الرماية هو االكرث حداثة وتطورا (الجيل
الرابع) من النوادي املوجودة يف لبنان ،كام
كشف رئيس دائرة الرصد والتدخل العميد
فوزي شمعون الذي قال" :استمرت اعامل انشاء
النادي زهاء  12شهرا احرتمت خاللها املعايري
والرشوط من ناحية االرتفاع والطول والعرض.
يضم النادي ستة حقول وست منصات للرمي
باهداف متحركة ملختلف املسافات (من  5اىل
 25مرتا) ،وهو مجهز باحدث نظام للتهوئة
ووسائل سحب مخلفات الرماية مبعدل ثلوث
صفر يف املئة .كام يفصل بني الحقول التي تصلح
ايضا للتامرين التكتية من عيار  9ملليمرتات
 5/56و 7/62كالشينكوف ،زجاج داكن يوفر
للرامي الخصوصية والحامية الرضورية".
تم انشاء النادي بالتعاون مع رشكة مدنية
متخصصة يف تجهيز نوادي الرماية ،عىل ان
تتقاىض نسبة من ارباح التشغيل وتتوىل صيانة
االجهزة والحفاظ عىل سالمتها ،ثم تعود كامل
االرباح بعد  10سنوات اىل املديرية العامة
لالمن العام.
النادي الذي انتسب اىل عائلة اتحاد الرماية
والصيد سيكون مقره ،الذي يضم قسام لبيع

عتاد الصيد ،متاحا امام االتحاد القامة وتنظيم
بطوالت رسمية واتحادية يف الرماية .كام
ستكون ابوابه مفتوحة امام كل العسكريني من
مختلف القوى االمنية واليونيفيل اضافة اىل
املدنيني واعضاء البعثات الديبلوماسية العاملة
يف لبنان ،ملامرسة رياضة الرمي ضمن الرشوط
القانونية والعدلية ( 18سنة وما فوق) ،وتلك
التي سيحددها مكتب شؤون املعلومات من
خالل االنتساب الفصيل او السنوي بناء عىل
طلب خطي .يوفر النادي السالح والذخرية
للرامي ،اما يف حال احرض سالحه معه فيجب
ان يكون صالحا للرمي ويحمل رخصة بحمله.
سيتوىل فريق تدريب متخصص تحضري الرماة
قبل التوجه اىل خطوط الرمي تزويدهم
التوجيهات الالزمة من الناحيتني التقنية
والسالمة العامة ،كام كشف رئيس شعبة االمن
والعمليات الرائد جورج منصور الذي يتوىل
االرشاف امليداين عىل عمل النادي وجهوزه.
تضم اللجنة االدارية للنادي كال من رئيس
مكتب شؤون املعلومات رئيسا ،رئيس دائرة
التدخل والرصد ورئيس دائرة املال والعتاد
ورئيس شعبة االمن والعمليات ورئيس شعبة
نادي الرماية اعضاء .تتألف هيكليته التنظيمية
من رئيس النادي ،امانة الرس ،مراقب حقول
(عدد  ،)4محاسب عام (عدد  ،)2امني مستودع
عام ،امني مستودع صالة بيع ،وامني محاسبة
معلوماتية.
تنتظر اللجنة االدارية القرار الرسمي برفع
التعبئة العامة ،وعودة االمور اىل طبيعتها
القامة حفل افتتاح رسمي يحرضه املدير
العام اللواء عباس ابراهيم الذي سريمي
الطلقة االوىل.
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