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رياضة
تدريبات قتالية لتالمذة الكل ّية الحربية
في إشراف األمن العام
مل يرتدد قائد كلية املدرسة الحربية العميد الركن جورج صقر يف اضافة منهاج
تدريبي جديد لتكثيف القدرات العسكرية القتالية لدى التالمذة الضباط يف
الكلية الحربية .وقد استعان النجاح مهمته بخربة رئيس شعبة الرياضة والرمي
يف االمن العام الرائد دميرتي صقر املتخصص يف القتال املتقارب العسكري،
والذي يحمل يف جعبته خربة ال تقل عن  25سنة مدعمة بـ 42سنة من االلقاب
القتالية يف عدة مجاالت مبؤازرة ودعم من املدربني املساعدين واملرافقني له.
يتضمن برنامج التدريب كام كشف الرائد صقر لـ"االمن العام" القتال
"املتقارب اىل جانب قتال الحراب والعيص ونزعها بطريقة عالية التقنيات
مدمجة باساليب قتالية عاملية عدة ،منتقاة من االفضل منها والتي تخضع
لها القوات الخاصة يف جميع الجيوش املتقدمة حول العامل والتي لديها فائدة
عالية جدا مبا يعزز قدرة العسكري القتالية يف الحياة املدنية والعسكرية ،مبا
ميكنه من الدفاع عن نفسه يف جميع امليادين" .وشدد عىل "تنوع الحصص
التدريبية بحسب حاجات التالمذة الذين يخضعون للتدريب ،وهي تكون
مبوجب دفعات ودورات وفق حاجة التالمذة مبعدل ثالثة ايام اسبوعيا مبعدل
ساعتان للحصة وعند نهاية كل دورة التي تتضمن زهاء  20حصة تدريبية
قتالية يحصل املتدرب عىل شهادة مشاركة تحت عنوان "القتال املتقارب
مستوى اول" ( .)Hand To Hand Combat - Level 1هذه التامرين ال
تقترص عىل التالمذة الضباط يف كل السنوات ال بل تتعدى ذلك وتستمر
معهم يف قطعاتهم حسب االمكانات املتوفرة .يعاون الرائد صقر يف تدريب
التالمذة الضباط يف الكلية الحربية مدربون مساعدون هم :عبري الجردي،
احمد حميضة ،شادي نرصلله ،محمد حمود ،داين االسمر ،رودريغ ابراهيم
ومارك متى .ويعرتف ان القتال املتقارب والدفاع عن النفس "تقنيات معتمدة
واساسية يف جميع القطعات العسكرية وحسب القدرات املتوفرة ،وهي تعزز
القدرات العسكرية لدى املتدربني وتساعدهم يف تطوير قدراتهم يف انجاز
املهامت املوكلة اليهم بجهوزية بدنية عالية".
واكد الرائد صقر ان جميع انواع السالح االبيض من سكاكني وعيص ومسدسات

اىل جانب بندقيات وكلبشات ملحاكاة الواقع القتايل الذي يتعرض له العسكري
ضمن الخدمة يف اثناء اداء املهامت وخارجها ،يستعمل يف الحصص التدريبية
التي تعكس يف مجملها كل االحتامالت التي ميكن ان يواجهها التلميذ الضابط
يف الخدمة العسكرية او يف حياته العادية .واثنى عىل تعاون التالمذة الضباط
وتجاوبهم وانسجامهم يف التامرين ،وقال" :برهنوا عن مناقبية عالية وابدوا
تجاوبا كبريا ورغبة عالية يف التعاون بعدما اكتشفوا ان ادخال هذه االنواع
من التامرين يف املناهج التدريبية قد يساعدهم ليس فقط يف حياتهم
املدنية والعسكرية عىل حد سواء بل يساعدهم عىل تنمية قدراتهم الذهنية
والجسدية يف مجاالت شتى "ميكن استعامل هذه االنواع من التامرين القتالية
يف العديد من املجاالت املدنية والعسكرية انها طريق ومنط حياة مختلف".
وعن االسباب التي دفعت الكلية الحربية اىل التعاون مع املديرية العامة لالمن
العام ،وتحديدا شعبة الرياضة والرمي لتدريب التالمذة الضباط يف الكلية
الحربية ،عزا ذلك اىل "املدربني املحرتفني يف القتال العسكري القتايل واملخرضمني
عىل الصعيد الدويل ،ولديهم خربة يف هذا النوع من التدريب القتايل ،ونتائجهم
عىل الصعيد املحيل والعريب والقاري دليل عىل مترسهم ومكانتهم".

املدربون املعتمدون يتوسطهم رئيس شعبة الرياضة والرمي الرائد دميرتي صقر.

املعدات املستعملة يف التدريب القتايل يف الكلية الحربية.

قائد الكلية الحربية العميد الركن جورج صقر ورئيس شعبة الرياضة والرمي يف املديرية
العامة لالمن العام خالل توزيعهام الشهادات عىل التالمذة الضباط.

93

