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       مقدمة 

        
السالح الناري هو جهاز ميكانيكي ويجب إن يستخدم بأمان . األسلحة النارية يمكن إن تكون خطرة جدا أذا 

تستخدم بالشكل الصحيح طبقا لتعليمات األمان فان استخدمت بطريقة غير مناسبة أو آمنه، على أي حال عندما 

لذالك اإلصابات التي تنجم عن الطلقة يمكن أن تكون قاتله وان  األسلحة النارية تعتبر وبشكل جوهري أداة آمنة

الطالب  لديهم مسؤولية كبيره لفهم ومنع مثل هذه األخطاء . مع ذلك فإن مصطلح أطالق نار بالخطأ  فان 

كما انه إطالق النار بالخطأ من السالح هى ناتجة عن اإلهمال ان اغلب حاالت كثيراً ما  يستخدم  ,و في الواقع  

ً بشكل مطلق ، باستثناء المصد التر ً آمنا ابي الموجود خلف األهداف في ميدان من الصعب أن تجد إتجاها

الرماية، يُعَّرف اإلتجاه اآلمن في مواقع أخرى على أنه اإلتجاه الذي ال يحدث فيه إصابات بشرية أو تحدث 

 .أضرار مادية بسيطة بالممتلكات

 هو السالح ؟ ما

 
ضرر مادي و يمكن استخدام  إحداثالتسبب في  أوقتل كائن حي  أوجرح  أو السيطرةتتيح  أداهكل : السالح 

  0الهجوم  أوالسالح للدفاع 

  بأمرويتوقف  بأمرمن معدات مهنيه يعمل  مصنوعةميكانيكيه  آلةعن  عبارةالسالح الناري : هو 

 إتباعويجب  حساسة أداهذات حدين حد الخير وحد الشر وانه  أداهبأن السالح  السابق التعريفلذا نستنتج من 

خطأ قد يحدث  أي ألنهلتعامل مع السالح بشكل عام ومع السالح الناري بشكل خاص  هأساسيخطوات وقواعد 

 ين منه دون قصديبالقر باألشخاص أوضر بحامل السالح يهللا  ألسمح
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 -قواعد السالمة العامة في استخدام األسلحة النارية :

 

شخص يمتلك سالحا ناريا ان يعرف هذه  هناك قواعد عامة وأساسية للتعامل مع األسلحة النارية يجب على كل

القواعد ويكون قادرا على تعليم اآلخرين هذه القواعد الرئيسية ويجب أن يتم ذكر هذه القواعد في ترتيب 

 عددي الشيء الذي يتيح مجاال للفهم والحفظ في كل الظروف .

 

 التعامل مع جميع األسحله على أنها محشوة بالذخيرة . -: القاعدة األولى 

سوف لن يتم سماعها أبدا وأنة ليس (  لم اعرف ان السالح كان معبأ ) ال يوجد استثناءات لهذه القاعدة وعبارة

 كافيا أن السالح قد تم تفقده مؤخرا .

افعل هذا  التفجيرعند التعامل مع أي سالح انزع المخزن افتح السالح وتأكد انه ال يوجد طلقة في حجرة 

اإلجراء في كل مرة تتعامل فيها مع السالح وتأكد على أن يعمل ذلك أي شخص إذا كان يتعامل مع سالحا ناريا 

 بوجودك . 

 في أي وقت تستلم فيه سالحا ناريا تفقده لتشاهد فيما اذا كان معبأ. 

ج مثبت في الخلف وتفقد في أي وقت تستلم سالحا ناريا إلى شخص ما يحب ان يكون المخزن منزوعا والمزال

 الحجرة بالنظر حتى تتأكد من ان السالح فارغ . 

 

 عدم توجيه السالح على  اآلخرين أو على اي شيء ما لم تنوي تدميره. -: القاعدة الثانية

 ال توجه سالحا ناريا أبدا إلى إي شيء ال تنوي تدميره.

 للمسدس العادي ومسدس الطاحونة .الوعي لفوهة السالح هي القاعدة األكثر انتهاكا بالنسبة 

 وبشكل شائع فان العذر الذي يعطى لخرق هذه القاعدة هو ان السالح غير معبأ . 

أ( أبدا ال تدع الفوهة أن تتقاطع مع أي جزء من جسمك أو جسم اي شخص أخر غالبا ما ينسى الطالب هذه 

 إي شيء يلمسه الشعاع فأنة يدمره . القاعدة هي أن تتخيل شعاعا ضوئيا ليزريا منبعث من فوهة سالحك 

ب(من الصعب ان تجد اتجاها أمنا بشكل كامل ما عدا االتجاه نحو الحاجز الموجود خلف األهداف في ميدان 

رماية يعرف االتجاه األمن في المواقع األخرى انه االتجاه الذي ال يحدث فيه إصابات بشرية أو مادية 

ا ما حدث إطالق نار في هذا االتجاه بكلمات أخرى استالمنا وتعاملنا مع بالممتلكات حتى ولو كانت ثانوية اذ

السالح سواء كان في البيت او المكتب يجب ان يتم توجيه إي شيء يمكنه امتصاص واحتواء الرصاصة في 

 حالة نتيجة اإلهمال . 

تخترق حائط رقيق  ملم لديها القدرة على القتل واالختراق سيكون من السهل ان .x 5 5.5.الطلقة عيار 

 لبناية والجسم المعدني للسيارات . 

 

 إبقاء أصبع السبابة خارج واقي الزند إال في حاالت الرماية . -: القاعدة الثالثة

 ابق أصبعك بعيدا عن الزند وخارج واقي الزند حتى تنوي ان ترمي .

 القاعدة رقم ثالث . أ( سبب الكثير من إطالق النار الناتج عن اإلهمال في الغالب هو تجاهل 
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ب( يعتقد العديد من الطالب ان اإلصبع يجب ان يكون على الزند لذلك فأنهم يستطيعون ان يطلقوا النار بشكل 

 أسرع اذا ظهر هدف غير متوقع وهذا ليس صحيحا . 

 ج( تستطيع إطالق النار من سالحك حين يكون إصبعك خارج الزند بالسرعة نفسها كما لو كان على الزند.

 د( هذه القاعدة غالبا ما يتم انتهاكها كثيرا من قبل الطالب عندما يستخدمون األسلحة أو عند إجراء التفتيش. 

 هـ( يقع انتهاك هذه القاعدة بسبب العادات الضعيفة والتي هي غير صحيحة تعبويا .

لتعرض ذاتيا لجروح و( المحافظة على عدم وضع اإلصبع على الزند أثناء الحركة بالسالح هو سبب رئيسي ل

 ناتجة عن طلقة من السالح وإلطالق النار الناتج عن اإلهمال . 

   

 التأكد من الهدف  وما وراء الهدف  . -: القاعدة الرابعة

 أ( يجب ان يتم تحديد الهدف والتعرف عليه ايجابيا قبل الرماية .

 ب(يجب ان يعرف الرامي ما هو موجود أمام وخلف الهدف . 

 ق النار على صوت أو شكل في الظالم ال تستطيع تحديده والتعرف علية .ج( ال تطل

 د( يجب عليك ان تكون متأكدا من خلو المنطقة حول وخلف التهديد من المارة األبرياء .

 -متى يأخذ احتياط األمان :

 

 عند استالم السالح من مستودع السالح .  -1

 عند استالم السالح من شخص ألخر .  -2

 قبل وبعد الرماية .  -3

 قبل الفك واختبار السالح عند التركيب .  -5

يسلم السالح من الشخص الى األخر عن طريق الكعب والمخزن منزوع واألقسام ثابت بالخلف  -مالحظة :

 ويكون مشاهد حجرة الجوف او السبطانه .

 

 طرق اخذ احتياط األمان حسب نوع السالح

 -: اتطريقة احتياط األمان للمسدس

 توجيه فوهة السالح الى منطقة آمنه  . -1

 نزع المخزن .  -2

 سحب األقسام مرتين .  -3

 تثبيت األقسام بالخلف عن طريق محور مثبت األقسام بالخلف .  -5

 النظر في حجرة الجوف  . -.
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 -طريقة احتياط األمان للبنادق والرشاشات من األسلحة الخفيفة :

 توجيه فوهة السالح الى منطقة آمنه .  -1

 نزع المخزن .  -2

 سحب األقسام مرتين .  -3

تثبيت األقسام بالخلف بواسطة مثبتة األقسام بالخلف باستثناء األسلحة التي ال يوجد لها قطعة مثبتة  -5

 األقسام بالخلف مثال ) كالشنكوف ( 

 النظر في حجرة الجوف .  -.

 

  -: ن لألسلحة المتوسطة ) الرشاشات(طريقة احتياط األما

 توجيه فوهة السالح الى منطقة آمنه . -1

 االرتكاز المضموم على يسار الرشاش .  -2

 رفع الرشاش بواسطة اليد اليسرى ومالصقته على فخد الرجل اليمين . -3

 رشاش هكلر.  -ال :فتح الغطاء العلوي بواسطة اليد اليمين او التأكد من عدة األمال لبعض األسلحة مث -5

سحب قطعة التجهيز بواسطة اليد اليمين لحين تثبيتها او تثبيتها بواسطة اليد وذلك ليس لكل األسلحة مثبتة  -.

 قطعة التجهيز بالخلف .  

 تأمين السالح . -5

 رفع صفيحة التغذية والنظر في حجرة الجوف .  -7

 فك األمنية .  -8 

لتجهيز وتقديم قطعة التجهيز الى أألمام عن طريق الضغط على الزند  تحويل اليد اليمين على قطعة ا -9

 بواسطة سبابة اليد اليسار وذلك للحفاظ على األجزاء الداخلية للرشاش . 

 تذكر دائما في أي لحظة يقع النظر على السالح او اليد يجب اخذ احتياط األمان .  -مالحظة :

لجريمة  ال يجوز المساس به بل يسيطر عليه بالنظر مثال على ذلك األسلحة المضبوطة في مسرح ا

 وإرشادهم على كيفية احتياطات األمان .)المختبر الجنائي ( حتى وصول الجهات المختصة 
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 المصطلحات العامة

كل أداة تتيح السيطرة او جرح او قتل او إلحاق الضرر المادي بشخص او كائن حي ويمكن  -: األسلحة :1

 استخدامه في الدفاع او الهجوم . 

 آلة ميكانيكية مصنوعة من معدات مهنية تعمل بأمر وتتوقف بأمر .  -: السالح الناري : 2

 وسالمة اآلخرين وأدراك الخطأ قبل وقوعه .هو المحافظة على سالمة النفس  -: احتياط األمان : 3

                                       هو ذكر األجزاء الخارجية للسالح .        -: الوصف العام : 5

 هي أقصى مسافة تصل إليها الطلقة. -: أقصى مدى : .

هو المسافة التي تمكن الرامي من رؤية الهدف بوضوح من خالل الموجهات وإصابة  -: المدى المؤثر : 5

 الهدف إصابة دقيقة اعتمادا على السالح 

: القبض : إفراغ الهواء ما بين كلوه يد الرامي  والقبضة المسدسية بحيث يكون الثالث أصابع من الخارج  7

 ع السبابة خارج واقي الزند .وإصبع اإلبهام من الداخل وإصب

 هو النظر من الموجة الخلفي إلى الموجة األمامي إلى منتصف الهدف . -: التسديد : 8

وهي رياضة تعني بالتصويب الى هدف أو أهداف وتشمل سبع أنواع مختلفة يتم فيها استخدام  -: الرماية : 9

 أسلحة وذخائر مختلفة .

د يتحرر الطارق يضرب مؤخرة اإلبرة ومقدمة اإلبرة تضرب الكبسولة عند الضغط على الزن -: الرمي : 10

 مما يحدث اشتعال وينفصل الجزء األضعف وهي الرصاصة . 

: العمل الميكانيكي :  هي المراحل التي تمر بها الطلقة من لحظة تحررها من حواف المخزن وحتى  11

 خروجها خارج السالح وإعادة التجهيز مرة أخرى.

ل الفوري : هو اإلجراء السريع الذي يقوم به الرامي إلصالح معظم التوقيفات دون الرجوع أو : العم 12

 البحث عن السبب. 
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: التوقيفات : هو خلل ميكانيكي طارئ يحث للسالح أثناء الرماية يؤدي إلى توقف السالح عن الرماية  13

 ويكون السبب من السالح أو الذخيرة .

عن شعاع يخرج من العين من خالل الموجه الخلفي إلى الموجه األمامي إلى نقطة  هو عبارة -:خط النظر : 15

 تسديد 

 هو خط مسار الطلقة .  -:خط النار : .1

 هو جمع خط النظر مع خط النار في نقطة تسديد واحدة ومعالجة الخطأ الحاصل بينهما. : التضبيط :  15

 -شروط الوصف العام :

 علية بأصبع اليد األخرى . مسك السالح بيد والتأشير -1

  وصف السالح من األعلى إلى األسفل  ومن اليمين إلى اليسار . -2

 

 

 شروط الفك والتركيب وفوائده + أنواع الصيانة

 

  -شروط الفك والتركيب :

 عدم استخدام الشدة والعنف مع السالح . -1

 أول قطعة تفك أخر قطعة تركب . -2

 سار أو بالعكس.ترتيب القطع من اليمين للي -3

 عدم خلط قطع مع بعضها البعض أو مع سالح أخر ولو كان من نفس النوع. -5

 

 -فوائد الفك والتركيب :

 للتنظيف . -1

 للتدريب . -2

 لتبديل القطع الغير صالحة .-3
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 طرق التعبئة والتفريغ وشروطه

 -شروط التعبئة والتفريغ :

 التأكد من صالحية المخزن ونظافته . -1

 التأكد من صالحية العتاد ونظافته . -2

 معرفة عدد الطلقات . -3

 تعبئة العتاد حافة فوق حافة . -5

  -: طريقة التعبئة

 اخذ وضعية االرتكاز المضموم . -1

 وضع المخزن على ركبة الرجل اليسار مع مراعاة دليل تركيب الطلقة باتجاه الصدر . -2

لى صفيحة المخزن والضغط عليها بواسطة أبهام اليد اليسار مع بواسطة اليد اليمنى يتم وضع الطلقة ع -3

 دفعها للخلف .

 

  -طريقة التفريغ :

 وضع المخزن على ركبة الرجل اليسار مع مراعاة تحويل دليل الطلقة باتجاه األرض . -1

 دفع الطلقة  بواسطة إبهام اليد اليمنى ومن ثم إخراج باقي الطلقات . -2

 إجراء العمل الفوري

  -التوقيفات التي يصلحها العمل الفوري :

 عدم إلحاق مخزن .  -1

 فساد طلقة . -2

 طعج أو انتفاخ طلقة . -3

 -إجراء العمل الفوري )عملي ( :

 الضرب على المخزن .  -1

 سحب األقسام للخلف مرة واحدة .  -2

 .  15الضغط على متممة الغلق في بندقية م  -3



11 
 

 .التسديد ومتابعة الرماية  -5

   -اإلجراءات المتبعة من قبل الرامي عند حدوث التوقيفات ولم يعالجه العمل الفوري :

 نزع المخزن .  -1

 سحب األقسام مرتين .  -2

 النظر في حجرة الجوف .  -3

 تأمين السالح .  -5

 تسليم السالح للخازن بشكل صحيح .  -.

 أنواع القبضات املسدسية لجميع األسلحة 

  -للمسدسات :أنواع القبض 

هو إفراغ الهواء ما بين كلوه اليد والقبضة المسدسية بحيث تكون الثالثة أصابع مغلقة  -القبض الصحيح : -1

على القبضة بشكل محكم وإصبع السبابة خارج واقي الزند  وان تكون كلوه اليد المساعدة على القبضة 

الرئيسية واإلبهامين باتجاه الهدف بحيث يصبح  المسدسية من الجهة األخرى واألربع أصابع قابضة على اليد

 .السالح قطعة من جسم الرامي 

 كل ما خالف القبض الصحيح .  -: القبض الرديء -2

  -أنواع القبض للبنادق والرشاشات الخفيفة :

قة هو إفراغ الهواء ما بين كلوه اليد والقبضة المسدسية بحيث تكون الثالثة أصابع مغل -القبض الصحيح : -1

على القبضة بشكل محكم وإصبع السبابة خارج واقي الزند واإلبهام من الداخل ويكون كعب السالح في جوره 

 الكتف واليد المساعدة على واقيات يد الرامي .

 كل ما خالف القبض الصحيح . -القبض الرديء : -2

 

  -أنواع القبض على األسلحة المتوسطة :

واء ما بين كلوه اليد والقبضة المسدسية بحيث تكون الثالثة أصابع مغلقة هو إفراغ اله -القبض الصحيح : -1

على القبضة بشكل محكم وإصبع السبابة خارج واقي الزند واإلبهام من الداخل وتكون اليد المساعدة على عنق 

 االخمس ومريحة كتف الرامي في جوره الكتف . 

 كل ما خالف القبض الصحيح . -القبض الرديء : -2
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 الرمايةشروط التسديد والرمي الجيد و أوامر 

  -شروط التسديد :

 إغالق العين الغير مستخدمة .  -1

 إيضاح الشعيرة تدريجيا . -2

 النظر من الموجة الخلفي إلى الموجة األمامي إلى منتصف الهدف . -3

 المحافظة على نقطة التسديد األولى إذا كانت صحيحة .  -5

 يالن السالح . المحافظة على عدم م -.

 

  -الجيد : الرميشروط 

 القبض الصحيح . -1

 التسديد الصحيح . -2

 أصول ضبط الزند . -3

  -ضروريات الرامي الجيد :

 ارتداء خوذة فوالذية . -1

 .  ةإخفاء األشياء الالمع -2

  -ضروريات الحاجز الجيد :

 أن يكون قوي ومتين . -1

 سهولة الدخول والخروج منه واليه . -2

 سهولة الرماية عن يمين ويسار الحاجز . -3

 ـ أن يقي نار وأنظار العدو . 5

 أوضاع الرمي

 

  -أوضاع الرمي للمسدس :

 بيد واحدة أو كلتا اليدين من خلف حاجز يتناسب مع طول الرامي . -األمامية : -1

 في المناطق الجبلية والمنحدرة . -الجلوس : -2

 يتناسب مع طول الرامي .من خلف حاجز  -الجانبية : -3

 ويستخدم في المناطق العشبية والمشجرة . -االرتكاز بنوعية المضموم والمفتوح : -5

 في األماكن الموحلة . -القرفصاء : -.

 

 . اوضاع الرماية على الرشاشات

 بعددين  -وضعية الرقود : -1
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كعب الرشاش والمسافة بينة وبين أ( يقف الرامي خلف الرشاش مباشرة بحيث تكون رجلة اليمنى باستقامة 

 الرشاش بقدر الجسم .

 ب( عدد ثاني يقف على يسار عدد أول )الرامي (.

ج(بإيعاز )موضع خذ( عدد أول يدفع رجلة اليسرى لألمام وينزل على األرض على قوة يديه مع رجوع األرجل 

 إلى الخلف مفتوحتين .

 والى جهة اليسار من ) الرامي ( .  د( عدد ثاني يقوم بنفس إجراءات عدد أول )الرامي(

هـ( بإيعاز إعداد تبديل يقوم عدد أول )الرامي ( برفع جسمه عن األرض على قوة بدنه وأمشاط رجليه ويأخذ 

 وضعيته مكان عدد ثاني وذلك بالقفز من فوق عدد ثاني .

 .و(عدد ثاني يزحف مباشرة ويأخذ وضعيته مكان عدد أول )الرامي ( ويتم العمل معا 

 ز(تأكد من تنزيل ساقي المنصب الثنائي لغرض الرماية من وضعية الرقود .

 للرماية على الرشاش على المنصب الثالثي أو على المسلحة أو الناقلة . -وضعية الجلوس : -2

 

  -متى يتم التضبيط :

 عند استالم السالح من المستودع .  -1

 عند تسليم السالح من شخص ألخر . -2

 بالتضبيط . عند الشك -3

 قبل الذهاب لميدان الرماية  -5

 

  -أنواع الصيانة :

  . للسالح الخارجية األجزاءيتم فيها مسح  -يوميه : صيانة-1

 . مع جرد الجوف الرئيسية األجزاءيتم فيها مسح  -:أسبوعيه صيانة-2

 .د الجوف يفها باستعمال زيت السالح مع جرظوتن الخارجية األجزاءفك جميع  -شهريه: صيانة-3

  ح.يفها بزيت السالظويتم غليها بالماء وتنشيفها وتن الرئيسية األجزاءفك جميع  -:السنوية الصيانة -5

 . للضرورة والرئيسية الخارجية األجزاءويتم فيها مسح الزيت عن  -:الرمايةقبل  الصيانة-.

 .بزيت السالح وجرد الجوف والخارجية الرئيسية األجزاءويتم فيها مسح  -:الرمايةما بعد  صيانة-5

 -مضار الزيت :
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 .خروج رذاذ على عين الرامي -1

 . الرامي عن التسديد الصحيح إعاقةيعمل على -2

 

 

 

 

 احتياطات األمان على خط وميدان الرماية

 

  احتياط االمان على خط الرماية

  المدرب بذلك .يجب إن يكون مسدسك في مقره دائما" إال لحظة الرماية أو تلقي أمر من -1

   يجب أن تتأكد دائما" من انك على خط واحد مع بقية الرماة .-2

  تدور للخلف والسالح في يدك ، ضعه في مقره أوال" ثم تدور .تيجب إن ال -3

  جب عدم  ترك المسدس دائما" يلوح بيد واحدة .ي-5

  ونظارات العينين باستمرار في الرماية .سماعات األذن واقيات الصدر والخوذة الفوالذية و يجب ارتداء -.

خط الرماية إذا كان العطل صعب  يجب إصالح التوقيفات للسالح في المنطقة المخصصة لذلك وليس على-5

  نوعا" ما.

  يجب عدم تركيب المخزن على السالح إال بأمر المدرب .-7

 للبندقية  يجب التأكد دائما" من صالحية السالح وخصوصا" المغالق-8

 إذا حمي السالح معك وذلك زيادة عن الالزم يجب إخبار المدرب .. :9

 -:الرمايةفي ميدان  األمانحتياط ا
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 بالرمايةقبل البدء  الرمايةحمراء حول ميدان  أعالمتوزيع -1

 الميدان أبوابووضع حراسه على  شيء أيبالميدان من  المحيطة المنطقةمن خلو  التأكد-2

  بالرمايةقبل البدء  الذخيرةوالتالميذ من حمل  األفرادمنع  -3

 (المدربينو-الرماة) الرماية تقطعهفرد في  أليعدم السماح -5

 المدربين إشرافوتحت  الرمايةعلى نقطه  إال الرماةال يوزع العتاد على -.

 بأمر من ضابط الميدان إال والرماية اليجوز التعبئة -5

 والمدربين  الرمايةضابط  إشرافت حالتوقيفات ت إصالحيجري -7

 قبل تبديلها الرماية أثناء المعطلةمن تفريغ االسلحه  التأكد-8

  الرمايةفحص االسلحه وتفريغها واحصاءها بعد انتهاء -9

 

 إجراءات الميدان :

 مناطق منفصلة في الميدان . 3يجب توفر :  1

 خط الرماية / لمختلف المسافات .أ:  

 لسالح .ل التوقيفاتمنطقة إصالح ب: 

 تعبئة المخازن . وإعادةمنطقة االستراحة ج : 

 ) حقيبة اإلسعافات يجب أن تكون في منطقة قريبة للمدربين الستخدامها عند الضرورة ( 

 يجب على المدرب الرئيسي األقدم أن يتأكد من إن األسلحة فارغة في الظروف التالية )األوقات التالية( : 

 ل التدريب .عند الوصول للميدان وقب: 1

 قبل حصص التدريب بدون رماية .: 2

 بعد االنتهاء من التدريب .: 3

 يجب أن تعطى أوامر الرماية من قبل المدرب األقدم في الميدان ويجب على التالميذ التقيد بها .ا : 

 يجب عدم السماح للرماه بمغادرة خط الرماية إال بأمر من المدرب ب : 
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برماية أهداف ليست لهم أو الرماية على أشياء خارجة عن الميدان كالحيوانات ،  يجب عدم السماح للرماهج : 

 الخ .…الحجارة 

 -شروط التقدم باملسدس :

 

 األتجاة السريع نحو الهدف . -1

 ال تتقدم بالمسدس وبه اقل من نصف المخزن . -2

 التصميم على  اصابة الهدف والتأكد منة . -3

 

 

 

 

 قبل الرامي عند حدوث التوقيفات ولم يعالجه العمل الفورياإلجراءات املتبعة من 

 عند حدوث التوقيف في السالح يتبع ما يلي :

 .يرفع اليد األضعف والسالح باتجاه الهدفالرامي الذي حدث معه التوقيف :  1

 المدرب األقدم يوجه ويساعد الرامي في ذلك حتى يضمن بان السالح جاهز وآمن للرماية. : 2

 جمع الذخيرة الفارغة قبل مغادرة الميدان .يجب :3 

 وكما ذكرنا يجب أن ترافق سيارة اإلسعاف إلى ميدان الرماية وباستمرار .

 أوامر الرماية في الميدان : 

 وضع المخزن في السالح .: 1

 تجهيز السالح بحيث يأخذ طلقة في الجوف .: 2

 .(Safe)وضع السالح على وضعية األمان : 3

 د ذلك يعتمد على تعليمات المدرب ، أما إن تكون جاهزا" للرماية أو إرجاع السالح إلى مقره () األجراء بع
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 كيفية األمان للسالح :

 المسدس، ، يوضع على األمان ثم في مقره .: 1

 على األمان ويكون اتجاه السالح دائما" باتجاه الهدف . توضع : البندقية 2

 

 تفريغ السالح :

 .(Safe)وضع السالح في البداية على األمان : 1

 نزع المخزن .: 2

 .مرتين األقسام للخلف  : سحب 3

 فحص الجوف بالنظر واللمس وذلك بتفقده باإلصبع للتأكد من خلوه .: 5

 تقديم األقسام لألمام .: .

 

 .األمان التي يقوم بها الرامي  التجاوزات واألخطاء الرئيسية الحتياطات

 ذلك :  وأسبابخروج طلقة من الرامي دون أرادته :1

 عدم تفريغ السالح بشكل صحيح .:2

 إدخال مخزن مملوء بالذخيرة الحية من غير قصد أثناء التمرين بدون رماية . :3

 فك األمنية والضغط على الزند في الوقت الذي لم يطلب من الرامي مشاغلة أي هدف:5

 خرى غير الهدف المطلوب من الرامي أو إلى أي اتجاه غير آمن .توجيه فوهة السالح على أشياء أ:.

 الرماية على أشياء غير مصممة كأهداف .:5

 إخراج المسدس من مقره في المناطق الغير مسموح بها بذلك مثل منطقة االستراحة واعادة تعبئة المخازن :7

 إجراء التعديالت والعبث بالسالح .:8

 وزه من قبل الرامي .الرماية على هدف قد تم تجا:9

 

 . الرامي في معالجة التوقيفات إجراءات
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 -ما يلي: إتباععطل في السالح على الرامي  أوعند حدوث توقف 

 بالوضعيةاالحتفاظ  -1

 عن الزناد ألسبابهنزع ـ  2

  الحرةبصوت مرتفع هدف رقم كذا )توقيف( رافعا اليد  المناداة -3

 كان ماسكا بكلتا يديه فال داعي لرفع اليد إذا -5

 

 -عند وقوع حادث يجب التقييد بما يلي :

  حاال الرماية إيقاف-1

 المصاب إسعاف-2

 حجز اقرب شخص للمصاب -3

 المصاب أقرباءالمسبب للحادث عن  أقرباء إبعاد-5

 التي تم رمايتها والتي سترمى بعد  الذخيرةحجز -.

 والمنطقةتغيير على السالح  أي إجراءعدم -5

 األعيانشهود  إفاداتاخذ -7

 القائد مباشره  إلىتقديم تقرير مفصل بالحادث -8

 التفتيش النهائي على االسلحه قبل مغادره الميدان واالسلحه موجه نحو الهدف-9

  المستودع. إلىوتعاد  الفارغةعن  الحيةعند االنتهاء من التطبيقات تفصل الطلقات -10

 -الرماية قبل البدء بالرماية :ات ضابط واجب

 المباشر على الفصيل  اإلشراف -1

  معرفة نوع السالح الذي سيرمى عليه -2

 وعددها  الذخيرةمعرفة نوع  -3

 ال  أممعرفة نوع الميدان وهل تم تطهيره  -5

   األهدافوتعيين  إيجادكيفية  -.

 بدقه  المسافةتخمين  -5

 /عادي  بطيءنوع الرمي على الهدف / سريع /  -7
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  أماكنهمتوزيع المرشدين في  -8

 الرمايةبعد االنتهاء من  الرمايةواجبات ضابط 

 وعدها الفارغةجمع الذخائر اإلشراف على -1

 الموجودةلجميع االسلحه  األمانواخذ احتياط  الرماةجمع -2

 تفتيش الميدان وتطهيره-3

 .المخصصة أماكنها إلى المستخدمةوالمعدات  األهدافاعاده  -5

 

 كيفية التعامل مع المسدس الكهربائي:

 .يتم استخدام المسدس بواسطة اليد األقل استخدام.1

 .يتم تركيب كبسولة الكهرباء ووضع االحتياط في مؤخرة كعب المسدس.2

 متر ويفضل استهداف منطقة الظهر. 3.يفضل استخدام المسدس من مسافة 3

 تواني. ..يتم استهداف المطلوب بهدف السيطرة عليه وعلى إن ال تتجاوز ألمده 5

 .ال يتم استخدامه على األطفال والنساء ومرضى القلب..

 .ال يتم استخدامه على الوجه والمحاشم.5

 .يتم نزع الكبسولة إما عن طريق المطلق او الممرض.7

 ن مناطق منحدره أو خطره..عدم استخدام المسدس على أشخاص يقفون بالقرب م8

 ..يستخدم السالح بهدف القاء القبض على الشخص والتعطيل9

 مخازن المسدس       ةكيفية التعامل مع جعب

 من منطقة اإلمام في جهة اليسار لسهولة تناولها واستخدامها إثناء الرماية. ة.يتم وضع الجعب1

وتركيب األخر كي ال يتم ترك فرصه للمهاجم إثناء .إثناء تبديل المخازن يتم إلقاء المخزن على األرض 2

 انشغالك بإعادة المخازن مكانها.

 .يتم التأكد من وجود الذخيرة وصالحيتها وعددها.3
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 كيفية التعامل مع اسطوانة غاز اليدوية:

 .اتخاذ وضعية المقاتل.1

 .مسك العلبة باليد اليسار)المستخدمة بشكل اقل(.2

 باتجاه المطلوب..توجيه فوهة العلبة 3

 .تحذير الشخص بعدم التحرك.5

 .إطالق الغاز بواسطة اإلبهام مع مراعاة عدم وضع األصابع إمام فتحة الغاز..

.إطالق الغاز لمدة ثانيه واحده باتجاه العين وفي حال لبس نظاره إطالق الغاز باتجاه الحواجب وفي حال 5
 ص بأي طريه أخرى.وقوع االسطوانة عدم التقاطها والتعامل مع الشخ

 بعكس اتجاه الرياح. .5.اخذ زاوية 7

 .عدم التقدم بأقل من منتصف العلبة أو في علبه منتهية الصالحية.8

 .عدم استخدام إي زيوت على المنطقة المصابة.9

 .استخدام الماء البارد مع االصابه.10

 متر. 355.مسافة الغاز المنبعث من االسطوانة 11

 تأثير الغاز أعلى من األيام الباردة لسبب توسيع مسامات الجسم والوجه..أيام الصيف يكون 12

 كيفية استخدام الكشاف

 .يتم وضع الكشاف على الجهة اليسار من الجانب.1

 .التأكد من صالحية الكشاف.2

 .يتم استخدامه بثالث وضعيات:3

 أ. FBIيمنى.يتم وضع المصباح باليد اليسار وبشكل مرفوعة لألعلى والسالح باليد ال  

 ب.أيوب يتم مسك المصباح باليد اليسرى وبشكل موازي ومالصق للسالح.

 ج.هاريس يتم مسك المصباح باليد اليسار من األسفل ووضع اليد اليمنى مع السالح من األعلى بشكل متقاطع.

 .يتم توجيه ضوء المصباح باتجاه عين المطلوب من اجل تشويشه.5

 الكافية والالزمة في التدرج باستخدام القوه.يتم مراعاة استخدام القوه 

 

 كيفية التعامل مع العصا البوليسية:
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.يتم استخدام العصا وهي مغلقة إثناء عدم وجود مسافة كافيه ويتم استخدامها على منطقة رأس المعدة غالبا 1

 بشكل مغلق في األماكن ألضيقه.   اإلتاحة مسافة أمان كما يتم استخدامه

 العصا بشكل محاذي للكتف كي ال تستهدف اإلصابة منطقة الرأس..يتم فتح 2

 .يتم استخدامها ضد األيدي واألرجل ومنطقة رأس المعدة.3

 .يتم إغالقها وإعادتها إلى مكانها لدى االنتهاء منها.5

 

 كيفية التعامل مع القيد:

 .يتم وضع القيد بشكل حلقتين متالصقتين داخل الجعبة.1

 تحركة من القيد للخارج..يكون القطعة الم2

 .يتم التأكد من صالحية وسالمة القيد قبل الخروج للواجب.3

 .يتم التأكد من وجود مفتاح القيد وصالحيته.5

 .التقييد للخلف إال في حالة الحامل أو االصابه أو إي موانع أخرى..

 .عدم ترك حلقة القيد مفتوحة كي ال تستخدم ضدك كاداه حادة.5

 د من المنتصف إثناء التقييد..يتم مسك القي7

 

 ترتيب نطاق النجدة

 .من اليمين من اإلمام جعبة القيد.1

 .من اليمين من الجانب جعبة المسدس.2

 .من اليمين خلف المسدس جعبة العصا.3

 المخازن. ة.من اليسار من اإلمام جعب5

 .من اليسار من الجانب بيت مسدس الكهرباء..

 الكهربائي بيت علبة الغاز..من اليسار خلف المسدس 5

 .من اليسار خلف الغاز بيت الكشاف.7

.األسلحة والمعدات على الجانب األيمن هي األسلحة القاتلة واألسلحة والمعدات على الجهة اليسار وهي 8

 المعدات المساندة

 قائمة املراجع
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ة ) مدينة الملك عبدهللا الثاني دوسية المشاة واالسلحة المعتمدة لدى معهد االمير غازي ومعهد عمليات الشرط

 بن الحسين المعظم ( 


