


Country Unit
1 Afghanistan   Afghan National Army Special Operations Command (ANASOC)
2 Afghanistan MOI
3 Bahrain Royal Special Operations Battalion /24
4 Brunei Darussalam Special Forces Regiment, Royal Brunei Armed Forces
5 Canada Canadian Special Operations Regiment
6 China Assault Hawk Commando Unit of the PAPF
7 China Lingnan Special Operation Unit of the PAPF Guangdong Corps
8 Colombia Comando de Operaciones Especiales (CCOES)
9 Czech Republic 102nd Recce Bn
10 Greece Police Counter Terrorist Unit /EKAM
11 Greece Special Forces Training Center
12 Iraq Iraqi Counter Terrorism Service
13 Jordan King Hussein bin Ali Brigade Special Mission 30 ‐ Team 1
14 Jordan Royal Guards
15 Jordan GID Team
16 Jordan SFB 101
17 Jordan King Abdullah II Special Forces Brigade HQ / Royal 37
18 Jordan Police Special Operations ‐ Unit 14
19 Jordan Police Special Operations ‐ Support Unit 30
20 Jordan Police Special Operations ‐ Female Section
21 Jordan Special Battalion 71
22 Kazakhstan SOF 22750 Military Unit
23 Kazakhstan Kazakhstan ‐ NSCSF 61329
24 Lebanon IDSF
25 Lebanon Black Panthers
26 Lebanon Lebanese Armed Forces ‐ Team (1)
27 Lebanon Lebanese Armed Forces ‐ Team (2)
28 Malaysia Malaysia Armed Forces
29 Palestine National Security Forces ‐ Palestine 77
30 Palestine National Security Forces ‐ Palestine 101
31 Palestine Special Police Force
32 Russia Counter Terrorism ‐ Team (1)
33 Russia Counter Terrorism ‐ Team (2)
34 Saudi Arabia Royal Guards Presidency ‐ Team (1)
35 Saudi Arabia Royal Guards Presidency ‐ Team (2)
36 Turkey JOAK
37 USA 2d Marine Special Operations Battalion
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اأنواع املهارات  اأيار 2009. حيث مت ت�صميمها لتبني جميع  التا�صع ع�رش من  مت افتتاح م�صابقة املحارب باحتفال مهيب يف 
بيان متيزه يف تدريب مكافحة الإرهاب، حيث عقدت  العمليات اخلا�صة و  لتدريب  الثاين  التي يدربها مركز امللك عبد اهلل 
اأول م�صابقة يف الفرتة ما بني التا�صع ع�رش و احلادي والع�رشين من نف�س العام مب�صاركة �صبعة فرق من اململكة الأردنية الها�صمية  

والوليات املتحدة الأمريكية حيث ح�صل فريق اململكة الأردنية الها�صمية على املركز الأول. 
ا�صبحت امل�صابقة حدثاً �صنوياً وذلك مب�صاعدة كبرية من SOFEX يف KASOTC حيث ا�صتطاع الأردن ا�صتقطاب بع�س 

الفرق العاملية للتناف�س بواقع �صبع فعاليات، خم�صة منها توؤدى من قبل خم�صة  اأع�صاء واثنتان فرديتان .
 وي�صم هذا احلدث الكبري وحدات القوات اخلا�صة وقوات الأمن يف جميع انحاء العامل للتناف�س يف املهارات القتالية و القدرة 

على التحمل والعمل اجلماعي.
يف ال�صنة الثانية للم�صابقة يف الفرتة من 7-10 اأيار  �صنة 2010 ا�صرتك يف امل�صابقة 10 فرق متثل 4 دول وهي لبنان و بروناي 

و الأردن والوليات املتحدة الأمريكية حيث ح�صلت الأخرية على املركز الأول. 
ويف ال�صنة الثالثة مت اإ�صافة فعالية حتدي امللك حيث �صممت مبجموع مهارات اختريت من فعاليات امل�صابقة الأخرى وا�صتخدام 
امل�صد�صات اخلا�صة بح�رشة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�صني جعل هذه الفعالية عنوان م�صابقة املحارب، وللمرة 
الأوىل يف تاريخ امل�صابقة اتيحت الفر�صة لراعييها ليكونوا جزءاً منها وذلك بان�صاء معار�س ملنتجاتها و ا�صتخدام 

ميادين )KASOTC ( لتبيان كيفية ا�صتخدامها.
و ت�صمنت امل�صابقة الفعاليات التالية ت�صبيط البندقية و اأ�صاليب الدخول باملتفجرات و ت�صبيط م�صد�س و 
مهارة ا�صتخدام ر�صا�س الكاربني و مكافحة الأرهاب و نزول الربج و حتدي امللك ومهارات فردية 

مثل رماية الأهداف املعدنية والرماية من خالل احلواجز.
و  ا�صرتاليا  و  )اأفغان�صتان  دولة   12 متثل  فريق   22 امل�صابقة  يف  ا�صرتك  التالية  ال�صنة  يف  و 
النم�صا وبروناي والعراق وال�صعودية وتنزانيا وهولندا والبحرين واأمريكا / فريقان- و 
لبنان/ فريقان و ت�صعة فرق اأردنية ( وح�صل فريق الكوبرا لل�رشطة اخلا�صة النم�صاوية 

على املركز الأول.
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  وكحدث عاملي اإزداد الهتمام مب�صابقة املحارب ب�صكل �رشيع. ويف عامها الرابع لوحظ ازدياد عدد الدول والفرق التي مثلتها 
بن�صبة 150% . وهذه الفعاليات كانت كمثيالتها ال�صابقة قد متيزت مب�صاركة العديد الفرق التي مل ت�صارك من قبل.

 : التالية  الدول  ، ومن  الرابعة   ال�صنوية  املحارب  فريق ميثلون 1٨ دولة يف م�صابقة  : �صارك ٣4  اأيار 2012   من 2 - ٦ 
كازاخ�صتان ، اأفغان�صتان ، بروناي ، جزائر، النم�صا ، ال�صني ، فرن�صا ، اأملانيا، اأوغندا ، اإيطاليا  وفرقني من قطر ، ٣ فرق من 
لبنان ، ٣ فرق من فل�صطني ، فريقني من ال�صعودية ، ٣ فرق من اإ�صبانيا ، فريقني من العراق ، 4 فرق من الوليات املتحدة ، 
5 فرق من الأردن . وكانت هذه اأول �صنة التي مل ي�صارك فيها جميع الفرق امل�صجلة يف امل�صابقة ) الفريقني العراقي ، والفريق 

اجلزائري ( وكان الفريق الفائز من اأملاين GSG-9 ال�رشطة اخلا�صة 
ال�صنوية اخلام�صة ، وهم : كازاخ�صتان ،  اآذار 201٣ : �صارك ٣٦ فريق ميثلون 1٨ دولة يف م�صابقة املحارب   2٨- 24
اجلزائر، رو�صيا ، البحرين ، اليونان ، ماليزيا ، الكويت ، �صوي�رشا ، فريقني من هولندا ، فريقني من ال�صني ، فرن�صا ، كندا ، 5 
فرق من لبنان ، ٣ فرق من فل�صطني ، اململكة العربية ال�صعودية ، فريقني من العراق ، 5 فرق من الوليات املتحدة الأمريكية ، 
و٦ فرق من الأردن . �صوف متتاز هذه امل�صابقه بتغريات متميزة . ولقد زاد عدد الفعاليات اإىل 12 فعالية ، و�صوف يكن هنالك 
فعالية مفاجئة ، بجانب م�صاعفة عدد الفعاليات وجعلت فعاليتني منها لتكن اأول مرة فعالية ليلية اإن ال�صعوبة يف هذه امل�صابقة 

تزايدت ب�صكل ملفت للنظر �صت�صتخدم لإختبار املهارات جلميع املت�صابقني  .
٣0 ني�صان - 5 اأيار 2014 : �صارك ٣٨ فريق ميثلون 19 دولة يف م�صابقة املحارب الدولية ال�صاد�صة وت�صم امل�صابقة بالإ�صافة 
اإىل الأردن الدولة امل�صيفة كل من)فل�صطني ، �صلوفاكيا ، كندا ، كازاخ�صتان ، اأفغان�صتان ، بروناي ، لبنان، هولندا  ، الوليات 
 ، ال�صعودية  العربية  اململكة   ، باك�صتان   ، ماليزيا   ، العراق   ، ، رو�صيا  املتحدة  العربية  ، المارات  ال�صني   ، الأمريكية  املتحدة 
البحرين ، الكويت ( و�صهد  العام ال�صابق اإ�صافة فعاليات جديدة لفعاليات ال�صنوات ال�صابقة تتطلب لياقة بدنية عالية ومهارات 

فردية وجماعية .
لقادة  العا�رش 2014 يف تظاهرة عاملية  العمليات اخلا�صة �صوفك�س   و تزامنت م�صابقة املحارب مع معر�س وموؤمتر معدات 
جيو�س العامل ووزراء الدفاع وكبار ال�صيوف وكربى ال�رشكات العار�صة ل�صناعاتها الدفاعية والتي تبداأ يف الفرتة من 5 اأيار 

ولغاية ٨ اأيار 2014.
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19 اأيار - 2٣ اأيار 2015 : ي�صارك ٣7 فريق ميثلون 1٨ دولة يف م�صابقة املحارب الدولية ال�صابعة وت�صم امل�صابقة 
بالإ�صافة اإىل الأردن الدولة امل�صيفة كل من)افغان�صتان ، البحرين، بروناي، كندا، ال�صني، كولومبيا،ت�صيك ريببلك، اليونان 
، العراق، كازاخ�صتان، لبنان، ماليزيا ،   فل�صطني ، رو�صيا، اململكة العربية ال�صعودية ، تركيا ، الوليات املتحدة الأمريكية ( وي�صهد 

هذا العام اإ�صافة فعاليات جديدة لفعاليات ال�صنوات ال�صابقة تتطلب لياقة بدنية عالية ومهارات فردية وجماعية .
وي�صهد هذا العام اي�صاً  م�صاركة عن�رش ن�صائي اأردين من قوات الدرك  يف امل�صابقة لأول مرة يف حتد جديد يفر�س على 

امل�صاركني بامل�صابقة.
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ت�ست�سيف القيادة العامة للقوات امل�سلحة الأردنية – اجلي�ش العربي م�سابقة املحارب ال�سنوية ال�سابعة لهذا العام 

يف مركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�سة KASOTC  ، والتي يتناف�ش فيها )37( فريقًا دوليًا من 

)18( دولة من جميع انحاء العامل للفوز باللقب .

ال�سني،  كندا،  بروناي،  البحرين،   ، اأفغان�ستان  من)  كل  امل�سيفة  الدولة  الأردن  اإىل  بالإ�سافة  امل�سابقة  ت�سم 

العربية  اململكة  رو�سيا،   ، ،فل�سطني  ماليزيا  لبنان،  كازخ�ستان،  العراق،   ، اليونان  ريببلك،  كولومبيا،ت�سيك 

ال�سعودية ، تركيا ، الوليات املتحدة الأمريكية (.

اإن التغيريات الكثرية الذي حدثت يف الفرتة الأخرية �ستجعل من م�سابقة املحارب ال�سنوية ال�سابعة فريدة من 
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نوعها كحدث قائم بذاته والتي مت فيها ا�ستخدام اأحدث التكنولوجيا املعا�رصة لل�سيناريوهات اجلديدة املنتجة 

ع�رصة،  اجلماعية  الفعاليات  عدد  و�سيبلغ   ، ال�سابقة  الأعوام  عن  العام  لهذا  الفعاليات  تعديل  مت  حيث   ، لهذا 

و�سيكون هناك فعالية فردية واحدة .

هذا و�ستعر�ش امل�سابقة مهارات مكافحة الإرهاب ومهارات قوات العمليات اخلا�سة ، وفرق تطبيق القانون يف 

فعاليات تناف�سية مثل ) اأف�سل رامي ، وال�ستيالء على طائرة اليربا�ش ، عبور احلواجز ، والرماية حتت ال�سغط ، 

وغريها ...، فيما �ستربز مهارات الرماية هذه القدرة على التحمل والعمل اجلماعي كفريق واحد ، والتكتيكات 

والت�سالت وقدرات الأمم على ال�ستمرار يف مواجهة وجود الإرهاب يف املجتمع العاملي .

اإن اأهمية م�سابقة املحارب وجدت للغر�ش الذي بني من اأجله مركز )KASOTC( العاملي الفريد من نوعه يف 

املنطقة والذي يتوفر فيه امليادين واملرافق التدريبية املميزة والتي تراعي اأحدث التقنيات واأ�ساليب القتال احلديثة .
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اأول  الفريق  امل�سرتكة  الأركان  هيئة  رئي�ش  الع�سكرية  لل�سوؤون  امللك  جاللة  م�ست�سار  عن  مندوبًا 

لتدريب  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز  يف  العمليات  هيئة  رئي�ش  افتتح  الزبن  حممد  م�سعل  الركن 

 37 مب�ساركة  ال�سابعة  الدولية  املحارب  م�سابقة  اليوم،  �سباح   »KASOTC« اخلا�سة  العمليات 

�سقيقة و�سديقة. 18 دولة  فريقًا من 

اإن م�سابقة   »KASOTC العمليات اخلا�سة  »  لتدريب  الثاين  امللك عبداهلل  وقال مدير عام مركز 

من  املزيد  تتطلب  والتي  املنطقة  تعي�سها  التي  الأمنية  التحديات  مع  تتزامن  العام  لهذا  املحارب 
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العمل  لقواعد  الأمثل  الإ�ستخدام  خالل  من  لها  للت�سدي  العالية  والإحرتافية  والتاأهيل  التدريب 

اخلا�سة. القوات  متيز عمل  التي  اجلماعي 

واأ�ساف املدير العام اأن املركز ي�سعى با�ستمرار اإىل تاأهيل وتطوير قدرات وا�ستثمار العنا�رص الب�رصية 

م�سرياً  العامل،  مناطق  معظم  لها  تتعر�ش  التي  الأمنية  التحديات  ملواجهة  واملعرفة  اخلربات  وتبادل 

التاأهيل  جمالت  يف  فريداً  مركزاً  يعد  اخلا�سة  العمليات  لتدريب  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز  اأن  اإىل 

القانون. فر�ش  الإرهاب ووحدات  اخلا�سة ومكافحة  العمليات  والتدريب على مهارات 

امل�ساركني  عدد  وزيادة  بتنوع  اأيام  خم�سة  وت�ستمر  اليوم  فعالياتها  انطلقت  التي  امل�سابقة  وتتميز 

اإىل  اإ�سافة  ال�سقيقة وال�سديقة  القنا�سني من عدد من اجليو�ش  العمليات اخلا�سة ووحدات  من فرق 

فريق ن�سائي اأردين من قوات الدرك.

كازاخ�ستان،  كندا،  فل�سطني،  من:  كل  امل�سيفة  الدولة  الأردن  اإىل  بالإ�سافة  امل�سابقة  وت�سم 
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اليونان، الوليات املتحدة الأمريكية، ال�سني،،رو�سيا،العراق،ماليزيا، لبنان،  اأفغان�ستان، بروناي، 

الت�سيك. ال�سعودية،البحرين،كولومبيا،  العربية  اململكة  تركيا، 

اجلي�ش   – الأردنية  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة  يف  الهيئات  روؤ�ساء  من  عدد  الإفتتاح   وح�رص 

العربي ورئي�ش جمل�ش اإدارة مركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�سة وعدد من ال�سفراء 

من  واملتقاعدين  العاملني  ال�ضباط  كبار  من  وعدد  اململكة  لدى  املعتمدين  الع�ضكريني  وامللحقني 

الأمنية. والأجهزة  امل�سلحة  القوات 



نشميات 
قوات الدرك 

طموح ال 
يحده فضاء
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املالزم حممد معابره قائد فريق وحدة اأمن 14 ـ مديرية الدرك 

هذه هي م�ساركتنا ال�سابعة على التوايل يف م�سابقة املحارب 

الدولية، فهذه امل�سابقة العلمية التي ي�سارك بها فرق مداهمات 

وما  العاملية  الفرق  يف  التطورات  تظهر  خا�سة  عمليات  و 

ن�ستفيده منها هو اكت�ساب اخلربة وكل �سنة ن�سارك فيها تزيد 

اأخرى  البدنية واأمور  اللياقة  الرماية والتكثيف يف  خربتنا يف 

ذات عالقة بالأمن الداخلي ومكافحة الأرهاب .

Colonel Romero, Team Leader of Colombia: 

Captain Galice team leader of the Greek team:

This is our first time here in Jordan، 

and we have been participating in other 
competitions in the content، it is a 
great honor for us to participate in this 
part of the world. We met many people 
from different cultures; we met very 
good and kind people. For Colombia it 
is very important to share new tactics، 

knowledge and to participate in this 
Competition here، we can see a very good ranch; for example: the Urban Assault 
was new for us، also we can see different countries with different tactics، so for 
our Guys it is very good to have his information.

  It is our first time here، we heard that it 
is a great experience and we were looking 
for something interesting to do. The 
environment is very friendly; the facilities 
are very comfortable and cover our needs. 

The events demand quick reactions and it 
encourages you to win.  
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�رشكة النافذة لتاأجري ال�شيارات ال�شياحية: ه�شام م�شطفى ر�شيد عياد املدير التنفيذي ملجموعة ويندوز 

Windows

خالد ال�شيد من �رشكة زريبا لالأمن/ �رشكة كندية 

بكل الفخر والعتزاز بالن�سبة لنا نت�رصف باحل�سور يف هذه 

الزوار  جلميع  اخلدمات  وتقدمي  املكان  هذا  واإىل  امل�سابقة 

خلدمة  البكبات  من  وعدد  �سيارة   14 بتقدمي  قمنا  وقد 

اأن  واأمتنى  لنا  م�ساركة  اأول  هي  وهذه  الأردن  �سيوف 

ن�سارك يف املرات القادمة اأن نكون عند ح�سن ظنكم وقد 

قمنا باخلدمات منذ حلظة و�سولهم اإىل املطار واح�سارهم 

اإىل املركز ونقوم لهذه اللحظة وحتى نهاية امل�سابقة بتقدمي 

املزيد من اخلدمات بنف�ش اخل�سو�ش. 

نحن م�ساركون لل�سنة الثالثة على التوايل، ونوعية امل�سابقة 

يف  ن�سارك  فنحن  للم�ساركة،  املندفعني  من  جتعلنا  والعمل 

KASOTC ويف �سوفك�ش،  فتنظيم العمل ونوعية الفرق 
للم�سابقة  داعمون  نحن  اأوًل  امل�سابقة،  ونوع  امل�ساركة 

طائرة  عرب  للت�سوير   KASOTC مع   نعمل  نحن  وثانيًا 

بدون طيار لكل الفعاليات.

في�شل مبي�شيني من �رشكة ريدوت الرو�شية 

في�سل مبي�سيني من �رصكة ريدوت الرو�سية هذه هي امل�ساركة 

وقد  قبل  من  كفريق  م�ساركني  كنا  لقد  كداعمني.  الأوىل 

نالت اعجابنا وبعدها قررنا اأن ن�سارك كداعمني للم�سابقة.

 General Director of Redut Company 

from Russia
 We are working in the field of integrated  

 security، we are here for the second
 time، in 2013 we were participating as a team but this is our first participation
 as sponsors. We saw that this event is very interesting، it is very well organized
 and we saw there is a lack of Russian companies and products that is why we
 .desired to participate as sponsors

THANK YOU SPONSORS
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بيلي بينكا املمثل الرو�شي ـ مدرب العمليات اخلا�شة يف رو�شيا االحتادية

املالزم /1 طيار مقاتل فاروق عبداهلل �شديفات 

هذه هي امل�ساركة الأوىل لنا وقد قررنا امل�ساركة بدعوة مركز 

 )KASOTC( امللك عبداهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�سة

لأن امل�سابقة ممتعة وتعطينا املزيد من اخلربة يف جمال مكافحة 

الرهاب ،ونحن على امل ان ن�سارك باملرات القادمة ونح�سل 

على مراكز متقدمة يف هذه امل�سابقة 

باإقتحام  ومتثلت  الدولية  املحارب  م�سابقة  فعاليات  بداأ  من  الول  باليوم  كانت  م�ساركتنا 

طائرات »اليتل بريد« لعدد من ال�سيارات التي يقودها جمموعة من الرهابيني وانزال جوي 

التي  واملعدات  الأ�سلحة  اأحدث  م�ستخدمني  ارهابية  جماعة  عليها  ي�سيطر  طائرة  لتحرير 

مل�ضاركتنا  هوك,ا�ضافة  والبالك  بريد  اليتل  لطيارين  املميز  االحرتايف  امل�ضتوى  عك�ضت 

بالإ�ستعرا�ش اجلوي �سمن فعاليات الفتتاحية .

 1 st Lt. Abdullah from Turkish  JOAK:

  This is our first time here. It is important 
for us to make good relations between 
other countries teams and have the 
chance to see what they got. This comp -

tition helps to improve our special o -

eration skills.

9 . My name is Awli Atrafi. I am repr -

senting my team leader Koshal، he is the 
Commander of the special forces team. 

This is our second participation، we came here last year، we had good perfo -

mance، and we won medals. In addition، this is our second trip، we are very 
excited، KASOTC is a very good place and we are hoping to do a very well 
performance again this year. This is a good opportunity for my team to come 
here، see other international special forces، and share experience with them.                                                                                                                     
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العقيد املهند�س خالد اأبو حماد ـ املتحدث االإعالمي با�شم م�شابقة املحارب ال�شابعة الدولية:

العقيد الركن م�شلم الزواهرة ـ رئي�س �شعبة التدريب يف مركز امللك عبد اهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�شة:

النقيب اأحمد  وا�شف قبها قائد فريق العمليات اخلا�شة 101/ و قائد فريق العمليات اخلا�شة 77 قوات االأمن الفل�شطيني 

نحن على ا�ستعداد منذ فرتة طويلة ح�سب التوجيهات وقمنا بتجهيز امليادين لتتالئم 

مع فعاليات امل�سابقة من حيث املوا�سفات ومت فح�ش جميع الأهداف قبل البدء يف 

منا على مكانة  العاملية وحفاظًا  للموا�سفات  للتاأكد من مطابقتها  امل�سابقة وذلك 

املركز العاملية مبا يتمتع به من تزويد للبنية التحتية باأحدث التكنولوجيا واخلربات 

التدريبية العالية. 

الفرق  عدد  يف  الفرق  لحظنا  فقد  ال�سابعة  الدولية  املحارب  مب�سابقة  يتعلق  ومبا 

اأكرث  العاملية  امل�ساركات  ات�سعت  فقد  ال�سابقة  ال�سنوات  عن  العام  لهذا  امل�ساركة 

امل�ساركة ملا ت�سهدها  لها فر�سة  يتاح  ال�سابقة، ويوجد هناك فرق مل  ال�سنوات  من 

مناطقهم من اأحداث ولكنا ا�ستطعنا ا�ستقطابها لهذا العام. 

اإ�سافة  الفعاليات والتحكيم  يتمثل دورنا ب�سكل عام يف تنظيم 

يف  ونحر�ش  �سهور،  باأربع  البدء  قبل  للم�سابقة  ا�ستعدادنا  اإىل 

الفرق  اإبالغ  يتم  بحيث  الفعاليات  �رصية  على  التدريب  �سعبة 

امل�ساركة بالفعالية قبل البدء ب�ساعات قليلة، اإ�سافة اإىل اأن جلان 

عمليات  مع  و�سفافية  بدقة  يتعاملون  الذين  الدوليني  التحكيم 

بفح�ش  ونقوم  كما  باأول،  اوًل  املكت�سبة  العالمات  احت�ساب 

امليادين التعبوية من حيث مطابقتها للتعليمات.  

م�سابقة  يف  الثالثة  م�ساركتنا  هي  هذه  تكون  باأن  نت�رصف 

تدربنا يف  فقد  عمليات خا�سة  فريق  كوننا  و  الدولة  املحارب 

القوات امل�ضلحة االأردنية على يد �ضباط ومدربني اجلي�ش العربي 

و قد اكت�سبنا الكثري من املهارات خا�سة من ناحية التدريب على 

اقتحام  الطائرات و  اقتحام  املبنية و  املغلقة و  املناطق  القتال يف 

املناطق املغلقة و ال�سحراوية و اجلبلية،وقد تدربنا على فعاليات 

تلبية  على  قادرين  لنكون  مهاراتنا  تطوير  على  امل�سابقة وعملنا 

متطلبات البطولة .
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ن�شميات الدرك والأول مرة يف م�شابقة املحارب الدولية ال�شابعة 2015

بقلم مدير اإدارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي يف قوات الدرك

املقدم الركن ممدوح �سالح ال�سديفات

با�ستقطاب  قامت  و  ونوعًا  كمًا  وتطويره  وتاأهيله  بالعن�رصالب�رصي  الهتمام  على  الدرك  لقوات  العامة  املديرية  داأبت 

وجتنيد عدداً ل ي�ستهان به من ال�سباب الراغبني بالنت�ساب لقوات الدرك من خمتلف التخ�س�سات العلمية واملهنية ومن 

كال اجلن�سني ذكورا واناثا لينخرطوا يف العمل جنبا اإىل جنب مع زمالئهم وليعك�سوا ما و�سلت اإليه قوات الدرك من 

م�ستويات وخربات متقدمة .

املراأة  به  وتقوم  قامت  الذي  الكبري  بالدور  اميانًا  خا�سًا  اهتمامًا  اأخذت  الدرك  قوات  الن�سائي يف  القطاع  م�ساركة  اأن 

االردنية يف خمتلف املجاالت واالأ�ضعدة حتى ا�ضحت املراأة االأردنية مثااًل وامنوذجًا يحتذى يف اأداء الواجبات واملهام 

ال�سعبة التي كانت حكراً على الرجال فقط ، ومن هنا قامت قوات الدرك ومنذ ن�ساأتها با�ستقطاب عدد ل ي�ستهان به 

من القطاع الن�سائي والعمل على تدريبهن وتزويدهن باخلربات واملهارات املتميزة من خالل خطة تدريبية �ساملة �سمن 

الإ�سرتاتيجية التدريبية لقوات الدرك ،ومنفتحة خارجيًا على القوات امل�سلحة والأجهزة الأمنية والدول املتقدمة ذات 

التجارب الرائدة يف هذا املجال والتي بدورها احدثت نقلة نوعية يف طبيعة العمل الأمني يف قوات الدرك حتى و�سلت 

اإىل ما و�سلت اإليه من تقدم وازدهار .

)KASOTC( م�سابقة املحارب الدولية ال�سابعة التي تقام فعالياتها يف مركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�سة

اإميانا منها  اأي�سا   الدرك والوحيد  العامة لقوات  املديرية  امل�سابقة م�ساركة فريق ن�سوي من  تاريخ  ت�سهد ولأول مرة يف 

بقدرة هذا الفريق على مقارعة اأقوى الفرق الدولية واملحلية يف هذه البطولة الدولية املميزة تنظيما وتن�ضيقا وعلى كافة 

امل�ستويات وهي حمل رعاية اهتمام جاللة القائد الأعلى امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل ورعاه.  

هذا الفريق الن�سوي القادر على تنفيذ كافة اأنواع الرمايات املختلفة وتطبيق املهارات التعبوية والتكتيكية والتعامل مع 

الأهداف الثابتة واملتحركة وتخلي�ش الرهائن والرك�ش مل�سافات طويلة عرب ميادين هذا املركز يدل من جديد على فرو�سية 

املراأة الأردنية و�سجاعتها  واإبداعها يف املجالت العملياتية تقف جنبا اإىل جنب مع الن�سامى من فر�سان القوات امل�سلحة 

والأجهزة الأمنية املختلفة .

هوؤلء  من  متخ�س�ش  فريق  ا�ستحداث  مت  اأنه  اإل  ن�ساأتها  ومنذ  الدرك  قوات  يف  الن�سائي  الدرك  مرتبات  وجود  ورغم 

الن�سميات يف وحدة ال�رصطة اخلا�سة يتميزن بكفاءة واحرتافية من خالل التدريب على خمتلف �سنوف ال�سلحة والرمايات 

وا�رشاكهن بالعديد من الدورات املتخ�ض�ضة داخليًا وخارجيًا وكامنوذج على ذلك تاتي م�ضاركاتهن يف م�ضابقة املحارب 

والكفاءة يف  التدريب  من  عالية  درجة  على  ودولية  اأمنية حملية  واأجهزة  مب�ساركة جيو�ش  تتميز  والتي  ال�سابعة،  الدولية 

مهارات العمليات اخلا�سة ومكافحة الإرهاب.
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املالزم /1 مهند�س عبداحلميد حممد الزيودـ  مهند�س ميادين الكرتونية يف �شعبة التدريب 

 مالوم اأول حممد من العراق.

لقد وا�سلنا الليل بالنهار للتح�سري مل�سابقة املحارب الدولية ال�سابعة حيث قمنا 

بحيث  الإلكرتونية  للميادين  اإعداد  و  بتجهيز  امليادين  ت�سغيل  و  �سيانه  كطاقم 

تتنا�سب مع فعاليات امل�سابقة من �رصعة اأداء و دقة بالعمل ، حيث اأن هذه امليادين 

العمليات  احتياجات  جميع  تلبي  العامل  حول  نوعها  من  الفريدة  الإلكرتونية 

اخلا�سة والتدريب املميز الذي ينعقد دوريًا يف املركز مبا يعك�ش ال�سورة املنا�سبة 

للقوات امل�سلحة الأردنية ـ اجلي�ش العربي ب�سكل عام ومركز امللك عبداهلل الثاين 

لتدريب العمليات اخلا�سة ب�سكل خا�ش .

ما مييز هذه الفعالية عن باقي الفعاليات وجود �سغط على اجل�سم 

يت�سمنها رماية من  املقاتل  املوجودة عند  القدرات  بحيث يربز 

خمتلف الأو�ساع والأهداف كانت �سغرية وكبرية وهذه يفيدنا 

بعملنا وبالعمليات التي ن�سارك بها حاليًا بالعراق و�سكراً .

ال�سحفيني  وزمالئي  مل�ست  وقد  امل�سابقة  تغطية  يف  بها  اأ�سارك  التي  الثالثة  املرة  هذه 

، كان اجلميع جاهزاً  امل�سابقة  القائمني على  التنظيم من جانب  املوجودين هنا ح�سن 

باإعطاء  وانتهاًء  والت�ساريح  بالدخول  مروراً  الت�سجيل  عملية  من  بدءاً  امل�ساعدة  لتقدمي 

ايجاز عن كل الفعاليات ب�سكل يومي، كان هناك حر�ش وا�سح على �سالمتنا ب�سكل 

هذه  على  امل�سلحة  للقوات  فال�سكر  الع�سكري  الإعالم  من  املرافقني  خالل  من  عام 

اجلهود الكبرية ونتمنى اأن نراكم يف امل�سابقة املقبلة.

جيانغ �شاوت�شينغ - مدير وكالة انباء ال�شني اجلديدة/�شينخوا
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�شمو االأمري را�شد بن احل�شن 

قائد ال�رشطة اخلا�شة - املديرية العامة لقوات الدرك

ندوة حول االأمن الفكري

 )3( بـ  العام  هذا  يف  ون�سارك  الدولية،  املحارب  م�سابقة  يف  �سنويًا  الدرك  قوات  ت�سارك 

ال�رصطة  مرتبات  يف  �سنوات   )3( منذ  واملوجود  الن�سائية  ال�رصطة  فريق  �سمنها  من  فرق 

اخلا�سة وي�ساركون جنبًا اإىل جنب مع زمالئهم يف قوات الدرك بنف�ش التدريب والتاأهيل.

م�سدر  وهم  الدولية،  املحارب  م�سابقة  يف  الن�سائي  الفريق  م�ساركة  من  مينع  ما  يوجد  ل 

اإن  �سنوات،  �سبع  منذ  امل�ستمرة  امل�سابقة  هذه  يف  ي�سارك  ن�سائي  فريق  اأول  يكون  اأن  فخر 

ح�ضور الفريق يف هذه امل�ضابقة م�رشف وهناك فرق كثرية مل ت�ضل اإىل امل�ضتوى الذي و�ضل 

الن�سائي. الفريق  اإليه 

وعلى هام�ش امل�سابقة عقدت اليوم ندوة حول الأمن الفكري ن�سمت من 

ال�سباب الردين حتت  اأ�سدقاء المن الوطني وهيئة �سواعد  خالل موؤ�س�سة 

لتدريب  الثاين  اهلل  عبد  امللك  مركز  مع  وبالتعاون  الداخلية  وزارة  مظلة 

لواء  اأهايل  من  م�ساركًا  خم�سون  )kasotc(مب�ساركة  اخلا�سة  العمليات 

الر�سفية بالتعاون مع جمعية اأهايل الر�سفية اخلريية والتي اطلق فيها برنامج 

�سبكة معرفة لالمن الفكري .

وافتتح الندوة مندوبًا عن وزير الداخلية الدكتور زياد الزعبي بح�سور مدير 

مركز امللك عبد اهلل لتدريب العمليات اخلا�سة العميد الركن عارف الزبن 

حيث األقى كلمة بني فيها ثوابت الدولة الردنية والتي تعزز روح املواطنة ال�ساحلة واملتمثلة ب�سدق الت�سحيات يف 

�سبيل الوطن واملواطن يف ظل متغريات الع�رص وما متر به املنطقة من نزاعات و�رصعات وافكار متغرية .

والوحدة  والتعاي�ش  والو�سطية  بالعتدال  واملتمثلة  الردنية  الدولة  ركائز  عن  فيها  حتدث  الزبن  للعميد  كلمة  يف 

الوطنية حمذراً من خطورة الفكر العقائدي املتطرف والذي يدعو لالرهاب ، وبني خطورة ال�سم الفكري والمن 

الجتماعي وال�سيا�سي والقت�سادي .

الدولية  املحارب  م�سابقة  يف  املطلب  عبد  بن  حمزة  للواء  اخلام�سة  هي  امل�ساركة  هذه  تعترب 

امل�سابقات  وقد حققنا يف  اخلا�سة،  العمليات  لتدريب  الثاين  عبداهلل  امللك  مركز  املنعقدة يف 

ال�سابقة مراتب عالية و نحن على امل ان نكون دائما و ابدا يف المام بعون اهلل و رعايته حتت 

ظل راية الهوا�سم. 

 الرائد  �شالمة الع�شا�شفة : قائد فريق احلر�س امللكي



كلمة العميد الركن عارف الزبن  املدير العام 

ملركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب  العمليات اخلا�شة

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم

مندوب م�ست�سار جاللة امللك لل�س�ؤون الع�سكرية  رئي�س هيئة 
الأركان امل�سرتكة، الفريق اأول م�سعل الزبن، ال�سي�ف الكرام، 
م�سابقة  افتتاح  "حفل  يف  بكم  اأرحب  وال�سادة،  ال�سيدات 
املحارب ال�سن�ية" ال�سابعة يف اململكة الأردنية الها�سمية ، بلد 

الأمن والزدهار بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين.
فيه  اأظهر  وقت  يف  ال�سابعة  ال�سن�ية  املحارب  م�سابقة  تاأتي 
الأردني�ن ال�حدة والتالحم بعد الت�سحية العظيمة لبطلنا معاذ 
لأولئك  القبيح  ال�جه  عن  القناع  ك�سفت  التي  الك�سا�سبة، 
املجرمني بحق جميع امل�ؤمنني بالأديان يف العامل؛ والذي وحد 

العامل بالطريقة البط�لية التي ا�ست�سهد بها.  اأنها تاأتي يف وقت تتعززت به ق�ة �سعبنا بقيادة جاللة 
مليكنا عبداهلل "الثاين"، كما قال "�ساحب اجلاللة"، "اأرفع را�سك اأنت اأردين". ولكنها تاأتي اأي�سا يف 

وقت تتعر�س له  منطقتنا لأكرب تهديد .
يف مركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�سة )KASOTC( ، نعمل �سمن جمم�عة من 
املبادئ التي �ستحفظ قيادة مليكنا والت�سحية التي قدمها بطلنا.  نحن نعمل حتت جمم�عة من املبادئ 
التي �س�ف تهزم اعداءنا اإذا طبقت بحكمة.  وهذه املبادئ هي حقائق "ق�ات العمليات اخلا�سة" 

عرب العامل.
احلقيقة الأوىل هي اأن الب�رش هم اأكرث اأهمية من الأجهزة. الأجهزة لي�ست �س�ى اأداوات. الب�رش هم 
ت�س�ر لل�رشوع ، والجناز يف العمل.  النجاح اأو الف�سل يعتمد على العن�رش الب�رشي.  هنا يف مركز 
امللك عبداهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�سة )KASOTC( ، وحدات وفرق من جميع اأنحاء 
الأ�رشار كما ذكر  لتقا�سم خرباتهم ومعرفتهم يف حماربة  الفر�سة  العامل لديهم  اأنحاء  املنطقة و من 
"الأ�رشار دائمًا يعمل�ن معا، ويق�م�ن بالتن�سيق دائمًا، وكان�ا دائمًا  "�ساحب اجلاللة" مقتب�سا ، 
دوليني . اما الأخيار فلم يك�ن�ا كذلك ابداأ. " انتهى القتبا�س . يف مركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب 
العمليات اخلا�سة )KASOTC(، ن�ستثمر يف العن�رش الب�رشي لكي تك�ن ت�سحيات اأبطالنا باقية. 
الأردني�ن دائما كرماء جداً مع اأ�سدقائهم وحلفائهم؛ عندما يتعلق الأمر بتقا�سمنا خرباتنا ومعرفتنا 
التي على  البلدان  الإرهاب، مع  بتدابري مكافحة  املعنية  الأن�سطة  املركز ي�حد جميع  معهم. هذا 
ا�ستعداد ملكافحة الإرهاب بغ�س النظر عن دينهم ، لغتهم ، اأو خلفيتهم ال�سيا�سية �سد الإرهابيني 



الذين ل يقدرون احلق يف العي�س.
واحلقيقة الثانية هي اأن الن�ع اأف�سل من الكم، فقلة من املتخ�س�سني املدربني تدريبًا جيداً، كان�ا دائمًا 
اكرثكفاءة وفعالية من اأي عدد من املرتددين اجلهلة. وحدات فر�س القان�ن الي�م ت�اجه التهديد 
نف�سه الذي ت�اجهه ال�حدات الع�سكرية، هنا يف مركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�سة 
)KASOTC( وحدت ال�حدات الع�سكرية ووحدات فر�س القان�ن جه�دها وتدريباتها لتحقيق 
اأهدافها ، من خالل تاأهيل ال�حدات الع�سكرية يف جمالت فر�س القان�ن وتاأهيل وحدات فر�س 
القان�ن يف املجالت الع�سكرية وذلك لزيادة قدراتهم يف حماربة و مكافحة الإرهابيني الذين اكت�سب�ا 

خرباتهم الع�سكرية من خالل ال�رشاعات امل�سلحة يف جميع اأنحاء العامل.
واحلقيقة الثالثة اأن "ق�ات العمليات اخلا�سة" ل ميكن اإعدادها ب�سكل ع�س�ائي . فاعداد الفرد يتطلب 
ال�قت الكايف والهتمام واجلهد املركز. يف هذا املركز حيث تلتقي التكن�ل�جيا املتقدمة مع التدريب 
املتقدم ، فان مركز امللك عبداهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�سة )KASOTC( قد اأ�سبح مبثابة 

املرجعيه لتدريب عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات اخلا�سة ووحدات تنفيذ القان�ن.
احلقيقة الأخرى هي اأن معظم العمليات اخلا�سة التي يتم تنفيذها تتطلب الدعم وامل�ساندة من خارج 
ت�سكيل العمليات اخلا�سة. ف�ج�د امل�سانده من خارج الت�سكيل دائمًا �رشوري لتمكني املخت�سني 
من اإجناز مهامهم. على اجلانب الفكري وحلماية جمتمعنا من الأيدي�ل�جية املتطرفة، فقد  اطلقنا و 
بت�جيه من "�ساحب اجلاللة"، ر�سالة "عمان" يف عام 2004، تعال�ا اإىل كلمة �س�اء عام 2007، 
واأ�سب�ع ال�ئام بني الأديان يف عام 2010 ، وجميع هذه املبادرات تقف �سد "تربير العنف" با�سم 
الدين، وتقف �سد التطرف با�سم الإ�سالم، حيث قام الإرهابي�ن بت�س�يه ا�سم الإ�سالم، وا�ستخدوا 

الإ�سالم كاداة لتحقيق اأهدافهم.
قد يت�ساءل البع�س ، ملاذا نقيم "م�سابقة املحارب"،  اجل�اب الب�سيط ه� اأننا نحتفل بروح املحارب، 
وال�سداقة احلميمة التي تنم� داخل ه�ؤلء املحاربني الذين يعان�ن حلماية اأوطانهم و�سع�بهم. نحن 
نحتفل به�ؤلء املحاربني الذين يعمل�ن حتت مبادئ "ق�ات العمليات اخلا�سة". املحارب�ن الذين 
اكت�سب�ا وت�سارك�ا خرباتهم يف ميادين القتال؛ وهم على ا�ستعداد لتبادل خرباتهم ومعرفتهم القتالية 

مع رفاقهم.هذا ما نحتفل به يف م�سابقة املحارب.
 KASOTC يف اخلتام اأود اأن اأ�سكر الق�ات امل�سلحة الأردنية اجلي�س العربي، وجمل�س الإدارة يف الـ

وجميع ال�رشكات الراعية للم�سابقة.
املحارب  م�سابقة  اإبطال  العميق وترحيبنا بجميع  امتناننا  اأعرب عن  اأن  اأريد  اإىل ذلك،  بالإ�سافة 
ال�سن�ية ال�سابعة الذين �سافروا �س�اء من اجل�ار اأو الذين قطع�ا م�سافات بعيدة من جميع اأنحاء العامل 
لالن�سمام اإلينا الي�م.  اإليكم اأيها املحارب�ن، اأنا اأطالبكم بالتناف�س الآمن والعادل، بناء ال�سدقات، 
وان تغادروا بعد هذه امل�سابقة باأمن و�سالم. نحن نتطلع ب�س�ق مل�ساركتم خرباتكم يف هذه امل�سابقة. 

�سكراً  لكم ..



countries that are willing to combat terrorism regardless of their religion, 
language, or political background against terrorists who do not value the 
right to live.
The second truth is, quality is better than quantity. A few well trained 
specialists are always more efficient and effective than any number of 
clueless bumblers. Today’s low- enforcement units face the same threat 
that military units face, here at KASOTC military units and Police units 
combine their effort and training to achieve their objectives, by militariz-
ing the police and policizing the military to combat terrorist groups who 
gain their military experience from armed conflicts all over the globe. 
The third truth is, that Special Operations Forces / Police Special Op-
erations units cannot be mass produced. Each operator requires time, 
individual attention, and focused effort to become professional 
In this center where the edge of technology meets the edge of training, 
KASOTC, serves as a hub for training to all counter terrorism, special 
operations and Police Special Operations units. 
The final truth is that most special operations and Police Special Opera-
tions units require for assistance. Other people will always be neces-
sary, in enabling and supporting roles, to help the specialists accomplish 
their mission. 
On the non-kinetic side, to protect our society from the extreme ideology, 
Jordan have lunched under the directive of His Majesty, The AMMAN 
message in 2004, common word in 2007, and the interfaith harmony 
week in 2010, all these initiatives stands against Justifying Violence in 
the name of religion, and it stands against extremism in the name of 
Islam, terrorists have twisted the name of Islam, as their tool to achieve 
their goals.
Some people may question, why we have a Warrior Competition? The 
simple answer is, we are celebrating the warrior spirit, the camaraderie 
that grows within those who suffer together to protect their homelands 
and their people. We celebrate the select warriors who operate under 
the principles of Special Operation Forces and Police Special Opera-
tions. Those warriors have been engaged and gained experiences in 
combat; and they are willing to share their Experiences and knowledge 
with their comrades. 
This is what the Warrior Competition celebrates.
To conclude I would like to thank the Jordan Armed Forces, the Arab 
Army, KASOTC Board of Directors and all Companies that sponsored 
this international event. 
Additionally, I want to express our deepest gratitude and welcome to all 
of the heroes of the 7th annual warrior competition who have traveled 
near and far to join us today from all over the globe.  
To you competitors, I challenge you to compete safely and fairly, build 
good relationships, and leave better than you came. We look forward to 
your company as we experience the best Warrior Competition yet.
 Thank you.



Your Excellency Operations Chief of Staff 
MG. Hani Manaser, representative of the 
Adviser to his Majesty the king for military 
Affairs, Chairman of the Joint chiefs of Staff 
of the Jordanian Armed forces, the Arab 
Army. G.Mashal Alzaben
Distinguished Guests, Ladies, and Gentle-
men, welcome to the Opening Ceremony of 
the 7th Annual Warrior Competition in the 
Hashemite Kingdom of Jordan, the land of 
security and prosperity under the leadership 
of his Majesty King ABUDULAH II.

The 7th Annual Warrior Competition comes at a time 
When the Jordanians from all parts of society and all walks of life showed 
the world that Jordanians are united after the great sacrifice of our hero 
CPT Muath Al-Kasaebeh 
It comes at a time, when CPT Mouath has unmasked the ugly face of 
those out-laws and criminals to all religious believers in the world; he 
has unified the world in his heroic death.
 It comes at a time, when our people are strengthened and rally around 
the great leadership of His Majesty King ABUDULAH II, as His Majesty 
said, quote “we are Jordanians and our army has carried the name 
“Arab Army” since its inception. We take pride in embodying the Arab 
nation as a responsibility, as an identity, as an army and a people. We 
never fall short despite the huge burdens we carry. We take pride in 
what we do and never complain.” End quote, 
Here at KASOTC , we operate under a set of principles that will defeat 
our enemies if applied wisely.  These principles are the truths of Special 
Operations Forces and low-Enforcements Forces across the globe.
The first truth is that humans are more important than hardware. Hard-
ware is only a tool. Humans actually conceive of, initiate, and accom-
plish the action. Success or failure depends on the human element.  
Here at KASOTC, units and teams from around the region and the globe  
have the opportunity to share their expertise and knowledge to fight the 
bad guys as His Majesty stated once and I quote, “The bad guys always 
work together, have always been coordinating, and have always been 
international. The good guys have never been.” End quote.
Here at KASOTC, we invest in the human element so that the sacri-
fice of our heroes remains. The Jordanians are very generous with our 
friends and allies; when it comes to sharing our experience and knowl-
edge. This center unifies all the kinetic counter terrorism measures, with 
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professionals. The Center was designed in response to emerg-
ing threats and a currently unpredictable international security 
environment. The 25 square kilometer site is availed of over 200 
million USD worth of advanced integrated technology systems 
and support structures that meet U.S technical and safety stan-
dards. KASOTC users are able to practice mission-essential 
tasks and have their commanders assess their mission readi-
ness and, if needed, develop targeted training to address any 
identified shortcomings.
The onsite fiber optic network serves as the nerve center, and 
connects the Range Operations Control, ROC, to hundreds 
of cameras, microphones, target systems, battlefield effects, 
and simulators. KASOTC also provides onsite lodging, dining, 
weapons/equipment rental, and various other support facilities 
to successfully meet the special operation training needs of the 
Jordanian Armed Forces, other Jordanian governmental law en-
forcement agencies and coalition allies.

The Center offers all-inclusive training packages and stand-alone 
support solutions. Stand-alone solutions include: leasing specific 
training venues, training program support, equipment rental, and 
scenario development.
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Vision 
In 2002 King Abdullah II of Jordan, with the support of the Jorda-
nian government and the United States of America, began draft-
ing a plan to develop the King Abdullah Special Operations Train-
ing Center, KASOTC.
His Majesty’s vision was to create an international center of ex-
cellence that provides up-to-date training in counter-terrorism, 
special operations and irregular warfare tactics, techniques and 
procedures.
On May 19, 2009, King Abdullah II officially established and 
opened KASOTC’s doors to elite military and law enforcement 
units from Jordan and around the world.
Profile
The King Abdullah II Special Operations Training Center, KA-
SOTC, is located in Amman, Jordan and is owned and operat-
ed by the Jordanian government. The Center is a one-of-a-kind 
facility that provides reality-based training for special operation 
forces, counter-terrorism units, and law enforcement agencies.

KASOTC’s facility is renowned globally for offering cutting-edge 
training delivered by a cadre of elite instructors and experienced 
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  The Director General added that the Centre seeks to rehabilitate and 
develop the capabilities , human elements and the exchange of experi-
ence and knowledge to address security challenges affecting most re-
gions of the world, noting that King Abdullah II special operations train-
ing is a unique status in the areas of rehabilitation and skills training for 
special operations and counter terrorism and law enforcement units.
   The Competition Includes, in addition to Jordan the hosting country: 
Palestine, Canada, Kazakhstan, Afghanistan, Brunei, Lebanon, Greece, 
the United States, China, Russia, Iraq, Malaysia, Turkey, Saudi Arabia, 
Bahrain, Colombia and Czech Republic.
 The opening ceremony was attended by a number of chairpersons in the 
General command of the armed forces and the Chairman of the Board of 
the King Abdullah II special operations training and a number of ambas-
sadors and military attachés accredited and a number of senior officers 
and retired from the armed forces and security directorates . 
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 His Excellency Hani Al Manaseer Chief operation staff / Jordan Armed 
forces representing Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General 
Mashal Mohammed Zabin commenced the opening ceremony of the 7th 
International annual Warrior Competition at king Abdullah the II special 
operation center (KASOTC)this morning with the Participation of 37 in-
ternational teams from 18 brotherly and friendly countries.    
 Brigadier General Aref Al-Zaben, Chief executive officer and Military 
commandant of (KASOTC). Stated in his speech The Warrior competi-
tion this year coincides with the security challenges facing the region 
and that require more training and professionalism to tackle it through 
the optimal use of collective actions that characterize the work of the 
Special Forces. 
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petitive venues to eleven (11). Adding a new dimension, to the 
2015 Warrior Competition is the all new produced scenarios us-
ing state of the art technology.
The Warrior Competition will showcase the skills of counter-ter-
rorism, special operations forces and Law Enforcement teams 
in events such as (Top Gun, Airbus Seizure and Cross Coun-
try Stress Shoot to name a few). This demonstration of marks-
manship, endurance, teamwork, tactics and communications will 
highlight the capabilities of nations to continue to confront the 
presence of terrorism within the global community.
The significance of this annual Warrior Competition is found in 
the purpose for which KASOTC was built. Nowhere else in the 
world is there a larger, more sophisticated, live-fire, counter-ter-
rorism and special operations training facility where forces for 
good converge to share tactics, techniques, procedures and les-
sons learned.
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April 19, 2015, (Yajouz, Jordan) – The Hashemite Kingdom of 
Jordan and The Jordanian Armed Forces announces the 7th An-
nual Warrior Competition. This year, Forty three (37) internation-
al teams from nineteen (18) countries from around the Globe will 
compete for the title.
 The Competition Includes, in addition to Jordan the host country 
of: Palestine, Canada, Kazakhstan, Afghanistan, Brunei, Leba-
non, Greece, the United States, China, Russia, Iraq, Malaysia, 
Turkey, Saudi Arabia, Bahrain, Colombia, the Czech Republic.
Many changes have been instituted this year making the 7th An-
nual Warrior Competition unique as a stand-alone event. The 
number of team events this year is 10 events, and all events 
have been modified from previous years. There will be one indi-
vidual event, ten team events bringing the total number of com-
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teams, 3 Palestinian teams, Saudi Arabia, 2 Iraqi teams, 5 US teams 
& 6 Jordanian teams). The 5th AWC featured significant changes. The 
team events increased to 12. There was a surprise event; Along with 
doubling the number of team events, two of these competitive activities 
were made the first ever NIGHT events. The difficulty of this competition 
went up considerably and it tested the innate skills of all the warriors.
April – 5 May 2014, 38 teams participated in the 6th  AWC representing 
19 countries. In addition to Jordan as the host country, Palestine, Slova-
kia, Canada, Kazakhstan, Afghanistan, Brunei, Lebanon, Netherlands, 
USA, China, UAE, Russia, Iraq, Malaysia, Pakistan, KSA, Bahrain, and 
Kuwait participated in this big competition. This year witnesses new 
activities that call for high fitness and individual and team skills. 
AWC came this year in synchronization with the Special Operations 
Forces Exhibition and Conference (SOFEX), which represented an 
international manifestation and meeting of international armies’ lead-
ers, ministers of defense ,and VIP guests in addition to the biggest 
exhibiting companies that displayed their defensive products SOFEX 
starts 5 – 8 May 2014.
23 19-  may 2015: with the participation of 37 Teams that represent 17 
countries in the annual international seventh warrior competition  The 
Competition Includes, in addition to Jordan the host country of: Pal-
estine, Canada, Kazakhstan, Afghanistan, Brunei, Lebanon, Greece, 
the United States, China, Russia, Iraq, Malaysia, Turkey, Saudi Ara-
bia, Bahrain, Colombia, the Czech Republic.
This Year is witnessing the Addition of new events  to last year events 
that demands High fitness as well as individual and group skills. This 
year witnesses  also the first  participation of Jordanian women pres-
ence the Gendarmerie forces in a new challenge in the competition. 
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 signature event with participants actually using pistols belonging to 
HRM King Abdullah II. In addition to expanding the events, this was the 
first year that sponsors were granted the opportunity to be part of War-
rior Competition and to establish exhibits displaying their products as 
well as conducting demonstrations of these equipment using KASOTC 
ranges.
The team events included Precision Rifle, Methods of Entry and SMG/
Carbine, Precision Pistol, CT Par-Course, Tower Run, and the King’s 
Challenge. Individuals also displayed their skills in the Steel Challenge 
and the Obstacle Course Shoot.
Next year 8 – 11 May 2011, 22 teams participated, representing 12 
countries, in the 3rd AWC (9 individual countries: Afghanistan, Austra-
lia, Austria, Brunei, Iraq, Saudi Arabia, Tanzania, Netherlands, Bahrain, 
2 US teams, 2 Lebanese teams & 9 Jordanian teams): winning team 
was from Austria (EKO Cobra, special police).
Established as a global event, interest in Warrior Competition increased 
dramatically. The fourth AWC witnessed an increase of the number of 
participants by 150%. Events were the same as previous competitions 
but were featured by the participation of many teams that had never 
participated before.
2-6 May 2012, 34 teams participated representing 18 countries, in the 
4th AWC (10 individual countries: Kazakhstan, Afghanistan, Brunei, Al-
geria, Austria, China, France, Germany, Uganda, Italy; 2 Qatari teams, 

3 Lebanese teams, 3 Palestinian teams, 2 
Saudi Arabian teams, 3 Spanish teams, 
2 Iraqi teams, 4 US teams & 5 Jordanian 

teams). These were the teams registered 
but this was the first year in which teams 
registered but were unable to make the com-
petition. Both Iraqi teams and the team from 

Algeria were unable to make the event. The win-
ning team was from Germany (GSG 9, special 
police). 
24-28 March 2013, 36 teams participated rep-
resenting 18 countries in the 5th AWC (18 
individual countries: Kazakhstan, Algeria, 
Russia, Bahrain, Greece, Malaysia, Kuwait, 
Switzerland, 2 Netherlander teams, 2 Chi-
nese teams, France, Canada, 5 Lebanese 
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 Warrior Competition was created as a component of the Grand Open-
ing Ceremony on May 19, 2009. It was designed to demonstrate the 
types of skills being taught at King Abdullah II Special Operations 
Training Center (KASOTC) and to bring attention to KASOTC as the 
counter-terrorism training center of excellence. Seven (7) teams par-
ticipated representing two countries in the first competition (Jordan & 
US). The winning team was from Jordan.
The following year, with considerable help from SOFEX, the Warrior 
Competition was established as an annual event for KASOTC. Jordan 
was able to draw attention from a few international teams to compete 
in the planned five-team events and two individual events.
This distinguished event includes units form the special forces and 
security forces internationally to compete in the combat skills, endur-
ance and team work.
The second year, 7-10 May 2010, ten (10) teams participated, repre-
senting four countries, (Lebanon, Brunei, Jordan & US). The winning 
team was from the United States
The third Annual Warrior Competition (AWC) saw the addition of a team 
event called the King’s challenge. It was designed as a combination of 
skills used in all other events. It has become the Warrior Competition’s
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