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 للتايكوندو لمغربيةا المجلة

 شهرية مجلة

 صفحة حكام التايكوندو  عن

https://www.facebook.com/groups/1182558151764622/?fref=ts 

 الزاهري خالد: المؤسس المدير

 والتحرير  البحث هيئة فريق

 لسنة العالم في حكم أحسن)جائزة  وأولمبي دولي حكم بنرادي طارق األستاذ

 ، أستاذ التربية البدنية وإطار دولي. (1025

 الغربي الشمال بعصبة التحكيم لجنة رئيس دولي، حكم الوردي منير األستاذ

  .البدنية التربية أستاذ)المغرب(،  للتايكوندو

 تقنيات في متخصصو العيون بمدينة معتمد مدربهشام الزمراني،  األستاذ

 .لتأهيليا الثانوي لسلك الفلسفة ستاذأ التايكوندو، فلسفة في وباحث البومسي

 بالمركز ممرض الرياضية، الصحةعادل عوين، مسؤول عن مجال  األستاذ

 .المغرب الرباطبابن سينا  االستشفائي

 البومسي، صنف في بطل جهوي، حكم مساعد، مدرب الزاهري، خالد األستاذ

 .السياسية والعلوم العام القانون تخصص الدكتوراه سلك في باحث

 الزمرانياألستاذ هشام : التحرير على المشرف

 الزاهري خالد: العام التنسيق

 للتصميم والطباعة جلدي شركة :الغالف تصميم

https://www.facebook.com/groups/1182558151764622/?fref=ts
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 إلى البريد اإللكتروني:للنشر في المجلة المرجو إرسال المقال 

 

kezzahery@gmail.com 

 

 شروط النشر

 ّ؛wordأن يرسل المقال في صيغة 

 أن يتضمن المقال اسم ونسب وبلد صاحبه، وصفته المهنية؛

 أال يتجاوز المقال ست صفحات؛

من الناحية اللغوية  أن يحرر المقال بلغة عربية أو أجنبية سليمة
 ؛والمنهجية

 أن يتضمن المقال معلومات من مصادر موثوقة؛

 أن يرسل في أول شهر كل عدد؛

تصرف في المقال باإلضافة أو ويبقى لهيئة تحرير المجلة الحق بال
 الحذف؛

 

 

 

 

mailto:kezzahery@gmail.com
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 كلمة العدد االفتتاحية

 ،وبعد وصحبه، اله وعلى خلقه خير على والصالة وحده هلل لحمدا 

 يدها تمد ان كواندوايللت المغربية المجلة تحرير هيئة يسر   
 ألنه سويا اال نحمله لن مشعال ولتسلمكم واحدا، واحدا لتصافحكم

 الخاص تاريخه له عالم نعم، .معالمه تحديد في االسهام علينا عالما يمس
 قياسا نحن عمن فيها يسائلنا اضحى مرحلة سيرورته في وبلغوالعام، 
 دوتايكون نه، إالمختلفة الوطنية التجارب على نتائجها فرضت لعالمية

 هبنيات في متسارعة تحوالت عرف تايكوندو...والغد اليوم ألبناء...اليوم
 باريالت وتقنيات التدريب في وبثوراته، واللوجستيكية التقنية وعدده

 وفلسفات الحضور من نمطا اوزتج ، تايكوندوالتحكيم ومتطلبات
 يصرح تايكوندو زمن ،ليحلجيل مضى،  وليدة كانت التدريب في

ي الدفاع ف والفعالية السالمة معايير بدقة ويحدد، لتقنياته العلمية باألسس
 الديداكتيكي التأسيس هاجس ويسكنه ،بلوالهجوم والقوة، 

 ريةالعم المراحل االعتبار بعين ااخذ البيداغوجية، المقاربة ورهان ،والتعلمي
 من جزأ اصبح اخر مقوم النفسية والبدنية، كما يوجد والمحددات

 تصور في حتى بل فحسب اسسه في ليس اليوم تايكوندو ماهية
 لتعاونا ،السالم ،،الحب القيم على التربية وهو وتعلمه، تعليمه استراتيجيات

 نبا ملزمة اصبحت رياضة انه نقل لم ان. ..االختالف وقبول العنف ونبد
 .الحقة المواطنة قيم استنبات في يساهم مدني فاعل الى تتحول

، المجلة هذه تنشيط اعضاء يوحد ما ان تؤكد االعتبارات، هذه   
 االجتماعي التواصل شبكة على الحكام صفحة منشطو وهم

 يحتاج مرحلة بلغ المغربي تايكوندوال ان االقتناع هو ،"فايسبوك"
 الو ،ةاليومي متابعة هاجس يسكنها ال تعبيرات اخرى، لتعبيرات فيها
 التأسيس هاجس يسكنها بل، يفرضها التي االنية التفاعالت حتى

 واالستاذ وللمدرب للممارس فيه تتوفر مختلف غد بناء في واالسهام
 درجة من ترفع اكاديمية مرجعية قاعدة االمر، ووليوالحكم 

 أكثر وتحكيمية تدريبية ممارسة في وتساهم ،والتأهيل التكوين
 مكونات مع المباشر للتفاعل قابلية وأكثر .لذاتها وعيا
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 من سنوات إلنهاء ساكنا حرك الن فكيف، العالمي دوايكوانالت
  والنقاش؟ والتحليل التأليف في البياض

 ال وتكاد وعربيا وطنيا تايكوندوال وجود على مضت عقود   
 هذه مجاالت في طبق تخصصات تتدخل نسقية محاوالت تجد

 ةومواكب الذاتي للتكوين استكماال مرجعيات تكونل الرياضة
 الدولية.و الوطنية المستجدات

 صوت بل ...يقدح وال يمدح ال... مغاير صوت تأصيل سنحاول
 التي الرياضة هذه اسس نتملك وان نفكر ان نريد .نعم...يفكر
 مفاتيح ان اساس على، لها وشبابناأطفالنا  تحبيب ونريد نحبها

 ...المعرفي التملك هي التقنية الجودة

 مع الممارسة من عقود بياضإنهاء  نقول حين الكرام اخواننا
 امليتع من غالبا يجدوا لم ألساتذة ،التأليف في معزولة فردية محاوالت
 اخرى احيانا افتقدت او المعرفي، التأسيس مع المطلوبة بالجدية
 نقدم ، إذ لنوأكاديمي ثابت مرجع توفير قصدنا ننا، فإلألصالة

 كرسته الذي النمط على خطابات حتى وال، انطباعية معارف
 واغلبها بمرجعياتها مصرح معارف سنقدم بل الساحر، بيداغوجيا

 لبحوث اضافة، العالمية اتاالتحاد وقوانين بالكوكيوان مرتبط
 .عالميا والتقنية العلمية قيمتها لها .متخصصة

 نلقيها صغيرة ثلج ككرة نكون وقد عسيرة والدتنا تكون قد
 ايقافها، لتحاول صغيرة حجرة البداية في فتعترضها، جبل قمة من

 تكبرو الصغيرة الحجرة لتبتلع مسارها، بحتمية مقتنعة تعاند لكنها
 ومصدرأكبر،  صخرة ابتالع على قادرة وهي حركتها مواصلة

 نبل في كما وموجهاتها اسسها في بمبادرتنا اقتناعنا عنادنا
 رعب اقتنع، ،ومن يحترمنا من هناك ان مقتنعون ايضا لكننا غاياتها،

 لنا يسبق ولم ودقيقون جادون اننا الحكام، صفحة في معنا رحلته
 ناءالب والتفاعل لإلغناء قابليتنا مع... والموجب المفيد سوى قدمنا ان

 ،الممكن دائرة ،ضمن شركاؤنا فانتم معكم

 هتاريخ اي، تايكوندولل شمولية بنظرة التدخل اذن ستحاول مجلتنا
 اي شقيه وفي .والبيداغوجية العلمية واسسه فيه التدريب، وفلسفته
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 الكيوروجي اي ايضا بشقيه التحكيم مجال البومسي، وفن المباراة
 مقاالت تضم مختلفات الى اضافة، الرياضية الصحة، والبومسي

 قنيالت المصطلح تعريب باب في سيتدرج وعمل، خطنا مع تتساوق
 اهم عن واخبار .تايكوندو البارا باب في اخر وعمل، وتصنيفه
 الدوريات اهم نغطي قد كما .للشهر والدولية الوطنية األنشطة
 واحد مع شهري حوار احتضان ونحن ننوي .بها التعريف في وتساهم

 افكار ولدينا، مكوناته مختلف في الوطني تايكوندوال رجاالت من
 للوجود. االمكان من نخرج ان هو االن لدينا واالهم...وافكار

  االساتذة: من سيتكون االساسي فريقنا

 المباراة تحكيم في .رادي بن طارق والدولي االولمبي الحكم
 .البومسي تحكيم في وايضا

ا ، خصوصالمباراة تحكيم في الوردي متير الدولي والحكم االستاذ
 تحليل الحالت.

 وفي وتحكيمه البومسي على التدريب في الزمراني هشام االستاذ
 .المصطلح تعريب

 .الرياضية الصحة المج في لعوين عادل االستاذ

 .التباري وتقنيات الكوتشينغ مجال في الزهري خالد المنسق

 على قدما المضي على عازمون نحن اهلل وبحول دعمكم في املنا
 التوفيق ولي واهلل .ومرتكزاته موجهاته سطرنا الذي الدرب

 .الزهيري خالد/الزمراني هشام، التحرير هيئةعن 
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 العدد محتويات

 والمصطلح الفلسفة التايكوندو فقرة:

 8ص  هشام الزمراني ................................................................ والقيم التايكوندو ـ

 01ص  الزمراني هشام.. …..وموجهات مقدمات التايكوندو، في التقني المصطلح تعريب ـ

 الكيورجي تحكيم :فقرة

 01ص  طارق بنرادي ...............................................الكيوروجي تحكيم مستجدات ـ

 08ص  منير الوردي...................................……  video replay الكوطا طلب حاالت ـ

 08ص  طارق بنرادي ..........)تحليل النص القانوني( .... رفع الركبة أو الرجلالتنقيص عن ـ

 :وتطبيقه وفلسفته تحكيمه البومسي فقرة

 77ص  الزمراني هشام. .......................من زاوية تحكيمية للوضعيات التقنية السالمة معايير

 71ص  الزمراني هشام... .........................……………………تحكيم البومسي الحر  معايير

 والكوتشينغ التدريب فقرة

 72ص  الزاهري خالد.. …..........................…والكوتش، من التعريف إلى التطبيق  المدرب

 10ص  الزاهري خالد. ........................................................األساسية التدريب مكونات

 الصحة الرياضية: فقرة

 13....................................................... عادل عوين ص مخاطر ممارسة الرياضة بحدة

 13............................................................................ عادل عوين ص الصحة والغذاء

 11ص  عوين عادل.. ...…………………………………….......................…الفخذ  إصابات

 :التظاهرات واألحداث المحلية الوطنية والدولية فقرة

 12....................................... ص  الرباط الصياد وسيم للمرحوم الممتاز الكأس دوري

 12.................................................................ص  بمدينة أكادير G2الدولي  الدوري

 31. ص .........................التكوينية للحكام الوطنيين والدوليين بمدينة أكادير  الدورة

 

 :العدد شخصية

30 ص. ........................................................................األستاذ حميد السكندوش
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 والمصطلح الفلسفة التايكوندو فقرة

 األستاذ هشام الزمراني
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 التايكوندو والقيم ... 

 قد يثير االنتباه هو العنوان نفسه، اول ماإن 

خاصة في سياق ثقافة رياضية معينة تميل الى 

كواندو كمهارات تقنية وكتباري ايالنظر للت

بل هناك من . بعيدا عن مجال القيم. رياضي

 وندوتايكال يعتقد ان القيم الممكنة في رياضة

مسكونة بالموروث الثقافي والديني الكوري 

 .وبالتالي علينا استبعادها والحدر من ترويجها

، سطحي وتعميمي تايكوندوغير ان هذا الفهم لل

وال يدرك انه رياضة حاملة لقيم انسانية 

 ،شمولية يمكن ان تلتقي فيها كل الثقافات

عية اويمكن ان تساهم في بناء هوية جم

 ميالعال تايكوندومكوناتها هم عائلة المشتركة 

ما معنى ان نمارس  فلننطلق من سؤال موجه:

أي لماذا  بدل رياضات اخرى؟ تايكوندوال

 التايكوندو بذاته؟ 

بعيدا عن الدوافع العابرة كالسعي للمهارة 

اختيار  والقوة واثبات القدرات القتالية،

عم ن هو اختيار اخالقي في العمق. تايكوندوال

وقبل ان اشرح تجليات ، اختيار الالعنف انه

 لنعرض اوال لميثاق هذا االختيار ومفترضاته،

والذي ال يعلم به  تايكوندوشرف ممارس ال

 نالمدربي كأغلبتماما  اغلب الممارسين لدينا،

 تايكوندو*ميثاق شرف ممارسي ال

ى عل تايكوندوارس الممميثاق شرف  يتأسس

 قيم كبرى هي :

 

 (YE EUIواضع )الكياسة والت ـ

والمقصود تربية الممارس على المعاملة 

اللبقة التي تحترم الغير وتحسن 

 .مع التحلي بالتواضع، التصرف معه

( YEUM TCHI) الشرف والوالء ـ

اي تربية الممارس على اختيار الحق 

 .وللوطن لألسرة والوالء للنادي،

( اي تربية INN NEالمثابرة ) ـ

ابدا عن الممارس على عدم التخلي 

وان  طموحه وعن مشروعه الشخصي،

 .يؤمن بقيمة العمل واالجتهاد

 ي الذات والتحلي بالشجاعةفالتحكم  ـ

(GEUK KI اي اكساب الممارس )

القدرة على التحكم في طاقة الغضب 

اته العدوانية لصالح االعتدال نزووفي 

 .والحكمة وعقلنة السلوك

الروح القتالية اي اكساب الممارس قيم  ـ

االقدام وعدم ادارة الظهر للخصم او 

 تجنب المواجهة.

اننا اذن بصدد منظومة قيم كونية ال 

ل ب هوية دينية لها كما يعتقد الكثيرون،

هي قيم انسانية نجد لها ما يعززها في 

ذه تجسيد له أكبرولعل أيضا، ثقافتنا 

 وندوتايكالمنظومة القيمية التي يحملها ال
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ون هو مك ونحن ندرب، والتي علينا االنتباه لها

فما القيم التي يجسدها البومسي ، البومسي

 ويربي عليها؟

* البومسي كمجال نموذجي لفلسفة القيم التي 

 :تايكوندوعليها ال يتأسس

 

ان ننطلق من االتفاق على ان البومسي  علينا

وخزان وضعياته  تايكوندوهو ذاكرة ال

وحركاته الدفاعية والهجومية في شكلها التقني 

الي فهو المرجع التقني الذي توبال ،الخالص

تكتسب فيه الحركات الدفاعية والهجومية في 

، وكون اول حركة فيه دفاع شكلها الفعال،

ل بومسي فلك، يتبعه امر قلما ينتبه له الكثيرون

رس لكن نقطة انطالق المما .خطاطة مجالية

ق االنطال تكون بوضعيةهي نقطة عودته التي 

 .اي تجومبي/استعداد

  

كجندي يحمي مجاال محددا في بنيته وفيه  تماما

ينطلق بحركة صد هجوم، اي ، توازنه الخاص

ولوال هذا االعتداء المتخيل ، اعتداءيرد على 

لما تحرك الجندي ، بالنسبة للبومسي

قا من واث متوازنا ولبقي في مكانه مستعدا

يتحرك لصد اعتداء على مجال ، موقفه

وبعد الدفاع ، هو مسؤول عن حمايته

أحيانا، م بشكل يكون غريزيا هجي

ليستمر في الصد والرد الى ان يحرر 

مجاله من االعتداء ليعود من حيث 

ال يقف في مكان متقدم يكون قد ، انطلق

ن فهو ال يريد ا، بلغه في ادائه للبومسي

 ،مع في المس بحق الغيرطيوال يغزو 

والمجال ، فقط الدفاع عن المجال

وجد من اجلها ليصبح المجال ، مسؤولية

 )عن .اي يدافع عن ذاتهوكيانه،  هو ذاته

ف مهارات يوظبت (اسرته عن وطنه

مع السرعة والقوة بال  وبتركيز عالي

فهو يمارس عنفا مشروعا ، تردد

 هطبيعي في هذ، ومبررا عقليا واخالقيا

الحالة ان تكون من معايير انجاز 

البومسي النظرة المتابعة للحركة 

ر مع تعبي، والمفعمة بالثقة والكبرياء

طاقي جياش يجعل مراحل البومسي 

فهو لم ، ة وراقصةبلحظات حية متدبد

ا مادام مكتسب، جبان ألنهيختر الالعنف 

لمهارة تجعل من يده ورجله بتوجيه من 

له أخالقي، انه اختيار أسلحة، عقله 

ويفترض ضبط النفس ، اساس عقلي

والسعي الى ، والتحكم في قوة الغضب

 .نبد العنف

لهذا السؤال الموجه: ما معنى اننا 

؟ معناه اخالقيا اننا تايكوندونمارس ال

والالعنف هنا  نعم، اخترنا الالعنف.

ليس موقفا سلبيا يعبر عن الخوف 

وقف ل هو مب والجبن والقابلية لالنبطاح،

موجب صادر عن انسان ممتلك لمهارة 



 7102مارس                                        العدد األول                    للتايكوندو  لمغربيةا المجلة

 11 

وقادر على استثمار قوة جسده بشكل يحولها 

اذن هو يختار الالعنف من موقع ، لسالح فتاك

 .قوة

 

فهل نربي ممارسينا في المغرب على هذه القيم 

اإلنسانية النبيلة؟ هل نكرس هذه القيم في 

ارسي مم االندية، وبينتدبيرنا للعالقات بين 

 االندية المختلفة حين يجمعهم التباري؟

لنطرحها بشكل عميق: هل تحول النادي 

الرياضي لدينا الى فاعل مدني يربي على 

على السعي للسلم والالعنف  المواطنة الكونية،

والتحلي باالعتدال والتواضع؟ هل تجاوزنا 

بزرع قيم الحقد واالحساس  المرفقالتدريب 

التاريخ  قار الغير؟بالقوة والتميز واحت

ل ليس عن الحصيلة التقنية فحسب ب، سيسائلنا

 ان كنا فعال ألننا وعن حصيلتنا التربوية،

دون ب تايكوندوالعالمي، فال  تايكوندوننتمي لل

ن م وال قيم دون الدور المحوري للبومسي، قيم

جهة، وللمقاربات البيداغوجية للتدريب التي 

دافها يمية في اهتدمج التربية القوتكون حداثية 

 .من جهة اخرى

 االستاذ هشام الزمراني

 

 

المصطلح التقني في 
 ...تايكوندوال

 
يمثل موضوع المصطلح التقني في 

  (WTF) تايكوندوال

 

موضوعا في غاية االهمية، خاصة في  

ذلك الن اغلب الجامعات  سياقنا الوطني،

 باألسماءتها المعتمدة الئحاخرجت 

الرسمي الذي  متطابقة مع المصطلح

التزاما منها ، وضعته الكوكيوان

 باالنخراط في سياسة االكاديمية العالمية

ير ولتيس ،تايكوندوواالتحاد العالمي لل

التواصل في التكوينات واالمتحانات 

 ولمحاربة التعدد في المصطلح. الدولية،
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هنا ادقق امر ادعو االخوة الى اعطائه وزنه 

المرجعية المعتمدة في هذه الوثيقة  .الطبيعي

ثيقة و السلسلة التي نفتتح اليوم بحلقتها االولى،

وهي سنة قيام الكوكيوان  2102صادرة سنة 

 اذ يشير مدخل .باخر تعديالتها في المصطلح

ان الكوكيوان  صفحة فيها ككل( 89الوثيقة )

خلقها وانسجاما مع اهدافها حاولت ضبط  ذمن

 وأنها .واضحةعلى فلسفة  وتأسيسهالمصطلح 

ة ومراجع قامت بتعديل في نهاية الثمانينات،

واخيرا هذه المراجعة التي  2112اخرى سنة 

اعلنت اللجنة المعتمدة التي صاغتها انها 

 .وتم فيها عقلنة وتبسيط االسماء .نهائية

وتم  واخضاعها لمنطق يؤسس لمعقوليتها،

 ترتيبها حسب العائلة التقنية التي تنتمي لها

، بالرجل هجوم، ..هجوم باليد)دفاع.

تقنيات  ،تقنيات الشد، تقنيات الدفع، وضعيات

مصطلح  039وحصرها في  الخ(...االسقاط

ومن يهتم ، ال نحتاجها كلها في تدريبنا

فقط تقل حاجته التي تكبر في  يالكيوروجب

 لألساتذةالبومسي وفي التكوين التقني 

 اوال لما يلي: وسأعرضوالمدربين...

المصطلح  وضع المصطلح ومكوناته:مبدأ * 

 المعتمد يتضمن: تايكوندوالتقني لل

 جزأ الجسم الموظف في التقنية -

 (...الرجل/)اليد

، وسط، اعلىمستوى الهجوم او الدفاع )-

 (أسفل

 .خصوصية مسار الحركة -

 ،تشيغي ،)ماكي العائلة التقنية للحركة-

 تشاغي...الخ(

 *اليكم مثال:

اي  ماكي:، بيترو، اولغول، هانصونال

 ولغول ا-حركة توظف اليد )حافة اليد(/

اي ، وهو المستوى اي اعلى هنا/بيترو

 en) تؤدى في مسارها بالتواء للجسم

torsion:اي حركة دفاعية (/ماكي. 

 نواعألفلنعرض اوال للتصنيف المعتمد 

 la) الحركات حسب عائلتها التقنية

famille technique.)  وكل عائلة

من الحركات او التقنيات او تضم عددا 

همنا ي الوضعيات التي سنمر لتفاصيل ما

اذ هناك حركات تنتمي لتقنيات  .منها

يات تقن، والقفز .الشد واالسقاط والدفع

منها ما قد يوظف في  .االسكيڤ

ومنها  (.milgiالبومسي )كتقنيات الدفع 

ما يوظف في الهوشينسول كتقنيات 

اسقاط او تقنيات  (Japgi) المسك

وما يهمنا  (NEOMGIGIالخصم )

هو الوضعيات والحركات الدفاعية  أكثر

 .والرجلوالهجومية باليد 

العائالت التقنية المحصورة من طرف 

 الكوكيوان:

 

 

 *ماكي: وهي عائلة الحركات الدفاعية
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 الحركات الهجومية بالرجل عائلة: تشاغي*

 

 وهي الضربات المباشرة باليد جيروغي:*

 

جيجيروغي: وهي ضربات باستخدام *

االصابع

 

 مباشرة ومخفوقة*تشيغي: وهي ضربات غير 

(fouetté) اللهم موروب تشيغي  اغلبها باليد(

 (.بالركبة

 

 

 * سوغي: اي الوضعيات

 

 

 * ميلغي: اي تقنيات الدفع

 

 *جابغي: اي تقنيات المسك

 

 *نيومجيغي: اي تقنيات االسقاط
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 (steepsتقنيات الخطوات )* ديتغي: اي 

 

 

هذه اهم العائالت التقنية من الحركات 

ص بتخصي سأتكفلوالوضعيات والتي 

، مقاالت مفصلة لكل عائلة تقنية

 فتابعونا...

 

هشام الزمرانياالستذ 
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وتطبيقاته الكيوروجي تحكيم فقرة  

رادي بن طارق األستاذ  

الوردي منير األستاذ  
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 التحكيم قانون مستجدات

 

 

شهد قانون تحكيم المباراة العديد من 

التعديالت، وتأتي هاته التعديالت للتحسين 

المتبارين وضمان فوز عادل  أداءمن 

 وحماية 

التطور المتنافسين وسالمتهم، وبعد 

اللوجستيكي الذي عرفه التباري بإدخال 

معدات إلكترونية عالية التقنية باإلضافة إلى 

استعمال تقنية إعادة الفيديو دخال التايكوندو 

مرحلة متقدمة ضمن األلعاب الشعبية 

خصوصا مع  وانتشارا واألكثر متابعة

األلعاب األولمبية لبيكين وريو ديجانيرو، 

مارس الذي له إلمام وإذا كان المتابع الم

ال  ، فالمتابع العاديبالقوانين المؤطرة للعبة

م تحك يمكنه فهم مجرياتها، باإلضافة إلى

العناصر االقتصادية المتحكمة في اإلعالم 

 واإلشهار... 

ومع ظهور األوقية اإللكترونية ظهر نوع 

والذي يركز  واللعب، جديد من التدريب

على استعمال الساق األمامية ألنها أقرب 

إلى واقي الرأس وواقي الصدر، باإلضافة 

إلى تفشي اللعب السلبي والذي يعتمد على 

، ما صد هجومات الخصم بالقدم األمامية

يجعل المباراة مملة في مجملها إال في 

وذلك النتظار بعض اللقطات السريعة، 

داف واقي إصابة واقي الرأس بدل استه

الصدر وذلك لفارق التنقيط بينهما ... 

 دة إعا باإلضافة إلى استعمال تقنية طلب

والذي ينتج عنه توقف المباراة لمدة  الفيديو 

زمنية طويلة تجعل من المشاهد ينتظر 

يدفعه للملل، كما أن ما لفترات متقطعة 

اشرة للمباريات تصبح تكلفة النقل المب

كن يم حيث نظام التنقيط وال ننسىأغلى، 

فهمه واستيعابه من قبل الممارسين فقط، أم 

الجمهور العادي فال يفهم )الكيونغو 

 والكامجام( ...

جوهري كل هذه العوامل أدت إلى تغيير 

وذلك لدفع  ،في نظام قوانين التباري

الالعبين على اللعب وتسجيل النقاط وإنتاج 

 المستجدات:وهذه أهم  الفرجة والمتعة،

 تسجيل النقط المشروعة:*على مستوى 

واقي الجذع  عند الهجوم علىـ نقطة واحدة 

 ( ؛punchبقبضة اليد )

نقطتين عند الهجوم على واقي الجذع ـ 

 بواسطة القدم؛

ـ ثالث نقاط عن الهجوم على واقي الجذع 

 ؛بواسطة حركة دائرية

ـ ثالث نقاط عند الهجوم على واقي الرأس 

 القدم؛بواسطة 

ـ أربع نقاط عن الهجوم على واقي الرأس 

 بواسطة حركة دائرية.

 توجيه هام:
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ال يحق للمدرب طلب مراجعة الفيديو في 

حالة لمس قدم العبه وجه الخصم ولم يتم 

تسجيل النقط، عند استعمال واقي الرأس 

لنقط اااللكتروني ال يسمح للقضاة تسجيل 

مستوى الرأس أو رفع اليد لطلب  على

بالقدم على الرأس  عن الهجوم النقط ضافةإ

 بما في ذلك الوجه.

أي متباري تلقى هجوما مؤثرا بالقدم على 

الرأس بما في ذلك الوجه يجب على الحكم 

واسطة بوإذا لم يتم التسجيل  بالعد لهأن يقوم 

الواقي االلكتروني يطلب الحكم طلب 

مراجعة الفيديو بعد عملية العد، في حالة 

األوقية االلكترونية يجب على استعمال 

القضاة تسجيل نقطة اللكمة والنقطة التقنية 

الدائرية بواسطة جهاز التسجيل اليدوي، 

وفي حالة عدم استعمال واقي الرأس 

االلكتروني القضاة يقومون بتسجيل النقط 

 عند كل هجوم تقني بالقدم على الرأس.

النقطة الصحيحة هي التي يتم تأكيدها من 

يين على األقل سواء أكان طرف قاض

 . اثنانمجموع القضاة ثالث أو 

يجب إلغاء النقطة التقنية الدائرية اإلضافية 

 إن لم يتم تسجيل الضربة الدائرية.

 على مستوى التنقيص واإلنذارات:*

لقد تم إلغاء إنذار الكيونجو )إضافة نصف 

 نقطة للخصم( واإلبقاء على نظام الكامجام

عند كل خطأ أو فعل غير مشروع، 

 واألفعال غير المشروعة هي كالتالي:

 : الخروج عن خط الحد0

 : السقوط أرضا2

 : تجنب وتأخير المنافسة3

: مسك أو دفع الخصم أثناء تأديته 4

 للهجوم

ضربة مشروعة أو  يالركبة لتفاد: رفع 2

إلعاقة هجوم الخصم، أو رفع الساق 

ألكثر من ثالث ثواني دون تنفيذ حركة 

 صحيحة.

 : استهداف منطقة ما تحت الخصر6

: ضرب الخصم بعد إعالن الحكم إشارة 7

 التوقف كاليو

 : ضرب وجه الخصم باليد9

 الضرب أو النطح بواسطة الركبة :8

 : مهاجمة الخصم الساقط أرضا01

سوء السلوك من طرف الالعب أو : 00

 المدرب

: االحتجاج واالنتقاد غير المناسب 02

 لقرارات المسؤولين

 استفزاز أو إهانة الخصم أو المدرب: 03

: جلوس مكان الطبيب المعتمد مسؤول 04

 أو طبيب غير معتمد

: رفع البطاقة الصفراء عند كل سلوك 02

غير أخالئي وغير رياضي ومباشرة 

 طرف اللجنة المنظمةالتحقيق من 

: إذا تعمد المتنافس عدم االنصياع 06

لقواعد المنافسة بشكل متكرر فللحكم 

 إعالن المتنافس االخر فائزا

: االستبعاد من المنافسة عند أي 07

 تالعب بأجهزة االستشعار

: عند تلقي عشرة إنذارات كامجام 09

 .يعلن المتنافس خاسرا
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 :التحكيم في المستجدة اإلشارات أهم وهذه

 الهجوم بالركبة على الخصم

 

 الهجوم على منطقة ما تحت الخصر

 

 أو أرضا الساقط الخصم علىالهجوم 
 أو كاليو الحكم اعالن بعد الهجوم
 رفع أو بالركبة الخصم هجوم اعتراض

 .ثواني ثالثة من ألكثر الركبة
 

 

 مالهجوم بقبضة اليد على وجه الخص

 
 أو المتباري طرف من السلوك سوء

 المدرب

 

 

كما تم االحتفاظ باإلشارات اليدوية السابقة 

 :المتعلقة ب

 الخروج عن خط الحد  ـ

- fight إعالن التباري -الدفع-المسك  -

إلغاء النقطة أو عدم اإلنذار في حالة سقوط 

 .المتباريان بعد االصطدام

 األستاذ طارق بنرادي
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طلب مراجعة الفيديو  حاالت
 روبالي 

 
 نم الفيديو مراجعة طلب قانون فصلينص 

 .دلالمع التحكيم لقانون المدرب طبقا طرف

 التحكيم خالل قرار على اعتراض حالة في

 الحكم طلب في الحق له المدرب ةامبار

 :يةالتال الحاالت في فقط الفيديو لمراجعة

 :الخصم الالعب ضد عقوبات -0

 .الحد خط عن الخروج حالة في -أ

 .األرض على السقوط حالة في -ب

 بعد الخصم على الهجوم حالة في -ج     

 .كاليو الحكم إعالن

 الخصم على الهجوم حالة في -د      

 .الساقط أرضا

 . الدائرية التقنية النقاط  -2

 .العبه ضد عقوبة أي -3

 أو ميكانيكي خلل أي حدوث حالة في -4

 . الوقت إدارة في خطأ

يجب على المدرب أن يتقدم بطلب  ملحوظة:

داخل مدة خمس ثواني  والفيديمراجعة 

 .ابتداء من وقت وقوع الحالة

ويجب على قاضي مراجعة الفيديو أن 

 ثانية. 31يعطي القرار في مدة محددة في 

 

 األستاذ منير الوردي

 أو الركبة رفع عن التنقيص
 الرجل

تحليل النص القانوني والحاالت 
 التطبيقية

 وجيهت يتم التي للحاالت مفصل شرح إليكم

 لالعب الحكم طرف من التنقيص عقوبة

 سطح عن الركبة أو للرجل رفعه عند

 ةعقوب توجيه يتم كالتالي النص :األرض

 التالية الحاالت في التنقيص

 هجوم عرقلةل أو الركبة الرجل رفع 1 :

 الخصم

 بها يهاجم التي الخصم رجل ركل:  2 

أسفل مستوى  تستهدف التي الركلة: 3 

 واقي الصدر

 ألكثر الهواء في الركل أو الرجل رفع:  4 

 ثوان 3من

 ةحال في كامجام عقوبة توجيه يتم ال:  5 

 القاطعة الركلة أو الرجل رفع كان اذا

(cut kick)   الرجلب تقنية بتنفيذ متبوعا 

 بةتركي شكل على اليد بقبضة ضربة أو

 هافي المسموح المناطق مستوى الى هجومية

 .لبالتسجي
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 وتحليل تفسير

 هجوم عرقلةل أو الركبة الرجل رفع 1 : 

 : الخصم

أـ رفع الركبة بدون مد الرجل ثن وضع 

توجيه عقوبة يجب القدم على األرض = 

 تنقيص.

ب ـ رفع الركبة والتقدم بها نحو الخصم 

بدون مد الرجل ثم وضع القدم على األرض 

 تنقيص.توجيه عقوبة يجب = 

ج ـ رفع الركبة بدون مد الرجل ثم وضع 

القدم على األرض وتنفيذ تقنية بنفس الرجل 

أو بالرجل األخرى أو تنفيذ هجوم بقبضة 

اليد على شكل تركيبة هجومية إلى مناطق 

الجسم المسموح التسجيل فيها = ال توجه 

 عقوبة تنقيص.

د ـ رفع الرجل أو الركبة العتراض هجوم 

توجيه يجب أو الساق =  الخصم بالقدم

 عقوبة تنقيص.

 الركلة كانت إذا:  الخصم رجل ركلـ 2

 األدنى الخط تحت أو الحزام مستوى تحت

 :صالتنقي عقوبة توجيه يجب الصدر لواقي

ـ ركل رجل الخصم في مستوى واقي 

الصدر أو ما أعاله = ال يجب توجيه عقوبة 

 التنقيص.

ركلهما عند اصطام رجلي الالعبين عند ـ 

في ان واحد = ال يجب توجيه عقوبة 

  التنقيص

 الركلة أو (cut kick) القاطعة الركلة  -3

 أسفل مستوى واقي الصدر:

 (cut kick) قاطعة ركلة الالعب نفد اذاـ  

 يواقمستوى أسفل  تستهدف صد ركلة أو

 تىح التنقيص عقوبة توجيه يجب = الصدر

 الخصم رجل تلمس لم الركلة أن لو

أسفل  بالرجل صد حركة الالعب نفد اذا-

 الخصم من دائرية حركة بعد الصدر واقي

 صالتنقي عقوبة توجيه يجب =

 واقيمستوى  قاطعة حركة الالعب نفد اذا-

 عقوبة توجيه يتم ال = أو ما أعاله الصدر

 التنقيص

ألكثر  الهواء في الركل أو الرجل رفع -4

 برفع الالعب يقوم عندما  - :ثوان 3من 

 ثوان 3 من ألكثر الهواء في الركل أو رجله

 يجب= الُمحتملة الخصم هجوم حركة لمنع

 التنقيص عقوبة توجيه

 اإليمائية الركلة أو القاطعة الركلة-5  

 كيبةتر شكل على تقنية بتفنيد متبوعة

 هجومية

 الركلة أو (cut kick) القاطعة الركلة - : 

أسفل مستوى  (kick aiming) اإليمائية

 الخصم رجل لمس بدون واقي الصدر

متبوعة بتنفيذ تقنية بنفس الرجل أو بالرجل 

األخرى أو بقبضة اليد على شكل تركيبة 

 .التنقيص عقوبة توجيه يجبال  هجومية =

 الركلة أو (cut kick) القاطعة الركلة-

أسفل مستوى  (kick aiming) اإليمائية
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 ذتنفيو الخصم رجل لمس مع  الصدر واقي

ى تم عل هجومية تركيبة شكل على تقنية

 عقوبة توجيه يتم = إثرها تسجيل نقاط

 مع االحتفاظ بالنقاط المسجلة التنقيص

 الركلة أو (cut kick) القاطعة الركلة-

 متتاليتين مرتين (kick aiming) اإليمائية

 الصدر واقيأسفل مستوى  الرجل بنفس

 ىعل القدم وضع ثم الخصم رجل لمس بدون

 التنقيص عقوبة توجيه يجب = األرض

 الركلة أو (cut kick) القاطعة الركلةـ 

 متتاليتين مرتين ( kick aiming) اإليمائية

أسفل مستوى واقي الصدر  الرجل بنفس

 على تقنية تنفيد مع الخصم رجل لمس بدون

 اطنق إثرها على سجل هجومية تركيبة شكل

 تفاظاالح مع التنقيص عقوبة توجيه يجب= 

  .المسجلة بالنقاط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النقطة الرابعة الجولة خالل :خاصة حالة

 صتنقي لهما الالعبين كال وشريطة .الذهبية

 نفد الذي الالعب( منهما واحد لكل كامجام)

 إيمائية ركلة أو (cut kick) قاطعة ركلة

(kick aiming)  ل أسف متتاليتين مرتين

 رجل لمس بدون مستوى واقي الصدر

 رجل لمس مع واحدة مرة أو الخصم

 تركيبة شكل على تقنية نفد و الخصم

 هذه في .نقاطا إثرها على سجل هجومية

 يتم  الو التنقيص عقوبة توجيه يجب الحالة

 .ائزاف اآلخر الالعب يعلن و النقاط احتساب

 

 

 

 . بنرادي طارق األولمبي و الدولي الحكم 
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 تطبيق /فلسفة /تحكيم :البومسي فقرة

 الزمراني هشام األستاذ
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 المعتمد البومسي في التباري
 تللوضعيا التقنية الدقة معايير

 تحكيمية زاوية من

 
 عليه ينبني الذي االساس هي الوضعيات

 الالمج داخل البومسي في المتباري تحرك

 ايضا المؤدى لكنها للبومسي الخطاطي

 الحركات تؤدى داخله من الذي االساس

 والدفاعية. الهجومية

 قانون ان كيف تبرر الوضعيات واهمية

 معايير يحدد للبومسي الدولي التحكيم

 التي االخطاء انواع وكذلك ،تهاسالم

 حدثات ال وانا .التنقيص الحكم على تفرض

 استبدال كحالة الجسيمة االخطاء عن هنا

 المتباري كقيام ) بأخرى لوضعية كلي

 بل ،(سوغي جوتشوم بدل كوبي بدويت

 تكون حيث الطفيفة االخطاء عن اتحدث

 يقةدق غير لكن سليمة، المطلوبة الوضعية

 .تقنيا

 االمر؟ اهمية فما

 في معتمد بومسي كل وضعيات :أوال

، فوق فما وضعية  81 تناهز التباري

 ان يكفي الحقا، بينأس وكما وبالتالي،

 كلفهي حتى فيها معينا خطأ المتبارييرتكب 

 التقنية الدقة نقطة من 8,1 ناقص االمر

 في الممكنة االخطاء احتساب دون

 نها ويضن نقطته يفهم ال وغالبا، الحركات

 ديهل يتكرر خطأ يرتكب بينما لظلم تعرض

 لبشك االصل من الوضعية على تمرن ألنه

 المعتمدة المعايير زاوية من سليم غير

 .دوليا

 

 عدم يعني الوضعيات سالمة عدم :ثانيا

 ليوبالتا الجسم وزن توزيع وسوء التوازن

 في اخرى اخطاء ارتكاب امكانية

 .الحركات

 ايديكم بين سلف، سأضعما  على بناء

 ،الوضعيات الهم التقنية السالمة معايير

، الكوكيوان في رسميا معتمد هو ما وفق

 .فيها ترتكب التي االخطاء اهم وكذلك

 االنطالق وضعية: سوغي نارانهي*

 من واحد قدم هي القدمين بين المسافة

 ودائرين متوازيين والقدمين، الداخل

 والوزن، مستقيم الجسم، درجة بتسعين

 .الساقين على بالتساوي موزع
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  :فيها االخطاء انواع اهم

 ؛نالقدمي بين قدم من ألكثر واسعة مسافة -

ـ  القدمين بين قدم من ألقل ضيقة مسافة -

 او خارجا ألحداهما او للقدمين انفراج

 .درجة تسعين من اقل او أكثر اي ،داخال

 وميله الجسم استقامة عدم اضافة ويمكن

 بكثرة ترتكب اخطاء) .االمام او للخلف

 عم تنقيص وفيه ،المسافة توسيع خاصة

 (البومسي فاتحة

 ،لألمام القدمين، بين المسافة :ابسوغي* 

 المشي كوضعية فهي، واحدة قدم هي

 الخط نفس في القدمين وضعت بحيث العادية

 بمعدل تدور االرتكاز االمام. ورجل الى

   54 تقريبا الجسم دوران درجة، درجة 33

 على الجسم لوزن متكافئ وتوزيع درجة

 .القدمين

 

 : فيها االخطاء انواع اهم

 ؛القدمين بين قدم من ألقل ضيقة مسافةـ 

 ؛قدم من ألكثر واسعة مسافة -

 33   من أكثر منفرجة االرتكاز قدم -

 ؛درجة

 لخطا نفس على ليسا والقدم االرتكاز قدم -

                 .     مسافة وبينهما لألمام

 دمينالق بين ونصف اقدام ثالثة :ابكوبي* 

 بداية من ونصف اقدام اربعة او)

 33 ب منفرجة االرتكاز قدم، (الوضعية

 بمعدل يكون الجسم وزن وتوزيع درجة

 ،للخلفية والباقي االمامية للرجل 03%

 يف لقدمينا بين االمامية الخطية المسافة

 لجسما وميالن، قبضتين الى يد قبضة حدود

 سالمتها شروط من، درجة 33 ب بايتقر

 لن االمامية قدمه جهة نظر إذا المتباري ان

 .القدم هذا من االكبر االصبع اال له يظهر

 

 :فيها االخطاء انواع اهم

 اقدام ثالثة من ألكثر جدا واسعة - 

 ؛ونصف

  ؛ونصف اقدام ثالثة من ألقل ضيقة -
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 خطأ وهو)االرض  عن االرتكاز قدم رفع -

  ؛(مجانية لتنقيصات يؤدي شائع

 اقل او أكبر االرتكاز قدم دوران زاوية -

  ؛(ايضا شائع خطأ) درجة 33   من

 االمامي الخط في جدا واسعة مسافة - 

 يا العكس، او القدمين بين عرضا الفاصل

 ؛ضيقة مسافة

 .الخلف الى او االمام الى للجسم ميل - 

 هي القدمين بين المسافة:  كوبي دويت*

 لرجل الخارجية الخافة خط من قدمين

، 03 هي االرتكاز رجل دوران، االرتكاز

 قدم على %03 ب الجسم وزن توزيع

 القدمين. االمامية للقدم والباقي االرتكاز

 مةقائ زاوية بتشكيل يسمح واحد خط على

 .(L كحرف)

 

  :فيها االخطاء انواع اهم 

 دمينق من اقل او أكثر القدمين بين المسافة -

  ؛(شائع خطأ)

 او أكثر منفرجة الخلفية اي االرتكاز قدم -

   ؛درجة 03من  اقل

 لب مستقيم خط في ليست االمامية القدم -

  ؛يسارا او يمينا منفرجة

 .للخلف او لألمام مائل المتباري جسم-

 يه القدمين بين المسافة :سوغي جوتشوم

 الك قدم، لكل الداخلية الحافة جهة من قدمين

 علألمام م متوجهتينو ينتمتوازي القدمين

 عم، عليهما الجسم لوزن متكافئ توزيع

 .الركبتين ثني/طي

 

 : فيها االخطاء انواع اهم

 ينالقدم بين قدمين من أكثر او اقل مسافةـ 

 ؛ضيقة او واسعة تكون بحيث

 او لليسار ألحداهما او للقدمين انفراج - 

  ؛اليمين

 رطمف وانحدار للركبتين فيه مبالغ طي -

 ؛للجسم
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 دويب بحيث للركبتين كافي غير طي -

 .لالستقامة أقرب صاحبه

 شائعة االخطاء من الرسمية االنواع هذه

 تحكيمال زاوية من فيها رحمة وال

 علياف تمرنا تتطلب وبالتالي، حترافياال

 قبلةم حلقة في االنتقال افق وفي، لتجاوزها

 بوم سوغي، اوين منها اخرى لوضعيات

 سوغي، كوا دويت سوغي، ابكوا سوغي

  .البومسيسوغي وهاكتاري

 األستاذ هشام الزمراني

، البومسي االبداعي الحر
 التقنية المحددات ـ الماهية

التحكيمية في  والمعايير ـ
 .التباري

 
ي نهذه الحلقة ستتجه صوب صنف ثا

 ي،سمن اصناف التباري في فن البوم

صنف هناك من يهتم به في بعض 

من ندرة  أكثرلكنه اندر  انديتنا،

البومسي المعتمد الذي سبق وان تحدثنا 

ليه ع لألقبالالهدف ليس التشجيع  عنه.

بل ومد الذين يمارسونه  ،فحسب

ها ب قيميويتبارون فيه بالمعايير التي 

أدائهم، من يمارس التحكيم على 

ومعرفة التفاصيل كفيلة بحسن االعداد 

 .وتجنب ما هو منهي عنه

 

تعريف: البومسي االبداعي الحر 

صنف من البومسي يستمد اسسه 

التقنية من التقنيات المعتمدة رسميا في 

بالموسيقى  مرفوقة، تايكوندوال

وهو صنف قيمته ، وبلوحات راقصة

في جماليته وفي تعقد توليفاته من 

لقفز وبالدوران وحركات الحركات با

ناهيك عن درجات التوازن ، بهلوانية

 ه.بة فيالمطلو

 :التباري فيه ـ فئات

لتحكيم الدولي لالتحاد حسب قانون ا

تنقسم الفئات في البومسي ، العالمي

الى نفس فئات البومسي  راالبداعي الح

مع فروقات في التفاصيل: ، المعتمد

 .الفردي/الزوجي/الفرق
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وبالنسبة للفرق يكون الفريق مختلطا 

 اناث 2وذكور    2وفق قاعدة 

 .الجنسين أحدوالخامس من 

والفئات العمرية فيه ليست كتلك التي 

 :في البومسي المعتمد بل فقط

 07و  02بين ي ، أسنة 07اقل من *

سنة فما  09اي من ، سنة 07فوق *

 .فوق

 أدنيثانية كحد  31 التباري: بينمدة ـ 

وعشر ثواني( كحد  )دقيقة ثانية 71و

اقصى )بينما في البومسي المعتمد بين 

 لإلنجازوكل انهاء  ،ثانية( 81و 31

قبل او بعد المدة المحددة يؤدي الى 

-)م تنقيص من النقطة عبر كامجا

يؤديان  بكامجا وتنقيصين (.133

 .صاحبهماتحكيميا الى اقصاء 

سي األول مدة االستراحة بين البومـ 

في حالة التباري  والبومسي الثاني،

ثانية  31بين  ما بأكثر من بومسي،

 ويتلقى المتباري تعليمات لذلك، ودقيقة

 )شاييو(.

اضافة  اإلبداعي:البومسي  محدداتـ 

 دوتايكونلضرورة توظيف تقنيات ال

المعتمدة في الحركات الدفاعية 

 أخرى:هناك محددات  والهجومية

ر من حالرقص تكون بتصميم *

 التباري تماما كالموسيقى المرافقة

)على ان ال تكون موسيقى لها 

ايحاءات دينية سياسية او اثنية او 

 أيديولوجية(.

توزيع تقنيات الهجوم والدفاع بمعدل *

 %41 الرجل ولحركات  61%

 .يدلحركات ال

  م"" بو 24و  21ان يتضمن بين  *

حركات في كل يتعدى عدد ال ان ال *

 حركات. 2سلسلة تقنية 

 : ومكوناته العامةالتنقيط سلم ـ 

 البومسيك 01اإلجمالية نقطته 

  إلى:المعتمد وتنقسم 

 (نقط6)أ( باب الكفايات التقنية 

 :ويضم مستويين ينقطان كل على حدة 

مستوى التعقد التقني لحركات الرجل *

نقط موزعة هي نفسها لمستويات  2)

مقال  سأشرحها فياصغر وادق كما 

  (.مقبل

  : األساسيةدقة الحركات *

ب( باب االنجاز /او التقديم الفني 

 :نقط( ويضم 4)الكلي 

 اإلبداعية؛مستوى درجة *

 ؛مستوى درجة االنسجام*

 ؛مستوى التعبير الطاقي *

 .الموسيقى والكوريغرافيا مستوى *
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ه ما قدمت، ألمرينواثير انتباه االخوة  

هنا بترجمة مباشرة مني للنص 

 ،ولم اعتمد على اي ترجمة اإلنجليزي

هذه المعابير بمقال اخر  سأخصكما 

ها ، وانا متيقن ان تفاصيلبأمثلةلشرحها 

كون وكم سياألقلية، ال يعرفها اال اقلية 

 .مفيدا الوعي بها

 األستاذ هشام الزمراني
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 والكوتشينغ التدريب فقرة

 الزاهري خالد األستاذ
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من  :الكوتشينغو التدريب
 التعريف إلى التطبيق

 
 عموما الحرب فنون في الكوتشينغ

 اعاابد ليس خصوصا التايكوندو وفي

 تواتر اساس يعتبر ولكنه عصريا،

 ذهه ظهور منذ والعلمية التقنية المعرفة

 وهو) المعلم يعتبر اذ. الفنون

 Seonsaeng االصح االصطالح

 صاحب( حكيم او معلم سابومنيم او

 والتقنيات المعرفة نشر وراء السر

 الممارسون يحصل عندما اذ الحربية،

 نم تمكنهم وقدرات ومعرفة رتبة على

 من العديد واجتياز المعلم لقب حمل

 االول المعلم يختار االختبارات،

 ناءلب سيرحلون الذين خلفاءه للمدرسة

 ونشره االول الفن وتطوير مدارس

 ...كدوالي وهكذا. فلسفته على والحفاظ

 

 كما االستاذ او المعلم أصبح هنا ومنا

 الكوتش او حاليا عليه يتعارف

coach لسيرورة للمعرفة مصدر 

 ندو،للتايكو والبدنية التقنية المعرفة

 وا بالمعايير االولى المقالة متوسته

 في تتوفر ان يجب التي الشروط

 راوقاد اهال ليكون الكوتش، او االستاذ

 المعرفة وتمرير. البطل صناعة على

 .التايكوندو فنون في

 

 مراحل من يمر ان الكوتش على يجب

 تداريب الى باإلضافة للغاية مهمة

 تهممارس اثناء/قبل تقنية وتكوينات

 .للكوتشينغ
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 قد يكون ان الكوتش على يجب( 0

 ال زمنية لمدة الممارسة مراحل اجتاز

 المدة وهي سنة، عشرة أربع عن تقل

 الممارسة، فترة منها يجتاز التي

 وحصد التظاهرات في والمشاركة

 تكوين خبايا يعرف لكي االلقاب،

 .الغير

 مؤهال يكون ان الكوتش على يجب( 2

 الحركات من ٪91 االقل على لتنفيذ

 ةالعالي والحركات والتقنية االساسية

 علمالم يقوم ان االساسي من اذ التقنية،

 دقةب وشرحها التلميذ قبل الحركة بأداء

 وان... تنفيذها ووقت دورها وفهم

 االسود الحزام الجتياز مؤهال يكون

 .رابعة درجة

 دراية ذو يكون ان الكوتش على( 3

 م،الجس بعضالت بسيطة ولو معرفية

 رينتما تسيير على قادرا ليكون وذلك

 لقدرةا التقنيات، البدنية، القوة الليونة،

 الجهاز اداء وتطوير التنفس على

 ...التنفسي

 على جامعا يكون ان الكوتش على( 4

 ونفن لكل نظريا او معرفيا ولو االقل

/ المباراة التايكوندو، واصناف

/ التكسير/ العروض/ البومسي

 يا للتخصص، المرور ثم. والتحكيم

 هذه نم معين صنف في التالميذ تكوين

 قادرا يكون ان يجب ولكن. االصناف

 على( 2 كل في المعرفة تمرير على

 ومؤهال قادرا يكون ان المدرب

 الن العمرية الفئات كل لتدريب

 تكوين على حكرا ليس التايكوندو

 او البومسي في سواء االبطال

 والفئات االعمار لكل بل المباراة،

أو  القدرات ذوي فئات )نستثني

 تتطلب ألنها الخاصةاالحتياجات 

 الكوتش على ويجب( خاصة تكوينات

 ةفئ كل تدريب بيداغوجية يعرف ان

 يعطيهم)  صغار:  الى وتقسيمها

 االساسية والحركات اولية معرفة

 عامل احترام مع والهجومية، الدفاعية

 العضلية القدرة وتقدير الوقت

 مونينقس وهم وكبار شبان. والتنفسية

 صدوح للمشاركة تتمرن فئة لفئتين

 الكتساب تتمرن وفئة االلقاب

 ...(صحية واغراض القتالية المهارات

 

 يتتبع ان المدرب على يجب( 6

 نع اصنافها جميع في ةباللع مستجدات

 ةالدولي اريبوالتد التكوينات طريق

 .بالكوتشينغ الخاصة

 خالد الزاهري
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 األساسية التدريب مكونات

 

 
يجب على كل مدرب أن يكون ملما 

بمكونات التدريب األساسية، ويتكون 

مجال التدريب في التايكوندو من ثالث 

 :مكونات أساسية تراتبية

الليونة، القدرة على  البدني:ـ اإلعداد 

 ل...قوة التحمالتنفس، القوة العضلية، 

: تسيير المباراة، ـ اإلعداد التقني

تسجيل األهداف، الحفاظ على النتيجة، 

 التعاملالدهاء والسيطرة على الخصم، 

 مع قوانين التحكيم...

: وهو أهم مكون ويقع اإلعداد النفسي

في رأس الهرم، إذ يعتبر اإلعداد 

النفسي حجر الزاوية في تنفيذ باقي 

 .ةالمكونات والخبرات التقنية والبدني

 

 :البدني اإلعدادـ 0

 

ويعتبر القاعدة األساسية التي تقوم 

لنفرض أن عليها باقي المكونات، 

الممارس له خبرة طويلة وتقنيات 

عالية لكن بدون إعداد بدني مكثف 

ومبرمج لن تستطيع عضالته 

وأعضاؤه من االستجابة لجهازه 

العصبي، وفي ترجمة الخبرة التقنية 

 خالل المباراة.
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 ـ اإلعداد التقني: 2

 

وهو العامل الذي يميز كل العب عن 

االخر، فالتقنيات الهجومية والدفاعية 

 بين جميع األساسية تكاد تكون موحدة

الممارسين، وهي الحركات واألساليب 

التي يتميز بها التايكوندو عن غيره من 

الرياضيات القتالية، لكن اإلعداد التقني 

اء في كيفية أدالالعب من التحكم يمكن 

التقنية ووقت تنفيذها وهو ما يكون في 

 مجموعه استراتيجية اللعب الخاصة.

 :النفسي اإلعداد ـ 3

 

وهو من أبرز المكونات التي يكون 

فيها للمدرب دور بارز وأساسي، حيث 

يمكن للمارس الذي يتوفر على خبرة 

كافية أن يدرب نفسه بدنيا وتقينا طبقا 

 اإلعداد النفسيلكن لبرنامج شخصي، 

يبقى رهينا بالمدرب أثناء التداريب 

، إذ على وقبل المنافسة وخاللها

المدرب أن يشحن الالعب ويرفع 

معنوياته ويشجعه على العطاء 

 وتكثيف التداريب وتحقيق األهداف...

 

 

 خالد الزاهري
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  ورياضة صحة فقرة

 عوين عادل األستاذ
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ممارسة الرياضية مخاطر 
 بحدة

 

هناك العديد من المخاطر المرتبطة  

بحدة مرتبطة خاصة  بممارسة الرياضية

 انقطاع الطمث،والشهية،  كفقدان نساءبال

نقطة البداية هي عدم  .وهشاشة العظام

التوازن بين الحاجيات الغذائية والحاجيات 

الرياضة.  الطاقية ذات الصلة لممارسة

يخلق هذا القيد تشوهات في إفراز 

، مما يولد غياب LH الهرمونات مثل

إفرازات هرمون االستروجين وبالتالي 

زيادة مخاطر هشاشة العظام في وقت 

مبكر. وتشير التقديرات إلى انقطاع الطمث 

من عدد راقصات  ٪78و 34ما بين 

 ٪02وبين العدائين  ٪26الباليه، 

لرياضات أخرى )مثل السباحة أو ركوب 

للمجهودات  االنتباهالدراجات(. لذلك يجب 

المبذولة من طرف الرياضيين والحاجيات 

الطاقية الالزمة والضرورية للجسم، وكما 

يبين المبيان المرفق لمنظمة الصحة 

حيث يظهر أنه كلما  OMS العالمية

ازدادت ممارسة الرياضة إال وتجنب الجسد 

د من العلل، إال أن اإلفراط في ممارسة العدي

الرياضة بدون إنعاش الجسم وتعويض 

الطاقة التي بذلت قد يتسبب في أضرار 

 .وخيمة على الجسد

 األستاذ عادل عوين

 ...الصحة والغذاء

 
هناك أربعة أخطاء شائعة بين الرياضيين  

 :في تعاملهم مع مسألة التغذية

المفرط  كستهالاللنتباه اليجب ا ـ 

يميل  للبروتينات، حيث أنه غالبا ما

 البروتينات لزيادة الستهالكالرياضيين 

يشكل  ألمرأن هذا اال ، إالتالعضحجم 

وخاصة الوظيفة  نساناإلخطرا على صحة 

 اننساإلالكلوية وهي أهم الوظائف في جسم 

 تضاللتي تصفي الذات من السموم والفا

ادة لزيأن أهم وسيلة السائلة، ويجب معرفة 

هي التمارين الرياضية،  ضالتحجم الع

 الإتكون  الوالحاجة إلى إضافة بروتينية 

 .في التمارين الشاقة والمستمرة

تباه للكربوهيدرات: وخاصة ذات الناـ  

المؤشر المرتفع في الدم كالسكر والحلويات 

شروبات الغازية والمشروبات والم

 زرألوا ألبيضبالسكر والدقيق ا حالتالم

 هالكوالبطاطس؛ لدى يجب است بيضألا

المواد ذات المؤشر المنخفض كبدائل 

السكر، ودقيق القمح الكامل والحبوب 
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 والخضروات البني رزألالكاملة وا

 .والبقوليات

الدهون: في بعض  استهالك خوف منتالـ  

ن يستهلكون الكثير من والرياضي حيانألا

الدهون وخاصة الدهون المشبعة التي تخل 

الجسم؛ وعلى العكس في بعض بتوازن 

 نم بشدة تحد كالجمباز، الرياضية لعابألا

 املالتع الحالتين كلتا وفي الدهون، تناول

 الدهون نأل خاطئة، بطريقة يتم الدهون مع

 بغيوين الغذائي، التوازن لتحقيق ضرورية

 الإفراط و ال مناسبة، بكمية تؤكل أن

 يط.تفر

يجب مطلقا أن  فالالغذائية  مالتأما المك 

 ضافةباإل .تؤخذ بدون استشارة طبية

 يجب :ف ربعةاأل ألخطاءل

 شرب الماء بقدر كافي؛

 استهالك الخضر واللحوم بتوازن؛

 إعطاء راحة للجسم بعد فترة التداريب.

 األستاذ عادل عوين

 ...الفخذ مالآ

 

ز كرالعبي كرة قدم، ويتم أكثريةيصيب 

 بمنطقة العانة، وقد يمتد إلى الفخذألم 

. وسبب هذا األلم هو بأكملها الفخذ عضلة

ومن منطقة العانة  أن التهاب بأحد األوتار.

 بطريقة غير دقيقة، وهو األلم،ينتشر 

كوخز إبر حادة وأكثر من ذلك أو أقل إيالما 

في يبتدئ األلم تدريجيا.  .تبعا للحظة

 الرياضي يقومالبداية، لكنه يقلل عندما 

 ثم يصبح ثابتا. وأخيرا، باإلحماء العضلي،

وتكون الحالة  .فإنه يسبب بالعجز الكلي

مؤلمة من عظم العانة والعضالت واألوتار 

في المنطقة المحيطة بها. ومن المقرر أن 

 تتسبب في المرهقة،التمارين الرياضية 

خلل بالعضالت مما يخلق نوع من 

االحتكاك، ومجموعة من الصدمات 

وتشمل هذه  .الصغيرة المسؤولة عن األلم

  :الحالة ثالث متالزمات مختلفة

 التهاب األوتار أو الفخذ الضامةـ 0

 .عظمي العانةلاعتالل مفصلي ـ 2

أمراض الجدارية أو األربية مرضي  ـ3

 من( دةالجداري البطن. العجز )من الو

 الجزء في وخاصة البطن، جدار عضالت

 .السفلي

العانة، واألوتار والعضالت السبب: منطقة 

المرتبطة به، يتعرضون بشكل كبير 

للضغوط المختلفة، واللعب بالساقين إلى 

 خاص بشكل المرجح من ولذلك...  مامألا

. دةبش تستخدم التي المنطقة هذه تعاني أن

 ومن العضالت، في خلل وجود من ببساطة

 .مؤذ الضغط يصبح ثم

 الما العالج: ويمكن للرياضي التغلب علىـ 

 يجب لمأللتجنب ذلك ا .فخذه بسرعة كافية

ء، تمرين القرفصام بتمارين بسيطة: القيا
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أخصائي  .تمديد عضالت الفخذ وإحمائها

العالج الطبيعي يمكن أن يقدم المشورة 

غيرها من التدريبات األنسب للحالة ألن كل 

في حالة االلتهاب  .الفخذ هو حالة خاصة

يجب استشارة الطبيب، ويمكن أن يصف 

وهناك العالج بواسطة  تالمسكنالك بعض 

وأخيرا،  .الموجات فوق الصوتية أو التأين

كمالذ أخير، الجراحة، مما يؤدي للتوقف 

 Pubalgie التهاب الفخذ .أشهر 6-2من 

هو من األمراض األكثر عرضة للتكرار. 

ينما ب تلتئم تماما، بينما الرياضي يعتقد أنها

تميل عادة الى ظهور األلم بعد أسابيع أو 

أشهر. لتجنب هذا، يجب علينا ممارسة 

 .االنتكاس خطر من تقلل نهاألالسباحة، 

 األستاذ عادل عوين
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ستعرف مدينة الرباط تنظيم دوري الكأس الممتاز المرحوم وسيم الصياد ابن األستاذ محمد    
من شهر أبريل المقبل،  03،01،01الصياد رئيس جمعية نجوم الصياد وذلك في نسخته الثانية أيام 

" تأتي فكرة هذا الدوري حد ذاتها صدقة خلق البسمة في وجه الطفل والبسمة في"تحت شعار: 
أن المرحوم وسيم الصياد قبل أن توافيه المنية راوده حلم شاهد بأنه يصعد منصة التتويج ويحصل 

ن ععلى ميدالية، فأخبر والده محمد الصياد بحلمه، لكن الطفل أسلم الروح قبل أن يحصل عليها، 
فعزم الوالد على م أمه وأسكنهم فسيح جناته( عمر يناهز الثماني سنوات )رحم اهلل الفقيد ورح

 وتحقيقا لحلمه وحلم أطفال هذه الرياضة.تنظيم هذا الدوري تكريما لروح طفله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ المحلية واألحداث التظاهرات
والدولية الوطنية/ الجهوية  
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 .للغاية، بداية من مداليات جميلة التصميم من هذا الدوري جوائز مهمة ورائعةوستعرف النسخة الثانية 
 وجوائز مهمة لكل من الفائزين بالرتبة الثالث األولى وكذلك الجمهور وكؤوس رائعة للغاية
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 بمدينة أكادير G2الدولي  الدوري
 

 

 

هذا  وسيكون  G2ستشهد مدينة اكادير بداية شهر أبريل تنظيم الدوري الدولي المعتمد 
الملتقى فرصة حقيقية أمام الممارسين المغاربة الذين يبحثون عن التصنيف الدولي، كما أن هذه 
التظاهرة ستشهد احتضان منافسات البومسي بهذا سيكون هذا الدوري أو ملتقى دولي في 

كما سيشكل هذا الدوري فرصة أمام الجامعة الملكية المغربية لتقوية صنف البومسي المعتمد. 
 نتها إفريقيا ودوليا، في أفق تنظيم الجائزة الكبرى بمدينة مراكش.مكا
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 تكوينية للحكام الوطنيين والدوليين بمدينة أكادير دورة
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 األول العدد شخصية مع حوار

مدرب المنتخب الوطني للبارا  سكندوشا حميد األستاذ
 وندوتايك

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجلة تحرير هيئة شرف لمن إنه 

 اول يف تستضيف أن للتايكواندو، المغربية

 علما الشهري، حوارها وضمن لها، عدد

 العربي الوطني، التايكوندو اعالم اهم من

 شيمه، كرم على الكل أجمع رجل .والدولي

 وغيرته. وخدوم ومتواضع خلوق فهو

 الذين األوائل من كان ،عالية الوطنية

 المغرب في التايكوندو رحلة بهم انطلقت

 ىاعل الى بعناد وتدرج السبعينات، مطلع

 ادخل من أول هو ،االستاذية درجات

 ياناد اسس كما تمارة مدينة الى التايكوندو

 ،عديدة للكوكيوان رحالته ،الرباط في

 التي والمشاركات التكوينات بين تجمع

 التقنية ومسؤولياته .بلده بها شرف

 ستتجاوز

 من وطنية مسؤولية لتصبح ناديه تدريجيا

 الوطني المدرب لمسؤولية تحمله خالل

 من ابطاال كون رجل ،منتخباتنا من لمنتخب

 سلي انهصلبه،  من بطلين أنجب كما ناديه

 عم تجزيئي بشكل يتعاطى الذي النوع من

 معجت شمولية بنظرة يراه بل ،التايكوندو

 مع ،بالعروضو بالبومسي المباراة

 بناء هي تربوية برسالة النهوض

 والتواضع االحترام قيم على الممارسين

 الماستر المحترم االستاذ انه ،الخير وحب

 بك مرحبا: له نقول الذي اسكندوش حميد

 نم ستقودنا رحلة في معك بنا ومرحبا معنا

 التايكوندو تاريخ من هامة لمراحل خاللك

 .المغربي

 بكم مرحبا :اسكندوش االستاذ

 يف تساهم ان وأملي المجلة بفكرة سعيد وانا

 في يينالتقن والنقاش التكوين مستويات رفع

 على واشكركم ،العربي والوطن المغرب

 .استضافتي

 كشخص حميد االستاذ هو من :المجلة 

   التايكوندو؟ رياضة في وكإطار

 حميد: اسكندوش األستاذ

 مواليد من( هللا رحمه)بلحسن اسكندوش

 4/02/0828 مدينة الدار البيضاء بتاريخ

 ،زهيرو ،يوسف ابناء، لثالثة واب متزوج

                         .ومريم
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 ماستر ...ورعاهم هللا حفضهم :المجلة

 كان فكيف ،البدايات سؤال يستوقفنا حميد

                         ومتى؟ التايكوندوب اللقاء

 في ،نعم: اسكندوش االستاذ

 بدأت دق وكنت البيضاء في يمقن كنا البداية

 استاذ مع0867 سنة الكاراتيه بممارسة

 (.هللا رحمه) شكيب يسمى

 

 انتقلنا ان االقدار شاءت 0870 سنة وفي

 متزامن بشكل ذلك وكان ،فاسمدينة  إلى

 نتك يثح ،ندوكوايللت االولى البدايات مع

 يونغ خان محمد للحاج األوائل التالميذ من

 ومؤسس المغرب في نادي أول مؤسس

 يرالبش أخيه جانب إلى التايكوندو رياضة

 .يونغ خان

                       

 عاصرت اذن أستاذ، هللا شاء ما: لةجالم

 دونكوايللت االول زعيمال مكونات من وكنت

 ةاالساتذ من بعضا لنا ذكرت هال ،ربيغالم

                         المشوار؟ معك بدأوا الذين االوائل

 اذكر نعم: اسكندوش االستاذ

 سي ،انداك الدرب رفقاء االخوة من عدد

 يس ،العربي سي( يشافيه هللا) الخلفي

 فتاح سي االدريسي سي المرنيسي

 اليوسفي سي عاشور الحاج..الطنجاوي

                     ... محمد

 ذهن في راسخة ذكرى من هل: المجلة

                        ؟ السبعينات سنوات عن حميد ستراالم

 ذكريات نعم: اسكندوش االستاذ

 كانت حيث 0874 سنة اهمها لكن كثيرة

 عناصر اربعة من كوري لوفد زيارة اول

 المعاصر التايكوندو مؤسس يتراسهم

 بسينما لقاء نظمنا قد وكنا ،شوا جنرالال

 اللقاء افتتحت انني اذكر حيث اومبير

 لحظات وكانت. الحكيم الذكر من بكلمات

 قيمة في بصرح تلتقي أن صراحة تنسى ال

   .شوا الجنرال

                       

                         ؟بفاس طويال مكثت هل استاذ :المجلة
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 ةسن ففي ال: اسكندوش االستاذ

 اول واسست تمارة لمدينة انتقلت 0878

 ولا فتحت انني كما ،بها ندوكوايللت نادي

 ،0893 سنة بالرباط التقدم حي في نادي

                        ."الزهوة جمعية" اسمه كان

 أستاذ تالمذتك اول عن ماذا: المجلة

                         ؟اسكندوش

 من هام عدد: اسكندوش االستاذ

 كوكذل ،نورالدين الترابي مثال اذكر االطر

 يتقن مدير االن وهو اإلدريسي االسماعيلي

                        بهولندا

 تم فكيف يشاء ما هللا يقدر احيانا :المجلة

  استاذ؟ للباراتكواندو االنتقال

                        

 لك اللهم: اسكندوش االستاذ

 بعد 0882 سنة ذلك كان نعم الحمد،

 يل وقعت الثالث الدان انحالمت اجتيازي

 ةلمد توقفتف ،مساري غيرت سير حادثة

 من اجعل ان وهو قراري اخدت وبعدها

 ةالخاص االحتياجات ذوي ندوكوايت قضية

     .قضيتي

                     

 منتخب على تشرفون االن أنتم: المجلة

 ؟الباراتكواندو

 وهو نعم: اسكندوش اذتاالس

                         .التحديات رفع لىع ادرقو طموح منتخب

 االهتمام ايضا عليكم معروف: المجلة

                         ؟استاذ معها قصتك فما ،العروض صنفب

 االهتمام نعم: اسكندوش االستاذ

 لكن ،2114 بدايات منذ كان بالعروض

 زهيرو يوسف بابني كانت ليةعالف البداية

 طنجة اتحاد فريق لمع انداك الهمهما اللذان

 ديملتق العمل ناأوبدالفريق الذي نحترمه، 

 ه،شموليت في التايكوندوب تعرف عروض

 مرس) قروية منطقة في تواجدنا رغم

           .(لخير
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 هميةأ على معنا فقتت له :المجلة

 كل في البومسي الى اضافة روضعال

                         ؟الوطني التايكوندو لمستقبل تصور

 ،اكيد: اسكندوش االستاذ

 هانمادانغ 0882 مند اقرت فالكوكيوان

 االقوياء للدول العروض مهرجان وهو

 بل ...والقفز والكسر بنوعيه البومسي يضم

 الماستارات فيها بما االعمار لكل مفتوح هو

 وتقنيات مهارات كل يدمج وهو ،الكبار

 والتنافس حديتال روح مع التايكوندو

 استعراضيا كونه عن ناهيك ...الشريف

  .الرياضة هذه عن صورة ابلغ يقدم

                        

 صنف العروض واقع عن وماذا :المجلة

                         بلدنا؟ في

 هناك لألسف :اسكندوش االستاذ

 روضعبال تهمت محسوبة مدارس

 لةقمست تقنية ادارة وضع ان هو والمطلوب

 الذي كالبومسي تماما الفن بهذا خاصة

                         .فاءاتالك ولدينا مستقلة تقنية إلدارة يحتاج

 هيكلةال في استاذ فقط القضية هل :لةجالم

                         ركزية؟مال التقنية

 مت الهيكلة ال :اسكندوش االستاذ

 ثرتك ووطنية جهوية فعلية بطوالت برمجة

 المواهب وصقل االحتكاك فرص من

                         .الدولي للتنافس وتؤهلنا

 نتكوي ان استاذ تعتقدون هل: المجلة

 البومسي ولفن للعروض ممارسينا

 وعلى وطنيا يبرمج بما فقط مرتبطين

                         العصب؟ مستوى

 على ال :اسكندوش االستاذ

 نادي ...المبادرة بروح تتحلى ان االندية

 يف وطني دوري نظم مثال االولمبي الوسام

 سنةلل الثانية نسخته توكان البومسي فن

 تالتحق اذ ،المغرب ببطولة اشبه اضيةمال

 راقيا التباري وكان البومسي وجوه اهم

 فرص من وسعت محكمة شروط وفي

 فريقنا ان تعلمون كماو... التباري

 وال وهناك هنا انشطة في يشارك للعروض

                         .له موجهة دعوة اية يرد

 تتحرك منظومة مسالة هي اذن :المجلة

                         ها؟تنامكو بكل

 ،بالضبط :اسكندوش األستاذ

 ،هلل مدوالح بالكفاءة تتمتع المغربية فاألطر

 دتهاقاع تتسع شعبية رياضة التايكوندوو

 ةرؤي للمستقبل ورؤيتنا ،يوم بعد وماي

                         الحمد وهلل تفاؤلية

 لك باسم ،اسكندوش يدمح استاذ :المجلة 

 على نشكرك ومتابعيها المجلة مكونات

 الذي الممتع وللحوار لدعوتنا قبولك

 لمحطات قادنا والذي ،معنا به تفضلت

 ماك. الوطني التايكوندو تاريخ في بارزة

 تضمنه ما وعلى صدرك سعة على نشكرك

 نظرة ومن منكم ئهاد تقييم من حوارنا

                         .أفضل بغد منةؤم تفاؤلية
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 بكم اهال :اسكندوش االستاذ

 يل وتشريفكم بمحاورتكم سعيدا وكنت

 لها اتنبأ لةجم من عدد ألول كضيف

                        .واالشعاع بالنجاح

 حميد أستاذنا لنا كان الشرف: المجلة

.لك مودتناهللا في عمركم  وأطال

. 


