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 للتايكوندو لمغربيةا المجلة

 فصلية مجلة

 صفحة حكام التايكوندو  عن

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

 الزاهري خالد: المؤسس المدير

 

 

وإطار  (1025 لسنة العالم في حكم أحسن)جائزة  لمبياوو دولي حكم بنرادي قطار ذ.

 ، أستاذ التربية البدنية دولي.

 وباحث البومسي تقنيات في متخصصو العيون بمدينة معتمد مدربهشام الزمراني،  .ذ
 .التأهيلي الثانوي لسلك الفلسفة ستاذأ التايكوندو، فلسفة في

ابن  االستشفائي بالمركز ممرض الرياضية، الصحةعادل عوين، مسؤول عن مجال  .ذ

 .المغرب الرباطبسينا 

 كمح ،ي للتايكوندو والرياضاتوبجمعية الرجاء الرياضي السال مدرب الزاهري، خالد .ذ
 لوموالع العام القانون تخصص الدكتوراه سلك في باحث البومسي، صنف في بطل جهوي،

 .السياسية

 الزمرانيهشام  .ذ: التحرير على المشرف

 الزاهري خالد ذ.: العام التنسيق

 للتصميم والطباعة جلدي شركة :الغالف تصميم

 والتحرير  البحث ئةهي فريق
 

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

 ز المقال ست صفحات؛اوأال يتج

لناحية اللغوية من ا أجنبية سليمة اوأن يحرر المقال بلغة عربية 
 ؛والمنهجية

 أن يتضمن المقال معلومات من مصادر موثوقة؛

 ل شهر كل عدد؛اوأن يرسل في 

 واويبقى لهيئة تحرير المجلة الحق بالتصرف في المقال باإلضافة 
 الحذف؛

 

 

 

 

 

mailto:kezzahery@gmail.com
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 كلمة العدد االفتتاحية

تقل  جالم يف تكون حين خاصة وموضوعية، ذاتية صعوبات من تخلو ال مغامرة لكتابةا
 لصالح منها فرتن او تبخسها فيه السائدة والعقليات نادرةوتكاد أن تكون  الكتابات فيه

 وكيف ؟النظري المعرفي للتقعيد تفتقد التي الممارسة هذه هي كيف لكن ...الممارسة
 قواعدلا رهان على المعاصرة اصولها في تتأسس رياضة في ممارسة كانت ان حالها سيكون
 ؟ةلبيداغوجيوا ةالعلمي

 نتمائهاا عدم وعوائق تطورها عدم اسباب بطنها في تحمل ممارسة ستكون انها المؤكد من
 نتا اال هذا شروط تملك دون لكن ابطال، صناعة في احيانا تنجح قد ممارسة ...للعالمية
 المغربية المجلة تنشيط فريق من جريئا قرارا المنظمة الكتابة مغامرة كانت لهذا .نسقيا
 البيداغوجيو العلمي البحث ألهمية الفريق هذا مكونات فهم بين يجمع قرارا ،ايكوندوتلل

 ورفع التقني نقاشال دائرة توسيع في العنيدة االرادة وبين ،تايكوندوال مجال في والديداتيكي
، لوجودل لواال عددنا وخر  البداية تمت الحمد وهلل، البداية اال الزما يكن ولم، عتباته
، لغيورينا االخوة من عدد من تشجيعات تلقينا كما، وعربيا وطنيا معه ثيرونك وتفاعل
 .ويكبر ليكبر النمو لشروط الطفل يحتا  الميالد فبعد نواصل، نحن وها

 كتابةال الثاني العدد سيواصل هكذا، نموه مجاالت توسيع ارادة وتحدوه طموح الطفل وهذا
 يمس ام معالجة في أكثر بالتقدم بدءا ل،واال العدد كرسها التي الكبرى االتجالم في

 الترجمة تعتمد يالت الفلسفة بنفس وذلك ،تايكوندوال في المباراة تحكيم قانون تعديالت
 .رادي بن طارق والعالمي لمبيواال لإلطار واالحترافية االبداعية

 لعاد اذتاالس افيه سيقترح التي الرياضية الصحة باب في الكتابة رحلة ايضا ستتواصل
 واتاد ويقدم بل فحسب، والمعارف المعلومات يمس ال الذي الجديد من الكثير عوين
                         .علميال تأسيسها مستويات رفع مع التدريبية المقاربات في لإلدما  قابلة عمل

 منهجية ةمقارب ضمن ،الكوتشينغ ملف في النبش يرهاالز خالداألستاذ  سيواصل جهته ومن
 لفبمخت البدني المكون سيستهدف بحيث خالته،اُمد اهم رصد الى تسعى ةمتدرج

                         تدريبيا استثمارها وسبل المعلومة بين الدمج مع مستوياته،

 بما ،الحر بداعياال للبومسي التحكيمي التقييم لمعايير شارحة اخرى حلقة ايضا تنتظركم
 التقويمو التنقيط لمعايير تلكمالم موقع من وضهمعر اعداد بحسن له المتعاطين يساعد
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 بنرادي ارقط والدولي لمبيواال الحكم بين مشترك بتوقيع وذلك الدولية، المنظومة وفق
 عديالتت اخر وتقريب ترجمة الى عربيا سباقا سيكون توقيع ،الزمراني هشام واالستاذ
 البومسي كيملتح دولية دورة راخ في لهااوتد تم كما البومسي من المعقد الصنف هذا تحكيم
                         .الجاري أبريل 01و 9,8 أيام أكادير مدينة شهدته

 في ياتللوضع التقنية السالمة معايير حول ثانية حلقة الزمراني هشام األستاذ وسيواصل
 المرة هذه مستهدفا .للبومسي الدولي التحكيم وقانون الكوكيوان معايير وفق البومسي،
 خالل نم تايكوندوال في القيم مكون مساءلة ايضا ستتواصل. الوضعيات من اخرى مجموعة

 ونفسية فيةفلس يةاوز من ،بومسي التباري في الطاقي التعبير باب يستهدف اخر مقال
 الرياضة، لهذه فهمنا تحديث بضرورة منا وعيا، مؤشراته عرض قبل موجهاته تشرح
 المجلة قمنس سيقترح كما .المواطن وبناء االنسان وينتك في المساهمة أبعادها وتفعيل
 .قيمي منظور من والخسارة الفوز فكرتي حول هامة مداخلة

 اية غياب في ،التقني المصطلح تعريب ورش هو وملح معقد استراتيجي ورش وهناك 
 عتمدالم للمصطلح ومطابقة معتمدة رسمية لوائح لوضع واالتحادات للجامعات مجهودات

 سيقترح ذا مستجداته، مواكبة وعدم واقعيا المصطلح تعدد ظل وفي، الكوكيوان في رسميا
 ليالحا المصطلح ضوابط يشرح االهمية، في غاية ثانيا مقاال الزمراني هشام االستاذ
 مقال وهو، عليه تعتمد الذي الجسم وجزأ مسارها الحركة، نوعية خالل من ومكوناته
                         .حدة على تقنية ئلةعا لكل ستتجه الحقة لحلقات سيمهد

 هو وهام جديد باب فتح فريقها قرر فقد التدريبية، للحداثة تنتمي كفكر، المجلة وألن 
 هشام ستاذاال سيقترح حيث، فيزيولوجية-والسيكو البيداغوجية االسس الطفل، تدريب
 كما الطفلب الخاص وتشينغالك فيها بما لالحقةا لتدخالتا يمهد، تأسيسيا مقاال الزمراني
 غطيةت تخصيص سيتم ل،واال العدد نهج على وسيرا .ريهاالز خالداألستاذ  به سيتكفل
 رةوالدو الصياد وسيم دوري الدولي، اكادير دوري خاصة الشهر، عرفها التي االنشطة الهم

 فستضيسي الذي العدد حوار الى اضافة الصحراء، عصبة نظمتها التي للحكام التكوينية
 فكونوا اذن، ركمتنتظ وغنية متنوعة بأطباق مائدة .المغربي تايكوندوال تاريخ في وازنا وجها
  هيئة التحرير األستاذ هشام الزمرانيرئيس عن  .التوفيق ولي واهلل الموعد في
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 محتويات العدد

 والمصطلح الفلسفة التايكوندو باب:

 9.........................................نموذجاالتعبير الطاقي  :الثانيةالحلقة  والقيم البومسي

 11...........................................................وندوالتايكفي  هزيمةوال فوزثقافة ال

 11....................."الحلقة الثانية" لغة التواصل في التايكوندو  التعريب ورهانات توحيد

 الكيورجي تحكيمباب :  

 11 ..........التايكوندو لمنافسات الدولي التحكيم لقانون الجديدة التعديالتاخر المستجدات و

 11 ..............................................الرابعة الجولة في الذهبية النقطة :حالة سةدرا

 pushing .....................................................................12/الدفع حاالت

 12 ..........................................توجيهات هامة للمدرب عند طلب مراجعة الفيديو

 :وتطبيقه وفلسفته تحكيمه سيالبومباب:  

 12 ..................."التقنية والمعايير التقويمية الموجهات "الحرتحكيم البومسي اإلبداعي 

 12...................... لوضعيات في التباري بومسي /الحلقة الثانيةمعايير السالمة التقنية ل

 والكوتشينغ لتدريبا: باب 

 22 .......................................................................المكون البدنيتدريبات 

 11 ......................لىواالة الحلق االسس السيكوفيزيولوجية والبيداغوجية تدريب الطفل

 

 الصحة الرياضية: :باب

 12 ...................................................................متنقل مائي حوض اإلنسان

 25 ...........................................................................الصحية االختبارات

 :التظاهرات واألحداث المحلية الوطنية والدوليةباب:  

 22 .....................................أكادير التايكواندو العالمي االتحاد رئيس كأسحصيلة 

 29 .........................................................الصيادوسيم الوطني الممتاز  سأكال

 21 ..................................تكوينية في تحكيم الكيوروجي"عصبة الصحراء " دورة 

 :العدد شخصية

 21...........................................................منى بن عبد الرسول الدولية البطلة
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 والمصطلح الفلسفة التايكوندوباب    
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 :الثانيةالحلقة  والقيم البومسي
 نموذجاالتعبير الطاقي 

 
 ية تحكيمية،اويخضع البومسي من ز  

لتقييم نسقي شامل يمس باب الدقة التقنية 

للوضعيات والحركات الدفاعية الهجومية 

على مستوى مدى سالمتها وفق المعايير 

 والمحددة في قانون المعتمدة في الكوكيوان،

باب إرشادات " الدولي للبومسيالتحكيم 

كما يمس االنجاز الكلي وما " معايير التنقيط

دى وم يتعلق به من تدبير السرعة والقوة،

 التناسق بين السرعة والقوة وااليقاع،

وصوال لالنطباع العام الذي يتركه التباري 

من خالل شكل تأدية البومسي ككل ومدى 

  .حيويته

 

 ،لإلنجازلي ومن اهم مكونات التقييم الك

مكون التعبير الطاقي الذي تخصص له 

احدة ونقطة و نقطتين في البومسي المعتمد،

بير فما المقصود بالتع اإلبداعيفي البومسي 

  الطاقي وما هي موجهاته؟

عادة ما تتجه التكوينات الجادة في باب 

رح الى ش تحكيم البومسي والتدريب عليه،

 التعبير الطاقي من خالل امثلة تمثل

لكن دون البحث في المبدأ  مؤشرات عليه،

 الموجه للتجليات التقنية للتعبير الطاقي،

  .والمبدأ في نظرنا فلسفية وأخالقية

ان البومسي مجال ال يقتصر على االداء 

بل هو مجال للسعي إلى أقصى  التقني،

درجات الكمال واالنسجام عبر التركيب 

 بين ما يمس القوة والسرعة والتحمل،

 ك التوازن والتنفس والتركيز والعزم.وكذل

ومن هذا التركيب واالنسجام بين هذه 

المتغيرات نلج مجاال اخالقيا وجماليا يتجسد 

في طريقة تأدية البومسي بل ما نسميه 

التعبير  ولفهم ""طريقة عيشه للبومسي

ان  ،في اعتقادنا المتواضع الطاقي علينا،

   البومسي؟ ام :للسؤالنعود 

ي هو معركة فعلية مع خصوم ان البومس

 وعبر متخيلين وفق خطاطة مجالية محددة،

بنية من الوضعيات والحركات الدفاعية 

 وعندما  (codifiés) المشفرةوالهجومية 

فهذا يعني انه يجب ان  نقول معركة فعلية،

 ( on doit vivre le poomse).تعاش

 .لكن تعاش كموقف دفاعي عن النفس

ليس من موقع هجومي نعم اخالقيا التباري 

فالمتباري يكون في  توسعي، اوعدائي  او

 وهو ال يعتدي على احد، وضعية استعداد،

رغم تفوقه التقني بما هو فرد حائز على 

مهارات تقنية ومعارف تمكنه من تحقيق 

يرد بل يدافع و الفعالية الهجومية والدفاعية،

واالعتداء اعتداء على مجال هو  ،اعتداء
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 مجال ليجعله وطنه، ،مكلف بحمايته

ان العنف الذي يقوم  ،حرمة منزله ارضه،

، وعامشر بومسي ليس عنفا الالبه متباري 

ففلسفيا يطرح سؤال مدى مشروعية العنف 

 يعتمد القوة واإلكراه والجبر،  كسلوك

واعية ولها ضمير ذات بالنسبة لإلنسان 

حانا "وكما بينت الفيلسوفة  ،لكنأخالقي، 

 ليس يكون العنف مشروعا،احيانا " أرندت

بل كوسيلة ضرورية  اختيار، اوكغاية 

كالثورة  مشروعة، ضاع الاولتصحيح 

والمثير ان الذي .. االستبداد. على الظلم،

يوظف العنف كوسيلة ضرورية وليس 

يعيش  عازما، ون مندفعا،كي كاختيار،

في  ،لعدالة قضيتهبأن اؤمن ي ألنهمعركته 

هل من المنطقي  هذه الحالة نتساءل دوما:

نفسي لصد اعتداء وانا مؤهل ان ادافع عن 

هل من الطبيعي ان أقوم بذلك وانا ؟  تقنيا

ونظرتي مرتبكة ويسكنها  في حالة خجل؟

 يفترض في هذه الحالة، التردد؟ اوالخوف 

  :أن يترك المتباري االنطباع انه

 .يستظهر.. اويعيش البومسي وال يمثل ـ 

لحظات  اوتقطعات ويجب ان ال يشهد أداؤه 

بل ان يكون متسلسال ومنسابا  تردد،

 ومتدفقا؛

يجب أن تظهر عليه عالمات الثقة والعزم ـ 

 المرتبطين بتحكمه التقني من جهة،

وباقتناعه االخالقي والعقلي بعدالة 

 أخرى؛مشروعية قضيته من جهة 

يجب ان تكون نظرته متابعة للحركة ـ 

يه ومركزة على الخصم المتخيل الذي عل

وان يركز نظرته  تمثله كخصم من مقاسه،

وان تكون نظرة ليست بشوشة  على عينيه،

بل فيها عزم وثقة  وال حتى عدوانية،

 ؛وتركيز وجدية

عليه االعتناء باالستقامة والتحرك بثقة في ـ 

 ؛...المجال مع اظهار مؤشرات الكبرياء

عليه ان يظهر جمالية االداء في تسلسله  ـ

 وجمعه بين الدقة التقنية،وتكامل مكوناته 

ف وتكيي للقوة والسرعة، والتدبير الذكي

االيقاع مع نوعية الحركة ومع بنية كل 

ع بين متماما طريقة تقنية تج بومسي،

 ؛...الفعالية والفنية

 

ان يكون البومسي هو مدرسة  طبيعي اذن،

ومدرسة االنضباط  االنضباط التقني،

ابية جمالية وانسي االخالقي والوجداني،

منه للتربية  أحسنفهل من مجال  وتموج...

والتحلي  على الالاعتداء وضبط النفس،

بالشجاعة والثقة والكبرياء لحظة الدفاع عن 

 الوطن؟ االم، وعنعن  النفس،

 يهشام الزمران االستاذ 
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 في التايكوندو هزيمةوال فوزثقافة ال

 

هي نتيجة حتمية  هزيمةإن فكرة الفوز وال

ريقين، ف اوبين متباريين  تنافسية ألي لعبة

 زيمةهعاب ثقافة الفوز واليمكن استفكيف ي

تايكوندو في جميع أصناف في مباريات ال

مل تحيهل  (؟كيوروجي، بومسي...تباريه )

رميها على ي، أم الكاملة المسؤولية لممارسا

تبريرها بظروف يتم كاهل الحكم، أم 

 (؟، تعب...)سفروأسباب أخرى 

اختيار المصطلحات التي تعمدت لقد 

دني اوسأستعملها في هذا المقال الذي ر

االحتجاج عند  نتيجة مالحظتي لثقافة

كاد ت الخسارة على الحكم بالخصوص والتي

 تصبح األصل في منافساتنا الوطنية

  .المحليةخصوصا و

 الفوزوكما تالحظون من خالل العنوان " 

الذي يتصل دائما  الربح" وليس هزيمةوال

ألنه  االنتصاراديات، ولن أستعمل بالم

ولم أستعمل الحرب،  اومرتبط بالمعركة 

 ال يخسرالمنهزم في المباراة ألن  الخسارة

 .شيء ماديا

 سأستعمل او بارينالمتواستعملت عبارة  

)الخصم(  ومالخصعوض  المتنافسين

 وااللذان يتنافسان ويتباريان وال يتحاربان 

 يتخاصمان.

 

ها قواعد المنافسة إذن هي لعبة تحدد

الشريفة في إطار قانون دولي معتمد، من 

والفوز والهزيمة  ن فوز عادل،اأجل ضم

نتيجة حتمية لمباريات التباري، وما يمكن 

المنهزمين في المباراة  أغلبمالحظته في 

ل مسؤول عن هذه النتيجة هو الحكم، اوأن 

اة قض اوإما حكم الوسط الذي يطبق القانون 

ذين يسجلون نقط ضربة اليد الزوايا الل

ويضيفون نقاط الحركات التقنية الدائرية، 

وفي المنافسات التي ال تعتمد واقي الرأس 

يسجلون نقاط الهجوم على االلكتروني 

 .الرأس

  

غير  بطريقة ونيحتج ينالمدرب بعض فتجد

وغير رياضية ويوجهون ألفاظا مشروعة 

تحمل الحكم كامل المسؤولية، وفي بعض 

الت الشاذة تجد الالعب يصرخ في الحا

 اوويضرب بواقي الرأس  وجه الحكم

يستلقي على بساط التباري... أما بعض 
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ة بادعاء اإلصابالمدربين فيأمرون العبيهم 

 امغلوط اما ينتج فهم لتعطيل التباري...

لياء األمور اووثقافة متداعية لدى 

والجمهور المتتبع، الذي يحمل الحكم كامل 

ات منافسفي معظم ال الهزيمةفي المسؤولية 

 المحلية والوطنية.

 

وهنا أطرح السؤال. لماذا ال ينسب الفائز 

فوزه للحكم؟ وينسبه لمجهوده الشخصي 

 مانهزبمفهوم المخالفة، إذا وقوته وذكائه... 

الالعب نتيجة أخطاء الحكام فالفائز بدوره 

 خطاء الحكم؟ ألفاز نتيجة 

 

ة واضحة لضعف نتيج هزيمةأما إذ كانت ال

بالضربة  اوارق النقاط فب اوالمتباري 

القاضية، فتجد المتباري يبرر ذلك بظروف 

تأخير  اوكالسفر، خارجة عن إرادته 

أسباب أخرى  اومبارياته إلى وقت متأخر 

 كاإلصابة ...

 

كل هذه التبريرات تؤسس لثقافة رياضية 

ال أشخاص غير اومغلوطة تماما وتنتج 

ئجهم وأخطائهم في كل مسؤولين عن نتا

يا وثان مناحي حياتهم الشخصية والعملية،

تعمم أفكار مغلوطة حول مفهوم الفوز 

 والهزيمة.

ل ما يجب تلقينه للمارس الذي ينوي اوإن 

ل فوز اوخوض غمار المنافسات هو أن 

على  الفوز يجب أن يكون على خوفه ثم

، فمواجهة الخوف مع كل التقني مستواه

فوز، وتطوير المستوى  مباراة هو أكبر

ل معركة يجب أن ينتصر اوالشخصي هو 

 الممارس. فيها
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ن النتيجة إذ أتحمل المسؤولية،  هناك ثم

 يتحملها الممارس يجب أن كيفما كانت

، ويجب أن نعلم ممارسينا مبتدئين ومدربه

أبطال أن النتيجة كيفما كانت يتحملها هو  او

شخصيا، ويبررها باستعداده غير الكافي 

ارتكاب  اوعدم التركيز،  اووغير المنظم، 

ر عدم تسيي اوتكتيكية... اوتقنية  أخطاء

المباراة بالشكل المطلوب والحفاظ على 

 نقاطه والدفاع عن نفسه... 

 

ال اوهكذا يتم إنتاج أشخاص مسؤولين 

 اوداخل المجتمع في حياتهم الدراسية 

العملية، أشخاص يتحملون أخطاءهم 

يرمونها على كاهل ويصححونها، وال 

أشخاص يسعون  االخرين ويتبرؤون منها،

ال ويواجهون اوإلى التغلب على مستواهم 

ويتحملون النتائج كيفما ثانيا،  فهماومخ

بني " غل اوكانت، أما ثقافة " فاتني القطار" 

النوم" فهي ثقافة منكوسة وال نريدها أن 

تستمر لتنتشر في وسط فكري وفلسفي 

لشخص وبناء شخصية يعمل على تقوية ا

 والنتائج. فاووالمختتحمل الصعاب 

 

جه مالحظة أخيرة، لماذا ال نالحظ اوثم 

 هذه الممارسات على المستوى الدولي؟ 

 

سأجيب بأنه باإلضافة إلى أن ثقافة الفوز 

والهزيمة في مجتمعات أخرى ليست هي 

نفس الثقافة الغالبة في وسطنا، هناك عامل 

رياضي وال الزجر، فكل تصرف غير 

أخالقي يوجه إلى صاحبه التوقيف لمدة 

معينة وقد يمتد إلى التوقيف الدائم عن 

تأدية مبلغ  اوالمشاركة الوطنية والدولية 

 مالي محدد.

 

ولهذا ال يجب التساهل مع الحاالت الشاذة  

التي تصل إلى السب والشتم وإتالف 

، خصوصا في الدوريات المحلية المعدات

أساس الرياضة والثقافة  والجهوية ألنها

 الوطنية.

 يالزاهرخالد األستاذ 
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 وتايكوندالمصطلح التقني في التعريب 

لغة التواصل في  التعريب ورهانات توحيد

 :" الحلقة الثانية" التايكوندو 

 

سنعرض في هذه الحلقة لموضوع غاية في 

وهو منهجية تصنيف المصطلح  االهمية،

وكما هي  كما هي معتمدة في الكوكيوان،

موضحة في الوثيقة المرجعية لسنة 

1511. 

 

اك بل هن ال يتعلق االمر باختيار عشوائي،

فهمه و منطق ينبني عليه المصطلح التقني،

 .مصطلحمدخل لفهم داللة كل 

 

وما ال يعرفه المدرب العربي هو ان عدد 

 تانقرض لةاوالمتدمن المصطلحات التقنية 

، وأصبحت تنتظم داخل عائالت كبرى

 " لغول ماكياو: "مثال

اي  الى اعلى، أسفلهي حركة مسارها من 

" ليو ماكياواالن نتحدث عن "، "ليواو"

 ،ها تفريعات حسب ما توظفه الحركةوداخل

 باكاتلغول ماكي سابقا اصبحت هي "اوف

اي مسارها من  "ليو ماكياوبالموك 

 ءوتوظف الجز االسفل الى االعلى،

 .الخارجي من معصم اليد
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 " ألي ماكي"ما نسميه :  ثال ثانيم

من الحركات الدفاعية التي  ءاصبحت جز 

أي  تتبع مسارا من األعلى الى االسفل،

نايريو باكات " ت تسمىحصبأو "نايريو"

  ."بالموك ماكي

 

ما هي محددات المصطلح التقني المعتمد ف

 حاليا في الكوكيوان؟

  بالدراع حسب شكل الحركة ال:او

ي او)كك على شكل مقصي: حركة اوكـ 

 (ماكي

 

 على شكل وضعية تمثال كومجا كومجا:ـ 

 ()ككومجان ماكي

 

 على شكل أجنحة الطائر نالغايي:ـ 

 شدب ِميونغ: حركةـ 

 (يميلغياو)ب ي : كدفع صخرةاوب ـ 

 

 سانطول: حركة على شاكلة الجبل ـ 

 ويسانطول: على شاكلة جبل مفردـ 

 ابتالعيبي بوم: كحركة جـ 

)أداة  كداري: على شاكلة الشوكةشيـ 

 (االكل

طابسون: على شاكلة جبل حاد )طايسون  ـ

 (ميلغي

بيوجوك : حركة بتصويب صوب هدف  ـ

 ()بيوجوك تشيغي

)هوانغسو  لألعلىهوانغسو: كدفع كرة ـ 

 (ماك

 بالرجل (1)
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 جيوطداري: بمساعدة الساقـ 

 با نال: حركة على شكل الهالل ـ

 قدم واحدةهاكطاري: كرافعة على  ـ

 بالدراع(  2) ثانيا:حسب طبيعة الحركة 

 (بالكوب دوليوتشيغي: )ك دوليو: دائري ـ

 

 (بيترو ماكي: )ك بيترو : حركة بإلتواءـ 

 كوبيو: بمسار افقيـ 

  في االتجاه المعاكس بدورانجيتشو: ـ 

 ساٌييو : بمسار عموديـ 

  كودورو: حركة بإسنادـ 

و طوك جر)كدانكي اودانكيو : بسحب ـ 

 (تشيغي

 (بدفع )كميرو تشاغي ميرو: ـ

 غوديو: بانحرافـ 

  استيعاب اوباضا: بامتصاص ـ 

  بضغط نيليو:ـ 

 بالرجل (1)

 ناكا: على طريقة السنارةـ 

 

 دائريا دوليو:ـ 

 

 توي يو : بقفزةـ 

 

 ميرو: بدفعـ 

 

 2 في نفس المكان/الموقع جيجاري:ـ 

 بالساق

 غولِيو: بتدحرجـ 
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 بالقفز فوق ِميو: ِنيو ـ

  بالتواء بيترو:ـ 

 
 ساِغيو:بتجنبـ 

 
 ِجيوتشيو: بتجنب عبر العودة للوراءـ 

 

 حسب مسار الحركة ثالثا: 

 لِيو :من االسفل الى األعلىاوـ 

 ناْيريو : من األعلى الى االسفلـ 

 أْب: في اتجاه االمام  ـ

 دوي: في اتجاه الخلف ـ

 يوب: جانبي ـ

 مو : بشكل قطري ـ

 باكات : في اتجاه الخارجـ 

 أْن : في اتجاه الداخل ـ

 هذه محددات كبرى تتضمن شكل الحركة،

بطريقة  اوأجنحة طائر  اوة كدفع صخر

 نوعية الحركة على مستوى ما المقص، تم

ومسارها كحركة من األعلى الى  تستخدمه،

 .أسفل

من الجسم الذي يوظف  ءبقي متغير الجز

 اوكانت  دفاعية كسالح في الحركة،

 هجومية

 "ماكي"بالنسبة للحركات الدفاعية  ال:او

باكات بالموك: بالجانب الخارجي من  ـ

 المعصم

 
 أن بالموك: بالجانب الداخلي للمعصم ـ

 
 بالجانب الخلفي من دونغ بالموك: ـ

 المعصم
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 للحركات الهجومية ثانيا: بالنسبة 

 "تجيروجي"

 بقبضة اليد جوموك: ـ

 
 بسطح قبضة اليد بيو جوموك: ـ

 
 بام جوموك: بقبضة يد ممدودة ـ

 
 بحافة اصابع اليد بيو سون كوط: ـ

 
 واحد بإصبع هان سون كوط: ـ

 
  باستخدام اصبعين موندو سو موك: ـ

 
 باستخدام ثالثة اصابع سون كوط: يونم ـ

 

 

 الهجومية بالنسبة للحركات ثالثا:

 "تشيغي"

 دون جوموك: بظهر قبضة اليد ـ

 
 مطرقة اليد مي جوموك: ـ
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  صونال:بحافة اليد ـ

 
صونال دونغ: بحافة اليد الداخلية جهة  ـ

  االبهام

 
 بقوس اليد من الداخل أْغوي صون: ـ

 ()حركة كالجيبي في كوريو

 
  بكف اليد باطانسون: ـ

 
  بالمرفق بالكوب: ـ

 
 موروب: بالركبة ـ

 

 لللحركات الهجومية بالرج بالنسبة رابعا:

  "تشاغي"

االمامي من القدم  ءاب تشوك: بالجز ـ

 األصابع أسفل

  دويت شوك: بكعب القدم ـ 

 
 ءالكعب من الجز بأسفلدويت كومشي:  ـ

 الخلفي من القدم
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 بالطرف االمامي من القدم بال كوت: ـ

 
 بالحافة الخارجية للقدم بال نال: ـ

 
 بال نال دونغ: بالحافة الداخلية للقدم ـ

 
 بمشط القدم بال دونغ: ـ

 
 

وساترك جانبا ما يمس تقنيات الشد واإليقاع 

وغيرها مع التركيز على الماكيات/الدفاع 

وم ثم الهج جيروغي وتشيغيوالهجوم باليد 

والمطلوب ضبط هذه االسماء  بالرجل.

لحظة  حتى نتمكن من التواصل الموحد

 ،لمقبلةفمن الحلقة ا، انتقالي للعائالت التقنية

" يفترض ليو ماكياوما سأتحدث عن "عند

، ففيها الحركة الدفاعيةأن تفهم طبيعة 

" ماكيو" الى اعلى، أسفل" اي من ليواو"

باكات بالموك "ا نضيف مثال موعند، دفاع

يجب أن نفهم انها دفاع من  ،"ليو ماكياو

الجانب  االسفل الى األعلى باستخدام

، وهكذا دواليك، الخارجي من معصم اليد

ظن ان االنتماء للعالمية وفهم خطاب وال ا

دون ضبط  ممكن، ،كويناتالغير في الت

 .وفهم منطقه المصطلح،

لكن من جهتنا عازمون  نعم، عمل صعب،

فهو عمل أكاديمي  على مواصلته،

استراتيجي سيترك اثرا ونعتز اننا اصحاب 

 . لةاوالمح

 ياالستاذ هشام الزمران

  مصدر الصور الموقع الرسمي للكيكوان

www.kukkiwon.or.kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kukkiwon.or.kr/
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 : تحيكم الكيوروجيباب      
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 الجديدة التعديالتاخر المستجدات و

 لمنافسات الدولي التحكيم لقانون

 التايكوندو

 

 

 ضربة إثر على األرض على السقوط-1

 الحكم طرف من وتم العد شرعية مؤثرة

 التنقيص عقوبة بتوجيه الساقط يعاقب

 كامجام.

 

 طأخ ارتكاب بعد النقط تسجيل حالة في-1

ي ونس كامجام التنقيص عقوبة والحكم وجه

 نم التدخل في الحق لهم القضاة النقط إلغاء

 وطلب يدهم وذلك برفع الحكم تنبيه أجل

 طلب في الحق له وكذلك المدرب اجتماع

 . النقط إللغاء الفيديو مراجعة

 

 مراجعة طلب في الحق له المدرب-2

 قيصالتن عقوبة وجه الحكم حالة في الفيديو

 طريق عن اآلخر الالعب عوض لالعبه

 .الخطأ

 

Gamjeom was given to the 

wrong player. 

 :مثال

 خارج األحمر الالعب دفع األزرق الالعب

 التنقيص عقوبة والحكم وجه التباري خط

: اليد إشارة استعمال مع األحمر بالالع إلى

 .التباري خط عن الخروج

 طلب في الحق له األحمر الالعب مدرب

 أنه للحكم طلبه في موضحا الفيديو مراجعة

 اءإلغ يطلب او الخطأ لالعب التنقيص وجه
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 ثرإ على خرج ألنه التنقيص لالعبه عقوبة

 .الخصم دفع

 مدربال طلب قبول يتم الفيديو مراجعة بعد

يتم و لألحمر التنقيص عقوبة تلغى ثبحي

 عمالاست مع لألزرق التنقيص عقوبة توجيه

 .بالدفع الخاصة اليد: إشارة

 أسفل جزء إلى القدم او بالرجل لمس أي-1

 ركلة- طريق: عن سواء الصدر واقي

 هجومية... إلخ ركلة او إيمائية او قاطعة

 .التنقيص عقوبة توجيه يستوجب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفلأ جزء لمس بعد النقط يلتسج حالة في

 اشكال من شكل بأي الصدر واقي مستوى

 المسجلة النقط إلغاء يتم بالرجل الهجوم

 ارةإش باستعمال التنقيص وتوجيه عقوبة

 . زامالح أسفل بالرجل بالهجوم الخاصة: اليد

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمبي طارق بن راديوالحكم الدولي واال
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 :حالة سةدرا

 :الرابعة الجولة في الذهبية النقطة

 

 

 تمي للتسجيل المحددة القوة مستوى إلى يصل والذي لم الصدر واقي على هجوم كل

 المتباري الاو بالتعادل الجولة انتهاء حالة في الفائز ويتم تحديد كضربة احتسابه

 .التسجيل من القريبة الضربات من عدد أكبر سدد الذي

 الحكم إعالن )بعد عنه منهي فعل أي بعد أعاله المذكور الهجوم هذا حدوث حالة في

 . ....( .الساقط الخصم على الهجوم- التباري خط خارج- المسك بعد- كاليو

 اإللكتروني لالتسجي شاشة على النقط لتسجيل الكافية غير القوة نسبة تسجيل تم إذا

 كما تعادلبال الرابعة الجولة تهاءان بعد الفائز تحديد في وعدم احتسابها إلغاءها يجب

 .بذلك البساط رئيس او التسجيل عن المسؤول تنبيه الحكم على يجب

 

 

 

 لمبي طارق بن راديوالحكم الدولي واال
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  pushing/الدفع حاالت

 

 

 عقوبة تستوجب التي الدفع حاالت*

 :كامجام التنقيص

 ؛التباري خط خارج إلى الخصم دفع 1

 التنفيذ إعاقة او لتجنب الخصم دفع 1

 ؛لهجومه الطبيعي

 

 في شرع قد يكون أن بعد الخصم دفع 2

 اليد او بالرجل هجومية ضربة تنفيذ

(punch)؛ 

 ؛قدمه او الخصم ساق مسك عبر الدفع 1

 رياضي ال سلوك طريق عن الخصم دفع 2

 .فيه مبالغ

 توجيه األخيرة الحالة هذه في الحكم على

 دويةيال اإلشارة استخدام مع كامجام

 .السلوك بسوء الخاصة

 :المشروعة الدفع حاالت* 

 مبسوطتين، باليدين الخصم دفع 1

 أجل نم بالصدر، او بالدراعين بالقبضتين،

 .عليه هجوم وتنفيذ المسافة ضبط

 

 كفاية واضحة الدفع حركة تكن لم إذا 1

 ال التباري، خط عن الخصم لخروج كسبب

 وبةالعق وتوجه التنقيص، عقوبة تستلزم

 .التباري خط عن خرج الذي للمتباري

 

 لمبي طارق بن راديوالحكم الدولي واال
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توجيهات هامة للمدرب عند طلب مراجعة 

 الفيديو

 

ليس من حق المدرب الوقوف أثناء  ـ 

اللهم من أجل طلب مراجعة  التباري،

 الفيديو؛ 

طيلة أطوار  ،ليس من حق المدربـ 

 خصصة لهمغادرة المنطقة الم التباري،

 ؛متر( 1×متر1)

ال يحق للمدرب طلب مراجعة الفيديو بعد  ـ

 ثواني على الحركة المعنية بطلبه؛ 2مرور 

ال يحق للمدرب الدخول إلى حلبة التباري  ـ

مناداة حكم الوسط  واحدة، هياال في حالة 

 ؛عليه

 

 

وقوف المدرب خالل أطوار التباري  ـ

 يؤدي إلى توجيه عقوبة كامجام لالعبه؛

يطالب بعدم صالحية ال يحق المدرب أن  ـ

نفذ  ذاإاال في الحالة التالية:  ،نقطة تقنية ما

ركلة  )واقي أحمر مثال( الالعب الخصم

دائرية ولم يسجل الجهاز االلكتروني 

)وكان أحد القضاة هو الوحيد الذي  النقطة،

 (،اإلضافية ضغط على زر النقطة التقنية

 ة أخرىة، ركلونفد نفس الالعب مباشر

 نقط 2وسجل الجهاز  مباشرة )وغير تقنية(

يطلب المدرب العودة لسجل  .بدل نقطتين

التنقيط للتأكد من أن النقطة التي تمت 

التي تم  اضافتها تخص الركلة االخيرة

 ،ذلكثبت  إذاو، تسجيلها من طرف الجهاز

 .يتم الغاؤها

 

 

 

 لمبي طارق بن راديوالحكم الدولي واال
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 باب: تحيكم البومسي       
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 الحرتحكيم البومسي اإلبداعي 

 "التقنية والمعايير التقويمية الموجهات "

 

سبق وأن عرفنا البومسي اإلبداعي في 

كما حددنا مكوناته الكبرى  لى،وحلقتنا اال

والمواصفات المفترضة في بنيته. هذه 

سنتجه صوب معايير ومستويات  الحلقة،

ون وفق قان مه وتنقيطه في التباري،تقوي

واعتمادا على آخر  التحكيم الدولي،

 : يليلكن قبل ذلك لندكر بما  مستجداته.

البومسي اإلبداعي صنف يستمد أسسه  ـ

التقنية من الحركات المعتمدة في 

مرفوقة بموسيقى ولوحات  ،تايكوندوال

)على  راقصة من اختيار المتباري من جهة

قى المختارة اية احاالت تتضمن الموسي أال

ومن سلسالت منسقة من  دينية(، اوسياسية 

 )تسمى بوم(، الحركات والوضعيات

 حركات سلسالت تتضمن حركات بقفز،

وحركات بهلوانية تخدم تأدية  بدوران،

من جهة  حركات التايكواندو األساسية،

  .أخرى

 

تتوزع نسبة استخدام الحركات إلى ـ  

قية الحركات لحركات الرجل والب 25%

 ؛اليد

 ؛ثانية 05و 25مدة اإلنجاز بين ـ  

و  ،م الفردي15× م  15حلبة التباري ـ  

  ؛م للزوجي والمختلط11× م 11

عرف تحكيم التباري بومسي إبداعي  ـ

تطورا اتجه إلى تدقيق معايير إنجازه 

مع تحديد بعض الشروط  المطلوبة،

اإللزامية التي على أي متباري االلتزام بها 

 .الن غيابها يؤدي إلى تنقيص

فما هي مكونات نظام تنقيط البومسي 

 اإلبداعي؟

 ماهي معاييره التقنية وشروط انجازه؟و

 مكونات نظام تنقيط البومسي اإلبداعي

اعتمادا على الجدول التركيبي لنظام تنقيط 

 : البومسي اإلبداعي
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النقطة اإلجمالية البومسي اإلبداعي هي ـ 

غير انها تخضع  عتمد.كالبومسي الم 15

لتقسيم مخالف ومعايير مختلفة عن نظيرتها 

 .في البومسي المعتمد

النقط العشر مقسمة على بابين  ـ

 :سنعرضهما قبل شرحهما

 ال: باب الكفايات التقنيةاو

 :وفيه مستويبن

 2) مستوى درجة تعقد حركات الرجلـ 1

 (نقط

 

مكونات فرعية وكل مكون  2تكون من ي

وهذه النقطة متدرجة  قطة.ن 1تخصص له 

 5.9حتى نصل  5.1إلى  5.1إلى  5من 

ضعيف جدا /أداء  اي حسب األداء:

باس به/أداء  ضعيف/أداء متوسط/أداء ال

 .جيد /اداء ممتاز

 ؛مستوى ارتفاع القفزات : الاو*

 بالقفز؛ عدد الركالت : ثانيا*

الدوران في  يةاوزدرجات  : ثالثا*

 ؛الحركات الدائرية

 ؛: عدد الركالت المتتابعةرابعا *

 ؛الحركات البهلوانية : خامسا*

 الحركات األساسية ووظيفيتها ىمستوـ 1

 (نقطة1)

  نقط( 4)التقديم  بثانيا: با

ويتكون من أربعة مستويات كل مستوى 

إلى أن نصل  5)متدرجة من  نقطة 1على 

5.9) 

 اإلبداعية : الاو*

 م: االنسجاثانيا  *
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 طاقيثالثا : التعبير ال *

 رابعا : الموسيقى والرقص *

 شرح المعايير التقنية لمكونات التنقيط

االن لنوضح المقصود بكل مكون على حدة 

تقال إلى عرض بعض العناصر قبل االن

التي تخص حاالت التنقيص الخاصة  الهامة

 .بهذه المستويات

 :باب الكفايات التقنية ال:او

 تعقد حركات الرجلمستوى ـ 

 :لواال المكون الفرعي

: في الركالت ع القفزاتدرجة ارتفا

وتتدرج في قيمتها حسب درجة ، الجانبية

إلى  5.1)من  في مستوى الجسم ارتفاعها:

إلى  5.1)من  في مستوى الرأس /( 5.2

 (5.9إلى  5.0)من  ( / ما فوق الرأس5.2

 

 :المكون الفرعي الثاني

في الركالت األمامية  عدد الركالت بالقفز:

ابتشاغي مقابل توييو  ييوتو)بقفز 

 المكون السابق( حيث تتدرج يوبتشاغي في

 إلى 5.1)ابتشاغيات  2 أيضا في قيمتها

 2( /5.2إلى  5.1) ابتشاغيات 1(/ 5.2

 ( 5.9إلى  5.0ابتشاغيات ) 

 

 يةاوز درجة الثالث:المكون الفرعي 

ي تتدرج فو، الدوران في الحركات الدائرية

 قيمتها

 درجة 215و 252حركة بدوران بين 

 215حركة بدوران بين  /( 5.2 إلى5.1)

( / حركة 5.2إلى  5.1) درجة 015و

إلى  5.0درجة ) 015من  أكثربدوران 

5.9)  

 

مستوى إنجاز : المكون الفرعي الرابع

والمقصود ركالت ، الركالت المتتابعة

ركالت  2 او 1 او 2بأسلوب الكيوروجي ،

ة حسب والتركيز سيكون على وجدتها التقني

 جيد /( 5.2و 5.1 بين)جيد  :مستويات

 5.0بين ) ممتاز /( 5.2و 15.ب ينجدا )

  (5.9و
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الحركات  الخامس:المكون الفرعي 

 يار تعقدها ودقة ضرباتوالمع، البهلوانية

ها نقطت حاووتترلها. المرافقة  تايكوندوال

اداء جيد  /( 5.2و 5.1 )بينأداء جيد  :بين

داء ممتاز )بين ا /( 5.2و 5.1بين )جدا 

  (5.9و 5.0

 

 

 مستوى الحركات األساسية ووظيفتها

ويتم التركيز على السالمة التقنية 

كذلك التوازن بين للوضعيات والحركات و

وحسن دمج  التوازن، ،الدفاع والهجوم

 .التقنيات الموظفة

 عناصر توجيهية هامة 

 ،مكونات الخاصة بالكفاءات التقنيةهذه ال

س فيها تفاصيل كثيرة تم وبالعرض الفني،

التنقيص وسنعرض لها في مقال  حاالت

من المهم أيضا معرفة أن جديد  .مقبل

التحكيم فرض وضعيات إلزامية غياب أية 

في الغرض يكلف صاحبه  واحدة منها

كوبي  سوغي، دويتهي بوم  .5.2ناقص 

 .سوغي وهاكطاري

إلنجاز هناك تنقيص أيضا على زمن ا

، بحيث أن إنهاء نيةثا 05و 25المحدد بين 

 بعد المدة يؤدي إلى تنقيص اوالبومسي قبل 

المتباري  أنهى )مثال ثواني 2عن كل  5.1

ثانية  25 في 5.1ثانية ناقص  02في 

 (5.1ناقص 

 

خط  زاوتجوهناك حاالت تنقيص تمس 

وحاالت تنقيص خاصة بكل مكون  التباري،

 فرعي من مكونات الكفايات التقنية

تماما كباب العرض  ا(.)سنعرض لها الحق

 .وكل مكون فرعي من مكوناته

اننا اذن بصدد معايير دقيقة والجهل بها لن 

ري وفق المعايير الرسمية يسمح بالتبا

نحن نوفر أرضية مترجمة منا ، المعتمد

 إن شاء هللا. ملنا سيتواصل.وع

 

 األستاذ هشام الزمراني

 األستاذ طارق بنرادي
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لوضعيات في معايير السالمة التقنية ل

 التباري بومسي /الحلقة الثانية

 

لى كيف ان وحلقات االالا في نأظهر

الوضعيات هي االساس الذي تؤدى من 

داخله الحركات الدفاعية والهجومية في 

 وهي التي )كما في الكيوروجي(، البومسي

يتم بواسطتها التحرك التقني داخل المجال 

كان  وإذا الخطاطي لكل بومسي.

قد يسمح بالكثير من  الكيوروجي

ه في فان االنزياحات في معايير الوضعيات،

قطة تنقيص في ن بومسي يؤدي إلىالتباري 

كما يؤثر على نقطة االنجاز  ،الدقة التقنية

ينعكس على القوة والسرعة  ألنهالتقني 

واإليقاع بفعل الالتوازن الناجم عن كل 

 بل انزياح عن معايير السالمة التقنية،

ى على االداء في باب التعبير وينعكس حت

 .الطاقي

حددت الكوكيوان معايير السالمة  لهذا،

ا معايير سيعتمده التقنية بمقابلة علمية،

قانون التحكيم الدولي للبومسي في باب 

 "القواعد اإلرشادية لمعايير التنقيط "،

 .المخصص للوضعيات ءالجز

لى من اووبعد ان تطرقنا لمجموعة 

 أخرى.وم لمجموعة الوضعيات نعرض الي

 

 : سوغيبوم  1

 الخصائص التقنية*

 

وضعية تستهدف إعطاء  انها وضعية النمر،

إمكانيات للهجوم  أكبرة الرجل األمامي

الجسم يتجه صوب القدم  بجعل وزن

القدم الخلفية تكون بدرجة دوران  الخلفية،

ة على درجة بينما تسند القدم األمامي 25

 تماما كمن يمسيالقدم ناحية األصابع  أسفل

  .مرتديا حداء بكعب عالي

 .مامية من حيث تنتهي الخلفيةتبدأ القدم األ

الحافة الداخلية القدم  على اساس ان تكون

على خط واحد مع الحافة الخارجية  األمامية

لوزن يكون ب االخلفية بكعب القدم 

مع ، القدم الخلفيةنحو  متجه 95%

دم ن الوزن كله على هذه القأاالحساس ك

  .وان األمامية تلمس االرض فحسب
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شترط طي الركبتين مع االحتفاظ ي

 .باالستقامة الطبيعية في وضعية الجسم

 حاالت االنزياح التي تؤدي إلى تنقيص*

زم لنترك جانبا األخطاء الجسيمة التي تست

 كاستبدال بوم سوغي 5,2تنقيص 

األخطاء الطفيفة التي تفقد  بابسوغي،

 :خطأ هيعن كل  ،15. صاحبها

من  أكثر اوالمسافة بين القدمين اقل ـ 

كتوسيع المسافة وترك المسافة المعتمدة 

القدم األمامية ونهاية القدم  بون بين كعب

 ؛العكس اوالخلفية، 

 25اقل من  او أكثردوران قدم االرتكاز ـ 

 ؛درجة

الخلف بدل  اوميالن الجسم لألمام ـ 

 ؛االستقامة

 : أب ُكوا سوغي 1

 

 ئص التقنيةالخصا*

هي وضعية تتم برجلين متشابكتين مع طي 

 القدم الخلفية مستندة كلية على ركبة كليهما،

 ياوتسخارجية  يةاوبزومنفرجة  االرض،

اما القدم األمامية فكعبها مرتفع  .درجة 25

عن االرض التي تسند عليها بجهة أصابع 

المسافة  ..(القدم من االسفل )كبومسوغي

 .هي قبضة يد واحدة القدمين بين حافتي

  حاالت االنزياح التي تؤدي إلى تنقيص *

 بين الداخل، تفصل، منالتي  المسافةـ 

 أقل او أكثراي  ضيقة، اوالقدمين واسعة 

 انفراج يةاوبزالقدم الخلفية  من قبضة يد

 .خاطئة

 : دوي ٌكوا سوغي 3 

 

 الخصائص التقنية

هي نفس الخصائص التقنية الب ٌكوا 

ح اي تصب ب وضعية القدمين،سوغي مع قل

القدم األمامية هي التي تستند كلية على 

بينما  درجة، 12انفراج  يةاووبزاألرض 

ى جهة وتستند عل القدم الخلفية كعبها مرتفع

هناك تماس خلفي  ..رؤوس أصابع القدم

 بين الساقين

  االنزياحات التي تؤدي إلى تنقيص ـ

 ميندمن قبضة يد بين الق أكثر اومسافة تقل 

أقل من  او ألكثررجة فالقدم األمامية من ـ

 .درجة 12

 : سوغي هكطاري 4
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 :الخصائص التقنية الوضعيةـ 

يكون االستناد فيها  اللقالق(هي وضعية )

على قدم واحدة هي قدم االرتكاز التي تكون 

، يةاوالزهة الى اإلمام دون انحراف جمو

اما القدم المرفوعة  ثني ركبة هذا القدم مع

تستند من جهة حافتها الداخلية /قوس و

 جلالجانبي من ركبة ر الجزء القدم، على

 موجهة ايضا تكون القدم فيها االرتكاز كما

  . يةاوللزلألمام دون انفراج 

 :االنزياحات التي تؤدي إلى تنقيصـ 

 ؛خارجيا اوقدم االرتكاز منفرجة داخليا  ـ

 أسفلالقدم المرفوعة والمطوية موضوعة  ـ

 ؛رجل االرتكاز ركبة

وجود اتصال بين القدم المرفوعة  عدمـ 

 ؛ورجل االرتكاز

 : ين سوغياووارون سوغي  5

 

ي وضعية المسافة بين القدمين هي قدم ه

 95انفراج القدم اليمنى ل  يةاوزواحدة مع 

لين القدم اليسرى متجهة لألمام دون  درجة

ألُرون سوغي )كما في  بالنسبة انفراج

درجة القدم  95ن ب ودورا الصورة(

اليسرى مع اتجاه اليمنى لألمام بالنسبة 

ة قائم يةاوزالقدمين يكونان  ين سوغيوال

 . (L)كحرف

 :االنزياحات التي تؤدي إلى تنقيص

 ؛من قدم بين القدمي أكثر اومسافة اقل ـ 

رين اواي اليمنى في  ،المنفرجة ـ القدم

 95اقل من  يتهااوزن، ياوواليسرى في 

 ؛درجة

اذن وضعيات دقيقة في معاييرها  هذه

 التدريب.ويجب اعتماد هذه المعايير في 

لضمان سالمتها خاصة في االنتقال من 

حركات من  ولتنفيذ وضعية الى اخرى،

ن ياوباكات تشيغي مع  جوموكمي داخلها ك

 اوبومسي الخامس، رين سوغي في الاو

سوغي في   هاكطاري كومجان ماكي مع

ولحديثنا    ...11و  11و  15البومسي 

 .بقية

 األستاذ هشام الزمراني
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 : التدريب والكوتشينغباب      
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 المكون البدنيتدريبات 

قال السابق قدمت مكونات التدريب مفي ال

 وهي:األساسية 

 

وفي هذا العدد سيشمل المقال تحليال دقيقا 

للمكون البدني بجميع أسسه، على أن 

 لقادم المكون التقني...يتضمن العدد ا

وعليه، تعتبر اللياقة البدنية من اهم 

المكونات التي يجب ان يتمتع بها كل 

خصوصا ممارسو التايكوندو  رياضي

ويجب على المدرب أن يخصص حصصا 

 خاصة للياقة البدنية والتي تشمل باألساس 

: القدرة على 2: قونة التحمل 1: الليونة 1

 : الخفة والسرعة1التنفس 

 :الليونةـ 1

تعد الليونة من مميزات رياضة التايكوندو  

 % 52والذي يعتمد في الكيوروجي على 

من حركات الرجلين عليه فالالعب الذي 

يتمتع بليونة عالية يكون أقدر على تنفيذ 

 تقنيات إصابة واقي الرأس بنسب أكبر.

 

 وتشمل الليونة مناطق الحوض

 

 واألعصاب الرابطة بين الفخذين 

 

 ومنطقة أسفل الظهر والوركين. والساق 

 

وإليكم أهم التمارين التي تساعد على بناء 

ليونة التي يمكن للمدرب أن يستأنس بها 

 شريطة توزيعها في حصص.



 7102 أبريل                                       ثانيالعدد ال                    للتايكوندو  لمغربيةا المجلة

 37 

هناك عدة طرق وتمارين الكتساب الليونة 

 .وتنقسم إلى تمارين عامة وتمارين تقنية

 :التمارين العامة

  

ة ص التدريبيهي التي تتخلل جميع الحص

وهي تداريب تمديد عضالت الساقين 

والحوض والفخذين ليكون الممارس 

مستعدا بدنيا ألداء التقنيات بشكل سلس 

 وسليم.

 

 

قنية خاصة بزيادة كما أن هناك تمارين ت

 :الليونة الكميةكميا فيما يخص الليونة 

 

وهي تمارين التمديد القصوى تكمن  

طيه القدرة الممارس من اكتساب ليونة تع

ات عالية التقنية وعالية على أداء حرك

 المستوى.

 

هذه التمارين يجب التركيز عليها كثيرا  

لدى الفئات الصغرى ألن الصغار يحتاجون 

لتطوير ليونتهم تسهل عليهم تطويرها 

والمحافظة عليها عند الكبر، كما أن 

أجسادهم تستجيب لتمارين الليونة وهي 

 ذه التمارين.مثل ه مهيئة الستقبال
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 :أما الليونة التقنية

 
وتعني تفعيل الليونة الكمية في أداء التقنيات 

بيعية نة طالقتالية مثال شخص يتمتع بليو

 ضبوطةمتقنية قتالية لكنه ال يستطيع تأدية 

وعليه يجب على المدرب أن يركز على 

ة التقنية حصص خاصة بتطوير الليون

ة التقنية موع الحركات القتاليوتأدية مج

 بطريقتين:

وهي تأدية الحركة الحرة دون  لى:واال

مضرب(  اوإصابة حاجز )جسد  اوضرب 

مع تكرار حركات بأعداد كثيرة وتقنيات 

مختلفة ليتمكن الجسم من استيعاب الحركة، 

وتتأثر المناطق المعنية بالليونة بتكرار هذه 

 الحركات.

 

: وهي أداء الحركة إلصابة هدف الثانية

 اوباالستعانة بجسم محسوس كالمضرب 

 كيس الضرب... اوقية واال

 

 مالحظات عامة:

يجب على المدرب أال يكثف من تمارين  

الليونة بشكل عشوائي ألن العضالت يمكن 

تائج س النوتمزق فتنعكأن تصاب بانكماش 

ب على دوره إذ يج التمرين وال يؤدي

زع التمارين طبقا لبرنامج المدرب أن يو

خاصة بالليونة التقنية  يشمل حصص

والكمية وحصص التقنيات التي تتخللها 

 قات الراحة.اوتمارين الليونة في 
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ة، والسالساسمه تمرين الليونة أي من اللين 

المدرب أال يتشدد في  التمزيق على وليس

إذ يمكن أن تؤدي التمارين تمارين الليونة 

ئية إلى إصابات التمزق الخاطئة والعشوا

العضلي... وأهم نصيحة هي االسترخاء 

أثناء تأدية التمرين لكي تستجيب العضلة 

 وتتمدد.

الجسم البشري ليس نسخة واحدة بل لكل 

هناك بعض األشخاص  مميزاته، إذشخص 

يتمتعون بليونة طبيعية في حين البعض 

األخر ال يتمتعون بها، وعليه فلكل حالة 

نية والكمية لكي يكتسب تمارينها التق

الممارس التوازن المطلوب من سرعة 

 وقوة.

 قوة التحملـ 1

تعتبر قوة التحمل من أهم المكونات التي  

تجعل من الممارس قادرا على تأدية 

الحركات التقنية في مختلف المجاالت حيث 

ولو افترضنا أن الممارس يتمتع بليونة 

 عالية وتقنيات عالية المستوى فإن األمر

يتوقف على قوة التحمل في تأديتها 

خصوصا في المباراة )الكيوروجي( 

رة سات التي تتميز بكثوخصوصا في المناف

سأدرج بعض التداريب المباريات. و

األساسية التي يمكن للمدرب أن يبرمجها 

في حصص لكي يتمتع ممارسوه بقوة 

 التحمل.

  ـ تمارين الجري:

ا كل تمدهمن أهم التمارين الرئيسية التي يع

الرياضيين من أجل بناء قوة تحمل الجسم 

إذ يجب أن يضم برنامج التدريب حصصا 

خاصة بالجري في الهواء الطلق وينقسم 

إلى قسمين: الجري لمسافات طويلة ـ 

 الجري السريع.

 مثال لبرنامج حصة الجري:

دقيقة بإيقاع متوسط في  12الجري لمدة 

الجري  يتبعه تمرينأرضية منبسط 

 155 (الجري السريع)فات قصيرة لمسا

متر، يجب أن تتخلل هذا  125 اومتر 

التمرين وقفات لتمديد العضالت والتنفس 

 دقيقتين. اولمدة دقيقة 

ثم تطبيق نفس البرنامج في األرضيات 

لف الرملية، حيث تخت اوالجبلية  اوالمرتفعة 

النتائج والمناطق المستهدفة باختالف 

 المكان وطبيعته.

 

 الضغط:رين ـ تما
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الهدف من تمارين الضغط هو بناء القوة  

العضلية، لكن يمكن للمدرب أن يستهدف 

تطوير قوة التحمل لدى من خاللها 

ن وذلك بإدماجها مع تماري الممارسين،

 مثال:أخرى، 

 

القفز + حركة مورب تشاغي سريعة + 

 الساعدين. اوتمارين ضغط الصدر 

 21حركة دوليو تشاغي في المضرب )

حركة( + القفز بحركة سهامبل موروب 

حركة( + 12سهامبل تيتشاغي ) اوتشاغي 

 12الساعدين ) اوتمرين ضغط الصدر 

حركة(. مع تكرار التمرين لدفع الممارس 

ألقصى حدود التحمل مع احترام عامل 

 السن.

محمد علي  يقول الحصة:مارين اخر تـ 

كالي " يبدأ تمريني الحقيقي عندما اتعب 

 تماما"

 
تعتبر تمارين اخر الحصة من 

االستراتيجيات الرئيسية واألساسية في بناء 

قوة التحمل لدى الممارس إذ يجب على 

المدرب يضيف تمارين في اخر الحصة 

بين  حاوتترعند تعب الممارسين لمدة 

بإدراج سلسلة من  دقيقة وذلك 15/15

التمارين والحركات التي تستهدف عضالت 

 لظهر والقفز لكي يتحملالبطن والفخذين وا

الجسم ضغطا أكبر من الضغط الذي اعتاد 

 على تحمله.

 مالحظات عامة:

على  ونإن ممارسي التايكوندو مجبر

اكتساب قوة تحمل عالية خصوصا في 

 مجال الكيوروجي وذلك لألسباب التالية:

أصبح جائزا دفع الخصم لضبط المسافة ـ 

وتسجيل النقاط والالعب الساقط جراء 

فع هو من يوجه له اإلنذار إال في حالتي الد

الدفع المؤدي إلى الخروج عن خط الحد، 

 دفع الخصم أثناء تأدية الهجوم. او

 0 اودقائق  2بين  حاوتترـ مدة المباراة 

دقائق في حالة إضافة جولة رابعة ويمكن 

 2أن يتطور القانون لينص مباراة مدتها 

 دقائق متواصلة.

واجه الخصم دون ـ يجب على الالعب أن ي

اعتماد اللعب السلبي )كسر الهجوم( بل 

 الهجوم والهجوم المضاد.

 ـ القدرة على التنفس:3
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إن أداء التقنيات على مستوى المنافسة  

يتوقف على القدرة على التنفس السليم 

والذي يمكن الالعب من التحكم في تنفسه 

وتوزيعه ليشمل األداء العادي والمنافسات 

وكذلك الدفاع عن  التدريبووالمباريات 

النفس، كما أن التداريب الرياضية تؤثر 

 على جهاز التنفس ب:

ـ زيادة السعة الحيوية وخاصة في األلعاب 

التي تتطلب كفاءة الجهاز التنفسي كالسباحة 

 والعدو لمسافات طويلة ... 

ـ االقتصادية في العملية التنفسية وزيادة في 

ن امتصاص االكسجين من قبل جدرا

 الحويصالت الهوائية.

ـ تحسن قابلية امتصاص االكسجين وخاصة 

 القصيرة المدى. التداريبفي 

بعض نماذج تداريب تطوير القدرة على 

 التنفس:

ـ استنشاق كمية كبيرة من الهواء وزفيرها 

 ببطء خالل التمارين البدنية.

ـ تمرين نط الحبل إذ يعتمد كثيرا في رياضة 

جولة في  11على المالكمة والتي تحتوي 

بعض األصناف، وهو التمرين األساسي في 

التنفس، إذ ينظم الممارس عملية التنفس 

 أثناء قيامه بمجهود بدني منظم.

 

ـ السباحة: وهو تمرين رئيسي يعمل على 

 توسيع الرئتين وتنظيم ضربات القلب.

 

 الصوت أثناء تأدية الحركة. اورخة ـ الص

 

 ـ السرعة:4

 السرعة: تماريننماذج ل
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 تمارين القفزـ 

 

 

 ـ االستعانة بالحبل المطاط 

 

 ـ تمرين السلم السريع

 

 جر الثقلـ 

 

 قفز الدرجات:

 

 ـ دمج معظم هذه التمارين بتقنيات المباراة
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 األستاذ خالد الزاهري
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 تدريب الطفل

 االسس السيكوفيزيولوجية والبيداغوجية

 لىواالة الحلق

مقاربة بيداغوحية ، والطفل تايكوندوال

 .للتأملتعلّمية 

 

ذاك الرجل الصغير كما قد يعتقد  الطفل،   

الكثيرون ممن يمارسون معه نفس 

كوين وفي نفس الشروط استراتيجيات الت

لكن الطفل ليس رجال  والوضعيات.

بل هو ، انه ليس رجال ببساطة صغيرا،

لعضوية في استعداداته اطفل مختلف 

ختلف موكذا في بنيته النفسية و، والحركية

والحديث عن ، الدوافع التي تقود سلوكه

حديث عن رياضة لها امتياز  تايكوندوال

 ،يتها الحتضان فئات عمرية متنوعةقابل

ستاذها بمختلف ا اوشريطة المام مدربها 

 من كيوروجي،، تايكوندومكونات ال

، لدفاع عن النفسبومسي وتقنيات ا

النفسية تلف االعدادات البدنية وومخ

غير ان اتساع ، المرافقة لهذه المكونات

ختالف ا إدراكة يقتضي يقابليته االستيعاب

 واختالف دوافعهم. حاجيات المقبلين عليه.

 

ة ماصال اذا عدنا لجيل االمس نجد ان منظو

الدوافع التي تقود الشخص الى اقتحام عالم 

نت هناك كا مختلفة عن االن، تايكوندوال

دوافع البحث عن التوازن واللياقة والسعي 

 ،نوع من الحكمة والتحكم في الغضبالى 

مع قابلية ، اي جوانب روحية حاسمة

ولو  ،تدرج وبهدوء في مستويات التكوينلل

الن االغلبية تريد التعلم ا كانت مدده طويلة.

وفهم  التأصيلولو على حساب ، بسرعة

 اوا ئهالحركات والوضعيات وضبط اسما

والدوافع ، االهتمام بقيم هذه الرياضة

مات مختلفة ايضا في ظل تحوالت منظو

حيث الدافع ، القيم واالذواق االجتماعية

اثبات الذات وتطوير االهم اضحى هو 

لة وق، تعلم المباراة بمهاراتها، قدرات القوة

 ضبط قوة او، تستهدف الدفاع عن النفس

لما ع، المظلمة في النفسالغضب والدوافع 

انه مع التقدم في التكوين تبدأ المصالح 

وحتى نمط  والدوافع المادية التجارية.

لى بالمعلم مختلفة عن وعالقة االجيال اال

رف بل حتى دور المعلم ع، شاكلتها االن

دد وهذا التع، تحوالت قلما يدركها الكثيرون

وما  ،ايضا بالمراحل العمرية النفسية يرتبط
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اي انسان بمواصفات ، منا هنا هو الطفليه

انسان  ،زيولوجية ونفسية وحركية مختلفةفي

 الى المتعة وترتبط حافزيته بها.يميل 

 

 دوتايكونفهل يصح بيداغوجيا تعليمه ال 

 دين؟الراش اوبنفس طرائق تعليم المراهقين 

مكن اي كيف نستبعد اللعب ونحن نخاطبه؟

للعب ان يكون اداة بيداغوجية لتعليمه 

نمط  وما الرياضة له؟ وتحبيب هذه

 الوضعيات التي يجب العمل عليها معه؟

 ،يف نستنبت من داخل كل تلك الشروطوك

التي و؟ كواندوايلقيم االساسية لرياضة للتا

داخل النادي ؟ نراها تضيع يوما بعد يوم

وفي نمط التربية القيمية للممارسين في 

ا م عالقاتهم مع منافسيهم من باقي االندية؟

من تعليم اكتسحته المصالح  موقع الحب

 المادية؟

 

 السيكوفيزيولوجيةالطفل اهم المواصفات 

ليس الطفل كما قلنا رجال صغيرا حتى 

س طرائق العمل ونفس نسقط عليه نف

بل انه ليس رجال بل فقط ، االنتظارات

نيته ة وبله خصوصياته السيكولوجي، طفل

 وال مجال لتخطيط، الفيزيولوجية النمائية

م هأتكوين له دون القبض ب اوب ي تدريا

 واذا كانت ،مواصفاته النفسية والعضوية

مدارس علم النفس ال تجمع على مراحل 

نموه النفسي وال على الميكانيزمات 

المتحكمة في هذا النمو بحيث يتجه البعض 

الى الجانب المعرفي ونمو خطاطاته الذهنية 

جي جديد خارواشكال تكيفه واستيعابه لكل 

ويتجه اخرون كالتحليل النفسي  ،يداخل او

الى محورية النمو الجنسي ودور الطاقة 

ى دور استراتيجيات الليبيدية واخرون ال

 برسم فيمكننا االكتفاء ،حل المشكالت

  :المميزات النفسية التالية

على اننا نتحدث عن مرحلة الطفولة "

الممتدة من خمس سنوات الى بداية 

 "البلوغ

ال قية وميله تدفقات طانتحدث عن انسان ـ  

 ؛من السكون أكثرللحركة 

 

عادة يريد ان يكون المتفوق واالفضل ـ  

 ؛الذي يحوز على االهتمام

 ال يعرف كيف يدبر طاقته واندفاعه،ـ  

 ؛وبالتالي ال يعرف متى عليه التوقف

 ؛مانألحتاج لمناخ يشعره بالثقة وايـ  

 ؛للكالم والتفكير بصوت مرتفع ـ ميال
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 ؛ع بقوة صوب كل تعلم جديديندفـ 

مع كل إجراء عقابي يروم  أكثريتفاعل ـ 

عزله وليس مع السلطة االسقاطية التي 

 ؛تجعله في مواجهة مع الراشد/المعلم

 ؛يميل للعب واللهو والمتعةـ  

)والتي  هذه المميزات النفسية العامة

سنفصلها الحقا( توازيها مميزات 

رعة س ،فعلى مستوى السرعة، فيزيولوجية

تعرف نموا مهما في هذه  فإنهارد الفعل 

المرحلة ومن المفيد توجيه التمارين لرفع 

سرعة رد الفعل وسرعة التنسيق الحركي 

 .دون إجهاد

 

وعلى مستوى القوة نتحدث عن طفل له 

ضعف في بنيته العضلية ويعيش مرحلة 

 أكثرمية صحيح تكون بنيته العظ، نمو

حمل ت يةاوزمن  أضعفلكنها مرونة 

وال يجب اعتماد التمارين ، الضغط

 ،ة بل التنويع في نوعية التمارينالمتكرر

 )الحركة + المتعة( واالتجاه الى الديناميكي

وهذه المعطيات تؤكد ان للطفل قابلية ، منها

التقني وهذا ما يجب -سجله الحركي إلغناء

 .استهدافه مع تطوير التنسيق الحركي لديه

 

جية يساعد التدريب ومن الناحية السيكولو

 على تحقيق التوازن تايكوندوالواعي في ال

النفسي للطفل وكبح جماح عدوانيته كما 

ة من خالل يساهم في نمو دوافعه االجتماعي

ناهيك عن وظيفته ، اشكال العمل التفاعلي

الذات والغير  التربوية القيمية كتقدير

المطلوب هو تربيته ، وواحترام المجال

ترام القواعد بعد التعاقد تدريجيا على اح

مار ا وتدبير نموه تفاعليا باستثهواالتفاق علي

 بكما يج، الذات اتجاه اقرانه إلثباتدوافعه 

 م، فإماالعمل باليات التحفيز والتعزيز

مهارة معينة كلما حقق تقدما ولو طفيفا 

اعة ليتم تثبيته يعزز وباشراك للجم

على ان من اليات ، زهاوتج لةاوومح

 ب الملكية بالنسبة للطفل اعتماد اللعبالتدري

 اليس اللعب في فكيف؟ تربوي. كأسلوب

حوله الى كيف ن للجد والتعلم؟ ناقضاثقافتنا م

 ؟مدخل للتعلم

 األستاذ هشام الزمراني

 األستاذ خالد الزاهري
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 : الصحة والرياضةباب      
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 :متنقل مائي حوض اإلنسان

 جسد من مكون فاإلنسان الجميع ميعل كما

 يجب سالمتهما على وللحفاظ وروح،

 فالجانب منهما، جانب كل مكونات معرفة

 خصوصا مرتبط والنفسي الروحي

 المجال إطار في وسأتحدث مادي،البال

 المجلة في والرياضة للصحة المخصص

 وما سد،الجب يتعلق عما للتايكوندو المغربية

 ألداءا على أثرهماو النفسي، باإلعداد يتعلق

 بالطب وكتعريف ،للرياضيين العام

 الوقاية ساسألبا يعني والذي الرياضي

 عالقة لها مراضأل والعالج والتشخيص

اإلصابات المنتشرة لدى  او بالرياضة

 اظللحف الالزمة التدابير كذاو الرياضيين

 جميع لدى الرياضيين أداء وتحسين

 .المستويات كل وفي عمارألا

 

 إذ" متنقل مائي حوض" هو فاإلنسان

 الماء، من المئة في %25 حوالي يختزن

 وا تزيد أن يمكن وبنسب مكوناته كل في

 لجسد المكون العضو حسب تنفص

 والعظام من العضالت أن وكما اإلنسان،

 اإلنسان، لجسد األساسية المكونات

 تقييم( ة)الالعب على الرياضة ولممارسة

 نم المرجوة فهوأهدا وقدراته البدنية، اللياقة

 فطر من يكون ليواال والتقييم ممارستها،

 مراأل تطلب وإال العادية، الحالة في مدربك

 .المرضية الحاالت في طبيا توجيها

 يحيةالتشر للتفاصيل التطرق سيتم لذلك

 ومتطلباته خباياه لمعرفة اإلنسان لجسد

 يبه،تص قد التي العلل من الوقاية والوسائل

 بسبب او الرياضة، سةممار قلة بسبب إما

 .فيها اإلفراط

 مجالال في أساسي عنصر التغذية وتعتبر

 وحدة والجنس بالسن عالقة ولها الصحي

 التوازن على والحفاظ الرياضة، ممارسة

 رياضيا للجسم الحراري االستهالك بين

 ما هو المتوازن الغذاء عبر والتعويض

 واألداء الجسدية، السالمة لإلنسان يعطي

 .تمارينه في األمثل

 

 الرياضيين بين شائعة أخطاء أربعة هناك 

 :التغذية مسألة مع تعاملهم في

 المفرط لالستهالك نتباهالا يجب-1

 يميل ما غالبا أنه حيث للبروتينات،

 ادةلزي البروتينات ستهالكال نيوالرياض

 يشكل مرألا هذا أن الإ العضالت، حجم

 الوظيفة وخاصة نسانإلا صحة على خطرا

 ننساإلا جسم في الوظائف أهم وهي يةالكلو

 تضالوالف السموم من الذات تصفي التي

 ادةلزي وسيلة أهم أن معرفة ويجب السائلة،

 الرياضية، التمارين هي تالالعض حجم

 الإ تكون ال بروتينية إضافة إلى والحاجة

 .والمستمرة الشاقة التمارين في
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 ذات وخاصة: للكربوهيدرات االنتباه-1

 وياتوالحل كالسكر الدم في فعالمرت المؤشر

 والمشروبات الغازية والمشروبات

 زرألوا بيضألا والدقيق بالسكر تالالمح

 كهالاست يجب لدى والبطاطس؛ بيضألا

 كبدائل المنخفض المؤشر ذات المواد

 والحبوب الكامل القمح ودقيق السكر،

 والخضروات البني رزألوا الكاملة

 .والبقوليات

 

 حيانألا بعض في: الدهون من الخوف -2

 ونالده من الكثير يستهلكون الرياضيين

 نبتواز تخل التي المشبعة الدهون وخاصة

 لعابألا بعض في العكس وعلى الجسم؛

 لواتن من بشدة تحد كالجمباز، الرياضية

 مع التعامل الحالتين كلتا وفي الدهون،

 الدهون نأل خاطئة، بطريقة يتم الدهون

 نبغيوي ي،الغذائ التوازن لتحقيق ضرورية

 الو إفراط ال مناسبة، بكمية تؤكل أن

 .تفريط

 مطلقا يجب فال الغذائية المكمالت أما -1

 .طبية استشارة بدون تؤخذ أن

 

 :ف ربعةألا خطاءألل ضافةإلبا

 .لكافيا بالقدر الماء يشربون ال الرياضيين-

 بكمية والفواكه الخضر يستهلكون ال-

 .كافية

 ةيبكم ومشتقاته الحليب يستهلكون ال-

 .كافية

 

 الجسد، مكوناتب عالقة فلها اإلصابات أما

 كما العظام كما العضالت، تصاب فقد

 وتتحدد األعضاء، بقية كما المفاصل،

 الممارسة الرياضة نوعية حسب اإلصابة

 نأ وبما فيها، تستخدم الذي الجسم وأجزاء

 سفلاأل الجزء على تعتمد رياضة التايكوندو

 أغلبية فأن ،الساقين خالل من الجسم من

      . ستعنيهما اإلصابات

 

 

                 األستاذ عادل عوين
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 "الصحية االختبارات"

 

 عوض من البد ومهاري، معرفي تلقين ككل

 طرف من للممارسين بين فارقية محددات

 االختبارات لهااوو المدربين، األساتذة

 لعامةا االستراتيجية ستحدد والتي الصحية،

 أكثر تداريب ضمان أجل من ،للتدريب

 هاته بين ومن للممارسين، مالءمة

 :االختبارات

 وهي VMA الهوائية القصوى السرعة -

 على للتايكوندو لممارس يمكن لما مؤشر

 مع ،دقيقة 11و 2 بين ما مدة في تحقيقه

 ي،الرياض تحمل قدرة حسب النتيجة نسبية

 هي تكون أن الخاصة VMA وتحسين

  رياضي، كل هدف

 

 التي اللحظة وهي: الالهوائية العتبة -

 ،كسجينواال استهالك الجسد فيها زاويتج

 ليحوله الالكتات، حامض الستهالك ليمر

 .لطاقة

 :التحمل قدرة -

 الممارس ولياقة مستوى يظهر المؤشر هذا

 ثالفم السرعة، بنفس طويلة مدة العدو على

 الفعالية نفس ،VMA نفس لهما عدائين

 ألطول العدو منهما نطلب حيث فالعدو،

 سنف في يتوقفان ال حيث ممكنة، مسافة

 هل مسافة أطول قطع الذي العداء التوقيت،

 .االحتمال لقدرة مؤشر أحسن

 يمكن صحية اختبارات عدة هناك

 :ابينه من النادي داخل اجتيازها للممارسين

 يسمح : Dickson-ruffier اختبار* 

 .دالجه مع وتكيفه القلب ضربات بقياس

 

 دقائق 2 و1 نما بي( ة)الممارس يجلس-1

 ثانية، 12 حوالي القلب نبضات تأخذ تم

  FC0 على لتحصل 1 في تضرب

 ويثني الممارس فيها يقف مرة 25 لمدة-1

. 12 لمدة لألمام ممدودتان ويداه ركبتاه

 ندع مباشرة القلب نبضات عد يتم ثانية،

  FC1 وتعتبر ،االنتهاء
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 القلب نبضات تؤخذ راحة، دقيقة بعد-2

 .FC2 على وتحصل

 :Dickson-ruffier طريقة

 

([FC1 - 70) + 2 * (FC2 -FC0)] 

/ 10 

  Dickson-ruffier مؤشر

 ممتاز< 5 مؤشر*

 جدا جيد 1 ل 5*

 جيد 1 ل 1*

 متوسط 2 ل 1*

 ضعيف 2 ل 2*

 جدا ضعيف 15 ل 2*

 .سيء تكيف فوق فما 15*

 كهاستهال من الرياضي يستخلصها الطاقة* 

 من او الهوائية الطاقة وهي لألكسجين

 يالذ األكسجين غياب في الطاقة استهالك

 الطاقة وهي األميني الحامض يفرز

 الهوائية الطاقة سرعة ولقياس الالهوائية،

 يمكن ما أقصى أي VMA القصوى

 الممارس عند األكسجين من استهالكه

VO2NAX القيام يمكن لطاقة، لتحويله 

 بين ما لمسافة دقائق 2 و 1 بين ما بذلك

1km 1 وkm، ف VMA الحركة هي 

 VO2Max من %155 تناسب التي

 يجب تدريب نظام وكل ،Km/h ب وتقاس

 تحسينها، وقبل ،VMA قياس يسبقه أن

 دالعدي وهناك قياسها، الحال بطبيعة يجب

 قياسها على تساعد التي االختبارات من

 VMA LUC الختبار مثاال يطوسأع

LEGER  

 

 15 ةمساف تفصل عالماتين وضع تمي حيث

 وذهابا، جيئة بينهما الجري ويتم متر

 هاته وتزداد km/h 2ب تبتدئ بسرعة

 الممارس، توقف وعند دقيقة، كل السرعة

 ،VMA الهاتف على البرنامج يعطي

 بعملية VO2MAX استنتاج حينها ويمكن

 VO2Max= VMA * 3,5 :بسيطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األستاذ عادل عوين
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تغطية األحداث والتظاهرات المحلية، 
 الوطنية والدولية
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 العالمي االتحاد رئيس كأسحصيلة 

 ةبمدين االفريقية، التايكواندو، المنطقة

 1027 أبريل 9و 7،8 ايام أكادير

 يةنوالتق التنظيمية الحصيلة في قراءة

 

 نسخة لاو تنظيم بشرف المغرب حضي 

 والتايكواند العالمي االتحاد رئيس كأس من

 كان الذي الدوري وهو االفريقية، المنطقة

 بومسي، التباري شمل كما ،(G2)مصنفا

 .والمباراة

 

 خاصة هاما، دوليا حضورا الدوري عرف 

 المشاركة كانت بينما المباراة، صنف في

 زواتتج محدودة ولم البومسي في األجنبية

 ةالمغطا القاعة من اتخذ التباري .العشرات

 فندق استثمر ماك له، مجاال االنبعاث

 اتعملي وإجراء الوفود الستقبال الموحدين

 .التقنية االجتماعات التسجيل تأكيد

 

 أكد ،بومسي للتباري التقنية الحصيلة وعن

 اللقاء أهمية على "الزمراني هشام األستاذ"

 كان والذي التباري، سبق الذي التقني

 الدولية اللجنة رئيس نائب من بتأطير

 مصطفىال" لماسترا البومسي لتحكيم

 ،الوطني التقني المدير وبحضور" مترزق

 حكيمالت لجنة رئيس علي بن األستاذ وكذلك

 .وللتايكواند المغربية الملكية الجامعة في

 

 ومسيالب بممارسة االرتقاء سبل ناقش اللقاء

 دور على التركيز مع عليه، والتشجيع

 .الباب هذا في المحوري والعصب األندية

 دفق ،في صنف البومسي باريالت عن اما

 عم ضعيفة، أجنبية مشاركة الدوري سجل
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 البومسي وجوه ألهم واسعة مشاركة

 .الوطني

 عموما، به بأس ال المستوى كان تقنيا

 شهدت لم كما .والفتيات الفتيان لدى خاصة

 مرليست نخبها، في تحديدا الفئات بعض

 طورت يخدم ال بما الوجوه نفس بين التباري

 .الوطني البومسي

 

 يكبر أبد اإلبداعي نف البومسيصل بالنسبة

 يحتاج هفي التقني المنتوج لكن ،عليه االقبال

 قافةالث استنبات بين يوازي تأطيري لعمل

 باب،ال هذا في والمعقدة المتطورة التحكيمية

 تمس تكوينية لدورات الحاجة وبين

 المبادرات انعدام ظل في خاصة التدريب،

 على التكوين مجال في هوياجو مركزيا

خصوصا وأن هذه األصناف  .البومسي

لمبية شأنها وستدخل غمار المنافسات اال

 شأن صنف المباراة.

 

 الذي ذاك من وأرقى محترما كان التحكيم

 يف الماضي للموسم المغرب بطولة شهدته

 مكان في كان الحكام تموقع فقط .تطوان

 نسقم توظيف تم كما .للمتباري مقابل واحد

 .التعليمات طييع

 ملع يستتبعها لم إذا لها قيمة ال اكادير دورة

 .تحكيموال التدريب مجالي في تكوينيا فعلي

 

 من شيءو ":عوين عادلاألستاذ "ويضيف 

 لاوف قضية، للود يفسد ال البناء النقد

 .التواصل في الشديد الضعف هي مالحظة

 باللوحات جنباتها تمتلئ لم أكادير مدينة

 .للدوري اإلشهارية

 

 العصبة داخل والنوادي الجمعيات أن كما 

 لمشاهدة للحضور ممارسيها تعبئ لم

 .للدوري



 7102 أبريل                                       ثانيالعدد ال                    للتايكوندو  لمغربيةا المجلة

 55 

 

 للدوري مباشر بث هناك يكن لم حين في 

 الدوريات جميع في به معمول هو كما

 التعريف يتم لم العالم، عبر المفتوحة

 نم للدوري، حضروا الذين الكبار باألبطال

 مل لمشاهدتهم، الحضور على التحميس أجل

 ذينال العالميين المدربين عن اإلخبار يتم

 ناةالق عبر المباشر البث للدوري، حضروا

 لم جدا، هامشي وقت في كان التلفزية

 للمسة افتقر الدوري، بمتابعة يحض

 ثال،م للنهائيات مرتفعة منصة ،االحترافية

 جوائز، القاعة وسط محترف منشط

 كانباإلم كان( درهم 255) األبطال

 النتائج نشر يتم لمكما  أكثر، االجتهاد

كما أن منافسات البومسي  .للدوري الرسمية

لم تعرف نفس التعبئة اإلعالمية والتنظيمية 

 التي شهدتها منافسات الكيوروجي.

 

 على المغرب سمعة أن التنويه وجب كما

 هذا بعد كثيرا ارتقت الدولي الصعيد

 إيجابية مؤشرات يعطي مما الدوري

 الجائزة محطة تنظيم اعتزام خصوصب

 "شمراك بمدينة القادم شتنبر شهر الكبرى

 

 إلى النتائج "األستاذ خالد الزاهري"ويشر 

 التالية: 

 

ي في المنتخب الوطني المغرب تتويج

 ل في صنف الذكور.والمركز اال
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لى ع فيصل سعيديوذلك بحصول البطل  

أيوب وحصول  kg 22ذهبية في وزن ـ

 .kg 20وزن +  فضيةالباسل 

 

فيما توج فريق المنتخب اإليراني بالمركز  

 .ل في صنف اإلناثواال

 

المنتخب اإليراني كأس رئيس  وأحرز

رغم مشاركته بالعناصر  االتحاد الدولي

، أما فيما يخص إناث المنتخب النسوية فقط

لى ع وئام ديسالمالوطني فقد حققت البطلة 

 kg 01ميدالية فضية في وزن +

قال نعيمة بفضيتين لكل من  نوميداليتي

 .وسكينة الصوفي

 

ال ننسى العناصر التي شاركت بأسماء  كما

أنديتها الخاصة والتي أحرزت على مراكز 

في هذه البطولة الدولية المصنفة، ويهم 

الذي حصل  حمزة الهشاماألمر الالعب 

 kg 21-على الرتبة الثالثة في وزن 

عة التابرائش والمنتسب لجمعية شباب الع

 .اوللمدرب علي أمسن
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ة سكينوفي صنف اإلناث أحرزت الالعبة 

  kg 12 –الرتبة الثالثة في وزن  الصاحب

 

لمبيك اليوسفية تحت قيادة اوممثلة جمعية 

 المدرب توفيق بوقدير.

 

تم تكريم الوجوه الرياضية التي برزت و

لمبية المقامة في وخصوصا في األلعاب اال

، ومن ضمنهم الحكم  1512نيرو ريو ديجا

، البطل طارق بنراديلمبي المغربي واال

، البطل اإليفواري جواد عشابالبلجيكي 

 كهداية مال، البطلة  المصرية شيخ سيسي

ووجوه أخرى بارزة عرفانا لهم 

 بمجهوداتهم ونتائجهم في الساحة الدولية.

 

وفي هامش هذا الحدث الدولي انعقد الجمع 

م ت وقد د العربي للتايكوندوالعام لالتحا

رئيسا لهذا  السيد ادريس الهالليانتخاب 

ل مرة في تاريخ واالتحاد باإلجماع وذلك ال

 التايكوندو المغربي.

 

ة لتحكيم الدولي 21تم تنظيم الدورة كما 

إلنعاش الحكام  25البومسي والدورة 

 .عقب هذا الحدث بمدينة أكادير الدوليين

 

دولي، وبإشراف السيد بإشراف االتحاد ال 

 .شاكر شلباط
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كما تم تتويج كل من الحكم المغربي 

والحكمة التونسية  طارق بن راديلمبي واال

من تونس بجائزة أفضل أداء  أمال بوعزة

 في هذه الدورة.
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ت منافساالكأس الوطني وسيم الصياد  شهد

على مستوى عالي في كل من فئات 

الفتيان وكذلك الشبان، كما الكتاكيت و

عرف مشاركة واسعة وعدد مهم من 

الجمعيات الوطنية، وكذلك مشاركة 

المنتخب الجزائري للشبان. ومشاركة 

 حكمين جزائريين.

 

حازت الجمعيات المتوجة بالمراتب  كما

 لى على جوائز مهمة.والثالث اال

 

المركزي تمارة، والرتبة الثانية لجمعية 

ي، أما المركز الثالث فعادت اوالمنار البحر

 لجمعية شباب العرائش.

 وفي التفاتة طيبة من طرف اللجنة التنظيمية

تم تكريم العديد من الوجوه الرياضية 

البارزة والتي حققت ألقاب وطنية ودولية، 

 من ضمنهم الماستر محمد خان يونغ.

 
 عصام الشرنوبي.والبطل العالمي 

 

ى ر مصطفوالبطل العالمي في فن التكسي

 .أعقى

 

للت المنافسات التي دامت لمدة يومين وتخ

 لمبي تمارة.وعروض فريق الوسام اال
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وكتقييم لهذا الدوري الذي عرف مشاركة 

مكثفة من مختلف الجمعيات الوطنية ومن 

، حيث ناهز عدد معظم جهات المملكة

 المشاركين أكثر من ألف العب والعبة.

 
يم توى التنظوقد لقي نجاحا كبيرا على مس

والتنشيط والجوائز، إال أن عدد المشاركين 

الهائل أثر على سير الدوري الذي انتهى 

ل حوالي الساعة الثانية ليال، ويومه اال

ثاني حوالي الساعة الخامسة ويومه ال

 صباحا.

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد اعتذر منظموا الدوري على هذا  

التأخر نظرا لعدد الماشركين غير المتوقع، 

 قدم بيانا يوضح محمد الصيادالسيد  كما أن

فيه أن النسخة القادمة لن تقع في مثل هذه 

األخطاء وأنه سيستفيد من هذه التجربة التي 

كانت ستكون ناجحة بنسبة مطلقة لوال 

عامل التأخر. كما أنه يعد بتنظيم النسخة 

 الثالثة في الواليات المتحدة األمريكية.
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تكوينية في عصبة الصحراء " دورة 

 تحكيم الكيوروجي"

 

  3 و  2 ايام الصحراء عصبة احتضنت

 يمتحك في تكوينية ،دور المنصرم أبريل

 نم وبتنشيط العصبة من بإشراف المباراة،

 محمد و بونعاج بيجة الدوليين الحكمين

 وينتك تحيين أهدافها كانت الدورة.لعوسبد

 آخر على واطالعهم الحهويين الحكام

 لثقافةا المباراة،ونشر تحكيم ونقان تعديالت

 .       الممارسين لدى التحكيمية

                  

 محمد الدولي الحكم يقول النشاط هذا وعن

 ةالعصب برنامج من جزأ التكوين "لعوسيد

 الجهويين الحكام تكوين لتحيين الهادف

 متحكي قانون مستجدات فهم من وتمكينهم

 فبمختل سينالممار تمكين المباراة،وكذلك

 ىعل تساعدهم تحكيمية ثقافة من فئاتهم

 األخطاء وأنواع التحكيم إشارات فهم حسن

 "تجنبها عليهم التي

 العرض إلى النشاط،إضافة تخلل وقد

 عةبالقا تطبيقية الشارح،حصص النظري

 بونعاج بيجة إشراف تحت.. المغطاة

 .لعوسبد ومحمد
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 حوار العدد

 البطلة الدولية

" 

 

 يف يحققونه بما فقط كبارا الكبار اليكون

 ثقافية او كانت مهنية تخصصهم، مجاالت

 ذاا كبارا يكونون بل رياضية، او فنية او

  وعندما المجال، ذاك تقاليد تحدوا

 ويصنعون السائد، التيار ضد يغوصون

 اءةالكف بين يجمع االسم هذا ويجعلون اسما،

 . واالحترام

 

 المغربية لةجالم من الثاني لعددا ضيف

 من النوع لهذا مثالي نموذج للتايكوندو

 شرف بكل نقش، نسائي وجه الكبار،

 للتايكوندو تاريخ في اسمه واعتزاز،

 يخيتار سياق في والدولي والعربي الوطني

 ةللرياض المرأة ممارسة فيه كانت وثقافي

 اامر ومستلزماته، التباري غمار وخوض

 ،واجتماعية ثقافية ماتاومق وتواجهه اصعب

 لىإ يحيل دالليا عالما ذاته حد في يمثل اسم

 نب منى انها .الرياضة هذه في عريقة أسرة

 لةجالم كادارة نعتز التي، الرسول عبد

 نال باستضافتها نعتز كما باستضافتها

 .مبادرتنا مع الراقي وتفاعلها

 ولالرس عبد منى بنبداية نرحب ببطلتنا 

 المجلة المغربيةعلى صفحات "

 عبد منى بن" فمن تكون للتايكوندو

 الرسول؟

: كتعريف شخصي الرسول عبد منى بن

الرسول مزدادة  عبد ممكن أن أقول، منى بن

ذ كلمة ببطلة بال أحو ،2891ماي  21ب 

تعجبني كلمة  العبة سابقة، ال اوسابقة 

لة بط او، وأستحسن العبة دولية، "سابقة"

 .في رياضة التايكوندو

 
 ا
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 منى بعيدا عن الرياضة من تكون؟ لمجلة:

الرياضة أثرت بشكل كبير على  منى:

حياتي ككل إيجابيا، ألنها ساهمت في تكوين 

شخصيتي، ألن الرياضة كما نعرف جميعا 

قوة التحمل، وتعطيك أيضا وتعطي الصبر 

الذكاء لتكون اختياراتك صحيحة، ألن 

الحياة كلها اختيارات، ويمكن أن تختار 

 أموالحمد هلل أنا متزوجة والخطأ،  اولصح ا

لطفلين، وأنا جد فخورة وجد فرحة بفضل 

هللا تعالى، موفقة في حياتي الزوجية 

 .والرياضية وحتى العملية

 
دو رياضة التايكون الختياربالنسبة  المجلة:

 هل كان بإمالء من األب أم اختيار ذاتي؟

بدأت ممارسة رياضة الجمباز منذ  منى:

عندما رابعة، تم رياضة السباحة، والسن 

رياضة  بدأت ممارسة بلغت سن الثامنة

والدي  لاوحالتايكوندو، بإصرار مني، 

، يكون فقط انجذاب أبوي لكيالثنيي عن ذلك 

لكنه اكتشف موهبة، أستوعب بسرعة، 

 يتحسن والبدني الذيمستواي التقني 

بشكل سريع، حينها اتخذت  ويستجيب

بعة الدراسة سأمارس القرار إلى جانب متا

 .رياضة التايكوندو

 

كيف كانت ممارسة التايكوندو  المجلة:

 حينها؟بالنسبة للعنصر النسوي 

ألنني  محظوظةصراحة كنت جد  منى:

، عةالساط المغربية كنت في فترة الرياضة

كانت  التايكوندو،وليس فقط رياضة 

بيدوان، الكروج، حسناء بنحسي، زهراء 

 بدع كوندو كانت منى بنالتايي فوواعزيز، 

القادر  الرسول، ماجدة الزهراني، عبد

ازروري، وأستسمح إن نسيت بقية األسماء 

فالالئحة طويلة، كانت نتائج على المستوى 

الدولي والعالمي، كان تألق للعنصر 

حيث  8النسوي، إلى درجة كنا في المرتبة 

كان يستدعى المصنفون فقط لبطولة العالم، 

ن بين المدعوين، وكنا وكان المغرب م

 .نشارك في كأس العالم ونحقق نتائج جيدة

هل كان ممارسة العنصر النسوي  المجلة:

 لفنون الحرب مقبوال؟

 
عند بداتي لم أجد تلك العقليات ألنني  منى:

ل بل ولجت للفريق ولست من الجيل اال

توقفت لفترة وعدت  1009الوطني سنة 

ربما ، لذلك 1022ة سن واعتزلت التنافس

عرف بطالت من قيدومات  لوالجيل اال

رياضة ألعاب القوى عانين من هذا التمييز، 

أن الفتاة عيب عليها  فكرةحيث كانت 

 ممارسة الرياضة، عيب أن يدربها رجل،

 دال وجولكن حاليا  وأن تسافر لوحدها ...

لتلك العقلية، لكن أنا شخصيا لم أعاني من 
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ائلتي وال ع وال معذلك المشكل، ال مع أبي 

 .مع زوجي

 
متى حصلت منى على الحزام  المجلة:

 األسود؟

وبعدها سنة  2881حصلت عليه سنة  منى:

 .شاركت في كأس العالم 2889

الرسول  عبد الكل يعرف منى بن المجلة:

ل مشاركة لك في اوكمتبارية، فمتى كانت 

 وطنية؟البطولة ال

ل مشاركة لي في بطولة المغرب او منى:

وحصلت على ميدالية  ،2881كانت سنة 

فضية، حيث كانت النهاية فبني مالل، 

وكنت حاصلة حينها فقط على الحزام 

أشهر،  1 زاويتجاألزرق، مع استعداد لم 

من هناك ظهرت الموهبة، قامة طويلة، 

 واضحة.ونحافة وليونة 

 ماذا عن المشاركات الدولية؟ المجلة:

شاركت في كاس العالم،  2889سنة  منى:

ت حينها مع الصين تايبي، حيث كان ولعب

 .امتياز، وأعطى ذلك إشعاعا كبيراتعادل و

بن عبد إلنجازات منى  ةبالنسب المجلة:

 الوطنية والدولية؟ لالرسو

 

ل مشاركة لي في بطولة المغرب او منى:

وآخر مشاركة في كأس العرش  2881منذ 

وبعدها  2881فقط فضية سنة  ،1022

اتي بدون منازع، ذهبية طيلة سنوات مشارك

وأشارك في كل الملتقيات الوطنية بدون 

، فمثال في إحدى المرات عدت ءاستثنا

عين دها بأسبوبتتويج من بطولة العالم، وبع

 .أقيمت بطولة المغرب

 
ومع ذلك شاركت فيها، لم تكن لدي فكرة  

أنني وصلت للعالمية، إذن لن أشارك على 

ن بيالصعيد المحلي، والدليل أن كل المدر

يشهدون بذلك، فأية تظاهرة إال وتجدني 

 ألن أبي رباني للتباري،حاضرة ومستعدة 

اية بدبدأ أن كل درجة أرتقيها هي فقط على م

لمرحلة أخرى، عند وصولي للهدف 

المسطر فهي نقطة البداية لهدف جديد وهكذا 

 .أستمر

شروط  : في تلك المرحلة هل كانتالمجلة

 متوفرة؟إنتاج األبطال 

شخصيا كان كل شيء متوفر لي، ألن  منى:

الجامعة كانت توفر المستطاع وأبي يوفر 

لي البقية، ففي المعسكرات كنت آخذ معدات 

ومستلزمات طبية خاصة بي، األلبسة 

وأجهزة الوقاية كان أبي دائما يوفر لي آخر 

 .المنتوجات
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كيف كان مستوى الذكور مقارنة  المجلة:

 باإلناث؟

كان جيدا، لكن بكل  مستوى الذكور منى:

 .صدق مستوى اإلناث كان أفضل

 بالنسبة لإلنجازات الدولية لمنى بن المجلة:

 الرسول؟ عبد

اإلنجازات الدولية كثيرة، باإلضافة  منى:

للدوريات والمشاركات المكثفة، فالحمد هلل 

المسار الرياضي الخاص بي كان حافال، 

باختصار هناك نحاسية فكأس العالم، 

بطعم  تينطولة العالم، وهما نحاسينحاسية فب

 ...الذهب، ألنه مع األسف

 
 ،منصفوبكل صراحة التايكوندو الجديد   

قية اوبالمقارنة مع الماضي، حاليا هناك 

ت أصبح تحيز الحكمفرص وإليكترونية، 

، سابقا كان القرار بيد الحكم هل ضئيلة جدا

يعطيك النقطة أم ال، ويمكن أن يرى النقطة 

 أمريكي ها لك ألنك مغربي واألخروال يعطي

نيت من هذا الحيف، لكن ليس مثال، ولقد عا

 دائما.

 
مرات بطلة إفريقيا،  1أيضا حصلت على  

مرات بطلة البحر  2مرات بطلة العرب،  1

 ةمرات ذهبية بطول 2بي  المتوسط، األ

 العالم الفرنكفونية، أحسن رياضية من

MAP  أحسن رياضية سنة  1002سنة ،

، حيث توج حينها الكروج في صنف 1001

الذكور، باإلضافة للدوريات الدولية حيث 

 .كنت دائما أحقق نتائج جيدة

 
ماهي أهم المسؤوليات التي تحملتها  المجلة:

 الرسول؟ عبد منى بن

بالنسبة لي الحياة مراحل، ألن البطل  منى:

القمة وعندما يعتزل يبحث عن ي يكون ف

اة الرياضية" الحيألن " ،من جديد ذاته

، تمر في رمشة عين، ولو قصيرةللبطل جد 

من المشاركات الدولية فإنها  سنة 21 كانت

ن البطلة، أ اولذلك على البطل  تمر بسرعة،
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يضمن العمل، مسؤولية بناء أسرة، ومن 

خالل تربيتي تعلمت أن الحياة مراحل لذلك 

من  على اإلنسان أن ينجح في كل مرحلة

 مراحل الحياة

ل مسؤولية باللجنة النسائية في اللجنة أتحمو

لمبية التي تترأسها نوال المتوكل، حيث واال

قمنا بعدة أنشطة في كل مناطق المغرب، 

وزارة الشبيبة ي وحاليا أنا إطار ف

 .والرياضة

إن أمكن أن تعطي لنا رأيك حول  المجلة:

 التي شهدها التايكوندو. المستجدات الحالية

متطورة، فيها  التايكوندو رياضة منى:

داء، األي الروعة ف التكنلوجيا،ماركوتينغ، 

التايكوندو يسير من حسن ألحسن يبقى على 

 االجتهادالمدربين والحكام والممارسين 

أكثر، والمشاركة في المعسكرات الوطنية 

 .والدولية وخاصة بالنسبة للمدريين

 هو تقييمك لمستوى التايكوندو ما المجلة:

 ؟المغربي

ايكوندو كان متوقفا في المغرب الت منى:

على كل األصعدة، لكن الجامعة أخدت 

 األمور بشكل جدي

وهناك أبطال وبطالت يبشرون بخير، 

وى العالمي وهناك حكمات في المست

ي التي نفتخر بها، هرانكالحكمة ماجدة الز

فقط يلزم التكوين، فليس بالضرورة أن 

تكون بطال عالميا ليؤهلك لتكون مدربا 

 .ناجحا

هل العصب واألندية منفتحة على  المجلة:

 إدماج العنصر النسوي؟

أصال سياسة اإلدماج يجب أن تنبني  منى:

على مسألة الكفاءة والتكوين، ليس المهم هو 

دمج العنصر النسوي دون شروط وإنما أن 

العنصر النسوي ذو كفاءة يجب على يكون 

 .ومؤهالت

 ةإلدماج الشباب في وضعي ةبالنسب المجلة:

صعبة، والتربية على المواطنة، هل تلمسين 

 يؤشر على ذلك؟ في سياسة الجامعة ما

 
الرياضة أصال تربي على المواطنة،  منى:

بأن تكون صبورا، متخلقا، منضبط، 

فاألندية، العصب والجامعة يسيرون على 

مدارس لها صيت الكما أن . هذا النهج

محترم بالرباط والبيضاء يستدعونني، 

ندوات حول دور الرياضة في إلعطاء 

التربية على المواطنة، وأيضا دورات 

 .الرياضة ممارسة تحسيسية حول منافع

بالنسبة لهيكلة الجامعة حاليا،  المجلة:

وبرامجها هل يمكن أن تعطينا منتوجا تقنيا 

 في المستوى؟

منتخب فالالنتائج هي من تحكم،  منى:

 دمافعن، نتائج اإليجابيةأخذ يحرز الوطني 

أربع سنوات  اوتوقفت الجامعة لمدة ثالث 

توقف المستوى والتطور وضاعت علينا 

لكن مع السيد إدريس الهياللي  فرص ذهبية،

الرئيس الحالي والمكتب المديري، والسيد 

فيليب بويدو المير التقني الغني عن 

التعريف، يمكن تحقيق نتائج إيجابية، ألنه 

كانت هناك دورات تكوينية للمدربين 
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، واجتهاد االستمراريةوالحكام، يلزم فقط 

 .المدربين

هل مناصب المسؤولية مفتوحة  المجلة:

أمام العنصر النسوي في العصب، 

 الجامعة؟و

هناك عنصر النسوي في المكتب  منى:

الجامعي بواسطة الكوطا، إذ أنه سابقا كان 

عيب أن تمارس المرأة الرياضة، إال أنه 

 ند حديثي معحاليا تغير الوضع كثيرا، ع

الحكام الدوليين ماجدة الزرهاني وطارق 

الدولي فرض  االتحادبنرادي قاال لي بأن 

المناصفة في عدد الحكام في األلعاب 

 .لمبية، وهذا مؤشر خيرواال

 ماهي أهم لحظة في مسار منى بن المجلة:

 الرسول؟ عبد

أهم لحظة في حياتي الرياضية يوم  منى:

لة، بوسام توشيحي من طرف صاحب الجال

 .1001سنة  رياضي من درجة ممتازة

 
مقارنة بإنجازاتك هل قدم لك  المجلة:

 المغرب مقابال لذلك؟

 خاألالحمد هلل أنعم هللا علي بأب هو  منى:

والصديق وكل شيء بالنسبة لي رباني على 

البذل والعطاء لبلدي ومن أجل رفع راية 

الوطن، وهلل الحمد أنا راضية على كل 

)مضعتش( وكان هناك اعتراف  شيء، أنا

رسمي ومن كل المستويات، ففي إحدى 

المرات عند طلب شرطي لوثائق السيارة 

وقراءته إلسمي، سألني هل أنا البطلة 

الرسول التي كانت  عبد العالمية منى بن

، مثل هاته اللحظات من تمثل المغرب

 .هي فخر للبطل االعتراف

 كلمة أخيرة لقراء المجلة المجلة:

نتمنى كل من جانبه أن يساهم مثل  :منى

 دوالتايكون رياضةبمجلتكم في التعريف 

وتقديمها بأحسن حلة كما يقوم البطل 

ازروري عبر الدوري الدولي بمدينة وجدة 

الذي أعطاها إشعاعا دوليا، كما أخبر 

قراءكم األعزاء أنني سأعود لخدمة 

قع على حضور وازن اوالتايكوندو وس

اتي للمجلة بمزيد من مستقبال، كل متمني

 .واالستمراريةالتألق 

 


