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ع�سر �سنوات
مــن االبـــــداع الــريــا�ســـي املمــيـــز



على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني،  احلمـد هلل رب 

تعترب  وبعد،  الأمني،  الوعد  ال�سادق  حممد  �سيدنا 

الرتبوي  املجتمع  يف  اأ�سا�سيا  ع�سوا  الريا�سة 

اخلطاب  بن  عمر  قال  حيث  الأجيال.  وتن�سئه 

عنه:  اهلل  ر�سي 

اأولدكم  »علموا 

ال�سباحة والرماية 

وركوب اخليل«.

و مــــــــع تــــــــــــــــــــــوايل 

ال�ســـــور والأزمان 

�سهـــد العــــامل ن�ســـــاأة 

ريا�ســــات عـــديــــــدة 

اأ�ســـــــــــبح  حيـــــــث 

بهـــــــــــا  اهتمـــــــامه 

الأبطـــــال،  ي�سنــــــــع 

وبالتــــايل العتــــزاز 

ر  فتخـــــــــــــــــا ل ا و

للـــــــــدول، ومـــــــــــــن 

بينــــها »املغـــــــرب« 

�سغله  اأ�سبح  الذي 

ال�ســــــاغل النهــو�ض 

بالقطـــــاع الريــــا�سي 

املغربي.

حيث اأقر جاللة امللك حممد ال�ساد�ض حفظه اهلل 

واأقر عينيه بويل العهد �ساحب ال�سمو امللكي مولي 

بفعالية  ال�سريفة،  اأ�سرته  اأفراد  و�سائر  احل�سن 

الريا�سيني يف عدة حمافل اأهمها املناظرة الوطنية 

للريا�سة والتي تــــــم انعقــــادهــا بال�سخريات بتاريخ 

 2 0 0 8 / 1 0 / 2 4

على  جاء  حيث 

 : اهلل  ن�سره  ل�سانه. 

�سغوفة  اأمة  »اإننا 

بالريا�سـة، معبئـــــة 

بكــــــل جماهيـــــرها، 

وت�سجيــــــــع  لن�ســـــرة 

معتــــــزة  اأبطـــــــالها، 

اعتــــــــــزاز  اأميـــــــــــا 

بـمـــــــــا يحققــــــــونــه 

مـــــــن انـجــــــــازات 

العـــــــــالــم  ورفـــــــــــع 

املغـــربــــــي  خفــــــاقا 

 مــــــــن امللتقيـــــــات

الدولية ...«

يبـــقــــــى  وهكــــــــــذا 

تعاىل،  اهلل  حفظـــه 

للريا�سيني،  الروحي  والأب  الأول  الراعي 

بقافلة  الرب  يف  واإخال�ض  تفان  بكل  العامل 

الريا�سيني وال�سباق لتقدمي يد العون اإليهم. 





الريايض  العامل  قامت جمعية  العارش،  بعيدها  احتفاال 
التي  الجبارة  للمجهودات  تكرميا  العمل  هذا  بإنجاز 
وكذكرى  الكرومي،  سمري  السيد  الرئيس  بها  يقوم 
مستوى  إىل  التقليدي  االحتفال  مستوى  اليوم  تتجاوز 
آخر يتوخى الوقوف عىل حصيلة النضاالت واإلنجازات 

يف رياضة التايكواندو.

ويشكل هذا العمل العدد األول يف الصدور، وعليه فاألمر 
يتعلق مبولود جديد يهدف لتلبية حاجيتني اثنتني : من 
جهة، القيام بوظيفتها التواصلية عىل الصعيد الداخيل 
والخارجي، فهي  تتوجه يف آن واحد للرياضيني ولعموم 
الناس قصد إخبارهم بكل ما يتعلق برياضة التايكواندو 

وأهم مؤسسيها وذلك بأسلوب كتايب سهل وواضح.

ومن جهة أخرى، تتوخى املجلة دراسة أهم التطورات 
التي شهدتها أهم جمعيات رياضة التايكواندو باملغرب.

الرئي�س واملدير العام :

العنـــوان :

رئي�سة التحرير :

 هيئة التحرير :

• سمري الكرومي

رقم 23، إقامة جنان بلقايض سيدي موىس

رقم 57، اليرسى والزرقاء، مهدية - حي شامعو

• جهان حطاب

• جهان حطاب
• أسامء بوعبيد
• أسامء ولبـرج
• حنان الكرومي

الت�سميـم :

• بشـرى الرويـمـي

الهاتف :

05 53 16 97 04
06 62 03 70 61

الربيد الإلكرتوين :

elkarroumi.samir@gmail.com

تاريخ الإ�سدار:

يناير 2014 - العدد األول
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ASSOCIATION

BLACK TIGERS

امل�سار الريا�سي جلمعيتي العامل الريا�سي و النمور ال�سودامل�سار الريا�سي جلمعيتي العامل الريا�سي و النمور ال�سود

سمري الكرومي





أول
الكــالم

تاريخ
التايكوندو

تأسيس
الجمعيت	

األلعاب
واإلنجازات

دور
اإلعــالم

أهم الفرق
واألوزان

األنشطة

التكر�ات
اإلكراهات

الحلــول

……… 

……… 

……… 

صفات
البطل املثايل

التايكوندو
بعيــــون
الطفـل





تعاىل  الله  ورحمة  عليكم  السالم 

تتحقق  أن  جميل  هو  كم  وبركاته، 

اآلمال وتصبح األحالم واقعا ملجموعة 

صادقة وأمينة يجددها األمل لتقديم 

كل ماهو جديد ومميز يف عامل الرياضة 

وتحديد  املعطاء،  الوطن  هذا  يف 

أو  تحققت  التي  والغايات  األغراض 

يراد تحقيقها يف املستقبل، حيث ملسنا 

قدمته  ما  خالل  النجاح  تلو  النجاح 

والنمور  الريايض  العامل  جمعيتي 

رياضة  الكبرية يف  السود، واالسهامات 

التايكواندو ذات املفهوم الواسع التي 

الميكن حرصها يف هذه الكلمة فقط.

فهذه الرياضة هي فن عسكري قديم، 

قرن   20 من  أكرث  منذ  كوريا  يف  ظهر 

للتايكاوندو  الرئيسية  والهيئة  مضت، 

تتمثل يف القتال الريايض الحر باستخدام اليدين والقدمني املجردتني.

هذه الرياضة النبيلة أعطت الفرد حالة من التوازن العقيل والروحي. وكان ذلك هو الجوهر األسايس 

لقاعدة الثقة بالنفس ملامريس التايكواندو وكذا لبناء الجسم وتنشيط العقل وتهذيب النفس.

التي تضم نبدة من مسارنا. فبرصف  الفن الجميل من خالل عددنا املميز بكل مواده  وسنشهد هذا 

النظر عن النجاح البارز، فإن جمعيتنا أكدت عىل مدى 10 سنوات القيم التي متتلكها  والروح الرياضية 

والتضحية باإلضافة إىل النضال من أجل النهوض بالرياضة التي ما فتئت تذكر يف شتى املحافل وكام 

سمعنا يف خطاب صاحب الجاللة محمد السادس »إن تعاطي الرياضة وتكوين أبطالها صناعة« ، هذه 

الجملة أثرت يف مكنونايت الرياضية إلعطاء ما هو أفضل.
سمري الكرومي

كلمة رئي�س اجلمعيتني



واندو
 التايك

تاريخ



واألزمات،  العصور  مرور  رغم  التايكواندو  رياضة  تعترب 

الرياضة الشعبية األوىل بكوريا حيث أدخلت عليها تحسينات 

فنية ناجحة للدفاع عن النفس مام ساهم يف تقدمها ومنوها، 

ففي 11 أبريل 1955 تأسست رياضة التايكواندو يف شكلها 

بوضع  قام  الذي  هونغ  الجرنال شوي  يد  عىل  الحايل  الفني 

مبادئها األساسية بعد بحث مضن وتجارب ودراسات معمقة، 

وجعله رياضة قتالية عاملية.ويف سنة 1971 اجتمعت مختلف 

مركزا يف سيئول سمي كوكيوان  التايكواندو وكونت  مدارس 

kukkiwon مبعنى القرص الوطني للرياضات. 

الناس  ومساعدة   التايكواندو  لتعليم  مركزا  يعد  وكوكيوان 

لتطوير قوتهم الروحية والبدنية من خالل نرش األصول الثقافية 

التايكواندو من  ومهارات  بفلسفة  والتعريف  الرياضة  لهذه 

لتأهيل  معسكرات  تنظيم  عرب  العاملية،  مكانته  تعزيز  أجل 

األطر واألبطال.

للتايكواندو  العاملية  الجامعة  تأسست   1973 سنة  ويف 

الدكتور  رئاسة  تحت   world taekwondo Federation

كيم أون يونغ وهي عبارة عن اتحاد دويل وعضو يف رابطة 

من  مجموعة  وتضم   )CIO( األوملبية  الدولية  االتحادات 

الدول. مام أدى إىل إنشاء مجموعة من املؤسسات الرياضية 

بأوربا، اليشء الذي ساعد عىل شيوع هذه الرياضة عامليا.



يونغ خان  محمد  األستاذين  يد  عىل  التايكواندو  برياضة  للمغاربة  اتصال  أول   كان 

أندية أخرى يف كل  يونغ كني يف سنة 1971، حيث أسس هذا األخري جمعية مبدينة مكناس إضافة إىل  والبشريي 

حيث  وغريهام،  وسال  الرباط  نظمت عدة بطوالت وطنية إذ جرت أول من 

 1975 دجنرب  يف  وطنية  هذه بطولة  تطور  يتوقف  ومل  بالرباط. 

بل  الحد  امللكية الرياضة عند هذا  الجامعة  تأسيس  تم 

للتايكواندو  الحاج املغربية  برئاسة   1981 سنة 

فظهر  املديوري،  فرضو محمد  المعون  أبطال  فيها 

الساحة  يف  الدولية وأصبح لها جمهور أنفسهم 

جمهور  يضاهي  األخرى، واسع  الشعبية  الرياضات 

أكرث فحققت انتشارا كبريا بحيث  إىل  مامرسيها  عدد  وصل 

يتوزعون  مامرس  ألف   50 عىل 465 جمعية رياضية. من 

مكسبا  التايكواندو  رياضة  حققت  أن  أوملبية وبعد  رياضة  تصبح  أن  استطاعت  حني  مهام 

رسمية يف األلعاب األوملبية لسنة 2000 التي جرت مبدينة سيدين األوسرتالية، طمحت الجامعة املغربية للتايكواندو 

إىل االرتقاء بها إىل املستوى املنشود به دوليا.

تاريخ التايكواندو باملغرب

WORLD TAEKWONDO 
FEDERATION

COMITÉ NATIONAL
OLYMPIQUE MAROCAIN
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جمعية العامل الريا�سي

جمعية النمور ال�سودجمعية النمور ال�سود
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انقضاء  واملناسبة  املقاييس،  بكل  استثنايئ  عددنا عدد 

الريايض،  العامل  جمعية  تأسيس  عىل  سنوات  عرش 

واملرة  الحلوة  الذكريات  كل  معه  نستعيد  والذي 

والجهود التي بذلتها ويبذلها كل من ساهم يف تأسيس 

الجمعية وسهر عىل الرقي بها يف مختلف املحافل. عدد 

يحاول أن يقف عند أهم املحطات، التي شهدتها كل 

من جمعية العامل الريايض وجمعية النمور السود.

من  سنوات   10« شعار  له  اخرتنا  فقد  استثنايئ  وألنه 

شفرة   هو   10 الرقم  وكان  املميز«  الريايض  اإلبداع 

مفتاحه وافتتاحه.

هذا العدد األول سيكون ورشة التغيري التي سنتقاسم 

فيها نفس القيم التي هي أساس مرشوعنا الريايض.

 عقد كنا خالله وال نزال أوفياء لنفس الشعار، البحث 

وفنيا،  جميال  عمال  رياضتنا  من  لنجعل  التميز  عن 

والعروض  الحفالت  واللقاءات،  التظاهرات  خالل  من 

املهنية  بأن  أملنا  حيث  اإلكراهات  رغم  واملهرجانات 

الدائم شعار يجب االلتزام به لضامن مزيد  والتطوير 

من النجاح والتميز لرياضة التايكواندو.

ففي أوج عطائنا قمنا بتأسيس جمعية العامل الريايض 

 2 يف  السود  النمور  وجمعية   ،2003 سنة  يونيو   5 يف 

نونرب 2007، حيث حضيت كل من الجمعيتني مبختلف 

الالعبني  من  ممكن  عدد  أكرب  لضم  الرضورية  التجهيزات 

املنخرطني  عدد  فات  إذ  األعامر،   كافة  من  وإناثا  ذكورا 

سمري  األستاذ  لدى  العطاء  روح  عزز  مام  املتوقع،  حدود 

الكرومي حيث مل يبخل بعطائه ألال محدود، فحرص عىل 

كل  استقطاب  عىل  منه  حرصا  بيداغوجية  سياسة  نهج 

التنافس  مبدئ  ولرتسيخ  بالرياضة  للرقي  املجتمع،  رشائح 

وحب التايكواندو يف قلوب الجمهور الناشئ. 

وكان من أهدافه تنظيم ورشات تحسيسية لفائدة األطفال 

الثقافية  املهرجانات  يف  املشاركة  إىل  باإلضافة  والشباب 

والرتبوية محليا، وطنيا ودوليا، كام أننا نأمل إىل نيل أكرب 

البرشية واملادية بغية اإلسهام يف  املوارد  عدد ممكن من 

برتبية  والنهوض  واإلجتامعية  والرتبوية  الرياضية  الثقافة 

القيام  عىل  حرصه  كذلك  والننىس  والشباب،  الطفولة 

االحتياجات  ذوي  باألشخاص  واإلهتامم  الخريية  باألعامل 

الخاصة.

تاأ�سي�س اجلمعيتني
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عقب  بالدي«  »ماتقيش  لإلرهاب«،  »ال 

البيضاء.  الدار  بمدينة  اإلرهابية  االنفجارات 

البطولة  نهاية  في  مشاركتها  إلى  إضافة 

تحت  كوريا  سفير  وكأس  الوطنية  األولمبية 

إشراف الجامعة الملكية يومي 13 و 14 مارس 

لكأس سفير  الرابعة  الدورة  سنة 2004، وفي 

األولمبية  الوطنية  والبطولة  جمهورية كوريا 

السنة، قامت  في 6 مارس 2005. وفي نفس 

جمعية العالم الرياضي بالمشاركة في الدورة 

للتحكيم  الدولي  لالتحاد  الرابعة  التدريبية 

جائزة  على  الجمعية  وحصلت  البومسي. 

تقديرية مسلمة من طرف سفير كوريا لدى 

 2006-2005 موسم  في  للعروض  المغرب 

الرياضية  الروح  لديها  عزز  مما  بالرباط. 

عيد  دوري  نظمت  حيث  التنافس  ونزاهة 

البوعزاوي  المغطاة  بالقاعة  المجيد  العرش 

بمدينة سال بمشاركة 15 نادي يوم األحد 23 

يوليوز 2006.

تعزيزا للروابط االجتماعية بين أفراد جمعية 

العالم الرياضي وجمعية النمور السود، وسعيا 

واالحترام،  والمودة  اإلبداع  روح  إلنتاج  منهما 

نظمت كلتا الجمعيتين مجموعة من األنشطة 

من  مجموعة  على  الحصول  لهما  خول  مما 

األلقاب واإلنجازات التي ما فتئت تضاف لخزانة 

الجمعيتين يوما بعد يوم. إذ تتمثل األنشطة 

لفائدة  وتحسيسية  استكشافية  رحالت  في 

الطبيعية  المعالم  مختلف  إلى  المشاركين، 

والثقافية على حد سواء، إضافة إلى مجموعة 

والرياضية  الفنية  واللوحات  العروض  من 

تشجيعا منهما وإيمانا بالقضايا الوطنية عامة 

واالجتماعية خاصة، وخدمة للشباب وللنهوض 

به.

عدة  في  بالحضور  الجمعيتان  قامت  فقد 

واألفكار  القضايا  مع  منهما  تضامنا  محافل 

والنهوض  وتثقيفه  المجتمع  لتطوير  الهادفة 

شعار  تحت  بسال  نظم  الذي  كالمهرجان  به 

الأن�سطـــــة



جعل منه وصيف لبطل المغرب أربع مرات 

للمنتخب  ومدرب   .)2008-2007-2006(

من  يبخل  ولم   ،2010 سنة  للعروض  الوطني 

بجمعيتي  شارك  فقد  ألالمحدود،  عطائه 

أبريل   5 في  السود  والنمور  الرياضي  العالم 

الحرب  لفنون  األول  المهرجان  في   2008

إضافة  البدنية.  واللياقة 

الوطنية  البطولة  إلى 

سفير  وكأس  لألبطال 

بتاريخ  الجنوبية  كوريا 

18 و 19 أكتوبر من نفس 

السنة.

في رسم 2009، ساهمت 

السود  النمور  جمعيتي 

في  الرياضي  والعالم 

لفنون  الدولي  المهرجان 

الله  فتح  بقاعة  الحرب 

الرابع  في  البوعزاوي 

السادس  وفي  أبريل،  من 

نفس  من  والعشرين 

كأس  دوري  في  الشهر، 

زمور بعمالة الخميسات. 

وفي 13 ماي شاركت في اليوم الثقافي الكوري 

النمور  جمعية  نظمت  وقد  الرواح.  بباب 

والالعبين  لألطر  تدريبي  معسكر  السود 

تحت إشراف الخبير الدولي »خان يونغ« في 

حدود  وإلى   ،2009 لسنة  ختاما  يوليوز   27

الساعة، استطاعت كلتا الجمعيتين أن تضعا 

نفسهما في مكانة عالية ومتميزة في واحدة 

في  شاركت  السنة،  نفس  من  23 غشت  وفي 

الدوري الوطني األول للتايكواندو تحت إشراف 

األمسية  وفي  المغربية.  الملكية  الجامعة 

جمعية  إشراف  تحت  للتيكواندو  الرياضية 

سطار جيم بمناسبة شهر رمضان الكريم يوم 

14 أكتوبر.

اإلنجازات  تتوقف  ولم 

الحد،  هذا  عند  واألنشطة 

الشموخ  في  استمرت  بل 

في  المشاركة  خالل  من 

لفنون  األول  المهرجان 

 31 في  سال  بمدينة  الحرب 

 ،2007 سنة  رسم  من  مارس 

وفي األول من غشت، شاركت 

جمعية العالم الرياضي في 

للفتيان  الوطنية  البطولة 

إشراف  تحت  المنظمة 

المغربية  الملكية  الجامعة 

فيها   واحتلت  للتايكوندو  

ما  وهذا  األولى.  المرتبة 

جعل السيد سمير الكرومي 

داخل  هامة  بمكانة  يحظى 

شارك  حيث  للتايكوندو  الرياضي  المجتمع 

بالمدربين  الخاص  الفيدرالي  االمتحان  في 

والمشاركين  األطر  لتكوين  الملكي  بالمعهد 

سنة  مارس   29 و   28 والسبت  الجمعة  يومي 

2008، وكمشارك في التدريب الدولي لتحكيم 

وعضو  بسال  رشيد  موالي  بمهعد  البومسي 

والبومسي  للعروض  الوطني  للمنتخب  سابق 



بعيد العرش المجيد وذلك يوم 6 غشت بقاعة 

فتح الله البوعزاوي. وفي تدريب جهوي تحت 

إشراف خبراء دوليين يوم األحد 12 دجنبر سنة 

2010. إضافة إلى مشاركتهما في اليوم الثقافي 

يوم  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  الكوري 

11 ماي 2011. وفي التظاهرة الرياضية الثانية 

لفنون الحرب والقوة البدنية بتاريخ 24 و 25 

دجنبر 2011. كل هذه اإلنجازات والمشاركات 

والنمور  الرياضي  العالم  اسمي  من  جعلت 

التايكواندو  رياضة  سماء  في  يبرزان  السود 

للمواسم  العرش  كأس  بطولة  في  وتشاركان 

 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004

الرياضية  التظاهرة  وفي   .2011 و   2010  -

 2010 سنة  المريسة  باب  لمقاطعة  األولى 

حاصلة على شهادة تقديرية للمدرب سمير 

الثانية  الرتبة  على  حصلت  حيث  الكرومي، 

بالقاعة  الثانية سنة 2011  التظاهرة  وتنظيم 

المغطاة فتح الله البرعزاوي إذ حصلت على 

التظاهرة  في   2012 رسم  وفي  األولى  الرتبة 

الرياضية الثالثة على    

حد  إلى  حققت  حيث  الهامة،  الرياضات  من 

اآلن العديد من اإلنجازات على مدار مشوارها 

السود  النمور  جمعية  نظمت  إذ  الرياضي، 

دوري الوحدة في السادس من يونيو 2010.

الرياضي وجمعية  العالم  وقد عرفت جمعية 

الجمعيات  أبرز  من  كواحدة  السود  النمور 

الوطني  المستوى  على  للتايكوندو  الرياضية 

البطولة  في  كمشاركتان  نجمهما  وسطع 

يوليوز من    4  -  3  -  2 أيام  بالناظور  الوطنية 

سنة 2010، وكمساهمتان في التدريب الدولي 

إشراف  تحت  والرياضيين  المدربين  لفائدة 

االحتفال  بمناسبة  الجنوبية  كوريا  من  خبراء 



الرتبة األولى على التوالي، بعد حصـولها على 12 ميدالية ذهبية في صنف البــومســي والمباراة. 
السود  النمور  نظمت جمعية  الوردي  أبطال  مـع جميـعية  وبتنسيق   ،2013 يونيو  فاتح  وفـي 

تدريب دولي تحث شعار »المغرب وإيطاليا«. بمساهمة مقاطعة باب المريسة.

للتختتم بذلك الجمعيتين من تقديم بعض اإلنجازات الوطنية، وتبدأ في تقديم بعض اإلنجازات 
الدولية. 





خم�سون �سنة من ال�سداقة والتعاون

»املغرب وكوريا اجلنوبية«

مثابرته  في  الكرومي  سمير  السيد  وصل 
على  ينتصر  لم  أنه  إذ  الرياضي،  المجال  في 
أنشطته  تعددت  بل  فقط،  سال  مدينة  على 
الوطنية إلى الدولية وصوال إلى موطن رياضة 

التايكواندو كوريا.

هذا البلد الذي تجمعه بالمغرب عالقات قوية 
حيث أكدت هذا روح الصداقة والتعاون التي 
الرابطة  لهذه  وتعزيزا  سنة،  لخمسين  تعود 

خم�سون �سنة من ال�سداقة والتعاون

»املغرب وكوريا اجلنوبية«



القوية، أجرت السفارة الكورية بالمغرب تحث 
األستاذة  من  وبدعوة  السفير  السيد  إشراف 
الجامعية الكورية العظيمة باك، احتفاال سنويا 
العالم  جمعيتي  فيه  شاركت  اآلداب،  بكلية 
الرياضي والنمور السود بعروض فنية رياضية 
كل  تقديم  االحتفال  شمل  إذ  كورية.  شعبية 
كبيرة وصغيرة في الحياة الكورية من ثقافة، 
مسرح، أزياء، طبخ، رقص، دراما، وغناء، إضافة 
إلى العديد من األنشطة المتعددة تحث شعار: 

»المغرب وكوريا الجنوبية، خمسون سنة من 
الصداقة والتعاون«.

البلدين  أن  إذ  متينة،  عالقة  يجسد  شعار 
مستقبلية  ورؤية  تاريخية  تجارب  يتقاسمان 
مشتركة  وصداقة  متقاربة،  صيغة  تكتسي 
وتفاهم متبادل، الشيء الذي أعطاهما طابعا 

متميزا 

السفير  هذا  أكد  حيث  الثنائية.  لعالقتهما 

المغربي بكوريا، »إذ جاء على لسانه أن عالقة 

المغاربة بالكوريين عالقةمثينة عرفت تطورا 

وقد  األخيــرة«.  السنــوات  خــــالل  كبيـــرا 

خــالل  العالقة  لهذه  القــوي  الرابط  لمسـنا 

خالل  مـن  الجنوبية.  بكـوريا  تـواجدنا 

البعثة  به  حظيت  الذي  الخاص  االهتمـام 

الذي  السفير،  السيد  إشراف  تحث  المغربية 

أكد إرادته القوية إلعطاء دفعة قوية لدينامية 

التايكواندو  لرياضة  العميق  والتطور  اإلصالح 

بالمملكة المغربية.

بهذه  السفير  السيد  نوه  المناسبة  وبهذه 

الفاعلين  مختلف  بجهود  وأشاد  التجربة، 

الذين ساهموا في إنجاحها وإرسائها.



رحلة نحو القمة

كان  الحدث  هذا 

أثرا  ترك  وقد  تاريخيا 

في  وإيجابيا  فعاال 

من  المشاركين  نفوس 

الخبرات  تبادل  خالل 

والتــــداريب وكـــــذا 

والحضارات  الثقافات 

الدول  مختلف  بين 

اإلمـارات،  كالعـــــراق، 

ألمانيا،  روسيا،  أستراليا، 

وكوريا  فرنسا  كندا، 

الشمالية والجنوبية.

نتعرف  أن  الشرف  لنا  كان  ذلك  عن  وفضال 

خالل  من  العريق  البلد  هذا  حضارة  على 

المقر  وكذا  والمآثر  المتاحف  زيارة مختلف 

حضينا  حيث  كيكوان،  للتايكواندو  العالمي 

بأحسن ترحيب من طرف ممثل المقر وقدمنا 

بدورنا عدة عروض كان نتيجتها حصولنا على 

شواهد تقديرية.

الرحلة  هذه  خالل  من 

الجنوبية،  كوريا  إلى 

طموحات  تتوقف  لم 

عند  سال  مدينة  جمعيتي 

واأللقاب،  اإلنجازات  حد 

أكبر   هو  ما  حققتا  بل 

في  مشاركتهما  خالل  من 

العاشر  الدولي  المهرجان 

إلى   1 من  امتد  الذي 

ويقول   2008 يوليوز   7

السيد سمير الكرومي عن 

هذه الرحلة :

الشرف  لي  كان  »لقد 

برفقة  أشارك  أن  الكبير 

البعض من تالميذي في الرحلة إلى المهرجان 

الدولي العاشر، حيث دامت الرحلة انطالقا من 

مدينة سال يومين مرورا بعدة محطات كـ )ليبيا، 

قطر، أوسكا اليابانية( ثم وصوال إلى العاصمة 

بجامعة  إقامتنا  كانت  إذ  سيول.  المنشودة 

Chung Cheong ، حيث عقد المهرجان الذي 

شارك فيه  ما يفوق 1500 مشارك من 74 دولة 

.ITF و WTFمختلفة للـ



السفير  السيد  كذلك  قام  الرحلة،  هذه  إطار  وفي 

وأشاد  استقبال  أفضل  باستقبالنا  بكوريا  المغربي 

مهرجان  أكبر  في  المغرب  تمثيل  على حسن  بنا 

ميداليات،  خمس  على  حصلنا  إذ  بكوريا.  رياضي 

فقد حصلت على ميدالية فضية في فن البومسي 

التايكواندو  عروض  فن  في  كذلك  فضية  وأخرى 

حمزة  وحصل  التكسير.  في  نحاسية  وميدلية 

السباعي على ميدالية ذهبية في المباريات لفئة 

الشبان لوزن أقل من 51 كلغ، ومهدي شقرات على 

ميدالية نحاسية في المباريات لفئة الصغار لوزن 

أقل من 36 كلغ وأيوب زولو الذي اكتفى بالمشاركة 

تم  حلم  الرحلة  هذه  وتبقى  كلغ.   45 وزن  في 

تحقيقه  متمنين لكل ممارسي رياضة التايكواندو 

زيارة مدينة العلم واألحالم سيول«.

 زيارة منظمة السالم العالمية للتايكواندو
  »TPC« للجمعيتين

العالم  جمعيتي  عرفتها  التي  األنشطة  إطار  وفي 

اإلنجازات  وتحقيق  السود  والنمور  الرياضي 

نشاطات  عدة  تضم  فتئت خزانتهما  ما  المتعددة 

دعوته  في  تتمثل  وخارجه،  المغرب  داخل  أخرى 

لمنظمة السالم العالمية للتايكوندو )T.P.C( وهي 

منظمة بتعاون مع االتحاد الدولي للتايكواندو، من 

أجل تطوير البلدان التي هي في حاجة إلى معرفة 

مواد  تعزيز  وكذا  التايكواندو  عالم  مستجدات 

هذه الرياضة إضافة إلى العالمة التجارية الثقافية 

الرائدة من كوريا إلى المجتمع الدولي.

أبطال  أربعة  شخص  في  المنظمة  هذه  حضور 

لدى  إيجابي  تأثير  له  كان  جنوبيين  كوريين 



والنمور  الرياضي  العالم  جمعيتي  منخرطي 

التايكواندو  لمبادئ  تعلمهم  السود من حيث 

لهذه  الديناميكية  الجوانب  واستطالعهم على 

الرياضة وذلك تحث إشراف السيد خان يونغ، 

والسيد  بالمغرب  التايكواندو  مؤسسي  أول 

الملكية  الجامعة  رئيس  الهاللي  ادريس 

للتايكوندو آنذاك والسيد معطي الركيزة رئيس 

بجزيل  لهم  متقدمين  الغربي  الشمال  عصبة 

الجبارة في  الشكر والتقدير على مجهوداتهم 

تشجيع أبطال الجمعيتين.

وهكذا بعد انفتاح الجمعيتين على العالمية. 

أضحت إنجازاتهما تتزايد يوما بعد يوم، وذلك 

لحرص القائمين عليهما، على ممارسة عملهم 

بتفان وجدية سعيا منهم نحو القمة.



حصول جمعية العالم الرياضي على رتبة بطلة المغرب لمدة 
المهرجانات  في  للمشاركة  سباقة  منها  جعل  سنوات،  خمس 
الوطنية والدولية من بينها مهرجان مراكش لألحزمة الذهبية 
إلى   2008 سنة  من  ابتداء  الميالدية  السنة  بمناسبة  احتفاال 
رياضة  في  العالمي  البطل  إشراف  تحث   ،2012 سنة  حدود 
الفول كونتاكت  السيد خالد القنديلي بمشاركة مجموعة من 

الشخصيات الدولية والفنانين المرموقين عالميا.

تقديم  مفاده  كان  الحفل  هذا 
المغاربة  للرياضيين  جوائز 
تدريبيا  تدعيمهم  إلى  إضافة 
برياضة  النهوض  أجل  من 

التايكواندو.

هذا المهرجان كان له تأثير قوي 
العالم  أبطال  على  وإيجابي 
من  السود  والنمور  الرياضي 
خالل العروض الفنية الرياضية.

مهرجان الأحزمة الذهبية



رحالت حت�سي�سية
ودائما في إطار االكتشاف والتجوال واألنشطة الموازية 
لدى  والثقافي  الطبيعي  الحس  مستوى  من  وللرفع 
المنخرطين تنظم جمعية العالم الرياضي وجمعية 
حيث  استكشافية  تحسيسية  رحالت  السود  النمور 
الترفيهية  يستمتع المشاركون بالطبيعة وباألنشطة 
مكوناتهم  لتطوير  الهادفة  والقصص  والدروس 
مع  التعاون  روح  تمأله  جو  في  والجسدية  الفكرية 
الجد والمسؤولية. إذ قامت الجمعيتان برحالت إلى 
 -  2009  -  2007( سنة  في  )مشليفن(  إفران  مدينة 
2010 - 2012( وكذا لبني مالل )شالل أوزود( في سنة 
2006، ولموالي يعقوب بفاس في سنة )2008 - 2009 
أكادير  وإلى عاصمة سوس  وتازة في 2013   )2012 -
لثالث سنوات على التوالي ابتداء من 2005 ورحالت 

إلى مراكش عاصمة النخيل في سنة 2005 و 2006.

وهكذا منذ تأسيس الجمعيتين أصبحتا معيارا في عالم 
التايكواندو حيث ضمتا مجموعة من األبطال المتألقين 
دوليا كالبطل المغربي فادي الفرشيشي محترف لرياضة 
التايكواندو بكندا في وزن أقل من 45 كلج، وتبقى هذه 
األرقام  وتحقيق  اإلنجازات  من  مجموعة  عن  نبذة  مجرد 
الرياضي  التاريخ  لتعزيز  المتنوعة  واألنشطة  الجديدة 
نحو  وسعيا  ومتألقا،  ناجحا  تاريخا  وجعله  للجمعيتين 
العالمية  األولمبية  البطوالت  بمستوى  أبطال  إنتاج 

للمواسم القادمة )2016 - 2020 ...(.



التكرميات



تشجيعا على المجهودات الجبارة والعمل الجاد في تحقيق التنمية البشرية واالجتماعية خاصة لمدينة 
سال، إضافة إلى الحصول على مجموعة من التكريمات من طرف شخصيات مرموقة داخل المجتمع 
من أهمها، تكريمنا من طرف السيدة نوال المتوكل البطلة األولمبية ووزيرة الشباب والرياضة سابقا، 
هذا التكريم خلف آثارا إيجابية وااللتفاتة الطيبة من طرف المسؤولين مما سيقوي عزيمتنا وإصرار 

جمعيتينا في التقدم، آملين في تكرار هذا التكريم مرة أخرى.

الملكية  الجامعة  طرف  من  بتكريم  حضينا  كما 
الثقافي  بالمركز   2008 سنة  للتايكوندو  المغربية 
الكرومي  سمير  بطلنا  استحقه  تكريما  بأكدال، 
الدولية  االستحقاقات  بمختلف  ألقابا  أحرز  الذي 
رئيس  السيد  التكريم  هذا  حضر  وقد  والوطنية 
الهاللي وكذلك األب  ادريس  السيد  آنذاك  الجامعة 
السيد  العام  الكاتب  نائب  ركيزة  معطي  الروحي  
محمد الداودي، السيد العبقري اليوسفي، والمدير 
والحكم  اإلسماعيلي  السيد حسن  الوطني  التقني 
أخرى  لشخصيات  باإلضافة  بنعلي،  يوسف  الدولي 

في عالم التايكواندو والسلطة المحلية.  



تأكيدا منها عىل روح الصداقة بينها وبني املغرب قامت 
التكريم  هذا  للجمعيتني  رفيع  بتكريم  الكورية  السفارة 
املميزة  للمجهودات  نتيجة  هو  إمنا  فراغ  من  ليس 

للجمعيتني.

يف إطار النهوض مبدينة سال حصلنا عىل تكريم لهذا املبدأ 
الشخصيات  من  مجموعة  حرضه  التكريم  هذا  النبيل. 

املرموقة مبقاطعة باب ملريسة.

املدرسة  طرف  من  تكريم  عىل  الجمعيتان  حصلت 
وإقامة  لها  زيارتنا  إثر  العمومية  لألشغال  الوطنية 
السفري  السيد  بها بحضور فخامة  عروض فنية رياضية 

الكوري باملغرب

عصبة  طرف  من  الكرومي  سمري  السيد  تكريم  تم 
التي  املجهودات  عىل  بتازة،  مبطامطة  الغريب  الشامل 
يقدمها يف رياضة التايكواندو، حيث أنه معروف عىل 
الجمعيتني مشاركتهام يف مختلف املحافل والتظاهرات 

يف املدن والبوادي وطنيا ودوليا.

حضور منظمة السالم العاملية للتايكوندو إىل املغرب خاصة 

إىل جمعية العامل الريايض وجمعية النمور السود عزز مبدأ 

الذي  التكريم  خالل  من  خصوصا  املنخرطني  لدى  االنفتاح 

حصلنا عليه تشجيعا عىل مجهوداتنا ألال محدودة.

واحتفاال بالذكرى الخمسينية للصداقة املغربية الكورية، تَمَّ 

تكريم الجمعيتني عىل املبادرة الطيبة منهام يف الحفل الذي 

عىل  عربونا  بالرباط  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  أقيم 

ترسيخ الفن األصيل للتايكواندو يف نفوس املغاربة.

بالنادي  السود  والنمور  الريايض  العامل  جمعيتي  مشاركة 
التي  الرياضية األوىل  التظاهرة  سوسيو ريايض لالخديجة يف 
خلدت اليوم العاملي للمرأة، أعطانا رشف الحصول عىل تكريم 
قيم يتمثل يف شهادة تقديرية منحت لرئيس الجمعيتي السيد 

سمري الكرومي نهوضا ودفاعا منه عىل املرأة



الإعـــــــــــالم
دور



مجرد  اإلعالم  يعد  أو ال  اعتيادي  وصف 

يحظى  معني  بل حدث  باالهتامم، 

مميزة  صناعة  لها سامتها الخاصة، أصبح 

الصناعة  خاصة وهذه  الصحفية 

عامة  وتفاعلت واإلعالمية  دخلت 

فيها عوامل عدة أسهمت يف تطور أساليبها ووسائلها وطرق إيصالها للجمهور.

الريايض  العامل  بنجاح جمعيتي  النهوض  يزال دور فعال وهام يف  اإلعالم وال  لوسائل  ومن خالله كان 

والنمور السود وكذا كان لها الفضل يف الرقي مبستوى تدريبات األستاذ سمري الكرومي من خالل عرض 

هذا الفن الراقي يف عدة برامج تلفزية وطنية ودولية ونخص بالذكر مع تقديم كامل الشكر والتفاين 

للقناة التلفزية املغربية »الرياضية« التي تسهر دامئا بشتى الطرق ويف شتى املناسبات عىل حضورها 

الكريم لنقل كل املباريات والبطوالت الرياضية.



تلعب األوزان دورا هاما يف توزيع املباريات يف البطوالت الوطنية والدولية عىل حد سواء، 

بشكل  وليس  محددة  معايري  وفق  اختيارها  ويتم  بعضها،  مع  أوزان  فئة  كل  تلعب  حيث 

عشوايئ فهي ترتكز باألساس عىل األلقاب إذ لكل وزن لقب جهوي وطني ودويل. وال يعد 

تقسيم األوزان مرشوعا اعتباطيا وإمنا هو مرشوع هادف إىل تقنني املباريات وإىل تطبيق مبدأ 

تكافؤ الفرص بني الالعبني، املبدأ يعد أحد البوابات الرئيسية لتحقيق العدالة الرياضية فهو 

باألساس عبارة عن إرادة رياضية واسرتاتيجية دولية تتجه بصدق نحو إزالة كل العوامل التي 

متيز بني الالعبني.

هكذا يبقى الوزن عامل أسايس يف تصنيف املباريات الجهوية، الوطنية والدولية إذ حسب 

قوانني التايكواندو يوجد 8 أوزان للذكور و 8 أوزان لإلناث، وحسبها يلعب كل فرد وهنا نرجع 

إىل االختالف الحاصل يف الفرق، حيث نجدها مقسمة حسب تصنيفات معينة نذكر منها :

اأهم الفرق والأوزان



الفريق الأوملبي

فريق كاأ�س العر�س

يونس بنمعا
22 سنة + 80 كلج

حمزة الزرهوين
22 سنة + 80 كلج

حتيم موالي عبد العيل
21 سنة - 80 كلج

زبيدة بلحاج
16 سنة - 67 كلج

عبد الواحد الرونا
22 سنة -  74 كلج

فاتن شقرون
20 سنة - 57 كلج

أنس بوكور
20 سنة -  63 كلج

رانيا الطفطاف
18 سنة- 49 كلج

وائل أمزال
18 سنة -  54 كلج

هناء رفيق
17 سنة - 46 كلج

أسامء أولربج
20 سنة - 57 كلج

فؤاد إليال
24 سنة - 80 كلج

زبيدة بلحاج
16 سنة - 67 كلج

خليل أختاوش
22 سنة - 68 كلج

أحالم كروم
22 سنة - 53 كلج

ابتسام مجاهد
22 سنة + 67 كلج

مهدي التوري
18 سنة - 58 كلج

زينب بنباز
16 سنة - 49 كلج



فريق الكبار

مبارة الأوزان العاملية

ذكـــور واإنـــاث

املهدي شقارة
18 سنة - 54 كلج

هناء رفيق
17 سنة - 46 كلج

أسامة ملعنقش
20 سنة - 74 كلج

نهيلة شيارة
18 سنة - 62 كلج

منال الفرج
17 سنة - 49 كلج

محمد ياسني
19 سنة - 80 كلج

حسن أدهشور
19 سنة - 63 كلج

هاجر شكري
17 سنة - 53 كلج

فاتن شقرون
20 سنة - 67 كلج

وائل السهمي
20 سنة - 86 كلج

حمزة السباعي
21 سنة + 54 كلج

ياسني الصبيحي
18 سنة - 63 كلج

أمينة العلوي
17 سنة - 55 كلج

مهدي بوغاية
19 سنة + 87 كلج

كريم النطع
20 سنة + 58 كلج

خولة ملني
20 سنة + 67 كلج

يونس بنمعا
22 سنة - 87 كلج

أسامء أولربج
20 سنة - 57 كلج



فريق ال�سبــــان

مبارة الذكـــور والإنـــاث

معان أوشاعوا
14 سنة - 45 كلج

نرسين شقرون
15 سنة - 40 كلج

نبيل قاسمي
15 سنة- 63 كلج

سلوى كروم
16 سنة- 59 كلج

مهدي موثيق
14 سنة- 48 كلج

نها شقارات
14 سنة- 44 كلج

عيل حمور
15 سنة- 67 كلج

خديجة بنايت
15 سنة- 62 كلج

حمزة الدكدال
14 سنة- 51 كلج

نهيلة الساملي
14 سنة- 49 كلج

ادريس كريم
16 سنة- 72 كلج

فردوس ديوان
15 سنة- 67 كلج

زكرياء الساملي
15 سنة- 55 كلج

فاطمة الزهراء رأفت
15 سنة- 52 كلج

عبد املنعم اليونيس
15 سنة + 72 كلج

نهيلة ماجان
14 سنة- 67 كلج

أحمد بالحاج
15 سنة- 59 كلج

ضحى الخلويف
15 سنة- 55 كلج

شيامء توفيق
14 سنة + 45 كلج

زكرياء بوديدة
18 سنة - 58 كلج



فريق ال�سغار

مبــــــارة الإنــاث

ملياء معروف
13 سنة - 36 كلج

هدايات الطويري
9 سنوات - 24 كلج

رانيا القنط
13 سنة - 34 كلج

ريم الصيباري
5 سنوات - 16 كلج

إميان أوسار
11 سنة - 40 كلج

هاجر جبيلو
9 سنوات - 26 كلج

عائشة تلمساين
13 سنة - 38 كلج

ليىل العيايش
8 سنوات -  18 كلج

فاطمة الزهراء الناجم
14 سنة - 42 كلج

نهيلة عيوش
8 سنوات - 28 كلج

وئام بنسعيد
13 سنة - 38 كلج

مالك بنحامن
6 سنوات - 20 كلج

فرح تاسموايل
14 سنة - 44 كلج

هديل بالعرسي
9 سنوات - 28 كلج

............
13 سنة - 40 كلج

هجر الحوماين
7 سنوات - 22 كلج

ماجدة مبارك
14 سنة - 46 كلج

هبة اجبلـــو
13 سنة - 30 كلج

سعيدة ولد ام هاين
13 سنة - 46 كلج



إهاب الزياتني
5 سنوات - 16 كلج

آمحمد بــدر
10 سنوات - 32كلج

حمزة غطوس
14 سنة - 50 كلج

نزار مومن
 12 سنة - 36 كلج

أنس الشاطر
11 سنة - 30 كلج

فريق ال�سغار

)مبــارة الذكـور(

جبييل عمران
14 سنة - 42 كلج

مهدي أوشاعو
5 سنوات - 18 كلج

يونس بلعرسي
6 سنوات - 24 كلج

عبد الرحامن التلمساين
9 سنوات - 22 كلج

وليد الخاطبي
7 سنوات - 20 كلج

محمد الفائق
9 سنوات - 26 كلج

بدر السعيدي
8 سنوات - 24 كلج

خليل بنزازي
10 سنوات - 28 كلج

يحيى باحامد
7 سنوات - 22 كلج

حمزة عبــــو
13 سنة - 48 كلج

حمزة السوييس
14 سنة - .50 كلج

بدر الشاطر
12 سنة - 36 كلج

عبد الصمد الصبار 
14 سنة - 38 كلج

يحيى بادا
9 سنوات - 38 كلج

عبد السالمل بدر 
13 سنة - 38 كلج

نسيم فايز
14 سنة - 42 كلج

أرشف بنامراح
10 سنوات - 32 كلج

أرشف بوغالل 
14 سنة - 48 كلج

نزار غنمي
12 سنة - 34 كلج

مصطفى بوشعرا
13 سنة - 34 كلج

وسام بنسعيدي
13 سنة - 38 كلج

حمزة بنحامن
14 سنة - .42كلج

حسن املايح
13 سنة - 34 كلج

زكرياء الذهبي
13 سنة 44 كلج

حمزة وحسون
 13 سنة - 40 كلج

ملني أيوب عبد السالم
13 سنة - 38 كلج

عبد الرحامن الغزاوي
9 سنوات - 26 كلج

سيف الدين أولفضيل
7 سنوات - 24 كلج

طه البوملاين
8 سنوات -  24 كلج



حمزة باحامد
11 سنة - 28كلج

رضا شيارة
10 سنوات 34 كلج

أرشف بنسعيدي
13 سنة - 34 كلج

محمد عيل فرح
 11 سنوات - 30 كلج

فريق ال�سغار )مبــــــارة الذكــــــور(

مهدي مبارك
10 سنوات - 24 كلج

أمين التشيش
12 سنة - 28 كلج

براء بن الطاهري
12 سنوات - 30 كلج

عبد املغيث الطفطاف
10 سنوات 24 كلج

معاد كرير
12سنة - 34 كلج

آدم التشيش
10 سنوات - 24 كلج

محمد مبسوط
11 سنوات - 28  كلج

زكرياء بلفقيه
10 سنوات - 26 كلج

يوسف جوادي
12 سنوات - 28 كلج

ياسني املجدويب
 13 سنة -  34 كلج

سعد اإلدرييس
11 سنة - 30 كلج

أرشف بلمقدم
13 سنة -  34 كلج

حمزة اإلدرييس
11 سنة - 30 كلج

بالل بلعزة
11 سنوات - 30 كلج

زكرياء الغريس
12 سنة - 36 كلج

سعد البوملاين
12 سنة - 34 كلج

إهاب الفييس 
11 سنة - 30 كلج

محمد رضا الصاحي
 12 سنة - 32 كلج

نوفل بلمليح
 13 سنة - 34 كلج

هيتم مكرم
 12 سنة - 38 كلج

أسامة لكريش
 12 سنة - 36 كلج

يوسف وحسون 
14 سنة - 46 كلج



فريق ال�سغار البوم�سي

فريق ال�سبان البوم�سي

فريق الكبار البوم�سي

عمر مضامر
22 سنة

نها شكرات
14 سنة

عفاف تامسنة
10 سنوات

املهدي شقارة
18 سنة

شريين سانشيز
13 سنة

نرسين البوشتي
11 سنة

سمري أكريد
20 سنة 

سكينة الكاموين
13 سنة

زبيدة بلحاج
16 سنة

عثامن الوايف
14 سنة

سهيل الفالقي
11 سنة

حتيم بوكرا
13 سنة

صالح الدين الزياتني
12 سنة

آية بولعياض
10 سنوات

يارس الصباري
13 سنة

أسامء أولربج
20 سنة
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فريق العرو�س من مو�سم

2003 اإىل 2013



التايكواندو بعيون الطفلالتايكواندو بعيون الطفل



الرتبوي  العمل  عىل  وإمنا  البدين  العمل  عىل  تقترص  ال  رياضة  التايكواندو 

األخالقي وهي بالنسبة يل طريقة نحو النجاح، فهي رياضة نبيلةو حلمي 

كل  عىل  والتعرف  بأبطالها  لالحتكاك  العاملية  إىل  الوصول  من  متكنني  أن 

مستجداتها. ويبقى أول قدوة يل هو مدريب سمري الكرومي وفقه الله عىل 

مجهوداته الجبارة يف تدريبي.
                 )عدنان زريوح - 10 سنوات(

متكنني هذه الرياضة من تكوين أصدقاء عامليني 

وتعلم نشاط جسدي وفن أصيل لتحقيق حلمي 

وحلم والدي وصوال إىل بطل العامل يف رياضة التايكواندو.

)نزار مومن - 12 سنة(

التايكواندو يجعل مني بطلة يف نظر أرسيت ومدريب وكذا يف نظر 
العاملية  إىل  للوصول  أسعى  خالله  من  حيث  )املغرب(  وطني 
الرسول  عبد  بن  منى  املغربية  البطلة  قدويت  درب  وأسري عىل 
وكذا أخي العزيز وائل أمزال. والحصول عىل تكريم من  صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس، أهم الداعمني لرياضة التايكواندو 

وكذا األمري موالي الحسن بارك الله يف عمرهام.
)ليىل العيايش -  8 سنوات(

رياضة التايكواندو تساعدين عل بناء جسم سليم من خالل التداريب 

املتنوعة كام تساعدين عىل تثقيف نفيس إلبراز سلويك الحسن.

)سارة حجـي - 12 سنة(

التايكواندو رياضة رائعة بكل املقاييس وأتوجه بالنصيحة إىل جميع 

املامرسني باملواظبة عىل التداريب وعدم االنقطاع عنها كام أتوجه 

بالشكر الجزيل ألستاذي سمري الكرومي عىل مجهوداته الجبارة يف 

سبيل تلقيننا أهم املبادئ والقواعد الخاصة بهذه الرياضة.
)ملياء معروف - 13 سنة(



أنا فخور بانتاميئ لهذه الجمعية الرياضية وسعيد 

كسمري  شامخ  وبطل  مدرب  عىل  بالحصول 

الكرومي، هذا االفتخار سيجعل مني بطل مغريب 

وعاملي واعد بإذن الله.
)عبد السالم بــدر - 13 سنة(

تحيايت لجمعية العامل الريايض وإىل األستاذ الفاضل 
سمري الكرومي الذي زرع فينا الروح الرياضية من 
خالل اللقاءات التي ينظمها ومن هذا املنرب أوجه 
الذي  لقرع،  الله  عبد  السيد  لجدي  خاصة  تحية 
يتواجد دامئا بجانبي ويساعدين يف مسارات حيايت.

)نهيلة عيشوش - 8 سنوات

دخويل لجمعية النمور السود جلني أعرف ماهية 

روحي  أب  بقيادة  الواحدة  الرياضية  األرسة 

وأستاذ كبري جزاه الله خريا السيد سمري الكرومي 

الذي علمني فن التايكواندو األصيل.
)هجر الحوماين - 7 سنوات(

يف حيايت الرياضية عرفت شخصا كان له الفضل 

ملبادئ  ومعلمي  دلييل  إنه  تقدميي،  يف  الكبري 

سمري  إنه  الدائم،  ومشجعي  واألخالق  الرياضة 

يف  مثله  أصبح  أن  أمتنى  الروحي.  أيب  الكرومي 

املستقبل.
)حمزة اإلدرييس - سعد اإلدرييس - 11 سنة(

أزال  أن كنت وال  األوفر  كان يل الرشف والحظ 

عضوة بجمعية النمور السود حيث حصلت عىل 

ميدالية ذهبية يف فئة الصغار كأول مساهمة يل 

يف مسرييت الرياضية.
)بلعرس هديل - 9 سنوات(

األوملبي العاملي  كالبطل  أكون  أن   أمتنى 

يل  بالنسبة  العب  أفضل  فهو   Steven Lopez

سيبقى حلمي الحصول عىل الكثري من األلقاب 

الوطنية والدولية.
)مهدي موثق - 14 سنة(



تعاني  أنها  إال  والجسم  العقل  رياضة مذهلة تشغل  التايكواندو 
من  الرياضة  هذه  دعم  يجب  لذى  اإلدارية،  المشاكل  بعض  من 
شعبية  ذات  تصبح  حتى  قدما  بها  والمضي  المسؤولين  طرف 

عالمية ككرة القدم.
)ياسر الصيباري ، 13 سنة(

أمارس رياضة التايكواندو في نادي العالم الرياضي تحث إشراف األستاذ 
القدير سمير الكرومي الذي يعلمنا بإلضافة إلى اإلخالص والتفاني في 
داخل  فاعال  الدراسة ألصبح عضوا  الحميدة وحب  األخالق  التداريب، 

المجتمع. 
)زكرياء غريسي، 14 سنة(

أنا عضو بحمعية العالم الرياضي وهي جمعية رياضية أفادتني في 
أول  في  فضية  ميدالية  نيل  في  الشرف  نلت  وقد  الجماعي  العمل 

مباراة لي. وأشكر أستاذي على تفانيه في العمل الطموح.
)خليل بنزازي، 10سنوات(

في  الطويلة  وتجربته  بحنكته  الكرومي  سمير  أستاذي  يبهرني 
ميدان رياضة التايكواندو، مما أعطى النادي صورة متميزة ومكانة 
كبير  لتقديم جهد  القوي  الدافع  التالميذ  نحن  مرموقة، وأعطانا 

لبقاء النادي في األفق.
) هبة جبيلو ، 13 سنة(

في  وتفيدني  جسمي  تفيد  حيوي  ونشاط  رياضة  التايكواندو 
اليومية من خالل ما تعلمته من أستاذي سمير الكرومي  حياتي 

الذي يدعمني ألصبح مستقبال بطال يفتخر به المغرب. 
)نزار غنمي، 12 سنة(

فيه  أتمرن  الذي  النادي  ويبقى  التايكواندو  هي  المفضلة  هوايتي 
لوالديَّ  الرياضة  لهذه  ممارستي  في  الفضل  ويعود  نادي  أحسن 
أصبح  لكي  الجبارة  مجهوداتهما  على  المنبر  هذا  من  وأشكرهما 

رجال صالحا في المستقبل. 
)رضا الميداوي،   12 سنة(



العالم  لجمعيتي  ورئيس  كمدرب  فنصائحي  المهنية،  وخبرتي  التايكواندو  رياضة  في  لتجربتي 

الرياضي والنمور السود تتمثل في مجموعة من الصفات يبقى البطل الوحيد القادر على القيام 

بعمل ال يستطيع غيره القيام به حيث يمثل القدرة البشرية في ذورتها، ويبقى دائما هو البارز 

والمميز وقيمة أخالقية ومعنوية ومثل أعلى ومصدر زهو المجتمع، وهذه الصفات تختصر في :

�سفات البطل املغربي

الثقة في النفس مع اجتناب 
التواضعالغرور

احترام اآلخرين مهما كان 
مستواهم وسنهم

البحث المستمر عن كل 
ماهو جديد

اإلبداع والخروج عن المألوف
عدم البخل على اآلخرين 

بالنصائح واإلرشادات

البحث عن نقاط الضعف لتقويتها 
ونقاط القوة لتحسينها

تحقيق النتائج اإليجابية، واعتبار 
المنافسين كزمالء وليس أعداء

صفات
البطل

المثالي



الحقيقية،  القوة  إلى معنى  به كل بطل وصوال  يهاجم ويدافع  الذي  السالح  الصفات هي  هذه 

وإن مما يجب التأكيد عليه أن الرياضة أحد النظم المهمة للتربية اإلسالمية إذ لها أسانيد قوية 

من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إذ حث اإلسالم على الرياضة فقد رغب رسول الله 

صلى الله عليه وسلم بها وكان يوجه الصحابة إليها لما فيها من فائدة جسدية فهي رمز للصحة 

البدنية مصداقا لقوله تعالى : »إن خير من استأجرت القوي األمين«.

رمز  هي  كذلك  والرياضة  خير.  كل  وفي  الضعيف  المؤمن  من  الله  إلى  أحب  القوي  فالمؤمن 

للصحة العقلية إذ أن اإلنسان ال يكون إنسانا إال إذا اتصف بالعقل. هذا العامل يحثه على األخذ 

بنصائح المدربين لتحقيق األهداف مصداقا لقوله عز وجل : »وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 

األمر منكم«. وإنه مما ال جدال فيه أن الفرد هو اللبنة األولى في كل مجتمع من المجتمعات 

فإذا ما صلح الفرد صلح المجتمع وإذا ما فسد أصاب المجتمع ضرر كبير بصرف النظر عن درجة 

تقدمه أو تخلفه.



طرف للنجاح يف الريا�سة

الحصول على لقب البطل في الرياضة ليس غاية والمنتهى في حد ذاته بل إن التمكن 
من أدوات النجاح هو ما ينبغي أن يشكل سلوكا ذاتيا لكل شخص، هذا البعد ال يمكن 
التي  تلك  أو  بالشخصية  المرتبطة  الفشل سواء  مركبات  مواجهة  بعيدا عن  استثماره 
األساس نقطة  من  االنطالق  ضرورة  على  الحث  يجب  لذلك  الرياضة.  محيط   يفرضها 
وهي امتالك الجرأة على التفكير والجرأة أيضا على توقع الفشل دون االستكانة لمركباته 

إذ حدث.

1 - التخطيط السليم
التخطيط الجيد يعتمد عدة آليات عملية 

مضبوطة ومتفق حول نجاعتها، لتبقى 
قدرات الرياضي مرتبطة بحسن األداء 

والتطبيق.

3 - إنماء الطاقة البدنية وتطويرهاعبر التدريب والتكوين
النجاح في الرياضة، ال يمكن أن يتحقق مع االكتفاء بذات المؤهالت دون 

تطويرها لذلك يجب االنفتاح على مهارات جديدة واكتسابها.

فريق منسجم4 - اإليمان بالعمل الجماعي داخل 

هذا الجانب يحقق  اإليمان بذات األهداف 

الموضوعية التي ينبغي االشتراك في إنجازها 

بمنطق جماعي ال فردي، إذ يشكل العمل 

ضمن فريق قوة في كثير من مجالت الرياضية.

2 - دقة األهداف ووضوحها

إذ ال مجال للعشوائية والضبابية، ذلك أن 

الرياضي المحترف يجب أن يكون مثل 

السائق يعرف من أين ينطلق وإلى أين 

يسير وفق رؤيا واضحة.

ت التواصل
هارا

5 - اكتساب م

المعروف أن الكثير من الصعوبات في 

مجال اإلنجاز ترتبط بغياب أسلوب التواصل 

الصحيح  مع األخرين. هذا المشكل يؤدي 

ى التأخر في بلوغ األهداف.
مباشرة إل



7 - التوفر على روح التنافس 
والقدرة على التجديد والتغيير 

حسب األهداف والنتائج المطلوبة.

ال يجب التحرك فقط حسب ما تمليه 
الظروف، بل يجب أن يكون التنافس قادر عل 

خلق الظروف بمعنى تغيير األهداف أيضا 
بما يخدم األهداف ال تغيير األهداف بما 

يخدم الظروف، من هنا تنطلق القدرة على 
التجديد، وتنشيط الحدس واالستباق والتوقع.

6 - اإليمان بالجودة في التدريب

الجودة هي ما يضمن االستمرارية والبقاء في 

مركز القوة حسب المنطق الرياضي ، ذلك أن 

التدريب الجيد هو ما يؤكد إيجابية الشخص 

بالنسبة للرياضة إضافة إلى اإلنجازات التي 
يقدمها

8 -  التحكم في األعصاب :
مواجهة الصعاب وحل األزمات والمشاكل التي 
تعترض الرياضي تتطلب الهدوء التام للتحكم 

في األسلوب الصحيح لتجاوزها، هذه الميزة 
تتطلب  التعامل مع المشاكل كجزء من البناء 

الذي ال يمكن أن يتحقق بدون هفوات.

9 - القدرة على تسيير الوقت 

والتحكم فيه : الرياضة أشبه بسباق 

ضد أجندة معينة، إذ ال ينبغي أن يكون 

اإلنجاز على حساب الوقت والزمن.

هذا البعد يتطلب الكثير من التركيز خالل 

التداريب والتجاوب مع األداء الرياضي 

باستحضار عامل الوقت دائما.

رة الكافية 
إلدا

ى ا
- التوفر عل
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أة الشخصية :
ما القيادة وجر

وكريز

هذا البعد ضروري جدا للتحكم في المحيط 

وكسبه وجعله يثق باألداء الرياضي، إذ أسلوب 

وكريزما الرياضي تجعله يتميز داخل الحلبة 

وفوق الخشبة داخل المهرجانات والمحافل 

الوطنية والدولية.



رياضة التايكواندو في بالدنا بالقطع هي منظومة مختلفة تماما عما نراه في الدول األخرى، إذ تعاني 

تزال  وما  القاضية  الضربات  من  الكثير  تلقت  نظيراتها. حيث  تعيشه  لما  مشابهة  عدة مشاكل  من 

تترنح وتأبى السقوط وهذا ما يجعل المشاكل تزيد من حدة الصراع القائم بين األندية والمسؤولين 

حيث أننا مصرين على استمرارية سياسة الهرم المقلوب وهي تدعيم صفوف الفريق األول الوطني 

كنزا  تعد  التي  والصغرى  الكبرى  والجمعيات  للنوادي  مادي شديد  المادية وتجاهل  اإلمكانيات  بكل 

استراتيجيا ألي فريق وطني حيث من خاللها يتم إنتاج أهم الرياضيين األبطال.

إضافة إلى غياب التحفيزات والجوائز المشجعة، فبالنسبة لجمعية العالم الرياضي مثال، يقوم األستاذ 

المغرب وخارجه.  إلى رحالت متعددة داخل  إضافة  تحفيزات خاصة ألبطاله  بإعطاء  الكرومي  سمير 

ففي 2008، حصل المغرب على الرتبة األولى في كوريا بفضل أبطال جمعية العالم الرياضي، هذه 

الرحلة كانت جد مكلفة بالنسبة للجمعية، سواء لرئيسها أو آلباء المنخرطين، إذ تأتي تكاليف الرحلة 

عدة  عن  االستغناء  الجمعية  كلف  المادي  المشكل  وهذا  عاتقهم.  على  وغيرها  الطائرة  تذكرة  من 

فرص لنيل ألقاب دولية كالذهاب إلى ما نشستر اإلنجليزية في رسم سنة 2009 وألكنتي بإسبانيا في 

2010 وإلى كوريا في 2011 وأخيرا ورغم هذه المشاكل المادية قررت الجمعية القيام برحلة إلي كوريا 

في 22 غشت 2013، التي شكلت عبء ثقيل على رئيس الجمعية وعلى المنخرطين. والخالصة التي 

يجب على المجتمع فهمها أننا لن نصل إلى طريق النجاح إال إن تمتعنا بحس الدعم والمساندة ماديا 

ومعنويا، وآنذاك سنترقي إلى مستوى احترافي ومثالي في رياضة الركلة العالية.

وفي ظل هذه التحديات التي تعرفها رياضة التايكواندو يبقى تصحيح مسارها أهم الحلول وذلك وفق 

الخطوات التالية :

- نشر المفهوم الحقيقي للتايكوندو ويشغل الوعي الرياضي واألخالقي والتربوي والصحي والنفسي 

في هذه الرياضة، واالهتمام باألندية الصغرى والكبرى بصفة خاصة.

- تخصيص ميزانية لرياضة التايكواندو بالنسبة للجمعيات واألندية الصغيرة، تتالئم مع اتساع قاعدة 

الممارسة وأيضا ميزانية قطاع البطولة بما يتناسب مع االستراتيجية والخطة الزمنية الموضوعة.

المغربي على مستوى  المجتمع  داخل  الرياضة  دور  لتفعيل  الجديد  الدستور  لمواد  لللجوء  -إضافة 

الممارسة هواية واحترافا، اتساقا مع المواثيق الرياضية الدولية واألولمبية، وفض النزاعات الرياضية 

للرقي برياضتنا الوطنية نحو األفق.

م�ساكل واإكراهات وحلول



التجربة الثانية

تحدثنا في وقت سابق عن الرحلة إلى كوريا في يوليوز 2008، ولتكرار هذه التجربة 

نجاحا  المادية عرفت  العوائق  فبالرغم من  ثانية في 22 غشت 2013.  برحلة  قمنا 

مبهرا حيث قام األستاذ البطل سمير الكرومي والبطالت يونس بندين وعادل بنباز 

بالذهاب إلى مدينة  دونجا حيث استقبل الوفد المغربي من طرف لجنة االستقبال، 

حفاوة هذا األخير حضيت باستحساننا لكرم وجود هذا الوطن المعطاء، رحلة شيقة 

على  أيام  ثالث  دام  البدنية  اللياقة  لمدربي  خاص  دولي  بتدريب   مشوارها  بدأت 

التوالي ابتداء من 23 غشت 2013، ثم قمنا بزيارة كيكوان في 26 غشت للحصول 

على تكوين إداري في رياضة التايكواندو. ومن تم قمنا ابتداء من 27 إلـى 30 غشت 

بترأس اجتماع ودراسة القوانين الجديدة لرياضة الركلة العالية لسنة 2014 - 2016 

ضمن البطولة الدولية للتايكواندو حيث شاركنا يوم 28 غشت في مباراة التكسير 

وتأهلنا للنهائيات في اليوم الموالي إذ حصلنا على الرتبة الخامسة وفي 30 غشت 

على الرتبة الرابعة في مباراة العروض.

هذه الرحلة العظيمة تميزت بمجموعة النشاطات الرائعة حيث الزلنا نتعلم المزيد 

للرقي بالتايكواندو ففي 31 غشت و 1 أبريل قمنا بتدريبين في البومسي داما ست 

بكوريا  رحلتنا  انتهت  هكذا  و  أبريل   3 و   2 يومي  المباراة  في  تدريب  ثم  ساعات 

بنشاطات  قمنا  إذ  التالي.  اليوم  في  التركية  العلمانية  الجمهورية  نحو  متجهين 

سياحية تعرفنا خاللها على أهم الثقافات، التي هي مزيج من عناصر مختلفة من 

األوغوز، األناضول والعثمانية العريقة. وفي آخر المطاف في 7 أبريل قمنا بـالحضور 

كضيف شرف في ترشيح األولمبيات 2020 بطوكيو.





خامتة

الذي سعينا فيه  الجديد  العدد  نهايتنا على أرصفة هذا  وها نحن نحط حروف 

الستغالل وقتنا بأمور تفيدنا وتثقفنا، آملين من المولى عز وجل أن يكون حقق 

أهدافه وغاياته التي سطرت له، ونلتمس منكم العذر إن ورد منا بعض التقصير، 

فالكمال لله وحده، والنقصان من شيم اإلنسان، ويبقى عزاؤنا أنها تجربتنا األولى 

كل  االعتبار  في  آخذين  القادمة،  السنوات  في  الله  بإذن  لتطويرها  وسنسعى 

المالحظات والتوصيات للرفع من مستوى أفكارنا.

تشكل  حيث  األجيال،  كل  تحبه  راقي  وفن  رياضة  التايكواندو  يبقى  وختاما، 

درجات الحزام األسود رمزا للخبرة بفنون القتال، وتبقى المنافسة بين جمعيات 

التايكواندو في المغرب، شرسة وقوية حيث نكتشف فيها روح اإلبداع ومهارات 

اللعب الفردي والجماعي في مختلف الميادين الوطنية والدولية، ويبقى هدفنا 

األول الرفع من مستوى مدينة سال نحو القمة.

يشكر  لم  الناس  يشكر  لم  ومن  الكثير،  يشكر  لم  القليل  يشكر  لم  »من  وألنه 

إنجاز هذا  فإننا نشكر كل من ساهم من قريب ومن بعيد في  الله عز وجل«، 

العمل أعضاء ومشرفين وإدارة، وأساتذة كبار في عالم التايكواندو ونقدم جزيل 

الشكر واالمتنان إلى جالله الملك محمد السادس، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه 

خير الجزاء ويقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي األمير موالي الحسن، 

ويحفظ جاللته في بلده وشعبه الكريم ويديم عليه نعم األمن واألمان واالستقرار.

وفقنا الله وإياكم ونسأله عز وجل اإلخالص والقبول للجميع...
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